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مقدّ مة
الخاص يف األمثال الذي نقدّ مه اليوم للمكتبة العرب ّيةة وةو
خاص
كتاب
ّ
ّ
كتاب يف األمثال واألدب لألديب والناقةد والمنةنّأ بة مننةو الثعةالب
المتو ّفى سنة 924وة8301/م و 903وة8304/م .وسوف نعرض يف وةذ
ثم ننتقة للةى جهةد يف التةلليأ يف
المقدّ مة لمناد ترجمة الثعالب وآثا ّ ،
األمثال والكتب الت نُسبت لليةه فيهةا ،كمةا نتو ّقةأ عنةد الكتةاب الةذي بةي
يدينا ،فننأ بوابه ومخطوطته ومناد وتحقيق نسبته للثعالب .

()8

ّو اًل :بو مننو الثعالب

مناد ترجمته

كثيرة و المناد والمراجع الت ترجمت للثعالب  ،ويف وذا ُغنيةة لنةا
ع ليراد ترجمة طويلة له .ولذا ستقتنر وةذ المقدّ مةة علةى كةر المنةاد
الت ة ترجمةةت لةةه وبعةةص مةةا يتّنةة بحياتةةه وثقافتةةه ،مةةع نةةر م ّل اتةةه
المطبوعة والمخطوطة.
بةلوم المنةاد التة ترجمةت للثعةالب مر ّتبةة تا يخ ايةا
وفيما يل ثبةت
ّ
بحسب وفيات م ّل يها:
للحنةري القيةروا (ت ،)8322/980
زور اآلداب وثمةا األلبةاب
ّ
.1-821 :8
( )8فاد مح ّققا الكتاب مة منحةة بحث ّيةة مة الةامعةة األميرك ّيةة يف بيةروت ذتمةام وةذا العمة ،
فلمةلس البحوث يف الةامعة ولك ّل ّية اآلداب والعلوم فيها خالص الشكر والتقدير.

ّ
مقد
مة ّ
مقدّ
مة ّ
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دميةةة القنةةر وعنةةرة وة العنةةر للبةةاخرزي (ت :2 ،)8311/961
.1-466
الةذخيرة يف محاسة وة الةةيةرة للشةةن ين (ت :1 ،)8891/192
.10-163
نةوةةة األل ّبةةاط يف طبقةةات األدبةةاط ًلبةة األنبةةا ي (ت ،)8818/111
.061
ل كةةام عةةنعة الكةةالم للكالع ة (ت القةةرا السةةاد /الثةةا عشةةر)،
.1-229
وفيات األعياا ًلب خ ّلكاا (ت .13-811 :0 ،)8212/618
المختنر يف خبا البشر ألب ال داط (ت .)8008/102
تا يخ اذسالم للذوب (ت .0-248 :24 ،)8091/191
سير عالم النبالط للذوب (ت .1-901 :81 ،)8091/191
العرب يف خرب م غرب للذوب (ت .812 :0 ،)8091/191
الوايف بالوفيات للن دي (ت .809-803 :84 ،)8060/169
عيوا التوا يخ للكتب (ت 814 :80 ،)8060/169ب818-ب.
مرآة الةناا وعربة اليقظاا لليافع (ت .9-10 :0 ،)8061/161
ياة الحيواا الكربى للدميري (ت .9-220 :8 ،)8931/131
معاود التننيص علةى وةواود التلخةيص للع ّباسة (ت 8111/460
و .218-266 ،)6
كشةةةأ الظنةةةوا لحةةةاج خلي ةةةة (ت ،201 ،823 ،)8611/8361
2394 ،8414 ،8488 ،8112 ،8119 ،8991 ،8211 ،418 ،910
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وةةةو بةةةو مننةةةو عبةةةد الملةةة بةةة
ّ
محمةةةد بةةة لسةةةماعي الثعةةةالب ّ
النيسابو ّي ،ولد بنيسابو سةنة  468/018وتةو ّف فيهةا سةنة 8301/924
و  .8304/903ووو م ُسرة لم تشتهر يف كتب األدب و التا يخ؛ وليس
م ة دلي ة يف المنةةاد ُيسةةعأ علةةى تحديةةد ع ة تل ة األُسةةرة عرب ة ّ م
فا س ّ .ما تسميته بالثعالب فنسبة للى مهنةة خياطةة جلةود الثعالةب ،ولعة ّ
ّ
()2
الم دحةدي ثي علةى اعتبا وةا مهنتةه األولةى.
وذا ما دا اب خ ّلكاا وبعةص ُ
والحق دا ًل دلي يف المنةاد و يف منةنّ ات الثعةالب علةى نّةه قةد امةته
ّ

()0
دي ،وم جاط بعد  ،نّه عمة "مة ّدب عةبياا"،
وذا العم  .ويذكر الن ّ

لكنّنا ًل نةد يف المناد المب ّكرة ما ي ّيد وذا القول ،وًل نعرف عة تعليمةه
محمةةد عبةةد ا الةةةاد ،
( )8لال ّطةةالع علةةى ت اعةةي يةةاة الثعةةالب وثقافتةةه ومنةةاد وا انظةةرّ :
الثعالب ناقدا ا و دي ابا 802-81؛ وزكة مبةا  ،النثةر ال نّة يف القةرا الرابةع .43-814 /2
ّققةوا كتبةه ،ومة وة ًلط :بةالل األ فةه لة
ممة
تطةر للةى وةذا المو ةوع ن ةر كثيةر ّ
وقد ّ
تمةام
و مةي بعلبك ووالل ناج وعبد ال تّاح الحلو ويونس مةدغري و مةد عبةد ال تّةاح ّ
ولبراويم األبيا ي و س النيريف وابتسام الن ّ ا وجلي عط ّية .وم برز الةذي بحثةوا يف
وذا المةال باللغات األو وب ّية:
E. Rowson, “al-Thaʿālibī,” EI2 X: 426a-427b; C. Brockelmann, GAL I,
284-6, S I, 499-502; C. E. Bosworth (tr.), The Laṭāʾif al-Maʿārif of
; Thaʿālibī [The Book of Curious and Entertaining Information], 1-16
B. Orfali, The Art of Anthology: Al-Thaʿālibī and His Yatīmat aldahr, 19-39; B. Orfali, The Anthologist’s Art, 34-96.

محمةةد منةةدو  ،النقةةد المنهة ة ّ عنةةد العةةرب 080؛ ومنةةط ى
( )2انظةةر علةةى سةةبي المثةةالّ :
الشكعة ،مناوج التلليأ ،قسم األدب 211؛ ومقدّ مة يونس مدغري لمرآة المروطات .84
نةةص للثعةةالب يف نثةةر الةةنظمّ ،ا "الثعةةالب " لقةةب لوالةةد بةة
( )0يةةرى الةةةاد  ،اسةةتنا ادا للةةى ّ
مننو  ،ولذا فالنواب ّا با مننو وةو "ابة الثعةالب النيسةابو ي"؛ انظةر الثعةالب ناقةدا ا
و دي ابا .22
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علةى يةد "الكتّةاب" )8(.ويةذكر الثعةالب يف مقطوعةة

األول ّ سوى نّةه د
ّ
()2
وعر ّية نّه قد و ث " يعة" ع والد لكنّه ّيعها يف طلب األدب.
معظم ما وعلنا ع ياة الثعالب و س ا مست اقى م كتبةه ،وًل سة ّيما

مقدّ ماته ولوداطاته )0(.وخالعة ما نعرفه نّه مضى ج ّ عمةر يف الةدويالت
ثم تن ّقة يف جةاط
الواقعة ور الدولة الع ّباس ّية .فقد عاش عبا يف نيسابو ّ
وم األسر النيسةابو ّية
الدولة السامان ّية وا ّتن باألسرة الميكال ّية ،وو م
ّ

ةةةةتص بةةةةةاألمير بةةةةة ال ضةةةةة الميكةةةةةال
يف لةةةةة الةةةةةةم  .وقةةةةةد اخة ّ
واسةتمرت عةداقتهما
(ت  )8391-8399/906و ودا عةد ادا مة كتبةه،
ّ
تّى وفةاة الثعةالب  .والتقةى الثعةالب يف نيسةابو ا
يضةا بةا بكةر الخةوا زم ّ
ومم ّثةر يف الثعةالب وتةل ّثر بةه
(ت  )440/010و وى عنه يف معظم كتبهّ .
األديب واألخبا ّي بو سةه بة المرزبةاا الةذي مةدّ الثعةالب بةالكثير مة
الكتةةةب والةةةدواوي التةةة

ازوةةةا خةةةالل

لتييةةةه للةةةى بغةةةداد .ويف سةةةنة

 440/010على وجةه التقريةب بةد الثعةالب سلسةل اة مة األسة ا غال ابةا مةا
وممة التقةةاوم يف سة ا تلة بةةديع الةمةةاا
تخ ّللتهةةا عةةودة للةةى نيسةةابو ّ .
الهمةةةةذا (ت  ،)8331/041و بةةةةو ال ةةةةت ال ُبسةةةةت ّ (ت )8383/933
ممة وى لهةم
وقابو ب يو دومكير (ت  ،)8382/930وغيةروم الكثيةر ّ
وعنهم يف يتيمة الدور وغيروا م كتبه .وقةد زا الثعةالب بخةا ى وجرجةاا
كبيةةةرا مةةة
ولسةةة را ي والةرجان ّيةةةة وغةنةةةة ووةةةراة ومةةةدح فيهةةةا عةةةد ادا
ا
( )8انظر الظرا أ واللطا أ .21
( )2ديواا الثعالب .03
( )0لد ٍ
اسة ع مقدّ مات الثعالب ُ
لكتُبه انظر:
B. Orfali, “The Art of the Muqaddima,” 181-202.
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األمةةراط والقة ّةواد و وةةدى لهةةم عةةد ادا غيةةر يسةةير م ة كتبةةه .وم ة بةةرز وةة ًلط
مةلموا بة مةلموا (ت  ،)8381/931و بةو المظ ّ ةر

الخوا زمشا بو الع ّبا
ننةةةةةر بةةةةة ناعةةةةةر الةةةةةدي سةةةةةبكتكي (ت  ،)8328/982و بةةةةةو سةةةةةه
الحمدو /الحمدي وي (ت؟) ،وقابو

ب يو دومكير (ت .)80-8382/930

ولسةةنا نعةةرف الكثيةةر عةة النشةةاّ التعليمةة ّ للثعةةالب  ،غيةةر ّا مةة
الثابةةت نّةةه اعتةةاد قةةراطة كتابةةه يتيمةةة الةةدور يف مةةةالس دب ّيةةةّ ،
يةةدل علةةى
نص للميكال زاد علةى يتيمةة الةدور و جةاز الثعةالب علةى لة .
ل
ّ

()8

ويةةذكر يةةاقوت الحمةةوي ّنةةه ى نسةةخة م ة يتيمةةة الةةدور عليهةةا تعليقةةات
يعقةةوب بة

محمةةد النيسةةابو ّي (ت  )8318/919قةةراط اة علةةى
مةةد بة
ّ

الثعةةالب  )2(.وينة ّةرح الثعةةالب ن سةةه ّنةةه قةةد قةةر اليتيمةةة مةةع بة المحاسة
تتمةةة اليتيمةةة.
سةةعد ب ة
محمةةد ب ة مننةةو  ،ةةد الةةذي تةةرجم لهةةم يف ّ
ّ

()0

ّمةةةا البيهقةةة (ت  )8311/913فيةةةذكر نّةةةه وى خبةةةا ا ا عةةة الثعةةةالب

يف نيسةةةابو  ،و ّمةةةا الوا ةةةدي (ت ةةةوالى  )8311/964ف ُي دثبةةةت يف كتابةةةه
نص وةذ اذجةازة يف يتيمةة الةدور " :913 :9ووةذ زيةادة لحقهةا األميةر بةو ال ضة عبيةد
()8
ّ
ّ
مه ا تعالى بخ ّطه يف آخر المةلدة الرابعة م نسخته علةى لسةاا
مد الميكال
ا ب
الم لةةأ ،ولقةةد قةةال الشةةيخ بةةو مننةةو مةةه ا تعةةالى لةةبعص تالمذتةةه واا القةةراطة:
قد جةت ما فعله األميةر ،ولا وة ت ا تثبتةه يف مو ةعه مة الكتةاب فٱفعل فقةد جةتة
بذل ".
( )2معةم األدباط  .138ويذكر ياقوت نّه قد ى نسخ اة خرى لليتيمة ّ
محمد ب لسةحا
بخط ّ
ينص على قراطته اليتيم ية علةى
تتمة اليتيمةّ ،لًل ّنه ّ
ّ
البحاث  ،د الذي ترجم لهم الثعالب يف ّ
تتمةة اليتيمةة  ،282ودميةة القنةر
الثعالب ؛ انظر معةم األدباط  ،2921وترجمة ّ
البحةاث يف ّ
.8019
يضا ترجمة ب المحاس يف تا يخ جرجاا  ،226 :8ودميةة
تتمة اليتيمة 861؛ وانظر ا
( )0انظر ّ
القنر .111-110
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الدعوات وال نول بعص األوعا لنشا ادا ع الثعالب  )8(.وللى ل  ،ينته
األزدي (ت  )8286/680يف البةدا ع والبدا ةه
بعص سانيد عل ّ ب ظةافر
ّ
()2
للى الثعالب .
ويو د الثعةالب يف كتبةه عةد ادا ًل بةل

بةه مة الننةوص التة اسةتقاوا

مباوةةةر اة مةةة المنةةةاد  ،فهةةةو غال ابةةةا مةةةا ينقةةة دوا لسةةةناد عةةة الةةةةا
(ت  ،)4-161/211وابةةةةةةةةةة قتيبةةةةةةةةةةة (ت  ،)114/216والمةةةةةةةةةةربّد
(ت  ،)414/211والنةةةةةول (ت  ،)491/001والقا ةةةةة الةرجةةةةةا
(ت  ،)8332/042وغيروم م دبةاط القةرني الثالةا والرابةع الهةةر ّيي .
غير ّا ج ّ اعتماد كاا على المسموع م الروايات ،وًل يب ّا وذا مرد
للى اوتمامه بلدب و عنر .

( )8الدعوات وال نول .828 ،889 ،48
( )2البدا ع والبدا ه .803

مقدمة
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و ع الثعالب عشرات الكتب والرسا يف مةاًلت متعةدّ دة ،ل ُعنة
بالشعر ،والنثةر ال نّة ّ  ،واللغةة ،وكتةب اًلختيةا األدبة ّ  ،عةالو اة علةى النقةد
وتةةل يخ األدب )2(.وم ة الوا ة يف آثةةا ّنةةه يكة ّةر الخةةرب الوا ةةد يف غيةةر
م َّلأ ،و ُيظهر وذا التكرا ُ براعتةه يف اًلسةت ادة مة ما ّدتةه علةى عةدّ ة وجةه
وقد ته على تنويع الةهة الت تةيةة لةه تضةمي المةا ّدة يف م َّل ةات جديةدة.

( )8يو د بعص مح ّقق كتب الثعالب ودا سيه قا مة بآثا المطبوعة والمخطوطة ،لع ّ وملها
و د ّقها د اسة الةاد يف كتابه الثعالب ناقدا ا و دي ابا ،وقةد ةاول فيهةا اًلوتةداط للةى التسلسة
الةمن ة لم ّل ةةات الثعةةالب  .وزاد الةةةاد مةةا ّدة جديةةدة علةةى د اسةةته وةةذ يف مقالةةة بعنةةواا
"د اسةةة توثيق ّيةةة يف م ّل ةةات الثعةةالب " نُشةةرت ةةم كتةةاب عنوانةةه "د اسةةات توثيق ّيةةة
وتحقيق ّية"ّ ،لًل نّه قد ظهرت منذ نشر تل المقالة مخطوطات جديدة منسوبة للثعالب كمةا
ولمةا كنّةا قةد ا ّطلعنةا علةى عةدد مة المخطوطةات المنسةوبة لةه
نُشر عةدد مة كتبةه مح ّق اقةاّ .
و اولنا تبي عحي نسبتها م زا ه ،م ّيةنا يف ثبت عماله بي ما تن ّ ومةا ًل تنة ّ نسةبته
لليه .ول ّ
مرة ،و ياناا بعناوي مختل ة ،فقد ا تلينةا
لا معظم آثا الثعالب قد نُشر و ُ ّقق غير ّ
ًّل نذكر ت اعي النشر يف وذ الد اسةة مكت ةي بةايراد العنةاوي المختل ةة للكتةاب الوا ةد
كما ترد يف مطبوعات الكتاب و مخطوطاته .وقةد نُشةرت مة ّخ ارا د اسةة باذنكلية ّيةة أل ةد
مح ّق يق الكتةاب الةذي بةي يةدينا ي ّنة فيهةا الحةديا عة كتةب الثعةالب  ،المطبةوع منهةا
والمخطةةوّ والم قةةود ،والنةةحيحة نسةةبتُه و الةا ةةة ،مةةع وعةةأ لمحتةةوى كةة ّ كتةةاب

عةحة
وت اعي نشر و ماك وجود مخطوطاته؛ ويف تلة الد اسةة محاولةة للتح ّقةق مة
ّ
تتضةم الد اسةة
نسبة الكتب للثعالب و نسةبتها للةى غيةر يثمةا مكة لة  .وللةى لة
ّ
ةةةرا
وعةةة ا ا لمةةةنهج الثعةةةالب يف التةةةلليأ  -و لعةةةةادة التةةةلليأ يف بعةةةص األ يةةةاا -و كة ا
ألوم الد اسات التة عُ نيةت بم ّل اتةه مةع ٍ
ثبةت بةاألعالم الةذي وةدى لهةم الثعةالب كتبةه؛
ّ
انظر:

;”)B. Orfali, “The Works of Abū Manṣūr al-Thaʿālibī (350-429/961-1039
idem, the Anthologist’s Art, 34-96.

( )2لت ني الةوانب ال ن ّية والعلم ّية الت عُ ن هبا الثعالب  ،انظر:
B. Orfali, The Art of Anthology, 31-39.
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()8
تمسة بالتةلليأ بالعرب ّيةة .ويف
ويبدو ّا الثعالب  ،علةى لتقانةه ال ا سة ّية،
ّ

المكتبة العرب ّية اليوم عشرات الكتب المخطوطة و المنشو ة منسوب اة له ،ل ّما
نسبة عحيحة ول ّما نسبة خاط ة؛ وفيما يل قا مة بعناوي وذ الكتب:

المطبوع

آداب الملو = سراج الملو = الملوك ّ = الخوا زم ّيات
بو الط ّيب المتن ّب ما له وما عليه = بو الط ّيب المتن ّب و خبا
جنا التةنيس = المتشابه = المتشابه ل اظةا وخ اطةا = ت نةي السةعر
()2

يف ت ضي الشعر
سمعت م الشعر والنثر = الآللئ والد
سمعت = س ما
س ما
ُ
ُ
اذعةاز واذيةاز = اذيةاز واذعةاز = غر البالغة يف النظم والنثةر
= غر البالغة وطرف الرباعة
اًلقتبا

م القرآا

األنيس يف غر التةنيس
برد األكباد يف األعداد = األعداد
تتمة يتيمة الدور
ّ
تحسي القبي وتقبي الحس = التحسي والتقبي
التحأ واألنوا
مم نظةم بالعرب ّيةة وال ا سة ّية ،ويةو د يف بعةص
( )8يذكر الثعالب يف يتيمة الدور بعص الشعراط ّ
كتبه األخرى عبا ات و كلمات فا س ّية يف سيا الحديا ع العرب ّيةة وآداهبةا .وقةد فةرد يف
كتةةاب فقةةه اللغةةة ( )084-089با ابةةا لمةةا يةةةري يم دةةةرى الموازنةةة بةةي العرب ّيةةة وال ا س ة ّية.
ولت ني استعمال الثعالب لل ا س ّية يف يتيمة الدور ،على سبي المثال ،انظر:
B. Orfali, The Art of Anthology, 237ff.

( )2تشير العالمة (=) للى الت اوت يف عناوي مخطوطات الكتاب الوا د.
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التمثيةةة والمحا ةةةرة = التم ّثةةة والمحا ةةةرة = ليةةةة المحا ةةةرة =
المحاس واأل داد
التوفيق للتل يق
ثما القلوب يف المضاف والمنسوب = المضاف والمنسوب
الخاص
خاص
ّ
ّ
الخاص يف األمثال (ووو وذا الكتاب)
خاص
ّ
ّ
زاد س ر الملو
سةع المنثو = سالة سةع ّيات الثعالب = قرا ة الذوب
وسر الرباعة
سحر البالغة ّ
الظرا ةةأ واللطةةا أ = اللطةةا أ والظرا ةةأ = الطرا ةةأ واللطةةا أ =
المحاس واأل داد
سر األدب يف مةةا ي كةالم العةرب = وةمس
وسر العرب ّية = ّ
فقه اللغة ّ

األدب = الشمس = معرفة الر يتب يف ما و د م كالم العرب = المنتخ مة
سن العرب

الكنايةةةة والتعةةةريص = النهايةةةة يف الكنايةةةة = النهايةةةة يف فةةة ّ الكنايةةةة =
ال ُكنى
سر األدب يف مةا ي كالم العرب
لباب اآلداب = ّ

()8

لطا أ الظرفاط مة طبقةات ال ضةالط = لطةا أ النةحابة والتةابعي =
لطا أ اللطأ
لطا أ المعا ف
وسر العرب ّية" (انظر عال ).
( )8و د وذا العنواا ا
يضا تحت "فقه اللغة ّ

مقدمة
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اللطأ واللطا أ
ما جرى بي المتن ّب وسيأ الدولة
المبهج
مرآة المروطات و عمال الحسنات
م غاب عنه المطرب = م عوز المطرب
المنتح = كنة الكتّاب = منتخب الثعالب
نثر النظم و ّ العقد = نظم النثر و ّ العقد = ّ العقد
نسيم السحر = خنا ص اللغة
يتيمة الدور يف محاس و العنر
اليواقيت يف بعص المواقيت = يواقيت المواقيت = مدح الش ط و ّمه

المطبوع المشكو يف نسبته له
األوبا والنظا ر

تةةل يخ غةةر السةةير = الغةةر يف سةةير الملةةو و خبةةا وم = غةةر خبةةا
ملو ال ر

وسيروم = غر ملو ال ر

= طبقات الملو

تح ة الوز اط
ترجمة الكاتب يف دب النا ب
الر دوح
ي دوح َّ
مكةةةا م األخةةةال ومحاسةةة اآلداب وبةةةدا ع األوعةةةاف وغرا ةةةب
التشبيهات
النهية يف الطرد وال ُغنية

ّ 11
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المخطوّ
اس المحاس
سماط األ داد
األمثال والتشبيهات
غر البالغة ود ال نا ة

المخطوّ المشكو يف نسبته له
لنةاز المعروف وعمدة الملهوف
األنوا البه ّية يف تعريأ مقامات فنحاط الرب ّية

جواور الحكم

لية المحا رة وعنواا المذاكرة وميداا المسامرة
سر البالغة و ُمل الرباعة
ّ
سر الحقيقة
ّ

الشةر والنو يف الحكم والموعظة

العشرة المختا ة
ّ
المهذب م اختيا ديواا ب الط ّيب و واله وسةيرته ومةا جةرى بينةه
وبي الملو والشعراط
م نس الو يد
نةوة األلباب وعمدة الكتّاب = عمدة الكتّاب

ما نُسب له ا
خطل

اآلداب (مطبوع)
اسةة كلةةم النبةة ّ والنةةحابة والتةةابعي وملةةو الةاول ّيةةة وملةةو
اذسالم (مطبوع)

مقدمة
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األنس والعر

= نس الو يد (مطبوع)

األنوا يف آيات النب ّ (مخطوّ)
المسمى بالنقيص (مطبوع)
الرب الوميص على البغيص
ّ
تح ة الظرفاط وفاكهة اللط اط = الدعوات وال نول (مطبوع)
التد ّل يف التس ّل (مخطوّ)
تراجم الشعراط (مخطوّ)
التها والتعازي (مطبوع)
الةواور الحساا يف ت سير القرآا = ت سير الثعلب (مطبوع)
الحمد والذ ّم (مطبوع)
ِ
الح يكم (مطبوع)
د
سوم البالغة (مخطوّ)
و ة ال نا ة (مطبوع)
الشكوى والعتاب وما للخ ّالا واألعحاب (مطبوع)
طرا أ الطرف (مخطوّ)
الغلماا (مخطوّ)
ال را د والقال د = األمثال = اس المحاس = العقد الن يس ونةوةة
الةليس (مطبوع)
مكا م األخال (مطبوع)

()8

المنتخب يف محاس وعا العرب (مطبوع)
مواسم العمر (مخطوّ)
( )8وو غير "مكا م األخال ومحاس اآلداب "...المذكو عال .
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م نس الو يد ونةوة المست يد (مطبوع)

()8

نتا ج المذاكرة (مطبوع)

الم قود الذي وعلتنا منه مقتط ات
شو ال َّل دوزينج
اللحام
ديواا ب الحس
ّ
ديواا الثعالب
السياسة
غر النواد
التغةل بما ت غالم
الغلماا = لأ غالم = ّ
الغضة
اللمع ّ

الم قود
اس م بدا ع البلغاط
مما للنا فيه ي ي ب
األدب ّ
األعول يف ال نول
فراد المعا
نس المسافر
اذوداط واًلستهداط
الرباعة يف التك ّلم والنناعة
هبةة المشتا
تح ة األ واح وموا د السرو واألفراح
( )8وو غير "م نس الو يد" المذكو عال .
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الت ّ ا ة
وتنن المعتذ ي
ت ّض المقتد ي
ّ
الثلج والمطر
جوامع الكلم
ّةة العق
خنا ص البلداا
خنا ص ال ضا
الخوا زم ّيات
سر البياا
ّ
سر النناعة
ّ
سر الوزا ة
ّ
الشمس
عنعة الشعر والنثر
الط يرف م وعر البست
عنواا المعا ف
عيوا اآلداب
عيوا النواد
غر المضا
ال را د والقال د
ال نول ال ا س ّية
فض م اسمه ال ض
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لباب األ اس
اللطيأ يف الطيب
مدح الش ط و ّمه

()8

المدي
المشر (المشو ؟)
م تاح ال نا ة
المل النواد
المل والطرف
م غاب عنه الم نس
منادمة الملو
نسيم األنس
النواد والبواد
الو د

ثان ايا :جهد الثعالب يف التلليأ يف األمثال ،وكتب األمثال
المنسوبة له
يحن الن دي (ت  )8060/169يف الوايف بالوفيات كثةر مة ما ةة
كتةةاب للثعةةالب يةةو د ةةمنها عنةةواا "األمثةةال والتشةةبيهات" .وًل و ة ّ يف
ّا الثعالب قد ولع بةمع األمثال والتننيأ فيها كمةا وةو يبة ِّي يف عةدد مة
كتبه ،كالتمثية والمحا ةرة ( و التم ّثة والمحا ةرة) واذعةةاز واذيةةاز
()8

دي عنواناا مستق اال ع "اليواقيت يف بعص المواقيت" الوا د كر عال .
فرد له الن ّ

مقدمة
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ويسوغ الثعالب ولعه وذا بقوله ّ
لا األمثال قليلةة
الخاص والمبهج.
وخاص
ّ
ّ
ّ
ّ
األل اظ كثيرة المعا تةمع اذيةاز واذعابة )8(.وير ّتةب الثعةالب األمثةال
يف معظم كتبه سب المو وعات و طبقات عحاب ال نوا ،األمةر الةذي
ُي دبعد كتبه ع النسق المعةم ّ لكتب األمثال .وعالو اة على الكتةب الةوا دة
عال والت ًل و ّ يف نسبتها للثعالب ظهر مة ّخ ارا عةدد مة المخطوطةات
المنسوبة للثعالب والت ُتعنةى بمو ةوع األمثةال ،سنناقشةها فيمةا يلة قبة
الخاص يف األمثال.
خاص
اًلنتقال للحديا ع كتاب
ّ
ّ
ةامرا ع ة مخطةةوّ ليةةدا  033بعنةةواا "مكةةا م
يتحةةدّ ث قاسةةم السة ّ
األخال ومحاسة اآلداب وبةدا ع األوعةاف وغرا ةب التشةبيهات" .وقةد
السامرا نّةه قةد يكةوا وةو كتةاب
ُلحق هبذا الكتاب مةموع لألمثال يرى
ّ
األمثال الوا د كر يف ًل حةة النة دي لكتةب الثعةالب  )2(.وقةد عةد وةذا
الكتاب وملحقه بتحقيقنا ع دا نشةر برية يف ليةدا عةام  .2381وبةالرغم
م اعتماد الم ّلأ علةى كتةاب مة غةاب عنةه المطةرب للثعةالب  ،ومة ّا
العديد م األمثال الوا دة يف ملحق الكتاب يرد يف كتةب الثعةالب األخةرى،
ةحة نسةةبة
خاعةةة يف كتةةاب التمثية والمحا ةةرة ،فانّنةةا ًل يمكننةةا الةةةةم بنة ّ
ّ
الكتاب و ملحقه للثعالب .

()0

( )8اذعةاز واذيةاز .84
()2

Al-Samarrai, “Some biographical notes on al-Thaʿālibī,” 182.

( )0لد اسة ت نيل ّية ول نسبة الكتاب للثعالب انظر:
B. Orfali and R. Baalbaki, The Book of Noble Character, 8-11.
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الورقة 64ب64-أ من مخطوط ليدن .033
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وقةد وعةلنا مةمةةوع لألمثةال بعنةةواا فا سة ّ وةو " ةةرب المثة وةةا"
منسوب للثعالب يف مخطوّ مةلس الشو ى الم ّلة  4/8194يف طهةراا،
ووو مطابق لمخطوّ مكتبة المل عبد ا ب عةية بعنواا "قال د األلبةاب
محمد الغالب .
وفوا د اآلداب" والمنسوخ سنة 8134م على يد عبد ا ب
ّ
وونا مخطوطاا هبذا العنةواا منسةوباا للثعةالب يف مكتبةة م ّسسةة اذمةام
زيد ب عل ّ يف اليم .

()8

()8

B. Orfali and R. Baalbaki, The Book of Noble Character, 12-13.
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الورقة 131أ من مخطوط مجلس الشورى الم ّلي 1461
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ويو د الةاد يف د استه عة م ّل ةات الثعةالب كتا ابةا بعنةواا "األمثةال
والتشةةبيهات" و "األمثةةال" ووةةو غيةةر كتةةاب ال را ةةد والقال ةةد لألوةةوازي
والةةةذي نُشةةةر بعنةةةواا "األمثةةةال" ونُسةةةب خطة ا
ةةل للثعةةةالب  .ويةةةو د الةةةةاد
مخطوطةةةات ثال اثةةةا للكتةةةاب وةةة  :مخطةةةوّ المكتبةةةة األ مد ّيةةةة 9129
ومخطوّ مكتبة خةنة  8813ومخطوّ فيص ا  .2800وبعد معاينة وذ
المخطوطةةةات يخلةةةص الةةةةاد للةةةى ّا الكتةةةاب مشةةةابه لكتةةةاب التمثيةةة
ّ
ألا كتةةاب المةةبهج
والمحا ةرة ويقةةع يف  888با ابةةا ،وي ّكةةد نسةةبته للثعةةالب
مةةذكو فيةةه عةةرا ةا )8(.وقةةد عاينّةةا مخطةةوّ المكتبةةة األ مد ّيةةة يف تةةونس
وا ّتض لنا نّه نسخة مطابقة لكتاب التمثي والمحا رةّ ،ما مخطوّ فيص
ا فهو نسخة ع كتاب األمثال ألب بكر الخوا زم  .لذا قد يكوا الةةاد
قد اعتمد على مخطوّ خةنة ولم هنتد للى معاينته.

الخاص يف األمثال
خاص
ثال اثا :كتاب
ّ
ّ
يبوهبةةةا الثعةةةالب  ،كعادتةةةه غالبةةة  ،تب اعةةةا
يقةةةع الكتةةةاب يف ثالثةةةة قسةةةام ّ
األول يتخ ّيةر الثعةالب منةطلحات قرآن ّيةة ويسةو
للمو وعات .يف القسم ّ
األمثال المرتبطة هبذ األل اظ وما جاط يف معانيها مة الخةرب و مثةال العةرب
والخاعةة والعا ّمةة .وقةد جعة الثعةالب وةذا القسةم يف سةبعي با ابةا
والعةم
ّ
معظمهةةا ينةةد ج ةةم اوتمامةةات كتةةب مكةةا م األخةةال  )2(،ووةةو يبةةد وا
بالعق فالعلم فالشكر فالنرب فالقناعة ووكةذا .ويظهةر يف األبةواب األ بعةة
( )8الةاد " ،د اسة توثيقية" ،ص .041
المسمى بمكا م األخال والكتب المننّ ة فيه ،انظر:
( )2للنوع األدب
ّ
B. Orfali and R. Baalbaki, The Book of Noble Character, 1-6.
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األخيرة وغأ الثعةالب بمو ةوع المحاسة واأل ةداد ،فهةو ُي ةرد با ابةا "يف
ب العاج " يليه باب "يف دّ " وبعد باب "يف الوعول للى المراد ببةذل
ّ
المال" يليه باب "يف المنع ع المراد".
ويف القسةم الثةا يعمةد الثعةالب للةى تنةنيأ األمثةال سةب التةةد ّ ج
منهةا مشاهباا لمنهةه يف تننيأ كتةاب التمثية والمحا ةرة.
الطبق ّ متّب اعا
ا
فهو يبد باألمثال السلطان ّية والملوك ّية ،فاألمثال المتّنلة بالوز اط فالكتّةاب
اخةتص هبةا عةحاب ال نةوا المختل ةة مة الكتّةاب
والبلغاط ،فاألمثال الت
ّ
ةةوفة فالحكمةةةاط وال السةةة ة
والبلغةةةاط فاألدبةةةاط فالعلمةةةاط
ّ
فالةوةةةاد والمتنة ّ
فالعمال والوًلة فالةنود فالةدواقي
فالمتك ّلمي فاألط ّباط فالقضاة فالشعراط
ّ
فالتةةةا والسةةوقة فالعا ّمةةة فالمكةةدّ ي فالشةةطرنة ّيي فلعةةحاب الشةةراب
ّ
فةةةالمح ّبي فالنسةةةاط فالنةةةبياا فالعبيةةةد الةةةذي يقعةةةوا يف سةةة

ال تيةةةب.

يضةةةا يف كتبةةةه األخةةةرى ككتةةةا يب د لطةةةا أ الظرفةةةاط
ووةةةذا ال تيةةةب نلمحةةةه ا
واللطأ واللطةا أ ،ل غال ابةا مةا يةرد يف كتبةه كةر السةالطي والملةو ّو اًل
ثم الوز اط فاألقرب فاألقرب وعو اًل للةى النسةاط والنةبياا والغلمةاا
وم ّ
والعبيد.
ّمةةا القسةةم الثالةةا ف ُي ةةرد الثعةةالب ّ لمةموعةةة مةة األمثةةال جةةاطت
علةةى " فع ة م ة كةةذا" ولةةم يتضة ّةمنها كتةةاب مةةةة األعةةبها الم ّلةةأ يف
وةةذا المو ةةوع .و مةةةة اذعةةبها ّ (ت 063وةةة413/م) مةة ّ خ ديةةب
مةةرات وعةةنّأ العديةةد مةة الكتةةب منهةةا:
مةة وةة عةة هاا زا بغةةداد ّ
"الخنا ص والموازنة بي العرب ّية وال ا س ّية" و"تا يخ عبهاا" و"األمثال
الناد ة ع بيوت الشعر" و"تا يخ سةن ملةو األ ض" و"الةد ّ ة ال ةاخرة
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يف األمثال السةا رة" )8(.وكةاا الثعةالب قةد و د با ابةا مشةاهباا لهةذا ال نة يف
الخاص والذي يقع يف ثمانية بواب .يقةع وةذا
اص
ّ
الباب الثالا م كتابه خ ّ
األول مثال منسوبة للى باهبا ،والثا غر م
القسم يف ثالثة فنولّ ،

جة

فخننه الثعالب لما جمعه واخ عه وابتدعه وو ن سةه
الشعراطّ ،ما الثالا
ّ
مشيرا لن سه ،كد به يف سا ر كتبه ،بة"م ّلأ الكتاب".
ا

ةةاص يف األمثةةةال
ةةاص الخة ّ
وقةةةد كرنةةةا عةةةال الشةةةبه بةةةي كتةةةاب خة ّ
الخاص للثعالب ن سه ،والذي ودا ألب الحس مسافر بة
خاص
وكتاب
ّ
ّ
الحس ة العةةا ض ةةي قةةدوم وةةذا األخيةةر للةةى نيسةةابو م ة غةنةةة برفقةةة
السةةلطاا مسةةعود الغةنةةوي عةةام  .8300/929ولك ة مةةع وةةذا الشةةبه بةةي
الكتابي يف بعةص عنةاوي األبةواب ويف المحتةوى فهمةا مختل ةاا للةى ةدّ
الخاص يقع يف ثمانية بةواب ووةو غيةر مر ّتةب سةب
خاص
ّا
ّ
ّ

كبير ،ل

طبقات عحاب ال نوا ،كما ّا ما ّدة الكتاب مختل ة كما يظهةر يف وةوام
تخريةنا للكتاب الذي بي يدينا .ولع ّ التطابق بي كثير م كتةب الثعةالب
يعود للى طريقة تللي ةه للكتةب ولوةدا ها ولعةادة تللي هةا ولوةدا ها يف بعةص
األ ياا.

()2

(ُ )8طبع يض بعنواا :سوا ر األمثال علةى فعة  ،تحقيةق فهمة سةعد ،بيةروت :عةالم الكتةب،
 .8411وانظر فع م كذا ألب عل القال  ،تحقيق عل لبراويم كردي ،دمشق :دا سةعد
الدي .2333 ،
( )2انظرB. Orfali, “The Works of Abū Manṣūr al-Thaʿālibī (350-429/961-1039)”. :
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مخطوّ الكتاب
يقع مخطوّ الكتاب ةم مةمةوع آياعةوفيا  9129وكةاا ّول مة
وا لليه البا ُا والمح ّقق العراق ّ جلي العط ّية يف جريدة الشر األوسةط
يف عةةددوا قةةم  1464النةةاد يةةوم الةمعةةة  20جمةةادى الثانيةةة 8928و ةة
الموافةةق ل ةة  22يلةةول 2333م .وقةةد وةةا العط ّيةةة للةةى المخطةةوّ باسةةم
األمثال واًلستشهادات و كر ّا نسخته تحم الرقم قم  6129م مكتبةة
آياعوفيا باسطنبول .وما م كتاب يف مكتبة آياعوفيا هبذا الةرقم و العنةواا
ص
منسو ابا للثعالب  ،والنواب ّا قةم المخطةوّ وةو  9129وعنوانةه خةا ّ
الخاص يف األمثال .وًل و ّ ّا العط ّية كاا يتحدّ ث عة المخطةوّ ن سةه،
ّ
ل ّ
لا وع ه للكتاب والنمو ج الذي استقا مة مقدّ متةه مطةابق لمةا جةاط يف
محمد ب عمر ب
مخطوطنا .وقد نسخ الكتاب ّ

مةد الناقةد يف وةهر بيةع

اآلخر سنة ثالث عشرة وخمسما ة للهةرة ،ي بعد ق ّ مة  43عا امةا علةى
وفاة الثعالب .
ضم المةموع الذي يقع فيه الكتاب ستّة م َّل ات ،و كالتال :
وي ّ
 -8وزنامةةه لعبةةد ا ب ة عل ة ّ عةةي القضةةاة الهمةةذا  ،الو قةةة - 2
81ب.
عة الدي م ّطلع  ،الو قة . 21- 23
 -2كاغذنامه لمل الحكماط ّ
 -0كتاب جوور الن يس يف سياسة الر يس ،الو قة 60- 24ب.
الخاص يف األمثال ،الو قة . 806- 69
خاص
-9
ّ
ّ
 -1سالة يف مثال األمثال و اس األقوال ،الو قة 801ب. 814-
 -6د ن

ولثبات علم النةوم وكي ّيت آا ،الو قة 814ب. 840-
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مناد الكتاب
ينرح الثعالب يف كتابه بمناد  ،ووذا د به يف غلب كتبةهُ ،يسةتثنى
ًل ّ
مة وةةذا كتةةاب المةةبهج ،ل اعتةةاد الثعةةالب ا ينة ّةرح بعنوانةةه يف الكثيةةر مة
عمالةةه ،ووةةو م ة وا ة كتبةةه )8(.وم ة ال يبةةدي و ّ ا يسةةتعي الثعةةالب بكتبةةه
األخةةرى وًل سة ّيما تلة التة يةةو د فيهةةا فنةةو اًل تتع ّلةةق بالمو ةةوع ن سةةه.
ويظهةةر وةةذا األمةةر يف تخريةنةةا للكتةةاب الةةذي بةةي يةةدينا .لكة ًل وة ّ ّا
الثعالب قد فاد م بعص كتب األمثةال المب ّكةرة وكتةب األدب السةابقة لةه،
ٍ
عدد م المكتبات وتل ّقةى الكثيةر
المستمر قد فاد م
خاعة و نّه يف تر اله
ّ
ّ
م ودايا الكتب التة اسةتعملها يف تنةنيأ كتابةه المشةهو يتيمةة الةدور يف
وتتمتهةةا ينة ّةرح باسةةتعماله
وتتمتةةه .ووةةو يف اليتيمةةة ّ
محاس ة و ة العنةةر ّ

()2
والمرج ّا الثعالب قد اسةتقى
عشرات الكتب والدواوي المتوافرة له.
ّ
اوا مةنهم و عةرب
الما ّدة المعاعرة له م الكتّةاب والشةعراط ن سةهم ل ّمةا وة ا

ق ٍع و سا

المعةوة ألسةتا
األبيات واألمثال
سلووا له ،وم قبي وذا
ُ
ّ

ب بكر الخوا زم ّ وعديقه ب ال ت ال ُب دست ّ .

تحقيق نسبة الكتاب للثعالب

نُسةةب الكتةةاب يف النة حة األولةةى مة مخطوطةةه للةةى :الشةةيخ اذمةةام
عحة وذ
الةلي األديب ب مننو ب عبد المل الثعالب  ،وًل نش ّ يف ّ
النسبة لألسباب التالية:
( )8ودى الثعالب الكتاب لألمير قابو ب وومكير (ت  )8382 /930قب عةام 444/043
لكنّه عاد تنني ه يف وقت ًل ق .انظر:
B. Orfali: The Anthologist’s Art, 54-55.

( )2انظر:

B. Orfali, The Anthologist’s Art, 140-157.
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مةرتي يف كتابةه ،الو قةة
عرح الم ّلأ باستعماله لكتابه المةبهج ّ
و اًلّ :
881ب و823ب.
ثان ايةةا :سةةا م ّلةةأ الكتةةاب عةةد ادا م ة األمثةةال واألوةةعا والعبةةا ات
م نظمه وتللي ه ونسبها لة "م ّلأ الكتةاب" ،ووةذا مةر قةد اعتةاد الثعةالب
يف جميةةع كتبةةه .وكثيةةر مةة وةةذ األمثةةال والعبةةا ات منسةةوب لةةة "م ّلةةأ
الكتةةةاب" يف كتة ٍ
ةةاص ومةةة غةةةاب عنةةةه
ةةاص الخة ّ
ةةب خةةةرى للثعةةةالب  ،كخة ّ
المطرب.
الخةاص يف
خةاص
ثال اثا :كثير م الشواود الشعر ّية والنثر ّيةة الةوا دة يف
ّ
ّ
يضا يف كتب الثعالب األخرى ،وًل س ّيما يف ال نول الت ُتعنةى
األمثال يرد ا
بمو ةوعات وةبيهة بمو ةوعات فنةول الكتةاب الةذي بةي ايةدينا .ولعة ّ
نظر اة عةلى للةى وةوام

الخةاص يف األمثةال ُت دظهةر مةدى
لخةاص
تحقيقنةا
ّ
ّ

الخاص ،ويتيمةة
خاص
تطابق ما ّدته مع كتب الثعالب عحيحة النسبة ،نحو
ّ
ّ
الدور ،وم غاب عنه المطرب ،وتحسي القبي وتقبي الحسة  ،والتمثية
والمحا ةةرة ،وثمةةا القلةةوب ،والمنتح ة  ،و س ة مةةا سةةمعت .وجةةدير
ّ
كثيةرا مة
خاص
بالذكر ّا ترتيب الما ّدة يف كتاب
ّ
ّ
الخاص يف األمثال يتشابه ا
الخاص.
خاص
األ ياا مع ترتيب الما ّدة يف كتاب
ّ
ّ
اب اعةةا :جميةةع األعةةالم الةةوا دة سةةمااوم يف الكتةةاب وةةم قب ة عنةةر
الم ِّلأ ،و وم معاعروا له ،ومنهم بو بكر الخوا زم واب العميد و بةو
ال ةةت البسةةت  ،ويةةرد لهةةذا األخيةةر يف ال نة الثةةا مة القسةةم الثالةةا مة
الكتاب ثالثة بيةات يف "م ّلةأ الكتةاب" ،ووة وا دة يف ديةواا بة ال ةت
ويف عدد م كتب األدب ،ويف جميعها نّها قيلت يف الثعالب .
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ّ
ترجيحةا
وترجحهةا
تعةز نسبة الكتاب للثعةالب
لا وذ الدًل جمي اعا ّ
ا
ّ
قو ايا ،وًل س ّيما ّ
ألا المخطةوّ قةد نُسةخ يف قة ّ مة تسةعي عا امةا بعةد وفةاة
الثعالب .

اب اعا :تحقيق الكتاب

ٍ
لقد اولنا جهدنا يف تحقيق الكتاب ا نضبط ّ
النص على نحو منهة ّ
و ا نثبت الرسم المعاعر للكلمات يثما لةم لة  .وللةى لة يج ِهةدد نا يف
تخريج الما ّدة النثر ّية والشعر ّية ،و ّتبنا المناد يف الحواو ترتي ابةا تا يخ ايةا
(مع تقديم كتب الثعالب على سةوا ) ،مكت ةي بمةا ينةا ةرو ة كةر مة
الروايةةةةات المختل ةةةةة ،و موا ةةةةع التحريةةةةأ والتنةةةةحيأ الواقعةةةةة يف
المخطةةوّ ،و تةةراجم األعةةالم الةةوا د كةةروم يف المةةت  .وكةةذل
بالكتةةاب فهةةا

لحقنةةا

باآليةةات الكريمةةة ،و بيةةات الشةةعر ،و وةةطا األبيةةات،

واألعالم والةماعات ،واألماك  ،واألمثال وما جرى مةراوا.
ولي التوفيق
واهلل ّ

المح ّققان
الةامعة األميركيّة يف بيروت

ّ 35

مقدمة

الورقة 46ب41-أ من مجموع آياصوفيا 6286

مقدمة

36

الورقة 41ب44-أ من مجموع آياصوفيا 6286
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بسم ا الر م الر يم
ِ
محمةد
ّما بعدي مد ا الذي خلق و ز و نطق وو ّفق ،والنالة على ّ
ُ
و عل و فنة وننة ّ ،
األمثةال التة
فةاا مة خيةر األقةوال
الذي و
وخيروا( )8ما وافقت معانيه ل ي
اظ القرآا الذي وو
تةمع اذعابة واذيةاز،
ُ
ودعت يف كتاب وذا م ماثة
س الكالم و ورفه و عال و فضله ،وقد
ُ
األمثال و اس األقوال ما خرجتُه يف ثالثة قسام:

()2

[56أ]

 /القسم األول:
فيما ُيتم ّث به م ل اظ القرآا وما جاط يف معانيها مة الخةرب و مثةال
الخاعة والعا ّمة.
العرب والعةم وما يقا هبا م كالم
ّ

()0

القسم الثا :
و وي المراتب المتباينة والنناعات المختل ةة

يف مثال طبقات النا
وما قي فيهم و ِك ِدر ما لهم وعليهم.
 /القسم الثالا:

ي
والمنتخب م ُغ ير األمثال الت جاطت على فع م كذا،
يف المختا
يتضمنها كتةاب بة عبةد ا مةةة بة الحسة األعةبها ( )9الم َّلةأ
ولم
ّ
()8
()2
()0
()9

يف األع " :وخيروما"؛ تحريأ.
تختلأ عناوي بعص األقسام الوا دة ونا ع عيغتها يف بواهبا بعص اًلختالف.
يف األع " :و ماث "؛ والتنويب ع عنواا القسم ن سه يف المخطوّ.
مةةةة ب ة الحس ة األعةةبها  ،م ة ّ خ ديةةب ،م ة و ة عةةبهاا ،زا بغةةداد عةةدّ ة مة ّةرات،
ت 063وة.

[56ب]
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فيها ،وقد قسمتُها على ثالثة فنول:
األول يف جملة منها منسوبة للى باهبا.
فال ن
ّ
وال ن الثا يف ُغ ير م
 /وال نة الثالةةا فيمةةا جمع ُتةةه واخ ع ُتةةه وابتدع ُتةةه ونسةةقتُه مة وةةذ
جة الشعر الال ق هبا المنخرّ يف سلكها.

[55أ]

األمثال يف سا مختل ة ل ّما استعما اًل ول ّما و اعا.

ووذا ي ُ افتتاح األقسام بما تشتم عليةه مة األبةواب ،وا المو ّفةق

للنواب.

األول
القسم ّ

فيما ُيتم ّث به م ل اظ القرآا
وما جاط يف معانيها م الخرب و مثال العرب والعةم
الخاعة والعا ّمة
وما يقا هبا م ل اظ
ّ

الق
سمّ
األ
ول
فيم
اّ
ُيتم
ثلّ
بهّ
منّ
أل
فا
ظّ
الق
رآنّ
وماّ
جا
ءّ
فيّ
معا
نيه

ّ 43

القسمّاألول

 /باب يف العق
القرآا﴿ :لِ َّا فِ

آلي ٍ
ِ
ات ل ِ يق دو ٍم يي دع ِق ُل ي
وا﴾.
يل ي ي ي ي

[55ب]
()8

الخرب :ما عطى ا عبا يد س ي م العق .
()2
العرب :العق ورف األ ساب.
العةم :العق ُجنّة واقية.
()9
الخاعة :العق ِعقال الن س.
ّ
()1
العا ّمة :ودّ ال قر عد ُم العق .
()0

المعتة )6(:العق غريةة تر ّبيها( )1التةا ب.
اب
ّ
األووازي )4(:العق قوى سا
ّ
()8
()2
()0
()9
()1
()6

()1
()1
()4
()83

()1

والتقوى فض لبا .

()83

سو ة الرعد.9 :
التمثي والمحا رة .931
التمثي والمحا رة .931
التمثي والمحا رة  .931ولع ّ العبا ة تنظر للةى قةول سةول ا (ص)ّ " :
لا العقة عقةال
م الةه ".
عود م العق ".
لية األولياط  ،06/2وفيهً" :ل فقر ودّ م الةه  ،وًل مال ي
بو الع ّبا عبد ا ب المعتةّ بةا بة المتوكّة بة المعتنةم بة الروةيد الع ّباسة  ،وةاعر
مبدع وخلي ة يوم وليلةُ ،ولد ببغداد و ولع باألدب ،س ّلمه المقتةد للةى خةادم لةه فخنقةه .لةه
منةةنّ ات كثيةةرة منهةةا :طبقةةات الشةةعراط ،والبةةديع ،وفنةةول التماثيةة  ،وديوانةةه مطبةةوع،
ت 246وة.
الكلمة غير معةمة يف األع ؛ وقد ُتقر  :تة ّينها.
التمثي والمحا رة .931
محمةد بة موسةى األوةوازي ،محةدّ ث ديةب،
محمد ب الحس ب مةد بة
بو الحس
ّ
ّ
ت 921وة.
ال را د والقال د .82

44

فيماّ ُيتمثلّبهّمنّألفاظّالقرآنّوماّجاءّفيّمعانيهاّمنّالخبرّوأمثالّالعربّوالعجم

 /باب يف العلم والعلماط

[56أ]

وا يوا َّل ِذي ي ًل يي دع يل ُم ي
القرآا ﴿ :يو د يي دست ِيوي ا َّل ِذي ي يي دع يل ُم ي
وا﴾.
يضا﴿ :لِنَّما ي دخ يشى ا مِ ِعب ِ
()2
اد ِ ا دل ُع يل يما ُط﴾.
ا
ي د ي
ي ي
()0
الخرب :العلماط يو ي يثة األنبياط عليهم السالم.
كالبها م.

العلم لكاا النا
البنري )9(:لوًل
الحس
ّ
ُ
الة دو (ِ )6
()1
مر به اقتبس منه.
ّ
كالسراج م َّ
ري :العالم ِّ

()8

()1

( )8سو ة الةمر.4 :
( )2سو ة فاطر.21 :
( )0التمثي والمحا رة  29و869؛ واذعةاز واذيةاز 03؛ ومسند مد ب

نبة 96/06؛

وسن الدا م 49/8؛ وعحي البخا ي 29/8؛ وسن اب ماجه 18/8؛ وسن ب داود
081/0؛ وسةةةن ال مةةةذي 096/9؛ وعةةةحي ابةةة

ّبةةةاا 214/8؛ ومسةةةند الشةةةاميي

229/2؛ وزور اآلداب 921/2؛ وتا يخ جرجاا  239/8و006؛ و لية األولياط 42/1؛
ومسةةند الشةةهاب 830/2؛ ووةةعب اذيمةةاا  228/0و 222و023؛ وجةةامع بيةةاا العلةةم
وفضةةله  864/8و 813و818؛ وتةةا يخ مدينةةة دمشةةق  893/20و 291/21و839/01
و 081/01و 011/98و 90/13و 99و 91و 96و 91و 91و 94و13؛ والتةا يخ الكبيةر
001/1؛ وتةةةا يخ ابةةة خلةةةدوا  214/8و618/1؛ والمقاعةةةد الحسةةةنة  914و111؛
العمال  801/83و 896و 813و.814
ومةمع الةوا د 826/8؛ وكنة ّ

( )9الحس ب يسا البنري ،العالم التابع المشهو  ،ت 883وة.

( )1التمثي ة والمحا ةةرة ( 861بةةال نسةةبة)؛ وجةةامع بيةةاا العلةةم وفضةةله ( 211/8بةةال نسةةبة)؛
نب .

ولعالم الموقعي ع ب العالمي  ،812/2منسو ابا أل مد ب
( )6محمد ب مسلم ب عبد ا ب ِوهاب الةوةري ،ةد كةابر الح ّ ةاظ وال قهةاط ،تةابع ّ  ،مة
دوا الحديا ،ت 829وة.
و المدينة ،قي لنّه ّول م ّ
( )1و د بةةال نسةةبة يف التمثيةة والمحا ةةرة  ،861وفيةةه" :العلةةم كالسةةراج"؛ والبيةةاا والتبيةةي
248/2؛ وجامع بياا العلم وفضله 211/8؛ وسراج الملو .164
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المعتة :ما مات م
اب
ّ

ّ 45

علما.
يا ا

()8

اب ع ّباد )2(:العلماط عالم اذسالم( )0و يماا اذيماا.

()8
()2
()0
()9

()9

و د بال نسبة يف التمثي والمحا رة .861
ثةم ل خةر الدولةة،
بو القاسم لسماعي ب ع ّباد ،تو ّلى الوزا ة لم ّيةد الدولةة البةويه ومة ّ
ت 011وة.
و د بال نسبة يف التمثي والمحا رة .869
ّ
وسكاا دا السالم"؛
يف الهام  :ي ُم يقو اذيماا .ويف المبهج " :12العلماط عالم اذسالم
ويف الظرا أ واللطا أ " :41ليماا اذيماا" ،ويف وام الظرا أ واللطا أ " :ماا".
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 /باب يف الشكر

[56ب]

القرآا ﴿ :يل ِ د يو يك در ُت دم يألي ِزيدي َّن ُك دم﴾.

()8

استحق المةيد.
الخرب :يم وكر ا
ّ
()9
الخاعة :الشكر قيدُ النعمة( )0وم تاح الةيادة.
ّ
()1
المعتة :ل ا نةلت ب النعم ُة فٱجع قِراوا الشكر.
اب
ّ
()2

()8
()2
()0
()9
()1

سو ة لبراويم.1 :
غر الحكم .041
ت سير البغوي  08/0و.136
الخاص .01
وخاص
التمثي والمحا رة 986؛
ّ
ّ
التمثي والمحا رة  ،986وفيه" :ل ا نةلت ب النعمة ي ا ا".
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باب يف النرب
النابِ ِري ي ﴾.
القرآا ﴿ :يو يب ِّش ِر َّ
()2
 /الخرب :النرب م تاح ال ي يرج.
()8

العرب :عرباا على يمةامر( )0الكرام ،ي نوا ب الدور.

[56أ]
()9

تحب وعرب على ما تكر .
عما
ّ
العةم :النرب عرباا :عرب ّ
()6
العا ّمة :النرب كٱمسه وعاقِبتُه كال يع يس .
لمننو ال قيه([ )1م الرجة]:
و ا دعت ييرتةةةةةةةةة محنةةةةةةةةةة و ِ ّلةةةةةةةةة ده
ل ا يد يو دتةةةةةة مةةةةةة زمةةةةةةاا قِ ّلةةةةةةة
()1
فةةةةةةةةدا ِ وا ّ
لا ال َّلةةةةةةةةةاج ِ ةةةةةةةة ّلة
وٱعةةةةرب ومةةةةا عةةةةربُ ل ًّل بةةةةا د
()1

()8
()2
()0
()9

()1

()6

()1
()1

سو ة البقرة.811 :
الخةاص 01؛ وثمةا القلةوب 614؛ وال ةرج بعةد الشةدّ ة 811/8؛ ومةمةع األمثةال
خاص
ّ
ّ
981/8؛ والمقاعد الحسنة  981و168؛ والد المنتثرة 811؛ وزور األكم .221/0
يف األع " :مخامر"؛ تنحيأ.
التمثي ة والمحا ةةرة 989؛ وثمةةا القلةةوب 831؛ واألغةةا 021/4؛ ومةمةةع األمثةةال
040/8؛ والمستقنةةةى 831/2؛ والتةةةذكرة الحمدون ّيةةةة 846/4؛ وهنايةةةة األ ب 06/0
و ،01ونُسب فيه ليسا الكواعب الذي ُيضرب به المث لم جنى على ن سه.
التمثية والمحا ةةرة 981؛ واألدب الكبيةةر واألدب النةةغير  ،883وفيةةه" :النةةرب عةةرباا:
يحب"؛ ومحا رات األدبةاط  ،026/9وفيةه" :النةرب
عما
ّ
عرب المرط على ما يكر  ،وعرب ّ
عما يدعو لليه الهوى".
عرباا ،عرب على المكرو فيما يلةم فعله ،وعرب ّ
التمثيةةة والمحا ةةةرة 989؛ وتحسةةةي القبةةةي  ،11وسةةةقط منةةةه "وعاقبتةةةه كالعسةةة "؛
ومحا ةرات األدبةةاط  ،021/9منسةةو ابا ألنةةو وةةرواا .و نووةرواا بة قبةةا  ،ملة ساسةةا
استولى على اليم  ،اوتهر بعدله.
بو الحس مننو ب لسماعي ب عمر التميم  ،فقيه وةافع مة الشةعراط ،ةرير ،سةافر
ثم سك منر وتويف فيها سنة 036وة.
للى بغداد ومدح هبا الخلي ة المعتةّ ّ ،
ليس البيتاا يف ديواا وعر مننو ال قيه.
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باب يف القناعة واًلقتناد على ما يف اليد
ِ
اجا﴾.
القرآاً﴿ :ل يت ُمدَّ َّا يع ديني دي ي لِ يلى يما يم َّت دعنيا بِه ي دز يو ا
()2
سر ا يعي مسرو ا ا فل يي دقنيع.
 /الخرب :يم َّ
()0
العرب :غث خير م سمي ِ غير .
()9
العةم :م ي ِ ي بحاله اس اح و اح.
()1
الحر عبد ل ا طمع والعبد ٌّر ل ا قنع.
ّ
الخاعةّ :
()6
اوم ع قدا .
ف النا با
اب
عر ُ
ّ
المعتة :ي
()8

[56ب]

العا ّمة :عن و يف يد خير م ك دُرك ّ يف الهواط.
()1
م ِّلأ الكتاب :م كانت قناعتُه سمينة طابت له ك ّ يم يرقة.
()4
غير  :م لم يقنع باليسير فهو ِس ُير المياسير.
()83
يضا :القناعة يتح على الوجه قِنا يعه.
ا
()1

()8
()2
()0

()9
()1
()6
()1
()1

()4
()83

سو ة الحةر.11 :
عيوا األخبا .200/8
جمهرة األمثال  18/2و42؛ والعقد ال ريد 881/0؛ ومحا رات األدبةاط  ،260/2وفيةه:
"ثمي غير "؛ ومةمع األمثال  ،11/2منسو ابا لمع ب عطية المذ ة  ،و081؛ وسةراج
الملو  196و111؛ والمستقنى .806/2
التمثي والمحا رة 988؛ وزور اآلداب .118/0
التمثيةة والمحا ةةرة 988؛ ومكةةا م األخةةال 842؛ وجمهةةرة األمثةةال 211/8؛ وزوةةر
اآلداب 989/2؛ ومحا رات األدباط 081/2؛ ومةمع األمثال .203/8
التمثي والمحا رة  024و988؛ و وعا وًلد الخل اط .246
التمثي والمحا رة .012
التمثي والمحا رة 988؛ ووو لذي النةوا المنةري يف الرسةالة القشةير ّية 214/8؛ و دب
الةوةاد الع ّبةاد
الدنيا والدي  .001و و النوا
المنري ثوبةاا بة لبةراويم اذخميمة ّ  ،ةد ّ
ّ
المشهو ي كانت له فنا ة و كمة ووعر ،ت 291وة.
نثر النظم .49
الخاص  ،21وفيه" :بالقناعة تح على الوجه القناعة".
خاص
ّ
ّ
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باب  /يف المدا اة
ِ ِ
الس ِّي ي ية﴾.
القرآا﴿ :ا دد يف دع بِا َّلت و ي ي د يس ُ َّ
الخرب :المدا اة نِنأ المعيشة.

[56أ]

()8

ِ
فياس در .
عاسر
فه د  ،ي ل ا
العرب :ل ا ّ
عة خو ُ
ي
()0
يضاً :ليِ د ل ا يع ّة م تخاونه.
ا
()9
العةم :م ي ُسن ديت مدا ا ُته كاا يف ّمة السالمة.
()1
أ لحيتيه.
الم دش يط ييندتِ د
العا ّمة :م لم يدا ِ ُ

()2

بو سليماا الخ ّطاب ّ ([ )6م البسيط]:

()8
()2

()0
()9
()1

()6

سو ة الم منوا.46 :
الخةةةاص 06؛ ومكةةةا م األخةةةال 813؛ واألمثةةةال
وخةةةاص
التمثيةةة والمحا ةةةرة 984؛
ّ
ّ
(الم ّض ة ) 801؛ واألمثةةال (اب ة سة ّةالم)  811و ،816منسةةو ابا للهةةذي ب ة وبيةةرة التغلب ة ؛
والبيةةاا والتبيةةي 862/8؛ والعقةةد ال ريةةد 11/0؛ وجمهةةرة األمثةةال 61/8؛ ومقةةاييس اللغةةة
04/9؛ ومحا رات األدباط  131/8و 621و 21/0و914؛ وفنة المقةال 201؛ ومةمةع
األمثةةال  ،20/8و ُنسةةب فيةةه لهةةذي ب ة وبيةةرة التغلب ة  ،و288/2؛ والمستقنةةى 893/8؛
و سةةا البالغةةة 116؛ والتةةذكرة الحمدون ّيةةة 886/1؛ ومعةةةم األدبةةاط  11/8و2419/1؛
بالهةةذي
ولسةةاا العةةرب (عةةةز ،وةةي )؛ وزوةةر األكةةم  10/8و .19والهةةذي بة ُوبيةةرة ُيل ّقةةب ُ
األكرب ،م بن ثعلبة ب بكر ،فا واعر جاول ّ ُيعرف بالمةدَّ ع ،ووو عا ب يوم ل اب.
الخاص .06
وخاص
التمثي والمحا رة 984؛
ّ
ّ
التمثي والمحا رة .984
ِ
التمثي والمحا رة 038؛ ومةمع األمثال  ،021/2وفيه" :م يدا المشط ينتأ لحيتةه"؛
ون حة الريحانة  ،912/9ونُسب فيه لشهاب الدي مد ب محمد الخ اج  ،ووو قا ة
القضاة وعا ب تنانيأ يف األدب واللغة وهروا يحانة األل ّبا ،ت 8364وة.
محمد ب لبراويم ب الخ ّطاب البست المعةروف بالخ ّطةاب  ،محةدّ ث
بو سليماا مد ب
ّ
مننّأ م و بست وله وعر ،ت 011وة.
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ةت ايةةا فةةدا ِ النةةا ي ك َّل ُهة ُةم
مةةا دمة ي
دنيةةا ثغةةر ف ُك ة د منهةةا علةةى خطة ٍةر
[56ب]

ةةةةت يف دا المةةةةةدا ِاة
فانّمةةةةةا نة ي
ِ
ٍ
وآفةةةات
خافةةةات
فةةةالثغر يم دثةةةوى يم
ُ
()8

الم دنعب ّ ([ )2م الكام ]:
 /بو الط ّيب ُ
دا ِ
ي
لا لةةةةةةةم ُتةةةةةةةدا ِ دا ي باذ غةةةةةةةا ِم
المةةةةدا فانّةةةةه
الةمةةةةاا علةةةةى ي

الخاص 06؛ ويتيمة الدور 001/9؛ والتذكرة السةعد ّية
وخاص
( )8التمثي والمحا رة 984؛
ّ
ّ
980؛ ومعةةةم األدبةةاط  943/2و8231؛ ووفيةةات األعيةةاا 286/2؛ والةةوايف بالوفيةةات
231/1؛ والبداية والنهاية  264/88و.018
محمد ب اتم بو الط ّيب المنعب  ،م وعراط اليتيمة ،م و خراساا.
()2
ّ
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باب يف الع و
القرآا ﴿ :يف يم د يع ي ا يو ي دع يل ي يف يل دج ُر ُ يع يلى ا ِ﴾.
()2
الخرب :فض ُ الع و عند القد ة.
()0
العرب :م يل دك يت فلس ِ
ة د.
د
ي
()9
العةم :ع و ِ
للمل .
المل بقى ُ
ي
()1
الخاعة :األعاغر يي ده وا واألكابر يي دع وا.
ّ

()8

()8
()2
()0

()9

()1

سو ة الشو ى.93 :
هبةة المةالس  ،013/8و ُنسب فيه لعمر ب الخطاب؛ وتعةي المن عة .810
ةاص  ،01وفيةةه" :ل ا ملكةةت فلسةةة "؛ ولبةةاب اآلداب
ةاص الخة ّ
التمثي ة والمحا ةرة 04؛ وخة ّ
(الثعالب )  ،860ونُسةب فيةه للطر ّمةاح بة كةيم؛ واألمثةال (الم ّضة ) 881؛ والبيةاا والتبيةي
029/8؛ وعحي البخا ي  66/9و803/1؛ وعحي مسلم 112؛ وعيوا األخبا 801/9؛
والسةةن الكةةربى 011/4؛ وجمهةةرة اللغةةة 901/8؛ وعةةحي ابةة ّبةةاا 011/83؛ و مثةةال
النبةوة
الحديا 801/8؛ وجمهرة األمثال  963/8و291/2؛ وزوةر اآلداب 023/8؛ ودًل ة
ّ
 818/9و812؛ والسن الكربى (البيهق ) 044/83؛ والعقد ال ريد 839/0؛ ومةمع األمثةال
 01/8و ،210/2منسو ابا لعا شة؛ والمستقنى 211/2؛ والتةذكرة الحمدون ّيةة 91/1؛ وتةا يخ
مدينةةة دمشةةق  962/92و 12/12و 68/14و818/63؛ والنهايةةة 092/2؛ ومعةةةم األدبةةاط
290/8؛ ولساا العرب (سة )؛ وهناية األ ب  12/0و 230/81و21/28؛ وتا يخ اذسالم
 ،14/1وفيه" :ملكتم فاسةحوا"؛ وسير عالم النبالط  82/2و811؛ والوايف بالوفيةات 281/9
و292/6؛ ومرآة الةناا 18/8؛ وتا يخ اب خلدوا  .622/2والطر ّماح ب كيم ب الحكم،
م ط ّيئ ،واعر لسالم ّ فح ُ ،ولد ونشل يف الشام وانتق للى الكوفة ،ت 821وة.
الخةاص
وخةاص
اذعةاز واذيةةاز  ،91منسةو ابا لمنةوجهر؛ والتمثية والمحا ةرة 988؛
ّ
ّ
 .01ومنوجهر و منووهر و مينووهر (باللغة ال ا سةية :منةورهر) بة ليةرج بة فريةدوا،
م ملو ال ر ِ ،كر يف غر ملو ال ر المنسوب للثعالب ويف الشاونامه لل ردوس .
اذعةةةاز واذيةةةاز  ،881منسةةو ابا ألبةة جع ةةر محمةةد بةة وةةيرزاد؛ ولبةةاب اآلداب 18
و( 12الثعالب )؛ ونثةر الةنظم 10؛ وسةيلي القةول منسةو ابا ًلبة مقلةة ص .860و بةو جع ةر
ومحمةد بة علة ّ بة الحسةي بة مقلةة،
محمد ب يحيى ب ويرزاد وو وزير المستك .
ّ
ّ
ّ
وزير م الشعراط األدباطُ ،يضرب بحس خطه المث  ،ت 021وة.
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 /باب يف المشو ة

[67أ]

القرآا ﴿ :يو يو ِ
او د ُو دم فِ األي دم ِر﴾.
()2
تم .
الخرب :المستشير ُمعاا والمستشا م ي
()0
المساو ة.
المشاو ة قب
العرب:
ي
ي
()8

المشو ة ،وقد خاطر م استغنى بر يه.
العةمّ :ول الحةم ي
()1
المعتة :المستشير على طرف النةاح.
اب
ّ

()8
()2

()0
()9

()1

()9

سو ة آل عمراا.814 :
األول مة العبةةا ة يف التةةذكرة الحمدون ّيةةة 244/0؛ وك ّلهةةا يف :التمثية والمحا ةةرة
الشةةطر ّ
21؛ واذعةاز واذيةاز  ،09منسوب اة للرسول (ص)؛ وزور اآلداب 68/8؛ وتةا يخ مدينةة
دمشق 983/11؛ والمقاعد الحسنة .639
الخاص 01؛ وزوةر اآلداب 113/0؛ ومةمةع األمثةال
وخاص
التمثي والمحا رة 981؛
ّ
ّ
 ،214/2وفيه" :قب المثاو ة".
األمثةةال (اب ة سة ّةالم)  211و244؛ ونُسةةب يف جمهةةرة األمثةةال  ،811/8ومةمةةع األمثةةال
 12/8للى األكثم ب عي ؛ والعقد ال ريد 880/0؛ والمستقنةى  ،939/8وسةقط منهةا
جمي اعا الشطر الثا  .و كثم ب عي ب باح ب الحا ث التميم كيم الةاولية ،عةاش
زمناا طوي اال و د اذسالم ،ت 4وة.
الخاص .01
وخاص
التمثي والمحا رة 981؛
ّ
ّ
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باب يف ت ضي و ال ض على بعص
وت ضي بعص الش ط على بعص
أ يف َّض دلنيا يب دع يض ُه دم يع يلى يب دع ٍ
ص﴾.
 /القرآا﴿ :ا دن ُظ در يك دي ي
()2
يضا ﴿ :يو يف دو ي ُك ِّ ِي ِع دل ٍم يعلِيم﴾.
ا
()0
كندّ اط.
كالس دعداا .ماط وًل ي
العرب :يم در اعى وًل َّ

يضا :فتاى وًل كمال  )1(.فا
ا

()8
()2
()0

()9

()1

()6

وًل كعمرو.

()8

()9

()6

سو ة اذسراط.28 :
سو ة يوسأ.16 :
الخاص 06؛ واألمثال (الم ّض ) 821؛ واألمثال (ابة
وخاص
التمثي والمحا رة 218؛
ّ
ّ
سة ّةالم)  ،801منسةةو ابا ًلمةةر ة مة ط ّيةئ؛ ومةةروج الةةذوب 282/9؛ والكامة  88/8و82؛
وجمهةةرة األمثةةال 292/2؛ ومةمةةع األمثةةال  ،211/2منسةةو ابا للخنسةةاط بنةةت عمةةرو ب ة
الشريد؛ والتذكرة الحمدون ّية 888/1؛ والنهاية 061/2؛ ووفيات األعيةاا 80/6؛ ولسةاا
العرب (سعد ،ع )؛ وزور األكم  090/8و 16/0و.11
الخاص 06؛ واألمثال (الم ّض )
وخاص
التمثي والمحا رة 211؛ وثما القلوب 163؛
ّ
ّ
سالم)  ،801منسو ابا لل يقذو بنت قيس ب خالةد الشةيبا  ،ووة زوجةة
ّ
10؛ واألمثال (اب
ال ةةا العرب ة يلقةةيط ب ة زُ ا ة؛ والكام ة 888/2؛ وجمهةةرة اللغةةة  888/8و611/2؛
والعقةد ال ريةةد  889/2و833/0؛ واألغةةا 841/22؛ وجمهةةرة األمثةةال  48/2و298؛
والتذكرة الحمدون ّية 883/1؛ وخريدة القنر (قسم وعراط الشام) 010/8؛ ولساا العرب
(عد  ،عدد)؛ وهناية األ ب  211/8و.18/0
مةتمم بة
يف األع " :يف وًل كمالة " ،وكتةب تحتةه :ويفّ؛ ووةو تحريةأ يف الحةالي  .قالةه ّ
ةاص 06؛ واألمثةةال (اب ة سة ّةالم) 801؛ واألمةةال
ةاص الخة ّ
ُنةةويرة يف خيةةه مال ة  .انظةةر خة ّ
(القةةةال ) 829/8؛ وجمهةةةرة األمثةةةال 48/2؛ ومةمةةةع األمثةةةال 11/2؛ والمستقنةةةى
893/2؛ والتذكرة الحمدون ّية  .888/1ومال ب نويرة اليربةوع التميمة فةا وةاعر
د اذسالم ّ
ووًل الرسول عدقات قومه ،ت 82وة.
الخاص  .06وعمرو ب معديكرب ب بيعة الةبيدي ،فا اليم  ،سلم سنة 4وة،
خاص
ّ
ّ
ثم جع للى اذسالم فشهد اليرمو  ،ت يوم القادس ّية سنة 28وة.
ثم ا تدّ بعد وفاة الرسولّ ،
ّ
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الم در ُخ وال يع ا .
ا
يضا :يف ك ّ وةر نا واستمةد ي
()0
العا ّمة :ما م طا ّمة( )2ل ًّل وفوقها طا ّمة.

()8

البح ّي([ )9م المتقا ب]:
ُ
ةةةةةةول
والح
وكةةةةة ٌّ لةةةةةه فضةةةةة ُله ُ

()1
ةةةةر د
بيةةةةوم الت ةةةةاخر دوا ال ُغة ي

()6

غير [م الوافر]:
وكةةةا د يف المعةةةاي
()8

()2
()0

()9

()1
()6
()1

مةةة ُنةةةةا ٍ

ةةةم كةةةةرا ُم
خةةةةووم فةةةةوقهم ووة ُ

()1

التمثية والمحا ةةرة 260؛ وثمةةا القلةةوب 119؛ ومكةةا م األخةةال 280؛ والم ّضةةليات
 241/8و910/2؛ واألمثةةال (ابة سة ّةالم) 806؛ والحيةةواا 966/9؛ والكامة 812/8؛
ومقةةةاييس اللغةةةة 61/9؛ واألمةةةال (المرزوقةةة ) 830؛ ومحا ةةةرات األدبةةةاط 632/9؛
ومةمةةع األمثةةال 19/2؛ والمستقنةةى 892/2؛ و سةةا البالغةةة 162؛ ولسةةاا العةةرب
(ع ر ،مرخ)؛ وهناية األ ب  830/8و 244/1و201/80؛ وخةانة األدب .021/8
كتب تحته يف األع  " :ي النيحة العظمى".
المحاس واأل داد 831؛ والكام 82/8؛ والمحاس والمسةاو  ،11منسةو ابا للرسةول
النبوة 929/2؛ وتا يخ مدينةة دمشةق 240/81
(ص)؛ وجمهرة األمثال 981/2؛ ودًل
ّ
و241؛ ولسةةاا العةةرب (طمةةم)؛ وهنايةةة األ ب  ،231/86منسةةو ابا ألبةة بكةةر النةةدّ يق؛
العمةةةال
والآللةةةئ المنثةةةو ة 834؛ والمقاعةةةد الحسةةةنة  293و 298و 111و116؛ وكنةةةة ّ
184/82؛ وفيص القدير  ،220/0ونُسب فيه للنب ّ ؛ وكشأ الخ اط  ،243/8ونُسةب فيةه
للنب ّ  ،و.840/2
بو عُ بادة الوليد ب عبيد ب يحيى الطا ّ البح ّي ،واعر مشةهو ُ ،ولةد بمنةبج و ة للةى
ثةم عةاد للةى الشةام وتةو ّف بمنةبج ،لةه
العرا فا ّتن بةماعة م الخل ةاط ّولهةم المتوكّة ّ ،
ديواا وعر كبير ،وم تناني ه كتاب الحماسة ،ت 219وة.
ّ
ُيروى :والحةول يوم؛ ي ّا الالم م عةة البيت .ولع ّله النواب ألا الت عيلة الرابعةة مة
متحركاا فساك .
سا ر بيات القنيدة و " يف ُعو" ي
ّ
ديواا البح ي  ،118/2وفيه" :يوم الت ا ".
الخةاص 01؛ والمنتحة 18؛ والمنتخة 211/8؛ و بيةع األبةرا  ،811/9منسةو ابا
خاص
ّ
ّ
لألعو ب براط الكالب ؛ و ماسة القرو  ،833وفيها" :وكا يف المعاور" .واألعو ب
براط واعر لسالم م بن عبد ا ب كالب نُسب له بعص الشعر ،ووو غير األعو الكلب
كيم ب عياش الشاعر األموي.
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التوسط يف جميع األمو
 /باب يف
ّ
القرآا ﴿ :يوًل يت دة يع د ييدي ي يم دغ ُلو يل اة لِ يلى ُعن ُِق ي ﴾ اآلية.
()2
يضا ﴿ :يوًل يت دة يه در بِ ينالتِ ي يوًل ُت يخافِ دت بِ يها﴾ اآلية.
ا

()8

خير األمو وسا ُطها.
الخربُ :
()9
مرا ف ُت دل ي ي .
العربً :ل تك
ا
لوا فت دُست يير يّ وًل ا
()0

ُكسر.
ا
يابسا فت ي
ُعنر وًل ا
يضاً :ل تك ي دط ابا فت ي

()8
()2
()0

()9

()1

()1

سو ة اذسراط.24 :
سو ة اذسراط.883 :
التمثي والمحا رة 21؛ واذعةةاز واذيةةاز 00؛ والطبقةات الكةربى 892/1؛ ومنةنّأ
ابة بة وةةيبة 814/1؛ والبيةةاا والتبيةةي 219/0؛ واذمتةةاع والم انسةةة 891/2؛ والعقةةد
ّ
الشةخير؛ ومةروج الةذوب 01/0؛ و مثةال
لمطرف ب عبد ا بة
ال ريد  ،888/0منسو ابا
ِّ
الحةةديا 211/2؛ و ليةةة األوليةةاط 216/2؛ ووةةعب اذيمةةاا 181/1؛ وفن ة المقةةال
081؛ ووةةةرح ديةةةواا الحماسةةةة 8268/2؛ وتةةةا يخ مدينةةةة دمشةةةق 039/11؛ والتةةةذكرة
مطةرف؛ وهنايةة
الحمدون ّية 16/1؛ والمدو 81؛ والنهاية  ،903/2وفيه نةه مة ةديا ِّ
األ ب 818/1؛ والمقاعةةد الحسةةنة  002و 113و119؛ والةةد المنتثةةرة 892؛ وفةةيص
ّ
العةامري ،بةو
القدير  214/9و 211/6و.081
ّ
ِّ
ومطرف ب عبد ا ب الشخير الحروة ّ
عبد ا  ،زاود م كبا التابعي وله كلمات يف الحكمة ملثو ة و خبا  ،ت 11وة.
يف األع " :فتلقط"؛ تحريأ .و ُيروى" :فتُعقةى" ،ي فةتُل  .وانظةر :التمثية والمحا ةرة
لوا ف ُتبلةع"؛ والبيةاا والتبيةي 211/0؛ و دب
الخاص  ،01وفيهً" :ل تك
وخاص
924؛
ا
ّ
ّ
الكاتةةةةب 890؛ ويف زوةةةةر اآلداب  ،8311/9ومةمةةةةع األمثةةةةال  ،202/2والمستقنةةةةى
 ،841/2و سا البالغة  ،163وعيوا األخبةا  ،021/8ولسةاا العةرب (سةرّ) ،وفيةه:
مةةرا ف ُتعقةةى"؛ والعقةةد ال ريةةد  888/0و242/6؛ وسةةراج الملةةو 192؛ والتةةذكرة
"وًل ا
الحمدون ّية .16/1
الخاص 01؛ وزوةر اآلداب 8311/9؛ وفنة المقةال
وخاص
التمثي والمحا رة 924؛
ّ
ّ
081؛ ومةمع األمثال 214/2؛ وغر الخنا ص .011
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وعر [م الطوي ]:
عليةةةة بلوسةةةةاّ األمةةةةو فانّهةةةةا
[67ب]

يب ي لو اًل وًل ععبا
نةاة وًل يت درك د

()8

 /آخر [م الوافر]:
وخيةةةةر خال ةةةةةق األقةةةةوام ُخ دلةةةةةق
ُ

يت يو َّسة ي
ةةط ًل ا تشةةةا يم وًل اغتنامةةةا

()2

( )8التمثية والمحا ةةرة 924؛ والبيةةاا والتبيةي 211/8؛ والعمةةدة 924؛ والمقاعةةد الحسةةنة
002؛ وزور األكم  830/8و 230/2و.221
الخاص  ،01وفيه" :وًل اعتياما".
وخاص
( )2التمثي والمحا رة 924؛
ّ
ّ

ّ 51

القسمّاألول

باب يف اًلقتنا على اليسير
()8
عند فقد الكثير
القرآا ﴿ :يفاِ دا يل دم ُي ِن دب يها يوابِ يف يط ٌّ ﴾.
وعر [م مخ َّلع البسيط]:
ب األجةةةةةة
يةةةةةةا ّيهةةةةةةا النةةةةةةا ُ

()2

لا لةةةةةةم يكةةةةةة وابةةةةةة ف يطةةةةةة

()0

العرب :الةح ي د
لا نيدَّ األعيا ُ .
()1
النعب م ًل ي ي
لول له.
العةم :يركب
ي
()6
نب ل ا عيا ال يع دير.
 /ا
يضا :األسد قد يي د ِر األ ي
فنة للبةةديع الهمةةذا  )1(:لا لةةم يكة يخ دمةةر ي
فخة ّ  )1(،ولا لةةم ُي ِنةةب
()9

()8
()2
()0

()9
()1

()6
()1
()1

الخاص  ،84وفيهّ " :
تعذ الكثير".
خاص
ّ
ّ
سو ة البقرة.261 :
الخةاص  ،01وفيةه" :يةا ّيهةذا النةا ب" ،تحريةأ.
خةاص
ُينسب ألب العالط األسدي يف
ّ
ّ
و بو العالط األسدي م وعراط اليتيمة ،كاا وديد اًلختناص بالنا ب ب ع ّباد .والبيةت
يف خريدة القنةر (قسةم وةعراط العةرا )  ،11/2منسةو ابا ًلبة اله ّبا ّيةة ،ووةو الشةريأ بةو
ييعلى ،واعر ُمةيد خبيا اللساا له كتاب نتا ج ال طنة يف نظم كليلة ودمنة ،ت 131وة.
الخاص  ،01وفيه" :الةحة ل قةد فاتة األعيةا "؛ ويف مةمةع األمثةال 861/8
اص
ّ
وخ ّ
لما فات األعيا .
والمستقنى  :030/8الةح
ّ
سالم) 889؛ والعقد ال ريد
ّ
الخاص 12؛ واألمثال (اب
وخاص
التمثي والمحا رة 001؛
ّ
ّ
 41/0و820؛ وجمهةةةةرة األمثةةةةال 922/2؛ ومةمةةةةع األمثةةةةال 984/2؛ والمستقنةةةةى
038/2؛ والتذكرة الحمدون ّية .881/1
األ نب".
الخاص  ،01وفيه" :األسد ي
خاص
ّ
ّ
بو ال ض مد ب الحسي ب يحيى الهمذا  ،د ّمة الكتّاب ،له ديواا وةعر و سةا
والمقامات المشهو ة ،ت 041وة.
يتيمة الدور 243/9؛ وزور اآلداب .031/8
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واب فط ّ  )8(،ووجود ما ق ّ خير م عدم ما جة ّ  )2(،وقلية يف الةيةب خيةر
م كثير يف الغيب )0(،و"ما كاا" جةو ُد مة "لةو كةاا" )9(،ي
وألا يت دقطِةأ خيةر
()1
م ا تقأ )1(،وم لم يةد الةميم( )6عى الهشيم.

()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1

يتيمة الدور .243/9
يتيمة الدور 243/9؛ وزور اآلداب .031/8
الخاص 01؛ ويتيمة الدور .243/9
خاص
ّ
ّ
يتيمة الدور 243/9؛ وزور اآلداب .031/8
يتيمة الدور 243/9؛ وزور اآلداب .031/8
يف األع " :الحميم"؛ تنحيأ .والةميم :النبات الكثير الطوي  ،والهشيم :النبات اليةابس
المتكسر.
ّ
اذعةاز واذيةاز  ،896منسو ابا ألب ال ض الهمذا ؛ ويتيمة الدور .243/9
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ّ
الحا على طلب الرز والسع فيه
باب يف
القرآا ﴿ :يفا دنت ِيش ُروا فِ األي د ِ
ض يوا دب يت ُغوا مِ د يف دض ِ ا ِ﴾.
()9
()2
دلو يف الدِّ ًلط )0(.الطالب واجد.
ب يت دظ ي در .ي دل ِق ي
العربُ :ا دط ُل د
ٍ
()1
سد ي يب يص.
يضا :كلب اعت َّيس خير م
 /ا
()6
العةم :م سعى عى وم نام لةم األ الم.
()1
يضا :م لم يي دغ ِ دما ُغه يف النيأ لم يت دغ ِ قِدد ُ يف الشتاط.
ا
()8

ولةج
طلةب وجةدَّ يو يجةدي  ،ومة
عل ّ ب الحسي  )1(:مة
قةرع البةاب َّ
ي
ي
()83
يو يلج.
()8
()2
()0
()9
()1

()6
()1
()1
()4
()83
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()4

سو ة الةمعة.83 :
مكةةا م األخةةال 231؛ واألمثةةال (اب ة سة ّةالم) 844؛ والعقةةد ال ريةةد 831/0؛ وجمهةةرة
األمثال 10 /8؛ ومةمع األمثال 906/8؛ والمستقنى 221/8؛ واللساا (عسس).
التمثي ة والمحا ةةرة 244؛ واألمثةةال (ابةة سة ّةالم) 844؛ واألغةةا 001/82؛ وجمهةةرة
األمثال 19/8؛ وفن المقال 116؛ ومةمع األمثال 843/2؛ والمستقنى .021/8
لطا أ اذوا ات .636/8
العقةةد ال ريةةد  ،831/0وفيةةه" :كلةةب طة ّةواف"؛ و دب الةةدنيا والةةدي  ،913وفيةةه" :كلةةب
جوال"؛ وورح ديواا الحماسة 610؛ والمستقنةى 813/2؛ وفنة المقةال  ،240وفيةه:
ّ
عس خير م كلب بص"؛ واللساا (عسس).
"كلب ّ
الخةاص .01
وخةاص
اذعةاز واذيةاز  ،69منسو ابا ألنوورواا؛ والتمثي والمحا رة 90؛
ّ
ّ
وسيرد القول يض ص .819
عيوا األخبا 299/8؛ والبخالط 896؛ و بيع األبرا  ،969/0وفيه" :مة غلةى دماغةه يف
النيأ غلت قد يف الشتاط"؛ واللطا أ والظرا أ .289
عل ّ ب الحسي ب عل ّ ب ب طالةب الهاوةم القروة  ،ابةع األ ّمةة اًلثنة عشةر عنةد
اذمام ّية ،ت 49وة.
يف األع " :ول ّ "؛ تنحيأ.
اذعةةةاز واذيةةةاز  ،813منسةةو ابا ألب ة بكةةر عل ة ّ ب ة الحس ة القهسةةتا ؛ وزوةةر األكةةم
األول؛ وكشةةأ الخ ةةاط  ،209/2وسةةقط منةةه الشةةطر الثةةا = .
 ،24/8وسةةقط منةةه الشةةطر ّ
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العا ّمة :م لم يح ف لم يعتلأ.

()8

=
وعل ّ ب الحس القهستا مشهو يف و خراساا ،كةاا يمية للةى علةوم األوا ة ويةدم
تتمة اليتيمة.
النظر يف ال لس ة على دّ قول الثعالب يف ّ
( )8التمثي ة والمحا ةةرة 233؛ والتةةذكرة الحمدون ّيةةة 892/0؛ والمسةةتطرف  .13/8وس ة د
العبا ة يض ص .231
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باب يف اذعالح
القرآا﴿ :لِ دا ُي ِريدي ا لِ دعال ا ا ُي يو ِّف ِق ا ُ يب دين ُيه يما﴾.
()2
العربّ :
لا دواط َّ
الش ّق ا يت ُحوعه.

()8

تحرك ّ ساكناا وس ِّك ك َّ
متحر .
ّ
العةمً :ل ِّ
()9
الخاعة :م ي يف يق ي يتق وم يخ ير ي ي ير .
/
ّ
الشر بماط الخير.
الةواد :ط ئ نا
ّ
ّ

()0

[67أ]

بو نوا ([ )1م البسيط]:

ةةت بالةةةدور عيناةةةا غيةةةر غافلة ٍ
ةةة
وكّلة ُ
ي

()8
()2
()0
()9
()1
()6

بةود ك َّ ية تلسةو ك ّلمةا يج ير ةا

()6

سو ة النساط.01 :
سالم) 810؛ والمستقنى
ّ
التمثي والمحا رة 01؛ ومةمع األمثال 83/8؛ واألمثال (اب
010/8؛ والتذكرة الحمدون ّية .891/1
التمثي والمحا رة  ،801منسةو ابا لهرمةةد؛ ومةمةع األمثةال  ،214/2وسةقط منةه الشةطر
الثا .
يف األع ة " :وم ة خةةر خةةر "؛ تنةةحيأ .وانظةةر :التمثي ة والمحا ةةرة 928؛ ومةمةةع
األمثال .024/2
بو نوا الحس ب وانئ واعر العرا يف عنر ُ ،ولد يف األوةواز ،ونشةل بالبنةرة ،و ة
للى بغداد فا ّتن بالخل اط م بن الع ّبا ومدح بعضهم ،وفا ُته يف بغداد سنة 841وة.
ديواا ب نوا 238/8؛ واذعةةاز واذيةةاز 239؛ والتمثية والمحا ةرة 909؛ وثمةا
الخاص 863؛ ولباب اآلداب 819؛ ونثر النظم 834؛ ويتيمة الدور
وخاص
القلوب 239؛
ّ
ّ
 63/8و894؛ والبيةةاا والتبيةةي 263/0؛ وزوةةر اآلداب 601/0؛ والتةةذكرة الحمدون ّيةةة
96/9؛ والحماسةةةةة المغربيةةةةة 211 /8؛ والعمةةةةدة 893/2؛ والمثةةةة السةةةةا ر 214/0؛
والحماسة البنرية 814/8؛ والمستطرف .002/8
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باب يف سعي ّ
كل أحد لنفسه واهتمامه لشأنه
القرآنَ ﴿ :ف أ َ
ِل ْن ُف أس أه ْم َي ْم َهدُ َ
ون﴾.
العرب :كل ٍ
()2
جان يدُ ه إلى فيه.

()1

الخاصة :ما َن َظر المرئ كنفسه.
ّ
()3
النار إلى ُق ْرصه.
 /العا ّمة :كل يجر
َ

[37ب]

()1
()2

()3
()4

()4

سورة الروم.44 :
سّلم) ،174
(المفضل) 141؛ ونُسب يف األمثال (ابن ّ
التمثيل والمحاضرة 312؛ واألمثال
ّ
عدي اللخمي؛ ومصنّف ابن أبيي ييي ة 454/6؛ واألميوال
وزهر األكم  214/3لعمرو بن
ّ
363؛ وعيييون األا ييار 53/1؛ وتيياريا الي ي ي 616/1؛ واألغييا 251/15؛ وجمهييرة
األمثال 363/2؛ ودالئل الن ّوة 21/5؛ ومجمع األمثال  ،134/2و ،317وفيه" :يده مائلة
إلييى فيييه"؛ والتييركرة الحمدون ّييية 147/7؛ وتيياريا مدينيية دمشيي  113/33و474/42
و471؛ والنهاييية  331/1و ،211/4ويف هييرين األايييرين أ ّن يه ميين حييديي علي ّيي؛ ولسييان
العرب (كوم ،هجن ،جني)؛ وهناية األرب 112/2؛ وال داية والنهاية .333/4
يف األصل" :يجزّ "؛ تصحيف.
الخاص 34؛ ومجمع األمثال .154/2
وااص
التمثيل والمحاضرة 262؛
ّ
ّ
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باب يف مد اذنساا عاقب ية سعيه يف النالح
القرآاُ ﴿ :ك ُلوا يو داو ير ُبوا يونِي اا بِ يما ي دس يل د ت دُم فِ األي َّيا ِم ا دل يخال ِ يي ِة﴾.
()2
العرب :عند النباح يي دح يمد القو ُم السرى.
لةواد :عند الممات يي دح يمد القو ُم التقى.
ا ّ

()0

ننح دته المةازاة.
المعتة :م نن ي الخدمة
اب
ّ
ي

()8
()2

()0
()9

()8

()9

سو ة الحا ّقة.29 :
مكةةا م األخةةال 283؛ وطبقةةات فحةةول الشةةعراط  ،14/8منسةةو ابا ألب ة النةةلت ب ة ب ة
والتهةةد وقيةام اللية 813؛
بيعة؛ وعيوا األخبا 033/2؛ والعقد ال ريد  11/0و831؛
ّ
ومعةم الشعراط 910؛ وعقالط المةةاني 809؛ وجمهةرة األمثةال 92/2؛ و ليةة األوليةاط
81/83؛ ووةةةعب اذيمةةةاا 101/9؛ واًلسةةةتذكا 11/8؛ وفنةةة المقةةةال  219و009؛
والمستقنةةةى 803/2؛ و بيةةةع األبةةةرا  210/2و ،243/1منسةةةو ابا لةي دمعةةةة بةةة عةةةال
و ،090/1منسةةو ابا لعل ة ّ ب ة اب ة طالةةب؛ والتةةذكرة الحمدون ّيةةة 829/1؛ ولسةةاا العةةرب
(غبب)؛ وهناية األ ب 04/0؛ والمستطرف  89/8و 96و49؛ ولنباط الغمر  .083/1و بو
النلت ب ب بيعة الثق وو والد الشاعر م ّية ب بة النةلت ،وةاعر جةاول ّ مة وة
الطا أ .وزي دمعة ب عال الةندي اليما  ،بو ووب ،نةي مكة ،م الذي عاعةروا عةغا
التابعي  ،عيأ الحديا .وعل ّ ب بة طالةب وةو ابةع الخل ةاط الراوةدي و ّول األ ّمةة
عند الشيعة ،ت 93وة.
الخاص 01؛ وتا يخ مدينة دمشق  021/91و.94/66
خاص
ّ
ّ
وخةاص
؛
802
ةرة
والمحا
والتمثية
؛
49
واذيةاز
اذعةاز
:
وانظر
.
811
ص
ا
يض
سيرد
ا
ّ
الخاص 809؛ و لية األولياط 81/83؛ وعيوا األنباط .808
ّ
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باب يف الوصول إلى المراد بالبذل واإلنفاق
 /القرآنَ ﴿ :لن َتنَا ُلوا ا ْلبِر حتَّى ُتن ِْف ُقوا مِما ُت ِ
ح ُّب َ
ون﴾.
َّ َ
ْ
َّ
العرب :من ينْكِح الحسناء يع ِ
()2
ط َم ْه َرها.
َ ُْ
َ
()4
()3
الرشوة ِرشاء الحاجة.
أبو الفتح ال ُبستي:
ِّ

[47أ]

()1

فليفرغ البدور( )5الكثيرة.
مؤ ّلف الكتاب :من أراد البدور المنيرة ّ

أبو بكر الخوارزمي([ )6من البسيط]:
()7
الكيس حتىى تمىا الكاسىا
ففر ِغ
الكأس والكيس لم ُي ْق َض امتالؤهما
َ
ّ
()1
()2

()3
()4

()5
()6

()7

أيضا ص .131
سورة آل عمران22 :؛ وسرتد اآلية ً
سىال )  ،243وفيى::
الخىاص 31؛ واألمثىال (ابىن ّ
وخاص
التمثيل والمحاضرة  16و215؛
ّ
ّ
"يعىىط مهى ًىرا"؛ والعقىىد الفريىىد  ،125/3وفيىى" ::مىىن يبلىىح الحسىىناء"؛ وجمهىىرة األمثىىال
251/2؛ ومجمع األمثال 333/2؛ وزهر اآلداب 1137/4؛ والتذكرة الحمدون ّية 52/7؛
وهناية األرب  .52/3وسيرد القول أيضًا ص .131
ىم
محمد بن الحسين ،شاعر وكاتىح ،ولىد يف ُب ْسىو ،وكتىح للسىامان ّيين ّ
علي بن ّ
أبو الفتح ّ
للغزنو ّيين ،ت 433هى.
الخىاص 27؛
وخاص
اإلعجاز واإليجاز 141؛ و مار القلوب 675؛ وسحر البالغة 122؛
ّ
ّ
ويتيمة الدهر 335/4؛ وسراج الملوك 424؛ وهتذيح األسماء واللغات 122/3؛ ومعاهد
التنصيص  .215/3وسرتد العبارة أيضًا ص .167
يف األصىىل" :البىىدر" .ويف اللسىىان" :وال َبىىدْ رة :كىىيس فيىى :ألىىف أو ع.ىىرة آمع ...والجمىىع
البدور".
أةمىة الكتّىابُ ،ولىد ون.ىأ يف خىوارز  ،ا ّتصىل
محمىد بىن الع ّبىاس الخىوارزمي ،مىن ّ
أبو بكىر ّ
بالصاحح بن ع ّباد وكانو بين :وبين بديع الزمان الهمذاين مناظرة م.هورة ،وهو مىن شىيو
الثعالبي ،تو ّفي بنيسابور 313هى.
ديىىوان أبىىي بكىىر الخىىوارزمي 351؛ واإلعجىىاز واإليجىىاز 221؛ ويتيمىىة الىىدهر 232/4؛
ووفيات األعيان 432/4؛ والوايف بالوفيات 152/3؛ وزهر األكم .233/3
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العا ّمة :ي ال ِّت يك (ً )8ل يتل ّتى ل ًّل بح ّ الكيس.
()2
يضاّ :
اللذات بالم ونات.
ا

( )8الت يِّك  :جمع تِ ّكة .وكتب تحته يف األع " :اذزا ".
يضا ص  .801وانظر :األمثال المو ّلدة 882؛ و سالة األمثال البغداد ّية .1
( )2س د العبا ة ا
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مم ًل ُيقوى عليه
عما ُيخاف ّ
باب  /يف ال را ّ

[67ب]

القرآا كاي اة ع موسى عليه السالم ﴿ :يف ي ير د ُت مِند ُك دم يل َّما ِخ د ُت ُك دم﴾.

()8

()2
المرسلي .
مما ًل يطا م ُسني
ي
اب عا شة :ال را ّ
()9
العرب :ال را ِبق ٍ
ديس.
راب يك ُ

العةم :ال را يف وقته يظ ي ر.

()0

()1

العا ّمةّ " :فر خةا ا " خير م " ُقت
الحةاج([ )1م المنسرح]:
اب
ّ
ِ ()4
()1
ةةةر نبةةةة ّ الهةةةةدى للةةةةى الغةةةةا
ًل عةةةا ي ًل عةةةا ي يف ال ةةةرا ِ فقةةةد
فة ّ
مه ا ".

()8
()2
()0
()9

()1
()6
()1
()1
()4

()6

سو ة الشعراط.28 :
محمد ب ص التيم البنري القرو  ،واعر متل ّدب ،ت 221وة.
عبد الر م ب عُبيد ا ب
ّ
الخاص 01؛ و يحانة األل ّبا .261/8
وخاص
التمثي والمحا رة 23؛
ّ
ّ
ةاص  ،01وفيةةه" :ال ةةرا كةةيس"؛ واألمثةةال (اب ة
ةاص الخة ّ
التمثية والمحا ةةرة 810؛ وخة ّ
سة ّةالم)  ،281منسةةو ابا لةةةابر بة عمةةرو المةةاز ؛ واألمثةةال (الضة ّب ) 66؛ والةةبخالط 811؛
وهتةةذيب اللغةةة 882/4؛ وجمهةةرة األمثةةال 40/2؛ وديةةواا المعةةا 192/2؛ ومةمةةةع
األمثةةةال 16/2؛ والمستقنةةةى 024/8؛ والتةةةذكرة الحمدون ّيةةةة 04/1؛ ولسةةةاا العةةةرب
(قرب)؛ وتنحي التنحيأ .862
الخةةاص 01؛ و بيةةع األبةةرا
وخةةاص
تحسةةي القبةةي 14؛ والتمثيةة والمحا ةةرة 810؛
ّ
ّ
836/9؛ وغر الخنا ص 966؛ وهناية األ ب  .013/0وس د العبا ة يض ص .840
تحسي القبي 01؛ والتمثي والمحا ةرة 810؛ ومكةا م األخةال 289؛ و سةالة األمثةال
البغدادية 20؛ ومةمع األمثال .43/2
الحةةاج،
محمد بة
محمد ب جع ر ب
مد ب
الحةاج وو بو عبد ا الحسي ب
اب
ّ
ّ
ّ
ّ
الكاتب الشاعر المشهو بالمةوا والسخأ ،ت 048وة.
يف األع " :قد"؛ وًل يستقيم به الوزا.
التمثي والمحا رة 22؛ ويتيمة الدور .12/0
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باب  /يف تشا ُبه األ وال واألوعاف
القرآا ﴿ :يت يشا يب يه دت ُق ُلو ُب ُه دم﴾﴿ )8(.لِ َّا ا دل يب يق ير يت يشا يب يه يع يل دينيا﴾.
العرب :ما وبه الليل ية بالبا ة.

()2

()0

يضا :وب ُه م التمرة بةالتمرة ،والبيضةة بالبيضةة ،والغةراب بةالغراب،
ا
()9
والذباب بالذباب.
ٍ
()1
غانية وند.
العا ّمة :ك
()8
()2
()0

()9

()1

سو ة البقرة.881 :
سو ة البقرة.13 :
اذعةاز واذيةاز  ،814منسو ابا لطرفة ب العبد؛ وطرفة ب العبد البكري الوا ل وةاعر جةاول مة
الطبقة األولى ُولد يف بادية البحري  ،ت نحو . 63وة .ويف ديواا طرفة [ 821م السريع]:
ٍ
ما وب يه الليل ية بالبا ي ده
ثعلب
هم يو ُغ م
ك ّل ُ
ةاص 04؛ ولبةةاب اآلداب 889؛ واألمثةةال
ةاص الخة ّ
والتمثي ة والمحا ةةرة  91و292؛ وخة ّ
(اب ة سة ّةالم) 894؛ وجمهةةرة األمثةةال  68/8و 221/2و291؛ واألمثةةال النةةاد ة 921؛
وفن ة المقةةال 221؛ والمستقنةةى  ،202/2ويف  " :841/8وةةبه م ة الليلةةة بالبا ةةة"؛
وزور األكم 64/0؛ ومنةنّأ ابة بة وةيبة 228/1؛ والبيةاا والتبيةي 249/0؛ ومقاتة
الطالبيي 249؛ وعقالط المةةاني 09؛ واألزمنةة واألمكنةة 211/8؛ والتةذكرة الحمدون ّيةة
لمحمد ب الحن ّية.
11/1؛ ولنبا الرواة 12/2؛ وسير عالم النبالط  ،11/6منسو ابا
ّ
ّ
ُ
ّ
يف مكا م األخال " :812لنّه ألوبه بلبيه م التمرة بالتمرة وال ُقةذة بالقةذة" .وانظةر جمهةرة
األمثةةال  ،101/8وفيةةه " :وةةبه مةة الةةذباب بالةةذباب" و168/8؛ واألغةةا 043/20؛
والمستقنى .841/8
الخةاص 04؛ والمنتحة
وخةاص
يضا ص  .223وانظر :التمثي والمحا ةرة 289؛
سيرد ا
ّ
ّ
806؛ ويتيمةةةةة الةةةةدور 281/9؛ والةوةةةةرة 211/8؛ واألمثةةةةال النةةةةاد ة  068و640؛
والخنةةا ص 218/0؛ والمنتخةةة 919/8؛ ودًل ةةة اذعةةةةاز 941؛ وهبةةةةة المةةةةالس
تمةام [ 18/2مة
11/2؛ ومةمع األمثال 862/2؛ وزور األكم  .218/2ويف ديةواا بة ّ
الطوي ]:
ٍ
ٍ
وًل تحسب د وندا ا لها الغد ُ و دوا
سة ّي ُة ن س ك غانية وندُ

[66أ]
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يضا :البستاا كله ك يير دفس( )8والبيوت ك ّلها يوكيأ.
ا

اله يةيم ([ )0م مخ َّلع البسيط]:
ُ
ٍ
ُ
كةةةةةةةة ّ
ةةةةةةةةالل
ةةةةةةةةيس بةةةةةةةةه يم

()8
()2
()0
()9

وكةةةةةةةة ّ

()2

عةةةةةةةةداع
ٍ بةةةةةةةةه
ُ

()9

يف األع " :كرف "؛ تنحيأ.
التمثية والمحا ةةرة 210؛ والكنايةةة والتعةةريص 002؛ ومةمةةع األمثةةال 828/8؛ ون حةةة
الريحانة 14/1؛ وسقط الشطر الثا منها جمي اعا.
المعاىف ب ُوةيم بو الننر األبيو دي ،ديب بيو د وواعروا يف عنر  ،ت نحو 063وة.
الخاص 04؛ ولباب اآلداب 283؛ ويتيمةة الةدور  .802/9ووةو لل ةا اب يف عيةوا
خاص
ّ
ّ
األنباط  ،631والوايف بالوفيات  836/8و .211/81و بو ننر ال ةا اب مة كةابر فالسة ة
المسلمي و ُيعرف بالمعلم الثا  ،ت 004وة.
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باب  /يف دّ وخطل القيا
القرآا ﴿ :يو يما يي دست ِيوي األي دع يمى يوا دل يب ِن ُير﴾.
()2
يضاُ ﴿ :ق د ًّل يي دست ِيوي ا دل يخبِ ُ
ب﴾.
ا
يا يوال َّط ِّي ُ
()0
ِ
بالةذاع.
العربُ :م يذكِّية ُتقا
بو قيس ب األسلت([ )9م السريع]:
()1
يم در ِعةةةةة يف األقةةةةةوام كةةةةةالراع
لةةةةيس ق اطةةةةا مثةةةة ي ُق يطةةةة وًل الةةةةة
بو لسحا الناب  )6(:كمة قةا الغةالةة بالذبالةة والحنةاا باألتةاا
()1
ِ
بالهةاا.
والحنا بالمرجاا والهةي
()8

العا ّمةً :ل تقا
()8
()2
()0

()9
()1

()6

()1
()1

المال كة بالحدّ ادي .

()1

سو ة فاطر.84 :
سو ة الما دة.833 :
سالم) 242؛ والعقد ال ريد
ّ
الخاص 04؛ واألمثال (اب
وخاص
التمثي والمحا رة 004؛
ّ
ّ
881/0؛ وجمهرة األمثال 260/2؛ ومحا ةرات األدبةاط 691/8؛ وفنة المقةال 980؛
ومةمع األمثال 261/2؛ والمستقنى 211/2؛ وزور األكم  88/0و.08
يف األع " :األسلم"؛ تحريأ .و يع دي ِ ّ ب عامر األي دس يلت ب جشةم ،وةاعر مخضةرم ،كةاا
س ِّيدا ا يف و  ،م فحول وعرا ها وفرساهنا ،ت 8وة.
ديواا ب قيس عي ب األسةلت 13؛ وجمهةرة وةعا العةرب 121؛ وعيةا الشةعر 11؛
والعقد ال ريد 881/0؛ ومحا ةرات األدبةاط 691/8؛ ومنتهةى الطلةب 210/1؛ وتةا يخ
مدينة دمشق 218/29؛ ولساا العرب ( ع  ،قطا)؛ و ياة الحيواا الكربى .222/2
الحرا الناب  ،تق ّلةد ديةواا الرسةا والمظةالم يف
بو لسحق لبراويم ب والل ب زوروا ّ
ثةم ق ّلةد معةةّ الدولةة ديةواا سةا له ،سةةنه عضةد الدولةة وعةاد
ّيام المطيع الع ّباس ّ ،
مواله ،ت 019وة.
الخاص .04
خاص
ّ
ّ
مكا م األخال  ،816وفيه" :تقيس المال كة بالحةدّ ادي "؛ و سةالة األمثةال البغداد ّيةة 06؛
واذ اطة يف خبا غرناطة .020/2
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والشراب بالسراب.
بالن د ر
ي
م ّلأ الكتاب :م يقيس الن د ير ِّ

()8

والسيأ بالعنا.
م مثالهم :م يقيس الد َّ بالحنى
ي
بو ال ت البست [م السريع]:
ةةةةةةراوم يجنّةةةةةةةة
 /للنةةةةةةةا يف ُخة
وجنّةةةةةةةةةة ُة الةةةةةةةةةةدنيا سةةةةةةةةةةمرقندُ
ي
ُ
()2

[65أ]

يةةةا مةةة يسةةةاوي يض بلةةةخٍ هبةةةا

وةةة يسةةةتوي الحنظةةة ُ وال يقندةةةدُ

()0

النة ر" كمةا ثبتنةا  ،و "ال َّنة ي ر" ي
( )8المراد بالن ر الذوب و الدنانيرّ ،ما الثانية فقد ُتقةر " ِّ
الخاص .04
خاص
الةوع و داط تن ّر منه الوجو  ،و ال َّن د ر ي الخال  .وانظر:
ّ
ّ
الخاص .04
خاص
()2
ّ
ّ
( )0ديواا ب ال ت البست 206؛ ومعةم البلداا 291/0؛ وخريدة العةا ب .016

ّ 11
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باب يف اًلستعداد لألمر قب نةوله
ِ
اس يت يط دعت دُم مِ د ُق َّو ٍة﴾.
القرآا ﴿ :يو يعدوا يل ُه دم يما د
()2
العرب :قب الرم ُيراش السهم.

()8

الرببري([ )0م الطوي ]:
سابق
ّ
وقب نةول الحرب ُتمال الكنا ُ
غير [م البسيط]:

()9

مضطةعا
د ِّم دا لةنب قب النوم
ي

()1

وعر [م البسيط]:
م ة لةةم يسة ِّةم جةةوا ادا كةةاا يرك ُب ة ُه يف ي
الخ دنب قام به يف الةدب مهةةوًل

()6

()8
()2

()0

()9
()1

()6

سو ة األن ال.63 :
التمثية والمحا ةةرة 240؛ والعقةةد ال ريةةد 883/0؛ وجمهةةرة األمثةةال 822/2؛ ومةمةةع
األمثةةةال 838/2؛ والمستقنةةةى 891/2؛ والتةةةذكرة الحمدون ّيةةةة 01/1؛ وهنايةةةة األ ب
.96/0
سةةابق بة عبةةد ا الرببةةري ،بةةو سةةعيد ،وةةاعر ،محةةدّ ث ،مة الةوةةاد ،لةةه كةةالم يف الحكمةةة
والرقا ق .والرببري لقب له ولم يك م الرببر .سك الر ّقةة ،وكةاا يي ِ ةد علةى عمةر بة عبةد
العةية ،ت نحو 833وة.
وعر سابق بة عبةد ا الرببةري  ،800وفيةه" :وقبة واا الرمة " ،وفيةه تخةريج؛ والتمثية
والمحا رة 812؛ والمدو .811
عد يف المستقنى :61/2
ل عابه عا ب يو اما فقال له
وانظر :اذمتاع والم انسة 811/8؛ والبنا ر والذخا ر 821/9؛ واألغا 046/22؛ ونثر
الد ّ 213؛ ومختا ات وعراط العرب 6/8؛ ولساا العرب وتةاج العةرو (دمةا)؛ وهنايةة
األ ب  886/2و03/0؛ ونةعة الرا د .94/8
عيوا األخبا 821/0؛ وفر ة األديب 11؛ و بيع األبرا  ،861/1منسو ابا للحمدو .
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الطبيب قب ا تمرض.
 /العا ّمة :عان ِع
ي
()2
يضا :ل ا ُ دق ِضم الحما يف س الةب لم ينق الحم ي للى عال .
ا
()0
م ّلأ الكتاب :اِ دم يهد لن س قب عثرة قدم وكثرة ندم .
لمآب قب ا تنير لما ب .
لهَّ :
تةود ي
()8

الخةاص 886؛
وخةاص
يضةا ص  .819وانظةر :التمثية والمحا ةرة 818؛
( )8س د العبةا ة ا
ّ
ّ
تضرع للى الطبيب".
ومكا م األخال  ،811وفيهّ " :
( )2يف لساا العرب (قضم)ِ " :
قضمت الدا ّبة وعيروا ...و قضمتُه نا ل ّيا  ،ي عل تُها ال يقضيم".
( )0اذعةاز واذيةاز 818؛ والمبهج .14
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غير وا د
باب يف فساد األمر ل ا د ّبر ُ
ياا فِ ِ
القرآا ﴿ :يل دو ك ي
يه يما يآل ِ يهة لِ ًَّل ا ُ يل ي يسدي يتا﴾.

()8

العربً :ل يةتمع فحالا يف يو دول( )2وًل سي اا يف ِغ دمد.

يضاً :ل يةتمع يع ديراا يف عانة وًل ليثاا يف غابة.
ا
و بغداد :ل ا كثر الطباخوا لم يتطِب ِ
()1
القد .
ّ
()6
يضا :م كثرة الم ّال ي غرقت الس ينة.
 /ا
يضا :ل ا كانت للدا ّبتاا بقيت غير مكنوسة.
ا

()0

()9

()1

الخوا زم  :ل ا كثر ط ّباط المريص بطل ُب درا .

()8
()2

()0

()9
()1
()6
()1

سو ة األنبياط.22 :
يف األع " :وةو "؛ تحريةأ .وانظةر :محا ةرات األدبةاط 018/8؛ والتةذكرة الحمدون ّيةة
لمةا قتة عمةرو بة
900/8؛ و بيع األبرا 862/1؛ والنهاية  96/2منسةو ابا لعبةد الملة
ّ
سعيد ،وفيه "ًل يخطر فحالا يف وول"؛ وبغية الطلةب 0111/1؛ ولسةاا العةرب (خطةر)؛
و ياة الحيواا الكربى 94/2؛ وهتذيب الكمال .01/22
سالم) 214؛ والعقد ال ريد 881/0؛ وجمهرة األمثال 042/2؛ ومحا رات
ّ
األمثال (اب
األدباط 018/8؛ ومةمع األمثال  ،203/2وفيهً" :ل ُيةمع سي اا يف غمةد"؛ والمستقنةى
211/2؛ والتذكرة الحمدون ّية 882/1؛ ووو منسوب ًلب ب ايب يف سير عالم النةبالط
.106/82
الخاص 01؛ واللطأ واللطا أ .20
خاص
ّ
ّ
م يد العلوم .016
الخاص 01؛ ومةمع األمثال .024/2
وخاص
التمثي والمحا رة 268؛
ّ
ّ
م يد العلوم .016
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باب يف جناية المرط على ن سه و وقه ي
وبال مر
القرآا ﴿ :ي ل ِ ي بِ يما يقدَّ يم دت ييدي ا ي ﴾.
العرب :يدا دوكيتا وفو ن خ.

()8

()2

حسُ و ُ د .
يضا :دو ين ما جنيتيه فٱ ْ
ا
()9
يضاً :ل يي دح ُة دن ِ دم وراقه و ُله.
ا
يضا :فالا كالبا ا ع َّ
الش رة.
ا
[66ب]

/

()8
()2

()0

()9
()1

()6

()0

()1

يضا [م البسيط]:
ا

جةا ِ
كال يعندة تبحا ع س ّكي
ّ

()6

سو ة الحج.83 :
الخاص 04؛ واألمثةال (الم ّضة ) 881؛ واألمثةال (ابة
وخاص
التمثي والمحا رة 86؛
ّ
ّ
سةةالم) 008؛ وت ضةةي الةةبط علةةى الظهةةر 861/9؛ والةوةةرة 281/2؛ والعقةةد ال ريةةد
ّ
والمخنةةةةص
؛
8836
/
9
اآلداب
وزوةةةةر
؛
903
و
290
/
2
األمثةةةةال
وجمهةةةةرة
؛
823
/0
ّ
863/8؛ ومةمع األمثال 11/8؛ والمستقنى 033/2؛ و سا البالغة 428؛ والتةذكرة
الحمدون ّية 839/1؛ والمدو 029؛ وهناية األ ب  889/2و.63/0
ِ
النةعق الكالبة ،
الخاص 04؛ واألمثال المو ّلدة  ،001منسو ابا ليةيد بة عمةرو بة
ص
َّ
ّ
خا ّ
وفيه [م الرجة]:
ِ
حسُ و ُ د
دون ما جنيتيه فٱ ْ
النع دق
دون ما جنيتيه يا اب
َّ
ِ
جاول م الشعراط وله خبا .
النعق الكالب فا
ويةيد ب عمرو ب
َّ
األمثال (الم ّض ) 891؛ والمحاس واأل داد 230؛ ونثر الةد ّ 212؛ والمحكةم 01/8؛
ومةمع األمثال  ،208/2منسو ابا لةذيمة؛ والمستقنى .232/2
ةةالم) 213؛ والبنةةةا ر والةةةذخا ر 860/6؛ وجمهةةةرة األمثةةةال 062/8
األمثةةةال (ابةةة سة ّ
و044/2؛ وفن ة المقةةال 062؛ والمستقنةةى 814/2؛ والتةةذكرة الحمدون ّيةةة 833/1؛
ولساا العرب (بحا).
المستقنى  ،814/2منسو ابا للكميت ب زيد األسدي ،وفيه" :كالشاة" .ويف فنة المقةال
ً" :911ل تك كالعنة تبحا عة المديةة" .والكميةت بة زيةد بة ُخنةيس األسةدي وةاعر
الهاوم ّيي م و الكوفة ،ت 826وة.

القسمّاألول

النا ب :تت بحا ٍ جال .

ّ 15
()8

العا ّمة :ل الساع بقدمه للى ُمرا دمه.

()2

بو ال ت البست [م مةةوط الوافر]:
ا دمةةةةةةةةةةة

ى قةةةةةةةةةةةدم
للةةةةةةى ت ةةةةةة مشةةةةةةى قةةةةةةدم
نياب( )9األسود ومِ دخ يلب األسد.
العا ّمة :فالا يتح ّك
ي

()8

()2
()0
()9

()0

سالم) 021؛ والعقد ال ريد 884/0؛ ونشةوا المحا ةرة 861/1؛ والتمثية
ّ
األمثال (اب
والمحا ةةرة 028؛ وجمهةةرة األمثةةال 844/8؛ ومةمةةع األمثةةال 236/2؛ والمستقنةةى
16/8؛ والتذكرة الحمدونية 839/1؛ وهناية األ ب 049/23؛ وخةانة األدب .281/2
التمثي والمحا رة .023
ديواا ب ال ت البست 869؛ والتمثي والمحا رة 023؛ ويتيمة الدور 026/9؛ ووفيات
األعياا .212/6
يف األع " :نياب"؛ تحريأ.
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باب يف مث

التعرض للهال
ل م
ّ

ِ
يها﴾ اآلية.
القرآا ﴿ :يولِ ي ا ي ي ددنيا ي دا ن دُهلِ ي يق در يي اة ي يم درنيا ُمت يدرف ي
()2
العرب :ي دت ي ها تحم لا بلظالفها.
[66أ]

 /العةم :ل ا جاط ج ُ البعير ام ول البير.

()8

()0

العا ّمة :ل ا جاط ج ُ الح ّية برزت للى الةا ّدة.

( )8سو ة اذسراط.86 :
ّس ةاا
لحريةةا ب ة
( )2األمثةةال (اب ة سة ّةالم) 024؛ ومةمةةع األمثةةال 842/8؛ و ُنسةةب فيهمةةا ُ
الشيبا ؛ والطبقات الكربى 084/8؛ والعقد ال ريد 823/0؛ وفن المقال 916؛ وورح
ديواا الحماسة 8910؛ والمستقنى 96/2؛ والنهاية  ،001/8وفيه نةه مة ةديا يق ديلةة؛
ّسةاا الشةيبا ،
ولساا العرب (جم  ،تةأ ،عنةة)؛ وزوةر األكةم  .41/2و ريةا بة
عحاب  ،ووو وافد بكر ب وا .
( )0التمثي والمحا رة 001؛ وثما القلوب 136؛ ومةمةع األمثةال 11/8؛ ون حةة الريحانةة
 ،636/9وفيه" :ل ا اا"؛ وخالعة األثر .6/0

ّ 11
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باب يف وال اذنساا عند وفو ماله
ياو دم يب دغ يت اة﴾.
القرآا ﴿ :ي تَّى لِ ي ا يف ِر ُ وا بِ يما ُو ُتوا ي يخ دذن ُ
()2
نبت لها جنا ا ا.
العةم :لم ُيرد ا بالنملة عال ا ا ل
ي
()8

بو العتاوية([ )0م الكام ]:
ول ا اسةةةةةةتوت للنمةةةةةة جنحةةةةةةة

تةةةةى يطيةةةةر فقةةةةد( )9دنةةةةا يع يط ُبةةةة ده

بو ال ض الميكال ([ )6م الطوي ]:
 /وقةةد ُيهل ة اذنسة ي
ةاا كثةةر ُة مال ِ ة ِه كما ُيذب الطاوو ُ م جة

()8
()2

()0
()9
()1

()6
()1

()1

ِ
يش ِةه

()1

سو ة األنعام.99 :
الخةاص 04؛ وبحةر ال وا ةد 814؛
وخةاص
التمثي والمحا رة 81؛ وثما القلوب 906؛
ّ
ّ
واألمثةةال المو ّلةةدة 14؛ وزوةةر اآلداب 8831/9؛ و سةةالة األمثةةال البغداديةةة 1؛ ومةمةةع
األمثال 11/8؛ وفيها جمي اعا" :ل ا اد ا وال النملة نبت لها جنا ي ".
لسماعي ب القاسم ب ُسويد العين ال يعنيةي بالوًلط المعروف بةلب العتاويةة ،وةاعر مكثةر
م طبقة ّ
بشا ب برد و ب نوا  ،ت 288وة.
يف األع " :وقد"؛ والنواب ما ثبتنا.
ورح ديواا ب العتاوية 09؛ والحيواا 02/9؛ والتمثي والمحا رة 016؛ وثما القلوب
ةاص 04؛ والمنتح ة 831؛ والمنتخ ة 644/2؛ ومحا ةةرات األدبةةاط
ةاص الخة ّ
901؛ وخة ّ
119/9؛ و يةةةاة الحيةةةواا الكةةةربى 084/2؛ وزوةةةر األكةةةم 890/8؛ ون حةةةة الريحانةةةة
.104/2
مةد بة علة الميكةال  ،بةو ال ضة  ،ميةر ،مة الكتّةاب الشةعراط ،مة وة
عبيد ا ب
المقربي  ،ت 906وة.
خراساا ،ووو م عدقاط الثعالب
ّ
الخاص  ،93وفيةه:
وخاص
ديواا ب ال ض الميكال 829؛ والتمثي والمحا رة 821؛
ّ
ّ
"وقةةد ُيهل ة اذنسة ي
ةاا ُ دس ة ُ ياوةةه"؛ ويتيمةةة الةةدور 018/9؛ والتةةذكرة السةةعدية 981؛
والمستطرف .01/2

[66ب]
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بو نافع البكري([ )8م السريع]:
مةةةةة نةةةةةةال مةةةةةة ُدنيةةةةةةا منيةةةةةة اة

ِ
ةةةأ
سةةةقطت األ ّيةةةا ُم منهةةةا األيل ِ د

()2

( )8لم ِ
هنتد للى ترجمته.
( )2المراد :المن ّية ،باسقاّ األلأ م " منية" .وانظر :ديواا النةبابة 841؛ ومعاوةد التننةيص
899/2؛ ووذ ات الذوب .818/9
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التعرض للبالط
باب يف التحذير م
ّ
القرآا ﴿ :ييا يي يها ا َّل ِذي ي يآ يمنُوا ُخ ُذوا ِ دذ ي ك دُم﴾.
ِ ()2
ي اضا ﴿ :يو ًّل ُت دل ُقوا بِ يل دي ِدي ُك دم لِ يلى الت دَّه ُل يكة﴾.
()0
الس دهم.
العربً :ل تك دنى ال يع ديري للى َّ

()8

والح ية ير.
يضا :عو ُ يع ديني
ا
ي
()1
البحر ل ا مدَّ والمل ي ل ا غضب.
 /لقماا الحكيم :اِجتنِب
ي
ِ
()6
ب السلطاا.
خاطر يم كب
عا ب كليلة:
وعح ي
البحر ي
ي
ي
()9

العا ّمة :يتني َّ ع طريق القافية.
()1
الشر يي دع ُبر.
و بغداد :د ِع َّ

()8
()2
()0
()9

()1
()6

()1
()1

()1

سو ة النساط.18 :
سو ة البقرة.841 :
الخاص 93؛ والبخالط 811؛ والعقةد ال ريةد 888/0؛
وخاص
التمثي والمحا رة 090؛
ّ
ّ
وجمهرة األمثال 044/2؛ ومةمع األمثال 229/2؛ والمستقنى .841/2
التمثي ة والمحا ةةرة 020؛ وجمهةةرة اللغةةة 111/2؛ والعقةةد ال ريةةد 880/0؛ وجمهةةرة
األمثةةال 11/8؛ و سةةالة النةةاو والشةةا ج 288؛ ومةمةةع األمثةةال 6/2؛ والمستقنةةى
211/8؛ وهتذيب اللغة 834/0؛ ولساا العرب (عو ).
نُسب يف بيع األبرا  819/1لعيسى ب مريم ،وفيةهً" :ل تقةا ب السةلطاا ل ا غضةب ،وًل
البحر ل ا مدّ ".
اذعةةةاز واذيةةةاز  ،830وسةةقط منةةه" :وعةةحب السةةلطاا"؛ ومطةةالع البةةدو 888/2؛
والمسةةتطرف  ،898/8وفيةةه" :قةةد خةةاطر بن سةةه مة كةةب البحةةر ،و عظةةم منةةه خطة اةرا مة
عحب السلطاا".
الخاص .93
وخاص
يضا ص 811؛ وانظر :التمثي والمحا رة 811؛
س د العبا ة ا
ّ
ّ
التمثي والمحا رة 99؛ ومكا م األخال 841؛ ومةمع األمثال  806/8و ،213منسةو ابا
للملموا .وسيرد القول يض ص .231
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باب يف امتداد يدي الظلم للى م ًل يستظهر
بالقوة واألننا
القرآا ﴿ :يلو ي َّا ل ِ بِ ُكم ُقو اة يو يآ ِوي لِ يلى دك ٍ يو ِد ٍ
يد﴾.
د َّ د
د
ُ
()2
كالب له.
اب على م ًل
ي
العرب :تعدو الذ ُ

()8

النابغة([ )0م البسيط]:
ّ
لا الذلي الذي ليست له يع ُضدُ

()9

( )8سو ة وود.13 :
( )2عد بيت للنابغة يف ديوانه  ،19وعةة [م البسيط]:
وتتّق يم دربِ يص المستث ِ ر الحام

الخاص 93؛ والمنتحة 848؛ وطبقةات فحةول
وخاص
وانظر :التمثي والمحا رة 012؛
ّ
ّ
الشعراط 11/8؛ والحيواا 10/2؛ وعيةوا األخبةا 834/9؛ وقواعةد الشةعر 14؛ وتةا يخ
الطربي 693/1؛ و خبةا النسةاط 822؛ واألغةا  11/8و818؛ وهتةذيب اللغةة 11/81؛

والنةةةحاح (ث ةةةر)؛ وجمهةةةرة األمثةةةال 193/8؛ والمنتخةةة 666/2؛ وهبةةةةة المةةةةالس
682/8؛ و سا البالغة 10؛ والتذكرة الحمدون ّيةة 96/1؛ ولسةاا العةرب (ث ةر)؛ و يةاة
الحيواا الكربى 026/8؛ وزور األكم .831/0
( )0زيةاد بة معاويةة بة ةباب الةذبيا الغط ةا المضةةري ،و ُيعةرف بالنابغةة الةذبيا  ،وةةاعر
جاول  ،م و الحةاز ،ت نحو . 81وة.
( )9عد :
ٍ
م كاا ا عي ُضد يد د ُظالم يته
البيت لألجرد الثق يف غلب المنةاد  .واألجةرد الثق ة مة وةعراط العنةر األمةوي ،دخة
الخةاص
وخةاص
على عبد المل ب مرواا .وانظر :التمثي والمحا رة ( 081بدوا نسبة)؛
ّ
ّ
للمةةتلمس؛
98؛ والمنتحةة  ،848منسةةو ابا ًلبةة المعتةةةّ ؛ والتةةذكرة السةةعدية  ،061منسةةو ابا
ّ
والبيةةاا والتبيةةي  61/8و021/0؛ والحيةةواا 91/0؛ والشةةعر والشةةعراط 623/2؛ وعيةةوا
األخبةةا 2/2؛ منسةةو ابا لألجةةرد؛ والعقةةد ال ريةةد 993/2؛ واألمثةةال النةةاد ة  810و004؛ =
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ناب الةماا.
الخاعة :م لم يستظهر باألعواا ّ
عضه ُ
ّ

ّ 81
()8

=
وجمهةةةرة األمثةةةال 193/8؛ والمنتخةةة 661/2؛ ومةمةةةع األمثةةةال 28/8؛ والمستقنةةةى
011/8؛ والمستطرف 91/8؛ وجمهرة اللغة .611/2
الخاص 98؛ وم يد العلوم .016
خاص
()8
ّ
ّ
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 /باب يف الرج تكوا اذساطة غالبة عليه
ثم تكوا منه ال لتة والغلطة م اذ ساا
و ل كةود البخي ولعابة المخطئ

[66ب]

القرآا﴿ :ولِ َّا مِ ا دل ِ
ح يةا ي ِة يل يما يي يت ي َّة ُر مِند ُه األين يدها ُ ﴾.
ي
اب الروم ([ )2م مةةوط الرم ]:

()8

ِ
ةةةةةةةةةةةةةةةةال
ا ويف ُبعةةةةةةةةةةةةةةةةةد المنة
ِ ()0
ُة بالمةةةةةةةةةةةةةةةةاط الةةةةةةةةةةةةةةةةةًلل

الح دسةةةةةةةة
يةةةةةةا وةةةةةةةبي يه البةةةةةةةد يف ُ
ةةةةةةر النخةةةةةةةة
ُجةةةةةةةدد فقةةةةةةةد تن ةة ُ
()9
العرب :مع الخواطئ سهم عا ب.
يضا :ب ٍ
()1
مية م غير امٍ.
ا ُ ّ
()8
()2
()0

()9

()1

سو ة البقرة.19 :
بو الحس عل ّ ب الع ّبا ب جريج الروم  ،واعر مشهو ُولةد ونشةل ببغةداد ومةات فيهةا
مسمو اما ،له ديواا وعر كبير ،ت 210وة.
ديةةواا ابة الرومة 8483/1؛ وديةةواا المعةةا 011/8؛ والتشةةبيهات 41؛ وزوةةر اآلداب
األول يف يتيمةةةةةة الةةةةةدور 232/2؛
632/2؛ والتةةةةةذكرة الحمدون ّيةةةةةة 826/6؛ والبيةةةةةت ّ
ومحا رات األدباط .111/0
سالم)  13و082؛ ولعالح المنطق 249؛ والعقد ال ريد  ،820/0وفيه" :م
ّ
األمثال (اب
الخواطئ"؛ وجمهرة األمثال 948/8؛ ومةمةع األمثةال  19/8و213/2؛ ولسةاا العةرب
(خطل ،عوب ،كذب)؛ وخالعة األثر .08/0
ةاص 92؛ واألمثةةال (اب ة سة ّةالم)  13و082؛ والنةةواد والةيةةادات 242 /88؛
ةاص الخة ّ
خة ّ
و خةةةال الةةةوزيري 986؛ والموازنةةةة 80/8؛ وجمهةةةرة األمثةةةال 948/8؛ وزوةةةر اآلداب
812/8؛ ومحا رات األدبةاط 838/8؛ ونُسةب يف مةمةع األمثةال  ،244/8وزوةر األكةم
( 01/0وانظةةةر )213/2 :للحكةةةةم بةةة عبةةةةد يغةةةوث المنقةةةةري؛ وفنةةة المقةةةةال 90؛
والمستقنى  ،12/2وفيه " :مية م غير ا ٍم"؛ والتذكرة الحمدون ّية 49/1؛ والمث السا ر
18/8؛ ولسةةةاا العةةةرب (غبةةةب)؛ والمسةةةتطرف  91/8و96؛ وخالعةةةة األثةةةر .08/0
والحكم ب عبد يغوث ،جاول ّ  ،كاا مى و زمانه.
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ومنهاّ :بما جا يد البخي .

()8

المخطئ بنواب.
الخاعةّ :بما غل يط
/
ّ
ُ
الخلي ب
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()2

مد([ )0م البسيط]:

زل عةةةة يةةةةد ِ
ٍ
لخيةةةةر ّ
ًل تعةةةةةب ّ

()9

الةنحس ييسةق األ يض يانةا
والكوكب
ُ
ُ

اب ب ُعيينة([ )1م البسيط]:
وليس ُي دح يمدُ يم ل سا ُنه زل ُ
السري([ )1م المتقا ب]:
ّ
()1
ولكنّةةةةةه غلطةةةةةة مةةةةة بخيةةةةة ِ
ومةةةةةةةا كةةةةةةةاا ل سةةةةةةةانُه عةةةةةةةاد اة
()6

( )8الوايف بالوفيات 18/81؛ و يحانة األل ّبا .214/8
الخاص .92
خاص
()2
ّ
ّ
مد ب عمرو ب تمةيم ال راويةدي األزدي ،مة
( )0الخلي ب
()9

()1
()6
()1

()1

ّمةة اللغةة واألدب ،ووا ةع

علم العروض ،ووو ستا سيبويه ،ت 813وة.
لبةةاب اآلداب 868؛ والشةةعر والشةةعراط 092/8؛ والعقةةد ال ريةةد  822/0و ،006/1منسةةو ابا
ّ
لبشةةا العقيلةة ؛ و وةةعا وًلد الخل ةةاط  ،81وفيةةه" :زال عةة يةةد فالكوكةةب" ،و ُنسةةب فيةةه
ذسةحا بة يسةماعة؛ ومحا ةرات األدبةاط  ،918/2وفيةه" :فكوكةب الةنحس"؛ والحماسةةة
المغربية 8019 /2؛ ولنبا الرواة 091/8؛ ووفيات األعياا ّ .296/2
وبشا ب بةرد العقيلة
الم يع ديط ّ واعر محسة
واعر مطبوع لمام الشعراط المو ّلدي  ،ت 861وة .ولسحا ب يسماعة ُ
ُيقال لنه قد وةا هبذا البيت سليماا ب المننو وال الر ّقة م قب الرويد والملموا.
محمد ب ب عُ يينة ب المه ّلب بة بة ُعة رة ،مة الشةعراط الع ّباسة ّيي  ،و كثةر وةعا يف
ّ
عمه وخاله.
وةاط اب ّ
الخاص .92
خاص
ّ
ّ
السري الكندي الر ّفاط الموعل  ،واعر مشهو قند سيأ
مد ب
السري ب
بو الحس
ّ
ّ
ةطر للعمة
الدولة وانتق بعد وفاته للى بغداد ومدح الوزير المه ّلبة  ،ةاقت بةه الةدنيا فا
ّ
بالو اقة ،ت 066وة.
السري الر ّفاط  ،014وعد فيه :وما كاا لعطاا س د ادا.
ديواا
ّ
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بو الننر ال ُعتدب ّ ([ )8م الطوي ]:
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ةةم مةةة األفعةةةى مةةةال ي طبعهةةةا
تع ّلة د
 /ل ة كةةاا سةةم نةةاقع تحةةت ناهبةةا

أ عة الةذ ِّم
وآنِ دس ل ا و
شت يت دع ُ
ي
()2
ف ة لحمهةةا تِريةةا ُ غا لةةة السة ِّةم

ُ
تخاليط و سناته غاليط.
النا ب :فعال فالا
()9
العا ّمة :بعص الشو يةود بال َّط يرن يدةبِي .
و بغداد :دمعة عرجا ُط م عي ٍ عو ا يط غنيمة.

()8

()2
()0
()9
()1

()0

()1

محمد ب عبد الة ّبا العتب ديب م ّ خ عم كات ابا لدى ب الننر ب سبكتكي
بو الننر ّ
ثم تو ّلى النيابة لقابو ب وومكير ،م م ّل اتةه اليمينة يف تةا يخ السةلطاا يمةي الدولةة،
ّ
ت 921وة.
التمثي والمحا رة 011؛ ويتيمة الدور .931/9
التمثي والمحا رة  ،911وفيه " :سناته غاليط و فعاله تخاليط".
الخاص  ،92وفيه" :يةةود بةالم ّ "؛ ويف مةمةع األمثةال " :823/8يسةم بةالم ّ "؛
خاص
ّ
ّ
ويف اللساا (من )" :الم ّ كال َّط يرن يدةبي ".
التمثي والمحا رة .083
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باب فيم ُيحس مرة و ُيس ط ُخرى و ُينيب تا اة
و ُيخطئ تا ة
القرآا ﴿ :يخ يل ُطوا يع يم اال يعال ِ احا يو يآ يخ ير يس ِّي اا﴾.

()8

()2
مرة ويلسو ُخرى.
العرب :فالا يشوب ويروب
ّ
ويشج ّ
()9
العةم :سهم علي وسهم ل .

 /العا ّمة :فم يس ّب ويد تذب .

()8
()2

()0

()9
()1

()0

()1

سو ة التوبة.832 :
سالم)  12و039؛ وهتذيب اللغة 818/81؛ وجمهرة األمثال  ،104/8وفيه:
ّ
األمثال (اب
يشج ويلسو" و928/2؛ ومةمع األمثال 938/2؛ والمستقنى 032/2؛ ولساا العةرب
" ّ
(ووب)؛ وزور األكم  204/0و.293
سةةةالم)  12و039؛ وجمهةةةرة األمثةةةال 104/8
ّ
الخةةةاص 98؛ واألمثةةةال (ابةةة
خةةةاص
ّ
ّ
و928/2؛ و سا البالغة 934؛ والتذكرة الحمدون ّية 881/1؛ ولساا العةرب (وةةج)،
يشج بيد ويلسو بلخرى".
وفيه" :فالا ّ
ةاص 92؛ وتةةا يخ الطةةربي 241 /1؛ والعقةةد ال ريةةد 10/0؛ وجمهةةرة األمثةةال
ةاص الخة ّ
خة ّ
 122/8و104؛ والتذكرة الحمدون ّية .99/2
لخاص 92؛ ومةمع األمثال 43/2؛ والمستطرف  ،91/8وفيه" :فم يسةب وقلةب
خاص ا
ّ
ّ
يذب ".
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ِ
ي
ومةازاة
ساا
باب يف اًلنتبا للى م ًل يقب اذ
بالشر
م ًل ينل على الخير
ّ
ِ
الر د يم ِ ُن يق ِّي دص يل ُه يو دي يطاناا﴾ اآلية.
القرآا ﴿ :يو يم د يي دع ُ يع د ك ِدر َّ
العربِ :
()2
عط خا تمرة فاا بى فةمرة.
يضا :م لم ُينلحه الطال علحه الكاوي.
ا

()8

()0

الشر.
وعر )9(:ل ا لم ُينل
مرا علحه ّ
الخير ا
ُ
()6
بحكم فرعوا.
بحكم موسى
ُ
العا ّمة :م لم يرض ُ
()1
يضا :اِمنع عدي يق م ك الخبيا فاا بى فلعطه مِ دل يعقة.
ا
()1

()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1

سو ة الةخرف.06 :
الخةةاص 98؛ ومكةةا م األخةةال 288؛ وزوةةر
وخةةاص
التمثي ة والمحا ةةرة  86و261؛
ّ
ّ
اآلداب 8836/9؛ وهناية األ ب .86/0
الخاص 98؛ ومحا رات األدباط 946/8؛ و بيع األبرا .984/8
خاص
ّ
ّ
وعرا.
القول
وذا
ليس
ا
النداقة والنديق 814؛ و س مةا سةمعت 16؛ واللطةا أ والظرا ةأ 881؛ والمنتحة
824؛ ولباب اآلداب  .810ويروى" :امر اطا".
الخاص 98؛ ومةمع األمثةال 021/2؛ و سةالة األمثةال
وخاص
التمثي والمحا رة 23؛
ّ
ّ
البغداد ّية .02
خاص  ،98وفيه" :امنع خا ".
خاص ال ّ
ّ
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 /باب يف اذنذا قب اذيقاع
القرآا ﴿ :يو يما ُكنَّا ُم يع ِّذبِي ي ي تَّى ين دب يع يا ي ُسو اًل﴾.
()2
العرب :ي ي
عذ ي م ي دن يذ .

()8

الن ّ قب
بو لسحا الناب  :زمةرة الليا قب اًلف ا  ،ونضنضة ِّ
()0
اًلنتها  ،ولنباض الناب للنذير ،وليماض السا أ للتحذير.

( )8سو ة اذسراط.81 :
سالم) 226؛ وتةا يخ الخل ةاط 911؛ وتةا يخ الطةربي
ّ
( )2الم ّضليات 214/2؛ واألمثال (اب
811/1؛ والعقةةةد ال ريةةةد 880/0؛ ومقاتةةة الطةةةالبيي 830؛ وهتةةةذيب اللغةةةة 819/2؛
وجمهةةةةرة األمثةةةةال 862/8؛ وفنةةةة المقةةةةال 021؛ والمستقنةةةةى 290/8؛ والتةةةةذكرة
الحمدون ّيةةة 61/1؛ ولسةةاا العةةرب (عةةذ  ،نةةذ )؛ وتةةا يخ قضةةاة األنةةدلس 841؛ وتةةا يخ
اذسالم  812/9و11/91؛ وفاكهة الخل اط .002
الخاص 92؛ وسحر البالغة 810؛ والتذكرة الحمدون ّية .896/9
خاص
()0
ّ
ّ
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باب يف ي
الخ ّلتي المحمودتي وفيم ُيحمد
م كال طرفيه
القرآا﴿ :ل ِ َّل ِذي ي ي د يسنُوا ا دل ُح دسنيى يو ِز ييا يدة﴾.
يضا ﴿ :يفاِمسا بِمعر ٍ
ٍ ()2
وف ي دو يت دس ِري بِاِ د يساا﴾.
 /ا
ي دُ
د ي
()0
الر دبع ّية مال وطعام.
العرب :ال َّلقوح ِّ
()8

[67أ]

الخاعة :كالغازي لا عاش فسعيد ولا مات فشهيد.
ّ
العامة :لا استوى فس ّكي ولا اعوج ِ
()1
فمن يدة .
ّ
ّ

()8
()2
()0

()9
()1

()9

سو ة يونس.26 :
سو ة البقرة.224 :
ةاص 90؛ واألمثةةال (اب ة سة ّةالم) 293؛ وجمهةةرة
ةاص الخة ّ
التمثية والمحا ةةرة 000؛ وخة ّ
والمخنةةةةص 242 /1؛ ومةمةةةةع األمثةةةةال 814/2؛ والمستقنةةةةى
األمثةةةةال 843/2؛
ّ
003/8؛ و سا البالغة 191؛ ولساا العرب (لق ).
الخاص .90
خاص
ّ
ّ
الخاص 90؛ ومةمع األمثال .11/8
وخاص
التمثي والمحا رة 032؛
ّ
ّ
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باب يف ي
الخ ّلتي المكرووتي تةتمعاا
السا يع ية﴾.
القرآا﴿ :لِ َّما ا دل يع يذ ي
اب يولِ َّما َّ
()2
يضا ُ ﴿ :دغ ِر ُقوا يف ُل دد ِخ ُلوا نيا ا ا﴾.
ا
()0
العرب :ي يش ا ا وسو يط كِيلة.
()9
يضاُ ] [ :غدّ اة ك ُغدّ ة البعير ومو اتا يف بيت يسلول ّية.
ا
()8

الض ُبع.
يضا :يع ير يض عليه يخ دنل يت
َّ
 /ا
()6
ومنها :كاأل قم لا ُي يي دل يقم ولا ُيقت ُيند يقم.
()1
ومنها :ما وم ل ًّل يو ير و يغ ير .
()1

()8
()2
()0

()9

()1
()6

()1

سو ة مريم.11 :
سو ة نوح.21 :
الخاص 90؛ والكناية والتعريص 281؛ واألمثةال
وخاص
؛
264
و
01
رة
التمثي والمحا
ّ
ّ
ةةالم) 268؛ و دب الكاتةةةب 086؛ والعقةةةد ال ريةةةد 821/0؛ وجمهةةةرة األمثةةةال
(ابةةة سة ّ
838/8؛ وفن المقال 019؛ ومةمةع األمثةال 231/8؛ والمستقنةى 11/8؛ وجمهةرة
اللغةةة  101/8و410/2؛ والتةةذكرة الحمدون ّيةةة 44/1؛ ولعةةالح المنطةةق 088؛ ولسةةاا
العرب ( شأ ،كي )؛ وزور األكم .829/2
سةالم)  ،268منسةو ابا لعةامر بة ط ية ؛ وسةمط
ّ
التمثي والمحا رة 001؛ واألمثةال (ابة
الآللةة 241/8؛ والمستقنةةةى 214/8؛ والتةةةذكرة الحمدون ّيةةةة 44/1؛ و يةةةاة الحيةةةواا
العةامري وةاعر فةا ُ ،ولةد ونشةل
الكربى  .024/2وعامر ب الط ي ب مال ب جع ر
ّ
بنةد ،له ديواا وعر ،ت 88وة.
الخاص 90؛ ومةمع األمثال  ،813/2وفيه " :كر م
وخاص
التمثي والمحا رة 016؛
ّ
ّ
خنل يت الضبع".
ةاص 90؛ ومو ّط ةل مالة 229/2؛ ومن ةنّأ عبةةد
ةاص الخة ّ
التمثية والمحا ةةرة 011؛ وخة ّ
الةةرزا 11/8؛ واًلسةةتذكا 811/1؛ وفنةة المقةةال 016؛ ومةمةةع األمثةةال 891/2؛
والمستقنى 811/2؛ والنهاية  ،266/9وفيه ّنه م ديا عمر.
سالم) 260؛ وجمهرة األمثال 268/2؛ والمستقنى .291/2
الخاص 90؛ واألمثال (اب ّ
خاص
ّ
ّ
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وعر [م المتقا ب]:
قةةةةةول ِ
وسةةةةة دت ُر الةةةةةدجى ُم دسةةةةة يب

دع
كمةةةا قةةةال ةةةي وةةةكا الضةةة ُ
ةةنع
ويف النةةةرب ت ةةة فمةةةا عة ُ

كالمةةةةةةةة ي لا قل ُتةةةةةةةةه ةةةةةةةةا ري
َّ
المعذل( )2أل مد ب عبد النمد )0(:نةت كاذعةبع الةا ةدة
مد ب
لا ُتركت وانت ولا ُقطعت آلمت.

()8

()9

العا ّمةُ :ق دب ي يخ دلق وسو يط ُخ ُلق.
()6
 /اب الروم  :مل على ُج درح و يق درح للى يق درح.
()1

[67أ]

الحمى ُد يم ( )1ومع الةكام ي يم .
و بغداد :مع
ّ
()4
ومنها :فالا مع ك ر يقدي ّي( )1ومع وسخه لوط ّ .

()8
()2
()0
()9

()1
()6
()1
()1
()4

الخاص 90؛ والمنتح .233
وخاص
التمثي والمحا رة 268؛
ّ
ّ
ّ
المعذل ب غيالا ب كم العبدي البنري ،فقيةه عةول مةتك ّلم لةه
مد ب
بو الع ّبا
مننّ ات ،ت نحو 293وة.
لم نعثر على ترجمة له.
ةاص 90؛ وزوةةر اآلداب 136/0؛ ومحا ةةرات
ةاص الخة ّ
التمثي ة والمحا ةةرة 081؛ وخة ّ
األدباط 611/8؛ وترتيب المدا 88/9؛ والتذكرة الحمدون ّية 821/1؛ وتةا يخ اذسةالم
10/81؛ وسير عالم النبالط 123/88؛ وتبنير المنتبه .8244/9
نن ُبه با ةما ال عة  ،ي تةمةع كةذا وكةذا؟ انظةر مةا جةاط يف المستقنةى  11/8يف وةرح
" يش ا ا وسو يط كِيلة".
نظيةرا يف ديةواا ابة الرومة  .وانظةر :األمثةال المو ّلةدة 811؛ ومةمةع
لم نةد لهذ العبةا ة ا
األمثال  ،003/2وفيه" :مل على جرح" فحسب.
سالة األمثال البغداد ّية .02
مةمع األمثال 003/2؛ وال ر بي ال ر .41
سالة األمثال البغداد ّية  ،09وفيه" :وو مع ك ر لوط ّ "؛ ونثر الد ّ .136/6
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باب يف نق األوياط م األماك الت يت ِع ّة فيها
للى الموا ع الت تكثر هبا

()8

القرآا ﴿ :يو ِذ ِ بِ يضا يع ُتنيا ُ َّد دت لِ يل دينيا﴾.
()0
الخربّ ُ :ب ام ِ فِ دق ٍه للى م وو فق ُه منه.
()9
التمر للى يو ية ٍر وال ُبرو يد للى عيدي ا.
العرب :كمستبض ٍع ي
()2

هنرا ،و ُيهدي للى القمر نةو ا ا ،ويحمة
ّ
الخاعة :فالا يسو للى البحر ا
الشموع للى الشةمو  )1(.وفةالا ينقة  /العةود للةى الهنةود ،والمسة للةى
()8
()2
()0

()9

()1

يف األع " :تعرفها"؛ تحريأ.
سو ة يوسأ.61 :
سالم) 240؛ ومسند مد ب نب 961/01؛ وسةن
ّ
الخاص 90؛ واألمثال (اب
خاص
ّ
ّ
الةةدا م  18/8و12؛ وسةةن ال مةةذي  003/9و008؛ ومسةةند البةةةا 093/1؛ والسةةن
ّبةاا  213/8و919/2؛ والمسةتد 862/8؛ و مةال
الكربى 060/1؛ وعةحي ابة
اب ة بشةةراا 018/8؛ وتةةا يخ بغةةداد 41/1؛ وتةةا يخ مدينةةة دمشةةق  210/83و63/21
و 913/06و 039/01و 11/91و 901/96و 821/91و 820/18و282
و891/18؛ وطبقات الشةافعية 813/8؛ ومةمةع الةوا ةد  801/8و 801و 804و819؛
العمال  848/83و 223و 228و 226و 221و 221و 211و 248و.219/89
وكنة ّ
الخاص 90؛ ويتيمة الةدور  ،94/9وفيةه" :كمة مة
وخاص
التمثي والمحا رة 261؛
ّ
ّ
التمر للى وةر وال ُق ُضب للى اليم "؛ والعقد ال ريد 881/0؛ ومحا رات األدبةاط 41/8؛
وفنةةة المقةةةال 980؛ ووةةةرح ديةةةواا الحماسةةةة 8904/2؛ والبيةةةاا والتبيةةةي 861/2؛
سةةالم) 242؛ واألغةةا 899/86؛ ومةمةةع األمثةةال
ّ
والكتةةاب 299/0؛ واألمثةةال (ابةة
812/2؛ والمستقنةةةى 811/2؛ والتةةةذكرة الحمدون ّيةةةة 11/1؛ وتةةةا يخ مدينةةةة دمشةةةق
293/13؛ والتدوي يف خبا قةوي 06/8؛ ولساا العرب (وةةر ،بضةع)؛ وهنايةة األ ب
209/1؛ والوايف بالوفيات .800/80
الخاص  90عبا ات تشبه الت ونا.
خاص
يف
ّ
ّ
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 ،والعنرب للى بحر األخضر.

()8

العا ّمة :فالا ُيهدي النا للى جهنّم( )2ويلبس السواد على الش يرّ.

( )8ترد مث وذ العبا ات عاد اة يف مقدّ مات كتب الثعالب ؛ انظر مث اال مقدّ مة ثما القلوب.
الخاص  .99وفيه" :ينق ".
خاص
()2
ّ
ّ
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باب فيم يع ِّلم عا يبه ما وو علم به منه
القرآاُ ﴿ :ق د ي ُت يع ِّل ُم ي
وا ا ي بِ ِدين ِ ُك دم﴾.

()8

العرب :تع ّلمن بضب ل ا روتُه؟
ِ
()0
ضاع.
ا
يضا :كمع ّلمة ِّمها البِ ي

()2

وعر [م الرجة]:
علةةةةةةةم بةةةةةةة منّةةةةةةة
كلنّةةةةةةةه
ومخةةةةةةةةةةربٍ ُي دخةةةةةةةةةةرب عنّةةةةةةةةةة
ُ
مكثت فيه تسعة وهر؟
 /وم مثالهم :تع ّلمن ببط ِ ّم وقد
ُ
()1
اليتيم البكاط.
يضاً :ل تع ِّلم
ا
ي
()6
ِّ
ّ
التلنص وًل الش يرط َّ الت ّحص.
ّ
ومنهاً :ل تعلم الةط َّ
ومنهةةةةةا :فةةةةةالا يقةةةةةر "ت ّبةةةةةت" علةةةةةى بةةةةة لهةةةةةب )1(،ويهةةةةةاج

()9

()8
()2

()0

()9
()1
()6
()1

سو ة الحةرات.86 :
سالم) 232؛ وهتذيب اللغة
ّ
الخاص 99؛ واألمثال (اب
وخاص
التمثي والمحا رة 016؛
ّ
ّ
831/9؛ وجمهةةرة األمثةةال 16/8؛ ودًل ة اذعةةةاز 821؛ ومحا ةةرات األدبةةاط 41/8؛
ومةمةةةع األمثةةةال 821/8؛ والعقةةةد ال ريةةةد 834/0؛ و سةةةا البالغةةةة 911؛ والتةةةذكرة
الحمدون ّية 01/1؛ ولساا العرب ( رش) .و ُيروى " :نا روتُه".
سةالم) 240؛ ومقةاييس اللغةة 211/8؛ والعقةد ال ريةد
ّ
الخاص 99؛ واألمثال (ابة
خاص
ّ
ّ
881/0؛ وجمهرة األمثال 810/2؛ ومحا ةرات األدبةاط 41/8؛ والمستقنةى 811/2؛
والتذكرة الحمدون ّية 06/1؛ ولساا العرب (بضع؛ رش).
الخاص .99
خاص
ّ
ّ
ةاص 99؛ و سةةالة األمثةةال البغداد ّيةةة 01؛ ومةمةةع
ةاص الخة ّ
التمثية والمحا ةةرة 90؛ وخة ّ
يضا ص .232
األمثال  .206/2وسيرد ا
الخاص 99؛ ومةمع األمثال .214/2
خاص
ّ
ّ
ّ
ةم
التمثية والمحا ةةرة  .860و بةةو لهةةب وةةو عبةةد العةةةّ ى بة عبةةد المطلةةب بة واوةةم ،عة ّ
الرسول الذي عادا  ،مات بعد وقعة بد بل ّيام ولم يشهدوا.
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جريرا( )8وال رزد  )2(،ويتط ّبب على عيسى ب مريم.
ا

()0

( )8بو ة ة جرير ب عطية اليربوع  ،واعر مشهو امتاز بالهةاط ،ولد ومات يف بادية اليمامة،
ت 883وة.
ومام ب غالب الشهير بال رزد  ،واعر معروف اوتهر بالهةاط ،ت 883وة.
( )2بو فرا
ّ
الخاص 99؛ والقسم الثا م العبا ة يف ثما القلوب .63
خاص
()0
ّ
ّ
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باب يف التل ّن و ّم العةلة
القرآا﴿ :يا ييها ا َّل ِذي يآمنُوا لِ دا جاطكُم يف ِ
اسق بِني يبلٍ يف يت يب َّينُوا ي دا ُت ِني ُبوا يق دو اما
ي ي
ي ي د
ي ي
()8
بِ ية يها يل ٍة﴾ اآلية.
الخرب :التل ّن م ا والعةلة م الشيطاا.
()0
ِ
ب و يت يكدد .
 /العرب :ا ّت د ُتن د
القطام ّ ([ )9م البسيط]:
ِ
الة يل ُ
اجتةةه
بعةةص
قةةد ُيةةد المتةةل ّن
وقد يكوا م المستعة َّ
ي
()6
العةم :األناة ِ ن السالمة وال يع يةلة م تاح الندامة.
تعة د فتخة .
العا ّمةً :ل ي
()2

()8
()2

()0
()9
()1

()6

[67ب]

()1

سو ة الحةرات.6 :
التمثي والمحا رة 1؛ ومسةند ابة اوويةه  841وفيةه" :النةرب مة ا "؛ ووةعب اذيمةاا
288/6؛ والسةةةن النةةةغرى 218/9؛ والسةةةن الكةةةربى (البيهقةةة ) 901/8؛ ولعةةةالم
الموقعي 821/2؛ والمقاعد الحسنة  291و119؛ ومةمع الةوا ةد 84/1؛ وزوةر األكةم
814/2؛ والد ّ المنثو .02/8
التمثيةةةةة والمحا ةةةةةرة 923؛ والتةةةةةذكرة الحمدون ّيةةةةةة 019/8؛ وغةةةةةر الخنةةةةةا ص
.922
بو سعيد عمرو و عمير ب ُوييم التغلب المل ّقب بالق ّطام  ،واعر غةةل فحة مة ننةا ى
تغلب يف العرا  ،سلم ،ت نحو 803وة.
اذعةاز واذيةاز 842؛ والتمثي والمحا ةرة 61؛ ولبةاب اآلداب 862؛ وعيةوا األخبةا
828/0؛ واذمتاع والم انسة 818/2؛ ومعةم الشعراط 832؛ وجمهرة األمثةال 921/8؛
واألغةةا 28/88؛ والتةةذكرة الحمدون ّيةةة 011/6؛ وتةةا يخ مدينةةة دمشةةق  41/96و44
و 832و 839و883/91؛ والحماسة المغربية 8206/2؛ وغر الخنا ص 998؛ وهنايةة
األ ب 19/0؛ ولساا العرب (بعص)؛ والمستطرف  12/8و.18/2
التمثي والمحا رة 923؛ وهتذيب الرياسة 228؛ وغر الخنا ص .992
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ٍ
باب يف عم ك ّ
لنساا على ما يف طبعه
والشر
م الخير
ّ
القرآاُ ﴿ :ك ٌّ يي دع يم ُ يع يلى يواكِ يلتِ ِه﴾.
()2
العرب :ك ّ لناط يي در يو بما فيه.

[66أ]

 /العةم :ما ف يع ي المرط فهو و ُله.

()8

()0

( )8سو ة اذسراط.19 :
( )2التمثي والمحا رة 030؛ ومحا رات األدباط 113/8؛ ومةمع األمثال  862/2و841؛
والمستقنةةى  ،818/2وفيةةةه" :ي ّوةة "؛ و سةةةا البالغةةة 248؛ والمسةةةتطرف 96/8؛
و يحانة األل ّبا  ،989/8وفيه [م الطوي ]:
ٍ
وك ّ لناط بالذي فيه ينض ُ
( )0التمثي والمحا رة  ،81وفيه" :ما ي ع "؛ واألغا 896/23؛ وزور اآلداب .8831/9
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باب يف الرز
وا ،يفةو ب السةم ِ
ِ
القرآا﴿ :وفِ
اط يواألي د ِ
ض
ي
الس يماط ِ دز ُق ُك دةم يو يمةا ُتوعيةدُ ي ي ي ِّ َّ ي
َّ
()8
لِ َّن ُه يل يح ٌّق مِ دث ي يما ي َّن ُك دم يتندطِ ُق ي
وا﴾.
الخربّ :
لا ن اسا ل تموت تّى تستويفي ز يقها.
()0
العرب :لك ّ غد طعام ،لك ّ عباح يعبوح ،لك ّ عشاط يغبو .
العا ّمةّ :
لا الذي يو ّق ِودق ي ِم ي زق .
ِ
تطلب الرز ي يط يل يب .
يضا :لا لم
ا
()2

وعر [م البسيط]:
/

()8
()2

()0

()9

سعى ألطلب زق ووةو يطلبنة

ولةةةةو قعةةةةدت تةةةةا ًل يعنّينةةةة

()9

سو ة الذا يات.20-22 :
سةةةن ابةةة ماجةةةه 121/2؛ والعقةةةد ال ريةةةد 231/0؛ ووةةةعب اذيمةةةاا  936/2و911
العمال 84/9
و84/80؛ وتا يخ مدينة دمشق 46/99؛ ولساا العرب (ن ا ،وع)؛ وكنة ّ
و 20و.29
ِ
التمثي ة والمحا ةةرة 291؛ ومحا ةةرات األدبةةاط  ،031/2وفيةةه" :ولك ة عي شةةاط عشةةاط"؛
العمةةال 118/0؛
ومةمةةع األمثةةال  812/2و232؛ والتةةذكرة الحمدون ّيةةة 80/0؛ وكنةةة ّ
وكشأ الخ اط .891/2
البيت ل ُعروة ب ُ ينة يقوله لهشام ب عبد الملة يف األنةوا البه ّيةة ،الو قةة  ، 63وفيةه (مةع
بيت آخر):
جلست تا ًل ُي يعنّين
ولو
سعى له فيعنّين ت يطل ُب ُه
ُ
وانظر :ت سير الثعلب  ،886/4والعةة فيه" :والرز كثر ل منّ له طلبا" .وعُ روة ب ُ ينة
( و عُ روة ب يحيى) ،واعر غي ِةل ،م و المدينة ،ت نحو 803وة.
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باب يف التمنّ
القرآا ﴿ :ييا يل دي يت يلنيا مِ دث ي يما ُوتِ يقا ُ ُ
وا﴾ اآلية.
ي
()2
العرب :ليت لنا م ك ّ يع در يفةة ُخوعة.
العا ّمةُ :ز عت "ليت" و ثمرت الخيبة.
وعر [م البسيط]:
ّ
المنى
لا ُ

()8
()2
()0
()9

()8

()0

ِ
اليس
ُ موال الم

()9

سو ة القنص.14 :
المستقنى .221/2
سالة األمثال البغداد ّية  ،21وفيه" :لو زُ عت ليت يخرج منها عسى".
عيةةةوا األخبةةةا 268/8؛ والمحاسةةة والمسةةةاو 213؛ ومحا ةةةرات األدبةةةاط 816/8؛
ومةمةةع األمثةةال  281/8و210/2؛ ومةةدا ج السةةالكي  919/8و49/0؛ وزوةةر األكةةم
.842/0
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باب  /يف المةازاة والمكافلة
اذ س ِ
اا لِ ًَّل د ِ
ِ
اذ د يس ُ
اا﴾.
القرآا ﴿ :يو د يج يةا ُط د د ي
()2
قدح ل  .ي ُك د ل ُك د ل .
العرب ِ :دئ ل
د
()8

يضا :وذ بتل فه جةي ُت .
ا

()0

قول الهند )9(:لنّما ييةةي ال تى ليس الةم د .
ال الس ة :المكافلة واجبة يف الطبيعة.
()8
()2

()0

()9
()1

()6

()1

()6

سو ة الر م .63 :
سةالم)  ،801وفيةه وايةة
ّ
الخةاص 99؛ واألمثةال (ابة
خاص
و
؛
260
التمثي والمحا رة
ّ
ّ
خرى " :كدح ل "؛ فن المقال 231؛ والعقد ال ريد 833/0؛ وجمهرة األمثال 16/8؛
والمستقنى 284/8؛ والتذكرة الحمدون ّية .14/1
ةاص  99و91؛ واألمثةةال (الم ّض ة )  ،11وفيةةه" :تل ة بتلة "؛ واألمثةةال (اب ة
ةاص الخة ّ
خة ّ
سالم)  ،801منسو ابا ليةيد ب المنذ ؛ وجمهرة األمثال 16/8؛ ومةمع األمثةال ،932/2
ّ
منسو ابا ليةيد ب المنذ ؛ والمستقنى  .211/2ويةيد ب المنذ عحاب ّ مة األننةا مة
دي م الخة ج ،وهد بيعة العقبة وغةو يت بد و د.
بن عبيد ب عي ّ
ةد الشةعراط ال رسةاا
كذا يف األع ؛ ولع ّ النواب :قول لبيد .ولبيد ب بيعة ب مالة
المعمري  ،ت 98وة.
األوراف يف الةاول ّية ،د اذسالم ،ووو م
ّ
العبا ة بيت م الرم  ،وعد يف ديواا لبيد:
جة ِ
جوزيت قر ا ا فا ِ
ول ا
ي
الخاص 91؛ ومكا م األخةال 818؛ واألمثةال
وخاص
وانظر :التمثي والمحا رة 009؛
ّ
ّ
(اب ة سة ّةالم) 801؛ وهتةةذيب اللغةةة 261/1؛ وجمهةةرة األمثةةال 11/8؛ ومةمةةع األمثةةال
 29/8و906؛ والمستقنى 011/8؛ و سا البالغة 839؛ ولساا العرب (ليس ،قرض،
ل ّما ًل)؛ وزور األكم .802/8
الخةاص 91؛ ونثةر الةنظم
وخةاص
اذعةاز واذيةاز  ،68ونُسب فيه لسابو ي األكتةاف؛
ّ
ّ
ُ
 .11وسابو و األكتاف وو سابو الثا  ،د ملو ال ر  ،ت ِّوج يف ةم ّمةه ،قةاد ملة اة
دّ العرب و ُل ّقب بذي األكتاف ألنّه كاا يخ ّلع كتاف األسرى العةرب ،ت 014م .وسةيرد
القول يض ص .813
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الخاعة :كما تدي ُتداا واأليادي ُقروض.
ّ

()8

العا ّمة :خذ بيدي اليوم ُ
آخ دذ برجل ( )2غدا ا.

()0

األول يف وةرح ديةواا الحماسةة
وخةاص
( )8التمثي والمحا ةرة 902؛
الخةاص 91؛ وجةةا ّ
ّ
ّ
01/8؛ ومةمع األمثةال  811/2و862؛ والمستقنةى 241/2؛ وجةةا الثةا يف مةمةع
األمثال 14/8؛ والمستقنى .811/8
( )2يف األع " :بر ل "؛ تنحيأ.
( )0التمثي والمحا رة 028؛ ومةمع األمثال .262/8
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باب يف الك راا وسوط المةازاة
 /القرآاُ ﴿ :قتِ ي د ِ
اذن يدس ُ
اا يما ي دك ي ير ُ ﴾.
()2
سم كلب يلك دل .
العربِّ :
()9
يضا :ديا ِسن ِ ّما ( )0و ّم عامر.
ا
()1
عص لعبع .
العا ّمة :لا لقمتُه عس اال ّ
ِ
()6
يةر للى الخراب.
ا
جر للى المحراب ووو ّ
يضا :نا ّ
()8

()8
()2

()0

()9

()1
()6

سو ة عبس81 :
الخةاص 91؛ ومكةا م األخةال
وخةاص
التمثي والمحا رة 019؛ وثما القلةوب 040؛
ّ
ّ
232؛ واألمثةةال (الم ّض ة ) 86؛ وسةةيرة اب ة وشةةام 248/2؛ والةةبخالط 868؛ والحيةةواا
848/8؛ والمحاس والمساو 826؛ وتا يخ الطربي 631/2؛ والعقد ال ريةد 881/0؛
والنةةحاح (سةةم )؛ وجمهةةرة األمثةةال 121/8؛ وفن ة المقةةال 111؛ ومةمةةع األمثةةال
الحما  ،ووو ج يرد كر عاد اة يف معةرض قا ة وةذا
 ،000/8منسو ابا لحازم ب المنذ
ّ
المثةةة (وانظةةةر )891/8؛ والمستقنةةةى 41/2؛ والتةةةذكرة الحمدون ّيةةةة 832/1؛ ولسةةةاا
العرب (سم )؛ والسيرة الحلبية .011/2
سةالم) 210؛ والحيةواا
ّ
الخاص  ،91وفيه" :جازا مةازاة سن ّما "؛ واألمثةال (ابة
خاص
ّ
ّ
20/8؛ وجمهرة اللغة 8222/2؛ وجمهرة األمثال 01/8؛ وفن المقةال 016؛ ومةمةع
األمثةةةال  814/8و811؛ والمستقنةةةى 98/2؛ والتةةةذكرة الحمدون ّيةةةة 831/1؛ ولسةةةاا
وسنما
العرب (سنمر)؛ وهناية األ ب 20/0؛ والمستطرف 038/8؛ وزور األكم .96/2
ّ
بنّاط وم ّ األع ُيقال لنّه الذي بنى الخو نةق للنعمةاا بة امةر القةيس اللخمة وكةر ا
يعم مثله لغير فللقا منه.
الخاص 91؛ ومةمع األمثال 899/2؛ والمستقنى 811/2؛ والتذكرة الحمدون ّية
خاص
ّ
ّ
 92/0و836/1؛ و ياة الحيواا الكةربى  ،12/2وفيةه" :كمةيةر ّم عةامر"؛ وزوةر األكةم
 ،20/8وفيه " :ديا مةير ّم عامر".
الخاص 91؛ ومةمع األمثال .211/2
وخاص
التمثي والمحا رة 281؛
ّ
ّ
الخاص 91؛ ومحا رات األدباط .109/9
خاص
ّ
ّ
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وعر [م الوافر]:
يد ياته ويريد قتل

()8

( )8البيت لعمرو ب يم دعدي يك ِرب يف ديوانه 61؛ وعةة :
ِ
مراد
عذير م خليل م
ي
ةاص 91؛ ومن ةنّأ عبةةد الةةرزا 829/83؛
ةاص الخة ّ
و ُيةةروى " :يةةد بةةاط " .وانظةةر :خة ّ
والطبقات الكربى  ،09/0وفيه :يد باط ؛ ومننّأ اب ب ويبة 219/1؛ واألدب (اب
بةةة وةةةيبة) 013؛ وتةةةا يخ اليعقةةةوب 902/2؛ والمحاسةةة والمسةةةاو 182؛ والةوةةةرة
139/2؛ وتةةةا يخ الطةةةربي 039/1؛ واألغةةةا 801/28؛ واألمةةةال (المرزوقةةة ) 41؛
وفر ةةةة األديةةةب 11؛ واًلسةةةتيعاب 8826/0؛ ومحا ةةةرات األدبةةةاط 243/9؛ ومةمةةةع
األمثال 036/8؛ و سد الغابة 268/9؛ والحماسة البنرية 01/8؛ والتذكرة ال خرية 04؛
وهنايةةةة األ ب  288/23و 282و049؛ والةةةوايف بالوفيةةةات 886/2؛ والبدايةةةة والنهايةةةة
 801/1و861/1؛ و يةةةاة الحيةةةواا الكةةةربى 99/8؛ وخةانةةةة األدب 283/83؛ وزوةةةر
األكم  62/8و .036/2وعمرو ب يم دع ي
ُمةيد م
ديك ِرب الةبيدي ،واعر مخضرم ،وفا
بطال العرب ،وا يف وقعة القادس ّية وتو ّف يف بالد فا .
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باب فيم ييعيب غير بما فيه
القرآا ﴿ :يو ي ير يب يلنيا يم يث اال يون ِيس ي يخ دل يق ُه﴾.
الخةةرب :يبنةةر ةةدُ كم القةةذى يف عةةي خيةةه  /وينسةةى ِ
الةةةذع يف عةةي
()8

ن سه.

()2

العرب :متن بدا ها وانس ّلت.

()0

يضا [م الرجة]:
ا
كل

اب
و عيب و نت ع ّي د

وعر [م الطوي ]:
ةب غيةةر
ى ك ة َّ لنسةةاا يةةرى عية ي

()8
()2
()0

()9

()9

و يي دعمةةى عة العيةةب الةةذي وةةو فية ِةه

سو ة يس.11 :
الةود والرقا ق 64؛ ومسند الشهاب 016/8؛ ولساا العرب (جذل ،قذي) ،وفيص القةدير
 ،916/6وفيه" :يف عينه".
سةالم)  ،10ومةمةع
ّ
الخاص 96؛ واألمثال (الم ّض ) 16؛ و ُنسب يف األمثال (ابة
خاص
ّ
ّ
األمثةةال  832/8و 216ذ ةةدى ةةرا ر ُ دو ةم بنةةت الخةةة ج؛ والحيةةواا 86/8؛ وعيةةوا
األخبا 24/2؛ والكام 64/8؛ والعقةد ال ريةد 11/0؛ واألغةا 46/9؛ وهتةذيب اللغةة
290/2؛ وجمهةةرة األمثةةال 911/8؛ ومحا ةةرات األدبةةاط 11/2؛ وفنةة المقةةال 42؛
والمستقنى 18/2؛ والتذكرة الحمدون ّية 19/1؛ ولسةاا العةرب (بحةر ،ع ة )؛ وطبقةات
الشافعية 238/1؛ وزور األكم  63/0و.68
عد :
اب
اسكت وًل تنطق فلنت خ ّي د
وانظر :البياا والتبيي 11/8؛ وعيوا األخبا 81/8؛ ومةالس ثعلب 662/2؛ والمحكم
268/2؛ ولساا العرب وتاج العرو (خيب ،عيب).
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ومةةا خية ُةر م ة يت دخ ةةى عليةةه عيو ُب ة ُه

ويبةةةدو لةةةه الةةةداط الةةةذي بلخية ِ
ةةه
ُ
ُ

()8

( )8البيتاا منسوباا لسعدوا المةنوا يف عقالط المةاني  .10وانظر :و ة العقالط  ،826وفيةه:
"العيب الذي ألخيه"؛ وديواا المعا  8361/2و8364؛ وغر الخنا ص  .801وسةعدوا
المةنوا اسمه سعيد وكنيته بو عطاط ولقبه سعدوا ،م عقالط المةاني بالبنرة.
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 /باب فيم ُيعطى الش يط فيطلب الةيادة
وسةةى ل ِ ِمي يقاتِنيةةا يو يك َّل يمة ُه ي بة ُه يقة ي
ةال ي ِّب ي ِ نِة ي دن ُظة دةر
القةةرآا ﴿ :يو يل َّمةةا يجةةا يط ُم ي
()8
لِ يل دي ي ﴾.
()2
العربُ :عط ي العبدُ كُرا اعا فطلب ا اعا.
العامةً :ل ُتع ِ
فيطلب اثني .
ط النب َّ وا دا ا
ي
د
ّ

( )8سو ة األعراف.890 :
الخاص 96؛ واألمثال (الم ّض ) 894؛ واألمثال (ابة
وخاص
( )2التمثي والمحا رة 228؛
ّ
ّ
سةالم)  ،218ونُسةةب فيةةه لةا يةةة يقةةال لهةا م عمةةرو؛ وتةةا يخ الطةةربي 686/8؛ وجمهةةرة
ّ
األمثةةال 831/8؛ وفنةة المقةةال 041؛ و سةةا البالغةةة 131؛ والمستقنةةى 012/8؛
العمال 141/1؛ وفيص القةدير
والتذكرة الحمدون ّية 822/1؛ ولساا العرب (كرع)؛ وكنة ّ
212/0؛ ودلي ال الحي 13/6؛ و يحانة األل ّبا 098/8؛ وخةانة األدب 218/1؛ وزوةر
األكم  .91/2وس د العبا ة يض ص .221
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باب يف اًلنت اع بضر غير
القرآا ﴿ :يولِ دا ُت ِن دب ُك دم يس ِّي ية يي د ير ُ وا بِ يها﴾.
()2
عنا ل ًّل فرح هبا قوم و ةا لها آخروا.
عنا على ا
الخرب :ما ُق ِر يع دت ا
()8

المتن ّب ([ )0م الطوي ]:
()9
ب قو ٍم عند قو ٍم فوا دُ
منا ُ
[66أ]

قطعت القافل ية فكانت خ ِّيرةا.
 /العا ّمة:
ي

()8
()2
()0

()9

()1

()1

سو ة آل عمراا.823 :
المستقنى .290/2
بو الط ّيب مد ب الحسي ب الحس ب عبد النمد الةع ة الكةويف الكنةدي ،الشةاعر
المشهو ُ ،ولد بالكوفة ونشل بالشام ،وفد على سيأ الدولةة فمد ةه و ظة عنةد  ،ومضةى
األسدي سنة 019وة.
ثم وةا  ،قتله فات
ّ
للى منر فمدح كافو ا ا اذخشيدي ّ
ورح ديوانه  ،288/0وعد :
بذا يق يضت األ ّيام ما بي ولها
ةةاص 96؛ ويتيمةةةة الةةةدور  10/8و289؛
وانظةةر :التمثيةةة والمحا ةةةرة 81؛
وخةةاص الخة ّ
ّ
والتةذكرة السةعدية 900؛ واألمثةال السةا رة 90؛ وجمهةرة األمثةال 036/2؛ وزوةةر اآلداب
8831/9؛ ومحا ةةةرات األدبةةةاط 102/9؛ والتةةةذكرة الحمدون ّيةةةة 911/2؛ والحماسةةةة
المغربيةةةةة 121/8؛ وهنايةةةةة األ ب  839/0و 821/1و204/26؛ والةةةةوايف بالوفيةةةةات
814/8؛ و عيةةاا العنةةر 823/1؛ والمةةواع واًلعتبةةا 41/9؛ وفاكهةةة الخل ةةاط 912؛
وزور األكم 219/2؛ وكشأ الخ اط .283/2
الخاص 96؛ ومةمع األمثال .803/2
وخاص
التمثي والمحا رة 221؛
ّ
ّ

ّ 111
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ِ
غير فيه
باب يف وقوع اذنساا فيما يريد ا يوقع ي
ِ
الس ِّي ُئ لِ ًَّل بِ يل دولِ ِه﴾.
القرآا ﴿ :يوًل ييح ُيق ا دل يم دك ُر َّ
العرب والعةم :م

()8

ر ج ابا ألخيه وقع فيه.

الخاعة :م س ّ
سيأ البغ ُقت به.
ي
ّ

()2

()0

العا ّمة :م يق ال تنة عا طعا اما لها.

( )8سو ة فاطر.90 :
ر ُمغ ّيةواة وقةع فيهةا"؛ زوةر اآلداب
( )2جمهرة اللغة 299/8؛ والنحاح (غوى) ،وفيه" :م
8831/9؛ المستقنةةى 262/2؛ والتةةذكرة الحمدون ّيةةة 64/1؛ والعقةةد ال ريةةد 828/0؛
وورح ديواا الحماسةة 8311/2؛ وجمهةرة األمثةال 214/2؛ ومةمةع األمثةال 241/2؛
وخةانة األدب .039/1
( )0نُسب يف اذعةاز واذيةاز  ،98وسراج الملو  41لعلة ّ بة بة طالةب؛ وانظةر :التمثية
ةاص 96؛ ونثةةر الةةد ّ 286/9؛ و ليةةة األوليةةاط 841/0؛
ةاص الخة ّ
والمحا ةةرة 913؛ وخة ّ
ومةمةةع األمثةةال 021/2؛ والتةةذكرة الحمدون ّيةةة 219/8؛ وهنايةةة األ ب 816/1؛ وسةةير
عةةالم النةةبالط  ،260/6ونُسةةب فيةةه لةع ةةر النةةاد ؛ و يةةاة الحيةةواا الكةةربى 43/2؛
والمستطرف  ،98/8وفيه" :م س ّ سيأ العدواا ُ غمد يف سه" ،و.829/8
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 /باب يف الذي ي خذ بذنب غير

[66ب]

القرآا ﴿ :ي ُت دهلِ ُكنيا بِ يما يف يع ي الس ي يها ُط مِنَّا﴾.
العرب [م البسيط]:

()8

()2

ِ
البقر
لما عافت ُ
كالثو ُي دضرب ّ
النابغة [م الطوي ]:
()9
اتةع
غير ووو
ُ
فحملتينةةةة نة ي
ةةةب امةةةةر ٍ وترك يتةةةةه كذي ال ُع ّر ُي دك يوى ُ
ّ
()0

المتن ّب [م الوافر]:

()8
()2
()0

()9

الخاص " :96باب يف الربيط ُي خذ".
خاص
يف
ّ
ّ
سو ة األعراف.811 :
ألنس ب مد كة يف قتله ُسلي ب الس يلكة ،وعد :
ل ّن وقتل ُس ا
ثم عق يله
ليكا ّ
خاص 96؛ والتذكرة السعدية 238؛ واألمثةال
وانظر :التمثي والمحا رة 069؛
وخاص ال ّ
ّ
سالم) 219؛ والحيواا 81/8؛ والشةعر والشةعراط 211/8؛ ومقةاييس اللغةة 13/9؛
ّ
(اب
والمحاس والمسةاو 980؛ والعقةد ال ريةد 803/0؛ واألغةا 011/23؛ ومحا ةرات
األدباط 138/8؛ وفنة المقةال 011؛ ومةمةع األمثةال 892/2؛ والمستقنةى 811/2؛
والتةذكرة الحمدون ّيةة 831/1؛ واألزمنةة واألمكنةةة 201/2؛ ولسةاا العةرب (ثةو  ،عيةةأ،
نعةج ،وجةةع)؛ وهنايةةة األ ب 91/0؛ والةةوايف بالوفيةةات 204/4؛ ووةةرح ابة عقية ،914
وفيه تخريج؛ و ياة الحيواا الكربى 866/8؛ وخةانة األدب .962/2
المنتحة 813؛ وعيةةا الشةةعر 12؛ والعقةةد ال ريةةد  ،860/2وسةةقط النةةد مة 803/0؛
الغواص 201؛ والحو العي 221؛ ولساا العرب (عر )؛
ومةمع األمثال 811/2؛ ود ّ ة ّ
وخةانة األدب 969/2؛ وعةة يف المستقنى .281/2

القسمّاألول

جةةةةةةر سةةةةةة ها ُط قةةةةةةو ٍم
ةةةةةةر ٍم
ُ
ّ
وج د

ّ 119

ِ ِ
ةةةذاب
و ةةةة َّ بغيةةةة ِر جا مةةةةه العة ُ

()8

ي
وتطه ير ِع دمراا.
دث ي دمداا
العا ّمة:
ّ

الخاص 91؛ والمنتحة 211؛ ويتيمةة الةدور 01/8؛
خاص
( )8ورح ديوانه 980/0؛ وانظر:
ّ
ّ
والمنتخةةة 111/2؛ واألمثةةةال السةةةا رة 94؛ والحماسةةةة المغربيةةةة 194/88؛ والعمةةةدة
68/8؛ والتةةذكرة الحمدون ّيةةة 826/9؛ وسةةير عةةالم النةةبالط 826/22؛ وتةةا يخ اذسةةالم
 ،212/96وفيه" :فحة ّ بغيةر جانيةه"؛ وودايةة الحيةا ى 862؛ وطبقةات الشةافع ّية الكةربى
208/1؛ وعقد الةماا  ،282/8وفيه" :العقاب"؛ وزور األكم .203/8
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باب  /فيم يتن ّعم ويلهو والسوط له منتظِر

[66أ]

القرآاُ ﴿ :ق د يت يم َّت ُعوا يفاِ َّا يم ِن ييرك دُم لِ يلى النَّا ِ ﴾.

()8

العرب [م البسيط]:

يضرّ والمكوا ُة يف النا ِ
ال يع دير(ِ )2

()0

امرا القيس )9(:اليوم خمر وغدا ا مر )1(،اليوم عي
العا ّمة :فالا نا م و جال يف الماط.

وغدا ا جي .

()6

()1

ُ
سكراا ًل ينحو ل ًّل يف السة .
يضا :فالا
ا

()8
()2
()0

()9
()1

()6
()1

سو ة لبراويم.03 :
يف األع " :العنة"؛ تنحيأ.
الخاص 91؛ والحيواا 211/2؛ واألمثال الناد ة 18
وخاص
التمثي والمحا رة 090؛
ّ
ّ
و 213و ،093وفيه:
ِ
قد يضرّ ال يع دير والمكوا ُة يف النا ِ
يسمه
ما نت ّلًل كعير خاا م ي
وجمهرة األمثال 820/2؛ ومحا رات األدباط  ،010/0و ُنسب فيه لخةراش بة الحةا ث
(لم نعثر له على ترجمة)؛ وفن المقال 902؛ ومةمع األمثةال  013/8و ،41/2و ُنسةب
فيه ل ُع در ُفطة ب عي در يفةة ِ
الهةّ ا و ُيقال لنّه كاا س ّيد بن ِوةّ اا؛ والمستقنةى 021/8؛ ولسةاا
العرب (كوى)؛ وخةانة األدب 961/83؛ ونكت الهمياا 240؛ وهناية األ ب .91/0
امرا القيس ب ُ ةر ب الحا ث الكندي ،م وعراط المع ّلقات ،ت نحو . 13وة.
الخةاص 91؛ واألمثةال
وخةاص
سيرد ص  288يض  .وانظر :التمثية والمحا ةرة 299؛
ّ
ّ
سةةالم) 000؛ والشةةعر والشةةعراط 12/8؛ وجمهةةرة اللغةةة 110/8؛ والعقةةد ال ريةةد
ّ
(ابةة
823/0؛ وجمهرة األمثال  212/2و908؛ ومةمةع األمثةال  981/2و ،928و ُنسةب فيةه
ًلمر القةيس؛ والمستقنةى 098/8؛ ومعةةم األدبةاط 298/8؛ وبغيةة الطلةب 298/8؛
وورح التسهي 023/8؛ ولساا العرب (نقأ)؛ ومعاود التننيص .88/8
سةالم)  ،000ووةو مة دوا
ّ
الخةاص 91؛ واألمثةال (ابة
وخاص
التمثي والمحا رة 231؛
ّ
ّ
نسبة ،وفيه" :مرة عي ومرة جي "؛ والعقد ال ريد 823/0؛ والتذكرة الحمدون ّية .889/1
الخاص .91
وخاص
التمثي والمحا رة 216؛
ّ
ّ
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باب فيم ًل يحن م عمله( )8على و ط
القةةرآا ﴿ :يوا َّلة ِةذي ي يك ي ة ُةروا ي دع يمةةا ُل ُه دم ك ييسة يةر ٍ
اب بِ ِقي يعة ٍةة يي دح يسة ُب ُه ال َّظ دمة يآ ُا يمةةا اط
()2
ي َّتى لِ ي ا يجاط ُ يلم يي ِ
ةدد ُ يو دي اا﴾.
ي د
ِ
ٍ
ِ
الةري ُ فِة
 /ا
يضا ﴿ :يم يث ُ ا َّلذي ي يك ي ُروا بِ ير ِّب ِه دم ي دع يما ُل ُه دم ك يير يماد داوتيدَّ دت بِه ِّ
اع ٍ
ٍ ()0
يو ٍم يع ِ
أ ًّل يي دق ِد ُ ي
وا مِ َّما ك ييس ُبوا يع يلى يو د ط﴾.
يد
()9
العرب :فالا كالقابص على الماط.
وعر [م الرجة]:
ّ
يص
الم دقتيةةةةن د
لا ابةةةة ي آوى لشةةةةديدُ ُ

ِ
ةص
ووو ل ا مةا عةيدي ية يف يق ي د

[العا ّمة] :وما زلنا يف ًل و ط تى فرغنا.
آخر [م السريع]:
ةةةةةةدور و ّيا يمةةةةةةةه
مةةةةةةةا تةةةةةةةرى الة
ي
()8
()2
()0
()9

()1
()6
()1

()1

()6

يف العمةةةر مثةةة ي النةةةا يف الشةةةي ِ

()1

تحمله"؛ تحريأ.
يف األع ّ " :
سو ة النو .04 :
سو ة لبراويم.81 :
ةاص 91؛ واألمثةةال (اب ة سة ّةالم) 234؛ وجمهةةرة
ةاص الخة ّ
التمثية والمحا ةةرة 216؛ وخة ّ
األمثةةال 891/2؛ وهبةةةة المةةةالس 241/2؛ ومةمةةع األمثةةال 894/2؛ وهنايةةة األ ب
91/1؛ ويف العقد ال ريد 834/0؛ والمستقنى :863/2
ٍ
على الماط خانته ُفروج األعاب ِع
كقابص
فلعبحت م ليلى الغدا ية
ُ
الخةةاص 91؛ وثمةةا القلةةوب 266؛ ومكةةا م األخةةال 238؛ والتةةدوي 63/8؛
خةةاص
ّ
ّ
ووفيات األعياا .884/2
التمثي والمحا رة  99و.91
يف األع " :السي "؛ تنحيأ.

[66ب]
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ةةةةةر كةةةةةةالري ومةةةةةةا يف يةةةةةةدي
تمة ّ

مةة يم ّروةةةا وةة ط سةةةوى الةةةري ِ

الخاص .91
خاص
ّ
( )8البيتاا منسوباا للثعالب يف ديوانه  ،96و ّ

()8

ّ 113
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 /باب يف الت ريط يف الحاجة وو ممكنة وطلبِها
بعد ال ي دوت

[67أ]

القرآا ﴿ :يآ ي
آل يا يو يقدد يع ين دي يت يق دب ُ ﴾.
العرب :يف النيأ ي ِ
()2
عت اللب .
ّ
العا ّمة :اآلا وقد مال النها .

()8

وعر [م الوافر]:
ت كنةةةةة و نةةةةةت بةنةةةةةب دا ي

بمنةةةر علةةةى مةةةا ِ
وتطلبنةةة
ي

()0

آخر [م البسيط]:
تغريةةةر
تتبةةةع األمةةةر بعةةةد ال ةةةوت
ُ

()8
()2

()0
()9

وتقنةةةير
و يت دركُةةةه ُم دقةةةبِ اال عةةةةة
ُ

()9

سو ة يونس.48 :
التمثي والمحا رة 01؛ والعقد ال ريد 826/0؛ واألغا 230/6؛ وفن المقةال 011؛
ومةمةةع األمثةةال 61/8؛ والمستقنةةى 084/2؛ وتةةا يخ بغةةداد 813/0؛ وتةةا يخ مدينةةة
دمشق .811/06
التمثي والمحا رة .091
جمهةةرة األمثةةال 880/2؛ ومةمةةع األمثةةال 43/2؛ ومحا ةةرات األدبةةاط 93/8؛ ون حةةة
الريحانة .18/1
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 /باب يف يف دوت األمر

[67ب]

ِ ِ ِ
يه يتس يت د تِي ِ
ِ
اا﴾.
القرآاُ ﴿ :قض ي األي دم ُر ا َّلذي ف د ي
()2
السيأ ال يع يذل.
العرب :يس يب يق
ُ
وعر [م الكام ]:

()8

ُقض القضا ُط وج ّ ت األقال ُم
()1
العا ّمة :فات ما ُ ب  )9(.ال ا ت ًل ُي ير ّد.

()0

()8
()2

()0
()9
()1

سو ة يوسأ.98 :
الخةاص 91؛ والتةذكرة السةعدية 011؛ واألمثةال
وخةاص
التمثي والمحا رة  86و211؛
ّ
ّ
سالم)  ،62ومةمع
ّ
(الم ّض )  91و818؛ والم ّضليات 881/8؛ و ُنسب يف األمثال (اب
األمثةةال  10/8و 841وُ 021
لخةةةيم بةة نوفةة الهمةةدا ؛ والمحاسةة واأل ةةداد 228؛
وتةةا يخ الطةةربي 821/1؛ والعقةةد ال ريةةد 11/0؛ واألغةةا 228/9؛ واألمةةال (القةةال )
836/8؛ والبيةةةاا والتبيةةةي 014/8؛ وجمهةةةرة األمثةةةال  011/8و188؛ وزوةةةر اآلداب
8831/9؛ وفنةةةة المقةةةةال  984و914؛ والمستقنةةةةى 48/2؛ والتةةةةذكرة الحمدون ّيةةةةة
801/1؛ وخريةةدة القنةةر (قسةةم وةةعراط العةةرا ) 244/8؛ ومعةةةم األدبةةةاط 2663/6
و2411/1؛ ولسةةةاا العةةةرب (عةةةذل)؛ وهنايةةةة األ ب 91/1؛ والضةةةوط الالمةةةع 082/6؛
ومعاود التننيص 080/0؛ و يحانة األل ّبا 046/8؛ وزور األكةم  814/0و 863و،868
ونُسب فيه للحا ث بة ظةالم؛ وسةل الةد ُ .840/8
وخةةيم بة نوفة جةاول ّ ومةدا
يمن ة ّ  .والحةةا ث ب ة ظةةالم ب ة غةةي المة ّةري بةةو ليلةةى ،وةةهر ف ّتةةا العةةرب يف الةاول ّيةةة،
ت . 22وة.
العمةةال
ةاص الخة ّ
خة ّ
ةاص 91؛ ولسةةاا العةةرب (قلةةم)؛ والةةوايف بالوفيةةات 899/81؛ وكنةةة ّ
.800/8
الخاص  ،91وفيه" :فات ما ُ ب ".
خاص
ّ
ّ
الخاص .91
خاص
ّ
ّ

األول
القسم ّ
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عما ّ
لعل الجواب عنه(ُ )1يكره
باب يف ترك السؤال ّ
القرآن﴿ :ال َت ْس َأ ُلوا َع ْن َأ ْش َيا َء إِ ْن ُت ْبدَ َل ُك ْم َت ُس ْؤك ُْم﴾.
ِ ِ ()3
أيضاَ ﴿ :ف َذ ُرو ُه فِي ُسنْ ُبله﴾.
ً /
()4
العا ّمةُ :ا ْست ُْر ما َست ََر اهلل.

()2

[19أ]

شعر [من المتقارب]:
ُكللل ِل البقلللل ملللن بيللل تلللؤت بللله

الم ْب َق َلللللللل ْه
وال تسلللللللأل ّن علللللللن َ

()5

َ
السللللؤال
للللل عنلللله
فإنّلللل إن ُر ْم َ

لللدل الكرايفلللل َة يف المسللللأل ْه
وجل َ

()6

()1
()2
()3
()4
()5
()6

لاا  ،44وفيلله" :لعل ّلل يف الجللواب عنلله مللا
لاا ال ل ّ
يف األصللل" :منلله"؛ والتصللويع عللن ل ّ
ُيكره".
سورة المائدة.101 :
سورة يوسف.44 :
مكللارا األ ل 204؛ وتللاريب باللدا 24/2؛ ومجمللا األملللال 354/1؛ وتللاريب مدينللة
مشق 66/52؛ والنكل (ابن بجر) .402/2
لاا 44؛ وزيفللر اا اب 1104/4؛ ورسللالة األملللال
لاا ال ل ّ
مكللارا األ ل 214؛ و ل ّ
البادا ّية  ،26وفيهُ " :ك ِل َ
البقل من بي تؤت به"؛ وصدره يف مجما األملال .141/2
اا .44
اا ال ّ
ّ
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باب يف معاودة العقوبة عند معاودة المذنب
القرآا ﴿ :يولِ دا عُدد ُت دم عُدد نيا﴾ ﴿ )8(،يولِ دا يت ُعو ُدوا ين ُعدد ﴾.
[67ب]

()2

 /العرب [م السريع]:

ِ
العقرب عُدد نا لها
عادت
لا
ُ

()0

المتن ّب [م المتقا ب]:
ولا كةةةةةةاا عةةةةةةة يبكم عةةةةةةا ُمكم

ةةص مةةة قابةةة ِ
فعةةةودوا للةةةى مة ي

فة ّ
ةةةاا الحسةةةةام الخضةةةةيب الةةةةذي

ُقتلةةةةةةتم بةةةةةةه يف يةةةةةةد القاتةةةةةة ِ

()8
()2
()0

()9

()9

سو ة اذسراط.1 :
سو ة األن ال.84 :
ةاص  ،91وعةةةة فيةةه" :وكانةةت النع ة ُ لهةةا
ةاص الخة ّ
التمثي ة والمحا ةةرة  86و014؛ وخة ّ
الةجةاج 806؛ وجمهةةرة
ا ةر "؛ ويتيمةة الةدور 263/9؛ والحيةةواا 284/9؛ و خبةا
ّ
األمثةةال 218/8؛ وزوةةر اآلداب  181/2و8836/9؛ ومةمةةع األمثةةال  ،891/8و ُنسةةب
فيةةه للةبيةةر بة ّ
بكةةا ؛ ولطةةا أ اذوةةا ات 693/8؛ ولسةةاا العةةرب (عقةةرب) ،ونُسةةب فيةةه
لل ض ب ع ّبا بة عُ تبةة بة بة لهةب؛ و يةاة الحيةواا الكةربى 821/2؛ وزوةر األكةم
بكا ب عبد ا القرو األسدي ّ
 .080/8والةبير ب ّ
العةوام،
اد الةبير ب
المك ّ  ،م
ّ
عالم باألنساب و خبا العرب ،وله تنانيأ ،ت 216وة .وال ض ب ع ّبةا بة عتبةة بة
ب لهب ،معاعر لل رزد واأل وص وله معهما خبا  ،ت 41وة.
ورح ديوانه 61/0؛ وانظر :التذكرة السعدية 206؛ وهناية األ ب  ،98/03وفيه" :الحسةام
النقي ".
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باب يف ّم اذنساا ما ًل ُي دحسنه و ًل يناله
القرآا﴿ :ب د ك َّيذبوا بِما يلم ي ِ
حي ُطوا بِ ِع دل ِم ِه﴾.
ُ ي د ُ
ي
()2
يضا ﴿ :يولِ د يل دم يي دهتيدُ وا بِ ِه يف يس يي ُقو ُل ي
وا يو يذا لِ دف يق ِديم﴾.
ا
()0
 /عل ّ ب ب طالب :يم يج ِه ي وي اا عادا .
()9
يضا :النا عداط ما يج ِهلوا.
ا
()1
الخاعة :م يق َّن ير ع و ط عابه.
ّ
()8

[67أ]

وعر [م مةةوط الرم ]:
ةةةةةةةةةةب سةةةةةةةةةةةلمى
ّيهةةةةةةةةةةةا العا ة
ُ
()8
()2
()0

()9

()1
()6

نةةةةةةةةةةت عنةةةةةةةةةةدي ك ُثعا يلةةةةةةةةةة ده

()6

سو ة يونس.04 :
سو ة األ قاف.88 :
الخاص 91؛ والمنوا يف األدب 881؛ وجامع بياا العلم
خاص
ّ
اذعةاز واذيةاز 06؛ و ّ
وفضةةله 8889/2؛ وهبةةةة المةةةالس 840/2؛ ومحا ةةرات األدبةةاط 839/8؛ وال قيةةه
والمت ّق ةه 813/2؛ و بيةةع األبةةرا  ،92/9ونُسةةب فيةةه ليحيةةى الربمك ة ؛ والمةةدو 81؛
وودايةةةة الحيةةةا ى 28؛ والبدايةةةة والنهايةةةة 228/83؛ والمقاعةةةد الحسةةةنة  692و111؛
واذتقةةاا يف علةةوم القةةرآا  802/2و800؛ وكشةةأ الخ ةةاط  .299/2ويحيةةى بةة خالةةد
الربمك ّ  ،م ّدب الرويد ووزير  ،س ّيد بن برم  ،ت 843وة.
الخةاص 91؛ و ليةة األوليةاط
وخةاص
اذعةاز واذيةةاز 06؛ والتمثية والمحا ةرة 24؛
ّ
ّ
292/83؛ وجمهرة األمثال 030/2؛ ومحا رات األدباط  ،14/8و ُنسب فيه لعبيد ا ب
عبد ا ب طاور؛ ومةمع األمثال 911/2؛ و بيع األبرا 20/2؛ وكشأ الخ اط 299/2
و .026وعبيد ا ب عبد ا ب طةاور الخةاعة ّ  ،ميةر مة األدبةاط والشةعراط ،يولِة ي وةرطة
بغداد ومولد ووفاته فيها ،وله تنانيأ ،ت 033وة.
الخاص .91
خاص
ّ
ّ
التمثي والمحا رة 011؛ والمستقنى ( 201/8تحةت " :عةةة عة الشة ط مة الثعلةب
ع العنقود").
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فلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
ام عنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ادا ّ
لمةةةةةةةةة
قةةةةةةةةال وةةةةةةةةذا ةةةةةةةةامص ّ

بنةةةةةةةةةر العنقةةةةةةةةةو يد طا يلةةةةةةةةة ده
()2
ةةةةةةةةةةةةةةةةا ى دا ًل ينا يلةةةةةةةةةةةةةةة ده
()8

( )8مةمع األمثال .10/2
( )2التمثي والمحا رة 011؛ وجمهرة األمثال 16/2؛ ومةمع األمثةال 10/2؛ والمستقنةى
.204/8
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باب يف ا هتاا ك ّ

د ي
بذ دنبه

القرآاُ ﴿ :ك ين د ٍ
س بِ يما ك ييس يب دت ي ِوينية﴾.
()2
يضا ﴿ :يوًل يت ِة ُ يو ِاز ي ة ِو دز ي ُ دخ يرى﴾.
 /ا
()0
الخربً :ل يت دة ِ يمينُ على ومال .

()8

العرب والعةم :ك ّ واة ُتناّ ِبرجلها.

()8
()2
()0
()9

()9

سو ة المدّ ّثر.01 :
سو ة األنعام.869 :
الخاص 91؛ والعقد ال ريد .981/2
خاص
يف األع ً" :ل تةن " .وانظر:
ّ
ّ
سالم) 219؛ والعقد ال ريد 808/0؛ وجمهةرة األمثةال
ّ
الخاص 91؛ واألمثال (اب
خاص
ّ
ّ
 036/8و812/2؛ وزور اآلداب .8831/9

[67ب]

021

فيما ُيتمثّل به من ألفاظ القرآن وما جاء في معانيها من الخبر وأمثال العرب والعجم

باب يف َع ْود المسيء بعادته
القرآنَ ﴿ :و َل ْو ُر ُّدوا َل َعا ُدوا ل ِ َما ن ُُهوا َعنْ ُه﴾.

()1

()2

بسام([ )3من الوافر]:
ابن ّ

ُر ِد ْد ُت إلىىىل الة ىىىاُ فينىىى ُ ف هىىىا
العرب :عاد فالن إلل حافرته.
أيضاّ :
ليل عادُ َضراوُ.
ً /

[39أ]

كقىىىىىو اه :لىىىىىو ُر ّدوا لعىىىىىادوا
()5

()6

تعود ش ًئا يف الخال َف َض َةه يف المال.
العا ّمة :من ّ

()7

كشف ال ُقدور لم تصرب عنها.
الهر ُُ
َ
ً
أيضا :إذا ّ
تعودت ّ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

()4

()8

الخاص  ،48وف ه" :عود المسيء لعادته".
خاص
ّ
ّ
سورُ األنعام.28 :
الهجري ،ت 302هى.
مةمد بن نصر ،أحد شعراء الهجاء يف القرن الثالث
ّ
علي بن ّ
ابن ّ
بسام ّ
الخاص .44
خاص
ّ
ّ
الخاص 48؛ وفصل المقىا  ،348وف ىه" :عىاد فىالن يف حافرتىه"؛ وأسىا الالالةىة
خاص
ّ
ّ
156؛ وتاج العرو (حفر).
الخاص .44
خاص
ّ
ّ
الخاص .44
خاص
:
وانظر
.
"
المأل
يف
"
و
"
الخالء
يف
"
أي
ّ
ّ
تعود السنّور كشف القدور فاعلم أنّه ال يصرب عنها".
مجمع األمثا  ،88/1وف ه" :إذا ّ
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باب يف ي المنظر ًل يم دخ يبر له
والةمي ًل خير عند
القةةرآا ﴿ :يولِ ي ا ي دي ةت ُيهم ُت دع ِ
ة ُب ة ي ي دج يسةةا ُم ُه دم يولِ دا يي ُقو ُلةةوا يت دسة يةم دع ل ِ يقة دةول ِ ِه دم
د
ي
()8
ك ييلن َُّه دم ُخ ُشب ُم يسنَّدي ة﴾.
العرب [م الهةج]:
ي
ةةةةةةةةةاا كالنخةةةةةةةةةة ِ
تةةةةةةةةةةرى ال تية

ومةةةةةةا ُيةةةةةةد ي مةةةةةةا الةةةةةةدخ ُ

الخاعة :فالا بر وًل مطر ووةر وًل ثمر.
ّ
يضا :فالا فالو ي ج السو .
ا

()0

()9

 /البديع الهمذا ُ :خضرة يف العي وًل ثمر يف ال يب دي .
وعر [م الوافر]:

()8
()2

()0
()9
()1

()2

()1

سو ة المنافقوا.9 :
التمثي والمحا رة 266؛ واألمثال (اب س ّالم) 803؛ والبيةاا والتبيةي 223/8؛ والبغةال
060/2؛ واًلوةةتقا 819؛ وجمهةةرة اللغةةة 143/2؛ وجمهةةرة األمثةةال  864/8و218؛
و سةالة األمثةةال البغداد ّيةةة 83؛ ومةمةةع األمثةةال  ،801/8و ُنسةةب فيةةه ل يع دثمةةة بنةةت مطةةرود
ال يب يةل ّيةة؛ والمستقنةةى 28/2؛ ولسةةاا العةةرب ( ةةةا ،دخة )؛ وزوةةر األكةةم  02/0و.00
مسةتمع
وعي دثمة بنت مطرود ال يب يةل ّية و امر ة م يبةيلة كانت عا بة يم يث و ات عقة و ي
ي
يف قومها.
التمثي والمحا رة 201؛ والموازنة  ،209/8وسقط منه القسم الثا .
التمثيةةة والمحا ةةةرة  844و211؛ وثمةةةا القلةةةوب 634؛ والكنايةةةة والتعةةةريص 214؛
واألمثال المو ّلدة 238؛ والتشبيهات 261؛ و بيع األبرا .293/0
يتيمة الدور  ،264دوا نسبة.

[67ب]
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ةةةرف
ةةةرف ولةةةةيس لديةةةةه ُعة د
لةةةةه يعة د

كبا قة ٍ
ةةةةةةق
ةةةةةةة يتةةةةةةةرو وًل ُترية ُ

آخر [م السريع]:
ةةةةةو ٍل وًل طا ةةةةةة ٍ
ُطةةةةةول بةةةةةال يط د

سةةةةيأ كيهةةةةام وغمةةةةام يجهةةةةا دم

()8

()2

آخر [م الطوي ]:
كل ّن سيأ م

عاص م َّض ٍ
ٍ
ةص

ُيةةرى ي يسةةناا يف العةةي ووةةو كليةة ُ

س ما سمعت 41؛ والمنتحة 812؛ والمنتخة 949؛ والةد ّ ال ريةد  ،1/1و ُنسةب فيةه
()8
ًلب منا القةوين ؛ والتدوي يف خبا قةوي  .294/2ولع ّ المقنود يف الد ّ ال ريد وةو
محمةد بة منةا اليربةوع  ،وةاعر كثيةر األخبةا والنةواد ومة العلمةاط بةاألدب
بو جع ر ّ
واللغة ،ت 841وة.
( )2المنتح 811؛ والمنتخ 131/8؛ وعد يف مةمع األمثال .992/8
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الم دخ يبر ًل منظر له و ي ال ض
باب  /يف ي ي
ًل ِ ياش عند

[67أ]

القرآا ﴿ :يوًل ي ُق ُ
ول ل ِ َّل ِذي ي يت دة يد ِ ي ي دع ُينُ ُك دم﴾ اآلية.
()2
ألبر .
الخربّ ُ :ب ي طِ دم يري ًل ي به به لو قسم على ا
َّ
ِ
()0
ظرف يس دوط.
العربّ ُ :ب عس ٍ يف
()9
دميم غير ميم وو ِ
غير ي ِ ّ .
ا
ي
ُ
يضاّ ُ :ب ٍ ُ
بو ال ت ال ُبست ّ [م المنسرح]:
ًل يت دح ِقة ِ
الح يلةةةةةةةةة ِ
ةةةةت لةةةةةه
ةةةةر المةةةةةر يط لا ية ي
دمامةةةةةةةةة اة و ثاثةةةةةةةةة ية ُ
()8

كالنحةةةةة ًل وةةةةة يط يف ُ ةةةةة ولته

يشتا ( )1منه ال تةى يجنيةى ال يع يسة ِ

()6

وي([ )1م البسيط]:
بو عبد ا ال يب يغ ّ
()8
()2

()0
()9
()1
()6
()1

سو ة وود.08 :
الخةاص 94؛ والةوةد (الموعةل ) 222؛ ومسةند
خةاص
م ةديا النبة ّ (ص)؛ وانظةر:
ّ
ّ
البةةةّ ا 930/1؛ وهت ةذيب اللغةةة 292/6؛ ومحا ةةرات األدبةةاط 211/9؛ و ليةةة األوليةةاط
1/8؛ و خبا عبهاا 841/2؛ ومعرفة النةحابة 211؛ وتةا يخ بغةداد 848/9؛ وسةراج
الملةةو  ،911ولسةةاا العةةرب (طمةةر)؛ والمسةةتطرف 01/2؛ ومةمةةع الةوا ةةد 269/83
العمال  812/0و811؛ وكشأ الخ اط .921/8
و261؛ وكنة ّ
لخاص .94
خاص ا
ّ
ّ
الخاص .94
خاص
ّ
ّ
محرفة ومهملة النقط يف األع  ،وتنويبها م المناد .
الكلمة
ّ
ديةةواا ب ة ال ةةت البسةةت  ،819وفيةةه" :فالنح ة و ة ط علةةى ة ولته"؛ وانظةةر :التمثي ة
الخاص 94؛ ويتيمة الدور 003/9؛ والتذكرة السعد ّية .932
وخاص
والمحا رة 821؛
ّ
ّ
تتمةة يتيمةة
بو عبد ا الحسةي بة علة ّ البغةوي ،كةاا م خةرة كةنج ُ سةتا  ،لةه ترجمةة يف ّ
الدور.
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 /لا كةةةاا يظلمنةةة دوةةةري فة ّ
ةةاا لةةةه
كنت]( )8يف سم ٍ فالبد يف سدي ٍ
ف
[و ُ
ُ ي
ي ي

سةةةية ظلةةم و ة ال ض ة والشة ِ
ةرف
ّ
ي
والدّ يف عدي ٍ
ِ ()2
والخمر يف يخ يةف
ف
ي
ُ

الخاص .ويف األع " :والبد يف يسدي ف".
خاص
( )8الةيادة م
ّ
ّ
الخاص .212
خاص
()2
ّ
ّ
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باب يف الننيحة
وا النَّا ِع ِ
القرآا﴿ :ونينح ُت يل ُكم و يلكِ ًّل ُت ِ
حب ي
حي ي ﴾.
د ي د
ي ي د
()2
الخرب :الم م مرآة خيه.
العا ّمة :م

ّد الننيحة ى ال ضيحة.

()8

()0

( )8سو ة األعراف.14 :
( )2م ديا النب ّ (ص) .وانظر :اذعةاز واذيةاز 24؛ والتمثية والمحا ةرة 29؛ والةوةد
ةةالم) 811؛ واألدب الم ةةةرد 223؛ وسةةةن بةةة داود
والرقةةةا ق 911؛ واألمثةةةال (ابةةة سة ّ
213/9؛ واذخةةواا 831؛ وتةةا يخ دا يةةا 11؛ والتةةوبيخ والتنبيةةه 01؛ ونثةةر الةةد 269/8؛
والتةةذكرة الحمدون ّيةةة 012/9؛ وهنايةةة األ ب 9/0؛ وهتةةذيب الكمةةال 911/89؛ وبلةةوغ
العمال  ،819/8ويف  12/0وّ " :26/4
لا دكم مرآة خيةه"؛ وخةانةة
المرام 963؛ وكنة ّ
األدب 12/88؛ وكشأ الخ اط .249/2
( )0اذعةاز واذيةاز  ،11ونُسب فيه أل دواا األعغر.
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باب  /يف تن ّق األ ّيام بالد يول

[66أ]

القرآا ﴿ :يوتِ دل ي األي َّيا ُم نُدي ِ
او ُل يها يب دي ي النَّا ِ ﴾.
()2
العرب :يوم لنا ويوم علينا.
الخاعة :الدنيا ُد يول( )0ولك ّ قوم يوم.
ّ

()8
()2

()0

()9

()8

()9

سو ة آل عمراا.893 :
و د يف ديا ب س ياا:
فيوم لنا ويوم علينا
ويوم نُسا ُط ويوم نُسَرّْ
الخاص 94؛ ومنةنّأ
وخاص
وانظر :التمثي والمحا رة 299؛ وثما القلوب 482/2؛
ّ
ّ
ابة بة وةةيبة 018/1؛ ومسةند مةد بة نبة  984/1و923؛ والم تلةأ والمختلةةأ
21؛ ومحا ةةرات األدبةةةاط 091/2؛ ومةمةةةع األمثةةةال 926/2؛ وهنايةةةة األ ب 813/8؛
وخةانة األدب 0/83؛ ومةمع الةوا د 883/6؛ والد ّ المنثو .091/2
األدب الكبير واألدب النغير 21؛ واذمتاع والم انسةة 62/2؛ وتةا يخ بغةداد 809 /89؛
ومةمع األمثال  ،001/8و ُنسب فيه ألكثم ب عي ؛ وسراج الملو 119؛ و بيع األبرا
913/8؛ و سةةةا البالغةةةة 112؛ وتةةةا يخ مدينةةةة دمشةةةق 211/80؛ ومعةةةةم األدبةةةاط
2182/6؛ وعيوا األنباط  ،61و ُنسةب فيةه ل يثةاغو ؛ ووفيةات األعيةاا 228/6؛ وغةر
الخنا ص 982؛ وهناية األ ب 892/22؛ والوايف بالوفيات .228/84
الخاص 94؛ وهناية األ ب .813/8
وخاص
التمثي والمحا رة 291؛
ّ
ّ
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الحق على الباط وسقوّ الش ط عند
باب يف ظهو
ّ
ظهو ما وو فض منه
ِ
ِ
الس دح ُر لِ َّا ا ي يس ُي دبطِ ُل ُه﴾.
القرآا ﴿ :يما ج دت دُم بِه ِّ
()2
يضا ﴿ :يجا يط ا دل يحق يو يز يو يق ا دل يباطِ ُ لِ َّا ا دل يباطِ ي ك ي
ياا يز ُوو اقا﴾.
ا
()0
يضا ﴿ :يف يو يق يع ا دل يحق يو يب يط ي يما كيانُوا يي دع يم ُل ي
وا﴾.
ا
()8

النابغة [م الطوي ]:
 /فا ّنة ي وةةمس والملةةو ُ كواكةةب

كوكةب
ُ
ل ا طلعت لم يي دبةدُ مةنه ّ

()9

غير [م المتقا ب]:
ل ا جةةةةاط موسةةةةى و لقةةةةى العنةةةةا

ةةةحر والسةةةةا ُر
فقةةةةد يب يطةةةة ي السة ُ

العا ّمة :ل ا جاط هنر ا بط هنر عيسى.
()8
()2
()0
()9

()1
()6

()1

()6

سو ة يونس.18 :
سو ة اذسراط.18 :
سو ة األعراف.881 :
ديةةةةواا النابغةةةةة الةةةةذبيا 19؛ واذعةةةةةاز واذيةةةةةاز 816؛ والتمثيةةةة والمحا ةةةةرة 91؛
ةةةةاص 13؛ ولبةةةةةاب اآلداب 834؛ وطبقةةةةةات فحةةةةةول الشةةةةةعراط 828/8؛
ةةةةاص الخة ّ
وخة ّ
والشةةعر والشةةعراط 44/8؛ والكام ة 98/2؛ والمنةةوا يف األدب 819؛ وديةةواا المعةةا
وسةةةر ال نةةةا ة 291؛ وتةةةا يخ مدينةةةة دمشةةةق 10/20؛ واألغةةةا 09/88؛
880/8؛
ّ
والحماسةةة المغربيةةة 821/8؛ وتحريةةر التحبيةةر 946؛ وخةانةةة األدب 013/8؛ و كةةام
القرآا .83/2
الخاص 13؛ والمستطرف .91/8
وخاص
التمثي والمحا رة 28؛ وثما القلوب 08؛
ّ
ّ
ةاص 13؛ ومكةةا م األخةةال
ةاص الخة ّ
التمثي ة والمحا ةةرة 80؛ وثمةةا القلةةوب 08؛ وخة ّ
819؛ واألمثةةال المو ّل ةدة 821؛ و سةةالة األمثةةال البغداد ّيةةة 1؛ ويف مةمةةع األمثةةال ،11/8
وخالعة األثر  213/2و" :039/0بط هنر معق "؛ و بيع األبرا 843/8؛ ودمية القنر =
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الس دكباجة.
ا
يضا :ل ا جاطت الةيرباجة بطلت ِّ
ومنها :ل ا طلعت ّم القاسم تالوت ّم عاعم.

=

8813/2؛ ودلي ال الحي  .182/6ويف بعص المناد " :بط هنةر العقة " و "بطة هنةر
ِ
ِ
المةي ّ النحاب ّ .
يم دعق " .وهنر يم دعق بالبنرة منسوب للى معق ب يسا ُ
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باب يف الموافقة واًلت ا
ِ
وسى﴾.
 /القرآا﴿ :ج د يت يع يلى يقدي ٍ ييا ُم ي
()2
بيسا.
العرب :يل دقوة عادفت يق ا
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()8

يضا [م مةةوط الرجة]:
ا
وافقةةةةةةةةةةةةةةةةةةه فاعتن يقةةةةةةةةةةةةةةةةةة ده

وافةةةةةةةةةةةةةق وةةةةةةةةةةةةة ٌّ طب يقةةةةةةةةةةةةة ده
()9
ومنها :وجدت الناق ُة ظِ دل ها .لم يةد ما يوافقه.
تطابق الق ُ والم تاح.
يضا:
ي
ا

()1

العاوق والمعشو .
توافق
الخاعة:
ُ
ي
ّ
الضلا ِ
()1
ُ
والم دعةى.
توافق
العا ّمة:
ي
()8
()2

()0

()9

()1
()6
()1

()0

()6

سو ة طه.93 :
ةاص 13؛ واألمثةةال (اب ة سة ّةالم)  ،816وفيةةه" :كانةةت
ةاص الخة ّ
التمثي ة والمحا ةةرة 001؛ وخة ّ
قبيسةا؛ وجمهةرة األمثةال
لقوة"؛ وهتذيب اللغة 221/4؛ والخنا ص  ،82/8وفيه :لقةوة ًلقةت ا
قبيسةا"؛ والمستقنةى 862/2؛
819/2؛ ومةمع األمثةال  ،808/2وفيةه" :كانةت لقةوة ًلقةت ا
و سا البالغة  191و193؛ والتذكرة الحمدون ّية 11/1؛ ولساا العرب (قبس ،لقا).
سالم) 811؛ ولعالح المنطةق
ّ
الخاص 13؛ والكناية والتعريص 68؛ واألمثال (اب
خاص
ّ
ّ
022؛ وجمهرة األمثال 091/2؛ وفنة المقةال 262؛ ومةمةع األمثةال  014/2و014؛
والمستقنى  210/2و ،044/8وفيه " :وفق للش ط م و ّ لطبقة"؛ والتذكرة الحمدون ّية
11/1؛ ولساا العرب (ون  ،طبق)؛ وهناية األ ب  16/0و.11
ةاص  ،13واألمثةةال (اب ة سة ّةالم)  ،816وجمهةةرة األمثةةال  ،000/2وفن ة
ةاص الخة ّ
يف خة ّ
المقال " :214وجةدت الدا ّبةة ظل هةا"؛ وهتةذيب اللغةة 212/89؛ والمستقنةى 211/2؛
و سا البالغة  128و122؛ ولساا العرب (ظلأ).
الخاص .24
خاص
ّ
ّ
الخاص .24
خاص
ّ
ّ
يف األع " :وافق"؛ تحريأ.
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باب يف ي الوجهي واذ َّمعة
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القرآا ﴿ :يولِ ي ا يل ُقوا ا َّل ِةذي ي يآ يمنُةوا يقةا ُلوا يآ يمنَّةا يولِ ي ا يخ يل دةوا  /لِ يلةى يوة يياطِين ِ ِه دم
()8
يقا ُلوا لِنَّا يم يع ُك دم لِن يَّما ن ديح ُ ُم دست ديه ِة ي
ُوا﴾.
الخربّ :
وجيها عند ا .
لا ا الوجهي ًل يكوا
ا

()2

يهب مةع كة ّ ية ويسةعى مةع كة ّ قةوم وي ّةرخ يف كة ّ
الخاعة :فالا ّ
ّ
يوكدر.

()8
()2

()0
()9

()0

العا ّمة :فالا يلك مع الذ ب و يي دةمِر مع الراع .

()9

سو ة البقرة.89 :
وخةةاص
اذعةةةاز واذيةةةاز  ،02ونُسةةب فيةةه للنبةة ّ (ص)؛ والتمثيةة والمحا ةةرة 26؛
ّ
الخاص 94؛ والتذكرة الحمدون ّية 891/0؛ والمث السةا ر  ،01/2وفيةه " :و الةوجهي ًل
ّ
وجيها".
يكوا
ا
الخاص  ،21ومةمةع األمثةال " :921/2ويةد ج يف
خاص
التمثي والمحا رة 292؛ ويف
ّ
ّ
ك ّ وكر".
الخاص .94
خاص
ّ
ّ
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السر
الحق واوتها و يع يل
باب يف ظهو
ّ
ّ
بعد انكتامه
القرآا﴿ :ا ي
ص ا دل يحق﴾.
آل يا ي دن يح ي

()8

العرب :يب َّي ي النب ُ لذي عيني .
()0
يضا :طا خرب يف األقطا وكُتب  /بسواد اللي على بياض النها .
ا
()2

الس دتر.
الشر واهنت
ِّ
العا ّمة :قد ظهر ّ

( )8سو ة يوسأ.18 :
سةالم) 14؛
ّ
الخةاص  ،03وفيةه" :تبة ّي "؛ واألمثةال (ابة
وخاص
( )2التمثي والمحا رة 86؛
ّ
ّ
والنحاح (بي )؛ وورح ديواا الحماسة 01/8؛ وجمهرة األمثال 826/2؛ وفن المقال
68؛ والمستقنى  ،891/2وفيه" :قد تب ّي "؛ والتةذكرة الحمدون ّيةة 61/1؛ ولسةاا العةرب
(بي ) ،وفيةه" :ويف المثة  :قةد بة ّي النةب لةذي عينةي  ،ي تبة ّي " ،و(لةبس)؛ وزوةر األكةم
.288/8
الخاص  .03و بةو الحسة قةابو بة ووةمكير ميةر
خاص
( )0نُسب لقابو ب وومكير يف
ّ
ّ
جرجاا لقبه ومس المعال  ،له وعر ولنشاط ،ديلم ّ األع  ،ت 930وة.
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باب مةم يف فنوا مختل ة

()8

ف يت دع يل ُم ي
وا﴾.
القرآا﴿ :ل ِ ُك ِّ ين يباٍ ُم دس يت يق ٌّر يو يس دو ي
العرب :لك ّ مكاا مقال.

()2

()0

العا ّمة :لك ّ وقت ديا.

الخاص " :02اختناص كة ّ مكةاا ووقةت و ةال بمةا
خاص
( )8عنواا الباب المقاب لهذا يف
ّ
ّ
يليق به م الكالم".
( )2سو ة األنعام.61 :
الخاص 10؛ والتا يخ الكبير 14/0؛ وم اخرة الةةوا ي
وخاص
( )0التمثي والمحا رة 86؛
ّ
ّ
والغلماا 40/2؛ و دب الكاتةب 81؛ والةوةرة  241/2و ،140وزوةر اآلداب :8831/9
وفيةةةه" :كةةة مقةةةام بمقةةةال"؛ والعقةةةد ال ريةةةد  40/8و 269/2و 11/0و 911 /1و940
و238/6؛ ووةةةةعب اذيمةةةةاا 13/1؛ ومةمةةةةع األمثةةةةال  841/2و232؛ والمستقنةةةةى
284/2؛ وتةةا يخ مدينةةة دمشةةق  824/26و044/01؛ والمقاعةةد الحسةةنة  106و111؛
العمال 810/1؛ والمستطرف  96/8و .811و ُيروى" :لك ّ مقام مقال".
وكنة ّ
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باب يف الةوا
 /القرآا ﴿ :ي ِّب ا دب ِ ل ِ ِعنددي ي يب ديتاا فِ ا دل يةن َِّة﴾.
()0
()2
ثم الطريق.
ثم الدا والرفيق ّ
العرب :الةا ّ

()8

( )8سو ة التحريم.88 :
ةاص  11و241؛ والعقةةد ال ريةةد 881/0؛ و مثةةال
ةاص الخة ّ
( )2التمثي ة والمحا ةةرة 21؛ وخة ّ
الحةةديا  ،869/8وفيةةه" :الةةةا قبةة وةةرى الةةدا "؛ وجمهةةرة األمثةةال 84/8؛ وهبةةةة
المةالس  ،248/8و ُنسب فيه لعل ّ ب ب طالب؛ ومحا رات األدباط 104/8؛ ومةمع
األمثةةةال 812/8؛ وسةةةراج الملةةةو 196؛ والمستقنةةةى 030/8؛ ولنبةةةا الةةةرواة 22/8؛
والتذكرة الحمدون ّية 008/0؛ والمستطرف  92/8و91؛ والمقاعد الحسنة 818؛ والد
المنتثرة  ،881وفيه" :جا الدا قب الدا "؛ والبخالط 11؛ ومةمع الةوا ةد 869/1؛ وكنةة
العمال 818/8؛ وزور األكةم 11/2؛ وخالعةة األثةر 211/2؛ وكشةأ الخ ةاط 814/8
ّ
و021؛ ون حة الريحانة  .199/2و ُيروى" :الةا قب الدا ".
الخةةاص 11؛ والةةبخالط 11؛ وجمهةةرة اللغةةة 119/2؛ والعقةةد ال ريةةد 881/0؛
اص
ّ
( )0خةة ّ
و مثةةةال الحةةةديا 869/8؛ وهبةةةةة المةةةةالس 248/8؛ ومحا ةةةرات األدبةةةاط 104/8؛
وسةةراج الملةةو 196؛ ومةمةةع األمثةةال 812/8؛ والمستقنةةى 020/8؛ والمسةةتطرف
 92/8و91؛ والمقاعةد الحسةنة 818؛ والةد المنتثةرة 881؛ ومةمةع الةوا ةةد 869/1؛
وزور األكةم  .11/2و ُيةروى" :الرفيةق قبة الطريةق"؛ ويف كشةأ الخ ةاط  814/8و:021
"التمسوا الرفيق."...
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يحب لغير مث ي
باب يف المنكوب
ّ

اله

وا ك ييما يك ي ُروا يف يت ُكون ي
القرآا ﴿ :يودوا يل دو يت دك ُ ُر ي
ُوا يس يوا اط﴾.
ِ ()2
ُكدد ُ غير .
العةم :م ُ ر ُكدد ُسه تمنّى ا يح

()8

( )8سو ة النساط.14 :
الخاص 11؛ وزور اآلداب .8831/9
وخاص
( )2التمثي والمحا رة 81؛
ّ
ّ
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باب يف اق اا الخير بما ُيكر
القرآا ﴿ :يفعسى ي دا يت دكر ُووا يوي اا ويةع ي ا فِ ِ
يه يخ دي ارا كيثِ ايرا﴾.
د يي د ي
ي
ي ي
ُ
 /وعر [م الرجة]:
كةةةةم مة ٍ
()2
خةةةةةا ي لةةةةة ا ُ و نةةةةةت كةةةةةا د
ةةةرة ّ ةةةةت بةةةة المكةةةةا د
ّ
()8

( )8سو ة النساط.84 :
الخاص 11؛ وال رج بعد الشةدّ ة 294/8؛ وزوةر اآلداب
وخاص
( )2التمثي والمحا رة 81؛
ّ
ّ
8831/9؛ ومحا رات األدباط .11/9
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ب العاج
باب يف ّ
القرآا ﴿ :يك َّال ب د ُت ِ
وا ا دل يع ِ
حب ي
اج يل ية﴾.
ي
وعر [م الكام ]:
()2
ةب العاج ة ِ
ةةاجال
ةةرا عة ا
والةةن ُس مولعةةة بحة ّ
ل ّنةةة أل جةةةو منةةة خية ا
()8

( )8سو ة القيامة.23 :
ةاص 810؛ وتةةا يخ الخل ةةاط
ةاص الخة ّ
( )2ديةةواا جريةةر 101؛ واذعةةةاز واذيةةةاز 843؛ وخة ّ
290؛ والعقةةد ال ريةةد 41/2؛ واألمثةةال النةةاد ة 022؛ والةلةةيس النةةال الكةةايف 92؛
وفن المقال 096؛ وتا يخ مدينة دمشق  96/09و.49/12
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باب  /يف دّ
القرآا ﴿ :يو يل ي
آل ِخ ير ُة يخ دير يل ي مِ ي األُو يلى﴾.
()2
العا ّمة :الملمول خير م الملكول.

[66ب]
()8

( )8سو ة الضحى.9 :
( )2التمثي والمحا رة 81؛ وديواا المعا 101/2؛ وزور اآلداب .8831/9
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باب يف الوعول للى المراد ببذل المال

()8

القرآا ﴿ :يل يتنيا ُلوا ا دلبِر تَّى ُتند ِ ُقوا مِما ُت ِ
حب ي
وا﴾.
َّ ي
د
َّ
العرب :م يندكِ الحسناط يع ِ
()0
ط يم ده يروا.
ي ُد
ي
()9
العا ّمةّ :
اللذات بالم ونات.

()8
()2
()0
()9

()2

سبق كر ما ّدة وذا الباب ص  61-69يف "باب يف الوعول للى المراد بالبذل واذن ا ".
آل عمراا.42 :
مر ساب اقا ص .69
ّ
ّ
مر سابق ص .61
األمثال المولدة  .882وقد ّ
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باب  /يف المنع ع المراد
القرآا ﴿ :يو ِ ي ي يب دين ُيه دم يو يب دي ي يما يي دشت ُيه ي
وا﴾.
العرب [م الطوي ]:
ِ ()2
وقد ِ ي ي بي ال يع دير والن يَّةواا
()8

( )8سو ة سبل.19 :
( )2ثما القلةوب 923؛ ويتيمةة الةدور 66/9؛ ونُسةب يف األعةمع ّيات  ،896ومةمةع األمثةال
 46/2و ،298وخةانةةة األدب  ،906/8لنةةخر بةة عمةةرو بةة وةةريد السةةلم ّ ؛ وعيةةوا
األخبةةةا 884؛ وتةةةا يخ الطةةةربي 964/4؛ والعقةةةد ال ريةةةد 861/1؛ واألغةةةا 60/81؛
واألمثال الناد ة ( 18وفيه تخةريج) و198؛ والمنةوا يف األدب 811؛ وجمهةرة األمثةال
018/8؛ وزوةةةر اآلداب 8831/9؛ ومحا ةةةرات األدبةةةاط 92/8؛ والمستقنةةةى 19/2؛
والتةةذكرة الحمدون ّيةةة 808/1؛ ومعةةةم األدبةةاط  486/2و481؛ ووفيةةات األعيةةاا 10/2
و19؛ ولساا العةرب (نةةا)؛ وهنايةة األ ب  46/83و061/81؛ والةوايف بالوفيةات 11/1
و 298/83و13/82؛ ونكةةت الهميةةاا 880؛ و يةةاة الحيةةواا الكةةربى 896/2؛ وزوةةر
األكم  .891/2وعد :
ُوم ِ
بلمر الحةم لو ستطي ُع ُه

[66أ]
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القسم الثا

يف مثال طبقات النا

و وي المراتب المختل ة

والنناعات المتباينة وما يةري مةراوا
مما لهم وعليهم
وما قي فيهم ّ

الق
سمّ
ال
ثان
يّ
فيّ
أم
ثالّ
ط
بقا
تّ
النا
سّ
وذ
ويّ
الم
ار
تبّ
الم
خ
تل
فةّ
وال
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باب يف األمثال السلطان ّية ونحووا
 /السلطاا ظ ّ ا يف

ه.

[66ب]

()8

م عنى السلطاا فقد طاع الشيطاا.

()2

ُس دك ُر السلطاا ودّ م ُس دكر الشراب.
()9
السلطاا سو ما ن ق فيها ُجلب لليها.
()0

السلطاا كالنا لا باعد يتها بط ن ُعها ولا قا بتيها عظم ر ُ وا.

لقبال السلطاا تعب وفتنة ولعرا ه ّل و سرة.
()8

()2
()0
()9
()1
()6

()1

()6

مة ةةديا النب ة ّ (ص) .وانظةةر :التمثية والمحا ةةرة 803؛ وثمةةا القلةةوب 21؛ وسةةحر
البالغةةة 898؛ ولبةةاب اآلداب 21؛ واللطةةا أ والظرا ةةأ 084؛ ومسةةند مةةد ب ة نب ة
 812/21و14/09؛ واألمةةةوال (ًلبةةة زنةويةةةه) 11/8؛ والبنةةةا ر والةةةذخا ر 219/1؛
ومسند البةّ ا 81/82؛ وزور اآلداب  ،668/0وفيه [م الكام ]:
فيهم ووم جب ُ الملو الراس
القوم ظ ّ ا سك ي دينيه
ونثر الد ّ 211/9؛ والسةن الكةربى (البيهقة ) 218/1؛ ووةعب اذيمةاا  911/4و911
و 913و918؛ ومةمةع األمثةةال 911/2؛ وسةراج الملةةو 891؛ و بيةع األبةةرا ،868/1
وبةلووم ،فانّهم عةّ ا وظ ّلةه يف األ ض"؛ و سةد الغابةة 906/9؛
وفيه" :و ِّقروا السالطي
ِّ
وهناية األ ب 82/6؛ وميةاا اًلعتةدال 899/2؛ و يةاة الحيةواا الكةربى 801/8؛ ون ة
الطيب .049/9
التمثي والمحا رة 803؛ وسحر البالغة 892؛ ولباب اآلداب 21؛ وهتذيب الرياسة .811
التمثي والمحا رة 803؛ وهبةة المةالس .010/8
التمثي والمحا رة 808؛ وهبةةة المةةالس 019/8؛ وسةراج الملةو  ،849و ُنسةب فيةه
لسليماا ب دينا األعرج؛ وفيه" :السلطاا سو ما ن ق عند وي به".
التمثي والمحا رة 803؛ وزور اآلداب 103/0؛ وهبةة المةالس 010/8؛ وزور األكم
.810/0
التمثية والمحا ةةرة 803؛ وزوةةر اآلداب 103/0؛ والتةةذكرة الحمدون ّيةةة  ،011/8وفيةةه:
"لقبال السلطاا تعب ولعرا ه مذ ّلة".
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ِ
ِ
األسد يهابه النا
كراكب
ب السلطاا
عا ُ
ل ا تغ ّير السلطاا تغ ّير الةماا.

لم دركبه ي دو ييب.
ووو ي

()2

م خدم السلطاا خدمه اذخواا.

()0

قت و تا ولو بعد ي .

[777أ]

()8

تحسى يم يرقة السلطاا ا
م
ّ
()1
األوطاا يا يي دع ِدل السلطاا.
ثةم وقعةوا منةه فمة كةاا
 /يم يث عحاب السةلطاا كقةوم ا ت يقة دوا جةب اال ّ
()6
الردى.
بعدي وم يف المرتقى قر ُبهم للى ّ
()9

كم يث الةب النعب الذي فيه ك ثمرة ط ّيبةة وكة يسة ُبع
يم يث السلطاا ي
()1
والمقام فيه ودّ .
ي طومٍ ،فاًل تقاط لليه وديد ُ

()8

()2
()0
()9
()1

()6
()1

تحسي القبي  19و11؛ والتمثي والمحا ةرة 808؛ وثمةا القلةوب 010؛ وزوةر اآلداب
103/0؛ وهبةة المةالس 010/8؛ و بيع األبةرا  ،843/1وفيةه" :كراكةب األسةد يغةبط
موقعه ،ووو علم بموقعه" ،ونُسب فيه لعبد ا بة ع ّبةا ؛ والتةذكرة الحمدون ّيةة 004/8؛
وهناية األ ب 831/6؛ والمستطرف 898/8؛ وزور األكم .294/0
التمثية والمحا ةةرة  ،808و ُنسةةب فيةةه لعلة ّ بة بة طالةةب؛ وفاكهةةة الخل ةةاط 69؛ وكنةةة
العمال .812/86
ّ
التمثي والمحا رة 808؛ وهبةة المةالس 019/8؛ وهناية األ ب .821/6
التمثي والمحا رة 808؛ وتحسي القبي 11؛ وهبةة المةالس .019/8
التمثي والمحا رة 802؛ ومحا رات األدباط  ،990/8وفيهً" :ل يكوا العمراا يةا ًل
يعةةةدل السةةةلطاا"؛ و بيةةةع األبةةةرا  ،040/0وفيةةةهً" :ل يكةةةوا العمةةةراا ّلًل يةةةا يعةةةدل
السلطاا"؛ وزور اآلداب .103/0
تحسي القبي 11؛ وهبةة المةالس .019/8
تحسي القبي 11؛ وهتذيب الرياسة .814
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باب يف األمثال الملوك ّية
ِ
بحرا.
جاو د مل اكا و ا
()2
د.
المل عقيم .ي ًل ام بي الملو وبي
ُ
()0
عو ِ
للمل .
المل بقى ُ
ي
()9
المل يبقى على الك ر وًل يبقى على الظلم.
ُ
()1
الملو ي ِّدبوا  /بالهةراا وًل يعاقِبوا بالحرماا.
()8

()8

()2

()0
()9

()1

سةالم) 811؛ وهبةةة
ّ
التمثي والمحا رة 803؛ واللطا أ والظرا ةأ 21؛ واألمثةال (ابة
المةةةالس 010/8؛ ومحا ةةرات األدبةةاط 042/8؛ وجمهةةرة األمثةةال 241؛ والمستقنةةى
01/2؛ ون حة الريحانة .209/2
اذعةاز واذيةاز  ،61ونُسب فيه للنعماا ب منذ ؛ والتمثي والمحا ةرة 803؛ واألمثةال
سالم) 891؛ والطبقات الكربى 221/1؛ وجمهرة األمثال 91/2؛ وهبةةة المةةالس
ّ
(اب
010/8؛ وتا يخ بغداد 831/80؛ والمستقنى 001/8؛ و بيع األبرا  ،848/1ونُسةب
لمحمةةد بةة سةةليماا؛ وتةةا يخ مدينةةة دمشةةق  812/1و 201/11و293؛ والتةةذكرة
فيةةه
ّ
الحمدون ّيةةة 99/1؛ ولسةةاا العةةرب (عقةةم)؛ وهنايةةة األ ب 821/28؛ والبدايةةة والنهايةةة
 086/1و 028و261/88؛ والروض المعطا  .211والنعماا ب المنةذ بة المنةذ بة
امر القيس اللخم  ،الملقب بلب قابو  ،نسطو ي ،تس ّلم مقاليد الحكم بعةد بيةه ،ووةو
محمد بة
م وهر ملو المنا ة قب اذسالم.
ومحمد ب سليماا ي
الة درم ّ كاا يف خدمة ّ
ّ
طاور ب عبد ا ب طاور.
اجع تخريةه ص .18
التمثيةةة والمحا ةةةرة 803؛ وهبةةةةة المةةةةالس 010/8؛ و ُنسةةةب للنةاوةةة ّ يف اذعةةةةاز
واذيةةةةاز  ،13و بيةةةع األبةةةرا  ،082/0والتةةةذكرة الحمدون ّيةةةة 080/8؛ وهنايةةةة األ ب
 .42/26و ي دع يحمة ب ي دب يةر النةاو ّ مل الحبشة الذي سلم على عهد النب ّ (ص).
اذعةةاز واذيةةاز 41؛ واللطةأ واللطةا أ  ،29ونُسةب فيهمةا لناعةر الدولةة بة محمةد
ةاص 18؛ وبغيةةة الطلةةب .2906/1
ةاص الخة ّ
الحمةةدا ؛ والتمثي ة والمحا ةةرة 803؛ وخة ّ
ي
ثةم سةاطت والةه بعةد خيةه
وناعر الدولة وو خو سيأ الدولة الحمدا  ،يمل ي الموعة ّ
سيأ الدولة ،ت 016وة.

[777ب]
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فساد الرع ّية بال يملِ ك ساد الةسم بال وح.

()8

( )8التمثيةةة والمحا ةةةرة 802؛ واللطةةةا أ والظرا ةةةأ 21؛ وزوةةةر اآلداب 124/0؛ وهبةةةةة
المةالس .013/8
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باب فيما يةري مةرى األمثال م كالم الملو
أ عما ِ كم فخ ّلدووا س ي عمالكم.
فريدوا )8(:األ ّيام عحا ُ
()0
منوجهر :الدنيا وبه و ط بظ ّ ال يغمام و ُ لم النِّيام.
ِ
ومتةه )9(.وقةد نظمةه علة ّ بة الةهةم( )1بقولةه:
ما ك ّ يمل علةى قةد ّ
()2

وعر [م المتقا ب]:

ومةةةةةا زلةةةةةت سةةةةةمع ّا الملةةةةةو

تبنةةة علةةةى يقةةةدد خطا ِ وةةةا

()6

 /بلةةوغ اآلمةةال يف كةةوب األوةةوال ،وال ُ ة يةرص تمة ّةر مة َّةر السةةحاب،
()1
والقناعة م طباع البها م.
()8
()2

()0
()9

()1
()6
()1
()1

()1

ةم ّفرقهةةا بةةي وًلد ووةةو الةةذي ق ّيةةد
فريةةدوا بة ث يةةاا بة جةةم ،يم يل ة ي األقةةاليم السةةبعة ثة ّ
وسما المهرجاا.
ّ
الضحا يف جب دنباوند وجع ل اليوم عيدا ا ّ
اذعةاز واذيةاز 96؛ والتمثي والمحا رة 801؛ وزوةر اآلداب  ،216/8وفيةه" :األ ّيةام
عحا أ آجالكم"؛ و دب الدنيا والدي 848؛ ومحا رات األدباط  ،831/9وفيه" :األيةام
عحا أ آجةالكم فلودعووةا جمة فعةالكم"؛ والتةذكرة الحمدون ّيةة 261/8؛ والمةدو
 ،034وفيه" :عحا أ األعما ".
اذعةاز واذيةاز .96
لةةو بة طهماسةأ ،ووةو الةذي
اذعةاز واذيةاز  ،91وفيه" :بناط ك ملة " ،ونُسةب فيةه ّ
علحا يقض بخروج األخير مة مةدا ليةراا،
المل يف ّيام فراسياب فعقد معه
ا
فضى لليه ُ
ثم خل ه بعد موته كيقبا م ولد فريدوا.
كم خمس سنوات ّ
اختص
بو الحس عل ّ ب الةهم ب بد م بن سامة ،واعر قيق الشعر ديب م بغداد،
ّ
بالمتو ّك الع ّباس  ،ت 294وة.
زور اآلداب 208/8؛ ون الطيب .810/8
تحسةةي القبةةي 11؛ والتمثي ة والمحا ةةرة 206؛ وثمةةا القلةةوب 619؛ ومةمةةع األمثةةال
48/2؛ والمدو .034
اذعةاز واذيةاز  ،91ونُسب فيه لبشن ال ك  ،ووةو مة ولةد تةو بة فريةدوا ،تم ّلة
ولمةا تح ّقةق لةه لة
ببالد ال
ثم ندب وًلد لألخذ بثل سةلم وتةو بعةد وفةاة منةوجهرّ ،
ّ
على يد ابنه فراسياب مات سرو ا ا.

[777أ]
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فراسةةياب )8(:يم يث ة ال ك ة ّ كالةةدّ ّ والمس ة ًل يي دشة ُةرفاا مةةا لةةم ي ا قةةا
()2
معادهنما ومواطنهما.
()9
زال ب سام )0(:الر ي السديد خير م األي ديد الشديد.
ستم ُ )1(:دس النرب طليعة الننر.
ي دس ي ند ِديا ّ )1(:
لا المولى ل ا ك ّلةأ العبةد مةا ًل يطيةق فقةد قةام عةذ يف
()6

عنيانه.

()1

كيخسرو ب سياوش )4(:السعادة يف مساعدة القضاط.
بشتاسأ:

()88

ق النا

باذ ساا م

()83

س ا لليه وبسةط بالقةد ة

يديه.

()82

()8

فراسياب ب بشن م ولد تو ب فريدوا ،تغ ّلب على منوجهر ا
خذا بثل جدّ تو .
اذعةاز واذيةاز  ،91وفيه" :وموطنهما".
قواد منوجهر.
زال ب سام ب نريماا ،م كرب ّ
اذعةاز واذيةاز 94؛ وغر الخنا ص .904
قواد كيكاو  ،اغتاله خو بالتعاوا مع اكم باب .
ستم ب زال ،م وهر ّ
اذعةةةاز واذيةةةاز 94؛ و بيةةع األبةةرا 838/0؛ والتةةذكرة الحمدون ّيةةة  ،022/9وفيةةه:
" س الننر طليعة الظ ر".
وممة ُيضةرب بةه المثة يف
كاا س نديا ب بشتاسأ منقطع النظير يف النبا ة والسما ة ّ
القوة والشةاعة ،قتله ستم.
ّ
بيع األبرا  ،240/0وفيه" :فقد قام عذ يف مخال ته" ،ونُسب فيه ألس نديا .
تم ّل بعدما ول كيكاو ب كيقبا  ،كاا ينةل بلخ.
اذعةاز واذيةاز  ،94ونُسب فيه لكيخسرو ب سياوش.
جاطت الكلمة غير معةمة يف األع ؛ وانظر :اذعةاز واذيةاز .13
يف األع " :لديه"؛ تحريأ .وانظر :اذعةاز واذيةاز  ،13ونُسب فيه لبشتاسأ؛ والتمثي
والمحا ةرة  ،801ونُسةب فيةه لعبةد الملة بة مةرواا؛ وعيةوا األخبةةا  16/8و23/0؛
وتةوج ابنة قينر ملة
المل بعد بيه ّ
وسراج الملو  .886وبشتاسأ ب لهراسأ تس ّلم ُ
الروم ،ويف زمانه ظهر ز ادوت يف بيةاا.

()2
()0
()9
()1
()6
()1
()1
()4
()83
()88
()82
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س نديا  :الشكر فض م النِّ يعم ألنّه يبقى والنِّ يعم ت نى.
()0
يب ده يم ( )2ابنُه / :باذفضال تعلو األقدا .
()1
تطمع يف ك ّ ما تسمع.
دا ا األكربً )9(:ل
د
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()8

()6
توجه بلقاط دا ا( )1قال له جواسيسه ّ
لا دا ا يف ثمةاني
لما ّ
اذسكند ّ :
ل ا ا فقالّ :
القناب ًل يي ُهوله كثر ُة الغنم )1(.ونظر للى ويخ خضيب فقال:
لا ّ
لا كنت عبغت الشيب فكيأ تنبغ الكِ يبر )4(.ونظر للى ج س الوجةه
()83
قبي ال ع فقالّ :ما البيت فحس و ما الساك فرديط.
()82
()88
الشر م يلتيه.
وور م
ّ
ُفو الهندي :خير م الذوب ُمعطيهٌّ ،

()8
()2
()0
()9
()1

()6
()1
()1
()4
()83
()88
()82

اذعةاز واذيةاز 13؛ و بيع األبرا  ،219/1وفيهما" :وتل ت نى".
اجحةا يف ميةةاا العقة سةاب اقا يف ميةداا
هبم ب س نديا  ،تم ّل بعد جدّ بشتا  ،وكةاا
ا
ال ض  ،قي لنّه يم يل ي ما ة واثنت عشرة سنة.
اذعةاز واذيةاز .13
دا ا ب هبم  ،تس ّلم المل م ّمه الت كمت ثالثي سةنة بعةد هبمة  ،و ُيقةال لنّةه ّول مة
و ع الربيد وبنى مدينة دا بةرد.
ةاص
اذعةةةاز واذيةةةاز  ،18ونُسةةب فيةةه لةةدا ا األعةةغر؛ والتمثية والمحا ةةرة 996؛ وخة ّ
والمعمةةروا والوعةةايا 80؛ وجمهةةرة األمثةةال 42/2؛ ومةمةةع األمثةةال
خةةاص 820؛
ال
ّ
ّ
211/2؛ والمستقنى 840/2؛ و بيع األبرا .218/0
اذسكند الكبير المل ّقب بذي القرني  ،ولد يف مقدونية وتو ّف يف باب  ،تع ّلةم علةى سةطو،
ت . 020م.
وتقربوا بر سه للى
سما بو باسمه ،قاتله اذسكند وقتله جماعة م عحابه ّ
دا ا األعغرّ ،
اذسكند فقتلهم.
ةةاص 820؛ واللطةةةأ واللطةةةا أ 28؛ و سةةةالة األمثةةةال البغداد ّيةةةة  ،1وفيةةةه:
ةةاص الخة ّ
خة ّ
القناب ًل يهوله"؛ وهناية األ ب .1/6
" ّ
اذعةاز واذيةاز  ،18وفيه" :فكيأ تنبغ آثا الكرب"؛ والتمثي والمحا رة .801
اذعةاز واذيةاز 12؛ والتمثي والمحا رة 816؛ و سرا البالغة .839
وو الذي قتله اذسكند بعد رب رو واستباح بالد .
وور مة
اذعةاز واذيةاز 12؛ و ُنسب فيه ل ّ
قس ب ساعدة ،وفيه" :وخير م الخير معطيه ّ
الشر فاعله"؛ وديواا المعا  ،218/8وسقط منه الشطر الثا .
ّ
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كيد الهندي )8(:م لم تن ع عداقته ّرت عداوته.
()9
ٍ
ألمر بغض عند انقضا ه.
يب َّل يهرا الهندي )0(:م و ّد
()6
بطليمو مل الروم )1(:ودّ م الموت ما ُيتمنّى له الموت.
()2

[777أ]

بطليمةةو الثةةا  )1(:خةةذ الةةد ّ  /مةة البحةةر والةةذوب مةة الحةةةر
()1
مم قالها.
والمس م ال ل ة والعس م النحلة والحكمة ّ
بطليمو األخير )4(:ينبغ للعاق ل ا عةب ا ينظةر للةى المةرآة فةاا
قبيحةةا لةةم يةمةةع بةةي
ى وجهةةه س ةناا لةةم يي ِش ةنده بقبةةي ٍ مِة فِ دعلِ ةه ولا آ
ا
قبيحي .

()83

قسطنطي  )88(:سرعة العقوبة م ل م ال َّظ ي ر.
()8
()2
()0
()9
()1
()6

()1
()1

()4
()83
()88
()82

()82

كيد ( و كيد ) الهندي ،د ملو الهند ،وادا اذسكند باودا ه بعص النةواد يف مملكتةه،
فقب منه اذسكند ل ولم يعمد للى استبا ة بالد .
اذعةاز واذيةاز  ،12وفيه" :ما ّرت عداوته" ،ونُسب فيه ل و الهندي.
اسم ُيطلق على م تم ّل مدينة المانكير ،ووو م عظم ملو الهند.
اذعةاز واذيةاز .10
ا
ثم ّدوم لهيك بيت المقد .
وو بطليمو الثا  ،كاا ملكا ج ّبا ا ا غةا بن لسرا ي وسباوم ّ
اذعةةةاز واذيةةةاز  ،19ونُسةةب فيةةه لبطليمةةو الثةةا ؛ ويف التمثيةة والمحا ةةرة ،930
ور ما ُيتمنّةى لةه المةوت"؛ والبيةاا والتبيةي 840/2؛ واذمتةاع
ومةمع األمثال ّ " :061/2
والم انسة .813/2
رينا على العلم مول اعا به ،ت . 034م.
بطليمو الثا الملقب ب يالدل و  ،كاا
ا
الخاص  ،08و ُنسب فيه ألبة
وخاص
اذعةاز واذيةاز  ،19ونُسب فيه لبطليمو الثا ؛
ّ
ّ
الحس الموسوي؛ و بيع األبرا  ،92/9ونُسب فيه لبطليمو الثا ؛ والتذكرة الحمدون ّية
 .269/8و بو الحس الموسوي وو الشريأ الر  ،انتهت لليه نقابة األوةراف الطةالب ّيي
يف عهد الطا ع وهباط الدولة ،م الشعراط ،ت 936وة.
يم يل ي ثالثي سنة ووو خو كليوب ا وزوجها.
اذعةاز واذيةاز 19؛ والتمثي والمحا رة 811؛ ولطا أ الظرفاط 80؛ ونثر الد ّ .63/1
م ّسس القسطنطين ّية ،اعتنق الننران ّية وجعلها الديانة الرسم ّية لدولته.
اذعةاز واذيةاز 19؛ وغر الخنا ص .130
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خاقاا مل الخة  )8(:ل ا واو يت العاق عا عقله ل .

()2

فغ و  )0(:اًل تمال تى تم ِّكة ي القةد ةً )9(.ل تةلم مة كةذب لة
يكذب علي وًل م اغتاب عند ا يغتاب عند غير .
جو

ا

()1

()1
()6
الملِة
ب سابو  :الدنيا فانية والمال عا ية .وعةدُ ي

ةماا.

لةم يت دب يةق لهةا/)1(.

بقيةت لة
بقيت لها لم يت دب يق لة ولا
د
غرا ة لا ي
الدنيا غدّ ا ة ّ
ِ
()4
والحلم ةاب اآلفات.
ظلم األيامى واليتامى م تاح ال قر،
دواا األكرب:
()8
()2
()0
()9
()1

()6
()1
()1
()4

()83
()88

()83

واوكر لم نعم علي .
ن ِدع دم على م وكر
د

()88

يقال ّ
ي
الخةي اعتنق اليهودية وتبعةه كثيةر مة
لا خاقاا مل
الميالدي.
اذعةاز واذيةاز  ،11وفيه" :عةا عقلةه ك ّلةه لة "؛ والتمثية والمحا ةرة  ،981وفيةه" :عةا
الخاص 01؛ ومةمع األمثال 11/8؛ و بيع األبرا .991/0
وخاص
ننأ عقله ل "؛
ّ
ّ
وو فغ و مل الني .
الخاص 820؛ والتذكرة الحمدون ّية .211/8
خاص
ّ
اذعةاز واذيةاز 11؛ و ّ
اذعةةةاز واذيةةةاز  ،16ونُسةةب فيةةه ألق ةةو وةةا األوةةكا ؛ والتمثي ة والمحا ةةرة 991؛
ةةاص 801؛ وزوةةةر اآلداب 911/2؛ و بيةةةع األبةةةرا  ،021/2ونُسةةةب فيةةةه
ةةاص الخة ّ
وخة ّ
ذوكاب؛ والمستطرف .808/8
وخرب بيت المقد .
مل بعد بيه سب اعا وخمسي سنة ،كاا د الةبابرة ،غةا لسرا ي
ّ
اذعةاز واذيةاز .16
التمثي والمحا رة 294؛ وفيه" :الدنيا غدا ة غرا ة ...لها".
اذعةاز واذيةاز  ،11ونُسب فيه لخسرو ب فيروز ب ورمةاا الةذي ملة بعةد بيةه سةب اعا
و بعةةي سةةنة؛ والتمثي ة والمحا ةةرة 980؛ وزوةةر اآلداب 8319/9؛ وغةةر الخنةةا ص
 ،913وسقط منه القسم األول؛ و ياة الحيواا الكربى .40/8
دواا ب هبرام ب بالش ،م ملو األوكان ّية ،كم بعد ورمة ب بالش ب وكاا.
و ُينسب القةول للقمةاا الحكةيم ولعلة ّ بة بة طالةب وللمغيةرة بة وةعبة .وانظةر :اذعةةاز
واذيةاز  ،11ونُسب فيه لنرس بة ليةراا؛ والتمثية والمحا ةرة 986؛ ولبةاب اآلداب 41؛
والمحاس واأل داد 08؛ والمحاس والمساو 820؛ والعقد ال ريد  ،211/8وفيه نّه مة
التو اة؛ وهبةة المةالس 082/8؛ ومحا رات األدباط  ،1/2ونُسب فيه للنب ّ (ص)؛ و بيةع
األبةةرا 214/1؛ وتةةا يخ مدينةةة دمشةةق 10/63؛ والمث ة السةةا ر 219/8؛ وتحريةةر التحبيةةر =
اوةيته ووةعبه يف القةرا السةابع
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دواا األعغر )8(:ك ر النعمة م ل م الطبيعة و داطة الديانة.
زدوير( )0ب باب

()9

()2

ّول األكاسرةً :ل سلطاا ل ًّل برجةال ،وًل جةال

ل ًّل بمال ،وًل مال ل ًّل بعما ة ،وًل عما ة ل ًّل بعدل و سة سياسةة )1(.عةدل
()1
السلطاا خير م ِخنب الةماا )6(.القت ن ى للقت .
ُو در ُمةةة بةة سةةابو  )1(:سةةلطاا الملةةو علةةى جسةةوم الرعايةةا ًل علةةى
قلوهبا.
=

()8
()2
()0
()9
()1

()6
()1

()1
()4

()4

881؛ وسةةراج الملةةو 028؛ والمسةةتطرف  .001/8والمغيةةرة ب ة ُوةعبة ب ة بة عةةامر ب ة
مسةةعود الثق ةة  ،بةةو عيسةةى ،ويقةةال بةةو عبةةد ا  ،مةة دوةةاة العةةرب و وي آ ا هةةا ،ولةةد يف
ثقيأ بالطا أ ،وهبا نشل ،وكاا كثير األس ا  ،سلم عام الخند ووهد اليمامة وفتوح الشةام،
ةب ملةو فةا  ،ملة
ت 13وة .ونرس وو نرس ب هبرام ب هبرام ب ورمةة ،كةاا مة
ِّ
تسع سنوات ،ت 032م.
يسةميه
دواا ب بالش ،آخةر ملةو األوةكان ّية ،كةم بعةد كسةرى بة وةكاا ،والةبعص ّ
األكرب لقهر الملو .
اذعةاز واذيةاز .11
يضا ،ويف مخطوطتنا بالمعةمة.
يقال له دوير بالمهملة ا
م عظم ملو فا  ،قضى على ملو الطوا أ وو ّ د البالد ،وله كتاب يف س السةيرة
يسمى عهد دوير.
ّ
اذعةةةةاز واذيةةةةاز 11؛ وعيةةةوا األخبةةةا 4/8؛ و بيةةةع األبةةةرا  ،040/0ونُسةةةب فيةةةه
أل دوةةةةير؛ وغةةةةر الخنةةةةا ص 808؛ وهنايةةةةة األ ب  ،01/6وسةةةةقط منهمةةةةا "و سةةةة
سياسة".
اذعةةةةةاز واذيةةةةةاز 11؛ والتمثيةةةة والمحا ةةةةرة 90؛ واذمتةةةةاع والم انسةةةةة 894/2؛
ومحا رات األدباط 093/8؛ وفاكهة الخل اط 61؛ وبدا ع السل .202
الخةةةاص 11؛ وزوةةةر اآلداب
خةةةاص
اذعةةةةاز واذيةةةةاز 29؛ وثمةةةا القلةةةوب 811؛ و
ّ
ّ
8836/9؛ واًلعتقةةاد 263؛ وسة ّةر ال نةةا ة 282؛ ومةمةةع األمثةةال 831/8؛ والمةةدو
89؛ والمث السا ر 211/2؛ وم تاح دا السعادة 41/2؛ وفاكهة الخل اط .68
تسةميه سةابو
مل بعد بيه ،جمع بي الر فة والسياسة والسما ة وال نا ة ،كانت العرب ّ
الةنود لكثرة جنود  ،كم ل دى وثالثي سنة.
اذعةاز واذيةاز .14
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يب دهةةرام ب ة ُو در ُمةةة )8(:المةةروطة اسةةم جةةامع للمحاس ة ك ّلهةةا )2(.لةةو دام

الم دل لم ين للينا.
ُ
يب دهةةةةرام جةةةةو  )9(:ومةةةةوم الةةةةدنيا و دواا الةةةةراح )1(.البخةةةة يهةةةةدم
()0

مبا الكرم )6(.األمة يةمةع األمةا َّ ك َّلهةا / )1(.مة سة ّ
سةيأ البغة ُقتة
ي

بةه.
()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1

()1

()1

ثم قتله ،كم ثةالث
مل بعد بيه وكاا موعو افا بالحلم والر ي ،ظ ر بما الةنديق فناظر ّ
سني .
اذعةاز واذيةاز 63؛ والتمثية والمحا ةرة 920؛ ولطةا أ الظرفةاط 89؛ و بيةع األبةرا
.068/9
اذعةةةاز واذيةةةاز  ،63منسةةو ابا لهرمةةة ب ة سةةابو ؛ والمسةةتطرف  ،801/8وفيةةه" :لةةو دام
أل د ما انتق للينا".
األول ابةةة
األولّ ،بةةةا العةةةرب يف الحيةةةرةّ ،دبةةةه المنةةةذ
ّ
هبةةةرام الخةةةامس بةةة يةدجةةةرد ّ
النعماا.
كذا بالتذكير .ويف لطا أ الظرفاط " :80ترياقه الراح".
اذعةةةاز واذيةةةاز  ،62ونُسةةب فيةةه ليةدجةةرد بةة هبةةرام؛ والتمثيةة والمحا ةةرة .993
ثم ول .
ويةدجرد ب هبرام جو  ،كاا محمود السيرة ومل ثما عشرة سنة ّ
نُسب يف اذعةاز واذيةاز  ،60و بيع األبرا  860/0لباًلش ب فيروز .وقد تنازع باًلش
المل مع خيه قبا بعد موت بيهما فهرب قبا للى بالد ال وتم ّل بةاًلش بةع سةني ،
رينا على العما ة.
وكاا س السيرة
ا
وخةاص
اذعةاز واذيةاز  ،60ونُسب فيه ل يروز ب يةدجةرد؛ والتمثية والمحا ةرة 913؛
ّ
الخاص 96؛ وجمع الةواور 89؛ و لية األولياط 841/0؛ ومةمع األمثةال 021/2؛ و بيةع
ّ
األبرا  ،082/0ونُسب فيه ل يروز ب يةدجرد؛ وسراج الملو  ،41ونُسب فيه لعل ّ بة بة
طالةةب؛ والتةةذكرة الحمدون ّيةةة 219/8؛ ووفيةةات األعيةةاا 901/8؛ وهنايةةة األ ب 816/1؛
وهتةةةذيب الكمةةةال 14/1؛ و يةةةاة الحيةةةواا الكةةةربى 43/2؛ والمسةةةتطرف  .829/8وكةةةاا
عم الةبالد سةبع
فيروز ب يةدجرد قد قت خا بعد موت بيه ،فن ا له المل ولك القحط قد ّ
سنوات متتاليات ،بعدوا سا فيروز بةمعه للى مل الهياطلة ببلخ وطخا ستاا ولكنه وقةع يف
وتعهةد لةه ًّل يغةةو بةدا ا ،ف عة  ،لكنّةه سةرعاا مةا عةاد الغةةو ،فظ ةر بةه
سر فسلله ا يطلقه ّ
خشنواز مل الهياطلة فقتله.
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نوورواا :ل ا لم يك ما تريد فل ِ دد ما يكوا )8(.لا لم يساعدنا القضةا ُط
()0
ساعدنا  )2(.م سعى عى ،وم نام لةم األ الم.
()6
بروية )9(:طِ دع يم فوق ُيطِ دع يم دون  )1(.الهرب يف وقته يظ ي ةر.
()1
والهم فض .
القضاط غالب واألج طالب )1(،والمقدو كا
ّ
معاويةةةة بةةة بةةة سةةة ياا )4(:نحةةة الةمةةةاا مةةة

فعنةةةا ا ت ةةةع ومةةة

و عنا ا ّتضع )83(.وقال يف النساط :يغلب الكةرام ويغلةبه ّ الل ةام )88(.وقةال
()8

()2
()0
()9
()1
()6
()1

()1
()4
()83
()88

سةالم) 201؛ والبيةاا
ّ
اذعةاز واذيةةاز 69؛ والتمثية والمحا ةرة 801؛ واألمثةال (ابة
والتبيةةي 283/8؛ واذمتةةاع والم انسةةة 811/0؛ و و ةةة العقةةالط 803؛ وقةةوت القلةةوب
 ،06/0ونُسب فيه لموسى عليه السالم؛ وجمهرة األمثال 031/8؛ و لية األولياط 88/0؛
ووعب اذيماا 042/8؛ والمستقنى 898/8؛ والتذكرة الحمدون ّية .884/1
اذعةاز واذيةاز .69
اذعةاز واذيةاز 69؛ والتمثي والمحا رة 90؛ والمحاس واأل داد 803؛ والمحاس
ومر القول ص .14
والمساو 211؛ ومةمع األمثال  ،021/2وسقط منه القسم الثا ّ .
ُيعرف يف التا يخ بخسرو بروية ،ووو المل الذي س لليه الرسول خطا ابا فمةّ قه.
اذعةاز واذيةاز 69؛ والتمثي والمحا رة 801؛ وزوةر اآلداب 211/8؛ و بيةع األبةرا
 ،240/0ونُسب فيه ألبروية؛ والتذكرة الحمدون ّية .080/8
اذعةاز واذيةاز 66؛ ويف التمثي والمحا رة  ،810وتحسي القبي " :14ال ةرا يف وقتةه ظ ةر"؛
الخاص 01؛ و بيع األبرا  ،836/9ونُسب فيه ألنوورواا؛ وغر الخنا ص .966
وخاص
ّ
ّ
اذعةاز واذيةةاز  ،61ونُسةب فيةه ليةدجةرد بة وةهريا  ،وفيةه" :والمقةدَّ كةا "؛ والتمثية
والمحا رة 021؛ وهبةة المةالس  .030/2ويةدجرد ب وهريا  ،آخر ملو ال ر  ،يم يل ي
ووو غالم ،قام بالمدا ثما سنوات ،ورب للى مرو مع دخول المسلمي و ُقت ونا .
اذعةاز واذيةاز 61؛ والتمثي والمحا رة 021؛ وهبةة المةالس .030/2
معاوية ب ب س ياا عخر ب رب ب م ّية ،م ّسس الدولة األمو ّية يف الشام ،ت 63وة.
الخاص 821؛ ولطةا أ الظرفةاط 89؛ واللطةأ واللطةا أ
وخاص
اذعةاز واذيةاز 18؛
ّ
ّ
28؛ وزور اآلداب 219/8؛ وهناية األ ب .1/6
اذعةاز واذيةاز 18؛ والتمثي والمحا ةرة 281؛ والعقةد ال ريةد  831/0و836/6؛ و خبةا
النساط 816؛ وجمهرة األمثال 891؛ وتا يخ بغداد 902/89؛ ومةمع األمثال 926/2؛ وتا يخ
مدينة دمشق  991/84و926/10؛ والتذكرة الحمدون ّية 091/4؛ والبداية والنهاية .860/83
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للحس ب عل ّ
()8
للي .

بة مةةرواا )2(:مةةات لةةه ٱبة فقةةال :الحمةةد الةةذي يك ي ة

عبةةد الملة
وًلدنا ونح ّبه.

ا عنه :ليت طول ِ لمنا عن ًل يدعو جهة ي غيرنةا

()0

 /الوليةةد بة عبةةد الملة  )9(:تك ّلةةم عنةةد وفةةد فلسةةاط ،ثةةم تك ّلةةم جة
مةةنهم فل سةة  ،فقةةال سةةليماا )1(:كةةلا كال يمةةه بعةةد كالمهةةم مطةةرة يل َّبةةدي دت
يعةاجة .

()1( )6

عمر ب عبد العةيةّ )1(:
لا اللي والنها يعمالا في فاعم فيهما.
()8

()2
()0
()9

()1
()6
()1
()1
()4

()4

ةاص 821؛ و بيةةع األبةةرا  ،201/2ونُسةةب فيةةه
ةاص الخة ّ
اذعةةةاز واذيةةةاز 18و12؛ وخة ّ
لأل نأ؛ ومحا رات األدباط 941/8؛ والبديع  .821واأل نأ ب قةيس بة معاويةة بة
ني المري السعدي ِ
المندقري ،سة ّيد تمةيمُ ،يضةرب بةه المثة يف الحلةم ،ولةد يف البنةرة،
ُ
ّ
وول خراساا ،ت 12وة.
عبد الملة بة مةرواا بة الحكةم األمةوي القروة  ،مة خل ةاط بنة م ّيةة ،نُقلةت يف ّيامةه
الدواوي للى العرب ّية ،ت 16وة.
الخاص .11
وخاص
اذعةاز واذيةاز 19؛ والتمثي والمحا رة 1؛
ّ
ّ
الوليد ب يةيد ب عبد المل ب مرواا ،بو العبةا  :مة ملةو الدولةة المروانيةة بالشةام.
كاا م فتياا بن م ّية وظرفا هم ووةعاهنم و جوادومُ ،يعةاب باًلهنمةا يف اللهةو وسةماع
الغناط .له وعر قيق وعلم بالموسيقى ،ت 826وة.
األموي السابع ،ول الخالفة بعد وفاة خيه الوليد بة عبةد
سليماا ب عبد المل  ،الخلي ة
ّ
المل سنة 46وة ،ت 44وة.
يف األع  :لمد عةاجة؛ تحريأ.
ُينسب لسليماا ب عبد المل يف اذعةاز واذيةاز 11؛ والتشةبيهات  ،081وفيةه :سةحابة
عةاجا.
لبدت
ا
بو ص عمر ب عبد العةية ،مة ملةو الدولةة المروانيةة األمويةة بالشةام ،اوةتُهر بعدلةه،
ت 838وة.
اذعةاز واذيةاز 11؛ ومكا م األخال 24؛ ومحا ةرات األدبةاط 91/9؛ و بيةع األبةرا
.968/0
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اممتدّ ل متن عن ت
محمد( )1آخر ملوك بني مروان :إذا انقضت
د
مروان بن ّ
ام دعدّ ل )2(.وكتب إمى امخارجي امشيباين )3(:أنا وإ ّيتاك كتامح ر واماجاجتن إن
فضها.
رضها وإن وقع عليه َّ
وق عليها َّ

()4

أبو امعباس امس ّ اح(ّ )5أول ملتوك بنتي امع ّبتاس :إذا كتان امحلتن دم دستدل
()7
كان امع و دمع د ال )6(.إذا كثرت امقدرل ق ّل امشهول.
أبو جع ر اممنصور )8(:أعظن امناس مؤونن أكثرهن مروءل.

()9

محمد ،ومي بعتد إبتراهين بتن اموميتد بتن عبتد امملت ،،دقتت بمصتر ستنن 132هتت،
( )1مروان بن ّ
و ديعرف بمروان امحمار.

( )2اإلع تتاو واإلي تتاو 88؛ ومحاضتترات ابابتتاء  172/2بتتدون نستتبن ،و ،259/3منستتوبا
مقتيبن بن مسلن امباهلي؛ وغرر امخصائص  .447وأبو ح ص قتيبن بتن مستلن امبتاهلي أميتر
فاعح فتح كثيرا من اممدائن ،ت 96هت.
تحاك ،أحتتد كبتتار امثتتائرين علتتى بنتتي
( )3شتتبيب بتتن ديايتتد بتتن نعتتين بتتن قتتيا امشتتيباين ،أبتتو امضت ّ
أم ّين ،خرج يف امموص م صامح بن دم دسرح علتى امح ّ تاج ،ف دقتت صتامح فنتااا بامخ فتن
من سه ،وكاا شبيب أن يهام امح ّ تاج متو أن ّ
عتدخ عبتد امملت ،متن امشتام ب تي
سليمان بن اببرا امكلبي ،ف ّر شبيب .مات غرقا سنن 77هت.

( )4اإلع او واإلي او  79و88؛ وامتمثيت واممحاضترل 466؛ ومطتائ

بقيتاال

امظرفتاء 17؛ واملطت

واملطائ 22؛ وربي اببرار .378/2
محمد امس ّ احّ ،أول خل اء امدومن امع ّباس ّين ،ت 136هت.
( )5أبو امع ّباس عبد اهلل بن ّ

( )6اإلع تتتاو واإلي تتتاو 81؛ وامتمثيتتت واممحاضتتترل  ،138وندستتتب فيتتته ملمنصتتتور؛ وختتتا ّ
امختتتتا ّ 138؛ وعتتتتاريخ امخل تتتتاء 258؛ وأاب امتتتتدنيا وامتتتتدين 379؛ ووهتتتتر ا ااب
.257/2
( )7اإلع او واإلي او 81؛ ومطتائ

امظرفتاء 18؛ وعتاريخ امخل تاء 258؛ وستير أعت م امنتب ء

 ،79/6وفيه" :إذا عظم امقدرل".
علي بن امع ّباس ،أبو جع ر اممنصور ،ثتاين خل تاء بنتي امع ّبتاس وبتاين
( )8عبد اهلل بن ّ
محمد بن ّ
بغداا ،ت 158هت.

( )9اإلع او واإلي او .82
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 /وةةا وا الروةةيد )8(:كتةةب لليةةه نق ةةو ( )2ملة الةةروم يتهةةدّ د فو ّقةةع يف
كتابه :الةواب ما ترا ًل ما تقر .

()0

()9
الم دل .
الملموا:
د ّ القلم كيأ يحو يو دو ي ُ
يض  :قرباط المرط بمنةلة َّ
الشعر م جسد  ،فمنه ما ُيخدم و ُيكرم ومنه
()1

ما ُيح ى و ُين ى.
()1
المعتنم با  )1(:ل ا ن ُِن ير الهوى يب يط ي الر ي.
()83
المنتنر با  )4(:المقادير تةري بخالف التقدير.
()6

()8
()2

()0

()9
()1

()6
()1
()1
()4
()83

محمد الرويد ،خامس الخل اط الع ّباس ّيي  ،ت 840وة.
بو جع ر وا وا ب
ّ
يف األع ة " :فغ ةةو "؛ تحريةةأ .نق ةةو باللغةةة العربيةةة اسةةم يونةةا األع ة  :نيكي ةةو و
 Nikephorosو نيسي و و  Nicephorusومعنا باليونانية جلب الننر ،والمقنةود ونةا
األول ،ت 841وة.
وو نق و
ّ
الخاص 808؛ ولطةا أ الظرفةاط 23؛ واللطةأ واللطةا أ
وخاص
اذعةاز واذيةاز 19؛
ّ
ّ
20؛ وهناية األ ب 811/26؛ وتا يخ اذسالم 24/29؛ وفيص القدير  ،91/8ونُسب فيةه
للمعتنم.
محمةد المهةدي بة بة جع ةر المننةو  ،سةابع
بو الع ّبا عبد ا ب وا وا الروةيد بة
ّ
خل اط بن العبا  ،ت 281وة.
يف األع " :كيأ يحر س المل "؛ تحريأ .وانظر :اذعةةاز واذيةةاز 11؛ والتمثية
والمحا رة 811؛ ومحا رات األدباط 221/8؛ والمحاسة والمسةاو  ،89ونُسةب فيةه
للمةةةلموا؛ و دب الكاتةةةب (النةةةول )  ،61وعةةةب األعشةةةى  ،901/2وفيهمةةةا" :ووةةة
المملكة".
اذعةاز واذيةاز  ،11وفيهُ " :ية ى"؛ ولطا أ الظرفاط .22
سامراط،
عمو ّية وبا
محمد ب وا وا الرويد ،م الخل اط الع ّباس ّيي  ،فات
المعتنم با
ّ
ّ
ّ
ت 221وة.
اذعةاز واذيةاز 16؛ والتمثي والمحا رة 804؛ وتا يخ الخل اط 001؛ وتا يخ الطةربي
822/4؛ والتذكرة الحمدون ّية 061/8؛ وزور اآلداب .211/8
محمد المنتنر با ب المتو ّك ب المعتنم ب الرويد ،الخلي ةة الع ّباسة ّ الحةادي عشةر،
ّ
ت 291وة.
اذعةاز واذيةاز 14؛ ونثر النظم .00
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بشة دةر مة ي
عبةةد ا ب ة المعتة ّةةِّ :
ةال البخي ة بحةةادث و وا ث )8(.م ة لةةم
تعر ت له )2(.م نن الخدمة ننحته المةازاة.
يتعرض للنوا ب ّ
ّ
()9
مرس
بعضها نُشر ُ
كن يو يف عحي ة ل ا ُطوي ُ
الدنيا ُ
بعضها .الموت سهم ي
()0

للي  ،وعمر ب يقدد يس ي ر نحو .

()8
()2
()0
()9
()1

وة

()1

الخاص 29؛ وتحريةر التحبيةر
وخاص
اذعةاز واذيةاز 49؛ والتمثي والمحا رة 993؛
ّ
ّ
164؛ وخةانة األدب .299/4
اذعةةةةاز واذيةةةةاز 49؛ والتمثيةةة والمحا ةةةرة 024؛ واألوا ةةة 014؛ و بيةةةع األبةةةرا
.811/9
سبق كر .60
الخاص .29
وخاص
اذعةاز واذيةاز 49؛
ّ
ّ
الخاص 14؛ وزور اآلداب .409/9
وخاص
اذعةاز واذيةاز 41؛
ّ
ّ
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 /باب فيما يةري مةرى األمثال
م كر الوز اط
العةةةم :جةةود الخية يحتةةاج للةةى سةةوّ ،و عقة النسةةاط يحتةةاج للةةى
زوج ،و علم الملو يحتاج للى وزيةر .مثة الملة النةال ل ا كةاا وزيةر
فاسدا ا كمث الماط النايف العذب الةذي فيةه التماسةي فةال يسةتطيع اذنسةاا
و ود .

()8

العا ّمةً :ل تغ َّ بكرامة األمير ل ا ّ
غش الوزير.

()2

مد ب لسرا ي  )0(:الوزا ة مركب هب ّ وه ّ يةن براكبه م سةاعة
()9
للى ساعة.

()8
()2

()0

()9

التمثي والمحا رة  ،890وفيه" :النايف العذب النّمير"؛ واللطا أ والظرا أ 04؛ ولباب
اآلداب ( سامة ب منقذ) 92-98؛ وهتذيب الرياسة .801
التمثي والمحا رة 899؛ والبياا والتبيي  ،211وفيه" :بمناعحة األميةر"؛ والعقةد ال ريةد
 ،13/0وفيه" :بمو ّدة األمير"؛ و سالة األمثال البغداد ّية  ،06وفيهً" :ل تلم األمير"؛ وهبةة
المةةةالس 092/8؛ ومحا ةةرات األدبةةاط 014/8؛ ومةمةةع األمثةةال 214/2؛ وسةةراج
الملو 229؛ والمستطرف 899/8؛ وبدا ع السل .813
مد ب لسرا ي ب الحسي بو جع ر الكاتب ،كاا يكتب للمعتةّ يف خالفة ابنه المتوكّة ،
ثم استوز المعتةّ بعةد لة  ،ن ةا المسةتعي سةنة ثمةاا و بعةي للةى
وقدم معهما دمشقّ ،
لب ،وول ديواا الخراج للمتوك والمنتنر .وكاا ول يف يام المستعي خراج نطاكية،
ت 211وة.
اللطا أ والظرا أ .01
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باب فيما يةري مةرى األمثال
م كالم الوز اط
[776أ]

 /عبةد الحميةةد )8(:لا كةةاا الةو
الكتّاب.

ينةةةل بعةةد األنبيةاط علةةى ةةد فعلةةى

()2

()0
ةةر افا هبةةةا ًل ِوةةة يب اعا
الربيةةةع بةةة يةةةونس :موا ةةةد الملةةةو ُتحضةةةر تشة ّ

منها.

()9

بو عبد ا وزيةر المهةدي:
الكالم ما ق ّ ّ
ودل ولم ُي يم ّ .
()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1

()1

ُ سة البِشةر مة عةالم الةنة  )6(.خيةر

()1

ّمةة الكتّةاب،

العةامري بةالوًلط ،المعةروف بالكاتةب ،مة
عبد الحميد ب يحيى ب سةعد،
ّ
األموي ،ت 802وة.
محمد
واختص بمرواا ب
سك الشام
ّ
ّ
ّ
اذعةاز واذيةاز 808؛ وثما القلوب 841؛ و بيع األبرا .13/9
بو ال ض الربيع ب يونس ،استوز المننو  ،ت 813وة.
اذعةاز واذيةاز .839
ثم سةةنه و طلةق
بو عبد ا يعقوب ب داود ب عمر السلم  ،استوز المهدي سنة ّ 860
سرا ه الرويد ،ت 811وة.
ةاص 84؛ ولطةةا أ الظرفةةاط 01؛ وجمهةةرة
ةاص الخة ّ
التمثية والمحا ةةرة  896و989؛ وخة ّ
األمثال .838/8
اذعةاز واذيةاز  ،830ونُسب فيه لعبد الحميد الكاتب ،و ،839ونُسب فيه ألب عبيةد ا
الخاص 84؛ ولطةا أ الظرفةاط 01؛ واللطةأ واللطةا أ 01؛
وخاص
معاوية ب عبيد ا ؛
ّ
ّ
ومحا ةةرات األدبةةاط  ،884/8وفيةةه" :ولةةم يي ُط ة د فيم ة ّ "؛ والتةةذكرة الحمدون ّيةةة 932/1؛
والعمةةدة 296/8؛ وغةةر الخنةةا ص  .203ومعاويةةة بةة عبيةةد بةة يسةةا بةةو عبيةةد
األوعري ،مولى عبد ا ب ِعضا األوةعري ،وزيةر المهةديّ ،
وًل وشةام بة عبةد الملة
عدقات عذ ة ،ت 813وة ،وقي 864وة.
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يت باكيا س ي ِ
ح اكا م القلم.
يحيى ب خالد )8(:ما ُ
ا
()9
ثةم ينتبةه
ال ض ب الربيةع )0(:كةر المخلةوع فقةال :ينةام نةو يم ال هةد
ّ
()2

انتبا ي الذ ب.

()1

ال ض ب سه  )6(:األمو بخواتيمهةا [و]األعمةال بتمامهةا والنةنا ع
باستدامتها.

()1

ةت لمة يرجةةو يمة فو يقةةه كيةةأ ييحةةرم يم ة
الحسة ب ة سةةه  )1(:عةبة ُ
()83
واسع الند .
دونيهً )4(.ل يي دن ُل للند ّلًل
ُ
()80
 /مد ب يوسأ )88(:باألقالم( )82سا األقاليم.
()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1
()1
()4
()83
()88
()82
()80

ثةم كانةت نكبةة الربامكةة فقةبص
يحيى ب خالد الربمك  ،م بلخ ،كاا مة ّدب الروةيد ووزيةر ّ
وسة يف الر ّقة للى ا تو ّف سنة 843وة.
عليه ُ
الخةاص 84؛ ونُسةب لةع ةر
وخةاص
واذعةاز واذيةاز 831؛ والتمثية والمحا ةرة 881؛
ّ
ّ
الربمك يف هناية األ ب 23/1؛ و بيع األبرا .68/9
وزيرا للمننةو الع ّباسة  ،وتةو ّلى وةو الةوزا ة
ال ض ب الربيع ب يونس وزير ديب ،كاا بو
ا
للمننو والرويد واألمي  ،ت 231وة.
ثما القلوب .933
اذعةاز واذيةاز 831؛ وغر الخنا ص .11
ال ض ب سه السرخس  ،بو الع ّبا  ،وزير الملموا وعا ب تةدبير ُ ،ل ّقةب بةذي الر اسةتي
(الحرب والسياسة) ،ت يف سرخس سنة 232وة.
يف األع " :باستدامها"؛ تحريأ .اذعةةاز واذيةةاز  ،831وفيةه" :األمةو بتمامهةا واألعمةال
بخواتيمها"؛ ومطالع البدو .882/2
محمةد الحسة بة سةه بة عبةد ا السرخسة  ،تةو ّلى وزا ة المةلموا بعةد خيةه ال ضة ،
بو ّ
ت 201وة.
الخاص 28؛ ولطا أ الظرفاط .01
وخاص
اذعةاز واذيةاز 831؛ والتمثي والمحا رة 891؛
ّ
ّ
خاص 28؛ ولطا أ الظرفاط 01؛ و ياة الحيواا الكربى .40/8
اذعةاز واذيةاز 831؛
وخاص ال ّ
ّ
مد ب يوسأ الملمو  ،عله م الكوفة ،ووو عا ب ديواا الرسا يف عهةد المةلموا ،لةه
وعر و سا  ،ت 280وة.
يف األع " :األقالم".
اذعةاز واذيةاز .834
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()8
ةةةب مشةةةةو ة وًل يف الشةةةةهوات
محمةةةةد بةةةة يية د
ةةةةدا  :لةةةةيس يف الحة ّ
ّ

خنومة.

()2

تكسر.
ال ض ب مرواا )0(:يم يث الكاتب كالدوًلب ل ا تع ّط
ّ
()6
محمد ب عبد المل ّ )1(:بما كاا قطع المكاتبة لجال اًل ًل لخال اًل.
ّ
()9

وكثيروةةا
لبةةراويم ب ة الع ّبةةا  )1(:يم يث ة األعةةدقاط كالنةةا قلي ُلهةةا يمتةةاع
ُ

يبوا .

()1

ةةق مةةة لسةةةاا
ُعبيةةد ا بةةة يحيةةةى بةة خاقةةةاا )4(:لسةةةاا الحةةال نطة ُ
المقال.
()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1
()1
()4
()83

()83

محمد ب يةدا و يةداد ب سويد ،الكاتةب المةروزي ،وز
يف األع " :نوداد"؛ تحريأ .و ّ
للملموا ،كاا س البالغة كثير األدب مشهو ا ا بقول الشعر ،ت 203وة.
اذعةةةاز واذيةةةاز 834؛ والتمثيةة والمحا ةةرة 283؛ و سةةالة األمثةةال البغداد ّيةةة 21؛
ومةمع األمثال .211/2
بو الع ّبا ال ض ب مرواا ،وزيةر المعتنةم ،كةاا قلية المعرفةة بةالعلم ،سة المعرفةة
ثم ّ
لا المعتنم تغ ّير عليه فنكبه ،ت 213وة.
بخدمة الخل اطّ ،
اذعةاز واذيةاز 883؛ ومحا رات األدبةاط 211/2؛ ووفيةات األعيةاا 91/9؛ والةوايف
بالوفيات 91/29؛ ووذ ات الذوب .202/0
محمةةد ب ة عبةةد المل ة المعةةروف بةةاب الة ّي ةات ،ديةةب وةةاعر ،تةةو ّلى الةةوزا ة
بةةو جع ةةر ّ
للمعتنم والواثق والمتو ّك  ،مات ببغداد سنة 200وة.
ٍ
ةع لجةةالل ًل لخةةالل"؛ ولطةةا أ
اذعةةةاز واذيةةةاز  ،883وفيةةه" :قطعة ُ
ةت كتب ة عن ة قطة ي
الظرفاط .93
محمةةد بة عةةول ،كاتةةب العةةرا  ،تن ّقة يف األعمةةال
بةةو لسةةحا لبةةراويم بة الع ّبةةا بة
ّ
والدواوي  ،له ديواا سا وديواا وعر ،ت 290وة.
اذعةاز واذيةاز 802؛ وتحسةي القبةي 62؛ والتمثية والمحا ةرة 962؛ ومحا ةرات
األدباط  ،00/0وفيه" :اذخواا عند كالنا  ،قليلها متاع وكثيروا بوا ".
ثةم وز للمعتمةد،
ثةم ن ةا المسةتعي للةى برقةةّ ،
األمير ال ك ّ  ،وز للمتوكّة للةى ا ُقتة ّ ،
ت 260وة.
اذعةاز واذيةاز 888؛ وثما القلوب .002
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361

الم ّ
عيسى بن فرخان شاه )1(:القلم الرديء كالولد ّ
شاق.
العاق واألخ ُ

()2

سليمان بن وهبَ )3(:غ َزل الصداقة ّ
أرق منن َغ َنزل  /العالقنة والنس

بالصديق آن ُ مسها بالعشيق.
القاسننم بننن ُعبينند ا  )5(:عقننا التا ننب م قلم ن
()4

مصائد القلوب.

( )6والتننالا النسننن

()7

علي بن عيسى )8(:ظلم األ باع مضاف إلى المتبوع.
ّ
ابن ُمقلة )10(:األصاغر َي ْه ون واألكابر َي ْع ون.

()1
()2

()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
()10
()11

()9

()11

كا ب َوزَ َر للمعتزّ بعد جع ر بن منمود جرت بسبب فتسة فعزل المعتزّ ت ننو 256هن.
ّ
المشاق" البن ع ّبناد؛ والتمثينا والمنارنر 148؛
اإلعجاز واإليجاز  112ونُسب "واألخ
الخاص 111؛ وسنر البالغة 54؛ ولطائف الظرفاء 41؛ واللطف واللطنائف 38؛
وخاص
ّ
ّ
وأدب التا ننب (الصننولي) 74؛ والجننامأل ألخننالق الننراوي 254/1؛ ومنارننرات األدبنناء
 233/1وفي ِ " :
ّ
العناق"؛ وربينأل األبنرار 60/4؛ وأدب
أجدْ قلمك فالقلم الرديء كالولند
اإلمالء واالستمالء .159
سليمان بن وهب النارثي وزير من التتّاب ولد ببغداد حبس المو ّفق با فمات م حبس
سسة 272هن.
اإلعجاز واإليجاز  113وفي ُ " :
غزل المو ّد "؛ والتمثينا والمنارنر 462؛ وربينأل األبنرار
 373/1وفي " :من غزل الصبابة".
القاسم بن عبيد ا بن سليمان النارثي وزير من التتّاب الشعراء ل غزل رقيق اسنتوزره
ولما مات قاا بأعباء الخالفة ت 291هن.
المعتضد ّ
اإلعجاز واإليجاز 115؛ والتمثيا والمنارر 156؛ والتذكر النمدون ّية 270/1؛ وهناية
األرب .20/7
اإلعجاز واإليجاز 115؛ والتمثيا والمنارر 158؛ ولطائف الظرفاء .44
البغدادي إماا مندّ ث ووزينر عنادل جناور ّ
بمتنة بعند
الجراح
ّ
علي بن عيسى بن داود بن ّ
ّ
عزل ت 334هن.
اإلعجاز واإليجاز 116؛ واإل قان .211/1
علي بن النسين بن مقلة وزير من الشعراء األدباء ُيضرب بنسن خ ّطن
علي ّ
منمد بن ّ
أبو ّ
المثا ُولد ببغداد وولي الوزار للمقتدر والقاهر با والراري با ت 328هن.
سبق ذكره ص .51
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ِ
()8
ب لق ما يي دكر .
بو عبد ا
الة ديها ّ :م عم ما ُيح ّ
ي
بو ال ض البلعم ّ :

()0

ُ س ِّ
الذ دكر ثمرة العمر.

()2

()9

تعرض للمناعب يث يب يت للمنا ب.
محمد المه ّلب ّ  )1(:م
ّ
بو ّ
()1
اب العميد )1(:خير الكالم ما غنا ِجد و لها يو دة ُله.

()6

النا ب :وعدُ الكريم لة ُم م دية الغةريم )4(.لكة ّ ٍ
مةر ي يجة ولكة ّ

ٍ
وقت ي ُج ُ )83(.كتُب الوكالط يس اتج( )88الهموم.
()8

()2
()0
()9
()1
()6
()1
()1

()4
()83
()88
()82

()82

محمد ب ننر الةيها  ،وزير ننر ب مةد السةاما  ،ديةب
األول :مد ب
وما اثنااّ ،
ّ
محمةد بة مةد بة ننةر
فا  ،لةه تةآليأُ ،عةرفت عنةه الةوزا ة سةنة 061وةة .والثةا ّ :
الةيها  ،ول وزا ة ننر ب مد سنة 038وة.
محمد ب ويرزاد.
اذعةاز واذيةاز  ،881ونُسب فيه ألب جع ر ّ
بو ال ض البلعم التميم البخا ي ،وزير ولمام فقيه ،برع يف ال ّس  ،يوزي ي ذسةماعي بة
ثم ألخيه ننر ب مد الساما  ،له تآليأ ،ت 024وة.
مد ّ
اذعةاز واذيةاز  ،881وفيه" :ثمرة العي ".
محمد ب عبد ا م ولد المه ّلب ب ب ع رة ،م الوز اط األدباط ،كةاا كات ابةا
الحس ب
ّ
ثم استوز  ،ت 012وة.
لمعةّ الدولة ب بويه ّ
ي
ي
الخةاص
وخةاص
تعةرض للمنةا ب تث ّبةت للنوا ةب"؛
اذعةاز واذيةاز  ،881وفيه" :م
ّ
ّ
ّ
24؛ وسحر البالغة .811
محمد الكاتب ،اب العميد ،وزير ك الدولةةُ ،يضةرب بةه
بو ال ض مح ّمد ب الحسي ب
ّ
ُ
المث  ،وقي ُ :بد ت الكتابة بعبد الحميد وختمت باب العميد ،ت 063وة.
الخاص 29؛ وسحر البالغة 811؛ ولطا أ الظرفاط 91؛
وخاص
اذعةاز واذيةاز 884؛
ّ
ّ
ويتيمة الدور  ،841/9وفيه" :خير الكالم ما اس ُتري مة ةدّ للةى ةدّ  ،فرتةع بةي وةلةه
وجدّ "؛ ومعاود التننيص .823/2
الخةةاص 26؛ ولطةةا أ
وخةةاص
اذعةةةاز واذيةةةاز 823؛ والتمثيةة والمحا ةةرة 894؛
ّ
ّ
الظرفاط 96؛ ولباب اآلداب 11؛ وزور اآلداب 112/0؛ ومةمع األمثال .012/2
اذعةاز واذيةاز 823؛ ومعاود التننيص .829/9
ا
آلخةر ولآلخةر مةال يف بلةد
يف القامو لل يروزابادي" :والس د تيةة ،ك ُق در يطعة :ا يعط ي مةاًل
ي
الس د يتةة بال ت ".
المعط فيو ّفيه ل ّيا يث ّم فيست يد م ي الطريق ،وفع ُله َّ
التمثي والمحا رة 849؛ وثما القلوب  ،614وفيهُ " :ك ُتب الوكالط س اتج األ ةاا".
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 /باب يف مثال الكتّاب والبلغاط
القلم دُ اللساني .

()8

األقالم مطايا األووام.

()2

خير الكالم ما سابق معنا ل يظه.
()9
ّ
الخط الرديط زمان ُة األدب.
الدَّ واة م ن ع األدوات.

()0

()1

عرير األقالم كنلي الحسام.
()1
ّ
الح يس نةوة العي وثمرة القلب و يحانة الروح.
الخط ي
()6

فهمتده العا ّمة و
البالغة ما ي

()8

()2
()0
()9

()1
()6
()1
()1

الخاعة.
ييتده
ّ

()1

التمثي ة والمحا ةةرة 811؛ والبيةةاا والتبيةةي 14/8؛ والحيةةواا 92/8؛ وعيةةوا األخبةةا
91/8؛ والمحاس والمساو 88؛ والعقد ال ريد 11/0؛ و دب الكاتةب (النةول ) 19؛
و دب الةةدنيا والةةدي 833؛ وهبةةةة المةةةالس 43/8؛ و دب اذمةةالط واًلسةةتمالط 811؛
وبدا ع ال وا د 60/0؛ وهناية األ ب .23/1
التمثي والمحا رة .811
التمثي والمحا رة .811
ّ
وخةاص
الخةط زمانةة"...؛
التمثي والمحا رة  ،811وزور األكةم 281/2؛ وفيةه " :داطة
ّ
ةةاص 839؛ والعقةةةد ال ريةةةد 844/9؛ و دب الكاتةةةب (النةةةول )  ،12وفيةةةه" :زمانةةةة
الخة ّ
األديب"؛ و دب الدنيا والدي 832؛ وال هرست 80؛ ومحا رات األدباط  ،231/8وفيةه:
" داطة الخط ل دى الةمانتي "؛ وخالعة األثر .130/9
التمثي والمحا رة 811؛ وسحر البالغة 16؛ واللطأ واللطا أ 01؛ وزور اآلداب .162/2
التمثي والمحا رة 811؛ واللطأ واللطا أ .01
ّ
بالخط الرا ةق نةوةة القلةب وفاكهةة الةن س
التمثي والمحا رة  ،811وفيه" :الكالم ال ا ق
و يحانة الروح".
التمثي والمحا رة 811؛ ولطةا أ الظرفةاط 01؛ وديةواا المعةا 100/2؛ وهنايةة األ ب
83/1؛ والمستطرف .61/8
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عمرو بن َم ْس َعدةُ )1(:م ْل ُك ما َيصلح للمولى على العبد حرام.
قليل دائم خير من كثير منقطع.

()2

()3

ألشكر َل ْح َظه وأشكو َل ْف َظه.
سعيد بن َحميد )4(:إنّي
ُ

()5

ابننن عبنند كننان المصننر :الب ننو )6(::يف الصننلح َح ْقن ُن النندماو وسننكون

الدهماو.
()7
إلي من َذنَب أسد.
أحمد بن سليمان:
رأس كلب ُّ
ُ
أحب ّ
()10
األسكايف )9(:اِستعذ باهلل من ن ََزغات الشيطان ون ََزوات الش ّبان.
()8

()1
()2
()3
()4
()5
()6

()7
()8
()9
()10

أبو الفضل عمرو بن مسعدة بن صول وزير المأمون ،ت 214هن أو 217هن.
التمثيل والمحاضرة 222؛ وثمار القلوب 179؛ وربيع األبرار 394/3؛ وطبقات الشنافعية
الكربى 21/7؛ وديوان الصبابة .6
الخناّ 135؛ ومحاضنرات األدبناو 468/2؛ ووفينات
وخناّ
اإلعجاز واإليجاز 132؛
ّ
ّ
األعيان 476/3؛ وعمدة القار.258/1 :
فارسني األصنل ،ولند
مّسنل منن الشنعراو،
أبو عثمنان سنعيد بنن حميند بنن سنعيد ،كابنب ّ
ّ
بب داد ،ت 250هن.
اإلعجاز واإليجاز  ،112ونُسب فيه لعيسى بن فرخشناه؛ ولطائف الظرفاو .41
محمد بن مودود ،أبو جعفر ،المعروف بابن عبد كان ،كابب منن كبنار
محمد بن عبد اهلل بن ّ
ّ
المنْ ِشئين ،ول ِ
والّسنل مننذ
المكاببنات
علنى
كنان
ثم
،
أمره
أول
يف
وحمص
بدمشق
الربيد
ي
َ
ّ
ّ
ُ
َ
أ ّيام أحمد بن طولون إلى آخر أ ّيام أبي الجيش خمارويه بن أحمد ،ت 270هن.
أحمد بن سليمان بن وهب الكابب ،بق ّلد األعمنال ونظنر للسنلطان يف جباينة األمنوال ،ولنه
بصانيف ،ت 285هن.
التمثيل والمحاضنرة 355؛ ورسنالة األمثنال الب داد ّينة 17؛ ومحاضنرات األدبناو ،705/1
وفيه" :رأس الكلب خير من ذنب األسد"؛ ومعجم األدباو .270/1
محمد األسكايف ،من أهل نيسابور ،ذكره الثعالبي يف اليتيمة.
علي بن ّ
أبو القاسم ّ
الخاّ 30؛ ولطائف الظرفاو  ،45وفيه" :ونزقات الش ّبان".
خاّ
ّ
ّ
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بو ال رج الب ّبغاطّ ُ )8(:ب ظلو ٍم متظ ّلم.
بو ال ت البست  :الرووة ِ واط الحاجة )0(.البِ دشر نو اذيةاب )9(.مة
()2

لم يك ل نسي ابا فال يت در ُج منه نني اباً )1(.ل ماا على الةماا.
العط ّية خط ّية.
/

()6

ّبما كانت

()1

بةو بكةةر الخةوا زم  :الكةةريم يمة كةةرم األ ةرا والكبيةةر يمة عة ّغر

()1
الرجال( )4والمحنة عيق األ وال )83(.الشكر على
الدينا  .العةل طال ّ

والس يلع بازاط األثماا.
قد اذ ساا ِّ

()88

الرفيةق
البديع الهمةذا  :الحةديا وةةوا والكةالم معةةوا )82(.نِ دع يةم
ُ
التوفيق )80(.المةرط ًل يعةرف ببةرد كالسةيأ ًل يعةرف ِ
بغمةد  )89(.الخةرب ل ا
ُ
ُ
ُ

()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1
()1
()4

()83
()88
()82
()80
()89

محمةد المخةومة الشةاعر المعةروف بالب ّبغةاط ،مة وة
بو ال رج عبد الوا د ب ننر ب
ّ
ننيبي  ،خدم سيأ الدولة وتن ّق يف البالد بعد وفاته ،ت 041وة.
ّ
اذعةاز واذيةاز .896
مر ساب اقا ص .69
ّ
الخاص 21؛ وسحر البالغة 844؛ ويتيمة الدور .036/9
خاص
ّ
اذعةاز واذيةاز 891؛ و ّ
الخاص 21؛ وسحر البالغة 844؛ ويتيمة الدور .031/9
خاص
ّ
اذعةاز واذيةاز 891؛ و ّ
اذعةاز واذيةاز 891؛ ويتيمة الدور 036/9؛ ومعاود التننيص .281/0
سحر البالغة 844؛ ويتيمة الدور 036/9؛ ومعاود التننيص .281/0
الخاص 21؛ وسحر البالغة 849؛ ولطا أ الظرفاط .11
وخاص
اذعةاز واذيةاز 899؛
ّ
ّ
التمثية والمحا ةةرة 894؛ وسةةحر البالغةةة 849؛ ومكةةا م األخةةال 282؛ وزوةةر اآلداب
110/0؛ ومحا رات األدباط 064/8؛ ومةمع األمثال 11/2؛ وغةر الخنةا ص .831
وس د العبا ة ص .843
سحر البالغة 849؛ ويتيمة الدور .841/9
يتيمة الدور .849/9
يحانة األل ّبا  928/8و960؛ وخالعة األثر  88/8و ،969/2ووةو فيهمةا مة دوا نسةبة
وسقط منهما "والكالم معةوا".
اذعةاز واذيةاز 891؛ وسحر البالغة .841
اذعةاز واذيةاز 891؛ ويتيمة الدور 243/9؛ ومعاود التننيص .821/0
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تواتر به النق يقبِله العق  )8(.سةبي اذنسةاا يف اذ سةاا سةبي األوةةا يف
()2
عمرا م ا يينتظر له عذ ا ا.
الثما  .غضب العاوق قنر ا

()0

األووازي :م ي ُس ي ا ُله استُحس ُمحا ُله )9(.يمة ز يع اذ ي ة
ِ
()6
الم يح  )1(.م فع ما واط لق ما ساط.

[776أ]

/

نةدي

ةةة )4(.الشةةباب بةةاكو ة
ةةة( )1عةة الةةدنيا ُت يع ّ
بةةو الننةةر ال ُعتبةة  )1(:يت يع َّ

الحياة )83(.لساا التقنير قنةير )88(.الشةكر تميمةة لتمةام النعمةة )82(.الرفةق
()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1
()1
()4
()83
()88

()82

اذعةاز واذيةاز 891؛ وسحر البالغة 841؛ ويتيمةة الةدور 248/9؛ ومعاوةد التننةيص
.821/0
اذعةاز واذيةاز 891؛ وسحر البالغة .841
اذعةاز واذيةاز 891؛ والتمثي والمحا رة 234؛ وثما القلوب 610؛ وسةحر البالغةة
841؛ ويتيمة الدور 243/9؛ وزور اآلداب .129/0
ةاص 21؛ وسةحر البالغةةة 238؛ وغةةر الخنةةا ص
ةاص الخة ّ
اذعةةاز واذيةةةاز 896؛ وخة ّ
.042
اذعةاز واذيةاز 896؛ وسحر البالغة 238؛ واذمتاع والم انسةة 62/2؛ وفةيص القةدير
43/0؛ وكشأ الخ اط .218/2
الخاص 21؛ وسحر البالغة 238؛ ومةمع األمثال 024/2؛ و بيع األبةرا 12/0؛
خاص
ّ
ّ
ولباب اآلداب ( سامة ب منقذ) 61؛ والمدو 014؛ والمستطرف  98/8و 92و.208
الةري ،نشةل يف
محمد ب عبد الة ّبا العتب  ،م ّ خ م الكتّاب الشةعراط ،عةله مة
ّ
بو ننر ّ
ثم انتهت لليه اسة اذنشاط يف خراساا والعرا  ،ت 921وة.
خراساا وول نيابتها ّ
تعر"؛ تنحيأ.
يف األع ّ " :
ةةاص 21؛ وسةةةحر البالغةةةة 233؛ ويتيمةةةة الةةةدور
ةةاص الخة ّ
اذعةةةةاز واذيةةةةاز 813؛ وخة ّ
041/9؛ والمدو .864
اذعةةةاز واذيةةةاز 813؛ والتمثيةة والمحا ةةرة 018؛ وسةةحر البالغةةة 233؛ ولطةةا أ
الظرفاط 94؛ ويتيمة الدور 041/9؛ والتذكرة ال خرية 99؛ والمستطرف .1/2
الخاص 21؛ وثما القلوب 000؛ وسحر البالغةة 233؛
وخاص
اذعةاز واذيةاز 818؛
ّ
ّ
ولطا أ الظرفةاط 94؛ ويتيمةة الةدور 041/9؛ و بيةع األبةرا 906/2؛ وطبقةات الشةافعية
الكربى .993/0
التمثي والمحا رة 981؛ وغر الخنا ص .013
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ِ
وجناح النةاح.
لقاح النالح ي

ّ 169
()8

بةةو ال ض ة الميكةةال  :النعمةةة عةةرو

مهروةةا الشةةكر.
ُ

()2

ُ ّب ًل ٍغ يف

()0
ةيب يخت يدمهةةا .وقةةال يف المةةر ة :ل ا
قن ة اة لكةةاا الشة ُ
لبةةالغ .لةةو كةةاا العمةةر ّ

سنت فٱرْجُها.
ننت يف در يجها فقد
د

()8

()2
()0
()9

()9

اذعةةةةاز واذيةةةةاز 818؛ وسةةةحر البالغةةةة 233؛ ون حةةةة الريحانةةةة  ،996/9منسةةةو ابا
أل مد ب مح ّمد الخ اج  ،وفيه ]م المتقا ب[:
لقاح النالح جناح النةاح
ف الرفق والنرب للمرتة
الخةةاص 00؛ ولطةةا أ
وخةةاص
اذعةةةاز واذيةةةاز 803؛ والتمثيةة والمحا ةةرة 986؛
ّ
ّ
الظرفاط  94و18؛ وسحر البالغة 841؛ وزور اآلداب 191/2؛ وبدا ع السل .191
اذعةاز واذيةاز 803؛ وسحر البالغة .841
الخاص .00
خاص
ّ
اذعةاز واذيةاز 803؛ و ّ
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باب يف مثال األدباط
المن ِدن يب دي .
األدب د ي
()2
األدب لِقاح العقول.

()8

[776ب]

ً /ل غربة على ديب.

()0

األدب بي وله نسب.
()1
األديب ِعند ُو األديب.
()6
األدب وسيلة للى ك ّ فضيلة.
()9

األديب ًل يةالس م ًل يةانس.
قر.
ّفر وما كُتب ّ

ما ُ
()4
ق ّيدوا العلم بالكتاب.
()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1
()1
()4

()1

()1

التمثي والمحا رة 814؛ وسمط الآلل .614/8
التمثي والمحا رة .814
التمثي والمحا رة .814
يف األع " :نسيب"؛ تحريأ .وانظر :التمثي والمحا رة .814
التمثي والمحا رة 814؛ ويتيمة الدور .846/9
التمثي والمحا رة .814
التمثي والمحا رة .814
التمثي والمحا رة 863؛ وزور اآلداب .811/8
التمثيةة والمحا ةةرة  ،814وفيةةه" :ق ّيةةدوا العلةةم بالكتابةةة"؛ والطبقةةات الكةةربى 22/1؛
ومننّأ اب ب ويبة 280/1؛ وسةن الةدا م  ،822/8ونُسةب فيةه لعمةر بة الخ ّطةاب
ولعبد ا ب عمر؛ والبياا والتبيةي 29/2؛ ومسةند الشةهاب 013/8؛ والمقاعةد الحسةنة
 834و 883و 941و111؛ وجةةةامع بيةةةاا العلةةةم  036/8و 034و083؛ وتةةةا يخ بغةةةداد
العمةةال  294/83و034؛
91/83؛ وتةةا يخ مدينةةة دمشةةق  010/01و120/90؛ وكنةةة ّ
وزور األكم .231/2
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اك ُتبوا الكتب ألواخر عما كم.

()8

ّ
الخط يمنع م استعةامه ،ووك ُله ي مِ م لوكاله.
لعةام
الم دع يلمة.
الم دع يةمة كالخطوّ ُ
الخطوّ ُ

اآلداب ووا د و ز ّمتها الكتب.
المذاكرة عيق العق .

()2

()0

()9

()1

األدب كالسيأ والمذاكرة ِ
كالم يس ّ .
()1
فحس عقل كيأ و ت.
األدب عو ة العق
ّ
الكتب عداف ِ
ِ ()1
تنشق ع جواور ال يكلم.
الح يكم ّ
()6

 /النحو يف الكالم كالمل يف الطعام.

()4

فالا زيد المضروب )83(،وفالا واو عمرو )88(.للمضاف للى م ليس
منه.
()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1
()1
()4
()83
()88

التمثي والمحا رة .814
الخةةاص 833؛ و دب الةةةدنيا والةةدي 836؛ وزوةةةر
ةةاص
ّ
التمثيةة والمحا ةةرة 814؛ وخة ّ
اآلداب .811/8
التمثي والمحا رة 814؛ وزور اآلداب  ،811/8وفيهما" :كالربود المعلمة".
التمثي والمحا رة  ،863وفيه" :فاجعلوا الكتب لها ز ّمة"؛ وزور اآلداب .811/8
التمثي والمحا رة .863
التمثي والمحا رة .863
التمثية والمحا ةةرة 814؛ و دب الةةدنيا والةةدي 092؛ و بيةةع األبةةرا  ،61/9ونُسةةب فيةةه
لعل ّ ب ب طالب؛ والتذكرة الحمدون ّية 261/0؛ وغر الخنا ص .889
التمثي والمحا رة 863؛ وزور اآلداب .811/8
التمثي والمحا رة 868؛ و سرا البالغة .61
الخاص .11
وخاص
التمثي والمحا رة 868؛
ّ
ّ
سةةيرد يض ة ص " :283فةةالا واو عمةةرو وبغلةةة الشةةطرنج" .وانظةةر :التمثية والمحا ةةرة
862؛ وثما القلوب 812؛ والمث السا ر 218/0؛ وزور األكم .6/2

[776أ]
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مق" ًل يننرف.
وفالا ًل يننرف .ي وو مق ،و" ُ

( )8يتيمة الدور .830/9

()8
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باب يف مثال المع ِّلمي والم ِّدبي
النةةة يغر كةةةالنّق
الةةةتع ّلم يف ِّ
الماط.

يف الحةةةةر )8(،ويف الكِ يبةةةر كالكتابةةةة علةةةى

()2

التخريج بالتد يج.

()0

رب المع ّلم النب َّ كالسماد للة ع.
ُ
()1
م ّدب وًلد غم ُ ّساد .
()6
م لم يتل ّدب يف ِع يغر لم ي ّ يف كِ يبر .
()9

الح يسب.
م فاته األدب لم ين عه ي

()1

عة وج ّ .
 /األدب م األب والنالح م ا ّ

()8

()2
()0
()9
()1
()6
()1
()1

()1

التمثيةة والمحا ةةرة 860؛ والبيةةاا والتبيةةي 211/8؛ وعيةةوا األخبةةا 829-820/2؛
والن قة على العيال 133/2؛ ويف جامع بيةاا العلةم وفضةله  ،011/8و دب الةدنيا والةدي
" :16طلةةب الحةةديا يف النةةغر كةةالنق يف الحةةةر"؛ وسةةراج الملةةو 236؛ والمقاعةةد
الحسنة  963و.116
التمثي والمحا رة .860
التمثي والمحا رة .860
التمثي والمحا رة .860
التمثي والمحا رة 860؛ ومةمع األمثال .021/2
التمثي والمحا رة .860
التمثي والمحا رة .860
التمثي والمحا رة .860
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باب يف مثال العلماط
العلماط يف األ ض كالنةوم يف السماط.

()8

الة ّهال.
العلماط غرباط لكثرة ُ
ِ
()0
مر به اقتبس منه.
كالسراج م ّ
العالم ِّ
()9
لك ّ عالِم و وة.
()2

آفة العلم النسياا.
م
()8
()2
()0
()9

()1

()6

()1

وجهه عند الس ال َّ
َّ
علمه عند الرجال.
ُ
ُ

()6

التمثي والمحا رة 869؛ وزور اآلداب 921/2؛ وجامع بياا العلم وفضله .211/8
التمثية والمحا ةةرة 869؛ وزوةةر اآلداب 924/2؛ وجةةامع بيةةاا العلةةم وفضةةله 441/2؛
ولعالم المو ّقعي .804/2
التمثي والمحا رة 861؛ وجامع بياا العلم وفضله .211/8
التمثي ة والمحا ةةرة 861؛ واألمثةةال (اب ة سة ّةالم) 18؛ وجمهةةرة اللغةةة 410/2؛ والعقةةد
ال ريةةد 0/8؛ ومةمةةع األمثةةال 811/2؛ والمستقنةةى 281/2؛ و سةةا البالغةةة 113؛
ولساا العرب (عن  ،كبا)؛ والتذكرة الحمدون ّية .12/1
التمثيةةة والمحا ةةةرة  821و861؛ ومنةةةنّأ ابةةة بةةة وةةةيبة 216/1؛ وسةةةن الةةةدا م
 ،898/8ونُسب فيه ًلب وهاب الةوري ،ونُسب يف  892/8لعبةد ا بة مسةعود وللنبة ّ
يضةا بل ة "غا لةة العلةم النسةةياا" للحسة بة علة ّ ؛ والن قةة علةى العيةةال
(ص) ،ونُسةب ا
121/8؛ وجامع بياا العلم وفضله  ،999/8وفيه" :غا لة العلم النسياا" و991؛ ومةمةع
األمثال 14/8؛ وتا يخ مدينة دمشق  248/81و990/91؛ و سد الغابة 233/2؛ ولسةاا
العمةةال 819/83
العةةرب ( وف)؛ والمسةةتطرف 91/8؛ والمقاعةةد الحسةةنة 04؛ وكنةةة ّ
و 881/86و 239و .286و بو عبد الر م عبد ا ب مسعود ب غاف الهذل ّ  ،عحاب
م كبا العلماط ،ت 02وة.
التمثية والمحا ةةرة 861؛ وزوةةر اآلداب 924/2؛ وجةةامع بيةةاا العلةةم وفضةةله ،019/8
ونُسب فيه للخلي ب مد ال راويدي.
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[م مةةوط الرجة]:
ا يمنعةةةةةةةةةةةةةةةةةو و يلةةةةةةةةةةةةةةةةة ُه

العلةةةةةةةةةةةةم ييندهةةةةةةةةةةةةى و يلةةةةةةةةةةةة ُه
()2
زل عالِم ّ
لا ّ
زل بة ّلته عا يلم.
ِ
()0
الحرب عطر األ با .

()8

ِ
الحرب جدى م التِّرب.

علما فكلنّه جاو ُله.
م كتم ا

()9

 /علم بال عم كشةر بال ثمر.
رت به.
خير ال قه ما ا
ي

()1

()6

لو سكت م ًل يعلم يلسقط اًلختالف.
()8

()2

()0
()9
()1
()6

()1

[777أ]

()1

ديواا الشةافع  .40وانظةر :التمثية والمحا ةرة 861؛ وتةا يخ مدينةة دمشةق 240/18؛
وهتذيب األسماط واللغات 12/8؛ ووفيات األعياا 819/9؛ والبداية والنهايةة 284/83؛
ووذ ات الذوب .982/2
التمثي والمحا رة 866؛ واللطأ واللطا أ 98؛ والةود والرقةا ق 123؛ واألمثةال (ابة
ةةالم) 231؛ وزوةةةر اآلداب 924/2؛ ومةمةةةع األمثةةةال 99/8؛ وتةةةا يخ مدينةةةة دمشةةةق
سة ّ
.963/91
ِ
الحرب".
التمثي والمحا رة  ،866وفيه" :الحرب عطر ي
التمثي ة والمحا ةةرة 866؛ وزوةةر اآلداب 924/2؛ وجةةامع بيةةاا العلةةم وفضةةله 28/8؛
ومةمع األمثال .003/2
التمثي والمحا رة .866
والمعمةروا والوعةايا 81؛ و مثةال
سالم) 838؛
ّ
التمثي والمحا رة 861؛ واألمثال (اب
ّ
الحةةةديا 981؛ والمحكةةةم 821/9؛ ومحا ةةةرات األدبةةةاط 826/8؛ ومةمةةةع األمثةةةال
298/2؛ والمستقنى 62/2؛ ولساا العرب (فقه).
التمثي والمحا ةرة 861؛ واللطةأ واللطةا أ 98؛ واذمتةاع والم انسةة 894/2؛ وزوةر
اآلداب 903/2؛ وجةةامع بيةةاا العلةةم وفضةةله 119/8؛ وتةةا يخ مدينةةة دمشةةق ،213/20
وفيه" :لو سكت مة ًل يعلةم ًلسة نا"؛ ومعةةم األدبةاط 2299/1؛ وعيةوا األنبةاط 16؛
ولباب اآلداب ( سامة ب منقذ) .900
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يخ در ُ اذجماع ُخ در .
()2
ًل بدّ لل قيه م س يه.
()8

ل ا جاط النّص يب يط ي القيا .

()0

لعادة الحديا ودّ م ين دق النخر.

()8
()2
()0
()9

()9

لس ياا ب عُ يينة؛ والتمثي والمحا رة 861؛ واللطأ
اذعةاز واذيةاز 862؛ ونُسب فيه ُ
وس ياا ب عُ يينة الكويف محدّ ث الحرم ّ
المك له مننّ ات ،ت 841وة.
واللطا أ 98؛ ُ
التمثي والمحا رة 861؛ ومةمع األمثال .243/2
الخاص .831
وخاص
التمثي والمحا رة 861؛
ّ
ّ
نُسةةب يف التمثية والمحا ةةرة  ،864وسةةير عةةالم النةةبالط ً 001/1لبة وةةهاب الةوةةري؛
والبياا والتبيي 839/8؛ والمعرفة والتا يخ 601/8؛ وتا يخ بغداد 21/9؛ وتا يخ مدينة
دمشةةق  ،841/21ونُسةةب فيةةه ألب ة األسةةود الةةدال  ،و ،066/11ونُسةةب فيةةه للةوةةري؛
وهتذيب الكمال .904/26
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والمتنوفة
ةواد
باب يف مثال ال ّ
ّ
ل ا يتم ياض الةنّة فا تعوا فيها.

()8

الر مة.
الدّ عاط م تاح ّ
()0
مةانيق الضع اط.
اِ ّتقوا
ي
()9
اجب الشهوات غص ال يب ينر.
نِ دع يم
ُ
()1
عح ُة اليقي .
الدِّ ي
ّ
()2

القاص.
يحب
القاص ًل
ّ
ّ
ّ

()6

المنافق يف المةلس كالطير  /يف الق ص.
ُع دم ع الدنيا ُت د طر باآلخرة.
()8

()2
()0

()9
()1
()6
()1
()1

()1

()1

وخةاص
اذعةاز واذيةاز  ،860ونُسب فيه لمال ب دينا ؛ والتمثي والمحا ةرة 813؛
ّ
ص 834؛ واذ اطةةة يف خبةةا غرناطةةة  .084/2ومالةة بةة دينةةا وةةو بةةو يحيةةى
الخةةا ّ
مال ب دينا البنري الةاود ،عدو عابد ،ت 803وة.
العمال .62/2
وخاص
التمثي والمحا رة 813؛
ّ
ّ
الخاص  834و883؛ وكنة ّ
التمثي والمحا رة 813؛ وثما القلوب  ،001وفيه" :ا ذ وا مةانيق الضةع اط"؛ والبيةاا
والتبيةةي  012/8و219/0؛ واألمثةةال المو ّل ةدة 888؛ ومةمةةع األمثةةال 813/8؛ و بيةةع
األبرا 011/2؛ والمستطرف .003/2
اذعةاز واذيةاز  ،860ونُسب فيه لمال ب دينا ؛ والتمثي والمحا ةرة 813؛ ومةمةع
األمثال .011/2
التمثي والمحا رة 813؛ وثما القلوب 029؛ وهبةة المةةالس 811/2؛ و بيةع األبةرا
العمال 812/86؛ ون الطيب .241/1
 ،299/2ونُسب فيه لعل ب ب طالب؛ وكنة ّ
التمثي والمحا رة 813؛ واللطأ واللطا أ 91؛ ومكا م األخةال 281؛ ويتيمةة الةدور
814/0؛ وطبقات الشعراط 030؛ و خال الوزيري 181؛ ومةمع األمثال .803/2
التمثي والمحا رة .813
اذعةاز واذيةاز  ،860ونُسب فيه لمال ب دينا ؛ والتمثي والمحا رة .813
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ُّ
كل ما فاتك من الدنيا فهو غنيمة.

()1

نور الحقيقة أحس ُن من ن َْور الحديقة.
ُ
وهجر الخالئق.
قطع العالئق
الزهد ُ
ُ
التصوف ُ
ترك التك ّلف.
ّ

()2

()3
()4
()5
()6
()7

()3

()4

الدنيا ساعة فاجعلها طاعة.
نجا الم ِ
()6
خ ّفون.
ُ
عي ٌن َع َر َف ْت َ
فذ َر َف ْت.
()7
اِف َتضحوا فاص َطلحوا.

()1

()2

()5

ااماك
اإلعجااااا واإليجااااا  ،163والتمثيااال والمحاضااار  ،172ونُساااي فيهماااا البااان السا ّ
والمسااتطرف .47/1
ومحمااد باان صااحيأ أبااو الع ّحاااا اباان السا ّاماك الكااو واع ا ااهااد،
ّ
ت 183ها.
الخااص
وخاص
اإلعجاا واإليجاا  ،164ونُسي فيه للشحلي والتمثيل والمحاضر 173
ّ
ّ
الشاحلي،
 111واللطف واللطائف  48واهر اآلداب  .866/3وأبو بكر ُد َلف بان َج ْحادَ ر
ّ
الحالج ،ت 334ها.
من مشاهير الصوف ّية ،عاصر ّ
اإلعجاا واإليجااا  ،164ونُساي فياه للشاحلي والتمثيال والمحاضار  173واهار اآلداب
.866/3
الخاص  111واللطاف واللطاائف  48واهار اآلداب
وخاص
التمثيل والمحاضر 173
ّ
ّ
.866/3
التمثيل والمحاضر  173واهر اآلداب .866/3
التمثياال والمحاضاار  171وجمهاار اثمثااا  493/1والمستقصاا  135/2والنهايااة
للنحي (ص) والتدوين  381/1وكشف الخفاء .84/2
 ،54/2ونُسي فيه ّ
التمثيل والمحاضر  171والعزلة  83والجليس الصالأ الكا  622وسير أعالم النحالء
لسفيان بن عيينة وكشف الخفاء .149/1
 ،467/8ونُسي فيه ُ
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باب يف مثال الحكماط وال الس ة
الحكمة وةرة يتنبت يف القلب و ُتثمر يف اللساا.
()2
م ييِ يس م الش ط استغنى عنه.
العة ل ًّل ّ
بالذل.
ًل ُينال ّ

()8

()0

 /ك ّ و ط يستطاع قل ُبه ل ًّل الطبيعة و ُيقد على ّد ل ًّل القضاط.
()1
اِ دع ِ
ص الهوى و يطِ دع م و ت.
ُ
اللساا وع المو ّدة العيناا.
يع ّبر ع اذنساا
ّ
ّ
وكلا ما ن ييةل لم يي يةل.
كلا ما ًل بدّ منه قد ن ييةل
لعة الكمال.
ًل تةتمع الحكمة والمال ّ
الحكماط لألخال كاألط ّباط لألجساد.
()8
()2

()0
()9
()1
()6
()1
()1

()9

()6

()1

()1

التمثي والمحا رة 819؛ و وعا وًلد الخل اط 241؛ واألوا .011
اذعةةةاز واذيةةةاز  ،819ونُسةةب فيةةه ألفالطةةوا؛ والتمثي ة والمحا ةةرة 819؛ وعةةحي
كتاب الةود  ،16ونُسب فيه لعمر ب الخطاب؛ وتا يخ مدينةة دمشةق 011/99؛ والتةذكرة
الحمدون ّية 218/8؛ وجامع العلوم والحكم .231/2
اذعةاز واذيةاز ،وفيه" :م اد العةّ  ،لم ييني دله تى ّ
يذل" ،ونُسةب فيةه لسةقراّ؛ والتمثية
والمحا رة .819
اذعةاز واذيةاز  ،811ونُسب فيه لذيوجانس؛ والتمثي والمحا رة .819
وتتمةة
اذعةاز واذيةاز  ،819والتمثي والمحا رة  ،811ونُسب فيهما أل سةطاطاليس؛ ّ
عواا الحكمة 13؛ والتذكرة الحمدون ّية .061/8
التمثي والمحا رة 811؛ وسراج الملو 160؛ وزور األكم  91/2و.204/0
اذعةاز واذيةاز  ،819وفيه" :وقي له :ل ِ يم ًل تةتمع الحكمة والمال؟ قال :لعةّ الكمال"؛
والتمثي والمحا رة .819
التمثي والمحا رة .811
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وجهه.
س ُ ما يف القبي
ُ

()8

العق التميية بي الكا والممتنع.
المكافلة واجبة يف الطبيعة.

()2

()0

وجهةه سة ُ وة ط
( )8محا رات األدباط  ،111/8وفيه" :لةيس علةى وجةه األ ض قبةي ّلًل ُ
منه".
( )2التمثي ة والمحا ةةرة 819؛ وعيةةوا األخبةةا 218/8؛ وهبةةةة المةةةالس 106/8؛ وزوةةر
األكم .61/0
( )0اجع تخريةه ص .44
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القسمّالثاني

باب يف مثال المتك ّلمي
ك ّ مةتهد منيب.

()8

م و ّ يف المشاودات  /فليس بعاق .
بالبحا ُتستخرج دقا ق العلوم.

()2

()0

الذوب ل يم ّ
ألا الش ط ينير للى ِو دكله ووو عند الل ةام كثةر منةه عنةد

الكرام.

()9

ِ
الهة يةذ دي ؟ فقةةال :نعةةم ،و طةةرح لةةه ُ اخةةا م ة
وقي ة لوا ةةدُ :تنةةاظر بةةا ُ
()1
عقل .

()8

()2
()0
()9

()1

التمثية والمحا ةةرة 811؛ و س ة التقاسةةيم 01؛ وخريةةدة القنةةر (قسةةم وةةعراط الشةةام)
911/2؛ وبغيةةةة الطلةةةب 9018/83؛ وتةةةا يخ اذسةةةالم 901/21؛ ولعةةةالم المةةةو ّقعي
841/8؛ ول واد ال حول 816/8؛ وزور األكم .24/2
التمثية والمحا ةةرة 811؛ ويتيمةةة الةةدور  ،284/8وفيةةه" :مة وة ّ بالمشةةاودات فلةةيس
بكام العق "؛ ومحا رات األدباط .811/8
التمثي والمحا رة .811
اذعةاز واذيةاز  ،814وفيهّ " :
ألا الش ط ينةذب للى وكله ،والذوب عند الل ام كثر منه
عنةةد الكةةرام" ،ونُسةةب فيةةه للن ّظةةام؛ والتمثي ة والمحا ةةرة 811؛ وزوةةر اآلداب .111/2
البنري ،ويخ المعتةلة ،ت بعد 223وة.
ولبراويم ب س ّيا الن ّظام ،المتك ّلم
ّ
الخةاص  ،823وفيةه " :تالعةب فالناةا
وخةاص
اذعةاز واذيةاز  ،801ونُسب فيه للن ّظام؛
ّ
ّ
الشطرنج؟ قال :نعم ...اخا م عق "؛ والبنا ر والذخا ر .61/8
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باب يف مثال األط ّباط وما يةري مةراوا م ِع يبروم
والهم وعلم عناعتهم
وما يتم ّث به النا م
العادة طبيعة خامسة.

()8

النحة و يم ير ّمة الع ّلة.
الطب استدامة
ّ
ّ
ب ٍ
()0
كلة يت دمنع يكيالت.
ُ ّ

()2

خ ِّ أ طعام تلم يسقام .
()1
البِطنة ُ /تذوب ال ِ طنة.
()6
م يل ِة يم ال يق دندي استغنى ع ال ي دند.
()9
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()8
()2
()0

()9
()1

()6

التمثي والمحا رة 814؛ ومةمع األمثال  11/2و090؛ والمستطرف .91/8
التمثي والمحا رة 814؛ والبديع 41؛ ومحا رات األدباط  ،886/2وفيه" :و يم ير ّمة السقم".
التمثية والمحا ةةرة  814و991؛ ومكةةا م األخةةال 826؛ واألمثةةال (اب ة سة ّةالم) 221؛
والمعمروا والوعايا 89؛ وعيوا األخبا 801/9؛ والعقد ال ريةد
والبخالط  834و811؛
ّ
880/0؛ و و ة العقالط  ،808وفيه [م الوافر]:
ِ
بلذ ِة ساعةٍ
ٍ
كالت يد دورِ
ّ
منعت خاوا
كلة
وكم م
د
و سالة األمثال البغداد ّية 81؛ وجمهرة األمثةال  218/8و 918و266/2؛ وفنة المقةال
024؛ والتذكرة الحمدون ّية 281/1؛ وخريدة العةا ب 860؛ والمستطرف .96/8
التمثي والمحا رة .813
التمثي والمحا رة  813و211؛ ويتيمة الدور 94/2؛ والبيةاا والتبيةي 18/2؛ واذمتةاع
والم انسة 891/2؛ وجمهةرة اللغةة  068/8و8821/2؛ والعقةد ال ريةد 14/0؛ و خبةا
النساط 62؛ و سالة التوابع والةوابع 881؛ و سالة الناو والشا ج 111؛ وفن المقال
934؛ ووةةرح ديةةواا الحماسةةة 8101/2؛ والمستقنةةى 244/8؛ والتةةذكرة الحمدون ّيةةة
11/4؛ ولساا العرب (بط )؛ وهنايةة األ ب 092/0؛ والمسةتطرف 260/8؛ والمقاعةد
الحسنة  201و161؛ وخةانة األدب 211/9؛ وزور األكم .842/8
التمثي والمحا رة 813؛ ون حة الريحانة .10/1

ّ 183
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ِ
ب ليستغن ي ع العالج بما يكر .
العاق ي ما ُيح ّ
()2
يم يث الدّ واط لل يبدي ا كالنابوا للثوب ين ّقيه ولك ُيبليه.
واله يرم يم يرض طبيع ّ  )0(.نا للمريص
جالينو  :المرض يو يرم عا ض ،ي
الةةذي يشةةته جةةى م ة النةةحي الةةذي ًل يشةةته  )9(.عةةا ب ِ
الةمةةاع
()8

مقتبِس م نا الحياة فل ُي دكثر و ُي ِق ّ .
()1
يغلوق  )6(:ع األسقام لدخال الطعام على الطعام قبة اذوضةام.
()4
ُك د قلي اال تع طوي اال )1(.الدواط وو األي دزم.
()1

()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1

()1
()4

التمثي والمحا رة 813؛ وزور اآلداب .402/9
التمثي والمحا رة .813
التمثي والمحا رة 813؛ وزور اآلداب .402/9
التمثي والمحا رة .813
التمثي والمحا رة 813؛ وثما القلوب .119
الطب.
د ال الس ة المعاعري لةالينو  ،وكاا م المعةبي بآثا يف
ّ
وعيوا األنباط  ،238ونُسب فيه لةربا ي ب بختيشةوع؛ وجةامع العلةوم والحكةم ،964/2
ُ
لدخال الطعام على الطعام قبة اًلهنضةام"؛ والةبخالط ،883
السباع يف الربّ ّية
وفيه" :و ول
ي
وفيه" :الطعام يف لثةر الطعةام"؛ والعقةد ال ريةد  ،030/6وفيةهّ " :
لا عة الةداط كلةه لدخةال
الطعام على الطعام"؛ وعيوا األخبا 281/0؛ ومحا رات األدباط 191/2؛ و بيع األبرا
لس ياا ب عيينة؛ والمستطرف  ،012/2وفيه" :الداط لدخال الطعام لثةر
 ،69/1ونُسب فيه ُ
الطعام" .وجربا ي بة بختيشةوع ،طبيةب سةريا نسةطو ي عةاش يف بغةداد ،ينتمة لعا لةة
بختيشوع الت تعود عولها لةنديسابو  ،كاا طبيب األمةي والروةيد ،سةةنه المةلموا ثةم
عاد لخدمته ،ت 280وة.
المستطرف .91/8
األزم :تةةر األكةة (اللسةةاا) .التمثيةةة والمحا ةةرة 814؛ والةةبخالط  ،883ونُسةةب فيةةةه
للحا ث ب يك يلدة؛ و دب الكاتب 881؛ وعيوا األخبةا 212/0؛ والعقةد ال ريةد 819/6
الطةب ،بقة للةى زمة
و .031والحا ث ب يك يلدة الثق  ،كةاا مة الطةا أ وسةافر وتع ّلةم
ّ
معاوية ،ت 63وة.
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يورا )8(:األك على ِّ
الشبع داط والشرب على الريق ديط.

()2

()0
عدو الةسم.
وكثير
الروح
ّ
ُ
الراح عديق ّ
ُ ني ب لسحا  :قلي ّ
وعأ م طبيةب )6(.عةان ِع
ب لن س  / )1(.فالا
ُ
العرب :يا طبيب ُط َّ
()1
الطبيب قب ا تمرض )1(.ليس على الطبيب س يذباج.
ي
()9
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وللس ّقاّ مثال ،فمنها تمثلهم لذي الش ط المريب.
وعر [م الوافر]:
ةةةةت ا بة ٍ
ةةةةول عةةةةةحي ٍ
ل ا مةةةةةا كنة ي

()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1
()1
()4

لر
يًل فٱضل

ْ بةةه وجة يه الطبية ِ
ةب

()4

الطب م ثالثي مقالة.
القس ،م و اذسكند ّية ،كتب بالعرب ّية كتا ابا يف
ورا ب عي
ّ
ّ
تتمة عواا الحكمة .06
ّ
ني ب لسحا  ،طبيب م ّ خ م جم ،كاا م و الحيرة وسافر للى البنرة وانتقة للةى
بغداد ،عاعر تسعة م الخل اط ،ت 263وة.
الخاص 42؛ ولطا أ الظرفاط 64؛ واللطأ واللطا أ 61؛ وم غاب عنه المطرب
خاص
ّ
ّ
 ،810وفيه" :الراح عديق الروح"؛ وعيوا األنباط .211
سةالم) 231؛ والعقةد ال ريةد 883/0؛ وجمهةرة
ّ
التمثي والمحا رة 812؛ واألمثال (ابة
األمثال 920/2؛ ومةمع األمثال 988/2؛ والمستقنى .241/2
التمثي والمحا رة .818
سبق و ود العبا ة ص .12
الخاص .886
وخاص
التمثي والمحا رة  818و216؛
ّ
ّ
التمثي والمحا رة .812
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باب يف مثال القضاة وال ُعدول
ُ دس
القا

ي القا

خير م واودي دي عدل.

ًل يسمع ما ييكر .

()8

()2

ل ا كذب القا فال يت دندُ .
()9
اِعطل الخنماا و بى القا .
ِ
ِ ()1
يلت ال يح يك يم و دي ُ /ي د ل .
م
سةم قاتة  .ي نّهةم ّبمةا يشةهدوا علةى الرجة بمةا فيةه
يق ال ُعةدول ّ
()0

والكُه.

()6

وعر [م المنسرح]:
ةةةاح لةةةةه
والمةةةةر ُط ًل ُيرتةةةةةى النةة ُ

خنةةمه القا ةة
يو امةةا ل ا كةةاا
ي

()1

آخر [م الوافر]:
()8
()2
()0
()9
()1

()6
()1

التمثي والمحا رة 840؛ و سةالة األمثةال البغداد ّيةة  ،22وفيةه" :عنايةة القا ة خيةر مة
واودي عدلي ".
التمثي والمحا رة .840
التمثي والمحا رة .840
التمثي والمحا رة .840
العمةال 011/80؛ والنةحاح
ّ
التمثي والمحا رة 840؛ واألمثال (اب
سةالم) 12؛ وكنةة ّ
(فلةةةج)؛ وجمهةةةرة األمثةةةال 214/2؛ ومحا ةةةرات األدبةةةاط 938/8؛ ومةمةةةع األمثةةةال
088/2؛ ولساا العرب (فلج) .و ُيروى " :يي د ُلج" ،ي ينتنر على خنمه.
التمثي والمحا رة .849
التمثيةةةة والمحا ةةةةرة 840؛ وعيةةةةوا األخبةةةةا 11/8؛ وهبةةةةةة المةةةةةالس 061/8؛
ومحا رات األدباط .982/8
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ل ا كةةةةاا القضةةةةا ُط للةةةةى ابةةةة آوى

( )8التمثي والمحا رة .840

فتعةةةدي ُ الشةةةهود للةةةى القة ِ
ةةرود

()8

ّ 181

القسمّالثاني

باب يف مثال الشعراط بما لهم وعليهم
وي للشعر م

السوط.
اوية َّ

()8

الشعر لساا الةماا ،والشعراط مراط الكالم.
()0
الشعر ععب وطوي ُس َّل ُمه.
ِ ()9
الس ِر ّي و سرى مروطة الدَّ ن ّ .
الشعر دنى مروطة َّ
()1
 /س ُ الشعر كذ ُبه.
()2

()8

()2

()0

()9

()1

ةاص
ةاص الخة ّ
نُسةةب للحطي ةةة يف غلةةب المنةةاد  .وانظةةر :التمثية والمحا ةةرة 819؛ وخة ّ
889؛ وعيةةوا األخبةةا  ،63/2وفيةةه" :م ة اويةةة الشةةعر"؛ والمحاس ة والمسةةاا 261؛
ومةمةةةةع األمثةةةةال 220/2؛ والتةةةةذكرة الحمدون ّيةةةةة 064/0؛ وخةانةةةةة األدب 988/2؛
والتعةةازي والمراثةة 216؛ والمستقنةةى 212/2؛ وبيةةاا خطةةل مةة خطةةل 819؛ ولسةةاا
العرب (زي )؛ والوايف بالوفيةات  .16/88والحطي ةة وةو جةرول بة و العبسة  ،وةاعر
مخضرم اوتُهر بالهةاط ،وةا ّمه و با ون سه.
التمثيةةةة والمحا ةةةةرة 819؛ واللطةةةةا أ والظرا ةةةةأ 62؛ وجمهةةةةرة األمثةةةةال 101/8؛
والمحاس ة والمسةةاو  ،921وزوةةر اآلداب  ،910/2ونُسةةب فيهمةةا للخلي ة ب ة مةةد؛
ومةمع األمثةال 019/8؛ والمستقنةى 811/8؛ والمسةتطرف  ،41/8ونُسةب فيةه ألبة
نوا ؛ والمةور .918/2
مةة وةةعر للحطي ةةة ،ديوانةةه  .016وانظةةر :المحاسةة والمسةةاو 261؛ والعقةةد ال ريةةد
913/2؛ واألغةةا 861/2؛ وهتةةذيب اللغةةة 216/0؛ ومةمةةع األمثةةال 220/2؛ ولسةةاا
العةةةرب (مضةةةص ،عةةةةم)؛ والتةةةذكرة الحمدون ّيةةةة 013/0؛ والعمةةةدة 886/8؛ والةةةوايف
بالوفيةات 16/88؛ وطبقةات الشةافعية الكةةربى  ،091/1وفيةه" :النحةو عةعب"؛ والبدايةةة
والنهاية 831/1؛ وخةانة األدب .982/2
التمثيةة والمحا ةةرة 819؛ والبيةةاا والتبيةةي 298/8؛ ومةةةالس ثعلةةب 914/2؛ والةلةةيس
النال الكايف 911؛ ومحا رات األدباط  ،866/8وفيه" :وو سرى مروطة الةد ّ و دنةى مةروطة
السري"؛ و بيع األبرا  ،230/1ونُسب فيه لةياد ب بيه؛ وتا يخ مدينة دمشق .081/09
ّ
لحةر ب عمةرو الكنةدي؛ والتمثية والمحا ةرة 811؛
اذعةاز واذيةاز  ،61ونُسب فيه ُ
ونقةةةد الشةةةعر 84؛ و بيةةةع األبةةةرا 281/1؛ والعمةةةدة 68/2؛ والمثةةة السةةةا ر .848/0
و ةر ب عمرو الكندي ،آك المرا ّ ،ول ملو كندة.
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ما ظنّ بقوم ذ ُقهم كذ ُبهم.
وعر النا
ُ

م نت يف وعر .

()8

()2

الة اف يف الشعر كالرخنة يف ال قه.
ِّ
()9
لعطاط الشاعر مِ بِ ّر الوالدي دي .
خير المدح ما وافق ال ية الممدوح.
اللهى ل ت ال َّلها.

()0

()1

()6

يتني َّ ع طريق القافية.
قالت تميم لسالمة ب جنةدل )1(:امةدي د نا بشةعر  ،فقةال :افعلةوا تّةى
()4
قول.
()1

()83
لةم ًل ترثة
لحساا ب ثابت:
وقالت األننا
ي
ّ
ِ ()88
الم درثية.
عليه؟ فقالّ :لت المنيبة ع ي

سةول ا عة ّلى ا

()8

التمثي والمحا رة .811
التمثي والمحا رة 819؛ والشعر والشعراط 26/8؛ والعمدة .43/8
التمثي والمحا رة 819؛ وزور اآلداب  ،640/2منسو ُبا ألب عبيدة ،وفيه" :كالرخنة يف
الدي "؛ والعمدة .893/8
التمثي والمحا رة 811؛ وجمهرة األمثال 818/8؛ وهبةة المةالس .900/8
التمثي والمحا رة .811
َّ
اللهى :جمع ُلهوة ،ووة العطيةة ،وقية  :فضة العطايةا و جةلهةا (اللسةاا) ،واللهةا :جمةع
يلهاة ،وو الهنة المطبقة يف قنى سقأ ال م .وانظر :التمثي والمحا رة .811

()1

سبق و ود العبا ة ص .14
بو مال سالمة ب جندل التميم  ،واعر جاول م ال رساا اوتهر بوعأ الخي .
الخاص .882
وخاص
التمثي والمحا رة  ،811وفيه " :تى ثنّ ي "؛
ّ
ّ
الغسةان ّيي
م وعراط الرسولُ ،ولد يف يثرب ،م الشعراط المخضرمي  ،اوتُهرت مدا حه يف ّ
وملو الحيرة قب اذسالم ،وعم قب وفاته سنة 19وة.
التمثي والمحا رة  ،811وفيه" :ج ّلت المنيبة".

()2
()0
()9
()1
()6

()1
()4
()83
()88
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وقي لةرير :لقد ُ
ولعت بالوقيعة يف النا  ،فقال :نةا ًل بتةدي ولكة
ي
عتدي.

()8

للعةةةاج )2(:ل ّنة ًل ُتحسة الهةةةاط ،فقةةال :الهةةدم  /سةةه مة
وقية
ّ
البناط.

()0

وقي لل ُكميت )9(:ل ّن ُتعاب باذطالة ،فقال :نا على التقنير قد .
تقنةر وةعا  ،فقةال :يك ية مة القةالدة مةا
للةمةاز )1(:لنّة
وقي
ّ
ّ
اّ بالعنق.

()8
()2

()0
()9
()1
()6

()6

التمثيةة والمحا ةةرة  ،819وفيةةه" :ولكةة قتةةدي"؛ والبيةةاا والتبيةةي  13/2و861/0؛
والشعر والشعراط .011/8
عبد ا ب ابة ب لبيد ب عخر السعدي التميم بو الشعثاط ،اجة مةيد ،مة الشةعراط،
ثم د اذسالم و سلم وعاش للى يام الوليةد بة عبةد
ُولد يف الةاولية وقال الشعر فيهاّ ،
المل  ،ت نحو 43وة.
التمثي والمحا رة 816؛ وزور اآلداب  ،614/0وفيه" :م قد على تشييد األبنية ،مكنه
خراب األخبية".
الكميةةت ب ة زيةةد ب ة ُخني ة ديس األسةةدي ،وةةاعر الهاوةةم ّيي م ة و ة الكوفةةة ،اوةةتهر ّيةةام
عالما بلغات العرب وآداهبا و نساهبا ،ت 826وة.
األمو ّيي  ،كاا ا
الةمةاز ،كةاا لةو الحكايةة كثيةر النةاد ة ،وكةاا سةلم الخاسةر
بو عبد ا
محمد ب عمرو ّ
ّ
عمه ،م و البنرة ،دخ بغداد ّيام الرويد والمتو ّك .
ّ
التمثي والمحا ةرة 816؛ والبيةاا والتبيةي  231/8و61/2؛ والحيةواا 44/0؛ والشةعر
والشةةةعراط 28/8؛ واذمتةةةاع والم انسةةةة 14/0؛ والعقةةةد ال ريةةةد  ،264/2ونُسةةةب فيةةةه
لعقيةة بةة ع ّل ةةة ،و( 961/0بةةدوا نسةةبة)؛ والنةةناعتي 803؛ وزوةةر اآلداب 649/0؛
ومحا ةةرات األدبةةةاط 819/8؛ والمستقنةةةى  ،94/2وفيةةه " :ي دسةةة ُب مةةة القةةةالدة"...؛
والعمدة 811/8؛ وهناية األ ب  880/2و21/0؛ وخةانةة األدب  .861/88وعي قية بة
عيم يةرة بنةت
الم ّري ،ينته نسةبه للةى بنة ُم َّةرة مة ُ بيةاا ،و ُمةه د
عُ َّل ة ب الحا ث ب معاوية ُ
الم ّري ،ويكنى با ال يع يم َّلس ،و با الةرباط ،ووما ابنه وابنته ،ت 833وة.
الحا ث ب عوف ُ
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العمال والوًلة
باب يف مثال ّ
مرة ال ِ طام.
الر اع ّ
الوًلية لوة َّ
()2
ُغبا العم خير م زع راا العطلة.
()8

ك ّ ا ة عم السلطاا اذ ساا للى اذخواا.
م تا يف وًليته ّل يف عةله.

()0

()9

م و ًّل السلطاا ّيعه الشيطاا.
()1
النح ية يي دل ية دم العم .
اِ دل ية ِم
ّ
()6
الوًلية وك ّ مدح والعةل وك ّ ّم.
[777ب]

/العةل طال الرجال.
()8

()2
()0

()9
()1
()6
()1

()1

التمثي ة والمحا ةةرة 894؛ وتحسةةي القبةةي  ،16وفيةةه" :وًليةةة السةةلطاا"؛ والمحاسةة
لعما ب ياسر؛ ومةمع األمثال  ،14/8وفيه" :اذمةا ة لةوة
والمساو  ،864ونُسب فيه ّ
لعمةةا ب ة ياسةةر؛ و سةةا البالغةةة .622
الر ةةاع"؛ و بيةةع األبةةرا  ،860/1ونُسةةب فيةةه ّ
وعم ةا ب ة ياسةةر عةةحاب ّ م ة مةةوال بن ة مخةةةوم ،وم ة السةةابقي للةةى اذسةةالم ،وم ة
ّ
المستضع ي الذي عُ ّةذبوا لي كةوا دية اذسةالم ،وةا مةع النبة ّ (ص) يف غةواتةه ك ّلهةا،
ت 01وة.
التمثي والمحا رة 894؛ وزور اآلداب 112/0؛ ومةمع األمثال .61/2
التمثي والمحا رة 813؛ وهبةة المةالس 010/8؛ و بيةع األبةرا  ،860/1ونُسةب فيةه
محمةد
محمةد؛ والتةذكرة الحمدون ّيةة 881/8؛ والمسةتطرف  .801وجع ةر بة
لةع ر ب
ّ
ّ
الناد  ،لمام العلم ،عا ب ال ضا  ،ت 891وة.
التمثي والمحا رة 894؛ و دب الدنيا والدي .068
التمثي والمحا رة 894؛ والبياا والتبيةي 40/2؛ وتةا يخ الطةربي 61/1؛ ومحا ةرات
األدباط  149/8و ،238/2وفيها جمي اعا نّه لأل نأ.
التمثي والمحا رة .894
سبق و ود العبا ة ص .861
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العمال.
العةل يص ّ

ّ 191
()8

المعتة [م مةةوط الكام المر َّف ]:
اب
ّ
ُسةةةةةةةةةةة دك ُر الوًليةةةةةةةةةةةة ط ّيةةةةةةةةةةةب
ٍ
ٍ
ةةةةةةةةةةةةةة
ةةةةةةةةةةةةةه بوًلية
كةةةةةةةةةةةةةةم تا ة

ُ
وخمةةةةةةةةةةةةةةا ُ ٌّل وةةةةةةةةةةةةةةديدُ

()2

ةةةةةةةص الربيةةةةةةةةدُ
وب يع دةلةةةةةةةةه كة ي

()0

( يص) ،وفيةه" :العةةل

( )8التمثي والمحا رة 813؛ ومكا م األخال 282؛ وتاج العرو
يص الرجال".
( )2سير عالم النبالط  ،220/86وعةة فيهُ " :
وخما مال و وح".
( )0تحسةةي القبةةي 16؛ وثمةةا القلةةوب 684؛ والمنتح ة 011؛ والمحاس ة واأل ةةداد 10؛
والمحاس والمسةاو 864؛ و وةعا وًلد الخل ةاط  ،809وفيةه" :وبعةلةه يعةدو الربيةد"؛
وزور اآلداب 112/0؛ والمنتخ 142/2؛ والتذكرة الحمدون ّية .004/4
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باب يف مثال الةنود و ي يملة السالح
و عحاب الحروب
الحرب ُخدعة.

()8

الح يرب.
الح درب مشت ّقة م
ي
ي

()2

الحرب ّولها كالم وآخروا اعطالم.

()0

( )8مة ةةديا النبة ّ (ص) .وانظةةر :التمثية والمحا ةةرة 812؛ ومنةنّأ عبةةد الةةرزا 811/83؛
سالم) 01؛ ومننّأ اب ب ويبة  041/1و811/83؛ ومسةند مةد بة نبة
واألمثال (اب ّ
 10/2و 831و 030و 024و 091و 910/80و 940و 19/28و 12/22و288
و 894/91و119؛ وعةةحي البخةةا ي  60/9و 69و 233و86/4؛ وعةةحي مسةةلم 198؛
وسن اب ماجه  491/2و496؛ وسن ب داود  90/0و299/9؛ و دب الكاتب 901؛ وسن
ال مةةةذي 296/0؛ والكامةةة 208/2؛ والسةةةن الكةةةربى  910/1و06/1؛ وجمهةةةرة اللغةةةة
114/8؛ والعقةةد ال ريةةد  822/8و 821و 232و 69/0و 66و046/9؛ وعةةحي اب ة ّبةةاا
 811/1و 11/88و806/81؛ ومسةةةةةند الشةةةةةةام ّيي  816/8و 289و 23/2و 831و831؛
ومعةم الطربا األوسط 011/2؛ ومعةم الطربا الكبير  21/0وموا ع خرى؛ واألمثةال يف
الحةةديا  22/8و 29و280/2؛ والنةةناعتي 248؛ ومحا ةةةرات األدبةةاط 219/0؛ ومسةةةند
الشةةهاب  93/8و 98و92؛ ووةةعب اذيمةةةاا  990/6و991؛ وفنةة المقةةال 81؛ ومةمةةةع
األمثال 841/8؛ والمستقنى 031/8؛ و بيع األبةرا 891/2؛ والتةذكرة الحمدون ّيةة 041/2
و 980و282/1؛ ومعةم البلداا 41/8؛ وهناية األ ب  816/6و 811/81و23/23؛ و ياة
الحيةةواا الكةةربى 804/2؛ والمقاعةةد الحسةةنة  039و 031و164؛ ومةمةةع الةوا ةةد 023/1
العمال  603/0و 602و 600و 609و 011/9و 961و 964و913
و 234/6و18/1؛ وكنة ّ
و 918و 246/83و 963و861/80؛ وخةانة األدب 93/2؛ وزور األكم .836/2
تمام يف ديوانه ] 69/8م البسيط[:
( )2قا ا عةة بيت ألب ّ
ِ
الح ير ِ
ب
والحرب مشت ّقة المعنى م
الحرب يي العي تو يفلس
لما ى
ي
ي
ّ
( )0التمثي ة والمحا ةةرة 819؛ والتةةذكرة الحمدون ّيةةة 894/1؛ وسةةراج الملةةو  ،131وفيةةه:
"الحرب ولها الكالم وآخروا ِ
الحمام".
ّ

ّ 193

القسمّالثاني

الحرب ِسةال و يع يثراهتا ًل ُتقال.
الكيد بلغ م األيد.

()8

()2

المكر يل ُة يم ًل يل ية له.
()9
ثم الك اح.
السالح ّ
 /السالح زينة وعُدّ ة.

()0
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()1

محرض خير م لأ مقات .
ِّ

()6

ُليت بال يبيات فعلي بالثبات.
ل ا ابت ي

()1

الطريق يف وةيمته.
عدو
ي
ًل تمنع َّ
الهةيمة ُت ِ
()1
ح ّ الغنيمة.
ال ِ را يف وقته يظ ي ر.

()4

وعر [م الخ يأ]:
()8

()2
()0
()9

()1
()6
()1
()1
()4

اذعةةاز واذيةةةاز  ،61ونُسةب فيةةه للمنةذ بة مةاط السةةماط؛ والتمثية والمحا ةةرة 812؛
الخةاص 884؛ وغةر الخنةا ص  .966والمنةذ بة مةاط السةماط وةو المنةذ بة
وخاص
ّ
ّ
الغسةا يةوم
امر القيس ،وماط السماط ّمه واسمها ماوية بنت عوف ،قتله الحا ث األعرج ّ
عي ُ باغ.
التمثي والمحا رة 812؛ ومةمع األمثال 810/2؛ وبدا ع السل .868
التمثي والمحا رة .812
وخةاص
اذعةاز واذيةاز  ،61ونُسةب فيةه لعمةرو بة ونةد؛ والتمثية والمحا ةرة 812؛
ّ
الخاص  .823وعمرو ب وند وو عمرو ب المنذ الحيري ،كاا وديد الوطةلة والسةلطاا،
ّ
والمتلمس.
تميما يف د اوا ،كاا عا ب يط يرفة
ّ
ووو الذي غةا ا
التمثي والمحا رة .812
التمثي والمحا رة .810
التمثي والمحا رة .810
التمثي والمحا رة  ،810وفيه" :الهةيمة تح ّ العةيمة".
مر ساب اقا ص .66
ّ
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ُ
كُتِةةةةةب القتةةةةة ُ
والقتةةةةةال علينةةةةةا

ِ
ةةذيول
وعلةةةى الغانيةةةات جةةةر الة

آخر [م الكام ]:
كةةةةم بةةةةي قةةةةةو ٍم لنّمةةةةا ن قةةةةةا ُتهم

مةةةةال وقةةةةو ٍم ُين قةةةةوا ُن وسةةةةا

()8

()2

جةةر الةةذيول"؛ والتمثيةة
( )8ديةةواا عمةةر بةة بةة بيعةةة  ،816وفيةةه" :وعلةةى المحنةةنات ّ
والمحا رة 819؛ والبياا والتبيةي 206/2؛ وعيةوا األخبةا 94/2؛ والكامة 818/2؛
وت سةةير الطةةربي 069/0؛ والعقةةد ال ريةةد 881/6؛ ومةةروج الةةذوب 038/0؛ واألغةةا
223/4؛ واألوا 081؛ وزور اآلداب 189/0؛ وهبةة المةالس 11/2؛ وسمط الآللة
861/8؛ وتا يخ مدينة دمشق  811/86و 220/21و 246/64و241؛ ومعةةم األدبةاط
 8119/9و2801/1؛ وغةةر الخنةةا ص 248؛ وهنايةةة األ ب 13/28؛ ومةةرآة الةنةةاا
891/8؛ ووذ ات الذوب .061/8
تمام  .261/2وانظر :التمثي والمحا رة .812
( )2ديواا ب ّ

القسم الثاني
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الضياع
باب يف أمثال الدهاقين وأصحاب ِّ
 /اِبتغوا الرزق يف خبايا األرض.
()2
اِ ّتخذ ضيع ًة تفي ُء لك إذا خانك اإلخوان.
()3
َمطرة يف نيسان خير من ألف سان.
()4
إذا كانت السنة مخصبة تب ّين ِخص ُبها يف النيروز.
()5
الحساب عند ّ
التبذر.
السعر تحت ِ
()6
المن َجل.
()1

()1

()2

()3

()4
()5
()6

الخراّ 120؛ وغرير
وخراّ
التمثيل والمحاضررة  194و252؛ وثمرار اللوروب 509؛
ّ
ّ
الحديث 259/1؛ ومعجم الطرباين األوسر 101/8؛ وأخبرار أصربهان 213/2؛ وشرع
اإليمان 440/2؛ ومسند الشهاب 404/1؛ ومحاضرات األدباء 503/4؛ ومجمع األمثال
رري (ّ)؛
449/2؛ والملاصررد الحسرررنة 151؛ وربيرررع األبررررار  ،169/1ونُسررر يررري لونبر ّ
والنهاية 3/2؛ والمثل السائر 33/1؛ وهناية األرب 213/1؛ وتراري اإلسر 432/13؛
وكنررا العمرررال 21/4؛ وكشرررف الخفررراء  138/1و .138/1ويررررو " ِ
التمسررروا الررررزق"
ُ
ّ
و"اطوبوا الرزق".
اإلعجاز واإليجاز  ،131و يي "ا ّتخذ ضيعة تبلى لك" ،ونُس يري إلسرماعيل برن َصربي ؛
والتمثيل والمحاضررة  .195وإسرماعيل برن َصربي  ،كاتر عورى ديروان الرسرائل والتوقيرع
والسر لورشيد ،كان كات ًبا حا ًظا بويغًا ،وكان معرو ً ا بالكذب والمطل.
ّ
ِ
الخاّ  ،120و يي "ألف سنان"؛ والبصرائر والرذخائر
وخاّ
التمثيل والمحاضرة 194؛
ّ
ّ
المستَلي
 ،115/3و يي "ألف شان"؛ ومجمع األمثال  .330/2و"سان" ،أي الساين ،وهو ُ
(الوسان).
التمثيل والمحاضرة .194
كذا يف األصل ،ولع ّوي "البيدر" كما يف التمثيل والمحاضرة  ،194والوطف والوطائف .63
الخرراّ 120؛ والوطررف والوطررائف 63؛ ومجمررع
وخرراّ
التمثيررل والمحاضرررة 194؛
ّ
ّ
األمثال .353/1

[111ب]
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ًل يعة على م له يعة.
تقول الضيعة لنا بها:

()8

ي دع ُمر.

ظ ّل

الضيعة يف غير بلد لغير ولد .

()2

()0

م ّلأ الكتاب يف كتابه كتاب المبهج :خرير الماط يف الضيعة عبا ة عة
()6
()1
()9
المعيشة يف ال ِ ال ة.
العما ة .نقناا ال يغ ّلة زياد ُة ال ُغ ّلة .يفالح ي
وعر [م الطوي ]:
[775أ]

ّل قاساوا ومة مة ّ باعهةا

وةةةةة المةةةةةال ل ًّل ّا فيهةةةةةا يم يذ ّلةةةةة اة

فم

 /آخر [م السريع]:
ِ
ةةةةةب الضةةةةةةيع ية و ُقةةةةةةد ٍة
ًل يي دغنة ُ

يريةةةةةةةةد ا تبقةةةةةةةةى بنةةةةةةةةبيانِ ِه

()1

()1

آخر [م الطوي ]:
()8

()2
()0
()9
()1
()6
()1

()1

اذعةةةاز واذيةةةاز  ،838ونُسةةب فيةةه ألبة المظ ّ ةةر ننةةر بة ناعةةر الةةدي ؛ و بيةةع األبةةرا
 .813/8وننةةر ب ة ناعةةر الةةدي وةةو األميةةر ننةةر ب ة سةةبكتكي  ،خةةو السةةلطاا محمةةود
الغةنوي ،ول نيسابو وبنى المد سة السعيد ّية ،ت 982وة.
التمثي والمحا رة .849
التمثي والمحا رة 841؛ واللطأ واللطا أ .60
اللطأ واللطا أ .60
ةاص 823؛ وسةةحر البالغةةة 238؛ والمةةبهج ،61
ةاص الخة ّ
التمثية والمحا ةةرة 841؛ وخة ّ
وفيه" :الع ّلة".
الخاص .823
وخاص
المبهج  66و61؛ والتمثي والمحا رة 841؛
ّ
ّ
يف األع " :باعاوا"؛ تحريأ .وانظر :تحسي القبي  ،66منسةو ابا ًلبة ال ةرات ،و كةر نّةه
م كتاب المبهج ،وليست العبا ة فيةه؛ والتمثية والمحا ةرة 841؛ واللطةا أ والظرا ةأ
محمد ب موسةى ،وزيةر مة الةدواة
11؛ واللطأ واللطا أ  .60واب ال رات وو عل ّ ب
ّ
ال نحاطُ ،قت سنة 082وة.
التمثي والمحا ةرة 841؛ ومحا ةرات األدبةاط  ،991/8ونُسةب فيةه أل مةد بة وا ة
ولع ّله مد ب وا اليعقوب الم ّ خ المشهو  ،ت 219وة ،وفيه" :لنبيانه".

القسمّالثاني

ضرت اعةدا ا
ل ا نت لم تة ع و
ي
آخر[م الهةج]:
ل ا مةةةةةةةةةةةةا ين يقةةةةةةةةةةةة ي الةةةةةةةةةةةةدِّ دوقا
فكةةةةةةةةم مةةةةةةةة نعمة ٍ
ةةةةةةةة بيضةةةةةةةةا
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ندمت على التقنير يف زم ال يب دذ ِ
ي

()8

ُا غةةةةةةةةةةةةةةةة ّال ِ
ِ
ةةةةةةةةةةةةةةةاتيق
ت الرسة
ِ ()2
يط يف ُسةةةةةةةةةةةةةود الةواليةةةةةةةةةةةةةق

( )8التمثي ة والمحا ةةرة  ،841وفيةةه" :و بنةةرت اعةةدا ا نةةدمت علةةى الت ةةريط"...؛ وعيةةوا
األخبةةا  ،064/2والعقةةد ال ريةةد  ،810/0وفيهمةةا" :نةةدمت علةةى الت ةةريط"...؛ و يةةاة
الحيواا الكربى 819/8؛ وزور األكم  021/8و14/0؛ وكشأ الخ اط .982/8
( )2التمثي والمحا رة 841؛ والمبهج .61
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التةا والسوقة
باب  /يف مثال ّ

[775ب]

التةا ة لما ة.

()8

المال د الربحي .

()2

الن درف ًل يحتم ال َّظ درف.
َّ

()0

ك ّ و ط وثمنُه.
()1
اِو ِ لن س وللسو .
()9

النسي ة نسياا والتقا

يو يذياا.

األسوا موا د ا يف

ه.

المتاع م ّول طالبه.
ب ِع
ي
()8
()2
()0
()9

()1

()6
()1
()1

()6

()1

()1

الخاص 823؛ واللطأ واللطا أ .68
وخاص
التمثي والمحا رة 846؛
ّ
ّ
ةاص 823؛ وثمةةا القلةةوب 020؛ واللطةةأ واللطةةا أ
ةاص الخة ّ
التمثية والمحا ةةرة 846؛ وخة ّ
68؛ و سالة األمثال البغداد ّية 81؛ وسمط الآلل 614/8؛ ومةمع األمثال .081/8
الخاص 823؛ واللطأ واللطا أ .68
وخاص
التمثي والمحا رة 846؛
ّ
ّ
الخةاص 823؛ واللطةأ واللطةا أ 68؛ واألمثةال المو ّلةدة
وخةاص
التمثي والمحا ةرة 846؛
ّ
ّ
48؛ ومةمع األمثال 818/2؛ و بيع األبرا  ،016/9ونُسب فيه لةيةاد األعةةم .ووةو زيةاد بة
سليماا و سليم األعةم ،بو مامة العبدي ،مةولى بنة عبةد القةيس ،مة وةعراط الدولةة األمويةة،
جةل الشعر ،فني األل اظ ،كانت يف لسانه عةمة فل ّقب باألعةم ،مات نحو 833وة.
الخاص 823؛ واللطأ واللطةا أ 68؛ واألمثةال (ابة
وخاص
التمثي والمحا رة 846؛
ّ
ّ
سة ّةالم) 280؛ والعقةةد ال ريةةد 883/0؛ وجمهةةرة األمثةةال  11/8و13؛ ومةمةةع األمثةةال
061/8؛ والمستقنى 841/8؛ والتذكرة الحمدون ّية 01/1؛ وزور األكم .202/0
التمثيةةة والمحا ةةةرة 846؛ واللطةةةأ واللطةةةا أ 68؛ و سةةةالة األمثةةةال البغداد ّيةةةة 1؛
ومحا رات األدباط .101/9
التمثي والمحا رة 846؛ ومةمع األمثال .011/8
يف التمثي والمحا رة  ،846ومةمع األمثال " :823/8بع المتاع م ول طالبه تو َّفق فيه".
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القسمّالثاني

ل ا لم ُتربِح تةا ة ِ
فاعد دل عنها للى غيروا.
د
()2
ٍ
ساب يةيد.
نعو با م
الغلط ُيرجع.

()8

()0

الس يلأ يت يلأ.
َّ

()9

الرديط ًل يساوي مولته.
ّ

()1

وم ديه.
ما المرط ل ًّل بد ي
()1
ق ّلة العيال د اليسا ي دي .
()6

العيال ُسو
()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1

()1

المال.

()1

التمثي والمحا رة .841
التمثي والمحا رة 841؛ واللطأ واللطا أ 68؛ ومةمع األمثال .011/2
ةةاص  ،823وفيهمةةا" :الغلةةةط ُيرجةةع النسةةةي ة"؛
التمثيةة والمحا ةةةرة ،841
وخةةاص الخة ّ
ّ
واللطأ واللطا أ 68؛ ومةمع األمثال .61/8
التمثي والمحا رة 841؛ واللطأ واللطةا أ 68؛ و سةالة األمثةال البغداد ّيةة 1؛ ومةمةع
األمثال 011/2؛ و سا البالغة  61و.011
التمثي والمحا رة 841؛ ومةمع األمثال .081/8
التمثي والمحا رة  ،841وفيه" :بد ومه"؛ ومةمةع األمثةال 021/2؛ وغةر الخنةا ص
.041
التمثي والمحا ةرة 841؛ ومكةا م األخةال 281؛ والطبقةات الكةربى 806/1؛ والبيةاا
والتبيةةي 14/8؛ وعيةةوا األخبةةا  ،91/8وفيةةه" :خ ّ ةةة العيةةال"؛ والعقةةد ال ريةةد 11/0؛
والن قةةة علةةى العيةةال 291/8؛ و دب الكاتةةب (النةةول ) 19؛ و ليةةة األوليةةاط 841/0؛
وهبةة المةةالس 43/8؛ ومحا ةرات األدبةاط 661/8؛ وسةراج الملةو 164؛ والتةذكرة
الحمدون ّيةةةة 882/8؛ وعيةةةوا األنبةةةاط 16؛ وهنايةةةة األ ب 084/0؛ وسةةةير عةةةالم النةةةبالط
 ،292/9وفيه " :د ال ُيسري "؛ والمقاعد الحسنة  942و162؛ وكشأ الخ اط 833/2؛
العمال .211/86
وكنة ّ
التمثية والمحا ةةرة 841؛ وثمةةا القلةةوب 614؛ والةةبخالط 239؛ وعيةةوا األخبةةا 291/8
و18/9؛ والن قة على العيال 213/8؛ واذمتاع والم انسة 891/2؛ ومةمع األمثةال 19/2
و16؛ وهبةة المةالس 849/2؛ و ياة الحيواا الكربى 09/2؛ وزور األكم .11/8
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األموال يف األووال.

()8

ما بحنا وًل خسرنا فال علينا وًل لنا.
النقد عابوا القلوب.
[776أ]

()2

()0

 /م او ى ما ًل يحتاج لليه باع ما ًل بدّ منه.
ًل سول كالد وم.

()9

()1

م جمع ماله م الدوانيق فما عسى ا يعط ي غير القرا يط.
()1
م او ى الد ي
وا بالدوا جع للى بيته ووو مغبوا.
()1
ًل يتبِ دع نقدا ا بدي دي .
المغبوا ًل محمود وًل ملجو .

()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1
()1
()4

()6

()4

التمثي والمحا رة .841
محا رات األدباط .101/9
التمثي والمحا رة 841؛ وثما القلوب 618؛ ومةمع األمثال .011/2
التمثيةة والمحا ةةرة 841؛ واألمثةةال المو ّلةةدة 800؛ و ليةةة األوليةةاط 290/83؛ وهبةةةة
المةالس 806/8؛ ومةمع األمثال .024/2
التمثي والمحا رة 841؛ ومةمع األمثال .263/2
التمثي والمحا رة .841
ةاص 823؛ و سةةالة األمثةةال البغداد ّيةةة  ،24وفيةةه:
ةاص الخة ّ
التمثية والمحا ةةرة 841؛ وخة ّ
" جع خاسر مغبوا"؛ ومةمع األمثال .021/2
التمثي والمحا رة 841؛ واألمثال المو ّلدة 881؛ ومةمع األمثال .263/2
الخةاص 823؛ واللطةأ واللطةا أ 68؛ والةبخالط 21
وخاص
التمثي والمحا رة 841؛
ّ
ّ
و811؛ وتةا يخ بغةةداد 932/9؛ و بيةع األبةةرا  ،14/1ونُسةب فيةةه لعلة ّ بة بة طالةةب،
و13/1؛ وتا يخ مدينة دمشق  291/80و 882/89و14/10؛ والتا يخ الكبير ،812/1
ونُسةةب فيةةه للنب ة ّ (ص)؛ والمقاعةةد الحسةةنة 248؛ ومةمةةع الةوا ةةد  11/9و16؛ وكنةةة
العمال 84/9؛ وكشأ الخ اط  092/8و.281/2
ّ
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ِ
المستقرض مِ
ِ
كيسه يلك .
الك الة ندامة.

()8

()2

التقدير يف المعيشة ننأ الكسب.

()0

الس يرف ا تش ي ك ّ ما تشته .
م َّ

()9

سوقنا سو الةنّة .ي ًل بيع وًل وراط.

()1

يتعاوةةةروا كةةةاذخواا و يتعةةةاملوا كاألجانةةةب .ي ليسةةةت يف التةةةةا ة
والمعاملة محاباة.

()6

وعر [م الكام ]:
مةةةةةا للتِّةةةةةةا وللسةةةةةخاط ولنّمةةةةةا

()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1

ينب يتةةةت لحةةةومهم علةةةى القية ِ
ةةراّ
ي
ُ ُ

()1

األول:
التمثيةةةة والمحا ةةةةرة 841؛ و سةةةةالة األمثةةةةال البغداد ّيةةةةة  9و ،1ويف المو ةةةةع ّ
"المستقرض م كيسه ين ق".
التمثي والمحا رة 841؛ ومةمع األمثال .810/2
التمثي والمحا رة 841؛ واللطأ واللطا أ .68
التمثي والمحا رة .841
التمثي والمحا رة 844؛ واللطأ واللطا أ 68؛ و سالة األمثال البغداد ّية 81؛ ومةمةع
األمثال .011/8
التمثيةةةةة والمحا ةةةةةرة 841؛ واللطةةةةةأ واللطةةةةةا أ 68؛ ومةمةةةةةع األمثةةةةةال 813/8؛
والمستطرف .91/8
التمثي والمحا رة 844؛ والبنا ر والذخا ر .21/9
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ُع دذ ُ ودّ م ُج درمه.
()2
اليتيم البكاط.
ًل تع ِّلم
ي

()8

كالم دك يتراة.
ليست النا حة الثكلى ُ

()0

ًل جديدي لم ًل يخ يل يق له.
()1
يب دعدي المشيب ُخدع بالةبيب.
()9

بالحمى.
خذ بالموت تّى ير ى
ّ
ِ
()1
ِ
اللوزينيج.
الهلي يلج و ّر
م نكد الدنيا ن ُع ي
()6

()8
()2
()0
()9

()1
()6
()1

سالم) 96؛ ومحا رات األدباط 911/8؛ ومةمةع
ّ
التمثي والمحا رة 90؛ واألمثال (اب
األمثال 80/8؛ والمستقنى .829/2
مر ساب اقا ص .40
التمثي والمحا رة 90؛ و سالة األمثال البغداد ّية  .01وقد ّ
التمثي والمحا رة 90؛ و سالة األمثال البغداد ّية .21
التمثي ة والمحا ةةرة 90؛ والةهةةاد 814؛ والخطةةب والمةةواع 239؛ واألمثةةال (اب ة سة ّةالم)
 ،843ونُسةةب فيةةه لعا شةةة بنةةت ب ة بكةةر؛ والطبقةةات الكةةربى 10/1؛ واألمةةوال (اب ة زنةويةةه)
116/2؛ وعيةةوا األخبةةا 294/8؛ والعقةةد ال ريةةد  ،811/0ونُسةةب فيةةه لعمةةر ب ة الخ ّط ةاب،
و238/6؛ واألمال (القال ) 11/2؛ وجمهرة األمثةال 010/2؛ وزوةر اآلداب 12/8؛ و ليةة
األولياط 91/2؛ وهبةة المةةالس 201/8؛ ومةمةع األمثةال  208/2و912؛ وال ةا ق 18/9؛
وتةةا يخ مدينةةة دمشةةق 016/99؛ والمستقنةةى 841/2؛ والتةةذكرة الحمدون ّيةةة  ،10/1وفيةةه:
"يلبس ي
العمال 811/86؛ والد ّ المنثو .100/8
الخ يلق م ًل جديد له" و18/1؛ وكنة ّ
التمثي والمحا رة  90و99؛ ويتيمة الدور  ،248/9وفيه ُ " :خدع بالدبيب".
التمثي والمحا رة 99؛ ومكا م األخةال 849؛ و سةالة األمثةال البغداد ّيةة 81؛ ومةمةع
األمثال .262/8
التمثي والمحا رة  ،99وفيه" :من عة الهليلج ومضرة اللوزينج"؛ ومكا م األخةال 220؛
واألمثال المو ّلدة 031؛ ومةمع األمثال .024/2
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م ي يك ي القاليا يع يب ير على الباليا.
ّول ال ّ
دي.
دا الد د ّ

()8

()2

ّ
يتةشل م غير ِو يبع.
فالا
العي تستحي م العي .

()0

()9

طمع يف الك ّ فاته الك ّ .
يم
ي
()6
ُق ِ الناد ة ولو على الوالدة.

()1

[م الخ يأ]:
 /وم البِ ّر ما يكوا ُعقوقا

()1

الس دوط يبد ُبل ّمه.
يف دح ُ َّ
()4
عالبة الوجه خير م غ ّلة بستاا.
()1

()8
()2
()0

()9
()1
()6
()1

()1
()4

التمثية والمحا ةةرة  99و211؛ ومكةةا م األخةةال 220؛ و سةةالة األمثةةال البغداد ّيةةة 24؛
ومةمع األمثال .021/2
التمثي والمحا رة 99؛ ومكةا م األخةال 819؛ ويتيمةة الةدور  868/8و021؛ وديةواا
المعا 989/8؛ ومةمع األمثال 14/8؛ وتلبيس لبليس .031
سةالم) 234؛ ويف مقةاييس اللغةة  ،298/0ومحا ةرات
ّ
التمثي والمحا رة 99؛ واألمثال (اب
األدبةةاط ّ " :663/8
تةش ةل لقمةةاا م ة غيةةر وةةبع"؛ وجمهةةرة األمثةةال  816/8و264؛ ومةمةةع
األمثال 821/8؛ والمستقنى 86/2؛ والمدو 096؛ ولساا العرب ( بى).
التمثي والمحا رة .99
التمثي والمحا رة .99
التمثي والمحا رة 99؛ ومكا م األخال 289؛ واألمثال المو ّلدة 031؛ و سةالة األمثةال
البغداد ّية 21؛ ومةمع األمثال .824/2
عد البيت يف ديواا الشافع :10
ام ن عا فضر م غير قندٍ
ا
َّ
وانظر :التمثي والمحا رة 99؛ ووفيات األعياا 861/9؛ وسل الد .292/0
التمثي والمحا رة  99و.004
التمثي والمحا رة 99؛ ومةمع األمثال .981/8
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ِ
ثم ُت د طِ در على العظام.
ًل ُتط ِ النيا يم ّ

()8

ثم ورب بو اًل.
ًل تك كم عام و اًل ّ

()2

ما ك سودا يط تمر اة وًل ك ّ بيضا يط وحمة.

ُمدَّ جلي على يقدد الكساط.

()0

()9

لا لم يةىط مع فٱذهبْ معه.

()1

يا يتقطع يخرج الدم.
()1
ِ
وز دد يف لوان .
ُا دن ُقص م ُونان
()6

وهر ليس ل فيه ز ًل يت ُعدَّ ّيامه.

()1

يا ُته فمو ُته عر .
م لم تن ع
()83
أ ي
يشه.
ل ا لم ين ع البازي فانتِ د
()4

()8
()2
()0

()9

()1
()6
()1
()1
()4
()83

التمثي والمحا رة .99
وًل ثةم وةرب ا
التمثي والمحا رة  ،99وفيه" :فال عام ا
بةوًل"؛ ومكةا م األخةال ،231
ثم ورب ا
وفيه" :عام ا
بوًل"؛ ومةمع األمثال  981/8و.60/2
وًل ّ
التمثي والمحا رة 261؛ ومكا م األخال 228؛ وجمهرة األمثال 211/2؛ وزور األكم
 ،090/8وسقط منه القسم الثا  .والعبةا ة يف كتةاب سةيبويه " :61/8مةا كة ّ سةودا يط تمةرة
وًل بيضا يط وحمة" ،وتلويله ّا "بيضاط" مةرو ة بة "ك ّ " مقدّ ة بعد "ًل".
التمثي والمحا رة 99؛ واألمثال المو ّلدة 40؛ و سالة األمثةال البغداد ّيةة 08؛ ومحا ةرات األدبةاط
لمحمد ب يحيى األموي ،وفيه" :على قد الكساط مدّ جل "؛ ومةمةع
 ،112/9ونُسب فيه
ّ
لمحمد ب يحيى األموي.
األمثال 901/8؛ ون حة الريحانة  .911/9ولم نعثر على ترجمة
ّ
محا رات األدباط .109/9
محا رات األدباط .101/9
سالة األمثال البغداد ّية .1
التمثي والمحا رة 99؛ ومةمع األمثال 048/8؛ والمستطرف .91/8
التمثي والمحا رة 99؛ ومةمع األمثال .021/2
التمثي ة والمحا ةةرة  99و066؛ ومكةةا م األخةةال 810؛ و سةةالة األمثةةال البغداد ّيةةة 1؛
ومةمع األمثال .11/8
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الشر يي دع ُبر.
دع َّ
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()8

ما زلنا يف ًل و ط تى فرغنا.

()2

وعة ل نن ه.
جةا ا عن ًل و ط
ّ
()9
األلقاب تنةل م السماط.
 /الدنيا و البنرة وًل مث ُل يا بغداد.

()1

م غاب خاب و ك نني يبه األعحاب.
()1
كأ يب دخت خير م ك ُِّر(ِ )1ع دلم.
()4
بلد نت غةا ُله كيأ با نيكا ُله.
فالا يطلب الغنيمة يف الهةيمة.
منرا.
فالا يبن
قنرا ويهدم ا
ا

()2
()0
()9
()1
()6
()1
()1
()4
()83
()88
()82

()6

()83

()88

فالا يضرب الطب تحت الكساط.
()8

()0

()82

انظر تخريةه ص .14
التمثي والمحا رة  99و.91
التمثي والمحا رة .91
التمثي والمحا رة 91؛ ومةمع األمثال 211/2؛ وم تةاح دا السةعادة 214/2؛ وعمةدة
القا ي .41/86
الخاص .01
وخاص
التمثي والمحا رة 91؛
ّ
ّ
التمثي والمحا رة 91؛ وفن المقال 912؛ و دب اذمالط واًلستمالط .13
ُ
الك ّر :مكيال ألو العرا (اللساا).
تحسي القبي  ،91وفيه" :م كنة علم"؛ والتمثي والمحا ةرة 91؛ واللطةا أ والظرا ةأ
13؛ واألمثال المو ّلدة 880؛ و سالة األمثال البغداد ّية 26؛ ومةمع األمثال .812/2
التمثية والمحا ةةرة 91؛ ومكةا م األخةةال 811؛ ومةمةع األمثةةال  .823/8وقةد تكةةوا
العبا ة بيت م مةةوط الرم .
التمثي والمحا رة 99؛ واألمال (القال ) .299/8
التمثي والمحا رة 99؛ ومكا م األخال 224؛ ومةمع األمثال .921/2
التمثي والمحا رة 91؛ و سا البالغة .946
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ّ
فالا يهدّ د ّ
الشط.
البط م

()8

مةاا.
مةاا والعن و ّ
الح يةر ّ
ي

()2

تغاف د كل ّن م واسط.
()9
الةرة.
ما ك َّ وقت تسلم ّ
()0

جةاط مق ّب اٱلست رطة.
()6
فالنة ًل يقوم عطروا ب سا ها.
()1

فالا ل ا رّ ُو ِّم يت.
ِ
()1
المشاا.
الو ي واا يلك الر يط ي
بع ّلة ي
ب ُ
()4
لحما عةبته الر ة.
م لم يي ُذ
ا
()1

م ك ي على ما دتي اختنق.

()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1
()1

()4
()83

()83

التمثي والمحا رة .91
الحيواا .204/1
التمثي والمحا رة 91؛ و سالة األمثال البغداد ّية .88
التمثي والمحا رة 238؛ و سالة األمثال البغداد ّية .02
التمثي والمحا رة 238؛ واألمثةال المو ّلةدة  ،18و سةالة األمثةال البغداد ّيةة  ،80وفيهمةا:
"مق ِّب العوجاط"؛ ومةمع األمثال .843/8
التمثية والمحا ةرة 238؛ و سةالة األمثةال البغداد ّيةة  ،06وفيةهً" :ل يقةوم عطةر ب سةا "؛
واألمثال المو ّلدة .811
تشميت العاطس :الدعاط له (اللساا).
سةالم) 66؛ ومةمةع األمثةال
ّ
المشاا"؛ واألمثال (ابة
مكا م األخال 811؛ وفيه ُ " :يط ي
ب ُ
42/8؛ والمستقنى 1/2؛ و سا البالغة 433؛ ولساا العرب (و ش)؛ و ياة الحيةواا
الكربى 099/2؛ وزور األكم 841/8؛ ون حة الريحانة .202/0
التمثي والمحا رة 216؛ واألمثةال المو ّلةدة 40؛ و سةالة األمثةال البغداد ّيةة 08؛ ومةمةع
األمثال .021/8
البنا ر والذخا ر 16/9؛ و سةالة األمثةال البغداد ّيةة 02؛ ومةمةع األمثةال 021/2؛ ونثةر
الد ّ .180/6
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ّ /فر م المطر وقعد تحت الميةاب.
واب يبقى على األ ى.
ور الدّ ّ
ّ
ير ى م ال ا
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()8

()2

وةر اآل
()9
كباب ال يع دير السمي .
م يتبِ يع األسدي للى العري ك
ي
()1
نةس ما يكوا الكلب ل ا اغتس .
ُ

()8
()2

()0
()9
()1

اسا برا .

()0

التمثي والمحا رة 201؛ و سالة األمثال البغداد ّية 29؛ ومةمع األمثال .43/2
الةدواب"؛ األمثةال المو ّلةدة 44؛
التمثية والمحا ةرة  ،098وفيةةه" :يبقةى علةى اآل ّي وة ّةر
ّ
الةدواب يبقةى علةى
سالة األمثةال البغداد ّيةة 84؛ ومةمةع األمثةال  ،081/8وفيةه " :دى
ّ
اآل ّي".
اللطأ واللطا أ .60
نثر النظم  ،810وفيه" :م تبع الليا."...
التمثيةة والمحا ةةرة 019؛ ومكةةا م األخةةال 221؛ واألمثةةال المو ّلةةدة 833؛ ومةمةةع
األمثال .011/2

فيّأمثالّطبقاتّالناسّوذويّالمراتبّالمختلفةّوالصناعاتّالمتباينةّوماّيجريّمجراها

218

باب يف مثال الس ّ ال و وي ال ُكدية

()8

الطري ُس د تيةة.
الوجه
ّ
الحياط يمنع الرز .
ال ُكدية ب بال

()2

()0

مال.

م لم يح ف لم يعتلأ.
التميية و م.

()1

ع اقة الوجه ز
وزجا
الر د
()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1

()1
()4
()83

()1

()6

الحركة بركة.
()4

()9

ا ر.

()1

مال المكدّ ي.

()83

كتبه يف األع " :الةدية".
انظر الهام  88ص  .869التمثي والمحا رة 844؛ واللطةأ واللطةا أ 91؛ واألمثةال
المو ّلدة 820؛ ومةمع األمثال .012/2
تحسةةي القبةةةي 14؛ والتمثيةة والمحا ةةةرة 844؛ واللطةةا أ والظرا ةةةأ 890؛ ومرقةةةاة
الم اتي 0818/1؛ ومةمع األمثال 203/8؛ وكشأ الخ اط .061/8
التمثي والمحا رة .233
مر سابقا ص .63
ّ
التمثي والمحا رة .233
التمثي ة والمحا ةةرة 233؛ ومةمةةع األمثةةال 203/8؛ و بيةةع األبةةرا 044/0؛ والتةةذكرة
الحمدون ّية 892/0؛ ولنبا الرواة 19/9؛ ووفيات األعياا 802/6؛ ومرآة الةناا 13/9؛
والمستطرف 13/2؛ والةدّ الحثيا .816
مكا م األخال  ،231وفيه" :ع اقة الوجه خير م غ ّلة بستاا".
بضم الراط وسكوا الةاي ...وذ النسبة للةى الروزجةا
اللباب يف هتذيب األنساب ّ " :90/2
ووو الروزكا  ،يعن الذي يعم بالنها ".
التمثي والمحا رة .233
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ّ
المةتا]:
[م
ظالمةةةةةةةةةةةا متعةةةةةةةةةةةدّ ي /
يةةةةةةةةةةةا ا

علةةةةةةةةةى المكةةةةةةةةةدّ ي تكةةةةةةةةةدّ ي

[م الخ يأ]:
م

آ فقد آ و ل

ليس يف العنا يس دير وًل يف العظم ّ
مخ.
ليس يف ال يب ديت سوى ال يب ديت.

()8

()2

()0

( )8عةة بيت ألب َّ
الش يم دق يمق يف ديوانه  ،13وعد :
يثما كنت ًل خ ّلأ ي د اال
وانظةةر :التمثي ة والمحا ةةرة 233؛ والمحاس ة والمسةةاو 211؛ والعقةةد ال ريةةد 06/0
و281/6؛ واألمثةةال المو ّلةةدة 021/2؛ ومحا ةةرات األدبةةاط 211/2؛ ومةمةةع األمثةةال
021/2؛ والتذكرة الحمدون ّية 883/1؛ واأل كيةاط 211؛ والحماسةة المغربيةة 8020/2؛
ون الطيب 080/6؛ وزور األكم  .223/8و بو َّ
وةاط خراسةا األعة
الش يم دقمق واعر ّ
م موال بن م ّية ،عاعر وعراط عدة ووةاوم ّ
كبشةا بة بةرد و بة العتاويةة و بة نةوا
نة ،ل ّقب بلب الشمقمق لطوله ،ت 233وة.
واب ب
( )2جنةةا التةنةةيس 21؛ والتمثي ة والمحا ةةرة  ،233وفيةةه" :وًل يف الب ةيص م ة ّ "؛ والبيةةاا
والتبيي  66/0و828؛ واألمثال المو ّلدة 816؛ ومةمع األمثال .211/2
( )0التمثيةةة والمحا ةةةرة 233؛ ودميةةةة القنةةةر  ،611/8ونُسةةةب فيةةةه ألبةةة سةةةعد األثيةةةري
الخوا زم  ،ووو م وعراط دمية القنر؛ ومةمع األمثال .211/2
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باب يف مثال ِّ
الشطرنة ّيي
م نت يف الرقعة؟

()8

زاد يف ِّ
الشطرنج يب دغلة.

()2

فالا واو عمرو( )0وبغلة ِّ
الشطرنج.
متى يف در يزن يدت يا بيذ ؟
[م الوافر]:

()9

()1

وو تةري البيا

كالرخاخِ
ِّ

()6

وعر [م المتقا ب]:

ةةةةةر ِ
ةةةةةت طمةةةةةع يف يق دمة ِ
وقةةةةةد كنة ُ
()8
()2
()0
()9
()1

()6
()1

فلعةةةةةةبحت قنةةةةةةع بالقا مةةةةةة ده
ُ

()1

التمثي والمحا رة 238؛ وثمةا القلةوب 666؛ ويتيمةة الةدور 10/9؛ واألمثةال المو ّلةدة
291؛ ومةمع األمثال .021/2
الخاص 823؛ ويتيمة الدور 10/9؛ واألمثةال المو ّلةدة
خاص
ّ
التمثي والمحا رة 238؛ و ّ
860؛ ومةمع األمثال .021/8
سبق كر ص .818
ثما القلوب .666
ّ
والمووةة 013؛ وجمهةةرة األمثةةال
التمثيةة والمحا ةةرة 238؛ ويتيمةةة الةةدور 261/9؛
898/2؛ وزوةةر اآلداب 111/0؛ ومةمةةع األمثةةال 003/2؛ والةةوايف بالوفيةةات 84/81؛
تمام يف ديوانه :044/9
ومعاود التننيص  .90/8ويف بيت ألب ّ
ِ
فرزنت سرع ية ما ى يا بيد ُ
فعشت تّى ِع دبتيهم ق ل متى
ي
التمثي والمحا رة 238؛ ويتيمة الدور 61/9؛ وعد فيه:
تةا ين فال تةري كةري
لكشةاجم .ويف اللسةاا " :يق يم دةرت الرجة ي
التمثي والمحا رة 232؛ ونثر النظم 16؛ ونُسب ُ
ِ
قمةةر بالكسةةر ل ا ًلعب يت ةه فيةةه [ ي القمةةا ] فغلب يت ةه" .و بةةو ال ةةت محمةةود ب ة الحسةةي ب ة
السنديُ ،ل ِّقةب ُ
بكشةاجم ،ووةو لقةب منحةوت مة عةدّ ة علةوم يتقنهةا :فالكةاف مة كاتةب،
ثةم تقة
والشي م واعر ،واأللأ مة ديةب ،والةةيم مة الةةدل ،والمةيم مة المنطةقّ ،
الطب والطبيخ ،فقي طكشاجم ،ت 013وة.
ّ
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 /باب يف األمثال الت تدو بي عحاب الشراب
بلظرف م النبيذ.
ما ُج ِم يشت( )8الدنيا
ي
ما لل ُعقا وللوقا  ،لنّما العي
()9
اليوم خمر وغدا ا مر.
الهم.
سم ّ
الراح تريا ُ ِّ
ّ
الراح كيمياط ال رح.
ّ

()2

مع الطي .

()0

()1

()6

الخمر لوًل ُ
الخما .
طيب
ما
ي
ي

()1

قنته لقدّ م وع ّيته.
لوًل ّا المخمو يعرف ّ
()8
()2
()0

()9
()1
()6
()1
()1

()1

الة دم  :المغازلة (اللساا).
ي
الخةةاص  ،11ونُسةةب فيةةه لعبةةد الملةة بةة عةةال
وخةةاص
التمثيةة والمحا ةةرة 232؛
ّ
ّ
الهاوم ؛ وم غاب عنه المطرب .810
لمحمد ب عبةد ا بة طةاور ،و ،861منسةو ابا لشةراعة بة
اذعةاز واذيةاز  ،11منسو ابا
ّ
ومحمد ب عبد ا ب طاور الخةاع  ،بو الع ّبةا ،
الةندبو ؛ والتمثي والمحا رة .232
ّ
مير ازم ،ول نيابة بغداد يف ّيام المتو ّك وتو ّف هبا سنة 210وة .ووراعة ب الةندبو م
المةاا الندماط ،كاا ُيقال له ظريأ العرا  ،وكاا ينادم مطيع ب ليا ووالبة ب الحباب.
ّ
سبق و ود العبا ة ص .883
التمثيةةةة والمحا ةةةةرة 232؛ ولبةةةةاب اآلداب 41؛ وزوةةةةر اآلداب  .138/2ويف اللطةةةةأ
الهم".
واللطا أ " :61النبيذ تريا
ّ
التمثية والمحا ةةرة 230؛ وثمةةا القلةةوب  ،616وفيةةه" :النبيةةذ كيميةةاط ال ةةرح"؛ والمةةبهج
.882
التمثي والمحا رة 239؛ وثمةا القلةوب 623؛ ويتيمةة الةدور 238/9؛ ومةمةع األمثةال
021/2؛ وهناية األ ب .218/1
اذعةةةاز واذيةةةاز  ،898واللطةةأ واللطةةا أ  ،61ونُسةةب فيهمةةا ألب ة ال ةةت كشةةاجم؛
الخاص .41
وخاص
والتمثي والمحا رة 230؛ وثما القلوب 623؛
ّ
ّ
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كالحي بين الموتى يضحح نحن لهم حي كي كحل
الصاحي بين السكرى
ّ
ّ
()1
نن ُن ْهم ي.
أحمق نا يكون السكران إذا تعاقل.
ُ
()3
فالن ُ
األكل.
أثهل نن الهدح ّ
كسرى :النبيذ صابون ال ّي.

()2

()4

أبو العيناء )5(:الزبيب بمكسود الخمر.
()7
 /الم نون :النبيذ ِستْر فانظر نع نن َت ْ تِكه.
()6

[021ب]

الشيوخ إلحى ببحا ع الشح ّبان كالشح ّب َ
َ
ان إلحى ببحا ع
الجاحظ )8(:النبيذ ير ّد

الصبيان.
ِّ

()9

()10
ححر
الرقاشحححي :ححححدّ السححح ْكر أن تعحححرل ال محححوْ ك ُت ْظ حححر السح َّ
الفضحححل َّ
()11
المكتوْ.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
()10

()11

التمثيل كالمحاضرة 203؛ كسحر البالغة 42؛ كلطا ف الظرفاء .32
التمثيل كالمحاضرة 204؛ كزهر اآلداب .501/2
التمثيل كالمحاضرة 204؛ كجم رة األنثال 244/1؛ كالمستهصى  ،45/1كفيحه" :أبغح
األكل".
نن الهدح ّ
التمثيل كالمحاضرة 203؛ كالمطف كالمطا ف 65؛ كنن غاب لنه المطرب .183
نرتسل ،اشت ر بنوادره كبول لسانهُ ،صحنّف كتحب يف
نحمد بن قاسي بن ّ
خالد ،كاتبّ ،
أبو ّ
نوادره كأخباره ،ت 283هح.
الغي".
الدر  ،520/6كفيه" :النبيذ بمكسود ّ
التمثيل كالمحاضرة 203؛ كنثر ّ
التمثيل كالمحاضرة 203؛ كزهر اآلداب .501/2
ّ
أبحو لثمححان لمحرك بححن بححر البصححر المعحركل بالجححاحظ ،األديحب المشح ورُ ،كلحد كتححوفي
بالبصرة ،ت 255هح.
التمثيل كالمحاضرة .203
الرقاشحي البصحر  ،أبحو العبحا  ،شحالر نجيحد ،نحن أهحل
الفضل بن لبد الصمد بن الفضل
ّ
البصرة ،فارسي األصل ،انتهل إلى بغداد كندح الخمفاء ،ككان بينه كبين أبي نوا ن اجاة
كنباسطة ،ت نحو 200هح.
التمثيل كالمحاضرة .204
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م ّلأ الكتاب يف كتابه كتاب المبهج:
الراح.
الدنيا معشوقة ي ُقها ّ

()8

الخمر كالدنيا والدنيا كالخمر ًلجتماع المرا ة وال َّلذا ة فيهما.

الراح عرو
ّ

يم ده ُروا العق .

()2

()0

الخمر منباح السرو وم تاح الشرو .
سر وسر الخمر السرو .
لك ّ و ط ٌّ

()9

()1

المنايف.
المدام النايف ل ًّل مع النديم ُ
ًل يطيب ُ

()6

متابعة األ طال يت دمنع يس دو ة األبطال.
عبيد ا ب عبد ا ([ )1م الكام ]:

()1

ةةب النبية ي
ةةذ علةةةى ال ةةة اد فا ّنةةةه
ُ /عة ّ
()8
()2
()0
()9

()1

()6
()1
()1
()4

ممةةا ُيعةةي علةةى الةمةةاا ال اسة ِةد
ّ

()4

اذعةةةاز واذيةةةاز 810؛ والتمثيةة والمحا ةةرة 231؛ وثمةةا القلةةوب 616؛ واللطةةأ
واللطا أ 61؛ والمبهج 882؛ وزور اآلداب .130/2
اذعةاز واذيةاز 810؛ والتمثي والمحا رة 231؛ والمةبهج  ،882وفيةه" :الخمةر وةبه
ويئ بالدنيا"؛ واللطأ واللطا أ  ،61وفيه" :والراح وبه ويئ بالدنيا".
التمثي والمحا رة  ،231وفيه" :النبيذ عرو "؛ والمبهج .880
اذعةاز واذيةاز 810؛ والتمثي والمحا رة 231؛ وثما القلوب 611؛ والمبهج 880؛
والعقد ال ريد  ،11/0وفيه" :الخمر م تاح ك ور"؛ وزور اآلداب 130/2؛ و بيع األبةرا
86/1؛ والمستطرف 034/2؛ وغر الخنا ص .823
ةةر الةةةراح السةةةرو "؛
التمثيةةة والمحا ةةةرة  ،231وزوةةةر اآلداب  ،130/2وفيهمةةةا" :وسة ّ
والمةبهج  ،880وفيةةه" :اًل تيةاح والسةةرو "؛ واللطةأ واللطةةا أ  ،61وفيةه" :وسة ّةر الةةراح
اًل تياح".
التمثي والمحا رة 231؛ والمبهج 880؛ وزور اآلداب .130/2
التمثي والمحا رة 239؛ والمبهج  ،880وفيهُ " :تبط ".
مرت ترجمته ص .881
عبيد ا ب عبد ا ب طاور الخةاع ّ ،
التمثي والمحا رة .231
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سعيد ب

ُ ميد [م الطوي ]:

ّ
ولا ي ةةاع الكةةل

عظةةم ُ در يمةة اة
ُ

ةةاع لِبة ِ
ةاا
و وجة ُ
ةب اق ةا م ة ي

()8

آخر [م الطوي ]:

ويظلمنةةةةةة يف كةةةةةة ّ دو ٍ بحبة ٍ
ةةةةةة
ّ

ي
يًل ّ
كثيةةةةةةر
قيةةةةةةراّ النبيةةةةةةذ
لا
ُ

()2

آخر [م الطوي ]:
وجدت ق َّ النا
ُ
[777ب]

/

عق اال ل ا انتشى

هةةةم عقةةة اال ل ا كةةةاا عةةةا يا
ق َّل ُ

()0

نناف بيات م الباب [م المتقا ب]:
()9
وكل ٍ
تداويت منها هبا
ُ

آخر [م الوافر]:
ِ
الكريم
وما ُط ال يك درم للرج
()8
()2

()0

()9
()1

()1

التمثي والمحا رة 231؛ وثما القلوب .684
البلةدي يف محا ةرات األدبةاط  ،693/2وعةد
التمثي والمحا رة 236؛ ونُسب للخ ّباز
ّ
فيه:
ّبة
يسا قن يف ك ّ دو ي
محمد ب مد ب مدااّ ،م ّ اف للقرآا ،م وعراط اليتيمة.
والخ ّباز
ّ
البلدي وو ّ
التمثيةةة والمحا ةةةرة 236؛ والحيةةةواا 221/2؛ ونشةةةوا المحا ةةةرة 831/6؛ وقطةةةب
السةةرو 49؛ وتةةا يخ بغةةداد 949/1؛ و بيةةع األبةةرا  ،26/1ونُسةةب فيةةه لةةةي ّ اع بة عُ ةةروة
الحن  ،ووو واعر ُم دحدي ث مة وة اليمامةة ،و د بغةداد ومةات هبةا؛ والتةذكرة الحمدون ّيةة
018/1؛ والحماسة البنرية 16/2؛ و ماسة القرو .982
التمثي والمحا رة 239؛ و وايته يف ديواا األعشى :220
وكل ٍ
وربت على ّ
تداويت منها هبا
و ُ خرى
لذ ٍة
ُ
ُ
ديواا ب نوا  ،211 /0وعد :
الكرم م كير ٍم وجودٍ
ّ
ي
ألا ي د

وانظر :التمثي والمحا رة 230؛ وثما القلوب 161؛ وديواا المعا  ،043/8وعد فيه:
ظلمت ل سلل ُت ماط كر ٍم
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آخر [م الطوي ]:
ولأل ض م كل

ننيب
الكرام
ُ

()8

آخر [م الطوي ]:
المدد منيها منةا ُع
وللشا بيهةا ُ
آخر [م المنسرح]:
()0
ي دع ير ُفهةا للهموم ي دع ير ُفهةا

()2

آخر [م البسيط]:
والراحِ
و المنافاة بي الماط ّ

()8

()2

()0
()9

()9

التمثي ة والمحا ةةرة 230؛ واألمثةةال النةةاد ة  ،62وفيةةه" :م ة س ة الكةةرام"؛ ووفيةةات
األعيةةةاا 269/2؛ وبغيةةةة الطلةةةب 0312/1؛ ومةةةرآة الةنةةةاا 846/0؛ وخالعةةةة األثةةةر
.291/0
التمثي والمحا رة 239؛ والعقد ال ريد 093/6؛ والتشبيهات 988؛ ومحا رات األدباط
692/2؛ و بيةةع األبةةرا 84/1؛ والتةةذكرة الحمدون ّيةةة 939/1؛ ونُسةةب لعبةةد المل ة ب ة
مرواا يف معظم المناد  ،وعد :
عريع الخمر يو اما فس ُتها
تن
ي
و ُيروىُ :فرعد تُها.
التمثي والمحا رة .239
عد يف ديواا البح ي :814/8
وجدت ن س ي م ن س بمنةلةٍ
ُ ي
التمثية والمحا ةةرة ( 239بةةدوا نسةةبة)؛ والمنتحة 284؛ واألغةةا 00/23؛ والموازنةةة
801/2؛ والتشةةةبيهات 212؛ ومحا ةةةرات األدبةةةاط 23/0؛ والمنتخةةة 142/2؛ ودميةةةة
مةد ،ووةو مة وةعراط دميةة
بة علة الحسة بة
القنر  ،8046/2ونُسب فيه للقا
القنر؛ ومعاود التننيص .869/0
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ونثرا
باب يف مثال المح ّبي
نظما ا
ا
ب الش يط ُيعم و ُي ِن ّم.
()2
الهوى يوواا.

()8

الغريب  /م لم يك له بيب.

[777أ]

طيب ال ِّطيب عنا الحبيب.

()0

()9

غضب ّ
كم يطر النيأ.
ُ
العشا ي

()1

ما ُخلق ال را ل ًّل لتعذيب ّ
العشا .

()8

()2

()0
()9
()1
()6

()6

مةة ةةديا النبةة (ص) .وانظةةر :التمثيةة والمحا ةةرة 234؛ ومكةةا م األخةةال 843؛
سالم) 229؛ ومسند مد ب نب  29/06و 21و100؛ ومسند بة داود
ّ
واألمثال (اب
009/9؛ والعقةةد ال ريةةد 880/0؛ واألغةةا 286/8؛ ومسةةند الشةةاميي  093/2و096؛
ومعةةم الطةربا األوسةط 009/9؛ و مثةال الحةديا 43/8؛ وجمهةرة األمثةةال 016/8؛
والنةةناعتي 800؛ ومحا ةةرات األدبةةاط 43/0؛ و مةةال ابةة بشةةراا 221/8؛ ومسةةةند
الشةةهاب 811/8؛ ووةةعب اذيمةةاا  80/2و 89و09؛ وتةةا يخ بغةةداد 61/22؛ وسةةمط
الآلل 912/8؛ وفن المقال 118؛ ومةمع األمثال  11/8و846؛ وتا يخ مدينة دمشق
 120/83و 086/80و 030/81و 816/86و 811و 811و202/68؛ ولبةةاب اآلداب
( سةةامة بةة منقةةذ) 008؛ والتةةا يخ الكبيةةر 831/2؛ و يةةاة الحيةةواا الكةةربى 893/2؛
والمقاعد الحسنة  249و 149و112؛ وزور األكم .41/2
التمثيةةة والمحا ةةةرة  234و910؛ وعيةةةوا األخبةةةا 01/8؛ والعقةةةد ال ريةةةد 963/0؛
والتةذكرة الحمدون ّيةةة 066/8؛ والمةةدو 920؛ وهنايةة األ ب 894/2؛ وديةةواا النةةبابة
82؛ ون الطيب  163/1و 118و 111و.080/6
التمثي والمحا رة 234؛ والنداقة والنديق 04؛ والعقد ال ريد .16/0
التمثي والمحا رة .234
التمثي والمحا رة  ،234وفيه" :كمطر الربيع"؛ ومةمع األمثال .61/2
التمثي والمحا رة 234؛ والةورة .261/8
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ُ
ووا م نِةاع َّ
الش دو .
ن دية ُع النَّ د س
()2
يسر م يق دط ُع ِ
الوعال.
يق دط ُع األوعال ُ
()8

وعر [م الطوي ]:
دخو ُلة مة بةةاب الهةةوى لا د يتة ُه

عسةةةير
الخةةةروج
ي
يسةةةير ولكةةة ّ
ُ

()0

آخر [م الطوي ]:
الحب سخط وًل ا ةا
ل ا لم يك يف
ّ

فلي

الوات الرسا وال ُكت ِ
دب
ُ

()9

[777ب]

 /آخر [م السريع]:
مةةةةا ة ُ
ةةةال مةةةة كةةةةاا لةةةةه وا ةةةةد

ي خةةةةةذ منةةةةةه لةةةةة الوا ةةةةةدُ

()1

اب األ نأ([ )6م البسيط]:
()8
()2

()0
()9

التمثي والمحا رة  ،283وفيه" :نةع الروح"؛ ولطا أ الظرفاط 14؛ و خبةا النسةاط ،218
وفيه" :نةاع الن س".
لمحمةةد بة داود األعة ها ؛ والتمثية والمحا ةةرة
اذعةةاز واذيةةاز  ،818ونُسةب فيةه
ّ
ومحمةد بة داود األعة ها الظةاوري،
234؛ ولطا أ الظرفاط 14؛ و خبا النسةاط .218
ّ
كاا مةتهدا ا وله علم بالحديا وبلقوال النحابة ،تندّ لل ُ تيا بعد والد  ،ومات كهة اال سةنة
241وة.
التمثي والمحا رة 288؛ والتذكرة السعد ّية 911؛ والوايف بالوفيات .081/22
التمثي والمحا رة 288؛ واألغا 811/83؛ واألمةال (القةال ) 229/8؛ وال ةرج بعةد
الشدّ ة 90/1؛ وزور اآلداب  ،99/8ونُسب فيه ل ُعل ّيةة بنةت المهةدي؛ ومحا ةرات األدبةاط
804/0؛ والتةةةذكرة الحمدون ّيةةةة 19/4؛ والحماسةةةة المغرب ّيةةةة 949/2؛ ومعةةةةم األدبةةةاط
8634/9؛ وهناية األ ب 281/9؛ والوايف بالوفيةات  298/8و081/22؛ وديةواا النةبابة 9؛
ون الطيب  .02/2وعل ّية بنت المهدي ،واعرة ،خت الخلي ة الع ّباسة وةا وا الروةيد،
ُتعرف بالع ّباسة ،ت 283وة.

( )1التمثي والمحا رة 288؛ وفاكهة الخل اط .911
( )6الع ّبا ب األ نأ ب األسود الحن اليمام  ،واعر غةل قيق ،عةله مة اليمامةة ،نشةل
ببغداد ،ت 842وة.
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ةةق قري ابةةةا ةةةي سةةةلك ُه
ى الطرية ي
بو فرا
وم ة مةةذوب

[م الطوي ]:

ننةرف
للى الحبيب بعيدا ا ي
ُ

()8

()2

ُ ةةب الةةديا ألولهةةا

وللنةةا

ةذاوب
فيمةةا يعشةةقوا مة
ُ

()0

نناف بيات م الباب [م الكام ]:

ِ
األول
الحب ل ًّل للحبيب
ما
ّ

()9

آخر [م البسيط]:

ودت ِ
لو ع ّ من ي الهوى ُ
للح يي ِ
ي

()8
()2
()0
()9

()1

()1

التمثيةةة والمحا ةةةرة 283؛ وتةةةا يخ مدينةةةة دمشةةةق 16/66؛ ووفيةةةات األعيةةةاا 29/0؛
وخالعة األثر .902/8
عمه سيأ الدولة ،سر الروم سنة
بو فرا الحا ث ب سعيد الحمدا  ،نشل يف عاية اب ّ
091وة ،جمع ديوانه اب خالويه ،ت 011وة.
ديوانه 01؛ والتمثي والمحا رة 288؛ وزور األكم .211/8
تمام :210/9
عد يف ديواا ب ّ
ن ّق ف اد يا و ت م الهوى
وانظةةر :التمثيةة والمحا ةةرة 234؛ والمنتحةة 811؛ ويتيمةةة الةةدور 291/0؛ والتةةذكرة
السعدية 161؛ والبياا والتبيةي 080/0؛ والحيةواا 864/8؛ والمحاسة واأل ةداد 41؛
تمةام 260؛ واألغةا 81/84
والمحاس والمساو 039؛ والةورة 298/8؛ و خبا ب ّ
و11/23؛ والموازنةةة  64/8و16/2؛ والخنةةا ص 810/2؛ والنةةناعتي 812؛ وجمةةع
الةواور 821/8؛ ومحا ةرات األدبةاط  93/0و40؛ والمنتخة 601؛ ومنةا ع العشةا
90/8؛ ومةمةةع األمثةةال 024/2؛ والحماسةةة المغربيةةة 441/2؛ وتحريةةر التحبيةةر 284؛
والمستطرف 241/2؛ وهناية األ ب 49/0؛ ومعاود التننيص .224/8
عد يف ديواا ب نوا :41/9
ِ
ِ
ِ
لما ندمت الوعدي بالع يل ِ
تبعت ّ
ووو يف التمثي والمحا رة  283عد بيت ،وعةة :
لك ّ ّب ل قول بال عم ِ
وانظةةةر :األمثةةةال النةةةاد ة  12و123؛ وجمهةةةرة األمثةةةال 224/2؛ ومنةةةا ع العشةةةا
.08/2
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 /آخر [م الطوي ]:
ع()8
ب يكوا بشاف ٍ
وًل خير يف ّ
آخر [م الرم ]:

ي يس يف ك ّ عي ٍ م تَوَدّْ

()2

آخر [م الوافر]:

وقد ي ي م ِ
الحبيب
الم يقة
ُ

()0

( )8التمثي والمحا رة .283
( )2عد يف ديواا عمر ب ب بيعة :10
فتضا ك وقد قل لها
األوةةةبا والنظةةةا ر 241/2؛ والتمثيةةة والمحا ةةةرة 283؛ والكامةةة 848/2؛ والحيةةةواا
911/0؛ واألغا 813/8؛ والةلةيس النةال الكةايف 136؛ وجمهةرة األمثةال 011/8؛
وديواا المعا 911/8؛ والمستقنى 13/2؛ وتا يخ مدينة دمشةق  834/91و14/64؛
والعمدة 823/2؛ وزور األكم .262/2
( )0عد يف ورح ديواا المتن ّب :011/0
ُ
ووى و ابا
ُي ية ِّم ُش
الةماا ا
الخةةاص 849؛
وخةةاص
وانظةةر :اذعةةةاز واذيةةةاز 214؛ والتمثيةة والمحا ةةرة 234؛
ّ
ّ
ولباب اآلداب 841؛ والمنتح 212؛ واألمثال السا رة 91؛ ومحا رات األدباط 912/8؛
والمنتخ .402

[777أ]
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باب يف مثال النساط
ٍ
كّ
غانية ِوندد .ي يف تشابه األخال .
العواا ًل تع َّلم ِ
()2
الخ دمرة.
ي
الحة ّر يحتمة كة َّ وة ط
كةرو ّ  .ي ّا ُ
ك ّ و ط يم يهه ما خال النسةا يط و ي
ِ
()0
الم يهه :اليسير.
تى يليي ك ُدر ُ ُرمه .ومعنى ي
()9
ًل يت دعدي م الحسنا ُط ا اما /.ي ًل تخلو امر ة جميلة م عيب.
()8

[777ب]

ةةةرا .ألنّهةةةةا يف تلةةةة الحةةةةال يخةةةةدمها
كةةةةادت العةةةةرو ُ تكةةةةوا مية ا
()1
ك ااوا.
()8
()2

()0
()9

()1

سبق و ود العبا ة ص .61
سةالم) 831؛ وعيةوا األخبةا 81/8؛ ومقةاييس
ّ
التمثي والمحا رة 289؛ واألمثال (اب
اللغةةةة 286/2؛ وجمهةةةرة اللغةةةة  142/8و411/2؛ والعقةةةد ال ريةةةد 41/0؛ واألغةةةا
 811/2و 11/6و844/81؛ والموازنةةة 813/8؛ وجمهةةرة األمثةةال 01/2؛ والمحكةةم
ةةةواص 231؛ ومةمةةةةع األمثةةةةال 84/8؛
811/1؛ وهبةةةةةة المةةةةةالس 16/2؛ ود ّ ة الغة ّ
والمستقنى 029/8؛ و سا البالغة 110؛ والتةذكرة الحمدون ّيةة 06/1؛ وتةا يخ مدينةة
دمشق  182/90و180؛ ولساا العرب (جرب ،خمر)؛ وهناية األ ب .4/0
التمثيةةةة والمحا ةةةةرة 289؛ وجمهةةةةرة األمثةةةةال 804/2؛ ومةمةةةةع األمثةةةةال 802/2؛
والمستقنى 819/2؛ و سا البالغة 141؛ ولساا العرب (مهه).
التمثي والمحا رة 281؛ وفن ما بي العداوة والحسةد 091/8؛ وبالغةات النسةاط 96؛
وجمهةةرة اللغةةة 130/2؛ والعقةةد ال ريةةد 11/0؛ واألمةةال (القةةال ) 283/8؛ ومةمةةع
األمثةةةال 280/2؛ وجمهةةةرة األمثةةةال 041/2؛ والمستقنةةةى 840/2؛ و سةةةا البالغةةةة
260؛ وهنايةةةة األ ب 210/83؛ وهبةةةةة المةةةةالس 1/2؛ والم تلةةةأ والمختلةةةأ 882؛
والتةةذكرة الحمدون ّيةةة 10/1؛ ومعةةةم البلةةداا 881/1؛ ولسةةاا العةةرب ( يةةم)؛ والمةوةةر
.944/8
التمثي والمحا رة 286؛ وهبةة المةالس 19/2؛ والمستقنى .816/2
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المر ة يحانة وليست ب يق ده يرمانة .ي نّها ُيستمتع هبا وًل ُيعتمد عليها.

()8

ا

القب

فكلنّها محروسة.

يتعةرض لهةا طالةب
المةر ة .ي نّهةا ل ا كانةت قبيحةة لةم ّ
()2

وم مثاله واألمثال فيه المستغنية ع :...
ك ّ فتاة بلبيها معةبة.

()0

()9

يمدح العرو ي ل ًّل و يلها.
م
ُ
النسةةاط بالنسةةاط وةةب ُه مةة المةةاط بالمةةاط والغةةراب بةةالغراب والةةذباب
()1

بالذباب.
()8

()2
()0
()9

()1

()6

()6

التمثيةة والمحا ةةرة 281؛ وعيةةوا األخبةةا  813/8و14/9؛ وبالغةةات النسةةاط 829؛
والعقد ال ريد 14/0؛ ومروج الةذوب 061/0؛ ومةمةع األمثةال  ،260/8وفيةهِ " :
الخ دلةم
يحانة"؛ و بيع األبرا 298/1؛ والتذكرة الحمدون ّيةة 008/0؛ واأل كيةاط 216؛ ووفيةات
العمال .810/86
األعياا 99/2؛ وكنة ّ
التمثي والمحا رة 281؛ ومكا م األخال 281؛ ومةمع األمثال .803/2
يف األع كلمة كُتب فوقها ّ
فتعذ ا ُتقر .
سالم)  ،890و ُنسب فيةه لألغلةب العةلة و للعة ةاط
التمثي والمحا رة 281؛ واألمثال (اب ّ
بنت علقمة؛ والعقد ال ريد 832/0؛ وجمهرة األمثةال  013/8و892/2؛ ومحا ةرات األدبةاط
610/8؛ وفن ة المقةةال 281؛ ومةمةةع األمثةةال  ،809/2ونُسةةب فيةةه للعة ةةاط بنةةت علقمةةة؛
والمستقنةةةى 811/2؛ والتةةةذكرة الحمدون ّيةةةة 896/1؛ وهنايةةةة األ ب 91/0؛ والمسةةةتطرف
عيمةةرو ب ة عبيةةدة ب ة
96/8؛ وخةانةةة األدب 201/2؛ وزوةةر األكةةم  .818/0واألغلةةب ب ة د
الم يع َّمةةري  ،د
ا ثةةة ،مة بيعةةة ،وةةو ّو ُل مة ي َّجةةةي األ اجيةةة ال ِّطةةوال مة العةةرب ،كةةاا مة ُ
ةلم ،ووةةا يف ال تو ةةات ،ت 84وةةة .والعة ةةاط بنةةت علقمةةة السةةعدي ،فنةةيحة
ةالم فلسة ي
اذسة ي
جاوليةُ ،يقال لنّها ّول م قال "ك ّ فتاة بلبيها معةبة" يف خرب طريأ.
سةالم) 899؛ والعقةد ال ريةد 832/0؛ وجمهةرة
ّ
التمثي والمحا رة 281؛ واألمثال (ابة
األمثال 013/8؛ وهبةة المةالس 19/2؛ ومحا رات األدباط 612/8؛ ومةمع األمثةال
088/2؛ والمستقنى .264/2
التمثية والمحا ةةرة 281؛ واألدب الكبيةةر  ،881وفيةةه" :النسةةاط بالنسةةاط وةةبه مة الطعةةام
بالطعام"؛ وهبةة المةالس .11/2
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النساط با الشيطاا.
()2
اِ دع ِ
ص ووا والنسا يط و يطِ دع م و ت.
()0
الحس .
البياض  /ننأ ُ
()8

[777أ]

ال يعةيةة د الوجهي .

()9

لو قي للشحم :ي تذوب؟ لقال :سوي ِ
الع يوج.
ّ
لك ّ فتاة خاطب ولك ّ مر اعى طالب.
زوج م عود خير م يقعود.
()8

()2
()0
()9
()1
()6
()1

()1

()6

()1

التمثي والمحا رة 281؛ وثما القلوب  ،16وفيه" :ا ذ وا النساط فةاهن ّ با ة الشةيطاا"؛
سةالم) 883؛ ومنةنّأ ابة بة وةيبة 836/1؛ والمحاسة واأل ةداد 282؛
ّ
واألمثال (اب
والعقد ال ريد 14/0؛ وجمهرة األمثال 032/2؛ وهبةةة المةةالس 90/2؛ ومةمةع األمثةال
 ،093/2ونُسب فيه لعبد ا بة مسةعود؛ والتةذكرة الحمدون ّيةة  800/8و 032/1و93/1؛
والنهاية 000/8؛ ولسةاا العةرب ( بة )؛ والمسةتطرف 030/2؛ وعمةدة القةا ي 14/23؛
والمقاعةةد الحسةةنة  641و161؛ وتةةةيي األسةةوا 40/8؛ وكشةةأ الخ ةةاط  .081/2وعبةةد
ا ب مسعود الهذل عحاب ّ خدم الرسول ،ت 02وة.
التمثي والمحا رة 286؛ ومحا رات األدباط  ،21/8ونُسب فيه للنب ّ (ص).
التمثي ة والمحا ةةرة 286؛ وهبةةةة المةةةالس 11/2؛ ومةمةةع األمثةةال 828/8؛ و بيةةع
األبرا  ،931/9ونُسب فيه للنب ّ (ص)؛ والمستطرف .019/8
التمثي والمحا رة 286؛ وهبةة المةالس 11/2؛ ومةمع األمثال .11/2
التمثي والمحا رة 286؛ وهبةة المةالس .6/2
التمثي والمحا رة 286؛ وهبةة المةالس 19/2؛ ولساا العرب ( عى).
سةالم)  ،206وفيةه" :مة القعةود"؛ وبالغةات النسةاط
ّ
التمثي والمحا ةرة 286؛ واألمثةال (ابة
882؛ والكام 024/8؛ وجمهرة اللغة 130/8؛ والعقد ال ريد 820/0؛ و خبا النسةاط 832؛
واألغا 43/0؛ وفر ة األديب 818؛ ومحا رات األدباط 043/2؛ ومةمع األمثال ،023/8
ونُسب فيه ًلبنة ي اذعبع العدوا ؛ والمستقنى 11/2؛ والمسةتطرف 96/8؛ وهنايةة األ ب
 00/0و216/1؛ وزوةةةر األكةةةم  896/0و .891و و اذعةةةبع العةةةدوا وةةةو ُ رثةةةاا بةةة
محرث ب ثعلبة م قيس ب عيالا ،واعر فةا مة قةدماط الشةعراط يف الةاوليةة،
الحا ث ب
َّ
ّ
وله غا ات كثيرة يف العرب ووقةا ع مشةهو ة ،قية لةه و اذعةبع ألا فعةى ةربت لهبةام جلةه
ّ
طويال ،ت . 28وة.
عمر ا
فقطعتها ،وقي
ألا له لعب اعا زا دة يف جله ،ووو د الحكماطّ ،

القسم الثاني
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مع الحديث ِ
فاغزلي.

()1

أنصاف أبيات من الباب [من البسيط]:
ّ
اكح خيـ ُرهـا األبكـ ُار
المنـ َ
إن َ
آخر [من الطويل]:

()2

()3
قيمها
هي ِّ
الض َل ُع العوجا ُء لست ُت ُ

()4

آخر [من الطويل]:
الدهر
ولن ُي ْصلح الع ّط ُار ما أفسد
ُ
آخر [من الكامل]:

()5

()1
()2
()3
()4

()5

التمثيل والمحاضرة .212
التمثيل والمحاضرة 212؛ ومجمع األمثال 21/1؛ ومنتهى الطلب 373/5؛ والمسـتطرف
.45/1
يف األصل" :ليست"؛ تحريف.
عجزه:
أال ّ
انكسارها
إن تقويم الضلوع
ُ
وانظــر :التمثيــل والمحاضــرة 212؛ وتــاريا المدينــ 791/3؛ وعيــون األخبــار 72/4؛
وأخبار النساء 145؛ وهبج المجالس 33/2؛ وتاريا بغداد 122/13؛ والمقاصد الحسن
324؛ وكشف الخفاء  ،323/1ونُسب فيه لسليمان بن يزيد العدوي؛ وزهر األكـم .27/3
وسليمان بن يزيد العدوي من الشعراء ،كان على صل بواصل بن عطـاء ،ولـم نقـع لـه علـى
ترجم .
صدره:
تدس إلى الع ّطار سلع أهلها
ّ
وانظر :التمثيل والمحاضرة 219؛ والرتبيع والتدوير 22/3؛ ومفـاخرة الجـواري والغلمـان
123/2؛ وعيــون األخبــار 44/4؛ وبالغــات النســاء 99؛ والكامــل 123/1؛ ويف العقــد
الفريــد  ،457/3والموازن ـ " :213/1وهــل يصــلح الع ّط ـار"؛ وهبج ـ المجــالس 53/2؛
والتذكرة الحمدون ّي 322/9؛ وزهر األكم .132/3
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ما يف الرجال على النساط مي ُ
آخر [م الطوي ]:
ِ ()2
و ي طال ٍ للنساط الطوالق

()8

( )8عد :

ًل تل يمني َّ م النساط ولو اخا
وانظةةةةر :التمثيةةةة والمحا ةةةةرة 286؛ و خبةةةةا النسةةةةاط 41؛ وهبةةةةةة المةةةةةالس 01/2؛
ومحا ةةرات األدبةةاط  ،281/0ونُسةةب فيةةه لةةذي الر ّم ةة ،ولةةيس يف ديوانةةه؛ و بيةةع األبةةرا
293/1؛ والمستطرف  .030/2و و الر ّمة وو غيالا ب عُ دقبة العدوي ،واعر مشةهو مة
مضر ،م فحول الطبقة الثانية يف عنر  ،قام يف البادية و وب يف وعر مةذوب الةةاول ّيي ،
ت 881وة.
( )2التمثي والمحا رة 284؛ والعقود الل ل ية .824/8
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النبياا
 /باب يف مثال ِّ

[777ب]

فمه ما يقةد علةى مضةغه ومةا ًل
علم بمض ِغ فيه .ي نّه ُيدخ ي
ُ
النب ّ
()8
يقد على مضغه ًل يشتغ به.
()2
ك ّ امر يف بيته عب ّ  .ي ّا الرج يتنابى يف منةله.
ِ
ِ
تقةرهبم لة ّال ُي سةدوا علية
ا َّت ِق ِّ
النبياا ًل ُتن دب بلعقاهبةا .ي ٱ ةذ د ّ
ثياب .

()0

العةم والعا ّمة:
ًل ُتع ِ
()9
فيطلب اثني .
ط النب َّ وا دا ا
ي
د
()1
بياض سنان ف ُي ِر يي سوا يد ٱسته.
ًل ُت ِر النب َّ ي
()6
النبياا بالةبيب.
لنّما ُيخدع ِّ
()1
النب ّ عب ّ ولو يل ِق ي النب ّ .
()1
ً /ل يت دس يخ در ب يك دو يسجٍ ما لم يت دل يت ِ .
()8
()2
()0

()9
()1
()6
()1
()1

التمثي والمحا رة 284؛ ومةمع األمثال 046/8؛ والمستقنى .081/8
سةالم) 814؛ والعقةد ال ريةد 831/0؛ ومةمةع
ّ
التمثي والمحا رة 223؛ واألمثةال (ابة
األمثال 809/2؛ والتذكرة الحمدون ّية 19/1؛ والمستطرف .96/8
سةالم) 229؛ وجمهةرة األمثةال 11/8؛ ومةمةع
ّ
التمثي والمحا رة 223؛ واألمثال (اب
ِ
األمثال 800/8؛ والمستقنى  .19/8و ُيروى" :بلعقا ها" ،جمع ع دق  ،ووو ّول ما يخرج
م بط المولود.
التمثي والمحا رة .223
التمثي والمحا رة 233؛ ومةمع األمثال .211/2
التمثي والمحا رة 223؛ ومةمع األمثال .11/8
التمثي والمحا رة 223؛ وثما القلوب .613
التمثي والمحا رة 223؛ ومةمع األمثال .263/2

[776أ]
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ي
تشايخ ووو عب ّ .
ب ووو ِ دن ِرم .ي
فالا يت ية َّب ي

للنا ب [م الرجة]:
وفر تةةةةةةة بوجهةةةةةةةه النةةةةةةةبي ِ

()8

النةةةةةبياا بالتسةةةةةري ِ
ك ر ةةةةةة ِّ

()2

( )8التمثي والمحا رة 91؛ و سالة األمثال البغداد ّية  ،81وفيه" :ز ّبب ووو نرم"؛ والضوط
الالمع 61/9؛ ويف تاج العرو (زبب)" :وم المةاز قولهم :تة ّبب قب ا يتحنرم".
الخاص 12؛ والمنتح 223؛ والمنتخ .141/2
وخاص
( )2التمثي والمحا رة 223؛
ّ
ّ
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باب يف مثال العبيد
ليس عبد بلخٍ ل  .ي ًل يوثق بالعبيد كما يوثق باأل را .
اِ د ِم ِ العبدي على فر فاا يو يل ي يو يل ولا عةاش يف يلة ُ .يضةرب مةث اال
()2
لم يهوا على عا به.
()0
ُعطِ ي العبدُ كُرا اعا فطلب ا اعا.
الخاعة:
/
ّ
()1
الح ّر ُ ّر ولا يم َّس ُه الض ّر )9(،والعبد عبد ولا مشى على الد ّ .
ُ
()8

ًل بدّ للعميد م عبيد.
()8

()2
()0
()9

()1

()6

()6

سةالم) 812؛ ومحا ةرات
ّ
تحسي القبي 61؛ والتمثي والمحا رة 228؛ واألمثال (ابة
األدبةةةةةاط 906/8؛ وجمهةةةةةرة األمثةةةةةال 811/2؛ ومةمةةةةةع األمثةةةةةال  10/8و،234/2
والمستقنى 221/2؛ ونُسب فيها ُ
لخةيم ب نوف الهمدا ووو ج ُينسةب لةه عةدد مة
األمثال ،ووو ّول م قالّ " :
لا خا م آسا "؛ وزور األكم .868/0
التمثي ة والمحا ةةرة 228؛ ومةمةةع األمثةةال 233/8؛ والمستقنةةى 830/8؛ والتةةذكرة
الحمدون ّية 898/1؛ وتا يخ المدينة .8206/9
مر ساب اقا ص .831
ّ
والمعمةةروا
تحسةةي القبةةي 61؛ والتمثيةة والمحا ةةرة 228؛ ومكةةا م األخةةال 848؛
ّ
والوعةةايا 80؛ والعقةةد ال ريةةد  ،11/0وفيةةه" :والعبةةد عبةةد ولا سةةاعد الةةةدّ "؛ واألمثةةال
المو ّلةةدة 888؛ وجمهةةرة األمثةةال 42/2؛ وهبةةةة المةةةالس 143/8؛ ومةمةةع األمثةةال
231/8؛ و بيع األبرا  ،012/0ونُسب فيه ألكثم بة عةي ؛ والمةوةر 138/8؛ ون حةة
الريحانة .289/2
تحسي القبي 61؛ والتمثي والمحا ةرة 228؛ والعقةد ال ريةد 11/0؛ واألمثةال المو ّلةدة
888؛ وهبةةة المةةالس 143/8؛ و بيةع األبةرا  ،012/0ونُسةب فيةه ألكةثم بة عةةي ؛
والمستطرف  ،14/2وفيه" :والعبد عبد ولا لبس يته الد ّ "؛ والمةور .138/8
التمثي والمحا رة 228؛ و سالة األمثال البغداد ّية .01
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228

فيّأمثالّطبقاتّالناسّوذويّالمراتبّالمختلفةّوالصناعاتّالمتباينةّوماّيجريّمجراها

التس ّلط على الممالي دناطة.
()2
مِ ك يير ِم الرج سو ُط ِ
دب غلمانه.
ملكت ِ َّقه.
م ي ِمن يدت ز يقه
ي
()8

( )8اذعةاز واذيةاز  ،18وفيه" :م ل م القد ة" ،ونُسب فيه لمعاوية ب ب س ياا؛ والتمثي
والمحا رة  ،228وفيه" :على العبيد"؛ ومةمع األمثال 818/8؛ و بيةع األبةرا ،094/0
ونُسب فيه ألميرو  ،و ،063/0ونُسب فيه لمعاوية؛ والمسةتطرف  .96/8و ميةرو وةو
واذديسةةُ ،ولةد عةام  111قبة المةيالد
ووميرو  ،واعر اليوناا األكةرب وعةا ب اذليةا ة
ّ
على األ ج .
مما يدل علةى كةرم
( )2التمثي والمحا رة  896و228؛ ومحا رات األدباط  ،900/8وفيهّ " :
الرج ".
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القسم الثالا

يف المختا والمنتخب م

اس األمثال

يتضمنها
الت جاطت على فع م كذا ،ولم
ّ
كتاب مةة األعبها الم َّلأ فيها،
وقد خرجتُها يف ثالثة فنول

الق
سمّ
ال
ثال
ثّ
فيّ
الم
خ
تارّ
وال
من
تخ
بّ
منّ
أحا
س
نّ
األ
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 /ال ن األول
يف جملة منها منسوبة للى باهبا

[775أ]

ةت ّيةةا يم وًليت ة
السةةندي( )8قةةال :قلة ُ
الةةةا  :قةةال :ةةدّ ثن لبةةراويم ب ة ِّ
الكوف ية لرج مر بباهبا كاا ًل يي ِ
أ ل ِ دبدُ وًل يس ي قل ُبةه وًل تسةك ركتُةه يف
ة ّ
ّ
وةوا علية كة َّ
المرافق على المحتاجي  :ما الةذي ّ
معاونة المنكوبي ولدخال ي
سةمعت تغريةد األطيةا باألسةحا علةى األوةةا
وذا التعب والن يَّنب؟ فقةال:
ُ
ٍ
()2
ثناط س ٍ على ُم دح ِس .
طيب م
سمعت
ومحاو ة العود والمةما فما
ُ
ي
محمد ب عبد المل  :كتةب كتا ابةا قةال يف فنة منةه :ولةو لةم يكة يف
ّ
ٍ
الشةةكر ل ًّل ّنةةه ًل ُيةةرى  /ل ًّل بةةي نعمتةةي ا ةةرة ومنت يظةةرة .ثة ّةم قةةال ًلب ة
األعراب  :كيأ تراوما يا با عبد ا ؟ فقةال :سة ي مة ُق در يطة د د ّ ويةاقوت
بينهما وجه ي يس .
ِ
الخ دنةب بعةد
بو نوح الكاتب )9(،كاتب ّيةام المتوكّة  )1(:سة ُ مة
()6
الرعب وال َّظ ي ر بعد اليل .
ي
والسلم بعد الحرب واألم بعد ّ
الةدد ب ِّ
()0

()8
()2
()0
()9
()1
()6

كثيةرا ووعة ه بلنّةه خطيةب ناسةب فقيةه
ا

لبراويم ب السندي ب واو  ،يروي عنه الةا
وي عرو ّ اف للحديا اوية للشعر.
نح ّ
ةاص 62؛ ولطةةا أ الظرفةةاط  ،11وفيةةه اخةةتالف؛ وزوةةر
ةاص الخة ّ
ثمةةا القلةةوب 991؛ وخة ّ
اآلداب 8321/9؛ والتذكرة الحمدون ّية .63/9
الخاص .28
خاص
ّ
ّ
عيسى ب لبراويم بو نوح الكاتب ،م كتّاب المتو ّك الةذي قةدموا معةه دمشةق ،كةاا علةى
المطبخ والحر  ،وكاا يكتب لل ت ب خاقاا ،وامتد ه البح ي ،ت 211وة.
محمد ب وا وا الرويد ،الخلي ة الع ّباس ّ  ،اغتي 291وة.
جع ر ب
ّ
الخاص 68؛ وخريدة القنر (قسم وعراط العرا ) .21/8
خاص
ّ
ّ

[775ب]

في المختار والمنتخب من أحاسن األمثال التي جاءت على أفعل من كذا
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عليّ بنّعبيدةّ)1(:مدحّصدي ًقاّلهّفقااّ::واأّلىلانّمانّص لااََّّل ا ل ّ
ل
ّعلنَّلخ لط ّ)2(.
قّوبلأغَّألملّوقضاءَّلأ لّ
ط
ولمنَّل ُّط
ل
ّمنّى ْ اأة(ّ)4طاار ّو لل ْْةا ّ
كانتّز ْوصةّفالنّلاف
سهل بنّواصونّ)3(:
ل
ل

ل
باصقّوا ْل ّساصقّ)5(.

لبااأّعباادَّجَّلزْاااز ّ)6(:لشا ْ
اْ ْْتّماانّفَصّفااالنّصَردا لّقْاادْ صّلطيا ل ّماانّ

[721أ]

صَرد َّلة وسَّّ/لد ناءّيفّلنفَّلةاشقَّلش ِّيقّ)7(.
لع َبيا ّ:كنااتّيفّليااا ّشاابابيّلى ا لنّماانَّل ااْاءّوَل ِّ ااالءّيفَّلشا اء ّ
ّوللطفّمنَّلهأَءّ)8(.
ولعذبّمنَّلْاء
ل
ل
نديمّل ةد بنّم لمّ)9(:جلسّسةد بنّم لمّيأ ًمااّيفّب ا انّلاهّىاينّ
لاذّز ْا لفهّفقاّ:لندماره ّ:لّلالّ لت ل ْونّإلنّى ْ نّواذََّلب ا انفّفقااّ:لىادومّ:
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

()8

()9

ّعليّ بنّعبيدةَّل يداين ّكات ّمنَّلبلغاء َّا َّّّبالْأمأنّوصنفّك ًبا ّت 219وا.
ّااصَّلخاصّ.62
ّسهل بنّواصون بنّصَوبأن ّكاتا ّبليا ّمانّوَضاةيَّلق اَّّيلقا ّبزصجْها َّإلساال ّ
َت لّبخدم ّواصونَّل شيدّثمَّّلْأمأن ّت 215وا.
ّيفَّألصل"ّ:ى ة"؛ّتد يف.
ّثْاصَّلقلأبّّ448و449؛ّوااصَّلخاصّ62؛ّوسد َّلبالغ ّ.46
َلخاصّّ:62لبأّعبدَّجَّبنَّلزْاز.
ّ
ّيفّااصّّ
َّإلعزااازّوَإليزااازّ169؛ّوَل ْثياالّوَلْداضاا ةّ213؛ّوااااصَّلخاااصّ62؛ّولطااارفّ
َلظ فاءّ87؛ّوصبيعَّألب َصّّ 402/2ون ّفيهّل لم بنّق يب ّ.ووأّسلم بنّق يب بنّم لمّ
َلباوليَّلخ َساين ّوَليَّلب ةّيفّليا ّما وَن بانّمدْادّولبايّجة ا َّلْن اأص ّتاأفّيّيفّ
َل يّسن ّ149وا.
َّل ْثيلّوَلْداض ةّ262؛ّوثْاصَّلقلأبّ578؛ّوااصَّلخاصّّ 62ون ا ّفياهّل اةد ّ
َلخثةْيااا ؛ّوجْهااا ةَّألمثااااّ 398/1ّ:وفياااه"ّ:واااأّلى ااانّمااانَّل ِّ اااالءّيفَّلشااا اء"؛ّ
وَلْ ق نّ84/1؛ّوتاجَّلة وسّ(صلأ).
ّلةلهّسةيد بنّسلم بنّق يب بنّم لمَّلباولي ّب يَّألصلّسكنّا َساان ّتاألنّبةا ّ
عالْاّبالدديثّوَلة بي ّولهّلاباصّط ي .
َألعْاّ:بْ وّثمّّقد ّبغدَف ّكانّ ً
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نت ّيها األمير س  .قةال :وكيةأ؟ قةال :ألنّةه ية ي ُ ُك يلةه كة َّ عةام و نةت
()8
ت ي ُ ُك يل ك َّ يوم.
مدوا )0(:يا با عبةد ا  ،مةا

لة

المنةم )2(:قال يو اما ًلب
عل ّ ب يحيى
ِّ
ا يف دا ي غةةرب مة السةنّة بالكوفةةة ِّ
والشةةمال بالبنةةرة ،نعةةم ومة

الةندج؟
الوفاط يف التر والةود يف الروم
والهم يف َّ
ّ
وةةدّ اا الةةو ّ ا  )1(:س ة ع ة
وجسم د م مِ دس يطرة ،و ال
الةاج.

()9

الةةه فقةةال / :يع ديشة

ةيق م ة مِ دح يبةةرة
ة ُ

م الةجاج ووجه ود سةوا ادا مة

()6

المه َّلب ّ الوزير :و ّقع يف ُ دقعة ب عل ّ الحاتم  )1(:قةر ُت وةذ الرقعةة
ةةحر و دل علةةةى فضةةةل
التةةة وةةة
السة د
مةةة دمةةةوع الهةةةةر و د مةةة ِّ
()8

()2
()0
()9
()1
()6

()1

خاص الخاص  ،60منسو ابا لسعيد ب سلم؛ والعقد ال ريد  ،203/2ونُسب فيةه لعةروة بة
ّ
الةبير مخاط ابا عبد الملة بة مةرواا؛ واأل كيةاط 810؛ وغةر الخنةا ص 211؛ و يحانةة
األل ّبا .914/8
المنةم ،نديم المتو ّك  ،ديب واعر ظريأ اويةة
بو الحس عل ّ ب يحيى ب ب مننو
ّ
لألوعا واألخبا  ،ت 211وة.
مةةد بة لبةةراويم بة لسةماعي بة داود بة مةةدوا النةةديم ،عةةالم بةةاألدب
بةو عبةةد ا
اختص بالمتو ّك  ،ت 211وة.
واألخبا ،
ّ
الشةةةمالُ :
ِّ
الخةةةاص " :60مةةةا لةةة ا ا ي قةةةرب ...والكمةةةال
خةةةاص
الخ ُلةةةق .ويف
ّ
ّ
بالبنرة".
يف اللطأ واللطا أ  11نّه بةو ةص الةو ّ ا  ،كةر الثعةالب ةم مة كةاا علةى عةلة
بالنا ب ب ع ّباد يف يتيمة الدور .894/0
ةاص 839؛ واللطةةأ واللطةةا أ 11؛ و دب الكاتةةب (النةةول ) 41؛ والةةةامع
ةاص الخة ّ
خة ّ
ألخةةةال الةةةراوي 219/8؛ وديةةةواا المعةةةا 126/2؛ وزوةةةر اآلداب 111/2؛ وجمةةةع
الةواور .886/8
محمةد بة الحسة بة المظ ّ ةر الحةاتم ّ  ،ديةب ناقةد ،مة وة بغةدادُ ،تنسةب لةه
ّ
بو عل ّ
الرسالة الحاتم ّية ،ت 011وة.

[776ب]

فيّالمختارّوالمنتخبّمنّأحاسنّاألمثالّالتيّجاءتّعلىّأفعلّمنّكذا
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مةة النةةب علةةى الشةةمس ،فمر ابةةا هبةةا وبكاتبهةةا ومةةا ا عليةةه لةةو يكةةوا
مكانيها.

()8

بو ال ت كُشاجم :ووو ل
و نوب الدور.

[776أ]

كثر مة فضةا ِ علة ومة نبةات األ ض

()2

النةا ب بة ع ّبةاد :وعة كتةاب مةوًلي وكانةت فاتحتُةه سة ي مة
كتاب ال ت وواسطتُه ن ةس مة واسةطة ِ
وةرف مة خةا يتم
العقةد وخاتمتُةه
ي
ي
()0
المل .
ٍ ()9
آنس م يغ يمةات األلحاظ و يع يط ات األعةداغ ،و يمعةاا
وله / :ل اظ ُ
زكى م نسيم األوةا و ن ا األنوا .
بةةو بكةةر الخةةوا زم  :نةةا بكتابة

وةةد سةةرو ا ا مة المشةةتا بةةالتال

بعةةد طةةول ال ةةرا  ،وم ة العاوةةق بالعنةةا  ،واألسةةير بةةاذطال  ،وال ةةا
بالطال .

وقال له بو عل ّ مِ دس يك يو دي ِه الخازا )1(:كيأ نت ّيها األستا بني ديسةابو ؟
فقال :خص م التمر ب يك درماا وال ي درو يف ةيراا و يع م الو د يف وهر
مضاا.
()8
()2
()0
()9
()1

()6

()6

الخاص .60
خاص
ّ
ّ
ثما القلوب  11و.181
لطا أ الظرفاط .91-96
يف األع " :ومعا "؛ تحريأ.
محمةد بة يعقةوب ،المل ّقةب بمسةكويه ،عةا ب فضة و دب
بو عل ّ الخازا ،مد بة
ّ
ثةم تن ّقلةت بةه ةوال،
وفلس ة وبالغة ،كاا يف يعاا وبابه متّن اال باب العميةد
ا
مختنةا بةهّ ،
وعظم ولنه ،ت 928وة.
الخاص .69
خاص
ّ
ّ
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بةةو لسةةحا النةةاب  :كتةةب ع ة ي يبش ة ّ ب ة معة ّةة الدولةةة( )8للةةى ب ة
ةت للةةى سة ّيدي ومةوًلي يف ير اسةةا سة ي مة ال ُبةةرا
السةرايا الحمةةدا  )2(:بعثة ُ
سةرع تةوق اال يف
خأ م الرب و دس يي ير م األمثال  /و سرى مة الخيةال و
و َّ
ي
ظرف م
كيس م النحلة و
ي
الةبال م األوعال ،وغال اما ز ييدي م الهالل و ي
()0
قطع م ال را .
الغةال ،وسي ا ا س ي م التَّال ِ و ي
ةدي اثا فقةال :لةيك

()9
سةر للةى بة علة ّ الهةا م
بو الر ّياا الةوزير:
ّ
عنةةد خ ةةى م ة الةةراط يف كةةالم األلثةةغ وم ة ِس ة اد الغةةراب ،فقةةال :نعةةم
يا سيدي نا ،وم ليلة القرآا(ِ )6
()1
وعلم الساعة.
ّ
()4
()1
ةس مة
ةنةم :قةةال ألبة الحسة ال ُغة يةويري :يةةا خة َّ
بةةو الحسة المة ِّ
الخس بالعرب ّية ِ
والهنددي باط بال ا س ّية )83(،ويا بغةى مة لبةرة الخ ّيةاّ ومِ دحةربة
ّ
()1

()8
()2

()0
()9
()1
()6
()1
()1
()4
()83

وتمرد على خيه بختيةا الةذي خلةأ بةا سةنة
بش ّ ب معةّ الدولة ب بويه ،تو ّلى البنرة ّ
 ،011ت 064وة.
يف األعةةة " :الهمةةةدا "؛ تحريةةةأ .و بةةةو السةةةرايا وةةةو ننةةةر بةةة مةةةدوا التغلبةةة  ،مةةة
مةةراط بنةة مةةداا ،ولةة الموعةة وقاتةة الخةةوا ج ،قتلةةه القةةاور بةةا الع ّباسةة ببغةةداد
سنة 022وة.
الخاص .61
خاص
ّ
ّ
مد ب امد بو الر ّياا الوزير اذعبها  ،وزير عضد الدولة وم بعةد عمنةام الدولةة،
قتله بو ال ض المظ ّ ر ب محمود الحاجب عام 011وة.
السري
بو عل ّ مد ب عل ّ ب مد المعروف باب المدا ن ّ المل ّقب بالها م ،وى ع
ّ
الموعل ّ الر ّفاط ديواا وعر  ،ت 016وة.
الخاص 69-60؛ والربواا  ،030/2وفيهما" :ليلة القد ".
خاص
ّ
ّ
الربواا  ،030/2منسو ابا ألب عل ّ الحاتم ّ  ،وفيه" :وعلم الغيب".
المنةم ،وقد سبقت ترجمته ص .200
عل ّ ب يحيى
ّ
كر الثعالب يف اليتيمة مع كر النا ب و فرد له ترجمة ،كاا كثير الشعر.
الهندباط بال ا س ّية :كاسن تلخ.

[776ب]

فيّالمختارّوالمنتخبّمنّأحاسنّاألمثالّالتيّجاءتّعلىّأفعلّمنّكذا
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الو ّ ا  ،ويةا ثقة مة وةعرة القلةم( )8و يع دظةم اللقمةة وقةذى العةي و نةاة

[776أ]

ُ
أ  /و ُ بابة ال يقدي ح ولطخة الثوب وعثرة ال ي ير .
الخ ّ
وعةلت قعة ُة
بو ال ت اب العميد :كتب للى ب الحسي ب فةا :
د
()0
عغر م يعند ي قة ب ّقة.
قنر م ُن ُدملة نملة و
الشيخ
ي
ي
بو ال ت البست  :عهدي ب ةالا قة َّ مة تِبنةة يف يلبِنةة( )9ومة ُقالمةة يف
()2

يع م ِّيم بال يق ِّيم وم طاوو
ُقمامة )1(،و
ي

يف ناوو .

()6

الم دحسة  ،و قةب ي مة وجةه
بو ال رج الب ّبغةاط :لةم ي سة ي مة وجةه ُ
البخي  ،و قضى للحاجات م الد اوم ،و سدي مة األقةا ب ،و ثقة ي مة
طيةب مة األمة ،
وآنةس مة ال ُكتُةب ،و
ُجرة المنةل ،و ج ةى مة الةدور،
ي
ي
و ودَّ م
[776ب]

رب البحر )1(.فس ع وذ الل ظة األخيةرة فقةال :مةا يف الةدنيا

ععب مة مما سةة  /الحةرب و كةوب البحةر ،فمةا ظنّة ل ا ُجمةع
ود و
ُ
بينهما؟

()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1

الخاص 888؛ واللطأ واللطا أ .01
خاص
ّ
ّ
الخاص 69؛ ولطا أ الظرفاط  ،11-16وفيه اختالف.
خاص
ّ
ّ
لطا أ الظرفاط 91؛ ولساا العرب (عن ق) ،وفيه" :ال يعند ي قة :ما بي الش ة الس لى َّ
والذق ".
التمثية والمحا ةةرة 911؛ ولبةةاب اآلداب 18؛ وجمهةةرة األمثةةال 881/2؛ وزوةةر اآلداب
161/0؛ ومةمع األمثال 821/2؛ و سا البالغة 69؛ والمستقنى .210/8
التمثي والمحا رة 911؛ وسحر البالغة 14؛ ولباب اآلداب 18؛ وزور اآلداب .161/0
الخاص  ،69وفيه " :يع م طاوو يف ناوو "؛ و سالة األمثال البغداد ّية .1
خاص
ّ
ّ
الخاص .61
خاص
ّ
ّ
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ال ن الثا م القسم الثالا:
يف ُغ ير م جة الشعراط الال ق به المنخرّ
يف سلكه
المعتة [م الوافر]:
اب
ّ
و نةةت خةةو السةةالم وكيةةأ نةةتم
و ط ةةة ُ

ةةةي ُت دة ةةةى مةةة

ُ بة ٍ
ةةاب

الشة ِ
ةةةت خةةةةا الملمة ِ
ةةةات ِّ
ةةةداد
ولسة ي
ّ
ِ()8
و لةةةة ُم ةةةي ُتةةةدد عى مةةة ُقةةةراد

وقال [م المتقا ب]:
ةةةةةاغلت عنّةةةةةةا بةةةةةةا الط ّية ِ
ةةةةةب
تشة
ي
 /بةةةةةةلنت مةةةةةة ُودد ُوةةةةةةد مية ٍ
ةةةةةت
ّ
ي
الم دوعل [م الوافر]:
ّ
السري ي

ةعرت وةة اةرا
يثنيتدن ة ( )0عن ة فاستشة ُ
سةةةةرا
ُودعت
و نّةةةة ك ّلمةةةةا اسةةةةت
ي
ا

بغية ِ
ِ
ةةةةةةةةةب
ةةةةةةةةةر وةةةةةةةةةةه وًل ط ّية
ةةةةةو ي ِ
ب
ب ف ُك ِّ ةةةةةة يف يجة د
ُعةةةةةةي ي

()2

ةةت لهةةةا برا ةةة
ِخةةةالل فيةةة لسة ُ
ِ
الريةةاض
ينيةةم مةة النسةةيم علةةى

()9

الحةاج ،وقد ت ّرد بمعنا و س [م السريع]:
اب
ّ
ولةةةةةةم زل جةةةةةة ي مةةةةةة ي َّيةةةةةة ده
يفةةةةةةدي دي ُت مةةةةةة عةةةةةة ّير اك ابةةةةةةا
()1
يفدي ديتُةةةةةةةةةةةه ّ
يف قلةةةةةب مةةةةة يي دح ِسةةةةةد يك َّيةةةةة ده
لا فةةةةةةةةةةةدا لةةةةةةةةةةةه
()8
()2
()0
()9
()1

الخاص .66
خاص
ّ
ّ
الخاص .61
وخاص
ثما القلوب 911؛
ّ
ّ
ُ
الكلمة يف األع غير معةمة ،ونوهنا األولى ًلم.
السري الر ّفاط 261؛ ويتيمة الدور 861/2؛ وديواا المعا .982/8
ديواا
ّ
الخاص  ،66وفيه" :م يحسد "؛ و بيع األبرا .901/1
وخاص
ثما القلوب 926؛
ّ
ّ

[777أ]

في المختار والمنتخب من أحاسن األمثال التي جاءت على أفعل من كذا

832

[031ب]

 /أبو بكر الخوارزمي يكاد يبدع يف وصف الرقيب [من المتقارب]:
كككب لديككككد الل ككككا
عليككككي رقيك ا

متكككك لكككك ي ك د
كككْ علمكككك ي د ككككد

أنككككك ا مكككككن الميكككككي بال ا كككككقين

وأل ككككي عيمنككككا مككككن المككككر

()1

أبو الفتح البيتي يف مؤلف الكتاب [من الطويل]:
ا
ككم
زكي األصل والمف والطبك
والي د
ي اككل م عككل ال ككين ممككي ع
أخ لي ا
عل لالت دي وض الموائب والرفك
كككو ْ ككككا
تميكككككن ممكككك ْت بلك د
بأوعي مكن عقك ول وسنك

[030أ]

وكو
مكن ن

وأرف من طب و وأنفك مكن كرع

()2

 /أبو س يد بن دوسن([ )3من اليري ]:
الصكككككككككككككككِ يف أو مراتككككككككككككككك

ككككر كط ككككك الصكككككِ والصكككككاب
مك م

وغ ابكككككك أعكككككك ب للمككككككر مككككككن

رسككككائل الصككككالب والصككككابي

()4

مؤلف الكتاب [من اليري ]:

[030ب]

عمككككككككككدو ْنيككككككككككا ا ولكمكككككككككك

أكثكككككر لكككككي مكككككن ألكككككف ْنيكككككا

لقككككاش أ ككككب مككككن البككككارد الككككك

عككككك ب ْلككككك عط كككككا غصكككككا

فٱ ْقتَرِناااا عمككككدو أفككككديكما

فأنتمكككككككا رالكككككككي ور دي كككككككاي

()5

 /وقا [من الطويل]:

()1
()2
()3
()4
()5

كككاا الخكككاا  ،76وفيككك  " :كككديد ال ِّل كككا "؛ ويتيمكككل الكككدور  ،212/4وفيككك " :ثقيكككل
الل ا ".
ديوا أبي الفتح البيتي 121؛ و اا الخاا  76و236؛ ويتيمل الدور .321/4
أبو س يد عبد الرلمن بن م مد بن عزيز ال اك الم روف بابن دوسن ،عال بال ربيل من
أول راسا 431 ،وك.
اا الخاا .76
اا الخاا 76؛ ومن غاب عم المطرب .142
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()8
ةت طعة يةم لخا ة ِةه
ُ
عةةديق لنةةا مةةذ قة ُ
الناب وهدُ ُ
وهدت لقد بى على ّ

عأ م ن ديسج العناكةب عهةدُ ُ و
فل
ُ
الحبا ةةةب ُود ُ
ةةةيع مةةة نةةةا ُ
ُ

الخاص .61
خاص
( )8لقد بى :يف مو عها يف األع بياض .والةيادة م
ّ
ّ
الخاص .61
وخاص
( )2ثما القلوب 118؛
ّ
ّ

()2

فيّالمختارّوالمنتخبّمنّأحاسنّاألمثالّالتيّجاءتّعلىّأفعلّمنّكذا
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أ الكتاب
ال ن الثالا فيما جمع واخ ع وابتدع م ّل ُ
م وذ األمثال فل ّ قها ونسقها يف سا مختل ة
ا
استعماًل ول ّما و اعا
ل ّما
فن يف مدح بعص الملو :
[777أ]

 /موًلنا سة مة ال يق يمةري و عةدل مة ال ُع يمةري  ،ودولتُةه ن ةع مة
الغيا و زيد م الهالل ،و ّيامةه طيةب مة زمة الةو د يف ّ
وةوال ،و خبةا ُ

()8
الس يحر المع َّطر بةمةاا َّ
الم يعند يبر وم نسيم َّ
كى م النِّدّ ُ
الة يوةر ،فةعة ا ُ
كثةر مة
ومتةه ،ونِ يع يةم ا عنةد
ُم دل يكه
ي
ي
وسع مة عةد  ،ودولتيةه علةى مة ّ
()2
وعمر دو يم م ِكر معاليه ومحاسنه.
فضا له وفوا له،
ي
فن يف ُ س الكالم:

[777ب]

ةس مة
كالم سة ّيدنا سة مة الةد ّ األزوةر واليةاقوت األ مةر ،و ن ُ
البازي األبيص والثعلةب األسةود / ،و كةى مة المسة األعةهب بةالعنرب
قلمه.
فمه و جرى بتدبير األقاليم ي
األوهب ،فال يف َّص ا ي

()0

يف مثله:
س ّيدنا وى م األعمع ّ ( )9و وعر م البح ّي[ ،م الطوي ]:
()8
()2
()0
()9

الخاص  ،64وفيه" :بر ّيا الدور".
خاص
ّ
ّ
الخاص .64
خاص
ّ
ّ
الخاص .64
خاص
ّ
ّ
بو سعيد عبد المل ب ُقريةب البةاول  ،مة
مولد ووفاته بالبنرة ،ت 286وة.

ّمةة اللغةة والشةعر ،خبةا وتنةاني ه كثيةرة،
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و بلة ُ
ةغ م ة عبةةد الحميةةد وجع ة ِةر ب ةة
ِ
دةةةر
فةةةال زال
محروسةةةا وًل زال ك ُ
ا

ة ِ يحيى( )8ولسماعي ي [ عن ]( )2اب عب ِ
ةاد
ي ّ
و خبةةا ُ

كةةى مةة النِّةةدِّ يف النةةادي

()0

يف اًلستةا ة ووعأ آًلهتا:
الغنةةاا للةةى المةةاط والعلية
نةةا للية يةةا سة ّيدي وة يةو ُ مة العطشةةاا ّ
ةب مة مسةةاعدة القضةةاط و يقلِ ّيةةة
المةدد نيأ للةةى الشة اط ،وعنةةدي سةةكباجة طية ُ
ُ
وهى م ال َّظ ي ر  /باألعداط وخبيص لى م الوقيعةة يف الةثقالط ،ووةراب
س ُ م عهد و ع ى م ُو ّد  ،وسماع لذ م مقامرة األقما ومغازلةة
الريحةاا ،فمةا علية لةو سةاعد يتن
الةري بةي َّ
الغةًلا و متةع مة ركةات ِّ
فلسعد يتن ( )9وج تين فلجبتين لا واط ا ؟
مثلها يف يوم بيع ّ :

يومنا سةماا فاخت ّيةة و
طيب غنا اط مة العنةدليب،
عي الدي ( )6وسا ٍ س ُ م التَّدد ُ ج ومطرب
ُ
()1
فما ي يف المساعدة على السرو هبذ الطيو ؟
()8
()2
()0
()9
()1
()6

()1

ةه طاووسة ّية )1(،وعنةدنا وةراب عة ى مة

جع ر ب يحيى الربمك وزير الرويد ،ت 811وة.
الخاص .13
خاص
زيادة ع
ّ
ّ
الخاص .13
خاص
ّ
ّ
الخاص .13
خاص
ّ
ّ
الخاص 13؛ وسحر البالغة .86
خاص
ّ
ّ
الخاص 13؛ والحيةواا 081/2؛ وجمهةرة األمثةال 101/8؛
وخاص
ثما القلوب 910؛
ّ
ّ
وقطةةب السةةرو 629؛ ومحا ةةرات األدبةةاط 192/9؛ ومةمةةع األمثةةال  010/8و981؛
والمستقنةى 286/8؛ و يةةاة الحيةةواا الكةربى 089/8؛ وخةانةةة األدب 862/0؛ وزوةةر
األكم .219/0
الخاص  13و.18
خاص
ّ
ّ

[777أ]

فيّالمختارّوالمنتخبّمنّأحاسنّاألمثالّالتيّجاءتّعلىّأفعلّمنّكذا
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[777ب]

مثلها يف يوم عي ّ :

العشا يوم ال را  ،فمةا ُتةرى يف ٍ
 /يومنا ر م قلوب ّ
بيةت بةر يد مة
ي
ِ
()8
ب ل ا سال ،ويف احٍ
الو يلةد
طيب م ية ي
ي
المح ّ
مر يد ًل ُيشتهى وم قلب ُ
()2
ٍ
ونديم لى م العافية و ُ س العاقبة.
وبرد ال يكبِد،
وتوي:
مثلها يف يوم
ّ
يومنا بر ُد م تسبي ال يق دحبة و اا المخنّةا و قةص األعةرج وتشةا ُيخ
()0
الشاب وتناب الشيخ ،و نةا بةاًلن راد عنة و ة ُ مة ِعنّةي تضةاجعه
ّ
عةوز وم ما ي ُوةال على مع يل ٍ
ٍ ()9
ٍ
خةال ،فآنِسةن بقربة يف طا مةة
أ
يد
ي
ونلبس ال رو مة
قة لنلك ي ما ضر يف العاج
خة مب َّط
دفل م
بخة بينهما ّ
ّ
ّ
ي
داخ .

[777أ]

()1

الحر والربد:
 /مثلها م غير كر ّ
الحبا ى )6(،كما
يوم اًللتقاط باألعدقاط
قنر م لي السكا ى ولهبام ُ
ُ
ّا يةةو يم فةةراقهم مةةد مة ين ي ةةس العاوةةق وعةةوم النّنةةا ى )1(،فمةةا علية لةةو
نعمت بالبكو والةيادة يف وظي ة السرو ؟
ي
()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1
()1

()1

ن حة الريحانة  ،019/8وفيه فقط " :برد م مرد ًل يشتهى".
الخاص .18
خاص
ّ
ّ
يف األع " :لضاجعه"؛ تحريأ.
لسةةاا العةةرب (طةةرم) ،وفيةةه" :الطا مةةة :بيةةت مةة خشةةب كالق ّبةةة ،ووةةو دخيةة عةمةة ّ
معرب".
ّ
الخاص .18
خاص
ّ
ّ
ثما القلوب .910
التمثي والمحا رة 280؛ وزور األكم  ،811/2وسقط منه "وعوم الننا ى".
الخاص .18
خاص
ّ
ّ
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مثلها:
المحب للى
وو ُ للي م
ّ
يا ج ى م الدور و قسى م النخر ،نا ي
الحبيةب والمةةريص للةةى الطبيةةب )8(،و ُ ِ ةةب ا يت دة يشةةم للة ّ قةةد يم وتخلةةع

عل ّ كر يم .
يف لوداط المشروب:
()2

مةلس موًلي براحٍ
خدمت
قد
ُ
ي

س يم

لطةأ مة
ِكدةر  /و
ي

و ةه

[777ب]

طيةب
عذب م ُخ ُلقةه و
و ع ى م ُو ّد و َّ م ل ظه و كى م يع درفه و
ي
ي
()0
م ُق دربه ،فليشرب على وجه عشيقه با ّ كا عديقه.
يف عد المو ّدة والمح ّبة:

نا لموًلي ودّ ُ ابا م األعو لعينه الباعرة واألجةذم ل يي ِةد النّاعةرة،
()9
نعم وم الشيخ الموسر الكبير ٱلبنه الوا د النغير.
يف غال ٍم التحى:
كاا س ي م السالمة
المطرزة بالعافية المب َّطنة بالسعادة ،فنا قةب ي
َّ
مة زوال النِّعمةةة( )1و لةةول النِّقمةةة ودوام ِ
ةأ مة وةةواط
المحنةةة ،وكةةاا لطة ي
خةةأ مةة فراوةةة
كثةةأ مةة ي د ةةوى و يث دهةةالا )6(،وكةةاا
نيسةةاا  /فنةةا
َّ
ي
الرو ة و ُعن و ة الةنّة فنا ثق ي م الغنةاط البةا د علةى الشةراب ال يك ِةد
ّ
()8
()2
()0
()9
()1
()6

ّ م المريص للى الطبيب".

مةمع األمثال  ،224/8وفيه" :
الخاص .18
خاص
ّ
ّ
الخاص 18؛ ولطا أ الظرفاط .43
خاص
ّ
ّ
الخاص .12
خاص
ّ
ّ
اللطةةأ واللطةةا أ 62؛ وجمهةةرة األمثةةال 881/2؛ و سةةالة األمثةةال البغداد ّيةةة  ،1وفيةةه:
م زوال النعمة"؛ والمستقنى .216/8
م زوال النعم" ،09 ،وفيه" :وو و
"و
الخاص .12
خاص
ّ
ّ

[776أ]

فيّالمختارّوالمنتخبّمنّأحاسنّاألمثالّالتيّجاءتّعلىّأفعلّمنّكذا
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()8
الومِد.
مع النديم المعربد يف الحةرة الض ّيقة يف اليوم ي
يف سوط ِ
الق يرى:
()0
ةنع مة ُقبلةةة العةةةوز الشةةوواط العووةةاط،
نة يلنةةا فةةالا علةةى طعةةا ٍم وة ي
ٍ
وةق علةى اآل اا مة نعة
ووراب كد ي م ّيةام الةبالط والةألواط ،وسةما ٍع َّ
()2

األ ّباط.

()9

يف ّم خادم:

[776ب]

()1

لو علم موًلي ّا فالناا غد ُ م الةماا و نم م المس بي اذخةواا
ي
ّ
و سر ُ م ال يع دق يعق( )6و فر م ِّ
الة يبق  /لما تش ع للة ّ يف ّد بة وةا علة ّ

بطرد .

()1

يف ال ِّث يق :
()1
السة ي ر ومة
فالا ثقة ُ مة نقة
ّ
النةخر وج ةاط الةدّ ور ومة عةوم َّ

المعةاد ومة ننةأ
األ بعاط يف يعة ي ر ،نعةم ومة عقةو األوًلد والحةديا ُ

الر ى و مر يد ًل ُيشتهى ،ب ثق ُ م نع الولد العةيةة يف يةوم العيةد ي
وو دةربة
َّ
()4
الهلِيلِج على وجه الغريم غير الكريم.
ي
()8
()2
()0
()9
()1
()6
()1
()1
()4

الخاص .12
خاص
ّ
ّ
يف األع " :الوخد"؛ تحريأ.
الخاص " :10ال وواط".
خاص
كذا يف األع ؛ ويف
ّ
ّ
الخاص .10
خاص
ّ
ّ
الخاص .12
خاص
م
والتنويب
؛
"
خادم
نع
يف
"
:
األع
يف
ّ
ّ
ثمةةةةا القلةةةةوب 918؛ والمستقنةةةةى 811/8؛ ولةةةةم يةةةةرد فيهمةةةةا سةةةةوى " :سةةةةر مةةةة
العقعق".
الخاص  12و.10
خاص
ّ
ّ
دب اذمالط واًلستمالط .14
الخاص .12
خاص
ّ
ّ
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يف ٍ
عةية ّل:

ِ
منر ومل ِ المننو ة فنةا
عة م
كاا َّ
عةية ي

يف المقنو ة.

ّل مة ك ٍ
لةب ممطةو

()8

دبر:
يف مقب ٍ ي
خلةأ مة
عة م يتيمة الآلل فنةا
ي
كاا يف اذقبال ز ييدي م الهالل و َّ
()2
بول ِ
الةمال ومِشية السرطاا وقتال الةمال.
يف ُ س اذلأ:
آلأ مة
لم قال ل ونح
ُ
كر موًلي ّن وفالناا مسافراا وما د ي ي

والةروح والنّةاي والعةود ومة المسة والعنةرب( )0والعسة والسة ّكر
الةسم ّ
و ب بكر وعمر

ا عنهما.
***
مةد الناقةد الةة...

محمد بة عمةر بة
نةة بحمد ا ومنّه على يدي ّ
خيرا م ُوًل يف وهر بيةع اآلخةر سةنة ثةالث عشةرة
جع ا تعالى ُخرا ا
وخمسما ة.

جاو عنةدنا جةا كلةب ممطةو
خاص
()8
الخاص 12؛ و سالة األمثال البغداد ّية  ،80وفيهُ " :
ّ
ّ
يف جامع".
( )2ثمةةا القلةةوب 628/8؛ ويتيمةةة الةةدور 66/9؛ واألمثةةال المو ّل ةدة 216؛ وجمهةةرة األمثةةال
909/8؛ والمستقنى 828/8؛ و ياة الحيواا الكربى .819/8
( )0التمثي والمحا رة  ،211وفيه" :آلأ م المس والعنرب".

[775أ]
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● فهر
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وطا األبيات
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األعالم والةماعات

● فهر

األماك

● فهر

األمثال وما جرى مةراوا

● فهر

األبواب
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فها
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س

الفهارس

942

فهرس اآليات الكريمة
اآلية
﴿ َوإِ َذا َل ُقوا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا َقا ُلوا َآ َمنَّا َوإِ َذا َخ َل ْوا إِ َلى
َش َياطِين ِ ِه ْم َقا ُلوا إِنَّا َم َع ُك ْم إِن ََّما ن َْح ُن ُم ْست َْه ِزئ َ
ُون﴾
﴿إِ َّن ا ْل َب َق َر َت َشا َب َه َع َل ْينَا﴾

السورة

رقم اآلية الصفحة

البقرة

41

431

البقرة

01

70

﴿وإِ َّن مِن ا ْل ِ
ح َج َار ِة َل َما َي َت َف َّج ُر مِ ْن ُه الَن َْه ُار﴾
َ

البقرة

01

28

﴿ َت َشا َب َه ْت ُق ُلو ُب ُه ْم﴾

البقرة

442

70

الصابِ ِري َن﴾
﴿ َو َب ِّش ِر َّ
﴿ َوال ُت ْل ُقوا بِ َأ ْي ِدي ُك ْم إِ َلى الت َّْه ُل َك ِة﴾
وف َأو َتس ِريح بِإِحس ٍ
اك بِمعر ٍ
ان﴾
ْ ْ ٌ ْ َ
﴿ َفإِ ْم َس ٌ َ ْ ُ
﴿ َفإِ ْن َل ْم ُي ِص ْب َها َوابِ ٌل َف َطل﴾

البقرة

411

10

البقرة

491

09

البقرة

889

22

البقرة

871

10

آل عمران

98

432،71

آل عمران

481

417

آل عمران

411

487

آل عمران

419

18

اهَّلل فِ ِيه َخ ْي ًرا كَثِ ًيرا﴾
﴿ َف َع َسى َأ ْن َت ْك َر ُهوا َش ْي ًئا َو َي ْج َع َل ُ

النساء

49

431

اهَّلل َب ْين َُه َما﴾
﴿إِ ْن ُي ِريدَ ا إِ ْصال ًحا ُي َو ِّف ِق ُ
﴿ َيا َأ ُّي َها ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا ُخ ُذوا ِح ْذ َرك ُْم﴾

النساء

31

74

النساء

04

09

ون ك ََما َك َف ُروا َفت َُكون َ
﴿ َو ُّدوا َل ْو َت ْك ُف ُر َ
ُون َس َوا ًء﴾

النساء

29

431

﴿ ُق ْل ّال َي ْست َِوي ا ْل َخبِ ُ
ب﴾
يث َوال َّط ِّي ُ

المائدة

411

79

﴿ َلن َتنَا ُلوا ا ْلبِر حتَّى ُتن ِْف ُقوا مِما ُت ِ
ح ُّب َ
ون﴾
َّ َ
ْ
َّ
﴿ َوإِ ْن ُت ِص ْب ُك ْم َس ِّي َئ ٌة َي ْف َر ُحوا بِ َها﴾
﴿وتِ ْل َك الَ َّيا ُم نُدَ ِ
او ُل َها َب ْي َن الن ِ
َّاس﴾
َ
﴿ َو َش ِ
او ْر ُه ْم فِي الَ ْم ِر﴾

فه
ر
س
اآل
يا
ت
الك
ريم
ة

فهرسّاآلياتّالكريمة

251

اآلية
﴿ًل يت دس يل ُلوا يع د ي دو ييا يط لِ دا ُت دبدي يل ُك دم يت ُس د ك دُم﴾
﴿ يو يل دو ُ دوا يل يعا ُدوا ل ِ يما ن ُُهوا يع دن ُه﴾
ياو دم يب دغ يتةا﴾
﴿ ي تَّى لِ ي ا يف ِر ُ وا بِ يما ُو ُتوا ي يخ دذن ُ

السورة

رقم اآلية الصفحة

الما دة

838

881

األنعام

21

823

األنعام

99

11

ف يت دع يل ُم ي
وا﴾
﴿ل ِ ُك ِّ ين يباٍ ُم دس يت يق ٌّر يو يس دو ي

األنعام

61

802

﴿ يوًل يت ِة ُ يو ِاز ي ة ِو دز ي ُ دخ يرى﴾
َّاع ِ
﴿ونينح ُت يل ُكم و يلكِ ًّل ُت ِ
وا الن ِ
حب ي
حي ي ﴾
د ي د
ي ي د

األنعام

869

884

األعراف

14

821

األعراف

881

821

األعراف

890

831

﴿ ي ُت دهلِ ُكنيا بِ يما يف يع ي الس ي يها ُط مِنَّا﴾

األعراف

811

831

﴿ يولِ دا يت ُعو ُدوا ين ُعدد ﴾
ِ
اس يت يط دعت دُم مِ د ُق َّو ٍة﴾
﴿ يو يعدوا يل ُه دم يما د
﴿ يخ يل ُطوا يع يم اال يعال ِ احا يو يآ يخ ير يس ِّي اا﴾
﴿ل ِ َّل ِذي ي ي د يسنُوا ا دل ُح دسنيى يو ِز ييا يدة﴾
﴿ب د ك َّيذبوا بِما يلم ي ِ
حي ُطوا بِ ِع دل ِم ِه﴾
ُ ي د ُ
ي

األن ال

84

886

األن ال

63

18

التوبة

832

11

يونس

26

11

يونس

04

881

ِ
ِ
الس دح ُر لِ َّا ا ي يس ُي دبطِ ُل ُه﴾
﴿ يما ج دت دُم بِه ِّ

يونس

18

821

﴿ يآ ي
آل يا يو يقدد يع ين دي يت يق دب ُ ﴾
﴿ يوًل ي ُق ُ
ول ل ِ َّل ِذي ي يت دة يد ِ ي ي دع ُينُ ُك دم﴾
﴿ يلو ي َّا ل ِ بِ ُكم ُقو اة يو يآ ِوي لِ يلى دك ٍ يو ِد ٍ
يد﴾
د َّ د
د
ُ
﴿ ُق ِض األيمر ا َّل ِذي فِ ِيه يتس يت د تِي ِ
اا﴾
د ي
ي دُ
﴿ يف يذ ُ و ُ فِ ُسند ُبلِ ِه﴾

يونس

48

880

وود

08

820

وود

13

13

يوسأ

98

889

يوسأ

91

881

﴿ يف يو يق يع ا دل يحق يو يب يط ي يما كيانُوا يي دع يم ُل ي
وا﴾
وسى ل ِ ِمي يقاتِنيا يو يك َّل يم ُه ي ب ُه يق يال ي ِّب
﴿ يو يل َّما يجا يط ُم ي
ي ِ نِ ي دن ُظ در لِ يل دي ي ﴾
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اآلية
﴿ا ي
ص ا دل يحق﴾
آل يا ي دن يح ي
﴿ يو ِذ ِ بِ يضا يع ُتنيا ُ َّد دت لِ يل دينيا﴾
﴿ يو يف دو ي ُك ِّ ِي ِع دل ٍم يعلِيم﴾
آلي ٍ
ِ ِ
ات ل ِ يق دو ٍم يي دع ِق ُل ي
وا﴾
﴿لِ َّا ف ي ل ي ي ي ي

﴿ يل ِ د يو يك در ُت دم يألي ِزيدي َّن ُك دم﴾
﴿م يث ُ ا َّل ِذي يك ي روا بِرب ِهم ي دعما ُلهم كيرم ٍ
اد داوتيدَّ دت
ي ُ ي ِّ د ي ُ د ي ي
ي
اع ٍ
بِ ِه الري فِ يو ٍم يع ِ
أ ًّل يي دق ِد ُ ي
وا مِ َّما ك ييس ُبوا
يد
ِّ ُ
يع يلى يو د ٍط﴾
﴿ ُق د يت يم َّت ُعوا يفاِ َّا يم ِن ييرك دُم لِ يلى النَّا ِ ﴾
ِ
اجا﴾
﴿ ًّل يت ُمدَّ َّا يع ديني دي ي لِ يلى يما يم َّت دعنيا بِه ي دز يو ا
﴿ يولِ دا ُعدد ُت دم ُعدد نيا﴾
﴿ يو يما ُكنَّا ُم يع ِّذبِي ي ي تَّى ين دب يع يا ي ُسو اًل﴾
﴿ يولِ ي ا ي ي ددنيا ي دا ن دُهلِ ي يق در يي اة ي يم درنيا ُمت يدرفِ ييها﴾
أ يف َّض دلنيا يب دع يض ُه دم يع يلى يب دع ٍ
ص﴾
﴿ا دن ُظ در يك دي ي

﴿ يوًل يت دة يع د ييدي ي يم دغ ُلو يل اة لِ يلى ُعن ُِق ي ﴾
﴿ يجا يط ا دل يحق يو يز يو يق ا دل يباطِ ُ لِ َّا ا دل يباطِ ي ك ي
ياا يز ُوو اقا﴾
﴿ ُك ٌّ يي دع يم ُ يع يلى يواكِ يلتِ ِه﴾
﴿ يوًل يت دة يه در بِ ينالتِ ي يوًل ُت يخافِ دت بِ يها﴾
السا يع ية﴾
﴿لِ َّما ا دل يع يذ ي
اب يولِ َّما َّ

ِ
وسى﴾
﴿ج د يت يع يلى يقدي ٍ ييا ُم ي
ياا فِ ِ
﴿ يل دو ك ي
يه يما يآل ِ يهة لِ ًَّل ا ُ يل ي يسدي يتا﴾
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يوسأ

18

808

يوسأ

61

48

يوسأ

16

10

الرعد

9

90

لبراويم

1

96

لبراويم

81

888

لبراويم

03

883

الحةر

11

91

اذسراط

1

886

اذسراط

81

11

اذسراط

86
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اذسراط

28
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اذسراط

24

11

اذسراط

18

821

اذسراط

19

46

اذسراط

883
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11

14

طه

93

824

األنبياط

22
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اآلية
﴿ ي ل ِ ي بِ يما يقدَّ يم دت ييدي ا ي ﴾
ِ ِ
الس ِّي يةي﴾
﴿ا دد يف دع بِا َّلت و ي ي د يس ُ َّ
﴿ يوا َّل ِذي ي يك ي ُروا ي دع يما ُل ُه دم ك ييس ير ٍ
اب بِ ِقي يع ٍة يي دح يس ُب ُه
ال َّظم يآ ُا ماط ي تَّى لِ ي ا يجاط ُ يلم يي ِ
ةدد ُ يو دي اا﴾
ي د
د ي ا
﴿ يف ي ير د ُت مِند ُك دم يل َّما ِخ د ُت ُك دم﴾
﴿ ييا يل دي يت يلنيا مِ دث ي يما ُوتِ يقا ُ ُ
وا﴾
ي
﴿ يف ِألي دن ُ ِس ِه دم يي دم يهدُ ي
وا﴾
﴿ يو ِ ي ي يب دين ُيه دم يو يب دي ي يما يي دشت ُيه ي
وا﴾
﴿ يو يما يي دست ِيوي األي دع يمى يوا دل يب ِن ُير﴾

﴿لِنَّما ي دخ يشى ا مِ ِعب ِ
اد ِ ا دل ُع يل يما ُط﴾
ي د ي
ي ي
ِ
الس ِّي ُئ لِ ًّل بِ يل دو ِل ِه﴾
﴿ يوًل ييح ُيق ا دل يم دك ُر َّ
﴿ يو ي ير يب يلنيا يم يث اال يون ِيس ي يخ دل يق ُه﴾
وا يوا َّل ِذي ي ًل يي دع يل ُم ي
﴿ يو د يي دست ِيوي ا َّل ِذي ي يي دع يل ُم ي
وا﴾
﴿ يف يم د يع ي ا يو ي دع يل ي يف يل دج ُر ُ يع يلى ا ِ﴾
ِ
الر د يم ِ ُن يق ِّي دص يل ُه يو دي يطاناا﴾
﴿ يو يم د يي دع ُ يع د ك ِدر َّ
﴿ يولِ د يل دم يي دهتيدُ وا بِ ِه يف يس يي ُقو ُل ي
وا يو يذا لِ دف يق ِديم﴾
﴿يا ييها ا َّل ِذي يآمنُوا لِ دا جاطكُم يف ِ
اسق بِني يبلٍ يف يت يب َّينُوا
ي ي
ي ي د
ي ي
ي دا ُت ِني ُبوا يق دو اما بِ ية يها يل ٍة﴾
﴿ ُق د ي ُت يع ِّل ُم ي
وا ا ي بِ ِدين ِ ُك دم﴾

﴿وفِ السم ِ
اط ِ دز ُق ُك دم يو يما ُتو يعدُ ي
وا ،يف يو ي ِّب
ي
َّ ي
السم ِ
اط يواألي د ِ
ض لِ َّن ُه يل يح ٌّق مِ دث ي يما ي َّن ُك دم يتندطِ ُق ي
وا﴾
َّ ي
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83
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الم منوا

46

94

النو
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888

الشعراط
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66

القنص
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41

الروم

99

62

سبل

19

804

فاطر

84

64

فاطر

21

99

فاطر

90

831

يس

11

830

الةمر

4

99

الشو ى

93

18

الةخرف

06

16

األ قاف

88

881

الحةرات

6

41

الحةرات

86

40

الذا يات

20-22

41
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الفهارس

اآلية
اذ س ِ
اا لِ ًَّل د ِ
ِ
اذ د يس ُ
اا﴾
﴿ يو د يج يةا ُط د د ي
﴿ يفا دنت ِيش ُروا فِ األي د ِ
ض يوا دب يتغُوا مِ د يف دض ِ ا ِ﴾
﴿ يولِ ي ا ي ديت ُيهم ُت دع ِ
ة ُب ي ي دج يسا ُم ُه دم يولِ دا يي ُقو ُلوا
د
ي
يت دس يم دع ل ِ يق دول ِ ِه دم ك ييلن َُّه دم ُخ ُشب ُم يسنَّدي ة﴾

﴿ ي ِّب ا دب ِ ل ِ ِعنددي ي يب ديتاا فِ ا دل يةن َِّة﴾
﴿ ُك ُلوا يو داو ير ُبوا يونِي اا بِ يما ي دس يل د ت دُم فِ األي َّيا ِم ا دل يخالِ يي ِة﴾
﴿ ُغ ِدر ُقوا يف ُل دد ِخ ُلوا نيا ا ا﴾
﴿ ُك ين د ٍ
س بِ يما ك ييس يب دت ي ِوينية﴾
﴿ يك َّال ب د ُت ِ
وا ا دل يع ِ
حب ي
اج يلةي﴾
ي

﴿ ُقتِ ي د ِ
اذن يدس ُ
اا يما ي دك ي ير ُ ﴾
﴿ يو يل ي
آل ِخ ير ُة يخ دير يل ي مِ ي األُو يلى﴾

السورة

رقم اآلية الصفحة

الر م

63

44

الةمعة

83

14

المنافقوا

9

828

التحريم

88

800

الحا ّقة

29

60

نوح

21

14

المدثر

01

884

القيامة

23

806

عبس

81

838

الضحى

9

801
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فهر

بيات الشعر
اسم الشاعر

البحر

الصفحة

المطلع

القافية

عدد األبيات

علي

ععبا

8

الطوي

فا ّن ي

كوكب
ُ

8

الطوي

النابغة

وم

مذاوب
ُ

8

الطوي

بو فرا

وج در ٍم
ُ

العذاب
ُ

8

الوافر

المتن ّب

834

ول ا

يع يط ُب ده

8

الكام

بو العتاوية

11

لا

وال ُكت ِ
دب

8

الطوي

[عل ّية بنت المهدي]

281

لما
ّ

الح ير ِ
ب
ي

8

البسيط

تمام
بو ّ

842

لا

ِ
الطبيب

8

الوافر

النربُ
ّ

والن ِ
اب
ّ

2

السريع

تشاغلت
ي

ط ّي ِ
ب

2

ما دمت

المدا اةِ

2

ّلت
وك ُ

يج ير ا

8

البسيط

هم
ك ّل ُ
وفر ت

بالبا ي ده

8

السريع

الباء
16
821
الحمدا

281

819
بو سعيد ب دوست

المعتة
المتقا ب اب
ّ

201
201

التاء
البسيط

ّ
بو سليماا الخطاب ّ

13

الحاء

ما

بو نوا

68
61

بالتسري ِ

8

الرجة

النا ب ب ع ّباد

226

الشي ِ

2

السريع

[الثعالب ]

888

فه
ّر
سّ
أبيا
تّ
ال
شع
ر
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المطلع

القافية

عدد األبيات

اسم الشاعر

البحر

الصفحة

الدال
وًل
ُ ِد دد ُت

وندُ

8

الطوي

تمام
بو ّ

61

لعادوا

8

الوافر

بسام
اب ّ

823

ُس دك ُر

وديدُ

2

مةةوط

المعتة
اب
ّ

848

للنا

سمرقندُ

2

السريع

ما

الوا دُ

8

السريع

عديق

وهدُ ُ
عب ِ
اد
ّ

2

الطوي

2

الطوي

298

لا

ِ
القرود

8

الوافر

816

و نت

الكام
المر َّف

و بل ُغ

بو ال ت البست

13
281

الثعالب

204

الش ِ
ِّ
داد
ال ِ
اسد

2

الوافر

المعتة
اب
ّ

201

8

الكام

عبيد ا ب عبد ا ب

280

يا

تكدّ ي

8

ّ
المةتا

وك ٌّ

الغ يُر د

8

دخو ُل

عسير
ُ

8

الطوي

ويظلمن

كثير
ُ

8

الطوي

تتبع

وتقنير
ُ

8

البسيط

880

لا

والسا ُر

8

المتقا ب

821

ب
ُع ّ

طاور الخةاع
234

الراء
المتقا ب البح ّي

19
281

[الخ ّباز البلدي]

289
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اسم الشاعر

المطلع

القافية

عدد األبيات

البحر

لا

ال يب دذ ِ

8

الطوي

841

ما

النا ِ

8

البسيط

883

ت كن

ما ِ

8

الوافر

880

ًل عا ي

الغا ِ

8

المنسرح

وما

خطا ِ وا

8

الحةاج
اب
ّ

المتقا ب عل ّ ب الةهم
السين

الصفحة

66
891

الكل

الكاسا

8

البسيط

بو بكر الخوا زم

69

كم

ُن وسا

8

الكام

تمام]
[ بو ّ

849

يي دحدُ ِ

2

المتقا ب

بو بكر الخوا زم

201

وقد

ِ
يش ِه

8

ّ
لا

ص
يق ي د

8

يثنيتدن

برا

2

الوافر

والمر ُط

القا

8

المنسرح

ما

ِ
القيراّ

8

علي

الشين
الطوي

بو ال ض الميكال

11

الصاد
888

الرجة
الضاد
الم دوعل
ّ
السري ي

201
811

الطاء
238

الكام
العين

و

با يعها

8

الطوي

[اب ال رات]

846

فحملتين
ّ

اتع
ُ

8

الطوي

النابغة

831
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المطلع

القافية

عدد األبيات

البحر

كّ

عداع
ُ

8

مخ َّلع

قول

دع
الض ُ

2

المتقا ب

اسم الشاعر
اله يةيم [ ،ال ا اب ]
ُ

الصفحة
61

البسيط
43

خ

والس دم ِع
َّ

0

الطوي

بو ال ت البست

201

ليس

كالراع

8

السريع

بو قيس ب األسلت

64

م

أ
األيل ِ د

8

السريع

ننرف
ُ
ِ
والشرف

8

البسيط

الع ّبا

2

البسيط

يوي
بو عبد ا ال يبغ ّ

وُد

8

الرجة

وافق

فاعتن يق ده

8

مةةوط

له

ريق
ُت ُ

8

الوافر

لا

ِ
الرساتيق

2

الهةج

م
لا
ّيها

الفاء
ى
د
لا

بو نافع البكري
ب األ نأ

11
281
829

القاف
دون

[يةيد ب عمرو ب
الن ِعق الكالب ]
َّ

19
824

الرجة
[اب منا القةوين ]

822
841

الالم
مهةوًل
و ِ َّل ده

8

البسيط

[الحمدو ]

18

2

الرجة

مننو ال قيه

91

ك ُثعا يل ده

0

مةةوط
الرم

881
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258

المطلع

القافية

عدد األبيات

البحر

ُك ِ

الم دب يق يل ده
ي

2

المتقا ب

العلم

و يل ُه

8

مةةوط

اسم الشاعر

الصفحة
881
811

[الشافع ]

الرجة
قد

الة يل ُ
َّ

8

البسيط

يا

ف يط

8

مخ َّلع

القطام ّ
[ بو العالط األسدي،

البسيط

اب اله ّبا ّية]

ترى

الدخ ُ

8

الهةج

[ يع دثمة بنت مطرود

كل ّن

كلي ُ

8

الطوي

ًل

الح يل ِ
ُ

2

المنسرح

ل ّن

العاج ِ

8

الكام

بو ال ت ال ُبست ّ
[جرير]

806

يا

ِ
المنال

2

مةةوط

اب الروم

12

كُتِب

ِ
الذيول

8

الخ يأ

وما

بخي ِ

8

السري الر ّفاط
المتقا ب
ّ

10

د
ولا

قاب ِ

2

المتقا ب المتن ّب

886

41
11
828

ال يب يةل ّية]
822
820

الرم
[عمر ب ب

بيعة]

849

الميم
ُطول

هام
يج د

8

السريع

822

وخير
ُ

اغتناما

8

الوافر

16

وقد

بالقا م ده

8

وكا د

كرا ُم

8

المتقا ب [كشاجم]
الوافر

[األعو ب براط]

283
19
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المطلع

القافية

عدد األبيات

البحر

تع ّل دم

الذ ِّم

2

الطوي

للى

دم

8

مةةوط

دا ِ

باذ غا ِم

8

ًل

يانا
لِ ِ
باا

اسم الشاعر
بو الننر العتب ّ
بو ال ت البست

الصفحة
19
11

الوافر
الكام

بو الط ّيب ُ
الم دنعب ّ

13

النون
ّ
ولا

8

البسيط

الخلي ب

10

مد

8

الطوي

سعيد ب

ُ ميد

289

سعى

ُي يعنّين

8

البسيط

[ ُعروة ب ُ ينة]

41

ومخربٍ

منّ

8

الرجة

عندي
ي

ِ
لنساا
بنبيانِ ِه

0

السريع

الثعالب

8

السريع

[ مد ب وا

كم

ًل

40
201
]

846

الهاء
كا د
ِ
فيه

8

الرجة

2

الطوي

وجدت
ُ

عا يا

8

الطوي

يفدي دي ُت

ي َّي ده

2

السريع

ى

801
[سعدوا المةنوا]

830

الياء
[ يز ّ اع ب ُعروة الحن ] 289
الحةاج
اب
ّ

201

فهرس أشطار األبيات

062

فهرس أشطار األبيات
الشطر

البحر

أريد حياته ويريد قتلي

الوافر

َأ ْص َر ُفها للهموم َأ ْص َر ُفها

المنسرح

اسم الشاعر

[عمرو بن َم ْعدي َك ِرب]

الصفحة
201
122

ِ
العقرب ُعدْ نا لها
عادت
إن
ُ

السريع

ّ
إن الذليل الذي ليست له َع ُضدُ

البسيط

رأس أموال المفالي ِ
ّ
س
المنى ُ
إن ُ

البسيط

80

ّ
األبكار
خيرها
الم َ
ُ
ناكح ُ
إن َ

البسيط

112

[الزُّ بير بن ب ّكار؛ الفضل بن

221

ع ّباس بن عُتبة]
النابغة[ ،األجرد الثقفي]

00

كالب له
الذئاب على من ال
تعدو
َ
ُ

البسيط

[النابغة]

00

كل ٍ
َح َس ٌن يف ّ
عين من َتوَدّْ

الرمل

[عمر بن أبي ربيعة]

128

مضطجعا
د ِّم ْث لجنبك قبل النوم
َ

البسيط

ٌ
ِّ
وطويل ُس َّل ُم ْه
صعب
الشعر
ٌ

الرجز

يضرط والمكوا ُة يف ِ
ال َع ْير ِ
النار

البسيط

220

ُقضي القضا ُء وج ّفت األقال ُم
ِ
البقر
لما عافت ُ
كالثور ُي ْضرب ّ
كال َعنْز تبحث عن س ّكين جزّ ِار

الكامل

221

اب
ك ُّلك ذو عيب وأنت ع ّي ْ
رشدت ِ
صح َ
للح َي ِل
منك الهوى ُأ
َ
لو ّ
ِ
األول
الحب إ ّال للحبيب
ما
ّ

12
[الحطيئة]

201

البسيط

[أنس بن مدركة]

200

البسيط

[الكميت بن زيد األسدي]

11
202

الرجز
البسيط

[أبو نواس]

120

الكامل

تمام]
[أبو ّ

120

فه
ر
س
أش
طا
ر
األ
بيا
ت
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الفهارس

الشطر

البحر

ما يف الرجال على النساط مي ُ

الكام

ب قو ٍم عند قو ٍم فوا دُ
منا ُ

الطوي

م

آ فقد آ و ل

اسم الشاعر

الصفحة
229

المتن ّب

836

الخ يأ [ بو الشمقمق]

234

قيمها
و
ِّ
الض يل ُع العوجا ُط لست ُت ُ

الطوي

[سليماا ب يةيد العدوي]

220

والراحِ
و المنافاة بي الماط ّ

البسيط

[البح ي ،بو عل الحس ب

281

ِ
الطوالق
و ي طال ٍ للنساط

الطوي

وقب نةول الحرب ُتمال الكنا ُ
وقد ِ ي ي بي العير والنَّةي ِ
واا
يد

مد]

ِ
الحبيب
الم يقة
وقد ي ي م
ُ
وكل ٍ
تداويت منها هبا
ُ
ب يكوا بشاف ٍع
وًل خير يف ّ
ولأل ض م كل

ننيب
الكرام
ُ

الطوي

الرببري
سابق
ّ

18

الطوي

[عخر ب عمرو ب وريد

804

السلم ّ ]
[المتن ّب ]

284

الوافر

المتقا ب [األعشى]

289

الطوي

284

الطوي

281

المدد منيها منا ُع
وللشا بيها ُ

الطوي

الدور
ول ُي دنل الع ّطا ُ ما فسد
ُ

الطوي

وليس ُي دح يمدُ يم ل سانُه زل ُ
ِ
الكريم
وما ُط ال يك درم للرج
وم البِ ّر ما يكوا عُقوقا
وو تةري البيا

كالرخاخِ
ِّ

229

[عبد المل

ب مرواا]

281
220

البسيط

اب ب عُيينة

10

الوافر

[ بو نوا ]

289

الخ يأ [الشافع ]

230

الوافر
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فهر

األعالم والةماعات

السندي208 ،
لبراويم ب ِّ
لبراويم ب الع ّبا 862 ،
بروية819 ،

بو األسود الدال 816 ،
بةةةةةو بكةةةةةر الخةةةةةوا زم ،861 ،69 ،00 ،
201 ،209

اب ب ايب10 ،
اب ب ُعيينة10 ،
اب األ نأ281 ،

بو بكر الندّ يق19 ،
تمام281 ،283 ،849 ،842 ،61 ،
بو ّ

بو جع ر المننو 816 ،

اب األعراب 208 ،
بسام823 ،
اب ّ
الحةاج66 ،
اب
ّ

بو الحس الغ يُويري201 ،
المنةم201 ،
بو الحس
ِّ
بو الحس الموسوي813 ،

اب

مدوا200 ،

بو الر ّياا الوزير201 ،

اب الروم 43 ،12 ،

بو السرايا الحمدا 201 ،

السما 811 ،
اب
ّ
اب عا شة66 ،
اب عبد كاا المنري البغوي866 ،

بو سعد األثيري الخوا زم 234 ،
بو سعيد ب دوست201 ،
بو سليماا الخ ّطاب ّ 94 ،
بو َّ
الش يم دق يمق234 ،

اب
اب
اب
ابةةة

العميد869 ،
فا 030 ،
ال رات846 ،
ةةة،60 ،12 ،91 ،96 ،91 ،90 ،
المعتة ّ
201 ،848 ،13

اب مقلة860 ،18 ،
اب منا القةوين 822 ،
اب اله ّبا ّية11 ،

ابنة ي اذعبع العدوا 222 ،
بو لسحا الناب 201 ،11 ،

بو النلت ب ب بيعة60 ،
الم دنعب ّ 13 ،
بو الط ّيب ُ
بو العبا الس ّ اح816 ،
بو عبد ا البغوي820 ،

الةماز202 ،
بو عبد ا
ّ
الة ديها ّ869 ،
بو عبد ا
ي
بو عبد ا وزير المهدي863 ،
بو عبيدة811 ،
بو العتاوية11 ،
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ع
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بو العالط األسدي11 ،

ّ 263

َّ
المعذل43 ،
مد ب
مد ب وا

846 ،

بو عل ّ الحاتم 201 ،200 ،
بو عل ّ الحس ب مد القا 281 ،
بو عل ّ مِ دس يك يو دي ِه الخازا209 ،
بو عل ّ الها م201 ،
بو العيناط282 ،

دواا األكرب818 ،

بو ال ت اب العميد206 ،
بو ال ت ال ُبست 201 ،820 ،13 ،69 ،
بو فرا الحمدا 241 ،
بو ال رج الب ّبغاط206 ،861 ،

سطاطاليس814 ،
زدوير ب باب 812 ،
لسحا ب يسماعة10 ،
س نديا 894 ،891 ،

بو ال ض البلعم ّ 869 ،
بو ال ض الميكال 864 ،
بو قيس ب األسلت64 ،

األسكايف866 ،
اذسكند 813 ،894 ،
لسماعي ب يعبي 841 ،

بو لهب40 ،

لوكاب818 ،

محمد المه ّلب ّ 869 ،
بو ّ
بو المظ ّ ر ننر ب ناعر الدي 846 ،88 ،
بو نافع البكري11 ،
بو الننر ال ُع دتب 861 ،19 ،

األعمع ّ 293 ،
األعشى289 ،
األعو ب براط الكالب 19 ،
األعو الكلب 19 ،

بو نوا 281 ،811 ،68 ،
بو نوح الكاتب208 ،
األجرد الثق 13 ،
مد ب لسرا ي 814 ،

األغلب العةل 228 ،
يغلوق 810 ،
فراسياب891 ،891 ،
فريدوا891 ،891 ،18 ،

مد ب يوسأ868 ،
األ نأ ب قيس811 ،
دواا األعغر812 ،821 ،

مةةةد بةةة نبةةة  ،890 ،826 ،48 ،99 ،فالطوا814 ،
ق و وا األوكا 818 ،
286 ،842
كثم ب عي 221 ،826 ،12 ،
مد ب سليماا866 ،
امرا القيس883 ،
مد ب طولوا866 ،
مد ب عبد النمد43 ،

ميرو 221 ،
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نس ب مد كة831 ،

جع ر الناد 843 ،831 ،

نوورواا819 ،91 ،

يورا819 ،

الةماز202 ،814 ،
ّ

جو ب سابو 818 ،

األووازي90 ،
ّ
باًلش ب فيروز810 ،

الحا ث ب ظالم889 ،
الحا ث ب يك يلدة810 ،

البح ّي293 ،281 ،19 ،
البديع الهمذا 861 ،828 ،
ّ
بشا العقيل 10 ،
بشتاسأ891 ،
بشن ال ك 891 ،
األخير813 ،
الثا 813 ،
مل الروم813 ،

بطليمو
بطليمو
بطليمو
يب َّل يهرا الهندي813 ،

يب دهرام ب ُو در ُمة810 ،
يب دهرام جو 810 ،
يب ده يم 894 ،
ال 810 ،891 ،42 ،

الحما 838 ،
ازم ب منذ
ّ
معة الدولة201 ،
ي يبش ب
ّ
ُ ةر ب عمرو الكندي811 ،
ّساا الشيبا 16 ،
ريا ب
ّساا ب ثابت811 ،

البنري99 ،
الحس
ّ
الحس ب سه 868 ،
الحس ب عل ّ 819 ،820 ،14 ،
الحطي ة811 ،

الحكم ب عبد يغوث المنقري12 ،
الحمدو 18 ،88 ،
مةة ب الحس األعبها 224 ،04 ،
ني ب لسحا 819 ،

الثعةةةةةةالب  ،89 ،80 ،82 ،88 ،83 ،4 ،1 ،الخا ج الشيبا 816 ،
 ،03 ،24 ،21 ،21 ،22 ،28 ،81خاقاا مل الخة 818 ،
البلدي289 ،
 ،42 ،11 ،69 ،63 ،09 ،00 ،08الخ ّباز
ّ
خراش ب الحا ث883 ،
201 ،200 ،866 ،882
ُخةيم ب نوف 221 ،889 ،
الةا 208 ،282 ،82 ،
جالينو 810 ،
جربا ي ب بختيشوع810 ،
جرير806 ،49 ،
جع ر الربمك 868 ،

خسرو ب فيروز ب ورمةاا818 ،
خشنواز810 ،
الخ اج 864 ،94 ،
الخلي ب

مد811 ،10 ،
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الخنساء بنت عمرو بن الشريد35 ،
دارا941 ،

ُسفيان بن ُعيينة945 ،974 ،976 ،
سقراط971 ،

دارا األصغر941 ،

سالمة بن جندل944 ،

دارا األكرب941 ،
ذو الر ّمة224 ،

ذو النون المصري44 ،

ذيوجانس971 ،
الربيع بن يونس961 ،
رستم944 ،

سلم الخاسر941 ،
سلم بن قتيبة252 ،
الس َلكة914 ،
ُسليك بن ُّ

سليمان بن األبرد الكلبي936 ،
سليمان بن دينار األعرج945 ،
سليمان بن عبد الملك933 ،

رستم بن زال944 ،

سليمان بن المنصور45 ،

الروم255 ،294 ،937 ،944 ،62 ،
زال بن سام944 ،
الزبير بن ب ّكار996 ،
ُّ

سليمان بن وهب965 ،
سليمان بن يزيد العدوي225 ،
سنمار919 ،
ّ

َز ْمعة بن صالح65 ،
هري976 ،974 ،44 ،
ُّ
الز ّ
زو بن طهماسف947 ،
ّ
زياد األعجم914 ،

سييييييف الدولييييية،967 ،943 ،916 ،45 ،
294
الشافعي215 ،
الشبلي214 ،974 ،

َز ّراع بن ُعروة الحنفي294 ،

زياد بن أبيه947 ،
الرببري79 ،
سابق
ّ
سابور ذو األكتاف11 ،
الم ْوصلي257 ،45 ،
ّ
السري َ
سعد بن مسلم252 ،
سعدى الخثعم ّية252 ،
سعدون المجنون914 ،
سعيد بن ُحميد294 ،
سعيد بن سلم252 ،

سهل بن هارون252 ،

الوراق255 ،
شدّ ان ّ
شراعة بن الزنذبوذ299 ،
شهاب الدين الخفاجي41 ،
الصاحب بن ع ّباد254 ،226 ،965 ،
صاحب كليلة71 ،
صالح بن ُم َس ِّرح936 ،
السلمي951 ،
صخر بن عمرو بن شريد
ّ
صيفي بن عامر األسلت61 ،
ّ
طرفة بن العبد915 ،67 ،
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الطر ّماح بن حكيم15 ،

،552 ،555 ،550 ،509 ،507

عائشة296 ،202 ،66 ،15 ،

،522 ،525 ،559 ،556 ،554

عامر بن طفيل99 ،

،522 ،522 ،525 ،529 ،526

عبد الحميد245 ،560 ،
عبد اهلل بن ع ّباس544 ،

،512 ،512 ،541 ،529 ،529
،591 ،594 ،592 ،571 ،574

عبد اهلل بن عضاه األشعري560 ،

،220 ،206 ،202 ،599 ،597

عبد اهلل بن عمر570 ،
عبد اهلل بن مسعود574 ،
عبد الملك بن صالح255 ،

242 ،226 ،222 ،225
ُع ْر ُفطة بن َع ْر َفجة ِ
اله ّزاين550 ،
ُعرنة بن ُأذينة97 ،

عبددد الملددك بددن مددرنا ُ ،511 ،549 ،90 ،عرنة بن الزبير222 ،
َعقيل بن ُع َّلفة599 ،
222 ،251
علي بن أبي طالد ،557 ،507 ،62 ،19 ،
عبيد اهلل بن عبد اهلل252 ،
ّ
200 ،575 ،512 ،515 ،544
عبيد اهلل بن عبد اهلل بن طاهر252 ،
ُعبيد اهلل بن يحيى بن خاقا 562 ،
َع ْثمة بنت مطرند ال َب َجل ّية525 ،

علي بن الجهم547 ،
ّ

،96 ،91 ،77 ،76 ،66 ،65 ،19
221 ،519 ،524
العدددددر ،42 ،45 ،29 ،27 ،59 ،51 ،9 ،
،14 ،12 ،12 ،15 ،49 ،49 ،47

المنجم221 ،222 ،
علي بن يحيى
ِّ
ّ
عل ّية بنت المهدي257 ،
عمار بن ياسر590 ،
ّ
عمر بن أبي ربيعة259 ،594 ،
عمر بن الخ ّطا 202 ،570 ،15 ،

علي بن الحسن القهستاين19 ،
ّ
علي بن الحسين562 ،19 ،15 ،
العجاج599 ،
ّ
ّ
علي بن عبيدة222 ،
العجفاء بنت علقمة225 ،
ّ
علي بن عيسى562 ،
العجددم،17 ،12 ،15 ،49 ،49 ،47 ،42 ،
ّ

،66 ،64 ،62 ،62 ،65 ،19 ،11
 ،76 ،74 ،72 ،72 ،75 ،69 ،67عمر بن عبد العزيز511 ،75 ،
 ،99 ،97 ،96 ،91 ،92 ،90 ،79عمرن بن سعيد72 ،
عدي اللخمي62 ،
 ،99 ،97 ،96 ،91 ،92 ،95 ،99عمرن بن ّ
 ،501 ،502 ،502 ،505 ،99عمرن بن َم ْس َعدة566 ،
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عمرو بن معديكرب201 ،35 ،

ال ُكميت269 ،99 ،

عمرو بن المنذر الحيري295 ،

كيخسرو بن سياوش296 ،

عيسى بن فرخان شاه266 ،265 ،

كيدر الهندي230 ،

عيسى بن مريم عليه السالم99 ،99 ،
الفارابي66 ،5 ،

لبيد بن ربيعة99 ،
لقمان الحكيم232 ،99 ،

فخر الدولة93 ،

لقيط بن ُزرارة35 ،

الفرزدق99 ،
الرقاشي121 ،
الفضل َّ
الفضل بن الربيع262 ،

مالك بن دينار299 ،
مالك بن نويرة35 ،
المأأومون،121 ،265 ،266 ،262 ،239 ،
151

الفضل بن ع ّباس226 ،
الفضل بن مروان261 ،
فغفور ملك الصين232 ،
ُفور الهندي299 ،

المتن ّبي129 ،226 ،206 ،26 ،29 ،
المتلمس295 ،60 ،
ّ
متمم بن نويرة35 ،
ّ
المتو ّكأأأأأأأأل،122 ،239 ،239 ،39 ،95 ،

فيثاغورس216 ،
فيروز بن يزدجرد235 ،
قابوس بن وشمكير252 ،52 ،
القاسم بن ُعبيد اهلل265 ،

155 ،152
محمد بن الحنف ّية69 ،
ّ
محمد بن داود األصفهاين129 ،
ّ
مي293 ،
ّ
محمد بن سليمان الج ْر ّ

الفضل بن سهل262 ،

قتيبة بن مسلم الباهلي151 ،236 ،
قذور بنت قيس بن خالد الشيباين35 ،
قس بن ساعدة299 ،
ّ
قسطنطين230 ،
القطامي93 ،
ّ
كافور اإلخشيدي206 ،
كسرى بن أشكان231 ،
كُشاجم159 ،122 ،
كليوبرتا230 ،

محمد بن شيرزاد269 ،32 ،
ّ
محمد بن طاهر293 ،
ّ
محمد بن عبد اهلل بن طاهر122 ،
ّ
محمد بن عبد الملك152 ،261 ،
ّ

محمد بن عمر بن أحمد الناقد193 ،50 ،
ّ
محمد بن يحيى األموي109 ،
ّ
محمد بن ي ْزداذ261 ،
ّ
محمد151 ،236 ،
مروان بن ّ
ّ
الشخير33 ،
مطرف بن عبد اهلل بن
ِّ
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معاوية ب ب س ياا221 ،819 ،
معاوية ب عبيد ا 863 ،

النةاو ّ 891 ،

المعتة860 ،814 ،13 ،91 ،
ّ

نرس ب ليراا818 ،
الن ّظام818 ،

المعتنم با 811 ،
الم ية ّ821 ،
معق ب يسا ُ

النعماا ب امر القيس اللخم 838 ،
النعماا ب منذ 891 ،

مع ب عط ّية المذ ة 91 ،

نق و مل الروم811 ،

المغيرة ب وعبة812 ،
المنتنر با 811 ،
المنذ ب ماط السماط840 ،
المننو 816 ،

وا وا الرويد202 ،208 ،281 ،811 ،
الهذي ب وبيرة التغلب 94 ،
ُو در ُمة ب سابو 812 ،
ورمةد68 ،

مننو ال قيه91 ،
منوجهر891 ،891 ،18 ،
المه َّلب ّ الوزير200 ،

اله يةيم 61 ،
ُ
الهنود48 ،
الوليد ب عبد المل 814 ،816 ،811 ،

موسى عليه السالم819 ،66 ،

يحيى الربمك 298 ،

يحيى ب خالد868 ،
م ّيد الدولة91 ،
يةدجرد ب هبرام810 ،
النابغة821 ،831 ،13 ،
يةدجرد ب وهريا 819 ،
ناعر الدولة ب محمد الحمدا 891 ،
ِ
النعق الكالب 19 ،
النبةةةةة ّ (ص) ،821 ،820 ،19 ،12 ،90 ،يةيد ب عمرو ب
َّ
 ،819 ،818 ،891 ،890 ،803يةيد ب المنذ 44 ،
 ،233 ،841 ،842 ،843 ،811يسا الكواعب91 ،
222 ،286

ّ 269
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األماك

البنرة201 ،202 ،282 ،231 ،814 ،819 ،811 ،
مص886 ،
الخة 818 ،
عدا48 ،
قاب 886 ،
ك ديرماا209 ،

الكوفة814 ،868 ،19 ،18 ،
منر836 ،91 ،
المننو ة291 ،
ين ديسابو 209 ،

وةر48 ،
الهند813 ،44 ،
واسط236 ،
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فهرس األمثال وما جرى مجراها
أاع ّلمنن بن ِ
نبطن أ ّمن وقنند مكثن ُ في ن اسننعة
اآلداب شوارد وأز ّمتها الكتب171 ،
أشهر؟91 ،
آفة العلم النسيان171 ،
والروح والنّاي والعود ومنن أاع ّلمن بضب إذا حرش ُت ؟91 ،
ُ
آلف من الجسم ّ
ِ
ِ
الصبيان ال ُاصبك بأعذاهبا552 ،
المسك والعنرب والعسل والس ّكر وأبن ا َّا ِق ِّ
اِ ّاذوا مجانيق الضعفا 177 ،
بكر وعمر رض اهلل عنهما512 ،
أثذل من ُأجرة المن ل512 ،
اآلن وقد مال النهار111 ،
آننننن منننن تمنننن ا األل نننا وعطفننننا
األصداغ511 ،
آنن من ال ُكتُب512 ،
هوى512 ،
آنن من ً
اِبتغوا الرزق يف خبايا األرض192 ،

أثذل من شنعرة الذلنم وعمنم اللذمنة وقنذى
نف و ُذبابننة الذنندح
العننين وحصنناة ال ُ ن ّ
ولط ة الثوب وعثرة الفرس512 ،
ِ
أثذل من الغننا البنارد علنى الشنراب الكندر
مع النديم المعربد يف ال جرة الض ّيذة
يف اليوم الومِد511 ،

نب
أبرد من أمرد ال ُيشتهى ،ومن قلنب الم ّ
األول515 ،
إذا سال515 ،
أثذل من الذدح ّ
أثذننل مننن نع ن الولنند الع ي ن يف يننوم العينند
أبنننرد منننن اسنننبية الذ بنننة وأذان الم ّنننن
وشربة الهلِيلِج على وج الغنريم تينر
الشننناب
ورقنننأل األعنننري واشننناي
ّ

الكريم511 ،
واصاب الشي 515 ،
الص ن ر وجفننا النندّ هر ومننن
أبعد المشيب ُأخدع بال بيب505 ،
أثذننل مننن نذننل ّ
ِ
السننفر ومننن األربعننا يف صننفر،
الوراق512 ،
صننوم َّ
أبغى من إبرة ال ّياط وم ربة ّ
أبلننم مننن عبنند ال مينند وجعفننر بننن ي يننى،

511
ا ّائد ُا ِصب أو اكد92 ،
أاتك ب ائن رجاله72 ،
اِ ّا ذ ضيع ًة افن ُ لنك إذا خاننك اإلخنوان،
192

نعننم ومننن عذننوق األوالد وال نندي

الرحننى وأمننرد ال
المعنناد ومننن نصننف َّ
ُ
ُيشتهى511 ،
اِجتنِننب الب ننر إذا منندَّ والملننك إذا تضننب،
79
أجفى من الدهر511 ،

فه
ر
س
األ
مثا
ل
وما
جر
ى
مج
راه
ا
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أجود الخيل يحتاج إلى سوط951 ،
االحتمال حتى تم ِّكن القدرة959 ،
وتطهر ِع ْمران901 ،
أحدث ح ْمدان
ّ
أحر من قلوب ّ
العشاق يوم الفراق242 ،
ّ
أحسد من األقارب232 ،
أحسن الشعر أكذبه981 ،

172

أحلى من ُرخن

السنفر وأمنن ال ُّط ُنرق وبلنو
َّ

األمل وقضاء الوطر على الخطر232 ،

وحسن العاقبة242 ،
أحلى من العافية ُ
أحلى من الوقيعة بالثقالء249 ،
أحم ُ ما يكون السكران إذا تعاقل292 ،
اِ ْح ِم ِل العبد على فرس فإن هلك هلنك وإن
عاش فلك221 ،
أخنننن ّ مننننن الخنننن ّ بالعرب ّيننننة ِ
والهنْنننندباء
بالفارس ّية235 ،
أخف من الربق235 ،
ّ
أخف من ح ْسوة طائر ول ْمعنة بنارق وخ ْلسنة
ّ

وجهه980 ،
أحسن ما يف القبيح ُ
أحسن من ال ُبراق235 ،
أحسن من التَّدْ ُرج249 ،
أحسن من الت ِ
َّالق235 ،
ِ
والسننل
أحسننن مننن الخ ْبننا بعنند اللنندْ ب ِّ
سارق232 ،
الرعنننا
بعننند الحنننرب واألمنننن بعننند ّ
الروضة و ُعبنفورة اللنّنة،
وال َّظفر بعد اليأس239 ،
ّ
أخف من فراشة ّ
243
أحسن من الدُّ ّر األزهنر واليناقو األحمنر،
أخفنى منن النراء يف كنالم األلثن ومنن ِسننفاد
240

الغراب235 ،
المطرزة بالعافية المب َّطنة
أحسن من السالمة
َّ
ِ
أخفى من ليلة القرآن وعل الساعة235 ،
بالسعادة243 ،
ِ
ِ
والبالء يف الشتاء 232 ،أخلننف مننن بننول اللمننال ومشننية السننرطان
أحسن من السماء ِّ
وقتال اللمال245 ،
أحسن من عهدك249 ،
ِ
در وينناقو بينهمننا وجننه األدب أحد المنْبب ْين910 ،
أحسننن مننن ُق ْرطن ْ ّ
األدب بين أهله نسا910 ،
حسن239 ،
فحسننن عقلننك كيننف
أحسن من القمرين240 ،
األدب صننورة العقننل ّ
شئت919 ،
أحسن من كتاب الفتح234 ،
ِ
األدب كالسيف والمذاكرة كالمس ّن919 ،
الم ْحسن232 ،
أحسن من وجه ُ
األدب لِقاح العقول910 ،
أحش ًفا وسوء كِيلة81 ،
أحن ّ الننناس بانحسننان مننن أحسننن ا إليننه األدب مننننن األب والبننننالح مننننن ا عنننن ّ
ّ
وجل913 ،
وبسط بالقدرة يديه948 ،
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فه د 94 ،
األدب وسيلة للى ك ّ فضيلة813 ،
لا ّ
عة خو ُ
ل ا كةةاا الحلةةم يم د يسةةدة كةةاا الع ةةو يم دع يةةةةة،
خة مب َّط 292 ،
دفل م
ّ
816
الس دحر200 ،
د م ِّ
ِ
ل ا كانةةت السةةنة مخنةةبة تبةة ّي خ دنةة ُبها يف
د م مِ دسطرة200 ،
النيروز841 ،
دل على فضل م النب علةى الشةمس،
200

ل ا كانةت للةدا ّبتةةاا بقيةت غيةر مكنوسةةة،

10
األديب عنو األديب813 ،
ل ا كثر ط ّباط المريص بطل ُب درا 10 ،
األديب ًل يةالس م ًل يةانس813 ،
ل ا كثر الطباخوا لم يتطِب ِ
القد 10 ،
ُليت بال يبيات فعلي بالثبات840 ،
ل ا ابت ي
ّ
ل ا ننت فرجها فقد سنت فٱ ْرجُهلا ،ل ا كثرت القد ة ق ّلت الشهوة816 ،
ل ا كذب القا فال يت دندُ 811 ،
864
ل ا ُ دق ِضةةم الحمةةا يف سة الةبة لةةم ينقة ل ا لةةةم ُتربِحةةة تةةةةا ة فاعة ِ
ةةد دل عنهةةةا للةةةى
د
غيروا844 ،
الحم ي للى عال 12 ،
المدّ ة لم تن ع ال ُعدّ ة816 ،
ل ا انقضت ُ
ةأ ال ُقةةدو لةةم تنةةرب ل
ل ا تعة ّةودت الهة ّةر ُة كشة ي
ل
عنها823 ،
ل
ل ا تغ ّير السلطاا تغ ّير الةماا899 ،
ل ا جاط ج البعير ام ول البير16 ،

الشر16 ،
ا لم ُينل
مرا علحه ّ
الخير ا
ُ
ا لم يك ما تريد فل ِ دد ما يكوا819 ،
أ ي
يشه239 ،
ا لم ين ع البازي فانتِ د
ا نةلت بة النعمة ُة فاجعة قِراوةا الشةكر،
96
ا ن ُِن ير الهوى يب يط ي الر ي811 ،

ل

ل ا يتم ياض الةنّة فا تعوا فيها811 ،
زل عالِم ّ
لا ّ
زل بة ّلته عا يلم811 ،
ل ا واو يت العاق عا عقله ل 818 ،
ل ا طلعةةةت م القاسةةةم تالوةةةت م عاعةةةم،

ةحر
السة ي
كةةى م ة النةةدّ المعن يبةةر وم ة نسةةيم َّ
الة يور293 ،
المع َّطر بةماا َّ
ٍ
كلب ممطو يف المقنو ة291 ،
ّل م

ل ا جاط ج الح ّية برزت للى الةا ّدة16 ،
ل ا جاط النّص يب يط ي القيا 816 ،
ل ا جاط هنر ا بط هنر عيسى821 ،
الس دكباجة821 ،
ل ا جاطت الةيرباجة بطلت ِّ

821

ل

كةةةةى مةةةة المسةةةة األعةةةةهب بةةةةالعنرب
األوهب293 ،
كى م الندّ يف النادي298 ،

ةةةرو يف
خةةةةص مةةةة التمةةةةر ب يك درمةةةةاا وال ي ة د
ةيراا209 ،

ّ 213

الفهارس

فع م طب ٍع201 ،
ّ م دموع الهةر200 ،

بالطال 209 ،
ودّ سوا ادا م الةاج200 ،
ودّ ال قر عد ُم العق 90 ،

ّ م الةجاج200 ،
وى م األعمع ّ 293 ،
زكى مة نسةيم األوةةا و ن ةا

األنةوا ،

209
ز ييد م الهالل293 ،201 ،
ُا دست دُر ما يست يير ا 881 ،
اِسةةتعذ بةةا م ة ن ييةغةةات الشةةيطاا و ينة يةةوات
الش ّباا866 ،
نب ل ا عيا ال يع دير11 ،
األسد قد يي د ِر األ ي
سرى م الخيال201 ،
سرع توق اال يف الةبال م األوعال201 ،
سر م ال يع دق يعق299 ،

ودّ م رب البحر206 ،
ودّ م الموت ما ُيتمنّى له الموت813 ،
ودّ و ععب م مما سة الحرب و كةوب
البحر206 ،
ورف م خاتم المل 209 ،
وعر م البح ّي293 ،
ُ
وعر النا
ُ

م نت يف وعر 811 ،

وق على اآل اا م نع األ ّباط299 ،
ّ
وةةنع م ة قبلةةة العةةةوز الشةةوواط العووةةاط،
299
وهى م ال ّظ ي ر باألعداط298 ،

األسوا موا د ا يف
دس يير م األمثال201 ،
وبه م التمةرة بةالتمرة ،والبيضةة بالبيضةة،
والغةةةةةةراب بةةةةةةالغراب ،والةةةةةةذباب

ةةب للةةةى الحبيةةةب
ةةو ُ لليةةة مةةة المحة ّ
وة ي
والمريص للى الطبيب290 ،
الغنةةاا للةةى المةةةاط
وةةو ُ مةة العطشةةاا ّ
ي
المدد نيأ للى الش اط298 ،
والعلي ُ

الموسر الكبير ٱلبنه الوا ةد النةغير،
290
ودّ سرو ا ا م المشتا بةالتال بعةد طةول
ال ةةةةرا  ،ومةةةة العاوةةةةق بالعنةةةةا ،

ع ى م و ّد 298 ،
عة األسةةقام لدخةةال الطعةةام علةةى الطعةةام
قب اذوضام810 ،
قدح ل 44 ،
ِ دئ ل
د

ه841 ،

األعاغر يي ده وا واألكابر يي دع وا860 ،18 ،
بالذباب61 ،
ِ
اعطل الخنماا و بى القا 811 ،
اِو ِ لن س وللسو 841 ،
ودّ ُ ابا م األعو لعينه الباعرة واألجةذم عغر م يعند ي قة ب ّقة206 ،
لي ِ
ةةةد النّاعةةةرة ،نعةةةم ومةةة الشةةةيخ ع ى م عي الدي 298 ،
ي

واألسةةةةةةير بةةةةةةاذطال  ،وال ةةةةةةا

عأ م ن ديسج العناكب عهدُ ُ 204 ،
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عة م يتيمة الآلل291 ،
ةةيع مةة ِّيةةم بةةال قةة ِّيم ومةة طةةاوو يف
ّ
ِ
ِ
ا دع ِ
ص الهوى و يط دع م و ت814 ،
ناوو 206 ،
اِ دع ِ
ص ووا والنسا يط و يطِ دع م و ت222 ،
الحبا ب ُود ُ 204 ،
يع م نا ُ
ِ
عط خا تمرة فاا بى فةمرة16 ،
يع م الو د يف وهر مضاا209 ،
ِ
لعطاط الشاعر م بِ ّر الوالدي دي 811 ،
يق م مِحربة200 ،
ُعطِةة ي العبةةد كُرا اعةةا فطلةةب ا اعةةا،831 ،
طرح له ُ اخا م عقل 818 ،
221
طِ دع يم فوق ُيطِ دع يم دون 819 ،
عظم النا م ونة كثروم مروطة816 ،
الشر بماط الخير68 ،
ط ئ نا
ّ
عق النساط يحتاج للى زوج814 ،
طلب تظ ر14 ،
ُا د
علم الملو يحتاج للى وزير814 ،
طيب ال ِّطيب عنا الحبيب286 ،
طيب غنا اط م العندليب298 ،
طيب م األم 206 ،
ٍ
ثناط س على ُم دح ِس 208 ،
طيب م

الحسةناط يف نةأ

طيب م ا حة العةرو
العاوق َّ
الش ِّيق202 ،

طيب م ي الولد وبرد الكبد292 ،
ووال293 ،
طيب م زم الو د يف ّ
طيب م مساعدة القضاط298 ،
ظرف م الغةال201 ،
لعادة الحديا ودّ م ين دق النخر816 ،
ّ
الخط يمنةع مة اسةتعةامه ،ووةك ُله
لعةام
ي مِ م لوكاله818 ،
عدل م ال ُع يمري 293 ،
عذب م الماط202 ،
عذ ي م نذ 11 ،
اوم ع قدا 91 ،
عرف النا با
ُ
ِ
ِ
منر ومل المننو ة291 ،
عة م
ّ
عةية ي

والح ية ير14 ،
عو ُ يع ديني
ي
ُغدّ اة ك ُغدّ ة البعير ومو اتا يف بيت يسلول ّية14 ،
غد ُ م الةماا299 ،
غرب م السنّة بالكوفةة ِّ
والشةمال بالبنةرة
وم الوفاط يف التر والةود يف الةروم
والهم يف الةنج200 ،
ّ
فتضحوا فاع يطلحوا811 ،
اِ ي
الة يبق299 ،
فر م ِّ
فض ُ الع و عند القد ة18 ،
فعال فالا تخاليط و سناته غاليط19 ،
افعلوا تّى قول811 ،
لقبةةال السةةلطاا تعةةب وفتنةةة ولعرا ةةه ّل
و سرة890 ،
ُق دب ي يخ دلق وسو يط ُخ ُلق43 ،
قب م زوال النِّعمة و لةول النِّقمةة ودوام
ِ
المحنة290 ،
قب م وجه البخي 206 ،

الفهارس

قرباط المرط بمنةلة َّ
الشعر مة جسةد  ،فمنةه
مةةةا ُيخةةةدم و ُيكةةةرم ومنةةةه مةةةا ُيح ةةةى
و ُين ى811 ،

ّ 215

األلقاب تنةل م السماط231 ،
ّما البيت فحس و ما الساك فرديط894 ،
متع م

ركات الري بي الريحاا298 ،

مدّ م ين ي س العاوق وعوم النّنا ى292 ،
قسى م النخر290 ،
األم يةمع األما َّ ك َّلها810 ،
قنر م ُن ُدملة نملة206 ،
الحبةةا ى ،اِمنةةع عةةدي يق م ة ك ة الخبيةةا فةةاا بةةى
قنةةر مة لية السةةكا ى ولهبةةام ُ
ِ
فلعطه م دل يعقة16 ،
292
ِ
ا دم يهد لن س قب عثرة قدم وكثرة ندم ،
قضى للحاجات م الد اوم206 ،
12
قطع م ال را 201 ،
قة ّ مة تِبنةةة يف يلبِنةةة ومة ُقالمةةة يف ُقمامةةة ،األموال يف األووال233 ،
األمةةةةو بخواتيمهةةةةا واألعمةةةةال بتمامهةةةةا
والننا ع باستدامتها868 ،
لا استوى فس ّكي ولا اعوج ِ
فمن يدة 11 ،
ّ

206
األقالم مطايا األووام861 ،
ُاكتبوا الكتب ألواخر عما كم818 ،
عص لعبع 838 ،
كثةةر م ة فضةةا ِ عل ة وم ة نبةةات األ ض لا لقمتُه عس اال ّ
ّ
لا دواط َّ
الش ّق ا يت ُحوعه68 ،
و نوب الدور209 ،
ّ
وجيهةةةا عنةةةد ا ،
لا ا الةةةوجهي ًل يكةةةوا
كثأ م ي د وى و يث دهالا290 ،
ا
803
كد م ّيام البالط والألواط299 ،
ّ
األك على ِّ
لا الذلي الذي ليست له يع ُضدُ 13 ،
الشةبع داط والشةرب علةى الريةق
ّ
لا الذي يو ّق ِودق ي ِم ي زق 41 ،
ديط819 ،
لا عادت العقرب ُعدد نا لها886 ،
كيس م النحلة201 ،
لح ُ عيناا م النّرج ِ
ّ
القناب ًل يي ُهوله كثر ُة الغنم894 ،
س201 ،
لا ّ
لة ّةذ مة مقةةامرة األقمةةا ومغازلةةة الغةةةًلا ،لا كاا الو ينةةل بعةد األنبيةاط علةى ةد
فعلى ُب يلغاط الكتّاب863 ،
298
ِ
عبغت الشيب فكيأ تنبغ الك يبر،
كنت
النح ية يي دل ية دم العم 843 ،
اِ دل يةم
ي
لا ي
ّ
894
لطأ م الهواط202 ،
ِ
تطلب الرز ي يط يل يب 41 ،
لا لم
لطأ م وواط نيساا290 ،
لا لم يةىط مع فٱذهبْ معه239 ،
دلو يف الدِّ ًلط14 ،
ي دل ِق ي

216

لا لم يساعدنا القضاط ساعدنا 819 ،
لا لم ُي ِنب واب فط ّ 11 ،

لا لم يك يخ دمر ي
فخ ّ 11 ،
ّ
لا اللي والنها يعمالا في فاعم فيهما،
811
ِ
ّ
اليس41 ،
المنى ُ موال الم
لا ُ
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ن س م واسطة ِ
العقد209 ،
ن ع م ورع201 ،
ن ع م الغيا293 ،
ِ
وز دد يف لوان 239 ،
ُا دن ُقص م ُونان
نم م المس بالعاوقي ي 201 ،
نم م المس بي اذخواا299 ،

ّ
لا المةةولى ل ا ك ّلةةأ العبةةد مةةا ًل يطيةةق فقةةد نم م النسيم على الرياض201 ،
لنّما ييةةي ال تى ليس الةم 44 ،
قام عذ يف عنيانه891 ،
ّ
النبياا بالةبيب221 ،
لا ن اسا ل تموت تّى تستويفي ز يقها 41 ،لنّما ُيخدع ِّ
ِ
ألوكر يل دح يظه و وكو يل د يظه866 ،
نةةا جة ّةر للةةى المحةةراب ووةةو يةة ّةر للةةى ل ّن
ُ
ةةو يف عةةةحي ة ل ا ُطةةةوي
الخراب838 ،
كنة ي
وةةة الةةةدنيا ُ
بعضها811 ،
نا على التقنير قد 814 ،
بعضها نُشر ُ
ُ
م ِعنّي تضاجعه عةةوز ومة مةا
و
نا ًل بتدي ولك عتدي814 ،
ٍ
ي ُوةال على م دع يلأ ٍ
خال292،
نةةةا للمةةةريص الةةةذي يشةةةته جةةةى مةةة
ي
وعأ م طبيب819 ،
النحي الذي ًل يشته 810 ،
نا ول ّيا كالحةر والةجاجةة لا وقةع عليهةا األوطاا يا يي دع ِدل السلطاا899 ،
وع م عق ٍ 201 ،
فضها816 ،
َّ ها ولا وقعت عليه َّ
األنةةةاة نةةة السةةةالمة والعةلةةةة م تةةةاح ّول الحةم المشو ة ،وقد خاطر م استغنى

الندامة41 ،
لنباض الناب للنذير11 ،
نت كاذعبع الةا دة لا ُتركةت وةانت ولا
ُقطعت آلمت43 ،

بر يه12 ،
ّول ّ
دي230 ،
الدا الد د ّ
األ ّيام عحا أ عمةا كم فخ ّلةدووا سة ي
عمالكم891 ،
ليماض السا أ للتحذير11 ،

نةس ما يكوا الكلب ل ا اغتس 231 ،
ِ
ةكر لم ة نعةةم
ةم علةةى م ة وةةكر واوة د
ندعة د
باذفضال تعلو األقدا 894 ،
علي 818 ،
ن س م البازي األبيص والثعلب األسةود ،باألقالم سا األقاليم868 ،
بالبحا ُتستخرج دقا ق العلوم818 ،
293
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الكِ يبر كالكتابة على الماط810 ،

البخ يهدم مبا الكرم810 ،
البسةةتاا كلةةه يكة يةر دفس والبيةةوت ك ّلهةةا يو يكةةأ ،تغاف د كل ّن م واسط236 ،

61
بش در ي
ِّ
مال البخي بحادث و وا ث811 ،
البِ دشر نو اذيةاب861 ،
البِطنة ُتذوب ال ِ طنة812 ،

المتاع م ّول طالبه841 ،
ب ِع
ي
بعص الشو يةود بال َّط يرن يدةبِي 19 ،
ِ
المشاا236 ،
الو ي واا يلك الر يط ي
بع ّلة ي
ب ُ
فهمتدةه العا ّمةة و
البالغة مةا ي

التقدير يف المعيشة ننأ الكسب238 ،
ظ ّلة ي دع ُمةةر،
تقةةول الضةةيعة لنةةا بها:
846

التميية و م231 ،
يتني َّ ع طريق القافية811 ،14 ،
توافق الضلا ِ
والم دعةى824 ،
توافق العاوق والمعشو 824 ،

الخاعةة،
ة ييتده
ّ

861
بلد نت غةا ُله كيأ با نيكا ُله231 ،
بلوغ اآلمال يف كوب األووال891 ،
الحس 222 ،
البياض ننأ ُ
يب َّي ي النب ُ لذي عيني 808 ،
التل ّن م ا والعةلة م الشيطاا41 ،
التةا ة لما ة841 ،

ثم الطريق800 ،
ثم الدا والرفيق ّ
الةا ّ
ِ
بحرا891 ،
جاو د مل اكا و ا
الةح ي د
لا نيدَّ األعيا ُ 11 ،

جةاط مق ّب اٱلست رطة236 ،
وعةة لة ننة ه،
جةا ا عن ًل وة ط ّ
231
الةواب ما ترا ًل ما تقر 811 ،
ِ
الحرب جدى م التِّرب811 ،
ِ
الحرب عطر األ با 811 ،
ب الش يط ُيعم و ُي ِن ّم286 ،
ي دت ي ها تحم لا بلظالفها16 ،

التخريج بالتد يج810 ،
تةود ل يمآب قب ا تنير لما ب 12 ،
َّ
التس ّلط على الممالي دناطة221 ،
التنوف تر ُ التك ّلأ811 ،
ّ
مةاا236 ،
مةاا والعن و ّ
يتعاوةةروا كةةاذخواا و يتعةةاملوا كاألجانةةب ،الحةر ّ
ةةدّ السة دكر ا تعةةرف الهمةةوم و ُت دظهةةر السة َّةر
238
المكتوم282 ،
كالب له13 ،
تعدو الذ اب على م ًل
ي
ِ
ِ
ديا سن ّما و ّم عامر838 ،
يت يع َّة ع الدنيا ُت يع ّة861 ،
النةةغير كةةالنّق يف الحةةةر ،ويف الحديا وةوا والكالم معةوا861 ،
الةةتع ّلم يف ِّ

فهرسّاألمثالّوماّجرىّمجراها
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خاطر يم
الح ّر ُ ّةر ولا يم َّسة ُه الض ّةر ،والعبةد عبةد ولا
ُ
ي
14
مشى على الد ّ 221 ،

البحةر وعةحب السةلطاا،
كةب
ي

الخرب ل ا تواتر به النق يقبِله العق 861 ،
الحر عبد ل ا طمع والعبد ٌّر ل ا قنع91 ،
ّ
د
ُ
الحةةةرب ّولهةةةا كةةةالم وآخروةةةا اعةةةطالم ،خذ بيدي اليوم آخذ برجل غدا ا833 ،
خةةذ الةةدّ م ة البحةةر والةةذوب م ة الحةةةر
842
والمسةةة مةةة ال ةةةل ة والعسةةة مةةة
الحرب ُخدعة842 ،
ِ
النحلة والحكمة م ّم قالها813 ،
الحرب ِسةال وعثراهتا ًل ُتقال840 ،
بالحمى232 ،
خذ بالموت تّى ير ى
الح يرب842 ،
الح درب مشت ّقة م
ي
ي
ّ
يخ در ُ اذجماع ُخ در 816 ،
الحركة بركة231 ،
الحساب عند ّ
خريةةر المةةاط يف الضةةيعة عبةةا ة عة العمةةا ة،
التبذ 841 ،
846
ُ س البِشر م عالم النة 863 ،
ُ س الذكر ثمرة العمر869 ،
ُ س ي القا خير م وةاودي دي عةدل،
811

ُخضرة يف العي وًل ثمر يف ال يب دي 828 ،
الخةةط الحس ة نةوةةة العةةي وثمةةرة القلةةب
و يحانة الروح861 ،
ّ
الخط الرديط زمان ُة األدب861 ،

ُ س النرب طليعة الننر891 ،
الم دع يلمةةةة،
ي يس يف ك ّ عي ٍ م َتوَدّْ284 ،
الم دع يةمةةةة كةةةالخطوّ ُ
الخطةةةوّ ُ
818
الحكمةةةاط لألخةةةال كاألط ّبةةةاط لألجسةةةاد،
خ ِّ أ طعام تلم يسقام 812 ،
814
الحكمةةة وةةةرة يتنبةةت يف القلةةب و ُتثمةةر يف الخمةةر كالةةدنيا والةةدنيا كةةالخمر ًلجتمةةاع
المرا ة وال َّلذا ة فيهما280 ،
اللساا814 ،
الخمةةر منةةباح السةةرو وم تةةاح الشةةرو ،
ّ ال ِّت يك ًل يتل ّتى ل ًّل بح ّ الكيس61 ،
280
الم درثِية811 ،
ّلت المنيبة ع ي
ِ
خير األمو وساطها11 ،
الحلم ةاب اآلفات818 ،
الحمد الذي يك ي وًلدنا ونح ّبه811 ،
الحياط يمنع الرز 231 ،
يا يتقطع يخرج الدم239 ،

رت به811 ،
خير ال قه ما ا
ي
خيةةر الكةةالم مةةا غنةةا ِجةةدّ و لهةةا يو دةلةةه،
869
خير الكالم ما سابق معنا ل يظه861 ،

الفهارس

972

خير الكالم ما قل ودل ولم ُي َمل061 ،
خير المدح ما وافق حا ُله الممدوح011 ،

الراح كيمياء الفرح500 ،
رأس الدِّ ين صح ُة اليقين099 ،

خير من الذهب ُمعطيه041 ،

رأس العقل التمييز بين الكائن والممتنع011 ،
أحب إلي من َذنَب أسد066 ،
رأس كلب ُّ

دع الشر َي ْع ُبر512 ،91 ،

رأس المال أحد الربحين011 ،
الرأي السديد خير من األَ ْيد الشديد041 ،

الدعاء مفتاح الرحمة099 ،

ُرب أكلة َت ْمنع َأكَالت015 ،
دمعة عرجاء من عين عوراء غنيمة14 ،
ِ
وحللم النِّيلامُ ،رب حام ِل ف ْقه إلى من هو أفق ُه منه10 ،
الدنيا أشبه شيء بظلل الغَملام ُ
ُرب دميم غير ذميم ووضي غير رضي052 ،
049
ِ
ُرب ذي ط ْم َرين ال يؤبه به لو أقسلم عللى اهلل
الدنيا ُد َول ولكل قوم يوم056 ،
ألبره052 ،
الدنيا ساعة فاجعلها طاعة091 ،
ُرب رمية من غير رام15 ،
بقيت لها للم َت ْب َلق لل
الدنيا غدارة غرارة إن َ
ُرب ظلوم متظلم069 ،
بقيت ل لم َت ْب َق لها020 ،
وإن ْ
ِ
ُرب عسل يف ظرف َس ْوء052 ،
الدنيا فانية والمال عارية020 ،
ُرب الغ يف إبالغ061 ،
الدنيا معشوقة ري ُقها الراح502 ،
الدنيا هي البصرة وال مث ُل يا بغداد 512 ،ربما جاد البخيل12 ،
ربما غلط المخطئ بصواب12 ،
الدواء هو األَ ْزم012 ،
ربما كلان قطلع المكاتبلة إجلال ًال ال إخلال ًال،
الدواة من أنفع األدوات062 ،
065
دول ُته أعلى من همته541 ،
ربما كانت العطية خطية069 ،
دو َن ما جنيتَه فٱحْسُ و ُذ ْق94 ،
الرديء ال يساوي حمولته011 ،
الرشوة ِرشاء الحاجة069 ،64 ،
ذل الساعي بقدمه إلى ُمراق دمه92 ،
ِّ
ِ
ِ
وجناح النجاح061 ،
الذهب لئيم ألن الشيء يصير إللى شل ْكله وهلو الرفق لقاح الصالح َ
رمتني بدائها وانسلت012 ،
عند اللئام أكثر منه عند الكرام010 ،
وزجار رأس مال المكدي511 ،
الر ْ
ُّ
الراح ُ
ريق ال ُعدول سم قاتل012 ،
سم الهم500 ،
ترياق ِّ
الراح عروس َم ْه ُرها العقل502 ،
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زاد يف ِّ
الشطرنج يبغدلة283 ،

الةبيب بمكسود الخمر282 ،

الة اف يف الشعر كالرخنة يف ال قه811 ،
ِّ
ُز عت "ليت" و ثمرت الخيبة41 ،
زمةرة الليا قب اًلف ا 11 ،
ووةر الخال ق811 ،
الةود قط ُع العال ق
ُ
زوج م عود خير م يقعود222 ،
السيأ ال يع يذل889 ،
سبق
ُ
سبي اذنسةاا يف اذ سةاا سةبي األوةةا
يف الثما 861 ،
سرعة العقوبة م ل م ال َّظ ي ر813 ،
السعادة يف مساعدة القضاط891 ،
السعر تحت ِ
المن يدة 841 ،
ُس دكر السلطاا ودّ م ُس دكر الشراب890 ،
ثم الك اح840 ،
السالح ّ
السالح زينة و ُعدّ ة840 ،
السلطاا سو ما ن ق فيها ُجلب لليها890 ،
السلطاا ظ ّ ا يف ه890 ،

الشباب باكو ة الحياة861 ،
وةر اآل
231

ير ى م ال ا

اسةا بةرا ،

واب يبقى على األ ى231 ،
ور الدّ ّ
ّ
الشر م يلتيه894 ،
ور م
ّ
ٌّ
ِ
السةةر ّي و سةةرى مةةروطة
الشةةعر دنةةى مةةروطة َّ
الدَّ نِ ّ 811 ،
الشعر ععب وطوي ُس َّل ُمه811 ،
الشعر لساا الةماا ،والشعراط مراط الكالم،
811
الشةةكر فضة مة الةنِّ يعم أل ّنةةه يبقةةى والةنِّ يعم
ت نى894 ،
الشكر تميمة لتمام النعمة861 ،
والسةةلع بةةازاط
الشةةكر علةةى قةةد اذ سةةاا ِّ

األثماا861 ،
الشكر قيدُ النعمة وم تاح الةيادة96 ،
وهر ليس ل فيه ز ًل يت ُعدَّ ّيامه239 ،

عةةا ب الةمةةاع مقتةةبِس مةة نةةا الحيةةاة
فل ُي دكثر و ُي ِق ّ 810 ،
السلطاا كالنةا لا باعةد يتها بطة ن عهةا ولا
ب السةةةلطاا كراكةةةب األسةةةد يهابةةةه
قا بتيها عظم ر وا890 ،
عةةةا ُ
النا ووو ل ِ يم دركبه ي دو ييب899 ،
سلطاا الملو على جسوم الرعايةا ًل علةى

قلوهبا812 ،
الس يلأ يت يلأ844 ،
َّ
سم كلب يلك دل 838 ،
ِّ
سهم علي وسهم ل 11 ،

النةةا بةةي السةةكرى كةةالح ّ بةةي المةةوتى
ّ
يضح م عقلهةم ويلكة مة ُن دقلهةم،
282
الطبيب قب ا تمرض819 ،12 ،
عان ِع
ي

سوقنا سو الةنّة238 ،

تحةب وعةرب علةى
عما
ّ
النرب عرباا :عرب ّ

الفهارس

ما تكر 91 ،
النرب كٱمسه وعاقِبتُه كال يع يس 91 ،
النرب م تاح ال ي يرج91 ،

عرباا على يمةامر الكرام91 ،
النب ّ علم بمض ِغ فيه221 ،
النب ّ عب ّ ولو يل ِق ي النب ّ 221 ،
الن درف ًل يحتم ال َّظ درف841 ،
َّ
عرير األقالم كنلي الحسام861 ،
ع اقة الوجه ز ا ر231 ،
عالبة الوجه خير م غ ّلة بستاا230 ،
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ِ
مر به اقتبس منه99 ،
كالسراج م َّ
العالم ِّ
عةبت لم يرجو يم فو يقه كيةأ ييحةرم يمة
ُ
دونيه868 ،

ال يعةيةة د الوجهي 222 ،
عدل السلطاا خير م ِخنب الةماا812 ،
ُع دذ ُ ودّ م ُج درمه232 ،
الض ُبع14 ،
يع ير يض عليه يخ دنل يت
َّ
العمال848 ،
العةل يص ّ
الرجال843 ،861 ،
العةل طال ّ

عن و يف يد خير م ك دُرك ّ يف الهواط91 ،
عو ِ
للمل 891 ،18 ،
ُع دم ع الدنيا ُت د طر باآلخرة811 ،
المل بقى ُ
ي
العق ورف األ ساب90 ،
رب المع ّلم النب َّ كالسماد للة ع 810 ،العق قوى سا والتقوى فض لبا 90 ،
ُ
الضيعة يف غير بلد لغير ولد 846 ،

طةةا خةةرب يف األقطةةا وكُتةةب بسةةواد اللي ة
على بياض النها 808 ،
الطالب واجد14 ،
النحة و يم ير ّمة الع ّلة812 ،
الطب استدامة
ّ
ّ
ظلم األتباع مضاف للى المتبوع860 ،
ظلم األيامى واليتامى م تاح ال قر818 ،
عاد فالا للى افرته823 ،
العادة طبيعة خامسة812 ،
ِ
ةب ليسةتغن ي عة العةالج
العاق ي ما ُيح ّ
بما يكر 810 ،

العق ُجنّة واقية90 ،
العق ِعقال الن س90 ،
العق غريةة تر ّبيها التةا ب90 ،
عق الكاتب يف قلمه860 ،
علم بال عم كشةر بال ثمر811 ،

العلماط عالم اذسالم و يماا اذيماا91 ،
الة ّهال819 ،
العلماط غرباط لكثرة ُ
العلماط يف األ ض كالنةوم يف السماط819 ،
العلماط و ثة األنبياط عليهم السالم99 ،
عمر دوم م ِكر معاليه ومحاسنه293 ،
عند النباح يي دح يمد القو ُم السرى60 ،
عند الممات يي دح يمد القو ُم التقى60 ،
العواا ًل تع َّلم ِ
الخ دمرة223 ،
ي
العيال سو

المال844 ،

282

ال يع دير ِ
يضرّ والمكوا ُة يف النا ِ 883 ،
العي تستحي م العي 230 ،
عي يع ير يف دت ي
فذ ي يف دت811 ،
غُبا العم خير م زع راا العطلة843 ،
غث خير م سمي ِ غير 91 ،
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فالا ل ا رّ ُو ّمت236 ،

فالا بر وًل مطر ووةر وًل ثمر828 ،
ب ووو ِ دن ِرم226 ،
فالا يت ية َّب ي
فالا زيد المضروب818 ،
فالا سكراا ًل ينحو ل ًّل يف السة 883 ،

فالا فالو ج السو 828 ،
فالا كالبا ا ع َّ
الش رة19 ،
الغريب م لم يك له بيب286 ،
فالا كالقابص على الماط888 ،
غ يية ُل النداقة ّ م غ ييةل العالقة860 ،
عمةرا مة ا يينتظةر لةه فالا ًل يننرف812 ،
ُ
غضب العاوق قنر ا
فالا مع ك ر يقدي ّي ومع وسخه لوط ّ 43 ،
عذ ا ا861 ،
غضب ّ
فالا نا م و جال يف الماط883 ،
كم يطر النيأ286 ،
ُ
العشا ي
فالا واو عمرو وبغلة ِّ
الشطرنج283 ،818 ،
الغلط يرجع844 ،
فالا يلك مع الذ ب و يي دةمِر مع الراع 803 ،
ال ا ت ًل ُي ير ّد889 ،

فات ما ُ ب 889 ،
فا وًل كعمرو10 ،
فتاى وًل كمال 10 ،
السوط يبد ُبل ّمه230 ،
يف دح ُ َّ

مه ا 66 ،
ّفر خةا ا خير م ُقت
ّفر م المطر وقعد تحت الميةاب231 ،
ال را ِبق ٍ
ديس66 ،
راب يك ُ
ال را يف وقته يظ ي ر840 ،66 ،

منرا231 ،
فالا يبن
قنرا ويهدم ا
ا
ّ
يتةشل م غير ِو يبع230 ،
فالا
ةةاب األسةةةود ومِ دخ يلةةةب
فةةةالا يتح ّكةةة نية ي
األسد11 ،
فةةالا يسةةو للةةى البحةةر هنة اةرا ،و ُيهةةدي للةةى
القمةةر نةةو ا ا ،ويحمةة الشةةموع للةةى
الشمو 48 ،
مةةرة ويلسةةو
فةةالا يشةةوب ويةةروب
ّ
ويشةةج ّ
ُخرى11 ،

المرسلي  66 ،فالا يضرب الطب تحت الكساط231 ،
مما ًل يطا م سن
ي
ال را ّ
فالا يطلب الغنيمة يف الهةيمة231 ،
مر السحاب891 ،
تمر َّ
ال ُ يرص ّ
فسةةاد الرع ّيةةة بةةال يملِ ة ك سةةاد الةسةةم بةةال فالا يقر "ت ّبت" علةى بة لهةب ،ويهةاج
جريةةةرا وال ةةةرزد  ،ويتط ّبةةةب علةةةى
وح896 ،
ا
ِ
عيسى ب مريم40 ،
المعيشة يف ال ال ة846 ،
يفالح ي
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فالا ينق العود للى الهنةود ،والمسة للةى القلم دُ اللساني 861 ،
ال  ،والعنرب للى بحر األخضر48 ،
يهب مع ك ّ ي ويسعى مةع كة ّ قةوم
فالا ّ

المشةا ّ ،
القلم الرديط كالولد العةا ّ واألخ ُ
860

قلي دا م خير م كثير منقطع866 ،
وي ّرخ يف ك ّ يوكدر803 ،
ّ
فالا يهدّ د ّ
ةةدو
الشط236 ،
البط م
ةةر عة ّ
ةةروح وكثية ُ
ةةراح عةةةديق الة ّ
قليةةة الة ّ
الةسم819 ،
فالا ُيهدي النا للةى جهةنّم ويلةبس السةواد
على الش يرّ42 ،
فالنة ًل يقوم عطروا ب سا ها236 ،
فم يس ّب ويد تذب 11 ،

يف النةةةل

قلي يف الةيب خير م كثير يف الغيب11 ،
القناعة تح على الوجه قِنا يعه91 ،
القناعة م طباع البها م891 ،

قةةة الةةةدماط وسةةةكوا الةةةدوماط ،ق ّيدوا العلم بالكتاب813 ،

866
يف النيأ ي ِ
عت اللب 880 ،
ّ
الم در ُخ وال يع ا 19 ،
يف ك ّ وةر نا واستمةد ي
القاص811 ،
يحب
القاص ًل
ّ
ّ
ّ
القا ًل يسمع ما ييكر 811 ،
قال وذا امص ل ّما ى دا ًل ينا يل ده881 ،
القب ا المر ة228 ،

ميرا223 ،
كادت العرو ُ تكوا ا
كاأل قم لا ُي يي دل يقم ولا ُيقت ُيند يقم14 ،
ِ
البقر831 ،
كالثو ُي دضرب ل ّما عافت ُ
كالغازي لا عاش فسعيد ولا مةات فشةهيد،
11
ّ
كةةةلا كال يمةةةه بعةةةد كالمهةةةم مطةةةرة يل َّبةةةدي دت
يعةاجة811 ،
ّ
ّ
وكةلا مةا ن ييةةل لةم
كلا مةا ًل بةدّ منةه قةد ن ييةةل

قب الرم ُيراش السهم18 ،
يي يةل814 ،
القت ن ى للقت 812 ،
الكبير يم عغّر الدينا 861 ،
الشر واهنت الس 808 ،
قد ظهر ّ
الكتةةب عةةداف ِ
الح يكةةم تنشة ّةق عة جةةواور
القضاط غالب واألج طالب819 ،
ال يكلِم818 ،
ُقض القضا ُط وج ّ ت األقال ُم889 ،
يسر م يق دط ُع ِ
الوعالُ 281 ،كتُب الوكالط س اتج الهموم869 ،
يق دط ُع األوعال ُ
مال231 ،
الكدية ب بال
قطعت القافل ية فكانت خ ِّير اة836 ،
ي
الكريم يم كرم األ را 861 ،
ُق ِ الناد ة ولو على الوالدة230 ،
ِ
كأ يب دخت خير م ك ُِّر ع دلم231 ،
ق ّلة العيال د اليسا ي دي 844 ،
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ك ّ ا ة عم السلطاا اذ ساا للى اذخةواا،
843

ِ
بالهةاا64 ،
الكيد بلغ م األيد840 ،

الك الة ندامة238 ،
ك ر النعمة مة لة م الطبيعةة و داطة الديانةةً ،ل بدّ للعميد م عبيد221 ،
ًل بدّ لل قيه م س يه816 ،
812
ًل تلم م كذب ل ا يكةذب علية وًل
ك ّ امر يف بيته عب ّ 221 ،
مةةة اغتةةةاب عنةةةد ا يغتابةةة عنةةةد
ك ّ لناط يرو بما فيه46 ،
ٍ
كّ
غير 818 ،
جاا يدُ للى فيه62 ،
ًل يتبِ دع نقدا ا بدي دي 233 ،
ك ّ واة ُتناّ برجلها844 ،
لعةةة الكمةةال،
كرو ّ ً 223 ،ل تةتمةةع الحكمةةة والمةةال ّ
ك ّ و ط يم يهه ما خال النسا يط و ي
ك ّ و ط وثمنُه841 ،
ك ة ّ و ة ط يسةةتطاع قل ُبةةه ل ًّل الطبيعةةة و ُيقةةد
على ّد ل ًّل القضاط814 ،
ٍ
كّ
غانية وند223 ،61 ،
كّ
ُك د
كّ
كّ

فتاة بلبيها معةبة228 ،
قلي اال تع طوي اال810 ،
ما فات م الدنيا فهو غنيمة811 ،
مةتهد منيب818 ،

814
ًل يت دة ِ يمينُ على ومال 884 ،
تحرك ّ ساكناا وس ِّك ك َّ
متحر 68 ،
ّ
ًل ِّ
ةاض سةةنان ف ُي ِر يي ة سةةوا يد
ًل ُتة ِةر النةةب َّ بية ي
ٱسته221 ،
ًل يت دس يخ در ب يك دو يس ٍج ما لم يت دل يت ِ 221 ،
ِ
ثم ُت د طِ در على العظام239 ،
ًل ُتط ِ النيا يم ّ
ًل تطمع يف ك ّ ما تسمع894 ،
تعة د فتخة 41 ،
ًل ي

ك ّ يةر النا للى قرعه62 ،
ًل يت دعدي م الحسنا ُط ا اما223 ،
الكالم الحس منا د القلوب860 ،
ِ
ٍ
فيطلب اثني 221 ،
ًل ُت دعط النب َّ وا دا ا
سد ي يب يص14 ،
كلب اعت َّيس خير م
ي
ِّ
ّ
كما تدي ُتداا واأليادي ُقروض833 ،
ّ
التلنةةةص وًل الش ي
ةةةرط َّ
ًل تعلةةةم الةطةةة َّ
التمةةر للةةى يو ية ٍ
الت ّحص40 ،
ةةر وال ُبةةرو يد للةةى
كمستبضةة ٍع
ي
اليتيم البكاط232 ،40 ،
ًل تع ِّلم
يعدي ا48 ،
ي
ِ
ًل تغ َّ بكرامة األمير ل ا ّ
غش الوزير814 ،
ضاع40 ،
كمع ّلمة ِّمها البِ ي
كم قا الغةالة بالذبالة والحناا باألتاا ًل تقا المال كة بالحدّ ادي 64 ،
والحنةةةةةةا بالمرجةةةةةةاا والهةةةةةةةي

الس دهم14 ،
ًل تك دنى ال يع ديري للى َّ
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مرا ف ُت دل ي ط11 ،
ًل تك
ا
لوا فت دُست ييرّ وًل ا
لساا الحال نطق م لساا المقال862 ،
يابسا فتُكسر11 ،
ًل تك ي دط ابا فتُعنر وًل ا
بيسا824 ،
ةم وةةرب بةةو اًل ،يل دقوة عادفت يق ا
ًل تك ة كم ة عةةام ةةو اًل ثة ّ
الر دبع ّية مال وطعام11 ،
239
ال َّلقوح ِّ
لك ّ مر ي يج ولك ّ وقت ي ُج 869 ،
الطريق يف وةيمته840 ،
عدو
ي
ًل تمنع َّ
لساا التقنير قنير861 ،

ًل جديدي لم ًل يخ يل يق له232 ،
ًل جال ل ًّل بمال812 ،

سر وسر الخمر السرو 280 ،
لك ّ و ط ٌّ
لك ّ عباح يعبوح41 ،
لك ّ عادة راوة823 ،
لك ّ عالِم و وة819 ،

ًل ماا على الةماا861 ،

لك ّ عشاط غيبو 41 ،
لك ّ غد طعام41 ،
لك ّ فتاة خاطب ولك ّ مر اعى طالب222 ،
لك ّ مكاا مقال802 ،

ًل سول كالد وم233 ،
ًل سلطاا ل ًّل برجال812 ،

ًل يعة على م له يعة846 ،
ًل عما ة ل ًّل بعدل و س سياسة812 ،
ًل غربة على ديب813 ،
فمةةةه و جةةةرى بتةةةدبير األقةةةاليم لك ّ وقت ديا802 ،
ًل يفة َّ
ةةص ا ي

الم دل 811 ،
قلمه293 ،
د ّ القلم كيأ يحو يو دو ي ُ
ي
ةةت لهةةةا
ًل مال ل ًّل بعما ة812 ،
لةةةم ُيةةةرد ا بالنملةةةة عةةةال ا ا ل نبة ي
جنا ا ا11 ،
ًل يةتمع يع ديراا يف عانة وًل ليثاا يف غابة10 ،
ةةول وًل سةةةي اا يف اللهى ل ت ال َّلها811 ،
ًل يةتمةةةع فحةةةالا يف يوة د
الم دل لم ين للينا810 ،
غمد10 ،
لو دام ُ
لو سكت م ًل يعلم يلسقط اًلختالف811 ،
ًل يي دح ُة دن ِ دم وراقه و ُله19 ،
ودت ِ
لو ع ّ من الهوى ُ
للح يي ِ 281 ،
واسع الند 868 ،
ًل يي دن ُل للند ل ًّل
ي
ُ
سةوي
المةةةدام النةةةايف ل ًّل مةةةع النةةةديم لو قي للشحم :ية تةذوب؟ لقةالّ :
ًل يطيةةةب ُ
ِ
الع يوج222 ،
المنايف280 ،
ُ
العة ل ًّل ّ
الشيب يخت يدمها864 ،
قن اة لكاا
بالذل814 ،
ًل ُينال ّ
ُ
لو كاا العمر ّ
لوًل العلم لكاا النا كالبها م99 ،
أليا تقطأ خير م ا تقأ11 ،
قنته لقدّ م وع ّيته،
عة م تخاونه94 ،
ًليِ د ل ا ّ
لوًل ّا المخمو يعرف ّ
ّ
288
اللذات بالم ونات801 ،61 ،
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ليت طول ِ لمنا عن ًل يةدعو جهة ي غيرنةا
للي 811 ،
ليت لنا م ك ّ يع در يفةة ُخوعة41 ،
ليس عبد بلخٍ ل 221 ،
ليس على الطبيب س يذباج819 ،
ليس يف ال يب ديت سوى ال يب ديت234 ،
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و ةا لها آخروا836 ،
"ما كاا" جو ُد م "لو كاا"11 ،
ما ك سةودا يط تمةر اة وًل كة ّ بيضةا يط وةحمة،
239
ِ
ومته891 ،
ما ك يمل على قد ّ
الةرة236 ،
ما ك َّ وقت تسلم ّ

مةع الطةي ،

ةةب مشةةةو ة وًل يف الشةةةهوات ما لل ُعقا وللوقا  ،لنّما العةي
لةةةيس يف الحة ّ
288
خنومة862 ،
ليس يف العنا يس دير وًل يف العظم ّ
علما91 ،
مخ 234 ،ما مات م يا ا
ما م طا ّمة ل ًّل وفوقها طا ّمة19 ،
ليست النا حة الثكلى كالمك اة232 ،
ما ين يظر ًلمر كن سه62 ،
ما وبه الليل ية بالبا ي ده61 ،
الخمر لوًل ُ
الخما 288 ،
طيب
ما
ي
ي

ما عطى ا عباد س ي م العق 90 ،
ِ
األول281 ،
الحب ل ًّل للحبيب
ما
ّ
وم ديه844 ،
ما المرط ل ًّل بد ي
بلظرف م النبيذ288 ،
ما ُج ِم يشت الدنيا
ي
ّفر وما كُتب ّقر813 ،
ما ُ
ما ُخلق ال را ل ًّل لتعذيب ّ
العشا 286 ،
ما يت باكيا س ي ِ
ح اكا م القلم868 ،
ا
ما بحنا وًل خسرنا فال علينا وًل لنا233 ،
مةةا زلةةت سةةمع ّا الملةةو تبنة علةةى يقةةدد
خطا وا891 ،
ما زلنا يف ًل و ط تى فرغنا231 ،
ما ظنّ بقوم ذ ُقهم كذ ُبهم811 ،
ما ف يع ي المرط فهو و ُله46 ،
عنا علةى ع انةا ل ًّل فةرح هبةا قةوم
ما ُق ِر د
عت ا

ما وم ل ًّل يو ير و غ يير 14 ،
كندّ اط10 ،
ماط وًل ي
الملمول خير م الملكول801 ،
متابعة األ طال يت دمنع يس دو ة األبطال280 ،
دت يا بيذ ؟283 ،
متى يف در يزن ي

مث عحاب السلطاا كقوم ا تقوا جب اال ثم
وقعةةةوا منةةةه فمةةة كةةةاا بعةةةدوم يف

الردى899 ،
المرتقى قرهبم للى ّ
مثة األعةةدقاط كالنةةا قليلهةةا يمتةةاع وكثيروةةا
يبوا 862 ،
مث ال ك ّ كالدّ ّ والمس ًل يي دش ُرفاا ما لم

ي ا قا معادهنما ومواطنهما891 ،
مثة الةةدّ واط لل يبةةدي ا كالنةةابوا للثةةوب ين ّقيةةه
ولك ُيبليه810 ،
مثة السةلطاا كمثة الةبة النةعب الةةذي
فيه ك ثمرة ط ّيبةة وكة يسة ُبع ي طةوم،
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الحمى ُد يم ومع الةكام م 43 ،
والمقام فيه وةدّ  ،مع
ّ
فاًل تقاط لليه وديد ُ
مع الخواطئ سهم عا ب12 ،
899
تكسر 862 ،المغبوا ًل محمود وًل ملجو 233 ،
مث الكاتب كالدوًلب ل ا تع ّط
ّ

مثة الملة النةةال ل ا كةةاا وزيةةر فاسةةدا ا المقادير تةري بخالف التقدير811 ،
والهم فض 819 ،
كمث الماط النايف العةذب الةذي فيةه المقدو كا
ّ

التماسةةةةي فةةةةال يسةةةةتطيع اذنسةةةةاا المكافلة واجبة يف الطبيعة813 ،44 ،
المكر يل ُة يم ًل يل ية له840 ،
و ود 814 ،
مل على ُج درح و يق درح للى يق درح43 ،
محرض خير م لأ مقات 840 ،
ّ
المل عقيم891 ،
المحنة عيق األ وال861 ،
ُ
ُمل ما ينل للمولى على العبد رام866 ،
ُمدَّ جلي على يقدد الكساط239 ،

الملةة يبقةةى علةةى الك ةةر وًل يبقةةى علةةى
المدا اة ننأ المعيشة94 ،
ُ
الظلم891 ،
المذاكرة عيق العق 818 ،
م يل دك يت فلس ِ
ِ
ة د 18 ،
بالةذاع64 ،
ُم يذكِّية ُتقا
د
ي
المةةرط ًل ُيعةةرف ب ُبةةرد كالسةةيأ ًل ُيعةةرف ُم دلكه وسع م عد 293 ،
ِ
الملةةةو ي ّدبةةةوا بةةةالهةراا وًل يعةةةاقبوا
بغمد 861 ،
بالحرماا891 ،
المر ة يحانة وليست ب يق ده يرمانة228 ،
ةةةرض م ة ُ ةةر ُكدد ُسةةه تمنّةةى ا يح ة
ُكةةدد ُ
ةةةرم يمة ي
ةةةرم عةةةةا ض ،وال يهة ي
المةةةرض يوة ي
ِ
غير 809 ،
طبيع ّ 810 ،
كالس دعداا10 ،
يم در اعى وًل َّ
المروطة اسم جامع للمحاس ك ّلها810 ،
المستشير على طرف النةاح12 ،
المستشير ُمعاا والمستشا م ت يم 12 ،
ِ
المستقرض مِ
ِ
كيسه يلك 238 ،
المشاو ة قب المساو ة812 ،
منا ب قو ٍم عند قو ٍم فوا دُ 836 ،
يم دطرة يف نيساا خير م لأ ساا841 ،
مع الحديا ِ
فاغةل 220 ،

م ّدب وًلد غم ُ ّساد 810 ،
ةةةرغ البةةةدو
مةةة اد البةةةدو المنيةةةرة فلي ّ
الكثيرة69 ،
م او ى الد ي
وا بالدوا جع للى بيته ووو

مغبوا233 ،
م او ى ما ًل يحتاج لليه باع ما ًل بدّ منةه،
233
م ك ي على ما دتي اختنق236 ،
م ي يك ي القاليا يع يب ير على الباليا230 ،
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م نت يف الرقعة؟283 ،
م ييِ يس م الش ط استغنى عنه814 ،
م يق ال تنة عا طعا اما لها831 ،
م تا يف وًليته ّل يف عةله843 ،
م يتبِ يع األسدي للى العةري كة كبةا يب ال يع ديةر
السمي 231 ،
قةةت وة تا

تحسةةى يم يرقةةة السةةلطاا ا
مة
ّ
ولو بعد ي 899 ،
تعرض للمناعب يث يب يت للمنا ب869 ،
م ّ

تعود وي اا يف الخال فضحه يف المال823 ،
م
ّ

م سعى عى وم نةام لةةم األ ةالم،14 ،
819
م سّ
سيأ البغ ُقت به831 ،
ي
م و ّ يف المشاودات فليس بعاق 818 ،
استحق المةيد96 ،
م وكر ا
ّ
ملكت ِ َّقه221 ،
م ي ِمن يدت ز يقه
ي
م
م
م
م

طلب وجدَّ وجد14 ،
ي
طمع يف الك ّ فاته الك ّ 230 ،
عنى السلطاا فقد طاع الشيطاا890 ،
ِ
ب لق ما يي دكر 869 ،
عم ما ُيح ّ

م ة جمةةع مالةةه م ة الةةدوانيق فمةةا عسةةى ا م ة غةةاب خةةاب و ك ة ننةةي يبه األعةةحاب،
231
يعط ي غير القرا يط233 ،
الح يسب810 ،
م يج ِه ي وي اا عادا 881 ،
م فاته األدب لم ين عه ي
م فع ما واط لق ما ساط861 ،
م ي ُس ي ا ُله استُحس ُمحا ُله861 ،
ولج ولج14 ،
م ة ي ُس ةن ديت مدا ا ُتةةه كةةاا يف ّمةةة السةةالمة ،م
قرع الباب َّ
ي
م يق َّن ير ع و ط عابه881 ،
94
م كانت قناعتُه سمينة طابت لةه كة ّ يم يرقةة،
ر ج ابا ألخيه وقع فيه831 ،
م
م خدم السلطاا خدمه اذخواا899 ،
م
م
م
م
مة
م
م
م

آ فقد آ و ل 234 ،
ّد الننيحة ى ال ضيحة821 ،
ي ِ ي بحاله اس اح و اح91 ،
ي يف يق ي يتق وم يخ ير ي ي ير 68 ،

91

م
م
مِ
م

علما فكلنّه جاو ُله811 ،
كتم ا
كثرة الم ّال ي غرقت الس ينة10 ،
ك يير ِم الرج سو ُط ِ
دب غلمانه221 ،
يل ِة يم ال يق دندي استغنى ع ال ي دند812 ،

وجهةةه عنةةد الس ة ال َّ
َّ
يا ُته فمو ُته عر 239 ،
علمةةه عنةةد م لم تن ع
ُ
ُ
م لم تن ع عداقته ّرت عداوته813 ،
الرجال819 ،
ندي ِ
م لم يتل ّدب يف ِعةغير لةم ية ّ يف كِ يبةر ،
الم يح 861 ،
ز يع اذ ي
810
الس يرف ا تش ي ك ّ ما تشته 238 ،
َّ
تعر ت له811 ،
سر ا يعي مسرو ا ا فل يي دقنع91 ،
يتعرض للنوا ب ّ
م لم ّ
َّ
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تشةةر افا هبةةا ًل ِوةة يب اعا
موا ةةد الملةةو ُتحضةةر ّ
منها863 ،

م لم يح ف لم يعتلأ231 ،63 ،
أ لحيتيه94 ،
الم دش يط ييندتِ د
مرس ة للي ة  ،وعمةةر ب يقةةدد
المةةوت سةةهم ي
م لم يدا ِ ُ
يس ي ر نحو 811 ،
لحما عةبته الر ة236 ،
م لم يي ُذ
ا
مة لةةم يةةرض بحكةةم موسةةى ة بحكةةم الم م مرآة خيه821 ،
فرعوا16 ،

نةاب الةمةاا ،النا عداط ما يج ِهلوا881 ،
م لم يستظهر باألعواا ّ
عضه ُ
ِ
ِ
النبيذ ستدر فانظر مع م يت دهتكه282 ،
18
م لم ينلحه الطال علحه الكاوي16 ،
ِ
م لم يي دغ ِ دماغُه يف النةيأ لةم يتغدة ِ قةدد ُ

الهم282 ،
النبيذ عابوا ّ
الشيوخ للى طبا ع الش ّباا والش ّب ي
ي
اا
النبيذ ير ّد

النبياا282 ،
يف الشتاط14 ،
للى طبا ع ِّ
م لم يقنع باليسير فهو سير المياسير 91 ،نةا الم ِ
خ ّ وا811 ،
ُ
ترج منه نني ابا 861 ،نح الةماا م فعنا ا ت ةع ومة و ةعنا
م لم يك ل نسي ابا فال ُ
ا ّتضع819 ،
م نام لةم األ الم819 ،
النحو يف الكالم كالمل يف الطعام818 ،
م نن الخدمة ننحته المةازاة811 ،
ِ
ِ
ُ
ووا م نِةاع َّ
الش دو 281 ،
اللةوزينيج ،ن دية ُع النَّ د س
الهلةي يلج و ّةر
م نكد الدنيا ن ُع ي
النساط بالنساط وةب ُه مة المةاط بالمةاط والغةراب
232
بالغراب والذباب بالذباب228 ،
م و ّد ألمر بغض عند انقضا ه813 ،
النساط با الشيطاا222 ،
م و ًّل السلطاا ّيعه الشيطاا843 ،
ِ
يو يذياا841 ،
النسي ة نسياا والتقا
يلت الحكم و د ُي د ل 811 ،
م
الن ّ قب اًلنتها 11 ،
م يقيس الد َّ بالحنى
ي
والسيأ بالعنا 13 ،نضنضة ِّ
ِ
ةم ا عنةةد كثة يةر م ة فضةةا له وفوا ةةله،
مةةةة يقةةةةيس النةةةة ر ِّ
بالنةةةة ر والشةةةةراب ن يعة ُ
293
بالسراب13 ،
ِ
اجب الشهوات غص ال يب ينر811 ،
ن دع يم
يمدح العرو ي ل ًّل و يلها228 ،
م
ُ
ُ
م يندكِ الحسناط يع ِ
الرفيق التوفيق861 ،
نِ دع يم
ط يم ده يروا801 ،69 ،
ُ
ي ُد
ي
مهروا الشكر864 ،
المنةةةافق يف المةلةةةس كةةةالطير يف الق ةةةص ،النعمة عرو
ُ
ٍ
ساب يةيد844 ،
نعو با م
811
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آنس منها بالعشيق860 ،
الن س بالنديق ُ
النقد عابوا القلوب233 ،
نقناا ال يغ ّلة زياد ُة ال ُغ ّلة846 ،
نو ُ الحقيقة س ُ م ن ديو الحديقة811 ،
الهدم سه م البناط814 ،

الوًلية وك ّ مدح والعةل وك ّ ّم843 ،
كالرخاخِ 283 ،
وو تةري البيا
ِّ

وي للشعر م

السوط811 ،
اوية َّ

ب لن س 819 ،
يا طبيب ُط َّ
يبنةةر ةةدُ كم القةةذى يف عةةي خيةةه وينسةةى
ِ
الةذع يف عي ن سه830 ،

وذ بتل فه جةي ُت 44 ،
الهرب يف وقته يظ ي ر819 ،
الهةيمة ُت ِ
ح ّ الغنيمة840 ،

يدا دوكيتا وفو ن خ19 ،
النعب م ًل ي ي
لول له11 ،
يركب
ي

وموم الدنيا و دواا الراح810 ،

يع ّبةةةر عةةة اذنسةةةاا اللسةةةاا وعةةة المةةةو ّدة

الهوى يوواا286 ،
وجدت الناق ُة ظِ دل ها824 ،
الطري ُس د تيةة231 ،
الوجه
ّ
وجود ما ق ّ خير م عدم ما ج ّ 11 ،

العيناا814 ،
يغلب الكرام ويغلبه ّ الل ام819 ،
يك ي م القالدة ما اّ بالعنق814 ،

الوزا ة مركب هبة ّ وةه ّ يةةن براكبةه مة
ساعة للى ساعة814 ،
وعدُ الكريم لة ُم م دي الغريم869 ،
وعدُ الملِ
ماا818 ،
ي
ِ
وقد ِ ي ي بي ال يع دير والن يَّةواا804 ،
ِ
الحبيب284 ،
الم يقة
وقد ي ي م
ُ
ب يكوا بشافع284 ،
وًل خير يف ّ
مرة ال ِ طام843 ،
الر اع ّ
الوًلية لوة َّ

ثم ينتبه انتبا ي الذ ب868 ،
ينام نو يم ال هد ّ
ينبغ للعاق ل ا عب ا ينظةر للةى المةرآة
فاا ى وجهه سةناا لةم يي ِشةنده بقبةي ٍ
قبيحا لةم يةمةع بةي
م فعله ولا آ
ا
قبيحي 813 ،
اليوم خمر وغدا ا مر288 ،883 ،
اليوم عي وغدا ا جي 883 ،
يوم لنا ويوم علينا826 ،
يومنا سماا فاخت ّية و ه طاووس ّية298 ،
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مقدّ مة1 ..................................................................................
األول
القسم ّ
فيما ُيتم ّثل به من ألفاظ القرآن وما جاء يف معانيها من الخبر وأمثال العرب والعجم
والعامة
الخاصة
وما يقاربها من ألفاظ
ّ
ّ

باب يف العق 90 .......................................................................
باب يف العلم والعلماط 99 ...............................................................
باب يف الشكر 96 .......................................................................
باب يف النرب 91 ........................................................................
باب يف القناعة واًلقتناد على ما يف اليد91 ..............................................
باب يف المدا اة 94 ......................................................................
باب يف الع و 18 .........................................................................
باب يف المشو ة 12 .....................................................................
باب يف ت ضي و ال ض على بعص وت ضي بعص الش ط على بعص10 ..............
التوسط يف جميع األمو 11 .....................................................
باب يف
ّ
باب يف اًلقتنا على اليسير عند فقد الكثير 11 ..........................................
ّ
الحا على طلب الرز والسع فيه 14 ..........................................
باب يف
باب يف اذعالح 68 .....................................................................
باب يف سع ك ّ د لن سه واوتمامه لشلنه 62 ..........................................
باب يف مد اذنساا عاقب ية سعيه يف النالح 60 ..........................................
باب يف الوعول للى المراد بالبذل واذن ا 69 ..........................................
مم ًل ُيقوى عليه 66 ..........................................
عما ُيخاف ّ
باب يف ال را ّ
باب يف تشا ُبه األ وال واألوعاف61 ....................................................
باب يف دّ وخطل القيا 64 ...........................................................
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باب يف اًلستعداد لألمر قب نةوله 18 ....................................................
غير وا د 10 .................................................
باب يف فساد األمر ل ا د ّبر ُ
باب يف جناية المرط على ن سه و وقه ي
وبال مر 19 .......................................
باب يف مث

التعرض للهال 16 ................................................
ل م
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باب يف وال اذنساا عند وفو ماله 11 .................................................
التعرض للبالط 14 ...................................................
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و ل كةود البخي ولعابة المخطئ12 ..........................................
باب فيم ُيحس مرة و ُيس ط ُخرى و ُينيب تا اة و ُيخطئ تا ة 11 .......................
ِ
ي
بالشر 16 ......
ومةازاة م ًل ينل على الخير
ساا
باب يف اًلنتبا للى م ًل يقب اذ
ّ
باب يف اذنذا قب اذيقاع 11 ...........................................................
باب يف ي
الخ ّلتي المحمودتي وفيم ُيحمد م كال طرفيه 11 .............................
باب يف ي
الخ ّلتي المكرووتي تةتمعاا14 ................................................
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باب فيم يع ِّلم عا يبه ما وو علم به منه 40 .............................................
باب يف التل ّن و ّم العةلة 41 ............................................................
ٍ
باب يف عم ك ّ
والشر 46 ..............................
لنساا على ما يف طبعه م الخير
ّ
باب يف الرز 41 ........................................................................
باب يف التمنّ 41 ........................................................................
باب يف المةازاة والمكافلة 44 ...........................................................
باب يف الك راا وسوط المةازاة 838.....................................................
باب فيم ييعيب غير بما فيه 830........................................................
باب فيم ُيعطى الش يط فيطلب الةيادة 831..............................................
باب يف اًلنت اع بضر غير 836..........................................................
ِ
غير فيه831.....................................
باب يف وقوع اذنساا فيما يريد ا يوقع ي
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باب يف الذي ي خذ بذنب غير 831......................................................
باب فيم يتن ّعم ويلهو والسوط له منتظِر 883.............................................
باب فيم ًل يحن م عمله على و ط 888............................................
باب يف الت ريط يف الحاجة وو ممكنة وطلبِها بعد ال ي دوت 880...........................
باب يف يف دوت األمر 889..................................................................
عما لع ّ الةواب عنه ُيكر 881......................................
باب يف تر الس ال ّ
باب يف معاودة العقوبة عند معاودة المذنب 886..........................................
باب يف ّم اذنساا ما ًل ُي دحسنه و ًل يناله881............................................
باب يف ا هتاا ك ّ د ي
بذندبه 884.........................................................
باب يف يع دود المس ط بعادته 823..........................................................
باب يف ي المنظر ًل يم دخ يبر له والةمي ًل خير عند 828.................................
الم دخ يبر ًل منظر له و ي ال ض ًل ِ ياش عند 820............................
باب يف ي ي
باب يف الننيحة 821....................................................................
باب يف تن ّق األ ّيام بالد يول 826...........................................................
لحق على الباط وسقوّ الش ط عند ظهو ما وو فض منه 821..........
باب يف ظهو ا ّ
باب يف الموافقة واًلت ا 824...........................................................
باب يف ي الوجهي واذ َّمعة 803........................................................
السر بعد انكتامه 808................................
الحق واوتها و يع يل
باب يف ظهو
ّ
ّ
باب مةم يف فنوا مختل ة 802.........................................................
باب يف الةوا 800......................................................................
يحب لغير مث ي اله 809..............................................
باب يف المنكوب
ّ
باب يف اق اا الخير بما ُيكر 801........................................................
ب العاج 806................................................................
باب يف ّ
باب يف دّ 801........................................................................
باب يف الوعول للى المراد ببذل المال 801..............................................
باب يف المنع ع المراد 804.............................................................
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القسم الثاين
يف أمثال طبقات الناس وذوي المراتب المختلفة
مما لهم وعليهم
والصناعات المتباينة وما يجري مجراها وما قيل فيهم ّ
باب يف األمثال السلطان ّية ونحووا 890...................................................
باب يف األمثال الملوك ّية 891.............................................................
باب فيما يةري مةرى األمثال م كالم الملو 891.....................................
باب فيما يةري مةرى األمثال م

كر الوز اط 814.....................................

باب فيما يةري مةرى األمثال م كالم الوز اط863.....................................
باب يف مثال الكتّاب والبلغاط 861.......................................................
باب يف فنوا مختل ة 866................................................................
باب يف مثال األدباط 813.................................................................
باب يف مثال المع ِّلمي والم ِّدبي 810...................................................
باب يف مثال العلماط 819................................................................
والمتنوفة 811.....................................................
الةواد
باب يف مثال ّ
ّ
باب يف مثال الحكماط وال الس ة 814...................................................
باب يف مثال المتك ّلمي 818.............................................................
باب يف مثال األط ّباط وما يةري مةراوا م ِع يبروم وما يتم ّث به النا م والهم
وعلم عناعتهم 812...............................................................
باب يف مثال القضاة وال ُعدول 811.......................................................
باب يف مثال الشعراط بما لهم وعليهم 811...............................................
العمال والوًلة 843........................................................
باب يف مثال ّ
باب يف مثال الةنود و ي يملة السالح و عحاب الحروب 842............................
الضياع 841............................................
باب يف مثال الدَّ واقي و عحاب ِّ
التةا والسوقة 841........................................................
باب يف مثال ّ
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باب يف مثال ِّ
الشطرنة ّيي 283...........................................................
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ا
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باب يف مثال ِّ
باب يف مثال العبيد 221.................................................................
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المناد والمراجع
المناد
اذتقةةاا يف علةةوم القةةرآا للسةةيوط وبالهةةام

لعةةةاز القةةرآا للبةةاق ّال  ،بيةةروت :المكتبةةة

الثقاف ّية8410 ،م.
جنا

التةنيس للثعالب  ،تحقيق محمود الةاد  ،بيروت :عالم الكتب8441 ،م.

محمةةد عبةةد ا عنةةاا ،القةةاورة :مكتبةةة
اذ اطةةة يف خبةةا غرناطةةة ًلبة الخطيةةب ،تحقيةةق ّ
الخانة 8411-8410 ،م.
س التقاسيم يف معرفة األقاليم للمقدس  ،بيروت :دا عاد  ،د.ت.
س ما سةمعت للثعةالب  ،و ةع واوةيه خلية عمةراا المننةو  ،بيةروت :دا الكتةب
العلم ّية2333 ،م.
محمةةد
ل كةةام عةةنعة الكةةالم للكالع ة ّ  ،تحقيةةق ّ

ةةواا الدايةةة ،بيةةروت :عةةالم الكتةةب،

8411م.

محمةد القمحةاوي ،بيةروت :دا ل يةاط الة اث العربة ،
كام القرآا
ّ
للةناص ،تحقيةق ّ
8931وة.
ومحمةةد عة ّةةام ونظيةةر الهنةةدي،
تمةةام للنةةول  ،تحقيةةق خلية محمةةود عسةةاكر
ّ
خبةةا ب ة ّ
بيروت :المكتب التةا ي8461 ،م.
خبةةا عةةبهاا ألب ة نعةةيم األعةةبها  ،تحقيةةق سةةيدّ كسةةروي سة  ،بيةةروت :دا الكتةةب
العلم ّية8443 ،م.
الةجاج  ،تحقيق عبد الحسي المبا  ،بغداد :دا الحرية8413 ،م.
خبا
ّ
خبةةةا النسةةةاط ًلبةةة قةةة ّيم الةوز ّيةةةة ،تحقيةةةق نةةةةا

ةةةا ،بيةةةروت :دا مكتبةةةة الحيةةةاة،

[8412م].
خةةال الةةوزيري ألب ة

محمةةد ب ة تاويةةت الطنة ة  ،دمشةةق:
ّيةةاا التو يةةدي ،تحقيةةق ّ

مطبوعات المةمع العلم العرب  ،د.ت.

الم
ص
ادرّ
وال
م ار
جع
الم
ص
ادرّ
وال
م ار
جع
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اذخواا ًلب ب الدنيا ،تحقيةق منةط ى عبةد القةاد عطةا ،بيةروت :دا الكتةب العلم ّيةة،
8411م.
محمةةد
األدب ًلب ة ب ة وةةيبة ،تحقيةةق ّ
8444م.

ةةا القهةةوج ّ  ،بيةةروت :دا البشةةا ر اذسةةالم ّية،

دب اذمالط واًلستمالط للسمعا  ،تحقيق ماكس فايس ايلر ،بيروت :دا الكتةب العلم ّيةة،
8418م.
دب الدنيا والدي للماو دي ،تحقيق عل عبد المقنود

واا ،القاورة :مطبعة اآلداب،

2383م.
األدب النغير واألدب الكبير ًلب المق ع ،بيروت :دا عاد 2331 ،م.
محمد محي الدي عبد الحميد ،بيةروت :دا المطبوعةات
دب الكاتب ًلب قتيبة ،تحقيق ّ
العرب ّية ،د.ت.
محمد هبةة األثري ،القاورة :المطبعة السل ية8098 ،وة.
دب الكاتب للنول  ،تحقيق ّ
محمةد لليةا
األدب الم رد الةامع لةآلداب النبو ّيةة للبخةا ي ،تحقيةق ّ

بنكةوي ،بيةروت-

دمشق :دا اب كثير2331 ،م.
األ كيةةاط ًلب ة الةةةوزي ،تحقيةةق سةةامة عبةةد الكةةريم الرفةةاع  ،دمشةةق :مكتبةةة الغةال ة ،
8418م.
عةةو عنايةة،
ل واد ال حول للى تحقيةق
ّ
الحةق مة علةم األعةول للشةوكا  ،تحقيةق مةد ّ
دمشق :دا الكتاب العرب ّ 8444 ،م.

األزمنة واألمكنة للمرزوق  ،يد باد الدك  :مطبعة مةلس دا المعا ف8489 ،م.
سةةا

البالغةةة للةمخشةةري ،تحقيةةق مةيةةد نعةةيم ووةةوق المعة ّةري ،بيةةروت :مكتبةةة لبنةةاا
ناوروا8441 ،م.

معوض ،بيةروت:
ومحمد عل
محمد عطا
ّ
ّ
اًلستذكا ًلب عبد الربّ القرطب  ،تحقيق سالم ّ
دا الكتب العلم ّية2333 ،م.
محمةةد البةةةاوي ،بيةةروت :دا
اًلسةةتيعاب يف معرفةةة األعةةحاب للقرطب ة  ،تحقيةةق عل ة
ّ
الةي 8442 ،م.
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معةوض وعةادل
لعةة الةدي ابة األثيةر ،تحقيةق علة
سد الغابة يف معرفة النةحابة ّ
محمةد ّ
ّ
مد عبد الموجود ،بيروت :دا الكتب العلم ّية8449 ،م.
سرا البالغة للةرجا  ،تحقيق وة .ي  ،بيروت :دا المسيرة8410 ،م.
األوبا والنظا ر م وعا المتقدّ مي والةاول ّية والمخضةرمي للخالةد َّيي  ،تحقيةق السة ّيد
محمد يوسأ ،القاورة :مطبعة لةنة التلليأ وال جمة والنشر8461 ،م.
ّ
محمةةد وةةا وا ،القةةاورة :م ّسسةةة الخةةانة ،
اًلوةةتقا ًلب ة د يةةد ،تحقيةةق عبةةد السةةالم ّ
8411م.
وةةعا وًلد الخل ةةاط و خبةةا وم مةة كتةةاب األو ا للنةةول  ،تحقيةةق ج .ويةةو ث دا،
بيروت :دا المسيرة8412 ،م.
محمةد وةا وا،
محمةد وةاكر وعبةد السةالم ّ
لعالح المنطق ًلب السة ّكيت ،تحقيةق مةد ّ
القاورة :دا المعا ف ،د.ت.
محمةةد وةةاكر وعبةةد السةةالم وةةا وا ،القةةاورة :دا
األعةةمع ّيات لألعةةمع  ،تحقيةةق مةةد ّ
المعا ف 8440م.
اًلعتقةةاد والهدايةةة للةةى سةةبي الروةةاد علةةى مةةذوب السةةلأ و عةةحاب الحةةديا للبيهقة ،
تحقيق مد عنام الكاتب ،بيروت :دا اآلفا الةديدة8418 ،م.
اذعةاز واذيةاز للثعالب  ،تحقيق لبراويم عال  ،دمشق :دا البشا ر2339 ،م.
لعالم المو ّقعي ع

محمةد عبةد السةالم لبةراويم،
ّب العالمي ًلب ق ّيم الةوزيةة ،تحقيةق ّ

بيروت :دا الكتب العلم ّية8448 ،م.
ومحمةد موعةد
عياا العنر و عواا الننر للن دي ،تحقيق عل بو زيد ونبي بو عشمة
ّ
محمد ،بيروت-دمشق :دا ال كر المعاعر8441 ،م.
ومحمود سالم ّ
األغا ألب فرج األع ها  ،تحقيق لةنة م األدبةاط باوةراف عبةد السةتّا

مةد ال ّةراج،

بيروت :دا الثقافة8443 ،م.
فعة ُ مة كةةذا ألبة علة ّ القةةال  ،تحقيةةق علة ّ لبةةراويم كةةردي ،دمشةةق :دا سةةعد الةةدي ،
2333م.
مال اب بشراا ،تحقيق عادل ب يوسأ العةازي ،الرياض :دا الوط 8441 ،م.
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الشةري ،بيروت :دا المعرفة للطباعة والنشر ،د.ت.
األمال الشةر ّية ًلب
ّ
محمةةد عبةةد الةةةواد األعةةمع ّ  ،القةةاورة :دا الكتةةب المنةةر ّية،
مةةال القةةال  ،تحقيةةق ّ
8426م.

مةةةال المرزوقةةة ّ  ،تحقيةةةق يحيةةةى وويةةةب الةبةةةو ي ،بيةةةروت :دا الغةةةرب اذسةةةالم ّ ،
8441م.

اليةيدي ،بيروت :عالم الكتب8419 ،م.
مال
ّ
ّياا التو يةدي ،تحقيةق مةد مةي و مةد الةةي  ،بيةروت :دا
اذمتاع والم انسة ألب
ومكتبة الحياة ،د.ت.
األمثال ألب عبيةد القاسةم بة سة ّالم ،تحقيةق عبةد المةيةد قطةام  ،دمشةق :دا المةلموا
لل اث8413 ،م.
مثال الحديا ألب الشيخ األعبها  ،تحقيق عبد العل عبد الحميد امد ،بومباي :الدا
السل ّية8411 ،م.
محمد س آل ياسي  ،بغداد:
األمثال السا رة م وعر المتن ّب للنا ب ب ع ّباد ،تحقيق ّ
مكتبة النهضة8461 ،م.
مثةةال العةةرب للم ّض ة الض ة ّب  ،قةةدّ م لةةه وع ّلةةق عليةةه ل سةةاا ع ّبةةا  ،بيةةروت :دا الرا ةةد
العرب 8418 ،م.
المةمةع
محمد سي األعرج  ،بو ظبة :
ّ
األمثال المو ّلدة ألب بكر الخوا زم  ،تحقيق ّ
الثقايف2330 ،م.
األموال ًلب زنةويه ،تحقيق واكر يةب ف ّيةاض ،الريةاض :مركةة الملة فينة للبحةوث
والد اسات اذسالم ّية8416 ،م.
محمد عما ة ،القاورة :دا الشرو 8414 ،م.
األموال ًلب الس ّالم ،تحقيق ّ
محمد عبد المعيد خةاا ،بيةروت :دا
لنباط الغمر بلبناط العمر ًلب ةر العسقال  ،تحقيق ّ
الكتب العلم ّية8416 ،م.
محمد بو ال ض لبراويم ،القاورة :مطبعةة دا
لنبا الرواة على نبا النحاة للق ط  ،تحقيق ّ
الكتب المنر ّية8412 ،م.

المصادرّوالمراجع

311

األنوا البه ّية يف تعريأ مقامات فنحاط الرب ّية المنسوب ألبة مننةو الثعةالب  ،مخطةوّ
مكتبة بايةيد العا ّمة ،قم .0134
األوا ألب والل العسكري ،طنطا :دا البشير8931 ،وة.
البخالط للةا

 ،تحقيق طه الحاجري ،القاورة :دا المعا ف2383 ،م.

بدا ع السل يف طبا ع المل ًلب األز

األندلسة  ،تحقيةق علة سةام النشةا  ،بغةداد:

وزا ة اذعالم ،د.ت.
بدا ع ال وا د ًلب ق ّيم الةوز ّية ،بيروت :دا الكتاب العرب ّ  ،د.ت.

البداية والنهاية ًلب كثير ،تحقيق عل ويري ،القاورة :دا ل ياط ال اث العرب 8411 ،م.

محمد بو ال ض لبراويم ،القاورة :عيسى الباب
الربواا يف علوم القرآا للة كش  ،تحقيق ّ
الحلب 8411 ،م.
البغال ،م

سةا الةةا

محمةد وةا وا ،بيةروت :دا الةية ،
 ،تحقيةق عبةد السةالم ّ

8448م.
بغيةةةة الطلةةةب يف تةةةا يخ لةةةب ًلبةةة العةةةديم ،تحقيةةةق سةةةهي ز ّكةةةا ،دمشةةةق :دا البعةةةا،
8411م.
بالغات النساط ًلب طي ةو  ،تحقيةق مةد األل ة  ،القةاورة :مطبعةة مد سةة والةدة ع ّبةا
األول8431 ،م.
ّ
بلةةوغ المةةرام مة د ّلةةة األ كةةام ًلبة

ةةةر العسةةقال ّ ،تحقيةةق سةةمير بة مةةي الةوةةري،

الرياض :دا ال لق8929 ،وة.
هبةة المةالس و نس المةالس ووحذ الذاو والهاجس ًلب عبد الربّ القرطبة  ،تحقيةق
ّ
القةط ،القةاورة :الةدا المنةر ّية للتةلليأ
محمد مرس الخول ومراجعة عبد القةاد
ّ
وال جمة ،د.ت.
بياا خطل مة خطةل علةى الشةافع ّ للبيهقة  ،تحقيةق الشةريأ الةدعيس ،بيةروت :م ّسسةة
الرسالة8410 ،م.
البياا والتبيي للةا
الثقافة2330 ،م.

 ،تحقيق وورح عبد السالم وا وا ،القةاورة :الهي ةة العا ّمةة لقنةو
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للةبيدي ،القاورة :المطبعة الخير ّية8036 ،وة.

تا يخ اب خلدوا ،تحقيق خلي وحادة ،بيروت :دا ال كر8411 ،م.
تا يخ اذسةالم للةذوب  ،تحقيةق عمةر عبةد السةالم تةدمري ،بيةروت :دا الكتةاب العربة ،
8440م.
تةةا يخ بغةةداد للخطيةةب البغةةدادي ،تحقيةةق منةةط ى عطةةا ،بيةةروت :دا الكتةةب العلم ّيةةة،
8981وة.
تا يخ جرجاا للسهم الةرجا  ،تحقيق محمد عبد المعيد خاا ،بيةروت :عةالم الكتةب،
8411م.
محمد محية الةدي عبةد الحميةد ،القةاورة :دا السةعادة،
تا يخ الخل اط للسيوط  ،تحقيق ّ
8492م.
تةةا يخ دا ّيةةا لعبةةد الة ّبةةا الخةةوًل  ،تحقيةةق سةةعيد األفغةةا  ،دمشةةق :مطبعةةة ال ّقةة ،
8413م.
محمد بو ال ض لبراويم ،القةاورة :دا المعةا ف،
تا يخ الرس والملو للطربي ،تحقيق ّ
8463م.
تةا يخ قضةاة األنةدلس لعلة بة عبةد ا النبةاو المةالق األندلسة  ،بيةروت :دا اآلفةا
الةديدة8410 ،م.
التا يخ الكبير للبخا ي ،تحقيق محمد عبد المعيد خاا ،يد باد الةدك  :مطبعةة مةلةس
دا رة المعا ف العثمانية ،د.ت.
محمد ولتوت ،جدّ ة8044 ،وة.
تا يخ المدينة ًلب و ّبة ،تحقيق فهيم ّ
تا يخ مدينة دمشق ًلب عساكر ،بيروت :دا ال كر2333-8441 ،م.
تا يخ اليعقوب  ،تحقيق ما ت تيودو ووتسما ،ليدا :بري 8110 ،م.
تتمة عواا الحكمة للبيهق  ،تحقيق فيق العةم ،بيروت :دا ال كر اللبنا 8449 ،م.
ّ
تحريةةةر التحبيةةةر يف عةةةناعة الشةةةعر والنثةةةر وبيةةةاا لعةةةةاز القةةةرآا ًلبةةة بةةة اذعةةةبع
العدوا ّ ،تحقيق وتقديم ن
اذسالم ّية ،د.ت.

محمةد وةرف ،القةاورة :المةلةس األعلةى للشة وا
ّ
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تحسي القبي وتقبي الحس للثعالب  ،تحقيق نبي عبد الةر م

ّيةاوي ،بيةروت :وةركة

دا األ قم ب ب األ قم ،د.ت.
التةةدوي يف خبةةا قةةةوي للقةوينةة  ،تحقيةةق عةيةةة ا العطةةا دي ،بيةةروت :دا الكتةةب
العلم ّية8411 ،م.
مدوا ،تحقيق ل ساا ع ّبا

التذكرة الحمدون ّية ًلب

وبكر ع ّبةا  ،بيةروت :دا عةاد ،

8446م.
التةةةذكرة السةةةعد ّية للعبيةةةدي ،تحقيةةةق عبةةةد ا الةبةةةو ي ،النةةةةأ :مطةةةابع النعمةةةاا،
8412م.
التذكرة ال خر ّية للمنشئ اذ بيل ّ  ،تحقيةق نةو ي القيسة و ةاتم الضةام  ،بيةروت :عةالم
الكتب-مكتبة النهضة العرب ّية8411 ،م.
سا الةا

ال بيع والتدوير ،م

محمةد وةا وا ،بيةروت :دا
 ،تحقيق عبةد السةالم ّ

الةي 8448 ،م.
ترتيب المدا

للقا

ومحمد ب وةري ة وسةعيد
عياض ،تحقيق عبد القاد النحراوي
ّ

المحمد ّية :مطبعة فضالة8410-8461 ،م.
مد عراب،
ّ
ّ
محمةد لتةونة  ،بيةروت:
تةيي األسوا بت ني ووا
العشا لداود األنطاك  ،تحقيق ّ
عالم الكتب8440 ،م.
محمةةد عبةةد المعيةةد خةةاا ،كمةةربدج :مطبعةةة جامعةةة
التشةةبيهات ًلب ة ب ة عةةوا ،تحقيةةق ّ
كمربدج8413 ،م.
تنةةحي التنةةحيأ للنةة دي ،تحقيةةق السةة ّيد الشةةرقاوي ،القةةاورة :مكتبةةة الخةةانة :
8411م.
التعةةازي والمراثة والمةةواع والوعةايا للمةربّد ،تحقيةةق لبةةراويم الةمة  ،القةةاورة :هنضةةة
منر للطباعة والنشر ،د.ت.
تعةي المن عة بةوا ةد جةال األ ّمةة األ بعةة ًلبة

ةةر العسةقال  ،تحقيةق يمة عةال

وعباا ،بيروت :دا الكتب العلم ّية8446 ،م.
الرزا المهدي ،بيروت :دا ل ياط ال اث العرب 8923 ،وة.
ت سير البغوي ،تحقيق عبد ّ
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ت سير الثعلب (الكشأ والبيةاا عة ت سةير القةرآا) ،تحقيةق نظيةر السةاعدي ،بيةروت :دا
ل ياط ال اث العرب 2332 ،م.
ت سةةير الطةةربي (جةةامع البيةةاا يف تلوي ة القةةرآا) ،تحقيةةق مةةد وةةاكر ،بيةةروت :م ّسسةةة
الرسالة2333 ،م.
ت ضةي الةبط علةى الظهةر ،ةم

سةا الةةا

محمةد وةا وا،
 ،تحقيةق عبةد السةالم ّ

بيروت :دا الةي 8448 ،م.
تلبيس لبليس ًلب الةوزي ،بيروت :دا ال كر للطباعة والنشر2338 ،م.
محمد الحلةو ،القةاورة :دا ل يةاط الكتةب
التمثي والمحا رة للثعالب  ،تحقيق عبد ال تاح ّ
العرب ّية8468 ،م.
التهةةةدّ وقيةةام اللي ة ًلب ة ب ة الةةدنيا ،تحقيةةق منةةل ب ة جةةةاط ب ة فةةدغوش الحةةا ث ،
الرياض :مكتبة الرود -وركة الرياض للنشر والتوزيع8441 ،م.
هتذيب األسماط واللغات للنووي ،القاورة :لدا ة الطباعة المنير ّية ،د.ت.
هتذيب الرياسة وترتيب السياسة للقلع الشافع  ،تحقيق لبةراويم يوسةأ منةط ى عةةو،
الة قاط :مكتبة المنا  ،د.ت.
للم ّةةي ،تحقيةةق ّ
بشةا عة ّةواد معةروف ،بيةةروت :م سسةةة
هتةذيب الكمةةال يف سةماط الرجةةال ُ
الرسالة8413 ،م.
هتذيب اللغة لألزوري ،بيروت :دا ل ياط ال اث العرب 2338 ،م.
التةةوبيخ والتنبيةةه ألب ة الشةةيخ األعةةبها  ،تحقيةةق مةةةدي السة ّيد لبةةراويم ،القةةاورة :مكتبةةة
ال رقاا ،د.ت.
محمد بو ال ض لبةراويم ،القةاورة:
ثما القلوب يف المضاف والمنسوب للثعالب  ،تحقيق ّ
دا المعا ف8411 ،م.
جامع بيةاا العلةم وفضةله ًلبة عبةد الةربّ ،تحقيةق بة األوةبال الةويةري ،الةد ّمام :دا ابة
الةوزي8449 ،م.
جةامع العلةوم والحكةم يف وةرح خمسةي

ةدي اثا مة جوامةع الكلةم ًلبة

جةب الحنبلة ،

تحقيق وعيب األ نااوّ ولبراويم باجس ،بيروت :م ّسسة الرسالة2338 ،م.
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الطحاا ،الريةاض :مكتبةة
الةامع ألخال الراوي ًلب الةوزي البغدادي ،تحقيق محمود
ّ
المعا ف ،د.ت.
الةدّ الحثيا يف بياا ما ليس بحديا للعامري ،تحقيق بكر عبد ا

بةو زيةد ،الريةاض :دا

الراية8982 ،وة.
الةليس النال الكايف واألنيس الناع الشايف ألب ال رج النهروا  ،تحقيق عبةد الكةريم
الةندي ،بيروت :دا الكتب العلم ّية2331 ،م.
محمةد البةةاوي،
جمع الةواور يف الملة والنةواد ألبة لسةحق الحنةري ،تحقيةق علة
ّ
بيروت :دا الةي 8411 ،م.
محمد البةاوي ،القاورة :هنضة منةر للطباعةة
جمهرة وعا العرب للقرو  ،تحقيق عل
ّ
والنشر والتوزيع ،د.ت.
محمةد بةو ال ضة لبةراويم وعبةد المةيةد
جمهرة األمثال ألبة وةالل العسةكري ،تحقيةق ّ
قطام  ،القاورة :الم سسة العربية الحديثة8469 ،م.
جمهرة اللغة ًلب د يد ،تحقيق مةي منير بعلبك  ،بيروت :دا العلم للماليةي -8411 ،
8411م.
الةهاد ًلب المبا  ،تحقيق نةيه ماد ،تونس :الدا التونس ّية8412 ،م.
ليةةة األوليةةاط ألب ة نعةةيم األع ة ها  ،القةةاورة :مكتبةةة الخةةانة  ،وبيةةروت :دا ال كةةر،
8419م.
الحماسة البنر ّية ،بيروت :عالم الكتب ،د.ت.
ماسة القرو  ،تحقيق خير الدي محمود قبالوي ،دمشق :وزا ة الثقافة8441 ،م.
الحماسة المغرب ّية ألب الع ّبةا

محمةد
مةد بة عبةد السةالم الةةراوي التةادل  ،تحقيةق ّ

واا الداية ،بيروت :دا ال كر المعاعر8448 ،م.
الحو العي لنشواا ب سعيد الحميري ،تحقيق كمال منط ى ،القاورة :مكتبة الخةانة ،
8491م.
ياة الحيواا الكربى للدميري ،القاورة :المطبعة الميمن ّية8111 ،م.
الحيواا للةا

محمد وا وا ،بيروت :دا الةي 8446 ،م.
 ،تحقيق عبد السالم ّ
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ةاص للثعةةالب  ،تحقيةةق مةةلموا ب ة محي ة الةةدي الةنةةاا ،بيةةروت :دا الكتةةب
ةاص الخة ّ
خة ّ
العلم ّية8449 ،م.
خريةةدة العةا ةةب وفريةةدة الغرا ةةب ًلبة الةةو دي البكةةري القرو ة  ،تحقيةةق نةةو محمةةود
الةناي ،القاورة :مكتبة الثقافة اذسالم ّية2331 ،م.
خريةدة القنةةر وجريةةدة العنةةر للعمةةاد األعة ها الكاتةةب (قسةةم وةةعراط الشةةام) ،تحقيةةق
وكري فين  ،دمشق :المطبعة الهاوم ّية8414 -8411 ،م.
خريدة القنر وجريةدة العنةر للعمةاد األعة ها الكاتةب (قسةم وةعراط العةرا ) ،تحقيةق
محمد األثري ،بغداد :مطبعة المةمع العلم العراق 8469-8411 ،م.
ّ
ولب لباب لساا العرب لعبد القةاد البغةدادي ،تحقيةق عبةد السةالم وةا وا،
خةانة األدب ّ
القاورة :مكتبة الخانة 8441 ،م.
النةا  ،القاورة :الهي ة المنر ّية العا ّمة للكتةاب،
ّ
الخنا ص ًلب جنّ  ،تحقيق ّ
محمد عل ّ
8411-8416م.
الخطب والمةواع ألبة عبيةد القاسةم بة سة ّالم ،تحقيةق مضةاا عبةد التةواب ،القةاورة:
مكتبة الثقافة الدين ّية ،د.ت.
خالعة األثر يف عياا القرا الحادي عشر للمح ّب  ،بيروت :دا عاد  ،د.ت.
لمحمةد بة يةدي ُمر ،فرانك ةو ت :معهةد تةا يخ العلةوم العربيةة
الد ّ ال ريةد وبيةت القنةيد
ّ
واذسالمية8414-8411 ،م.
ةواص للحريةةري ،تحقيةةق عرفةةات مطرج ة  ،بيةةروت :م ّسسةةة
د ّ ة الغة ّةواص يف ووةةام الخة ّ
الكتب الثقاف ّية8441 ،م.
محمةد عبةد القةاد عطةا ،بيةروت:
الد المنتثرة يف األ اديا المشتهرة للسيوط  ،تحقيق ّ
دا الكتب العلم ّية8411 ،م.
محمةةد وةةاكر ،القةةاورة :مطبعةةة
دًل ة اذعةةةاز لعبةةد القةةاور الةرجةةا  ،تحقيةةق محمةةود ّ
المد  ،وجدّ ة :دا المد 8442 ،م.
دًل ة النبة ّةوة ومعرفةةة ةةوال عةةا ب الشةةريعة للبيهق ة  ،تحقيةةق عبةةد المعط ة قلعة ة ،
بيروت :دا الكتب العلم ّية8411 ،م.
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دلي ال الحي لطر

ياض النالحي ًلب يعة ّالا ،تحقيةق خلية مةلموا وةيحا ،بيةروت:

دا المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع2339 ،م.
محمةد لتةونة  ،بيةروت :دا الةية ،
دمية القنر وعنرة و العنر
ّ
للباخرزي ،تحقيةق ّ
8989وة.
الم دذ يوب يف معرفة عياا المذوب ًلب فر وا ،القاورة8402 ،م.
الديباج ُ
ننةةا  ،القةةاورة :الهي ةةة المنةةر ّية العا ّمةةة للكتةةاب،
ديةةواا ابةة الرومةة  ،تحقيةةق سةةي ّ
8440م.
محمةد عة ّةةام ،القةاورة :دا المعةةا ف،
تمةةام بشةرح الخطيةب التربيةةةي ،تحقيةق ّ
ديةواا بة ّ
8416م.
محمةةةد النةةةمد ،بيةةةروت :دا الكتةةةب العلم ّيةةةة،
ديةةةواا بةةة الشةةةمقمق ،تحقيةةةق وا ةةة
ّ
8441م.
ديواا ب ال ت البست  ،تحقيق د ّ ّية الخطيب ولط

النة ّقال ،دمشةق :مطبوعةات مةمةع

اللغة العرب ّية8414 ،م.
ديواا بة فةرا

الحمةدا

وايةة بة عبةد ا الحسةي بة خالويةه ،بيةروت :دا عةاد ،

8411م.
ديواا ب ال ض الميكال  ،تحقيق جلي العطية ،بيروت :عالم الكتب8411 ،م.
ديواا ب قيس عةي

محمةد بةاجود  ،القةاورة :مكتبةة دا الة اث،
بة األسةلت ،تحقيةق ّ

د.ت.
ديواا ب نوا  ،تحقيق لي الد فاغنر وغريغو وولر ،بيروت وبةرلي  :كةالو

وة ا تس،

2336-2338م.
محمةةةد سةةي  ،بيةةةروت :دا النهضةةةة العرب ّيةةةة،
محمةةةد ّ
ديةةواا األعشةةةى الكبيةةةر ،تحقيةةق ّ
8412م.
ديواا البح ي ،تحقيق س كام النيريف ،القاورة :دا المعا ف8460 ،م.
ديةةواا الثعةةالب  ،تحقيةةق محمةةود عبةةد ا الةةةاد  ،بيةةروت :عةةالم الكتةةب ومكتبةةة النهضةةة
العرب ّية8411 ،م.
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والس ة ّكري والسةسةةتا  ،تحقيةةق نعمةةاا مةةي طةةه،
ديةةواا الحطي ةةة بشةةرح اب ة الس ة ّكيت ّ
القاورة :الباب الحلب 8411 ،م.
ديةةواا الخةةوا زم  ،تحقيةةق امةةد عةةدق  ،طهةةراا :مكتةةب نشةةر الةة اث المخطةةوّ،
8441م.
ديواا الشافع  ،تحقيق عبد الر م المنطاوي ،بيروت :دا المعرفة2331 ،م.
ديواا النبابة ًلب ب

ةلة ،بيروت :دا ومكتبة الهالل8444 ،م.

ديواا طرفة ب العبد ،تحقيةق د ّ ّيةة الخطيةب ولط ة النة ّقال ،بيةروت :الم ّسسةة العرب ّيةة
للد اسات والنشر2333 ،م.
ديواا عمر ب ب

بيعة ،القاورة :الهي ة المنر ّية العا ّمة للكتاب8411 ،م.

ديواا عمرو ب معديكرب ،تحقيق واوم الط ّعاا ،القاورة :وزا ة الثقافة واذعالم ،د.ت.
ديةةواا المعةةا ألب ة وةةالل العسةةكري ،تحقيةةق مةةد سةةليم غةةانم ،بيةةروت :دا الغةةرب
اذسالم 2330 ،م.
ديواا مننو ال قيه ،جمةع ود اسةة مقتةدى سة  ،مة ّلةة المةمةع العلمة الهنةدي 2-8
(.811-806 ،)8411
محمد بو ال ض لبراويم ،القاورة :دا المعا ف ،د.ت.
ديواا النابغة الذبيا  ،تحقيق ّ
الذخيرة يف محاس و الةةيةرة للشةن ين  ،تحقيةق ل سةاا ع ّبةا  ،بيةروت :دا الثقافةة،
8414م.
ي مرآة الةماا لليونين  ،القاورة :دا الكتاب اذسالم 8442 ،م.
بيةةع األبةةرا وننةةوص األخبةةا للةمخشةةري ،تحقيةةق عبةةد األميةةر مهنةةا ،بيةةروت :م ّسسةةة
األعلم 8442 ،م.
سالة األمثال البغداد ّية للطالقا  ،القاورة :مكتبة عمسيس8488 ،م.
سالة التوابع والةوابع ًلب وهيد األندلس ّ  ،تحقيق بطر البسةتا  ،بيةروت :دا عةاد ،
8446م.

المعري ،تحقيق عا شةة عبةد الةر م بنةت الشةاطئ،
سالة الناو والشا ج ألب العالط
ّ
القاورة :دا المعا ف8419 ،م.
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القشيري ،تحقيق عبد الحليم محمود ومحمود ب الشةريأ،
الرسالة القشير ّية ألب القاسم
ّ
القاورة :مطابع م ّسسة دا الشعب8414 ،م.
الروض المعطا يف خرب األقطا للحميري ،تحقيةق ل سةاا ع ّبةا  ،بيةروت :مكتبةة لبنةاا،
8419م.
ومحمةد
محمةد محية الةدي عبةد الحميةد
ّ
و ة العقالط ونةوة ال ضالط للبست  ،تحقيةق ّ
المحمد ّيةةةة،
ومحمةةةد امةةةد ال قةةة  ،القةةةاورة :مطبعةةةة السةةةنّة
ةةرزا مةةةةة
عبةةةد الة ّ
ّ
ّ
8494م.
محمةد الحلةو ،القةاورة:
يحانة األل ّبا وزوةرة الحيةاة الةدنيا للخ ةاج  ،تحقيةق عبةد ال تّةاح ّ
مطبعة الباب الحلب 8461 :م.
زاد س ر الملو للثعالب  ،تحقيق مةي بعلبك وبالل األ فه ل  ،بيروت :المعهد األلما
لألبحاث الشرقية2388 ،م.
الةوةةد للمعةةاىف ب ة عمةةراا الموعةةل  ،تحقيةةق عةةامر س ة عةةربي ،بيةةروت :دا البشةةا ر
اذسالم ّية8444 :م.
الةود والرقا ق لعبد ا ب مبةا

المةروزي ،تحقيةق بيةب الةر م األعظمة  ،بيةروت:

م ّسسة الرسالة ،د.ت.
زور اآلداب وثمر األلباب للحنري ،تحقيق زك مبا  ،بيروت :دا الةي  ،د.ت.
ومحمةد األخضةر،
محمةد ّةة
ّ
زور األكم يف األمثال والحكم للحسة اليوسة  ،تحقيةق ّ
الدا البيضاط :دا الثقافة8418 ،م.
السامرا  ،الة قاط :دا المنا ،
محمد ب داود األعبها  ،تحقيق لبراويم
ّ
الةورة ألب بكر ّ
8411م.
سةةحر البالغةةة وسة ّةر الرباعةةة للثعةةالب  ،تحقيةةق عب ةد السةةالم الحةةويف ،بيةةروت :دا الكتةةب
العلم ّية ،د.ت.
سر ال نا ة للخ اج  ،تحقيق لبراويم ومس الدي  ،بيروت :ك ّتاب ناوروا ،د.ت.
ّ
سراج الملةو للطرطووة  ،تحقيةق جع ةر الب ّيةاي ،لنةدا-بيةروت :يةاض الةر ّيس للكتةب
والنشر8443 ،م.
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سل الد يف عياا القرا الثا عشر للحسين ّ  ،بيةروت :دا البشةا ر اذسةالم ّية ودا ابة
ةم8411 ،م.

البكري ،تحقيق عبد العةية الميمن  ،القاورة:
سمط الآلل يف ورح مال القال ألب عبيد
ّ
مطبعة لةنة التلليأ وال جمة والنشر8406 ،م.
سن اب ماجه ،تحقيق محمد ف اد عبد الباق  ،القاورة :دا ل ياط الكتب العرب ّية ،د.ت.
سن ب داود ،تحقيق محمد محي الدي عبد الحميد ،عيدا :المكتبة العنر ّية ،د.ت.
سن ال مذي ،تحقيق بشا عواد معروف ،بيروت :دا الغرب اذسالم 8441 ،م.
محمد عل ّ  ،القاورة :دا الحديا2333 ،م.
ّ
سن الدا م  ،تحقيق س ّيد لبراويم وعل ّ
السن النغرى للبيهق  ،تحقيق هبةة بو الط ّيب ،بيروت :دا الةي 8441 ،م.
محمةةد عبةةد القةةاد عطةةا ،بيةةروت :دا الكتةةب العلم ّيةةة،
السةةن الكةةربى للبيهق ة  ،تحقيةةق ّ
8449م.
السةةن الكةةربى للنسةةا  ،تحقيةةق س ة عبةةد المةةنعم وةةلب  ،بيةةروت :م سسةةة الرسةةالة،
2338م.
سير عالم النبالط للذوب ّ  ،تحقيق وعيب األ نةااوّ ،بيةروت :م ّسسةة الرسةالة-8443 ،
8442م.

سيرة اب وشام ،تحقيق منط ى الس ّقا ولبراويم األبيا ي وعبةد الح ةي الشةلب  ،القةاورة:
وركة ومطبعة منط ى الباب الحلب و وًلد بمنر8411 ،م.
السةةيرة الحلب ّيةةة (لنسةةاا العيةةوا يف سةةيرة األمةةي المةةلموا) ،بيةةروت :دا الكتةةب العلم ّيةةة،
8921وة.
وذ ات الذوب ألب ال الح ،تحقيق محمةود األ نةااوّ ،بيةروت-دمشةق :دا ابة كثيةر،
8416م.
وةةرح اب ة عقي ة علةةى ل ّيةةة اب ة مال ة  ،تحقيةةق مةةةي منيةةر بعلبك ة  ،بيةةروت :دا العلةةم
للماليي 8442 ،م.
ومحمةةد بةةدوي مختةةوا،
وةةرح تسةةهي ال وا ةةد ًلب ة مالة  ،تحقيةةق عبةةد الةةر م السة ّيد
ّ
القاورة :وةر للطباعة والنشر والتوزيع واذعالا8443 ،م.
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ورح ديواا ب العتاوية ،بيروت :دا ععب ،د.ت.
ورح ديواا الحماسةة للمرزوقة ؛ تحقيةق مةد مةي وعبةد السةالم وةا وا ،بيةروت :دا
الةي 8448 :م.
المعةةري ،تحقيةةق عبةةد المةيةةد ديةةاب ،القةةاورة :دا
وةةرح ديةةواا المتن ّبةة ألبةة العةةالط
ّ
المعا ف8442 ،م.
تمةةام ،تحقيةةق خلةةأ وةةيد نعمةةاا ،بغةةداد :وزا ة اذعةةالم،
وةةرح النةةول لةةديواا ب ة ّ
8411م.
وةةةعب اذيمةةةاا للبيهقةةة  ،تحقيةةةق عبةةةد العلةةة عبةةةد الحميةةةد ،بومبةةةاي :مكتبةةةة الروةةةد،
2330م.
وةةةعر سةةةابق بةةة عبةةةد ا الرببةةةري ،تحقيةةةق بةةةد

ةةةيأ ،اذسةةةكند ّية :دا الوفةةةاط،

2339م.
الشعر والشعراط ًلب قتيبة ،بيروت :دا الثقافة ،د.ت.
عب األعشى للقلقشندي ،القاورة :دا الكتب المنر ّية8422 ،م.
النةةحاح للةةةووري ،تحقيةةق مةةد عبةةد الغ ةةو ع ّطةةا  ،بيةةروت :دا العلةةم للماليةةي ،
8414-8461م.
عةةةحي ابةةة

ّبةةةاا للبسةةةت  ،تحقيةةةق وةةةعيب األ نةةةااوّ ،بيةةةروت :م ّسسةةةة الرسةةةالة،

8440م.
عةةحي البخةةا ي ،تحقيةةق محمةةد زويةةر ب ة ناعةةر الناعةةر ،بيةةروت :دا طةةو النةةةاة،
8922وة.
الةةراح ،تحقيةق عبةد الةر م بة عبةد الةبةا ال ريةوا ،
عحي كتاب الةود لوكيع بة
ّ
بيروت :م سسة الكتب الثقاف ّية8440 :م.
عةةةحي مسةةةلم ،تحقيةةةق مةةةد زوةةةوة و مةةةد عنايةةةة ،بيةةةروت :دا الكتةةةاب العربةةة ،
2339م.
النةةداقة والنةةديق ألبة
المعاعر8441 ،م.

ّيةةاا التو يةةدي ،تحقيةةق لبةةراويم الكةةيال  ،بيةةروت :دا ال كةةر
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ومحمةد بةو ال ضة
محمةد البةةاوي
النناعتي ألب وةالل العسةكري ،تحقيةق علة ّ بة
ّ
ّ
لبراويم ،القاورة :دا ل ياط الكتب العربية وعيسى الباب الحلب 8412 ،م.
للسخاوي ،بيروت :منشو ات دا مكتبة الحياة ،د.ت.
الضوط الالمع
ّ
المعتة ،تحقيق عبد الستّا
طبقات الشعراط ًلب
ّ

مد ّفراج ،القاورة :دا المعا ف ،د.ت.

محمةد وةاكر ،القةاورة:
طبقات فحول الشعراط لمحمد ب س ّالم الةمح  ،تحقيق محمود ّ
دا المد  ،د.ت.
الظرا أ واللطا أ واليواقيت يف بعةص المواقيةت للثعةالب  ،جمعهةا بةو ننةر المقدسة ،
محمةةد جةةاد ،القةةاورة :مطبعةةة دا الكتةةب والوثةةا ق القوم ّيةةة،
محمةةدي ّ
تحقيةق ناعةةر ّ
2334م.
محمةةد س ة آل ياسةةي  ،بغةةداد :دا
العبةةاب الةاخةةر واللبةةاب ال ةةاخر للنةةغا ّ ،تحقيةةق ّ
الرويد للنشر8411-8411 ،م.
العرب يف خرب م غرب للذوب ّ  ،الكويت :دا المطبوعات والنشر8416-8463 ،م.

العةلة للخ ّطاب  ،القاورة :المطبعة السل ّية8044 ،وة.

محمةد مةي  ،القةاورة:
محمةد ّ
عقد الةماا يف تا يخ و الةماا لبد الدي العين  ،تحقيق ّ
الهي ة المنرية العامة للكتاب8442 ،م.
العقد ال ريد ًلب عبد ّبه ،تحقيق مد مةي و مةد الةةي ولبةراويم األبيةا ي ،القةاورة:
مطبعة لةنة التلليأ وال جمة والنشر8416 ،م.
عقالط المةاني ًلب

محمد سعيد ب بسيو زغلةول ،بيةروت:
بيب النيسابو ي ،تحقيق ّ

دا الكتب العلم ّية8411 ،م.
محمةةد ب ة عل ة األكةةوع
العقةةود الل ل ّيةةة يف تةةا يخ الدولةةة الرسةةول ّية للخة ج ة  ،تحقي ةق ّ
الحةةةوال  ،عةةةنعاط :مركةةةة الد اسةةةات والبحةةةوث اليمنةةة  ،وبيةةةروت :دا اآلداب،
8410م.
العمدة يف محاس الشعر وآدابه ًلب

محمد عبد الحميةد ،بيةروت:
ويق القيروا  ،تحقيق ّ

دا الةي 8418 ،م.
عمدة القا ي ورح عحي البخا ي للعين  ،بيروت :دا ل ياط ال اث العرب  ،د.ت.
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محةةب الةةدي الخطيةةب ومحمةةود مهةةدي
العواعةةم مةة القواعةةم ًلبةة عربةة  ،تحقيةةق
ّ
اًلستانبول  ،بيروت :دا الةي 8411 ،م.
عيا الشعر ًلب طباطبا ،تحقيةق عبةد العةيةة بة ناعةر المةانع ،القةاورة :مكتبةة الخةانة ،
د.ت.
عيوا األخبا ًلب قتيبة الدينو ي ،القاورة :الم ّسسة المنةر ّية العا ّمةة للتةلليأ وال جمةة
والطباعة والنشر8469 ،م.
عيوا األنباط يف طبقةات األط ّبةاط ًلبة بة عةيبعة ،تحقيةق نةةا
الحياة ،د.ت.

ةا ،بيةروت :دا مكتبةة

عيوا التوا يخ للكتب  ،مخطوطة الظاور ّية (الرقم .)91
محمد سعيد الطريح  ،بيروت:
غر الحكم ود الكلم ًلب عبد الوا د اآلمدي ،تحقيق ّ
دا القا

8411 ،م.

غر الخنةا ص الوا ةحة للوطةواّ ،تحقيةق لبةراويم وةمس الةدي  ،بيةروت :دا الكتةب
العلم ّية2331 ،م.
غريب الحةديا ًلبة الةةوزي ،تحقيةق عبةد المعطة مةي قلعةة  ،بيةروت :دا الكتةب
العلم ّية8411 ،م.
ومحمةد بةو ال ضة
محمةد البةةاوي
ال ا ق يف غريب الحديا
ّ
ّ
ّ
للةمخشةري ،تحقيةق علة ّ
لبراويم ،بيروت :دا المعرفة ،د.ت.
النةا  ،الكويةت :دا سةعد النةباح،
محمد جب ّ
فاكهة الخل اط وم اكهة الظرفاط ،تحقيق ّ
8441م.
ال را د والقال د لألووازي ،تحقيق ل ساا نوا الثامري ،بيروت :دا اب

ةم2336 ،م.

ال ي يرج بعد الشدّ ة للتنوخ  ،تحقيق ع ّبود الشالة  ،بيروت :دا عاد 8411 ،م.
ال ي در بي ال ِ ير وبياا ال رقة الناجية لعبد القاور ب طاور التميمة األسة رايين  ،بيةروت:
دا اآلفا الةديدة8411 ،م.
فن ما بي العداوة والحسد ،م
بيروت :دا الةي 8448 ،م.

سا الةا

محمةد وةا وا،
 ،تحقيق عبةد السةالم ّ
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فن المقال يف ورح كتاب األمثال ألب عبيد البكري ،تحقيق ل ساا ع ّبا

وعبد المةيد

عابدي  ،بيروت :دا األمانة وم ّسسة الرسالة8418 ،م.
فقةةه اللغةةة وسة ّةر العرب ّيةةة للثعةةالب  ،تحقيةةق لةةويس وةةيخو ،بيةةروت :المطبعةةة الكاثوليك ّيةةة،
8430م.
ال قيه والمت ّقه للخطيب البغدادي ،تحقيةق عةادل بة يوسةأ العةةازي ،الريةاض :دا ابة
الةوزي8928 ،وة.
ال هرست ًلب النديم ،تحقيق

ا تةدّ د ،بيروت :دا المسيرة8411 ،م.

فيص القدير ورح الةامع النغير لةيد الدي المناوي ،القاورة :المكتبة التةا ّيةة الكةربى،
8016وة.
القامو

لل يروزابادي ،بيروت :م ّسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع2331 ،م.

قطب السرو يف وعاف األنبذة والخمةو للرقيةق القيةروا  ،تحقيةق سةا ة الرببووة بة
يحيى ،بيروت :دا الةم 2383 ،م.
التواب ،القاورة :دا المعرفة8466 ،م.
قواعد الشعر لثعلب ،تحقيق مضاا عبد ّ
قوت القلوب يف معاملة المحبوب ألب طالب الم ّك  ،تحقيق عبةد الحميةد مةدكو وعةامر
النةا  ،القاورة :الهي ة المنر ّية العامة للكتاب2331 ،م.
الكام يف اللغة واألدب للمربّد ،بيروت :مكتبة المعا ف ،د.ت.
محمةةد وةةا وا ،القةةاورة :الهي ةةة المنةةر ّية العا ّمةةة،
كتةةاب سةةيبويه ،تحقيةةق عبةةد السةةالم ّ
8411م.
كشأ الخ اط للعةلو  ،القاورة :مكتبة القدس 8018 ،وة.
ةةاج خلي ةةةة ،بغةةةداد :مطبعةةةة المثنّةةةى،
كشةةةأ الظنةةةوا عةةة سةةةماط الكتةةةب وال نةةةوا لحة ّ
8412م.
الكنايةةة والتعةةريص للثعةةالب  ،تحقيةةق فةةرج الحةةوا  ،كولونيةةا  -بغةةداد :منشةةو ات الةمة ،
2336م.
العمال للمتّق الهندي ،باعتناط بكري ّيا وع وة السة ّقا ،بيةروت :م ّسسةة الرسةالة،
كنة ّ
8411م.
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الآلل المنثو ة للة كش  ،تحقيق منط ى عبد القةاد عطةا ،بيةروت :دا الكتةب العلم ّيةة،
8416م.
محمةةد وةةاكر ،القةةاورة :مكتبةةة السةةنّة،
لبةةاب اآلداب ألسةةامة ابةة منقةةذ ،تحقيةةق مةةد ّ
8411م.
لباب اآلداب للثعالب  ،تحقيق مد س لبج ،بيروت :دا الكتب العلم ّية8441 ،م.
لعة الدي اب األثير ،بيروت :دا عاد 8413 ،م.
اللباب يف هتذيب األنساب ّ
لساا العرب ًلب منظو  ،بيروت :دا عاد 8011 ،وة.
لطةةا أ اذوةةا ات للقشةةيري ،تحقيةةق لبةةراويم البسةةيو  ،القةةاورة :الهي ةةة المنةةر ّية العا ّمةةة
للكتاب2331-2331 ،م.
السامرا  ،ليدا :بري 8411م.
لطا أ الظرفاط للثعالب  ،تحقيق قاسم
ّ
اللطا أ والظرا أ للثعالب  ،بيروت :دا المناو  ،د.ت.
اللطةةأ واللطةةا أ للثعةةالب  ،تحقيةةق محمةةود عبةةد ا الةةةاد  ،بيةةروت :عةةالم الكتةةب،
8441م.
المبهج للثعالب  ،تحقيق لبراويم عال  ،دمشق :دا البشا ر8444 ،م.
المث ة السةةا ر يف دب الكاتةةب والشةةاعر لضةةياط الةةدي اب ة األثيةةر ،تحقيةةق مةةد الحةةويف
وبدوي طبانة ،القاورة :دا هنضة منر للطباعة والنشر والتوزيع ،د.ت.
مةالس ثعلب ،ورح وتحقيق عبد السالم وا وا ،القاورة :دا المعا ف ،د.ت.
محمةد محية الةدي عبةد الحميةد ،بيةروت :دا المعرفةة،
مةمع األمثال للميدا  ،تحقيةق ّ
د.ت.
مةمةةع الةوا ةةد ومنبةةع ال وا ةةد للهيثم ة  ،تحقيةةق سةةام الةةدي القدس ة  ،القةةاورة :مكتبةةة
القدس 8449 ،م.
المحاس واأل داد للةا

 ،بيروت :مكتبة دا العرفاا ،د.ت.

المحاس والمساو للبيهق  ،بيروت :دا عاد  ،د.ت.
محا رات األدباط ومحاو ات الشةعراط والبلغةاط للراغةب اذعةبها  ،تحقيةق يةاض عبةد
الحميد مراد ،بيروت :دا عاد 2339 ،م.
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المحكم والمحيط األعظم ًلب سيدة ،تحقيق عبةد الحميةد ونةداوي ،بيةروت :دا الكتةب
العلم ّية2333 ،م.
ةةري ،تحقيةةق محمةةود س ة زنةةاي ،القةةاورة :مطبعةةة
مختةةا ات وةةعراط العةةرب ًلب ة الشة ّ
اًلعتماد8421 ،م.
المختنر يف خبا البشر ألب ال داط ،بغداد :مكتبة المثنّى8461 ،م.
المخنص ًلب سيدة ،تحقيق نبي طري  ،بيروت :دا عاد 2382 ،م.
ّ
محمةد
مدا ج السةالكي بةي منةازل ليةا نعبةد وليةا نسةتعي ًلبة قة ّيم الةوزيةة ،تحقيةق ّ
المعتنم با البغدادي ،بيروت :دا الكتاب العرب 8446 ،م.
مدح النبيذ وت ضي عحابه ،م

سا الةا

محمةد وةا وا،
 ،تحقيةق عبةد السةالم ّ

بيروت :دا الةي 8443 ،م.
ًلب الةوزي ،تحقيق امد البسيو  ،القاورة :دا الحديا2339 ،م.

المدو

مرآة الةناا وعربة اليقظاا لليافع  ،بيروت :دا الكتب العلم ّية8441 ،م.
مرآة المروطات للثعالب  ،تحقيق يونس المدغري ،بيروت :دا لبناا2330 ،م.
مرقاة الم اتي ورح مشكاة المنابي للم ّال عل القا ي ،بيروت :دا ال كر2332 ،م.
مروج الذوب ومعادا الةوور للمسعودي ،تحقيق وا ل ب ّال ،بيروت :منشةو ات الةامعةة
اللبنان ّية8414-8461 .م.
محمةد
محمد مةد جةاد المةولى وعلة
ّ
المةور يف علوم اللغة و نواعها للسيوط  ،تحقيق ّ
ومحمد بو ال ض لبراويم ،بيروت :دا الةي ودا ال كر ،د.ت.
البةاوي
ّ
النحيحي للحاكم ،تحقيق منط ى عبد القاد عطا ،بيةروت :دا الكتةب
المستد على
ي
العلم ّية8443 ،م.
المستطرف يف ك ف ّ مستظرف لألبشيه  ،بيروت :دا مكتبة الحياة ،د.ت.
المستقنى يف األمثال للةمخشري ،تحقيق كا ي عاد  ،بيروت :دا عاد 2388 ،م.
مسند اب

اوويه ،تحقيق محمد را الم ت  ،بيروت :دا الكتاب العرب 2332 ،م.

مسند اذمام مد ب
2338م.

نب  ،تحقيق وعيب األ نااوّ وآخري  ،بيروت :م سسة الرسالة،
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ةةةا (البحةةةر ّ
الةخةةةا ) ،تحقيةةةق مح ةةةوظ الةةةر م زيةةة ا وعةةةادل بةةة سةةةعد
مسةةةند البة ّ
المنةو ة :مكتبةة العلةوم والحكةم-8411 ،
وعربي عبةد الخةالق الشةافع  ،المدينةة
ّ
2334م.
مسند الشام ّيي للطربا  ،تحقيق مدي عبةد المةيةد السةل  ،بيةروت :م ّسسةة الرسةالة،
8419م.
مسند الشهاب للقضاع  ،تحقيق مدي عبد المةيةد السةل  ،بيةروت :م ّسسةة الرسةالة،
8411م.
منا ع ّ
للسراج ،بيروت :دا عاد 8411 ،م.
العشا
ّ
المننّأ ًلب ب وةيبة الكةويف ،تحقيةق كمةال يوسةأ الحةوت ،الريةاض :مكتبةة الروةد،
8934وة.
ةرزا النةةنعا  ،تحقيةةق بيةةب الةةر م األعظم ة  ،بيةةروت :المكتةةب
المن ةنّأ لعبةةد الة ّ
اذسالم 8410 ،م.
المنةةوا يف األدب ألب ة

مةةد العسةةكري ،تحقيةةق عبةةد السةةالم وةةا وا ،الكويةةت :دا ةةرة

المطبوعات والنشر8463 ،م.
مطالع البدو ومنازل السرو للغةول  ،القاورة :مطبعة لدا ة الوط 8244 ،وة.
محمةةد محي ة الةةدي عبةةد الحميةةد ،القةةاورة :مطبع ةة
معاوةةد التننةةيص للع ّباس ة  ،تحقيةةق ّ
السعادة8491 ،م.
معةم األدباط لياقوت الحموي (ل واد األ يب للى معرفة األديب) ،تحقيق ل ساا ع ّبةا ،
بيروت :دا الغرب اذسالم 8440 ،م.
المعةةةم األوسةةط للطةةربا  ،تحقيةةق طةةا

ب ة عةةوض ا وعبةةد المحس ة ب ة لبةةراويم

الحسين  ،القاورة :دا الحرمي 8441 ،م.
معةم البلداا لياقوت الحموي ،بيروت :دا عاد 2383 ،م.
معةم الشعراط للمرزبا  ،تحقيق فا و سليم ،بيروت :دا عاد 2331 ،م.
المعةم الكبير للطربا  ،تحقيق مةدي عبةد المةيةد السةل  ،بيةروت :دا ل يةاط الة اث
العرب  ،د.ت.
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معرفة النحابة ًلبة منةد  ،تحقيةق عةامر سة عةربي ،العةي  :جامعةة اذمةا ات العرب ّيةة
المتّحدة2331 ،م.
المعرفة والتا يخ لل سوي ،تحقيق كرم العمري ،بيروت :م ّسسة الرسالة8418 ،م.
المعمةةروا والوعةةايا للسةسةةتا  ،تحقيةةق عبةةد المةةنعم عةةامر ،القةةاورة :دا ل يةةاط الكتةةب
ّ
العرب ّية8468 ،م.
م اخرة الةوا ي والغلماا ،ةم

سةا الةةا

محمةد وةا وا،
 ،تحقيةق عبةد السةالم ّ

بيروت :دا الةي 8448 ،م.
م تاح دا السعادة ومنشةو وًليةة العلةم واذ ادة ًلبة قة ّيم الةوز ّيةة ،بيةروت :دا الكتةب
العلم ّية ،د.ت.
محمد نبي طري  ،بيروت :دا عاد 2330 ،م.
الم ّضليات للض ّب  ،تحقيق ّ
م يد العلوم ومبيةد الهمةوم المنسةوب ألبة بكةر الخةوا زم  ،بيةروت :المكتبةة العنةر ّية،
8981وة.
مقات الطالب ّيي ألب ال رج األعبها  ،تحقيق مد عقر ،بيروت :دا المعرفة ،د.ت.
محمد عثماا الخشةت ،بيةروت :دا الكتةاب العربة ،
المقاعد الحسنة للسخاوي ،تحقيق ّ
8411م.
مقةةاييس اللغةةة ًلبةة فةةا

 ،تحقيةةق عبةةد السةةالم محمةةد وةةا وا ،بيةةروت :دا ال كةةر،

8414م.
مكا م األخال ًلب ب الدنيا ،تحقيق مةدي لبراويم ،القاورة :مكتبة القرآا ،د.ت.
مكةةا م األخةةال ومحاسةة اآلداب وبةةدا ع األوعةةاف وغرا ةةب التشةةبيهات المنسةةوب
للثعالب  ،تحقيق بالل األ فه ل و مةي بعلبك  ،ليدا :بري 2381 ،م.
م غاب عنةه المطةرب للثعةالب  ،تحقيةق يةونس مةد السةامرا  ،بيةروت :عةالم الكتةب
ومكتبة النهضة العرب ّية8411 ،م.
المنتح للثعالب  ،تحقيق مد بو عل  ،اذسكند ّية :المطبعة التةا ّية8438 ،م.
المنتخ ة ألب ة ال ض ة الميكةةال  ،تحقيةةق يحيةةى وويةةب الةبةةو ي ،بيةةروت :دا الغةةرب
اذسالم 2333 ،م.
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لمحمد ب المبا
منتهى الطلب م وعا العرب
ّ

محمةد
ب
محمةد بة ميمةوا ،تحقيةق ّ
ّ

نبي طري  ،بيروت :دا عاد 8444 ،م.
تمام والبح ي لآلمدي ،تحقيق مد عقر ،القاورة :دا المعةا ف،
الموازنة بي وعر ب ّ
8499م.
المواع واًلعتبا بذكر الخطط واآلثا للمقريةي ،بيروت :دا الكتب العلم ّية8981 ،وة.
الم تلةةأ والمختلةةأ يف سةةماط الشةةعراط وكنةةاوم و لقةةاهبم و نسةةاهبم وبعةةص وةةعروم
لآلمدي ،تحقيق ف .كرنكو ،بيروت :دا الةي 8448 ،م.
ّ
الموو يف مآخذ العلماط علةى الشةعراط للمرزبةا  ،القةاورة :جمعيةة نشةر الكتةب العربيةة،
8090وة.
المو ّطل لمال

ب نس ( واية ب منعب الةوري) ،تحقيق ّ
عةواد معةروف ومحمةود
بشا ّ

محمد خلي  ،بيروت :م ّسسة الرسالة ،د.ت.
ّ
محمةةد البةةةاوي ،بيةةروت :دا المعرفةةة للطباعةةة
ميةةةاا اًلعتةةدال للةةذوب  ،تحقيةةق عل ة
ّ
والنشر8460 ،م.
محمةةد عل ة قرنةةة ،القةةاورة :الهي ةةة المنةةر ّية العا ّمةةة للكتةةاب،
نثةةر الةةد ّ لآلبةة  ،تحقيةةق ّ
8418م.
تمةام ،بيةروت :م سسةة الكتةب
نثر النظم و ّ العقد للثعةالب  ،تحقيةق مةد عبةد ال تةاح ّ
الثقاف ّية8443 ،م.
نةعةةة الرا ةةد ووةةرعة الةةوا د يف الم ة ادف والمتةةوا د ذبةةراويم اليةةازج  ،القةةاورة :مطبعةةة
المعا ف8431 ،م.
محمةد بةو ال ضة لبةراويم ،القةاورة:
نةوة األل ّباط يف طبقات األدباط ًلب األنبا ّي ،تحقيةق ّ
دا هنضة منر8461 ،م.
نشوا المحا رة و خبا المذاكرة للتنوخ  ،تحقيةق ع ّبةود الشةالة  ،بيةروت :دا عةاد ،
8418م.
ن ة الطيةةب مة غنة األنةةدلس الرطيةةب للم ّقةةري ،تحقيةةق ل سةةاا ع ّبةةا  ،بيةةروت :دا
عاد 8441 ،م.
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ن حة الريحانة و وحة طالط الحانة للمح ّب  ،تحقيق عبد ال تّاح محمد الحلو ،القاورة :دا
ل ياط الكتب العربية8461 ،م.
الن قةة علةةى العيةال ًلبة بة الةدنيا ،تحقيةةق عبةد الةةر م خلةةأ ،الةد ّمام :دا ابة القة ّيم،
8443م.
نقد الشعر لقدامة ب جع ر ،القسطنطين ّية :مطبعة الةوا ب8032 ،وة.
النكةةت علةةى كتةةاب اب ة النةةالح ًلب ة

ةةةر العسةةقال  ،تحقيةةق بيةةع ب ة وةةادي عميةةر

المنو ة :عمادة البحا العلم بالةامعة اذسالم ّية8419 ،م.
المدخل  ،المدينة
ّ
نكةةت الهميةةاا يف نكةةت العميةةاا للن ة دي ،تحقيةةق مةةد زك ة باوةةا ،القةةاورة :المطبعةةة
الةمال ّية بمنر8488 ،م.
هناية األ ب للنويري ،القاورة :مطبعة دا الكتب المنر ّية8429 ،م.
محمةةد
النهايةةة يف غريةةب الحةةديا ًلب ة األثيةةر ،تحقيةةق طةةاور مةةد الةةةاوي ومحمةةود ّ
الطنا

 ،بيروت :دا ال كر8414 ،م.

األمهات لعبد ا ب ب زيةد القيةروا ّ
المدونة م غيروا م
النواد والةيادات على ما يف
ّ
ّ
المةةالك ّ  ،تحقيةةق عبةةد ال تّةةاح الحلةةو وآخةةري  ،بيةةروت :دا الغةةرب اذسةةالم ّ ،

8444م.

وداية الحيا ى ًلب ق ّيم الةوزية ،بيروت :دا الكتب العلم ّية8449 ،م.
الوايف بالوفيات للن دي ،تحقيةق مةد األ نةااوّ وتركة منةط ى ،بيةروت :دا ل يةاط
ال اث2333 ،م.
الةوايف يف العةةروض والقةةوايف للخطيةةب التربيةةةي ،تحقيةةق عمةةر يحيةةى وفخةةر الةةدي قبةةاوة،
دمشق :دا ال كر8414 ،0ّ ،م.
وفيات األعياا و نباط بناط الةماا ًلب خ ّلكاا ،تحقيق ل ساا ع ّبةا  ،بيةروت :دا عةاد ،
8412-8461م.
محمد محية الةدي عبةد الحميةد ،القةاورة :مطبعةة السةعادة،
يتيمة الدور للثعالب  ،تحقيق ّ
8416م.
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.8448 ، دا النضال: بيروت، لمحمد عبد ا الةاد
الثعالب ناقدا ا و دي ابا
ّ

 نشةر ةم د اسةات توثيق ّيةة، لمحمد عبد ا الةةاد
" "د اسة توثيق ّية يف م ّل ات الثعالب
ّ
.8443 ، جامعة بغداد: بغداد،وتحقيق ّية يف مناد ال اث
،  دا العلةةم للماليةةي: بيةةروت،منةةاوج التةةلليأ عنةةد العلم ةاط العةةرب لمنةةط ى الشةةكعة
.8419
.8411 ، المكتبة التةا ّية الكربى: القاورة، النثر ال نّ يف القرا الرابع لةك مبا
.ت. د، دا هنضة منر: القاورة، لمحمد مندو
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