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ألبي يحيى زكريا بن  شرح المية العجم

 هـ( 629محمد بن زكريا األنصاري )ت 

 دراسة وتحقيق

 

 

 د.مهند حمد شبيب

 
 

 شرح المية العجم
 هـ( 629ألبي يحيى زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري )ت 

 دراسة وتحقيق
 

 د.مهند حمد شبيب
  قسم اللغة العربية –كلية التربية اإلنسانية   - جامعة األنبار

 
 المقدمة :
ثا،لما احتلتر  مرن مكانرة مرموقرة فري استأثرت المية العجم بنصيب وافررمن اتتمرام النقراد والحرراأل واألدبرام قرديما وحردي        

ر   ث  نفوس متذوقي األدب العربي ومحبي ،فقد احتروت للرم مجمولرة مرن القريم اإلنسرانية الراألعرة واألاريق السرامية والحُُكرم والم 

 التي استالصها، ومثلت ايصة تجربة الحالر في الحياة .
ها كبررار للمررام  متنررا المجيرردة  مثررا  العكبررر  والمررالكي وقررد حتيررت الميررة العجررم بحررروأل كثيرررة ،شذ  قبرر  للررم حرررح       

 والصفد  والدمير  والبدراني والدماميني واألنصار  وغيرتم ممن استهوتهم تذه القصيدة .
ولرم يكرن تررذا االتتمرام الرذ  حتيررت بر  الميرة العجررم كالرذ  حتيررت بر  الميرة العرررب للحرنفر  ،وذلر  تنررا مرن بعرر           

المحدثين بفارسية  ص  الطغراألي،شذ تجنبهرا العديرد مرنهم لهرذا األمرر ،شال  ن الدراسرة  ثبترت بمرا ال يقبر  الحر  للماألنا القدمام و

  ن الطغراألي لربي األص  من ولد  بي األسود الدؤلي ،ولكن  ولد ونحأ في  صبهان .
 قردم حريألا لتراريد  دبنرا العربري ،ومرن   لذا لقدت النّية للم تحقيق النص وشاراجر  شلرم رفرول المكتبرة العربيرة ،للّنري        

 التوفيق .

 
 : الشارح
تررررو  بررررو يحيررررم ،زكريررررا بررررن محمررررد بررررن زكريررررا        

األنصررار  السررنيكي المصررر  الحررافعي، ولررد فرري سررنيكة 

تر،،تعلم فري القراترة ،وكرل بصرره سررنة 398بمصرر لرام 
تر، ،حريد اإلسرريم ، ومرن القلرراة المفسررين وحفتررة 209

ار  فرررري الفقررر  والفرررراأل  والتفسررررير الحرررديا،لالم محررر

والقررررررراتت والتجويررررررد والحررررررديا والتصررررررول والنحررررررو 
 (.1والصرل والمنطق والجد )

د،كان يجرروا فرري الجررامع ،فياررر          نحررأ فقيررراد معرردما
بالليرر  يلررتقط قحررور البطرريد فيغسررلها ويأكلهررا ،ولمررا تهررر 
فلررل  تتابعررت شليرر  الهررردايا والعطايررا ،بحيررا كانررت قبررر  

ي منصررب القلرررام كررر  يرروم نحرررو ثيثرررة تالل داولرر  فررر
 ( .9درتم،فجمع الكتب و فاد القارألين للي  للما وماالد)

بررا وتفررنن ،وسررل  طريررق التصررول ،ولررزم الجررد         
واالجتهاد فري القلرم والعلرم والعمر  ،و قبر  للرم نفرع النراس 
د مع الدين المتين ،وترر  مرا ال يعنير   شقرامد وشفتامد وتصنيفا

 (.8حديد التوالع لين الجانب ) ،وقد كان
واله السررلطان قايتبررا  الجركسرري منصررب قالررري         

ل رُي ر    القلاة ،فلم يقبل  شال بعد مراجعرة وشلحراأل ،ولمرا و 
مرن السررلطان لرردوالد لررن الحرق فرري بعرر   لمالرر  ،فكتررب 
شلي  يزجره لن التلرم ،فعزلر  السرلطان ،فعراد شلرم احرتغال  

 (.4ت، )299 بالعلم شلم  ن توفي لام
ونتررراد لمررا يتمتررع برر  الحرريد األنصررار  مررن للررم          

وورا وزترررد وحافترررة قويرررة فقرررد ترررر  لنرررا العديرررد مرررن 
المؤلفات في ماتلرل العلروم اللغويرة والحررلية ،ولعر  مرن 
  تمها: فتح الرحمن بكحل مايلتبس في القرتن ،وتحفة 

 

 
البرررررار  للرررررم صرررررحيح البارررررار  ، وحررررررأل حرررررذور 

الررردقاألق المحكمرررة،وغيرتا مرررن المؤلفرررات ( ،و5الرررذتب)
 (.9التي  تحل بها الحيد الجلي  المكتبة العربية )

 

 منهج الشارح :
ل بهرررا برررالطغراألي  -1 برررد  الحرررارأل كتابررر  بمقدمرررة لرررري

والميترر  وسرربب تسررميتها و تميتهررا ولرردد  بياتهررا ،وسررنة 
 مقتل .

حررأل األبيرات حررحا لغويرا ،التمرد فير  برالرجوا شلررم  -9
،ومررن ثرم شلرراب مفررردات األبيرات شلرابررا  معجمرات اللغرة

 يقوم للم اإليجاز.

لرررم يلترررزم الحرررارأل بترتيرررب األبيرررات كمرررا وردت فررري  -8
 الديوان ،وشنما قّدم و ّار في بع  منها .

التمرررد الحرررارأل للرررم مجمولرررة كبيررررة مرررن ا يررررات  -4
القرتنيرة لرّمن بهرا حرح ،فلري لرن استحرهاده بالحرديا 

لغررررة كالصررررحاأل النبررررو  واألمثررررا  وبعرررر  معجمررررات ال

 والقاموس وكتاب سيبوي .
تكاد المصرطلحات البيغيرة تطغرم للرم الحررأل ،وترذا  -5

 والح جدا في نهاية ك  بيت حعر .
 

 الطغرائي :
تررررو العميررررد مؤيررررد الرررردين فاررررر الكترررراب  بررررو           

شسررمالي  الحسررين بررن للرري بررن محمررد بررن لبررد الصررمد 

ام األصبهاني،المنحر  المعررول برالطغراألي ، بلرم الطر
المهملرة وسركون الغرين المعجمرة وفرتح الفررام ، نسربة شلرم 
ة الترري تكتررب فرري  للررم  ررُرام ،وترري الَطررري مررن يكتررب الَطغء
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ألبي يحيى زكريا بن  شرح المية العجم

 هـ( 629محمد بن زكريا األنصاري )ت 

 دراسة وتحقيق

 

 

 د.مهند حمد شبيب

الكتررب فرروق البسرررملة بررالقلم الُجلُررّي تتلرررمن نعرروت الملررر  
 .(7)و لقاب  وتي لفتة  لجمية 

،مرررن ولررررد  برررري (3)ترررر، 458ولرررد بأصرررربهان سرررنة          
لررم تررذا لربرري األصرر  ولرريس ،فهررو ل(2)األسررود الرردؤلي 

بفارسي،كما تو حاألع لند كثيرر مرن المحردثين دون البحرا 

واالستقصام،فلألن التمدوا فري ذلر  لقرب األصربهاني فلريس 
في تذا كبير داللة للم ما ذتبروا شلير  ، فطالمرا سركنت ترذه 

 .(10)المدينة  سر لربية مذ دالها العرب باإلسيم مبكراد 
، (11)كتراب كران يلقرب باألسرتاذ حالر من الوزرام ال       

ترر، ، 505نحرأ وتعلررم بأصرربهان،ثم ارتحرر  شلررم بغررداد سررنة 

فلاقت ب  الحيراة ،و نحرأ قصريدت  المعروفرة بيميرة العجرم 
 .(19)،يصل حال  ويحكو زمان  

، ارردم السررلطان (18)ولرري الرروزارة فرري مدينررة شربرر         
ملرر  بررن حرراه  لررب  رسررين ،وكرران منحرر  ابنرر  السررلطان 

د ديرروان الطغرام،وصرراحب ديرروان  محمررد مرردة ملكرر  متوليررا

اإلنحام،تحررررفت بررر  الدولررررة السرررلجوقية ،وتحررروفت شليرررر  
المملكرررة األيوبيرررة،تنق  فررري المناصرررب والمراترررب وترررولم 

، وبعررد ذلرر  كرران وزيررراد (14)االسررتيفام وترحررح للرروزارة 
 .(15)للسلطان  مسعود بن محمود السلجوقي بالموص  

زيررر الفلرر  لطيررل الطبررع ،فرراق كرران الطغراألرري غ        

،لرر  مجمولررة مررن (19) ترر  لصررره بصررنعة الررنتم والنثررر 
المؤلفررات منها:جررامع األسرررار،وتراكيب األنوار،وحقررراألق 

االستحررهادات، وذات الفواألررد ، والرررد للررم ابررن سررينا فرري 
شبطررا  الكيميام،ومصررابيح الحكمررة،ومفاتيح الرحمة،فلرري 

 .(17)لن ديوان حعر جيد 

الطغراألرررري بعررررد الحرررررب الترررري جرررررت بررررين ق ترررر          
السررلطان مسررعود بررن محمررد و ايرر  محمررود قرررب تمرردان ، 

فتفر بر  محمرود وقرب  للرم رجرا  مسرعود وفري جملرتهم 
الطغراألي، فأراد قتلر  ثرم ارال لاقبرة النقمرة للير  لمرا كران 
لليرر  الطغراألرري مررن الحررهرة بررالعلم والفلرر  ،فررأولز شلررم 

ة ،فتناقرر  النرراس ذلررر  مررن حرراا اتهامرر  باإللحررراد والزندقرر
، وااتلرل فرري (13)فاتارذ السرلطان محمرود ذلر  حجرة فقتلر  

تر،،وقي  :شنرر  قترر  518سرنة مقتلرر  ، فرذكروا  نرر  قتر  سررنة 
ترر،،وقد جرراوز 513ترر، ، وقيرر :515ترر،، وقيرر  :514سررن  

 .(12)ستين سنة 
 

 الالمية :
حررهد تراثنرررا األدبررري لبررر لصررروره الماتلفرررة         

د البارزة ،والتي بقيرت لالقرة تهور العديد من القصاأل

في  ذتان متذوقي األدب ونقاده ،واصوصرا القصراألد 
التي رويت للم حرل الريم ،ترذا الحررل المجهرور 

الذ  يحقق دورا شيقاليا برارزا فري القصريدة ،لرذا لجرأ 

شليرر  العديرررد مرررن الحررعرام باتاررراذه قافيرررة ألحرررعارتم 

فسميت ب  قصاألدتم
(90)

. 

يميرة الترري حتيرت بعنايررة ومرن جملرة القصرراألد ال     

النقراد واتتمرامهم الميررة العجرم للطغراألرري التري كتبهررا 

تررر،، يصررل فيهررا حالرر  ويحررركو 505فرري بغررداد سررنة 

زمان 
(91)

. 

والمية الطغراألي ،سميت بيميرة العجرم تحربيها        

لهررا بيميرررة العررررب للحررنفر 
(99)

،مرررن بررراب شلرررافة  

الحيم شلم حيم محهور  و لتيم يد  للرم حررل 

 لال ،فالناس  رادوا القو  :شن الم

كان للعرب قصيدة المية محرهورة براألدب واألمثرا  

والحكم فإن للعجم المية مثلها
(98)

 . 

ررّ           مررا لررن سرربب تسررميتها بيميررة العجررم فج 
المصررادر سرركتت لررن سرربب تسررميتها بيميررة العجررم 

،تذا شذا ما لرفنا ، كما  حررنا سابقار،  ن الطغراألري 

صررربهاني المولرررد والنحرررأة ،لررررذل  لربررري األصررر   

سميت ترذه القصريدة بيميرة العجرم نسربة شلرم مسرقط 

ر س الحالر
(94)

. 

ومثلمررررررا حتيررررررت الميررررررة العرررررررب بالحرررررررأل       

واإللرررراب واالتتمرررام ،فقرررد حتيرررت الميرررة العجرررم 

بالكثير من الحرروأل والتعليرق والتحرطير والتلرمين 

والتامريس 
(95)

، فقررد لكرل للررم حررحها  كثررر مررن 

لحرررر حررارحا ،مرررن  تمهررا حررررأل العكبرررر   ثمانيررة

والصررررررفد  والررررررردمير  والرررررردماميني والبررررررردراني 

والمررالكي وبحرررق اليمنرري 
(99)

،و تررم مررن لارلررها 

من القدمام الصفد  
(97)

،وممن امسها لمراد الردين 

البغررداد  
(93)

، مررا صررفي الرردين الحلرري فعمررد شلرررم 

لحرررين بيترررا منهرررا فنسرررق برررين صررردورتا و لجررراز 
ورة ميميرة المتنبرري المحرره

(92)
،وممرن لارلررها مررن 

المحدثين البارود 
(80)

،و حمد الهاحمي  
(81)

 . 

 

 وصف النسخة المعتمدة في التحقيق :
ال يافررررم للررررم مررررن يعمرررر  فرررري ميرررردان تحقيررررق         

النصرروص ونحررررتا مرررا تفرلررر  النسررراة الوحيررردة مرررن 

صرررعوبات للرررم المحقق،ولليررر  برررذ  الجهرررد واالجتهررراد 
القرراألن لتقرويم الرنص،   المعتمد للم السياق  و غيرره مرن

لذا كران االلتمراد فري تحقيرق الرنص للرم نسراة مصرورة 

، تحررررررررت رقرررررررررم (89)لررررررررن دار الكتررررررررب المصررررررررررية 
ترر،،وتقع تررذه النسرراة 1103/ دب، كتبررت سررنة 818545

فرري سرربع لحررررة صررفحة ،فرري كررر  صررفحة منهررا ثيثرررة 
ولحرون سطرا ،وتري مكتوبرة بارط محررقي معتراد ،لرم 

مما  لجأنرا شلرم كتابتهرا تكمريي  يكتب الناسد  بيات اليمية

لهرا وتمييررزا لهررا لررن الحررأل ،وقررد ميررز الناسررد مفررردات 
 بيات اليمية باللون األحمرر ليفرّرق بينهرا وبرين الحررأل ، 
والماطررررررررروط ال يالرررررررررو مرررررررررن األاطرررررررررام اللغويرررررررررة 

واإلميألية،فلرررري لررررن وجررررود السررررقط بررررين الكلمرررررات 
 والحرول،وكثرة التصحيل والتحريل .

 

 ق :منهج التحقي

نسررد النسرراة الترري التمررردتها وكتابتهررا للررم طريقرررة  -1
 اإلميم المعاصر .

لنيرررت بلررربط  بيرررات اليميرررة ، والكلمرررات المحررركلة  -9

 الواردة في الماطوطة .
قابلررررت النسررررراة الماطوطرررررة للرررررم  ترررررم الحرررررروأل  -8

المطبولررة والماطوطرررة ليميرررة ومنهرررا حررررأل الصرررفد  
ني فلرريد لررن والعكبررر  والرردمير  والرردماميني والبرردرا
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ديوان ،لإلفادة منها فري تقرويم الرنص ومرا الترراه مرن سرقط 
 ونقص وتصحيل وتحريل.

لالجرررت السررررقط والررررنقص الموجررررود فرررري الماطوطررررة  -4
و حررت شلرم ذلر  فري الهرام   ]  [وولرعت  برين معقروفين 

. 

الرجرررروا شلرررررم معجمرررررات اللغرررررة والبلررررردان، وكترررررب  -5
ي تاررررري  التفاسرررير والسرررير واللغرررة والنحرررو واألدب فررر

 الكلمات التي تحتا  شلم ذل  .
 

 
 الورقة األولى من المخطوطة

 
 

 

 الورقة األخيرة من المخطوطة

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 رب يسر وال تعسر

شن  حسرررن المقرررا  حمرررد الكبيرررر المتعرررا  ،والصرررية         

والسريم للرم ايرر مرن لرر  صرحب وت ، وللريهم فري البكررر 
 وا صا  ، وبعد .

فهرذا حررأل ليميرة العجررم لمؤيرد الردين  بري شسررمالي          
برن للرري برن محمرد بررن لبرد الصرمد الطغراألرري  (88)الحسرين

بلرم  ولرر  المهملررة وسرركون ثانير  المعجررم فرررام ، ق ترر  فرري 

 وامسماألة ، ولدد  بياتها ستة  (84)سنة امس لحرة
 

سميت بيميرة العجرم تحربيها بيميرة العررب     (85)وامسون
 ،ألنها تلاتيها في حكمها و مثالها في يقا  (89)للحنفر 

شلرافة تررذه للعررب الررذين ترم حصررون البيغرة والفصرراحة 

، وفرري الابررر  حررب العرررب (87)حرررفتها كمررا فرري لبرراد  
 ، وبالجملة فالمحب   اطر رتبة من المحب  ب  .(83)لثيثة 

 
 

 أصالُة الرأي صانْتنِي عن الَخَطِل       

 لَدى الَعَطلِ  وحِليُة الفضِل زانتني

، قرررا  فررري (40)، الرررر   :    الفكرررر(82) صرررالة :   قررروة 

، صرررانتني : (41)الصررحاأل :رجررر   صررري  الرررر   :محكمررر 
التام ليمة التأنيا ،والفالر  لرمير يعرود ألصرالة الرر   
. قا  الجوتر  : ليس يرأتي مرن ثيثري  براب الرواو بالتمرام 

شال حرفرران، مسرر  مرردوول ، وثرروب مصرروون فررإن تررذين 
،لررررن الاطرررر  :بفتحتررررين    المنطررررق  (49)ا نررررادرينجررررام

،يقرررررا  :اطررررر  بالكسرررررر اطررررري     فحررررر   (48)الفاسرررررد
، (49)،وحليررة :   زينررة(45)،ورمرح اطرر  :ملررطرب (44)

، (47)الفلررر  : لرررد الرررنقص والمرررراد تنرررا العلرررم واألدب 

،لرد  :   لنرد وشن فررق بينهمرا فري  (43)زانتني مرن الزينرة
المررر ة : شذا اررري  المعنررم ، العطرر  :بفتحتررين يقررا  لطلررت

،    قرروة الفكررر تصررون  لررن ترررذا (42)لنقهررا مررن القيألررد 
الكرريم وسرروم األلمررا ، وكمررا  الفلرر  يزينرر  لررن الالررو 

 لن  لرا  الناس .
 

 مجدي أخيراً ومجِدي أّوالً َشَرٌع      

 والشمُس رأَْد الُضَحى كالشمِس في الَطفَلِ  

المجرد ، قرا  ابرن السركيت :الحررل و(50)مجد  :   كرمي 
،  ايررراد :ترررل زمرران وكررذا (51)شنمررا يكونرران فرري ا بررام 

 والد ، حرررا : بفتحتررين ابررر مجررد  ،والحررمس تررذه، واو 
ابتررردام ،ر د اللرررحم : برررالهمز منصررروب تررررل زمرررران 

،كالحرررمس فررري الطفررر  :بفرررتح الفرررام    مجرررده فررري األو  
/ [ كرررذل   و  1لآلارررر ال يفالررر  فيررر  كمرررا  ن الحرررمس  

مجررده ومجررد تباألرر  واحررد ،    سرررت النهررار وتاررره ،  و 

كمرا سراروا فرإن قلرت يرد  للرم الفالر  ابرر) اللهرم بررار  
... (58)وابر مرا فري السرالة األولرم(59)ألمتي في بكورتا(

الد ،قلت:المراد ذات الحرمس مرن حيرا تري مرن غيرر نترر 
 لما يعر  لها .

 فيَم اإلقاُمة في الزوراِء ال َسَكني      

 َجملي بها وال ناقتي فيها وال 

فررريم :فررري الجرررارة ،ومرررا االسرررتفهامية حرررذفوا  لفهرررا تافيفرررا 

ألصالتها بالجار وتفرقة بينها وبين مرا االسرمية وترو ابرر 
م لصردارة االسررتفهام ،وفري نسرراة برد  اإلقامررة  اإلقامرة ،ق ررد 

: بغرداد وتسرمم دار السريم ألنر  (54)اغترابي، في الرزورام

اسرمها ذلر   حردثها يسلم فيها للم الالفام  و ألن بهرا دجلرة 
المنصور سنة  ربعرين وماألرة ونزلهرا سرنة سرت و ربعرين، 

وفيهررا سررنة امررس وامسررماألة نتررم تررذه القصرريدة يصررل 
حال  ويكون منر  سرميت برذل  برانحرال قبلتهرا ، ال سركني 
:وتو ماسكن شلير  مرن نحرو زو  ، بهرا وال نراقتي فيهرا وال 

 العدوية كانرت تحرت زيرد برن(55)جملي ، صل   ن الصدول
ولر  بنررت مرن غيرترا تسرمم الفارلررة  (59)األارنس العرذر 

كانرت تسركن بمعرز  فري ابرام فلهر  بهرا رجر  يردلم حربثا 
لغيبرة  بيهرا فطاولتر  وكانرت تركرب كر  لحرية جمر   بيهررا 
 (57)وتنطلق مع  لثنية يبيتران فيهرا فرجرع زيرد فرأدر   فري[

طريقرر  الكاتنررة فأابرترر  بريبررة فرري  تلرر  بزوجترر  فرردا  
الحر في وجه  فقالرت :ال تعجر  واقرل األثرر لليها فعرفت 

، (53)ال ناقتي فيها وال جملي فصار ذلر  مرثي فري التبرر  
وفررري نسررراة )برررالزورام( فرررإن البرررام تقرررع تررررل زمررران 
وللمكرران  كثررر ، ال : لنفرري الجرررنس كررالتي بعرردتا ، سررركني 

:مبني للم الفتح بهرا : فرإن قلرت : ال النافيرة للجرنس ااصرة 
قتي وجملرري ملررافة لمعرفررة شلررافة بررالنكرة ،وسرركني ونررا

/ب[ فعلرم معنرم 1محلة ،و ما نحرو: ال رجرا  فري الردار  
جرنس الرجررا  ،وابررر) شذا تلرر  كسررر  فرري كسررر  بعررده 

   ال مثررر  كسرررر   و ال مسرررمم  (90)فأولررر  بنكررررة (52)(

بكسررر   و برري واحررد مررن مسررميات تررذا االسررم، ويجرروز 
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ألبي يحيى زكريا بن  شرح المية العجم

 هـ( 629محمد بن زكريا األنصاري )ت 

 دراسة وتحقيق

 

 

 د.مهند حمد شبيب

للرم  جع  ال لاملة لمر  لريس و الملرال مرفروا تقرديرا
 ن  اسرمها والجرار والمجررور فري محر  نصرب ابرترا بهرا 

   فرري الررزورام ، نرراقتي اسررم ال وفتحترر  مقرردرة إللررافت  
ليررام المررتكلم، فيهررا    الررزورام ،   كيررل  قرريم ببغررداد وال 
ليقرة لري فيهررا ، ففري الابرر) العبرراد لبراد   والربيد برريد 

مم ترذا فرري ،ويسر(91)  فأيمرا وجردت الايرر  قرم واترق  (
 .(98)لتاب المرم نفس  (99)البديع

 َناٍء عن األهِل ِصفُْر الكفِّ منفرٌد      
َي متناهُ من الَخللِ    كالسيِف ُعرِّ

، لرررررن  (94)نرررررام :اسرررررم فالررررر  مرررررن نرررررأ  بمعنرررررم بعرررررد

:للمجاوزة،األتر  :اسرم جمرع ال واحررد لر  مرن لفتر  والجررار 
والمجرررور فرري محرر  نصررب باسررم الفالرر  ،صررفر الكررل 

 مبترد  لعردم التمراده للرم نحرو نفري ورفعر  لمكترل :ابرر ال
ب  مغني لن الابر  قاألم زيد  و قراألم  نتمرا  و ترو معترر  
كقرا  ومعنراه الرو يقرا  رجر  صرفر اليردين :    الحريم 

فيهما ، منفرد : في نسراة مغتررب ابرران  يلرا ، ويجروز 
فرري نحررو ذلرر  العطررل ولدمرر  ،كالسرريل: حررا   و صررفة 

نفرررررد انفرررررادا مثرررر  السرررريل مصرررردر محررررذول تقررررديره م
ر  :بالبنرام للمجهرو  وتحرديد الررام نعرت سريل  و  (95)،ل 

، مرن  (99)حا  ألنها جملة وقعت بعد معرفة ،متنراه :جانبراه

الال :بمعجمة جمع الرة بطراألن يغحرم بهرا  جفران السريول 
، ومن: لبيان الجرنس  و البتردام (97)منقوحة بالذتب وغيره

ببغرداد  (92)حريم   قريم[ (93)الغاية متعلرق بعرر ،     أل [
فقيررر ال يعنررم برري وال ياررالطني  حررد كالررو يررد  و نررا مررن 
الفلرر  واألدب فررري المحرر  األرفرررع كالسرريل الارررالي مرررن 

 الحلية .
 فال صديَق إليه مشتَكى حَزنِي       

 وال أنيَس إليه منَتهى جذلي

في صديق :   صادق المحبة ذكرراد كران  و  نثرم، وال تري 
جرنس ،شليرر  محرتكم :المصرردر ميمري وتررو ال (70)التري لنفرري

مفعرو  كفترم ،والجملرة فري محر  نصرب نعرت اسرم ال وكررذا 
/ [   : ال صرررديق نافعرررا  حررركوه حزنررري 9وال  نررريس الرررد  

، وال (71)موجررود ،حزنرري: بفتحتررين تررو ارريل السرررور 
،شليرر  منتهررم :مصرردر انتهررم (79) نرريس:من األنررس باللررم 
معجمرة    فرحري ،جرذلي :بجريم ف(78)الحيم    بلر  الغايرة 

(74). 
 طالَ اغترابَي حتى حنَّ راحلتي      

بلِ  الةِ الذُّ  ورُحلها وقَرى الَعسَّ

طا  اغترابي:افتعا  من الغربرة بمعنرم البعرد لرن األوطران 
) ومنر  الحرديا (75)،ويقرا  :اغتررب شذا ترزو  غيرر  قاربر 

حتم:بمعنرررررررم شلرررررررم ،حرررررررن ،(79)(اغتربررررررروا ال تلرررررررووا

ينهرا: صروتها فري نزالهرا شلرم :    ناقتي ،وحن (77)راحلتي

فلرررذا حرررذل الترررام  (72)وترررو مجررراز  التأنيرررا (73)جنينهرررا
 (30)لللررررررورة ،وحررررررن رحلهرررررا وحررررررن ،وقر : لررررررالي

للدلرررررة والسررررركون والواحررررررد  (31)،العسرررررالة:   رمررررراحي

والررطرب ،الررذب :بالجر  (34)الرررمح اتتررز (38)يقا :لسرر  ،(39)لسا 
نعرت العسررالة بلررمتين جمررع ذابرر  بمعنررم الافيررل الرقيررق 

،قي  :استعار الحنين للرج  كاستعاره لصردور األسرنة (35)
مبالغرة ألنر  شذا حسرن مرا ال يعقر  (39)من الرماأل   طلبا للر،[

 فالعاق   ولم.
 وَضجَّ من لََغٍب نضوي وعجَّ لما      

 يلقَى ِركابي ولجَّ الركُب في َعَذلي 

، صرررل  لرررج  فررراجتمع (37)ولررر :بمعجمة فجررريم صررراأل

ررررررّكُن  حرررررردتم ا و دغررررررم فرررررري ا اررررررر ،مررررررن المرررررثين فُس 
،نلررو  :   بعيررر  (33)لغب:بمعجمررة فموحرردة    شليررام 

لمررا  (20)،ول :بمهملرة فجريم    رفرع صروت   (32)المهرزو 

يلقم،وفررري نسررراة)لما  لقرررم( بررريم جرررر ومرررا اسرررم ،و لقرررم 
ملارا لار لرن ناصرب وجرازم والجملرة مرن الموصرو  

والصررلة والعاألررد فرري محرر  نصررب مفعررو  لرر  ، ركررابي:   
،ولررر  :يقرررا :لج  بالكسرررر يلررر  برررالفتح ،الركرررب  (21)شبلررري

:المسرررافرون للرررم اإلبرررر  لحررررة فررررأكثر شذا ركرررب قالرررر  

وتررو بالتحريررر   (28)،فرري لررذلي:   لررومي (29)الجرروتر 
 (24)اسرم مصرردر فررإن سرركن فمصردر معلررق، لرر      سرررا

الركب لذلي ومرراده وشن للرم مرن البيرت السرابق  ن النروق 
ة يلومونررر  للررررم تلررر  واإلبررر  ترفررررع  صرررواتها والرفقرررر

 األسفار. (25) مواصلة[ 
 أُريُد بسطَة َكٍف أستعيُن بها       

 على قضاِء ُحقوٍق للُعلَى قَِبلي

،كرررل  سررررتعين (27)/ب[ :سرررعة 9، بسرررط  (29) ريرررد: رجو
: صررل   سررتعون مررن العررون فاسررتثقلت الكسرررة للررم الررواو 
فانقلبرت شلررم العررين ثرم قلبررت يررام لسركونها وكسررر مررا قبلهررا 

ب شمرررا حرررا   و مفعرررو  لررر   و نعرررت بسرررطة ومحلررر  نصررر
،بهرررا:   البسرررطة،للم قلررررام:    دام وقرررد تطلرررق للررررم 

،حقرروق: جمررع حررق وتررو مررا (23)الحكررم            والنررزاا 
، للعلم:الرفعررة والحررأن والحرررل (22)يلررزم ذمررة الحرراص

،    نرر  ذو نفررس  (101)،قبلرري :فرري جهترري  و طرراقتي (100)

 ي مصارف  . بية حريفة ومن ثم طلب  ما ال يصرف  ف
 والدهُر يعِكُس آمالِي وُيقْنُعني      

 من الغنيمةِ بعد الَكدِّ بالقَفَلِ  

،جمعرررر  دتررررور ، والررررواو  (109)والرررردتر:الزمان  و األبررررد
،تمرالي: جمرع  مرر   (108)ليبتردام،يعكس:رد  ايرر شلرم  ولرر 

،ويقنعنررري:من القنالرررة وتررري الرلرررا (104)وترررو الرجرررام 
ؤاررررذ مررررن ،لطررررل للررررم يعكررررس ،مررررن الغنيمررررة :ت(105)

،بالقُفُرررُ :بفتحتين  (107)، بعرررد الكرررد :   التعرررب (109)الكفرررار
 .(103)   الرجوا من السفر

ْمِح معتقٍل         وِذي ِشطاٍط كصدِر الرُّ

اٍب وال َوِكلِ   بمثلهِ غيَر هيَّ

:بمعنم صراحب ، والرواو واو رب وتري للقلير  (102) وذ [

 قليي وللكثير كثيرا ، وفيهرا سربعون لغرة ، ذكرترا جردنا فري
، (110)حررررأل المنفرجرررة وزاد لليرررر  بعررر  مرررن  دركنرررراه

،كصردر:   (111)حطاط:بمعجمة ومهملترين المعترد  القامرة 

مثل  وتو نعت ذ ،الرمح :نعرت  يلرا،   ولرع  الفرارس 
بررين سرراق  وركابرر  ، بمثلرر :   الرررمح تعلررق بمعتقرر  ولررو 

كالترراتر  (119)جعلررت البررام زاألرردة  كأنرر  قا :معتقرر  مثلرر [
يرة  وقرد نقر  البرام بمعنررم قُو  ، وجروز بعلررهم (118)الريم الم 
شمرا بالتبرار  نر  ناألرب لرن جملرة  (114)كونر  ترفرا مسرتقرا

واألصررح فيمررا وقررع مررن الصررفة والصررلة والابررر والحررا  
تررررل اسرررتقر يقررردر جملرررة ،غيرررر تياب:نعرررت معتقررر  شذ 

)غيررر( ال تعرررل باإللررافة شال شذا وقعررت بررين متلررادين 
وال وكر : ، برالجر وكانا معرفتين فإن )تياب( نكررة جرار ،

، وترذا التفررات مررن (119)يراب ، لرراجز(115)لطفرا للم ترر،[

 وصاف  ألوصال رفيق  في االستقامة والحجالة والكمرا  
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وترررو ثيثرررة  قسرررام  (117)كعررادة العررررب ويسرررمم اقتلررابا
 (113):انتقرا  مرن غيبرة لاطراب ،ولكسر  نحرو )شيرا  نعبرد(

/ [ ونحرررررو )اتررررردنا الصررررررراط 8  (112)بعرررررد )الحمرررررد  ( 
،ومررررن المسررررتقب  ومررررن  (190)يم صررررراط الررررذين(المسررررتق

ونحرررو  (191)المالرري لرمررر نحررو ) ن نقررو  شال الترررا (

،واإلابرار لرن المالري  (199)) مرر ربري بالقسرط و قيمروا(
بالمسرررررتقب  ولكسررررر  نحرررررو)   الرررررذ   رسررررر  الريررررراأل 

،ونحرررررو ) نسرررررير الجبرررررا  وترررررر  األر   (198)فتثيرررررر(
،ونحررررو )ويرررروم يررررنفد فرررري الصررررور ففررررزا (194)بررررارزة(

،يقررو  ابرررن األثير:شنمررا يكرررون مررن الغيبرررة للاطررراب (195)(
،ولليررر  فيعرررد صررردر البيرررت ترررو بعينررر  صررردر بيرررت (199)

 : من البسيط[(197)الحرير 

وذ  حررررررررررررررررطاط كصرررررررررررررررردر الرررررررررررررررررمح قامترررررررررررررررر           
..........................                       فهرررررو مرررررن بررررراب 
ال  التوارد شذ تو ليس بأمر كبير وترذا كثيرر الوقروا للنراس

 يكاد يسلم من  الفحو .
 حلُو الفُكاِهةِ ُمرُّ الجِدِّ قد ُمِزجْت      

 بشدةِ البأِس منه ِرقَُّة الَغَزلِ  

حلو:صررفة واإللررافة للررم معنررم الرريم ،الفكاتررة :باللررم 
،والجررد :بالكسررر (192)،وبالكسررر طيررب الررنفس(193)المررزاأل

،وبرررالفتح معررررول ،يقررررب المالررري مرررن (180)االجتهررراد 
ا للتحقيرق ،مزجرت :بالبنرام للمجهرو  والترام الحا  وتي تنر

ليمررة التأنيررا والجملررة فرري محرر  جررر صررفة ذ  ،بحررردة 
صررفة  ارر  ،منرر  رقرة:ناألب الفالرر  (181)البأس:الحرجالة 

،يقرا :تغز  شذا تكلرل (189)،الغز : بفتحتين محادثة النسرام

فري اإلنراا  (188)للغرز  ،وقير :الغز  فري الرذكور والنسريب
فررري البيرررت تقرررديم واألصرررر ) واإللرررافة بمعنرررم الررريم ،و

مزجرررت رقرررة الغرررز  فيررر  بحررردة (،    نررر  صررراحب حلرررو 
، وترررذه قلمرررا (184)المرررزاأل طيرررب األاررريق كريررر    الجرررد

تجتمرع فرري شنسرران ،وفرري البيرت مررن البيغررة جمررع الحرريوة 

والمررارة والفكاترة والقرروة والجرد والقسرروة والرقرة والبررأس 
لطررم نحو)فأمرا مرن   (185)والغرز  وسرموه لنردتم المقابلررة

 .(189)واتقم (
 طردُت سرَح الكرى عن ِوْرِد ُمقْلتِه      

 والليلُ أغَرى سواَم النوِم بالُمقَلِ  

، سرررررررررررررررررررأل:تو المررررررررررررررررررا  (187)طردت: بعرررررررررررررررررردت 
،لررررررن ورد:ارررررريل (182)،الكر :النعرررررراس (183)السرررررراألم

الصرردر،مفعو  ثررران ولرررن للمجررراوزة ، مقلتررر :تي حرررحمة 
 والحدقررة سرروادتا سررواد فيرر  النرراتر (140)العررين جمررع مقرر 
،واللحررررات:طرل العررررين مررررن جهررررة (141)وفيرررر  اإلنسرررران 

، (148)والموق:طرفهررررا مررررن جهررررة األنررررل (149)الصررررد ،
 (145)والحمريق :براطن جفنهرا (144)وذباب العين مؤارترا،

/ب[ والليررر  مبترررد  ابرررره ، غرانررري 8،والليررر :الواو للحرررا  
لد التحرذير ،والابرر شذا كران  (149):فع  ما  ،واإلغرام

رُ   لكران فعري وفرالي ،سروام:يقا  للم األصرح وشال فعي   ا 

سررامت الماحررية وترري سرراألمة وسررواألم ،النرروم بالمقرر :تعلق 
فري الليرر  (147) غرر ،   منعتر  النروم بالمحادثررة   ونحرن [ 

ُبررر  للمقرر  ،وفررري البيرررت  قررد  قبررر  بررالنوم للرررم العيررون وحبي
اللير  وورود النروم للرم المقر  برالري  (143)اسرتعارة حّبر، 

رلرم وحرب  منعر  النروم صراحب  الماحية الرذ  يصررفها للم

 وبعده لن  بالطرد.

 والركُب ِميلٌ على األكواِر من َطِرٍب      
 صاٍح وآخَر من خمر الكرى َثِملِ  

والركب:مبتررد  والررواو للحررا     طررردت الكررر  فرري حيررا  
،مير :ابر جمرع  مير  وترو الرذ  ال يسرتو  (142) ليا القوم

،للم:متعلررررررررررق  (150)للرررررررررم السرررررررررر  مرررررررررن الجررررررررربن

:جمع كرور ،مرن طرب:بكسرر الررام اسرم (151)كوارمي ،األ
فال  ،صاأل:نعت طرب من سركره،وتار مرن امر:متعلرق 

بميرررر ،الكر  ثم :سررررركران نعرررررت  ارررررر ،وفررررري البيرررررت 
 . (158)والتقسيم (159)الجمع

 فقلُت أدعوَك للُجلَّى لتنُصَرنِي      

 وأنت تخِذلُني في الحادِث الَجلَلِ  

  و صرررل  )ق يررر ( فقلررت  دلو :الفرررام للتعقيررب والترررام فالرر

بلم  ول  استثقلت اللمة قب  اليام فقلبوتا كسررة كمرا فري 
لُرر ء  ويطلررق للررم  (154))قُيرر (، للجلم:األمررر العترريم جمررع ج 

، لتنصرررررني:لتعينني والرررريم الم كررررري (155)الهررررين  يلررررا

والنرررررررررررررررون للوقايرررررررررررررررة واليرررررررررررررررام مفعو ،و نرررررررررررررررت 
:مبتد ،تارررررررررررررررررررررررررذلني:ابره،في الحررررررررررررررررررررررررررادا:متعلق 

 تنام عيني وعيُن النجِم ساهرةٌ        .(159)الحادابتاذلني،الجل :بالجر نعت 
 وتستحيلُ وِصبُغ الليِل لم َيُحلِ 

تنرام ليني: صرل   تنررام بهمرزة اسرتفهام وجمررع العرين ليررون 

و لررين و ليرران وتصررغيرتا ليينررة ،ولين:مبتررد ،النجم:   
الثريرررا وشلرررافت  معنويرررة للرررم معنرررم اليم،سررراترة:ابر 

ديره ترر  سراترة  و  لنري  وحا   و مفعو  فع  مقّدر وتق
،  و الررررنجم ابررررر مبتررررد  محررررذول    تررررذه لررررين الررررنجم، 

ُغّيرر ،وُصرب  الليرر :   لرون بالكسرر مررا (157)وتسرتحي :   ي 

 .(153)يصب  ب 
 فهل ُتِعُين على َغيٍّ هممُت بهِ      

 والغيُّ يزُجُر أحياناً عن الفََشلِ  

فه :استفهام،تعين:تسرررالد مررررن  لررران ،للررررم غي:لرررري  
وقرا   (190)تعالم)وتعراونوا للرم البرر والتقرو ( ،قرا (152)

 (191)صلم   للي  وسلم)انصرر  ارا  تالمرا  و متلومرا(
/ [، 4ابرررررررررره   (199)والغررررررررري :مبترررررررررد  ، يزجر:يمنرررررررررع

معمرررررو  يزجرررررر،لن الفحررررر :بفتحتين  (198) حيانا: وقاترررررا
 ولن للمجاوزة. (194)الجبن

 إّني أُريُد طروَق الَحيِّ من إَضٍم       

 ةٌ الَحيِّ من ُثَعلِ وقد َحماهُ ُرما

،مررن شلررم وقررد (195)شنرري  ريررد طروق:مجرريم الحرري لرريي

حمرراه رمرراة:جمع رام،مررن ثعرر :  ثعرر  [ بررن لمرررو ،وتررذه 
الحالررة ، لنررري كرررون الرمررراة يحمرررون الحررري ممرررا ال يهابررر  
العحرراق وال يصرردتم لررن زيررارة  حبررابهم وال يمررنعهم مررن 

بإمعررران  (199)الوصررو  شلررريهم، وصرررفهم برررأنهم محرررهورين
ُسرب ح  الرمي قردم للرم المصرطفم  (197)فمنهم لمررو برن الم 

فأسلم وتو ابن ماألة وامسين سنة كران  رمرم العررب مردأل 
،قررا  ابررن قتيبررة:وتو يررد  للررم  ن  (193)امرررؤ القرريس  برراه

 .(192)امر  القيس كان قب  المصطفم بنحو  ربعين سنة 
ْمِر اللداِن بهِ         يحموَن بالبِيض والسُّ

 الَحلْي والُحلَلِ  سوَد الغدائِر ُحْمرَ 

مرن حمرم والرواو فال ،برالبي :جمع  (170)يحمون:يمنعرون
، وبالسررمر :جمرع  سرمر بمعنررم (171) بري  بمعنرم السريل

،اللررررررررررررررردان:جمع لررررررررررررررردين بمعنرررررررررررررررم (179)الررررررررررررررررمح

،والبام:ليسررررررتعانة    مرررررررن الحرررررري معلرررررررق (178)اللررررررين
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صررفة  (174)يحمون،الغداألر:لررفاألر الحررعر الواحررد غررديرة
  مثلرر  ،الحلي:مررا يتحلررم لكرر  مررن العررين و السررمر،حمر: 

 .(175)ب ،والحل :جمع حلة ، قي :وفي البيت المديح
 فِسْر بنا في ِذماِم الليِل ُمعتسفاً      

 فنفحُة الِطيِب َتهِديَنا إِلى الحِلَلِ  

فسررر:من السررير،بنا:   معنرررا والنررون للعتمرررة ،فرري ذمرررام: 
جوفرر  ، وفررري نسررراة )تررريم الليرر ( ، معتسرررفا :حرررا  مرررن 

ومنر  قرو  الفقهرام: (179)و األارذ بغيرر دلير  االلتسال وت
راكرررب العاسررررل ، فنفحة:راألحررررة والفرررام سررررببية ونفحترررر  

،الطيررررب تهدينا:ترحرررردنا،شلم (177)مرفرررروا للررررم االبترررردام

الحلرر :جمع حررر  وتررري محررر  النرررزو  تعلرررق يهررردينا وشلرررم 
 بمعنم مع.

 
 فالحِبُّ حيُث الِعَدى واألُسُد رابَضٌة     

 ألسلِ حول الكناس لها غاب من ا  

فالحُب:بالكسرر الحبيرب ذكررا كران  و  نثرم وباللرم المحررب 
،حيا:باللرم وترو تررل مكران ،العد :بالكسرر قيرر  (173)

واللم األلدام،قا  ابرن السركيت :لرم يرأت فعر  فري النعروت 
شال حرررل واحررد ،يقررا :تؤالم لررد  ، والعررد  تررو مبتررد ، 
رد وتساد،ورابلرة:ابر كر   رد و  سرود و  سء واألسرد جمعر    س 

العررد  واألسررد،حو :ويقا  في :حوالي،الكناس:مولررع مررن 
 (130)،لها:ابر،غاب:مبتررد ،من األسرر  :الرمرراأل(172)التبرري

وقيرر  ولرررو  برررد  تررذا البيرررت بقولررر : فالحررب حيرررا العرررد  
كاألسرررد رابلرررة......الد كررران  ولرررم ألن الرمررراأل تمررر  

بالنراس  (131)بالناس ال األسد وليس مرن حرأن األسرد األلفرة

قلررت : راد باألسررد العررد  مجررازا  /ب[ فررإن4ليكررون حررولهم 
مرن حيررا شنهرم كهرري قلت:ينافير  لطررل األسرد للررم العررد  

شال  ن يكرون تفسرريريا للررم  ن بعلرهم جعرر  األسررد معمرري 
فري مرن يسركن الحري مجرازا ووصرل المحبروب برأن العرد  
يحيطرون برر  وحولر  األسررد يمنرع منرر  والحاصر   ن النرراتم 

 وصل محبوب  بأن  ال سبي  للوصو  شلي .
 َنُؤمُّ ناِشَئًة بالجزِع قْد ُسقَِيْت         

 نِصالُها بمياه الَغْنِج والَكَحلِ  

نحن،ناحألة:الناحرريم الغرريم والجاريرررة شذا  (139)نؤم:نقصررد
أ ، وي ُحر،ير  ،وكر  ماحردا (138)جاوزا حد الصغر جمع ُنحء

بالليررررررررررررر  وُبررررررررررررررُد ، جمرررررررررررررع ناحررررررررررررررألة،قال  فرررررررررررررري 
م زاألرردة والبرا (135)،برالجزا:منعطل الرواد (134)القراموس

 و بمعنررم في،قد:وقررد وقررع ،سررقيت:بالبنام للمجهررو  صررفة 
مفعو  لفع  منصروب بمرا فري ناحرألة مرن  -ناحألة، نصالها:

 - (139)معنررم الفعرر  ألنهررا تقررع مصرردرا كمررا فرري القرراموس

بالسررريل والسرررهم،بمياه:جمع  (137)جمررع نصررر   يارررتص[ 
، (133)مام، الغن  والكحر :بفتحتين سرواد يعلرو جفرون العرين

 . (120)وتي  بل  من التصريح(132)يت الكناية ب  في الب
 قد زاَد طيَب أحاديِث الكراِم بها       

 ما بالكرائِم من ُجبٍن ومن َبَخلِ 

قرررد زاد طيررررب:مفعو  ، حاديررررا:جمع حررررديا للررررم غيررررر 
قيررررررراس،الكرام:جمع كريم،بهررررررررا:   لنها،مررررررررا برررررررر،:البام 

لإللصراق،الكراألم:جمع كريمرة قيرر  ترذه الصريغة ال تقررع شال 
،مرن جربن:لن (121)وحرذ فروارس وتوالر  ونرواكس لمؤنا

الحررررجالة،ومن ُبُارررر :بفتحتين لررررد الكرررررم ،ومررررن لبيرررران 

الجررنس وتررذان الوصررفان محمررودان فرري النسررام مررذمومان 

في الرجا  ؛ ألن المرر ة شذا كران لهرا حرجالة ربمرا كرترت 
زوجهرا فأوقعررت بر  فعرري يرؤد  شلررم تيكر  وشذا كرران فيهررا 

د  لررر ذلر  بحرا  زوجهرا كرم جادت بما فري بيتهرا فيرؤ
 ب  شذا للم بحالها ربما حص  الطمع فيها بأمر تار.

 تبيُت ناُر الَهوى منهنَّ في َكبٍِد       

ى ونار القِرى منهم على القُلَلِ   حرَّ

مررررررن  ارررررروات (128):اسررررررم بات[ (129)تبيت:تمسرررررري، نار[

كرران،الهو  مررنهن:   الكررراألم ابررر، حررر  :مؤنررا ،نرررار 
الكرررررام ،للررررم القلرررر :جمع قلررررة  القر :اللرررريافة،منهم :  

وللم ليستعيم، ومرراده  ن نسرام  (124)وتي  للم الجب 

 الحي حسان ورجال  كرام.
 يقُتلَن أنضاَء حبٍّ ال َحراَك بهم       

 وينحروَن كرامَ الخيِل واإلِبِلِ 

يقتلن:الكراألم، نلرام حرب:جمع نلرو بمعنرم العاحرق الررذ  
/ [ 5فرررط الحررب ، ولررذا  لرراف ، فررإذا   (125) سررقم  الهررو 

كرران لحررقا لليرر  وتررو مررر  يجلبرر  المرررم لنفسرر  بسرربب 
تفكررره فررري الصرررور والحرررماأل  ،وقرررا   رسرررطو:تو لمرررم 

العاحررق لررن ليرروب المعحرروق ،ففرري الابر)حبرر  للحررريم 
، قير : وتررو  اررص مرن المحبررة  و كرر  (129)يعمري ويصررم(

لحق محبة وال لكس،ومبادأل  الهو  ثرم العيقرة ثرم الكلرل 

:تررررو مررررن (127)حررررق ، وقررررا  األطبررررامثررررم الوجررررد ثررررم الع
المالياوليرررا وتررررو يغيررررر التنرررون والفكررررر لررررن المجررررر  

،كرررام الايررر  وكررررام اإلبررر   (123)الطبيعرري  شلرررم الفسررراد [
،وتررذا  للررم مرررن البيررت ألنررر  ال يلررزم مرررن حسررن النسرررام 
 صررلهن العحرراق كمررا  نرر  ال يلررزم مررن كرررم الرجررا  ذبررح 

ن مرردأل كرررام الجيررد مررن اإلبرر  فليتأمرر  وفرري كرر  جمررع برري
الرجرا  والنسرام وقرردم الاير  لحررفها ، ففرري الابرر )الايرر  

والجمهررررور للرررم اسررررتحباب  (122)فررري نواصرررريها الايرررر(
:واجبرة يومرا وليلرة، وفري الابرر) (900)الليافة ،وقا   حمد

 (901)مررن كرران يررؤمن بررا  واليرروم ا اررر فليكرررم لررريف (

 وتي ثيثة  يام .
 ُيشفَى لديُغ العوالِي في ُبيوتِهُم      

 بنهلةٍ من غدير الَخْمِر والَعَسلِ  

:بمهملرررة (909)يحرررفم:بالبنام للمجهرررو  وناألرررب فالل ،لررردي 
فتحتيررة فمعجمررة ارراص بالحيررة والعقرررب ولكسرر  ارراص 

 (904)،يقا :لدغ  يلدغ  لردغا فهرو ملردو  ولردي  (908)بالنار
:جمررع  صررل  (905)و مرا شلجامهررا وشتمالهررا فلرم  ره،العرروالي

بيرروتهم:   الكرررام يتعلررق والمررراد الكراألم،فرري (909)الرمراأل 
بيحرررررررفي  و حرررررررا  مرررررررن غدير،بنهلرررررررة:   مررررررررة مرررررررن 

،من غردير:   مرام،الامر والعس :المنصررل (907)الحرب

شلي  االسم لند االطريق وترو النحر  والمرراد ريقهرن ،ومرن 
لبيرران الجررنس واررص الامررر والعسرر  لقولرر  تعررالم )فيهمررا 

وقولرر  تعررالم) فيرر  حررفام  (903)شثررم كبيررر ومنررافع للنرراس( 
 بنامد للم  ن اللمير للعس  ،وقي :للقرتن. (902)ناس(لل

 لعلَّ إِلمامًة بالجِزِع ثانيًة     

 يِدبُّ منها نسيُم الُبْرِء في عللِ   

اسرررم (910)لعررر :للترجي مرررن  اررروات شن ،شلمامرررة :نزولررر   

:صرفة (918)، ثانيرة(919)،برالجزا:منعطل الرواد (911)لعر 
فالر   ،منهرا:   ليبتدام،نسريم:ريح،(914)لها،يدب:ابر لع 

 ،البرم:من المر ،في لل :جمع للة. (915)يدب
 ال أكرهُ الطعنَة النجالَء قد ُشفَِعْت      
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 برشفةٍ من نِباِل األعُينِ النُُّجلِ  

/ب[ 5ال:نافيررررررررررة ، كررررررررررره الطعنررررررررررة:بالرمح مفعررررررررررو  

صرررررفة الطعنرررررة بنرررررون فجيم،قرررررد (919)،النجيم:الواسرررررعة 
عانة ال حفعت:بالبنام للمجهو ،برحفة:   ريق  البرام ليسرت

للمصررررراحبة ،مررررررن نبررررررا  :جمرررررع نبرررررر  بمعنررررررم السررررررهم 

،مررن: لبيرران الجنس،األلين:جمررع لررين، النجرر  (917)العربري
بنررون فجرريم بلررمتين صررفة األلررين وذلرر   (913):الواسررعة

مرا فري قولر  تعالم)فلمررا (912)ألن اللرذة مانعرة مرن اإلثرم  كر،[
وفرري الررنجيم والنجرر  (990)ر ينر   كبرنرر  وقطعررن  يرديهن( 

 .(991)الجناس
  أهاُب الِصفاح البِيض ُتسِعُدني       وال

 باللِّمِح من خِلَِل األستاِر والِكلَلِ 

،الصررفاأل:جمع صررفيحة بمعنررم (999)وال:نافيررة، تاب: اال
، البري  :نعت،تسرعدني :تعيننري مرن (998)السيل العري 

،مرررررررررررن (994) سرررررررررررعد حا ،بررررررررررراللمح:النتر الافيرررررررررررل

، ومرررن ليبتدام،األسرررتار:جمع سرررتر مرررن (995)ال :فرجررر 
وقرررد  (999)والكلررر :جمع ُكليرررة وتررري السرررتر الرقيرررقحلررر  ،

، قيرررررر : وفرررررري البيررررررت  (997)يترررررروقم  برررررر  مررررررن البررررررق[
، حيرررا اسرررتعم  الصررفاأل فررري السررريول ثرررم (993)اسررتادام

 رجرررع لهرررا لرررميرتا فررري قولررر  تسرررعدني بمعنرررم العيرررون 

والترر  بررأن تسررعدني حرا  وجملررة الحررا  ال برد لهررا مررن 
ريررد اللررمير رابرط شمررا الررواو  و اللرمير  و  حرردتما وشذا  

غيررر الكررريم فرررأين االرتبررراط   و جيررب برررأن مثررر  ذلررر  ال 
يارررر  اللرررمير لرررن الررررابط للرررم  نهرررم صررررحوا بعررردم 
االحتيا  للربط فري براب المبترد  والابرر حيرا حصر  العلرم 

فكيررل لنررد شرادة تررذه المحسررنات البديعيررة ،و يلررا يمكررن 
تقردير واو رابطرة    والصررفاأل تسرعدني  و وتري تسررعدني 

 في حاحية العلد. (992)ية كما صرأل ب  السعدوتي كاف
ُّ بِغزالن أغاِزلُها         وال أَخِل

 ولو دهتني أسوُد الِغيل بالغَيلِ 

،بغرررزالن :جمرررع غرررزا  (980)وال  ُاُررر :بفتح فكسرررر  ترررر 
،ولرررررو (981)والبررررام زاألررررردة مفعررررو ،  غازلهرررررا :  حادثهررررا

، سررررررود:جمع  سررررررد (989)دتتنرررررري:    صررررررابتني داتيررررررة
والمعنرم لرو دتتنري  سرود الغير  بالغير  فال ،الغي  بالغي : 

ما تركت الغزالن التري  غازلهرا، فكيرل ومرا دتتني،ر، للرم 

:نعرررم العبرررد (988)حرررد  قرررو  الرسرررو  صرررلم لليررر  وسرررلم[
،، وتو مبالغة فري الحرغ  برالمحبوب لرن كر   (984)صهيب

 .(985)ما يذت 
 فإن جنحَت إليه فاتَّخِْذ َنفَقاً      

 فاعتزلِ  في األرِض أو سلَّماً في الجوِّ  

، شليررر : قيرر  المرررراد فعررر  ذلررر  (989)/ [ جنحت:ملرررت9فررإن 
فعر  السررارأل،فاتاذ:جواب الحرررط ،نفقرا:بفتح الفررام مفعررو  

فرررررري األر ، و سررررررلما فرررررري الجررررررو:   (987)   سررررررربا 
اطلررب العزلررة،   البعررد لررن النرراس  (983)السررمام،التز  [ 

وترذا مقتربس مرن قولر   (982)ألن السريمة   ممتنعرة للير  [

،  (940)كرررران كبرررر لليرررر  شلرالرررهم( ا يررررة تعرررالم )وشن
 .(949)وحركة القافية  (941)ويسمي  بعلهم التمليح

 وَدْع غماَر الُعال للُمقِْدميَن على     
 ركوبِها واقتنِْع منهن بالَبلَلِ   

وترررو  (948)ودا :اتر ،غمرررار:جمع غمررررة بمعنرررم الحررردة

مفعو ،للمقردمين:من  قردم يقردم فهررو مقردم ،للرم ركوبهررا:   

واقتنررررع:من القنالررررة لطفرررر  للررررم دا، بالبلرررر  المعررررالي ،
والبام للتعدية    اترر  لجر  المعرالي (944):النداوة اليسيرة 

للرررذين  قرررردموا للرررم ركوبهررررا واقنرررع باليسررررير وال يتفررررر 
 بالجواتر شال من غاص البحور.

 رَضى الذليِل بخفِض العيِش مسكنه      

  والِعزُّ عنَد رسيِم األيُنِق الُذلَلِ  

   باف :البررررررررررررررررررررررررررامرلررررررررررررررررررررررررررم الررررررررررررررررررررررررررذلي 

 ،والعز:مبتد ،لند:(945)للتعدية،العي :الحياة،مسكن :فقره
 ر تررررررررل مكررررررران، رسيم:لررررررررب مرررررررن سرررررررريرابررررررر
بفررتح الهمرزة فتحتيررة سرراكنة فنررون  (947)،األينررق(949)اإلبر 

وفري البيرت المقابلرة برين  (943)ملمومة ،الذل :نعت األينرق
 الذلي  والعز.

 
ثتِني وهي صادقٌة        إن الُعلَى حدَّ

ُث أنَّ العزَّ في الُنقَلِ فيما تُ    حدِّ

،حدثتني:الحررررررديا وشن كرررررران مررررررن (942)شن العلم:الرفعررررررة
التجربرررة لنقررر  ليتلقررراه النررراس برررالقبو  و كرررد ذلررر  بأحررريام 

والصرديق لهرا يقررو  ،وتري:   للعلم،صرادقة:ابر والجملررة 
حا  معترلة،فيما:معلق حدثتني  و صادقة ومرا موصرولة 

، ن العز:معمررو    و مصرردرية    مدتها،تحرردا :   تحدثرر 

ثان لحدا،قي  شن مكسورة لوقولهرا بعرد الحرديا الرذ  ترو 
كالقو ،ورد بأنر  مرذتب كروفي والبصرريون للرم لردم لرد 

 (950)القرو  كالنردام والدلابرة للرم  ن لحردا ثيثرة مفاليرر 
الثرراني والثالررا  صررلها المبتررد  والابررر فررإذا وقررع مولررعها 

لين،في  ن ومعمولهررا فتحررت وكرران ذلرر  سرراد مسررد المفعررو

النقرر :جمع نقلررة مررن مكرران لمكرران متعلررق العز،ففرري الابررر) 
، وقررررررا   (951)سررررررافروا تصررررررحوا واغررررررزوا تسررررررتغنوا(

 : من الطوي [(959)الحافعي
ررررررري[ ب ُلرررررررُن األُوطررررررراُن فررررررري ُطلُرررررررُب الع         (958)  ُتُغرررررررري

 /ب[ فُفي األُسفاُر ُامس  فُواألُدُ 9ُوسافُر 

ُوُللرررر،مآ ُوتدابآ             ُتفُررررَر   ُترررر،ِم ُواُكتُس،رررر،اب  ُمعيُح،رررر،ةٍ
حب،ُة  ماجُ،،دُ   ُوص 

فُرررإُن قيرررُ  فررري األُسرررفاُر ذ    ُوغربررر،ةآ                 ُوقُطرررع  
 (954)الفُياف،ي ُواُكتُساب  الُحداألُُد 

فاادرأْ بهااا فااي نحااوِر البِيااد جافلااًة       معارضاااٍت مثاااني 

 اللُّجِم بالُجَدلِ 

بكسررررر الموحرررردة فرررادر  بهررررا فرررري نحور:جمررررع نحر،جافلة:

وسرركون التحتيررة فمهملررة، معارلررات مثاني:يقررا  جرراؤوا 
 مثنم:   اثنين اثنين .

لاااو أنَّ فاااي شااارِف الماااأوى بلاااوَ  ُمَناااًى       لااام تبااارِح 

 الشمُس يوماً دارةَ الَحَملِ 

لررو  ني فرري حرررُل:ابر  ن للو،المأو :اسررم مررا يررأو  شليرر  

نيررة ، منرم :مررراد جمرع م(955)لريي  و نهرارا،بلوا: وصررو 
جررواب لحررررل،  (959)مايتمنرراه اإلنسرران،لم تبرررأل:لم تررز 

الحررررمس:الكوكب المعروفررررة النررررار  وترررري فرررري السررررمام 

،يومرا دارة :مفعرو  ال ابرر بررأل (957)الرابعة للم األصح
ألنهرا تامرة ويجروز  ن يكرون بمعنرم يرذتب  و يفرارق، قيرر  

ال تعرل الدارة شال  للقمرر اللهرم شال  ن يكرون لغرة مرا يردور 
م،الحم :بفتحتين  و  برررو  الكواكررب االثنررري حررو  الحرري

و   فيررر  للمرررح الصرررفة    لرررو  ن اإلقامرررة فررري  (953)لحررر

المحر  الحررريل يوصرر  للمقصررود مررا برحررت الحررمس فرري 
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دارة الحمرر  ألنهررا فرري تررذا البررر  فرري غايررة الحرررل وفرري 
 لقول  العز في النق  . (952)البيت شيلاأل

ااِل أهبُت بالحِظ لو ناديُت مساتِمعاً       والحا اَي بالُجهَّ ظُّ عنِّ
 في ُشُغلِ 

،يقرررررا :  تررررراب الرالرررري بغنم :صررررراأل بهرررررا (990) تبررررت 

والبرررررام للتعديررررررة وا  (999)،بالحت:النصررررريب (991)لتقرررررل
لهديرررررررة، لرررررررو ناديرررررررت مسرررررررتمعا:حا ،والحت:مبتد ،لني 

بالجهرا :جمع جاتر ،في حرغ :ابر والجراران متعلرق الحررت 
 : من البسيط[(998)،قا  بعلهم

ذاتبرر            وجاترٍ  جاتررٍ  تلقرراه  كرم لاقررٍ  لاقرٍ   ليررتء م

 مرزوقا
ترررذا الرررذ  تررررُ  األوتررراُم حررراألرةد          وصرررّيُر العررررالُم 

 النحريُر زنديقا
 لعلَُّه إْن َبدا فضلي ونقُصُهُم          

َه لي  لعينهِ ناَم عنهْم أو تنبَّ

،فلررررررلي وبررررردا نقصررررررهم (994)لعررررر :ترجي،شن بررررردا:تهر
والجملررررررة جررررررواب لعينرررررر :معلق برررررردا،نام:جواب الحرررررررط 

لعرر ،لنهم:معلق نررام، و تنبرر : و بمعنررم الررواو لطررل للررم 
نرررام لررري  لنررري الحرررت لنررري شذا ر   فلرررلي ونقصرررهم  ن 

 (995)يترركهم ويتنبرر  لرري وقرراألم  سرمع  وفرري البيررت المقابلررة

 / [ والنوم والتنبي  معروفان.7بين الفل  والنقص 
 أعلِّلُ النفس باآلماِل أرقُُبها     

 َر لوال فسحُة األَملِ ما أضيَق الده  

،النفس:الروأل،با مرررا :جمع  مررر  متعلررررق (999) للررر : لهي
،مرا  لريق:تعجب (997) لل  والبام للتعدية، رقبها: رصدتا

وتو تنا لند سيبوي  نكرره غيرر موصروفة وسرا  االبتردام 
بهررررررررا ألنهررررررررا فرررررررري تقرررررررردير التاصرررررررريص    حرررررررريم 

،الدتر:منصرروب للررم التعجرب وشن كرران فررالي (993)لتريم
:حرل امتنرراا لوجررود بارريل لررو فإنهررا حرررل معنم،لروال

،األم :قالوا:الوقت سريل (992)امتناا المتناا، فسحة:سعة 

شن لرررم تقطعررر  قطعررر ،وفي الابر)يحررريب ابرررن تدم ويحررريب 
،)األمر  رحمرة (970)مع  اصلتان الحررص وطرو  األمر (

ألمترري لرروال األمرر  مررا  رلررعت والرردة ولرردتا وال غرررس 
تقرديره موجرود ،وفسحة مبتد  ابرره محرذول (971)غارس(

(979). 
 لم أرتِض العيَش واألياُم مقبلٌة      

 فكيف أرَضى وقد ولَّْت على َعَجلِ  

لرررررررررم  رترررررررررُ  العيُ :الحياة،واأليام:مبترررررررررد      يررررررررررام 
العز،مقبلرة:ابر والجملرة حررا ،فكيل : ، جررواب  رلرم ، 
استفهام، رلررررررررررررم :ب ،وقررررررررررررد:الواو للحررررررررررررا  وقررررررررررررد 

لرررررررررم ،ل(978)للتحقيق،ولت:تلررررررررر  األيرررررررررام     دبررررررررررت
 وللم بمعنم في    معجلة. (974)لج :مسرلة

 غالى بنفسَي ِعرفاني بقيمتِها      
 فُصْنُتها عن رخيِص القَْدِر مبَتَذلِ  

مررن المغرراالة مفالرر  وترري غالبررا ال تكررون  (975)غالم:زايرد

شال برررررررررين اثنرررررررررين وقرررررررررد ترررررررررأتي للواحرررررررررد ،بنفسررررررررري 
لرفاني:معرفتي،بقيمتهرا:   ثمنهرا والبرام للتعديرة ،فصرنتها 

للمجراوزة ، راريص القردر مبترذ :نعت راريص بجعر  لن:
   فررري القررردر جنسرررية    لمعرفتررر  بمرررا فيررر  مرررن العلرررروم 

 والمعارل .
 وعادةُ النصِل أن ُيْزَهى بجوهِره       

 وليس يعملُ إال في يَدْي َبَطلِ 

، ن (979)ولادة:مبتد ،النصررررررررررررررررررررررررررر  :السررررررررررررررررررررررررررريل

يزتم:ابر،بجوتره:البام للتعدية،وقي :للمصراحبة وترو مرا 
فيرر  مررن الطرررق الماتلفررة،وليس يعمرر :يقطع،شال فرري  يررر 

الكلرم والمفاصر  ،     نرري  (977)يرد  بط :حرجاا يصرريب

بالسيل المجروتر لمرا فسرر بر  مرن العلروم والمعرارل التري 
 والمنافع .ال تتهر شال بوالية تتهر فيها المحاسن 

 ما كنُت أُثُِر أن يمتدَّ بي زمني       
 فَلِ حتى أرى دولَة األوغاِد والسّ 

: قرررررررردم ابررررررررر كرررررررران ، ن  ما:نافيررررررررة،كنت:كان زاألدة،  ثُر 

/ب[ 7،برري زمني:لمررر ، حتم:النتهرررام  (973)يمتررد:يطو 
الغاية، ر :بصرررية،دولة :زمررن ، األوغاد:بمعجمررة فرررألل 

فمهملة،والسررررف  :بلررررم المهملررررة وفررررتح الفررررام والعطررررل 
تفسير  ،والمراد ما كنت  ترن امترداد لمرر  حترم ترنق  

 دولة األساف .دولة الكرام و ر  
متني أناٌس كان َشوُطُهُم        تقدَّ

 وراَء خطوَي إذا أمشي على َمَهلِ  

 ناس: صل  ناس،كران حروطهم ورام:ابر،اطرو  شذا:وفري 
بجرررور  (972)نسررراة شذ ،للرررم مهررر : والمرررراد  نررر  متلررروم
 الزمان للي  حتم يعرف  المتاالل معي .

 هذا َجزاُء امرئٍ أقراُنه دَرُجوا       
ى فُسحَة األجلِ من قَبْ   لهِ فتمنَّ

تررررررررررررررررررررررررررذا:   جررررررررررررررررررررررررررور الزمرررررررررررررررررررررررررران،جزام 
مبتررررررررررررررررررررررد   (930)امرئ:حاص، قران : صررررررررررررررررررررررحاب 

ابرررر، مرررن :زاألدة،قبلرر  فتمنرررم فسرررحة  (931)،درجوا:مرراتوا

 .(939)األج :العمر
 وإْن َعالنَِي َمْن ُدونِي فال َعَجٌب       

 لي أُسوةٌ بانحطاِط الشمس عن ُزَحلِ 

ي: قير  ترو ابررر ،من:موصرولة،دون(938)وشن ليني:ارتفرع
رررُرُ  برررأن  (934)مبترررد  محرررذول تقرررديره ترررو دوني[ ت  والء

، فرررالحق (935)موصرررو  الصرررلة ال يحرررذل شال شذا د  دليررر 
متعلررررق بمحررررذول وجوبررررا  (939): ن دون ترررررل مسررررتقر

تقديره استقر دوني، و جيرب بأنر   ولرم ال واجرب للرم  نر  
معررب نافيررة للجررنس كررذا قير ،والتر  بأنهررا الترري تعمرر  

 (937)لمرررر   ن، فررررري لجب:اسررررتغراب،لي  سررررروة :قررررردوة

،الحرررمس:الكوكب المعررررول،لن (933)،بانحطررراط :نرررزو 
 وزح   (932)زح :ألن الحمس في الفل  الرابع

،والحررمس (920)يرردور كر  ثيثررين سرنة فري السررابع ،وزحر 
تدور في ك  سرنة كرالزترة ،وقررر للمرام الهيألرة  ن القمرر 

 لما قبل   (929)من الحمس وتو شيلاأل (921)يستمد  النور[
 فاصبْر لها غيَر محتاٍل وال َضجٍِر      

 في حادِث الدهِر ما ُيغني عن الحَِيلِ  

 و  فاصبر لها:   األيام السابقة فري قولر )وكن للرم لجر (
العسررررررر فررررررري قولرررررر )غالم بنفسررررررري()دولة األوغررررررراد( و 

 (928)األسروة،غير:حا ،محتا :فال  الحير ،وال لرجر:قلق

برر  فررو   مررر    تعررالم، وفرري الابر) انتتررار[ الفررر  
، فررري حررادا الررردتر:   فيرر  كمكرررر (924)بالصرربر لبررادة( 

الليرررررررررررر  لنررررررررررررد بعلررررررررررررهم ، وحرررررررررررروادا الرررررررررررردتر 
،ما:موصرررررررولة  و موصررررررروفة،يغني لرررررررن (925):بواألقررررررر 

 الحي :جمع حيلة والمراد الجنس.
َك أدنى من َوثِقَْت به         أعدى عدوِّ
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ألبي يحيى زكريا بن  شرح المية العجم

 هـ( 629محمد بن زكريا األنصاري )ت 

 دراسة وتحقيق

 

 

 د.مهند حمد شبيب

 فحاذِر الناَس واصحبهْم على َدَخلِ 

 لد :مبتد ،لرررردو :   لرررردو لرررر ، دنم: قرب ابررررر مررررن 

،من:موصررررولة،وثقت برررر  :األتمنترررر  لغيررررره  و (929)الرررردنو
لي،فحرراذر النرراس :   احررذر النرراس  ن يمسررو  بسرروم وال 

بهم للرررررررم داررررررر :بفتحتين    ترررررررركن شلررررررريهم ،واصرررررررح

 .(927)ماادلا
نيا وواحُِدها        وإّنما رجلُ الدُّ

نيا على َرُجلِ   لُ في الدُّ  من ال يعوِّ

/ [    3وشنمررررررررا رجرررررررر  الرررررررردنيا:   لارفها،وواحرررررررردتا 
مفردترررررررا،من:ابر موصررررررررولة   و موصررررررروفة ،يعررررررررو  

، فرري الرردنيا للررم رجرر : برر  سرريم التررن وقيررد (923):يعتمرد
الرررب ووالررح  ن المحصرررور ترررو بالرجرر  جريرررا للررم الغ

الرجررر  والمحصرررور فيررر  ترررو مرررن ال يعرررو  وفررري البيرررت 
 .(922)الجناس

َك باأليام َمْعَجَزةٌ         وحسُن َظنِّ

 فُظنَّ َشّراً وكْن منها على َوَجلِ 

وحسررررن:مبتد ،تن :التن يقابررررر  اليقرررررين وقرررررد يرررررراد بررررر  

،والغالررب مقابرر  للحرر  والروتم وقررد يطلررق للررم  (800)العلرم
ا،باأليام:    تلهرررا معلرررق ترررن والبرررام للتعديرررة مرررا يحرررملهم

 ميم .(801)،معجزة:ابر  من العجز وليس في    [ 
 غاَض الوفاُء وفاَض الغدُر وانفرجْت      

 مسافُة الُخلِْف بين القوِل والَعَملِ  

،مسرافة الالرل:   لر  الالرل (809)وانفرجرت:يعني تبالردت
عنم فرري الولررد،بين:ترل مكرران ،و مررا قولرر  بررين القررو :بم

اللفرررررت ،وبرررررين العمررررر ،وفي غرررررا  وارررررا  الجنررررراس 
 (804)،وبررين الوفررام والغرردر والقررو  والعمرر  المقابلررة(808)

 للم ما مر.
 وشاَن صدقَك عند الناس ِكذُبهُم       

 وهل ُيطاَبُق معَوجٌّ بمعَتِدلِ 

وحرران :فعرر  مررا ،وفي نسرراة وحررين ،صرردق :   قولرر  

وتررو تنررا الموافررق للواقررع مقبررو  لنررد النرراس ،كررذبهم:فال  
واجرررب الترررأاير لتلبسررر  بمرررا يعرررود للرررم بعررر  متعلقرررات 

المفعو ) ُكُلرُب الجالُس فري دار تنرد غيم هرا( لعردم لرود 
اللرررمير للرررم مترررأار لفترررا ورتبرررة ،   قولهم:المارررالل 

    (805)للواقع،وت :اسررتفهام انكررار  ،يطررابق:   يررواز 

فأنررررررت وتررررررم للررررررم طرررررررل بعرررررر  فرررررري تلمهرررررررم شذا 
كما قرا  فري الصرحاأل: تعردي   ،معو  بمعتد (809)تجرو 

الحررريم تقويمررر  يقا :لدلتررر  فالترررد :    قومتررر  فاسرررتقام 
، وفررري البيرررت المقابلرررة برررين الصررردق والكرررذب وبرررين (807)

 االلتدا  وااللوجا .
 إن كان ينجُع شيٌء في ثباتِهم       

 على الُعهوِد فسْبُق السيِف للَعَذلِ 

شن كرررررررران ينجع:ينفررررررررع،في ثبرررررررراتهم للررررررررم العهررررررررود:   
 ودتم،فسبق:مبتد ،السيل للعذ : بفتحتين واليم له

للتعدية معلق سربق والمعنرم شن كران حريم نافعرا فري ثبراتهم 

نررافع  و بالبرام مررع  (803)للرم العهررود فسربق السرريل لعرذلهم
سررربق السررريل بعرررذلهم كالعرررذ  ال يقرررع والنرررافع شنمرررا ترررو 

المسراوئ لقطرع رقرابهم وقير  المعنرم:شن ثبرات لهردتم فرات 
 من يعذ  . (802)م لذ  كما  ن السيل يسبقفي يفيد معه

 يا وارداً سْؤَر عيٍش كلُّه َكَدٌر      

 أنفقَت ُعمَرَك في أياِمَك األَُولِ  

يررا واردا:بالنصررب لكونرر  نكررررة غيررر مقصررودة  و لكونررر  
/ب[ حرررررربيها بالملررررررال ألنرررررر  لامرررررر  فيمررررررا بعررررررده 3 

،كلر  :مبتد ،كرردر:في محرر  (810)،سرؤر:مفعو  بمعنررم بقيررة 
سررؤر  و ابررر صررفة لرري  وتررو  حسررن ألن نصررب صررفة 

المقرام مقررام مكانرر  وقررد يوجرر  األو  بررأن رلايررة الملررال 

 ولررم ألنرر  المقصررود والمحرردا لنرر  وتمررام البيررت يعربرران 
الوصررررل للسررررؤر ال للعي ، نفقررررت لمررررر  فرررري  يامرررر  

األو :السابقة جمرع  ولرم    مرا ينبغري تلرييع  وقاتر  فري 
 لذات .

 ترَكُبُه        فيَم اقتحاُمَك لُجَّ البحرِ 

 وأنَت يكفيك منه مّصُة الَوَشلِ 

، (819)، لر  :معترم (811)فيم:  في الجارة ومرا االسرتفهامية[

البحرر تركبر  و نررت يكفير  منرر :   البحرر ،الوحرر :بمعجمة 
ألنرر  يكفرري التمرررن محرريراد شلررم  نرر  لررريس  (818)   القليرر 

المررراد مررن الرردنيا شال قيررام الصررورة بأكرر  وحرررب وملرربس 

  بررررأدنم تحيرررر  وال تلررررطر شلررررم ركرررروب وترررذه تحصرررر
األاطار ففي الابر) مرن  صربح تمنرا فري سررب  معرافم فري 

 .(814)بدن  لنده قوت يوم  فكأنما مل  الدنيا بحذافيرتا(
 ُملُْك القناعةِ ال ُيْخَشى عليه وال     

 ُيحتاُج فيه إِلى األنصار والَخَولِ   

،ال (815)مل :مبتد ،القنالة:الرلررررررررررررررررررم بالمقسررررررررررررررررررروم
ابررررر لليرررر ، وال يحتررررا   فيرررر  شلررررم  (819)الياحررررم:يا

 (817)األنصار:المسرررراندين وشلررررم الاررررو :بفتحتين الححرررررم
 واحده ااأل  يقع للم الذكر واألنثم،محيرا 

شلرم  ن القرانع غنري لررن النراس و نر  غيررر محترا  شلرم ارردم 

 .(813)و نصار،وال ياحم للم ما تو في  
 ترجو الَبقاَء بداِر ال َثباَت لها    

 َت بظلٍّ غيِر منتقلِ فهل َسِمعْ    

،البقام:الرردوام،ال ثبررات :ال دوام،لهررا بترر  (812)ترجو:تؤمرر 
غيرر :نعررت وتري ال تعرررل باإللررافة فري يقررا  النكرررة ال 

توصرررل بمعرفرررة،منتق :    ن الررردنيا بمثابرررة التررر  الرررذ  
 يلزم  االنتقا  .

 قد رشَّحوك ألمٍر إْن فِطنَت لُه      
 َملِ فاربأْ بنفسَك أن ترعى مع الهَ  

و  و تلرررررررو  ،شن فطنرررررررت (890)قد:للتحقيق،رحرررررررحو :ربي

: نت،لر :   فصررنت ،فاربأ:جواب الحرط،بنفسرر   ن ترلررم 
،    شن (891)مررع الهمرر :بفتحتين اإلبرر  الترري ال رالرري لهررا

 كنت تعلم باطن األمر في مرادتم من  فاترب منهم .
قا  مؤلف  وتذا تار مرا  ردنرا شيرراده فري حررأل الميرة       

يرد مؤلفر  زيرن العابردين ابرن زكريرا األنصرار  العجم للم 

 1028قبرر  التهررر يرروم األربعررام ثرراني لحررر حرروا  سررنة 
وكرران الفرررا  مررن كتابررة تررذه النسرراة يرروم االثنررين الثالررا 

 [.2  1103من حهر رملان من سنة  (899)والعحرين
 

 الهوامش
                                                 

(1)
 .4/182، معجم المؤلفين  4/134هب ينظر شذرات الذ 

(2)
 .3/88ينظر األعالم  

(3)
 .4/182معجم المؤلفين  ينظر 

(4)
 .3/88وما بعدها ، األعالم  134/ 4ينظر شذرات الذهب  

(5)
هكذا أورده أصحاب الكتب التي ذكرت مؤلفاته ،لكن الصواب  

 بلوغ األرب بشرح شذور الذهب .
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(9)

، وينظر أيضا 4/182مؤلفين معجم ال ، 3/88ينظر األعالم  

، وهناك بعض 92أقصى األماني في علم البيان والبديع والمعاني 

المؤلفات التي لم يشر إليها أصحاب الكتب أعاله واستطعنا الوصول 

إليها وهي :اإلجازات ،وعماد الرضى ببيان آداب القضاء ،وشرح 

 األربعين النووية .
(7)

،اللباب في تهذيب 57-18/59ينظر في ترجمته معجم األدباء  

،سير أعالم النبالء 2/185،وفيات األعيان 3/183األنساب 

 .4/39،معجم المؤلفين 1/1/223،مفتاح السعادة 16/454-455
(8)

، دائرة المعارف 4/43،شذرات الذهب 18/57معجم األدباء  

 .15/124اإلسالمية 
(6)

 .2/43، تاريخ ابن الوردي 4/159المختصر في أخبار البشر  
(18)

 .2ينظر مستويات البناء الشعري عند الطغرائي  
(11)

 .18/57معجم األدباء  
(12)

 .5/5بروكلمان  –، تاريخ األدب العربي 18/57معجم األدباء  
(13)

 .1/19، الغيث المسجم 2/185وفيات األعيان  
(14)

 .58-18/57معجم األدباء  
(15)

 .4/42، شذرات الذهب 2/186وفيات األعيان  
(19)

،وينظر تاريخ دولة آل 3/183ي تهذيب األنساب اللباب ف 

 .118سلجوق 
(17)

، وحقق ديوانه الدكتور علي جواد 18/58ينظر معجم األدباء  

 الطاهر والدكتور يحيى الجبوري.
(18)

 .4/42ينظر شذرات الذهب  
(16)

،البداية 6/162،الكامل في التاريخ 2/168ينظر وفيات األعيان  

 .298 -2/297،األعالم 12/168والنهاية
(28)

 .2ينظر قراءة في الميات األمم  
(21)

 /أ .1ينظر شرح المية العجم للبدراني ،الورقة  
(22)

المية العرب للشنفرى من القصائد المهمة في األدب العربي  

،توافد عليها النقاد والشراح بالدراسة والتحليل واإلعراب لما احتلته 

ثر من ثالثين شرحا من مكانة متميزة في نفوسهم ،وبلغت شروحها أك

،كما ترجمت إلى العديد من اللغات األجنبية ،ينظر شرح المية 

 وما بعدها. 5العرب لسليمان بن محمد 
(23)

 .1/27ينظر الغيث المسجم  
(24)

 . -ش  –الصفحة  –مقدمة المؤلف  –ينظر الالميتان  
(25)

 .128ينظر الطغرائي حياته شعره الميته  
(29)

 .281لعكبري ينظر شرح المية العجم ل 
(27)

 .178ينظر نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن  
(28)

 .2/1538ينظر كشف الظنون  
(26)

ميمية المتنبي التي مطلعها ) واحر قلباه ممن قلبه شبم       ومن  

 .34بجسمي وحالي عنده سقم ( ،وينظر ديوان صفي الدين الحلي 
(38)

 .3/9ينظر ديوانه  
(31)

  .2/44ينظر جواهر األدب  
(32)

أشار بروكلمان إلى وجود نسخة فريدة وحيدة في الجزائر لم  

نستطع الحصول عليها ،ولعل نسخة دار الكتب منقولة عن نسخة 

،ولم يذكر فؤاد سزكين 5/18الجزائر، ينظر تاريخ األدب العربي 

 نسخة دار الكتب المصرية في تاريخه.
(33)

 في األصل ) الحسن ( وهو وهم من النساخ. 
(34)

 األصل ) عشر ( وهو غلط.في  
(35)

ً وليس كما ذكر 58من المعروف أن عدد أبيات المية العجم   بيتا

بيتاً،ولعله وهم في العدد الصحيح ،ينظر ديوان  59الشارح هنا 

 وما بعدها. 381الطغرائي 
(39)

 في األصل )للفرى( وهو غلط. 
(37)

قل إشارة لآليات القرآنية العديدة التي وردت مثل قوله تعالى ) 

 ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ( وغيرها . 
(38)

،والطبراني في المعجم 3/348رواه العقيلي في الضعفاء  

،والحاكم في المستدرك 5/369،وفي المعجم األوسط 11/185الكبير

،وأورده ابن الجوزي من 2/238،والبيهقي في شعب اإليمان4/67

 .1/348طريق العقيلي في الموضوعات 
(36)

 لعين )أصل(.ينظر ا 
(48)

 ينظر التهذيب )رأى(. 
(41)

 ينظر الصحاح )أصل(. 

                                                                        
(42)

 ينظر الصحاح ) صون(،)دوف(. 
(43)

 ينظر التاج )خطل(. 
(44)

 ينظر المجمل )خطل(. 
(45)

 ينظر الجمهرة )خطل(. 
(49)

 ينظر الصحاح )حال(. 
(47)

 ينظر اللسان )فضل(. 
(48)

 ينظر التهذيب )زان(. 
(46)

 ينظر التاج )عطل(. 
(58)

 ظر األساس )مجد(.ين 
(51)

 /ب.7ينظر شرح المية العجم للدميري الورقة  
(52)

، وفي األصل )بورك الشي في بكورها ( 241سنن ابن ماجه  

 وهو غلط وتصحيف.
(53)

تمام الحديث )من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في  

،مسلم 1/381الساعة األولى فكأنما قّرب بدنه .........( البخاري 

2/582. 
(54)

 .157-3/195ينظر معجم البلدان  
(55)

 في األصل )الصدو( وهو غلط. 
(59)

 في األصل ) األخفش العدوي ( وهو تحريف . 
(57)

 مابين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
(58)

، 3/199،ومجمع األمثال 2/361ينظر المثل في جمهرة األمثال 

 . 2/297والمستقصى في أمثال العرب
(56)

 .4/2239،ومسلم 3/1182ري رواه البخا 
(98)

 في األصل ) بكسره ( وهو غلط. 
(91)

 .1/199رواه أحمد في المسند  
(92)

البديع :فن من فنون البالغة الثالثة الرئيسة التي يقوم عليها علم  

البالغة،شاع هذا الفن وانتشر عند شعراء العرب في العصر العباسي 

،ينظر البيان والتبيين ،وبه سمي شعراء ذلك العصر بـ)شعراء البديع(

 وما بعدها.1/376، معجم المصطلحات البالغية 55ا/
(93)

عتاب المرء نفسه :هو صفة حال واقعة ليس تحته كبير أمر ،  

هنا حين عد عتاب المرء نفسه من  –رحمه هللا  –وقد وهم الشارح 

المحسنات البديعية ، ألن أغلب علماء البالغة قد أنكر هذا األمر 

التفاصيل في هذا الموضوع ينظر المعجم المفصل في  ،للمزيد من

 .988علوم البالغة 
(94)

 ينظر اللسان )نأي(. 
(95)

 في األصل )تجري( وهو تحريف. 
(99)

 ينظر التهذيب )متن(. 
(97)

 ينظر الصحاح )خلل(. 
(98)

مابين المعقوفين ساقطة من األصل والتصويب من نشر العلم في  

 / ب. 5شرح المية العجم  الورقة 
(96)

مابين المعقوفين ساقطة من األصل والتصويب من شرح المية  

 / ب.12العجم للدميري الورقة 
(78)

 في األصل ) بنفي ( والصواب ما أثبتناه. 
(71)

 ينظر الصحاح )حزن(. 
(72)

 ينظر العين )أنس(. 
(73)

 ينظر التهذيب )نهي(. 
(74)

 ينظر المجمل )جذل(. 
(75)

 /أ.15رقةينظر شرح المية العجم للدميري،الو 
(79)

 .3/737ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث  
(77)

الراحلة:أي البعير النجيب سواء أكان ذكرا أم أنثى وليست الناقة  

أولى باسم الراحلة من الجمل،ودخول الهاء في الراحلة للمبالغة في 

 الصفة كما يقال : داهية وعالمة ،ينظر اللسان )رحل(. 
(78)

 ينظر اللسان )حنن(. 
(76)

لمعروف أن التأنيث المجازي هو الذي ال يبيض و ال يلد كما ا 

 يقولون يعني غير حقيقي مثل الشمس.
(88)

 ينظر الصحاح )قرا(. 
(81)

 ينظر األساس )عسل(. 
(82)

  ً ،ينظر شرح  يقال للرمح: عسال إذا تتابع عند الهزولم يكن كزا

 .79المية العرب المنسوب للمبرد 
(83)

 في األصل )على( وهو غلط . 
(84)

 في األصل )امر( وهو غلط . 
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(85)

 ينظر متخير األلفاظ )ذبل( . 
(89)

 مابين المعقوفين زيادة يقتضيها المعنى. 
(87)

 ينظر اللسان )ضجج( . 
(88)

 ينظر التهذيب )لغب( . 
(86)

 ينظر اللسان )نضو( . 
(68)

 ينظر الجمهرة )عجج( . 
(61)

 ينظر القاموس )ركب( . 
(62)

 ينظر الصحاح )ركب( . 
(63)

 ر العين )عذل( .ينظ 
(64)

 ينظر التاج )لجج(. 
(65)

مابين المعقوفين ساقطة من األصل والتصويب من شرح المية  

 /ب.3العرب للبدراني ،الورقة 
(69)

 لم أجدها بهذا المعنى في معجمات اللغة. 
(67)

 ينظر العباب )بسط( . 
(68)

 ينظر التهذيب )قضى( . 
(66)

 ينظر اللسان )حقق( . 
(188)

 لو( .ينظر المجمل )ع 
(181)

 ينظر العين )قبل( . 
(182)

 ينظر الصحاح )دهر( . 
(183)

 ينظر التاج)عكس( . 
(184)

 ينظر اللسان )أمل( . 
(185)

 ينظر التهذيب )قنع( . 
(189)

 ينظر التهذيب )غنم(. 
(187)

 ينظر الجمهرة  )كدد(. 
(188)

 ينظر األساس )قفل( ،وفي األصل )من الفر( وهو غلط . 
(186)

 ألصل.مابين المعقوفين ساقطة من ا 
(118)

 ذكر الزبيدي هذه المسألة في التاج )ربب(. 
(111)

ينظر الصحاح )شطط(،وفي األصل)المتعدل القامة ( وهو  

 غلط.
(112)

 مابين المعقوفين بياض في األصل. 
(113)

أراد بالالم المقوية للتعدية في دخولها على المفعول به وتختص  

 .1/428بوجوب تصديرها ونعت مجرورها،ينظر مغني اللبيب 
(114)

 .1/528في األصل )سعرا( وهو غلط ،ينظر شرح ابن عقيل  
(115)

 مابين المعقوفين ساقطة من األصل. 
(119)

 ينظر اللسان )وكل(. 
(117)

االقتضاب :أخذ القليل من الكثير وأصله من اقتضبت الغصن  

إذا قطعته من شجرته وفيه معنى السرعة، ينظر كتاب 

 .36الصناعتين
(118)

 .5حة ،اآلية جزء من آية سورة الفات 
(116)

 .2جزء من آية سورة الفاتحة ،اآلية  
(128)

 .9سورة الفاتحة ،اآلية   
(121)

 .54جزء من آية سورة هود ،اآلية  
(122)

 .26جزء من آية سورة األعراف ،اآلية  
(123)

 .6جزء من آية سورة فاطر،اآلية  
(124)

 .47جزء من آية سورة الكهف،اآلية  
(125)

 .87جزء من آية سورة النمل،اآلية  
(129)

 .2/256ينظر المثل السائر  
(127)

وتمامه )..... صادفته بمنى يشكو من الجدب ( ،شرح مقامات  

 .2/145الحريري 
(128)

 ينظر العين )فكه( ،وفي األصل )الجراح( وهو تحريف. 
(126)

 ينظر التهذيب )فكه(. 
(138)

 ينظر الصحاح )جدد(. 
(131)

 ينظر العباب )بأس(. 
(132)

 ينظر التاج )غزل(. 
(133)

 األصل )السبب( وهو غلط.في  
(134)

في األصل )حلو المرح طيب األخالق كريم الجد ...(  

 والصواب ما أثبتناه.
(135)

المقابلة: إيراد الكالم ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على  

 .2/5،والعمدة337جهة الموافقة والمخالفة،ينظر كتاب الصناعتين 
(139)

 .5سورة الليل ،اآلية  

                                                                        
(137)

 اس )طرد(.ينظر األس 
(138)

 ينظر الصحاح )سرح( ،وفي األصل )السالم( وهو غلط. 
(136)

 ينظر العين )كري(. 
(148)

 ينظر التهذيب )مقل(. 
(141)

 ينظر الجمهرة )حدق(. 
(142)

 ينظر اللسان )لحظ(. 
(143)

 ينظر العين )موق( ،وفي األصل )المزق( وهو تصحيف. 
(144)

صل ذباب العين :إنسانها ،ينظر الصحاح )ذبب( ،وفي األ 

 )ذناب العين( وهو تصحيف.
(145)

 ينظر اللسان )حملق(. 
(149)

 في األصل )االغراض( وهو غلط. 
(147)

 ما بين المعقوفين ساقطة من األصل  
(148)

 في األصل )حبب( وهوغلط. 
(146)

هذا الكالم يعود على البيت الذي فبله ،وفي األصل )في جبال  

 أعيا (وهو غلط .
(158)

 ،   ينظر اللسان )ميل(.في األصل ) الجرب ( وهو تحريف  
(151)

 في األصل )األكوان : جمع كون (وهو تصحيف. 
(152)

الجمع:أن تدخل شيئين فصاعدا في نوع واحد ،ينظر معجم  

 .2/489المصطلحات البالغية 
(153)

 .281التقسيم: هو التجزئة والتفريق،ينظر حسن التوسل  
(154)

 ينظر الصحاح )جلل(. 
(155)

 ألصل )الدين( وهو تصحيف.، وفي ا112ينظر كتاب األضداد  
(159)

في األصل )الجلل( وهو غلط ،وينظر شرح المية العجم  

 .214للعكبري 
(157)

 .1/338ينظر الغيث المسجم في شرح المية العجم  
(158)

 ينظر العين )صبغ(. 
(156)

 ينظر التهذيب )غوى(. 
(198)

 .2جزء من آية سورة المائدة،اآلية   
(191)

 .2/893رواه البخاري في صحيحه  
(192)

 ينظر الصحاح )زجر(. 
(193)

 ينظر األساس )حين(. 
(194)

 في األصل )الحر( وهو غلط. 
(195)

 ينظر العين )طرق(. 
(199)

في األصل العبارة مرتبكة والتصويب من الغيث المسجم  

1/391. 
(197)

في األصل )عمر بن المسيح( وهو غلط ،ينظر فيه االستيعاب  

 .2/528في معرفة األصحاب 
(198)

 .123القيس ينظر ديوان امرئ  
(196)

الخبر أورده  ابن قتيبة ولكن دون ذكر األربعين سنة ،ينظر  

 .92الشعر والشعراء
(178)

 ينظر اللسان )حما(. 
(171)

 ينظر الصحاح )بيض(. 
(172)

 ينظر التاج )سمر(. 
(173)

 ينظر التهذيب )لدن(. 
(174)

ينظر المحكم )غدر( ،وفي األصل)صغائر الشعر( وهو  

 تصحيف.
(175)

ء باللسان على الجميل االختياري قصدا،ينظر المديح:هو الثنا 

 .188التعريفات 
(179)

 ينظر الصحاح )عسف(. 
(177)

في األصل )ونفحته الفاء للتعقيب ( وهو غلط ألن الشارح ذكر  

قبل قليل أن الفاء سببية ،ولعله وهم من الناسخ ،والتصويب من الغيث 

 .1/375المسجم 
(178)

 ينظر التاج )حبب(. 
(176)

 كنس(.ينظر األساس ) 
(188)

 ينظر العين )أسل( ، وفي األصل )الزجاج( وهو غلط. 
(181)

في األصل )ولين فرسان األسد األلف.....( وهو تصحيف  

 وغلط.
(182)

 ينظر اللسان )أمم(. 
(183)

ينظر الصحاح )نشأ( ،وفي األصل) اراه حد  

 الصغير(والصواب من أثبتناه من الصحاح.
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(184)

 ينظر القاموس )نشأ(. 
(185)

 يب )جزع(.ينظر التهذ 
(189)

 ينظر القاموس )نشأ(. قال : أو هي مصدٌر على فاعلة ، 
(187)

 ينظر العين )نصل( ،ومابين المعقوفين زيادة يقتضيها المعنى. 
(188)

 ينظر التاج )كحل(. 
(186)

الكناية :أن تتكلم بشيء وتريد غيره،ينظر المعجم المفصل  

 . 928لعلوم البالغة 
(168)

ما أثبتناه ،والتصريح : هو  في األصل )في الصريع( والصواب 

البيان والكشف ،وقال عنه قدامة بن جعفر: هو  أن يضع الشاعر 

معاني يريد أن يذكر أحوالها في شعره الذي يصنعه فإذا ذكرها أتى 

بها من غير أن يخالف معنى ما أتى به منه وال يزيد أو ينقص،ينظر 

 .  154نقد الشعر
يزيدَ رأيتهْم              وإذا الرجاُل رأواقال الفرزدق ) (191)

وفي هذا البيت  ،469ار( شرح ديوانه األبص ُخُضعَ الرقابِ نواكِسَ 

يستطرفه النحويون وهم ال يجمعون ما كان من فاعل نعتاً على  شيء

يلتبس بالمؤنث اليقولون ضارب وضوارب وقاتل  فواعل، لئال

ارس وقواتل ولم يأت ذلك إال في حرفين أحدهما: في جمع فارس فو

يستعمل في النساء فأِمنوا اإللتباس ويقولون في المثل:  ألن هذا مما ال

هو هالك في الهوالك فأجروه على أصله فقال: نواكس األبصار وال 

. 2/334الكامل في اللغة واألدب  هذا أبداً إال في ضرورة، يكون مثل  
(162)

 مابين المعقوفين ساقطة من األصل. 
(163)

 من األصل.مابين المعقوفين ساقطة  

 
(164)

 ينظر اللسان )قلل(.
(165)

 لم أجدها بهذا المعنى في معجمات اللغة. 
(169)

 .2/755،أبو داود 9/458رواه أحمد  
(167)

الماليخوليا تحدث عنها ابن سينا في فصل منافع الجماع في  

 . 534كتابه القانون في الطب
(168)

مابين المعقوفين بياض في األصل والتصويب من الغيث  

 .1/427المسجم 
(166)

 .3/1462،ومسلم 3/1847رواه البخاري  
(288)

 .1/142ورد هذا الرأي في جامع العلوم والحكم  
(281)

 .1/98،ومسلم 5/5972رواه البخاري 
(282)

 في األصل )لزيغ( وهو تصحيف. 
(283)

أراد الشارح بذلك اللذع ،وهو الحرق بالنار ،ينظر اللسان  

 )لذع(.
(284)

(وهو  فهو ملذوغ ولذيغ يقال:لذغه يلذغه لذغافي األصل ) 

 تصحيف وال معنى لها .
(285)

ويروى )الغواني بدل العوالي( ينظر شرح المية العجم  

 .228للعكبري
(289)

 ينظر التهذيب )عال(. 
(287)

 ينظر العين )نهل(. 
(288)

 .216جزء من آية سورة البقرةاآلية 
(286)

،وفي األصل كلمة )فيه( 96جزء من آية سورة النحل اآلية  

 في اآلية أضفناها ألن السياق والكالم يقتضي ذلك.غير واردة 
(218)

 نظر الصحاح )لمم(. 
(211)

في األصل ) اسم ليت ( وهو وهم من النساخ والصواب ما  

 أثبتناه .
(212)

 ينظر العباب )جزع(. 
(213)

 في األصل )ثابتة( وهو تحريف. 
(214)

في األصل ) خبر ليت ( وهو وهم من النساخ والصواب ما  

 أثبتناه .
(215)

 في األصل )فاعله بدت( وهو غلط والصواب ما أثبتناه. 
(219)

 ينظر التاج )نجل(. 
(217)

 ينظر التهذيب )نبل(. 
(218)

 ينظر التاج )نجل(. 
(216)

 ما بين المعقوفين ساقطة من األصل . 
(228)

 .31جزء من آية سورة يوسف اآلية  
(221)

الجناس : أن تتفق اللفظتان في وجه من الوجوه ويختلف  

 .499المعجم المفصل لعلوم البالغة  معناهما،ينظر
(222)

 ينظر العين )هيب(. 

                                                                        
(223)

 ينظر األساس )صفح(. 
(224)

 ينظر الصحاح )لمح(. 
(225)

 الخلل:منفرج مابين الشيئين ،ينظر اللسان )خلل(. 
(229)

 ينظر التاج )كلل(. 
(227)

 ما بين المعقوفين ساقطة من األصل . 
(228)

معنيان ثم يأتي  االستخدام : هو أن يأتي المتكلم بلفظة لها 

بلفظين تتوسط تلك اللفظة بينهما ويستخدم كل لفظة منهما لمعنى من 

معنيي تلك اللفظة المتقدم ،ينظر معجم المصطلحات البالغية 

1/117. 
(226)

 هو السعد التفتازاني. 
(238)

 .2/35ينظر الغيث المسجم  
(231)

 ينظر الصحاح )غزل(. 
(232)

 ينظر التهذيب )دها(. 
(233)

 فين ساقطة من األصل .مابين المعقو 
(234)

وتمام الحديث ) لو لم يخف هللا لم يعصه ( والحديث في  

 .444المقاصد الحسنة 
(235)

في األصل )العل في المحبوب عن كل ما يزحل ( وهو  

تصحيف وغلط والتصويب من شرح المية العرب للبدراني،الورقة 

 /ب.18
(239)

 ينظر األساس )مال(. 
(237)

 ينظر الصحاح )نفق(. 
(238)

 مابين المعقوفين ساقطة من األصل . 
(236)

مابين المعقوفين بياض في األصل ، والتصويب من الغيث  

 .2/56المسجم 
(248)

 .35جزء من آية سورة األنعام اآلية  
(241)

كذا وردت في األصل ولعله أراد)التلميح ( فوهم بها النساخ ،  

أو  والتلميح أن يشار في فحوى الكالم إلى مثل سائر أو شعر نادر

قصة مشهورة من غير أن يذكره ،ينظر المعجم المفصل في علوم 

 . 422البالغة
(242)

أراد بحركة القافية أن )فاعتزل( الفاء فيها حرف عطف و  

)اعتزل( فعل أمر مبني على السكون ، وإنما حركه للضرورة في 

وما بعدها ،واإليقاع في الشعر  97القافية ،ينظر كتاب القوافي 

 بعدها . وما 71العربي 
(243)

 ينظر العين )غمر(. 
(244)

 ينظر الجمهرة )بلل(. 
(245)

 ينظر الصحاح )سكن(. 
(249)

 ينظر التهذيب )رسم(. 
(247)

 وفي األصل )االبق( وهوغلط. 
(248)

 وفي األصل )االبق( وهوغلط. 
(246)

 ينظر اللسان )عال(. 
(258)

 في األصل ) ثالث مفاعل ( والصواب ما أثبتناه. 
(251)

 .2/388رواه أحمد  
(252)

، وفيه )إزالة هم بدل تفريج هم ( و ) ذل ومهنة بدل 259شعره  

،ونسبت 152-151ذل وغربة( ،ونسبت األبيات البن وكيع ،ديوانه

 .99-95كذلك للقاضي عبد الوهاب البغدادي،ديوانه 
(253)

 مابين المعقوفين ساقط من األصل. 
(254)

 ورد هذا الشطر مرتبكا في المخطوط. 
(255)

 ينظر الصحاح )بلغ(. 
(259)

 ينظر المجمل )برح(. 
(257)

مليون كم ،يبعث  158الشمس نجم المع يبعد عن األرض  

ضوءه في كل أرجاء الكون بشكل شعاعي وبجميع االتجاهات بفعل 

درجة حرارته العالية والتفاعالت النووية االندماجية الحاصلة بداخله 

،وهو ليس بكوكب كما ورد أعاله ألن الكوكب ال يبعث ضوءا وإنما 

عكس الضوء الساقط عليه ،أما مسألة السماء الرابعة فهي غير ي

معروفة لدى علماء الفلك ،فالسماء لديهم واحدة تتناثر بداخلها النجوم 

 .549والكواكب المختلفة ، ينظر الموسوعة الفلكية المبسطة 
(258)

 ينظر العين ) حمل(. 
(256)

في اإليضاح:أن يذكر المتكلم كالما في ظاهره لبس ثم يوضحه  

 . 1/397بقية كالمه ،ينظر معجم المصطلحات البالغية 
(298)

 في األصل )اهيب( وهوغلط. 
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ألبي يحيى زكريا بن  شرح المية العجم

 هـ( 629محمد بن زكريا األنصاري )ت 

 دراسة وتحقيق

 

 

 د.مهند حمد شبيب

                                                                        
(291)

ينظر اللسان )هيب(،وفي األصل )أهيب الراعي بغنمه (  

 والصواب ما أثبتناه.
(292)

 في األصل )النصب( وهو غلط. 
(293)

البن الراوندي ،وهما له  1/147البيتان في معاهد التنصيص  

 .82في علوم البالغة  كذلك في اإليضاح
(294)

 ينظر الصحاح )بدا(. 
(295)

المقابلة: إيراد الكالم قي مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على  

 .955جهة الموافقة والمخالفة ،ينظر المعجم المفصل لعلوم البالغة 
(299)

 ينظر التاج )علل(. 
(297)

 ينظر التهذيب )رقب(. 
(298)

 .1/72ينظر كتاب سيبويه  
(296)

 ين )فسح(.ينظر الع 
(278)

 .4/578رواه الترمذي  
(271)

،وقال بعده :هذا 2/52رواه الخطيب البغدادي في تاريخه  

 حديث باطل بهذا اإلسناد.
(272)

في األصل )تقديره توسعة ( والصواب من شرح المية العجم  

 .227للعكبري 
(273)

 ينظر التهذيب )ولى(. 
(274)

 ينظر اللسان )عجل(. 
(275)

 ينظر العين )غلي(. 
(279)

 نظر الصحاح )نصل(.ي 
(277)

 في األصل )نعت ( وهو تحريف . 
(278)

 ينظر التاج )مدد(. 
(276)

 في األصل )مظلم( والصواب ما أثبتناه. 
(288)

 ينظر المجمل )قرن(. 
(281)

 ينظر األساس )درج(. 
(282)

 ينظر الصحاح )أجل(. 
(283)

 ينظر اللسان )عال(. 
(284)

 ما بين المعقوفين ساقطة من األصل . 
(285)

 .2/361داللت ( وهو غلط ،ينظر شرح المفصل  في األصل ) 
(289)

 في األصل ) سعر ( وهو غلط. 
(287)

 ينظر اللسان )أسا(. 
(288)

 ينظر الجمهرة )حطط(. 
(286)

ال وجود لتسمية الفلك الرابع في علم الفلك والشمس تدور في  

الفضاء حول مركز المجرة التي تتواجد فيها الشمس ومجموعتها 

كم/ثا، ينظر الموسوعة الفلكية 28 الشمسية وبسرعة تصل إلى

 . 549المبسطة 
(268)

زحل أحد كواكب المجموعة الشمسية ويعتبر الكوكب السادس  

 26في تسلسل المسافة من الشمس ويدور حول الشمس بمدة قدرها 

يوم،أما مسألة وجوده في الفلك السابع فأمر ال يعتد به في 199سنة و

 . 458لكية المبسطة علم الفلك الحديث، ينظر الموسوعة الف
(261)

 ما بين المعقوفين ساقطة من األصل . 
(262)

 اإليضاح سبق ذكره فيما مضى. 
(263)

 ينظر الصحاح )ضجر(. 
(264)

،ومابين المعقوفين 1/92رواه القضاعي في مسند الشهاب  

 ساقطة من األصل.
(265)

ينظر التاج )حدث( ،وينظر الدهر في الشعر العربي قبل  

 . 5اإلسالم 
(269)

 األساس )دنو(.ينظر  
(267)

 ينظر اللسان )دخل(. 
(268)

 ينظر العين )عول(. 
(266)

 الجناس سبقت اإلشارة إليه . 
(388)

 ينظر اللسان )ظنن(. 
(381)

ما بين المعقوفين بياض في األصل ،والتصويب من الغيث  

 .2/335المسجم
(382)

 ينظر التاج )فرج(. 
(383)

 الجناس سبقت اإلشارة إليه . 
(384)

 رة إليها.المقابلة سبقت اإلشا 
(385)

 ينظر اللسان )طبق(. 
(389)

 في األصل )هجوك( والصواب ما أثبتناه. 

                                                                        
(387)

 الصحاح )عدل(. 
(388)

مثل عربي مأخوذ من قولهم )سبق السيف العذل( ينظر جمهرة  

 .2/446،وتمثال األمثال 1/511األمثال 
(386)

في األصل )السيف سيف من يعذل ( وهو غلط والصواب ما  

 أثبتناه.
(318)

 لعين )سأر(.ينظر ا 
(311)

 ما بين المعقوفين ساقطة من األصل.  
(312)

 ينظر األساس )لجج(. 
(313)

 ينظر المجمل )وشل(. 
(314)

 .4/574رواه الترمذي  
(315)

 ينظر التهذيب )قنع(. 
(319)

 ينظر اللسان )خشي(. 
(317)

 ينظر العين )خول(. 
(318)

في األصل العبارة فيها بياض والتصويب من الغيث المسجم  

2/347. 
(316)

 ينظر اللسان )رجا(. 
(328)

 ينظر التاج ) رشح(. 
(321)

 ينظر الصحاح )همل(. 
(322)

 في األصل ) ثالث عشرين من ...( . 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. .1

هىـ( مخطىوط،دار 629اإلجازات ، أبو يحيىى زكريىا األنصىاري )ت .2

 .334953الكتب المصرية ،رقم المخطوط 

مىىر بىن محمىود الزمخشىىري أسىاس البالغىة، أبىىو القاسىم جىارهللا ع .3

 –هىـ( تحقيىىق مركىز التىىراث، الهيئىىة المصىرية العامىىة للكتىىاب  538)ت

 .3/1685القاهرة، ط

هىىىـ( 493االسىىتيعاب فىىي معرفىىة األصىىىحاب ،ابىىن عبىىد البىىر )ت .4

بهىىامش كتىىاب اإلصىىابة فىىي تمييىىز الصىىحابة ،البىىن حجىىر العسىىىقالني 

 هـ .1/1328هـ( ،مصر ،ط852)ت

 )د.ت(. 3كلي، بيروت، طاألعالم،  خير الدين الزر .5

أقصى األماني في علىم البيىان والبىديع والمعىاني،أبو يحيىى زكريىا  .9

هىىـ( تحقيىىق د.محمىىد خليىىل إبىىراهيم ،مجلىىة جامعىىة 629األنصىىاري )ت

 .2888 -11،العدد15تكريت ،المجلد 

اإليضىىاح فىىىي علىىىوم البالغىىة،الخطيب القزويني،شىىىرح وتحقيىىىق  .7

 .1/2889الرياض،ط –محمد عبد المنعم خفاجي،مكتبة المعارف 

 –اإليقىىاع فىىي الشىىعر العربي،عبىىد الىىرحمن الىىوجي،دار الحصىىاد  .8

 .1/1686دمشق ،ط

 –هىىىىىىـ( المعىىىىىىارف 774البدايىىىىىىة والنهايىىىىىىة ،ابىىىىىىن كثيىىىىىىر)ت  .6

 .5/1683بيروت،ط

بلىوغ األرب بشىىرح شىذور الىىذهب ، أبىو يحيىىى زكريىا األنصىىاري  .18

 .319419هـ( مخطوط،دار الكتب المصرية ،رقم المخطوط 629)ت

هىىـ(تحقيق عبىىد السىىالم محمىىد 255لبيىىان والتبيىىين ،الجىىاحظ )تا .11

 بيروت، )د.ت( . –هارون ،دار الجيل 

تىىاج العىىروس مىىن جىىواهر القىىاموس، محمىىد مرتضىىى الزبيىىىدي  .12

 هـ( تحقيق مجموعة من األساتذة، طبعة الكويت، )د.ت(.1285)ت

تاريخ ابن الوردي،زين الىدين عمىر بىن مظفر،منشىورات المطبعىة  .13

 .2/1696النجف ،ط –الحيدرية 

تىىاريخ األدب العربىىىي، كىىارل بروكلمىىىان، ترجمىىة د.عبىىىد الحلىىىيم  .14

 .3/1674مصر، ط –النجار، دار المعارف 

 –هىـ( دارالكتىب العلميىة 493تىاريخ بغىداد ،الخطيىب البغىدادي )ت .15

 بيروت،)د.ت(.

تىىاريخ التىىىراث العربىىىي، فىىىؤاد سىىىزكين، ترجمىىىة محمىىىود فهمىىىي  .19

سىىعود اإلسىىىالمية، إدارة الثقافىىىة  الحجىىازي، جامعىىىة اإلمىىام محمىىىد بىىىن

 .1661والنشر بالجامعة ، 

تىىىىىاريخ دولىىىىىة آل سىىىىىلجوق،عماد الىىىىىدين محمىىىىىد بىىىىىن محمىىىىىد  .17

هىىىـ( اختصىىىار الشىىيخ الفىىىتح بىىىن علىىي بىىىن محمىىىد 943األصىىفهاني)ت

 .2/1687بيروت،ط –البنداري،دار اآلفاق الجديدة 

هىـ( تحقيىق 837تمثال األمثال ،محمد بن علي العبىدري الشىيبي)ت .18

 .1/1682بيروت،ط –عد ذبيان ،دار الميسرة د.أس
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ألبي يحيى زكريا بن  شرح المية العجم

 هـ( 629محمد بن زكريا األنصاري )ت 

 دراسة وتحقيق

 

 

 د.مهند حمد شبيب

                                                                        
هىـ( تحقيىق مجموعىة 378تهذيب اللغة، أبو منصور األزهىري )ت .16

 .1697القاهرة،  –من األساتذة، دار الكتاب العربي 

جامع العلىوم والحكم،أبىو الفىرج عبىد الىرحمن بىن أحمىد بىن رجىب  .28

 هـ.1/1488بيروت،ط –هـ( دار المعرفة 758الحنبلي )ت

هىـ( تحقيىىق محمىىد 365، أبىو هىىالل العسىىكري )تجمهىرة األمثىىال .21

/  2بيىىروت، ط -أبىو الفضىىل إبىراهيم، وعبىىد المجيىد قطىىامش، دار الجيىل

1688. 

بيىروت )د.ت(  –هىـ( دار صىادر 321جمهىرة اللغىة ،ابىن دريىد )ت .22

. 

جىىىواهر األدب فىىىي أدبيىىىات وإنشىىىاء لغىىىة العىىىرب ،السىىىيد أحمىىىد  .23

طبعىىىىة جديىىىىدة بيروت، –الهاشمي،منشىىىورات      مؤسسىىىىة المعىىىىارف 

 منقحة )د.ت(.

حسن التوسل إلى صىناعة الترسىل ،شىهاب الىدين الحلبىي ،تحقيىق  .24

 بغداد. –أكرم عثمان يوسف، دار الشؤون الثقافية العامة 

دائىىىرة المعىىىارف اإلسالمية،يصىىىىدرها باللغىىىة :أحمىىىد الشىىىىنتاوي  .25

 .1633،وإبراهيم زكي خورشيد ،وعبد المجيد يونس،دار الفكر،

عربىي قبىل اإلسىالم ،د.ياسىر أحمىد فياض،بحىث الدهر فىي الشىعر ال .29

 غير منشور.

ديىىىوان امىىىرئ القيس،تحقيىىىق محمىىىىد أبىىىو الفضىىىل إبىىىىراهيم،دار  .27

 )د.ت(.4مصر ،ط –المعارف 

 –ديىىوان البىىارودي ،تحقيىىق محمىىد شىىفيق معىىروف،دار المعىىارف  .28

 .1672مصر،

ديىىوان الحسىىىن بىىىن علىىىي الضبي،الشىىىهير بىىىابن وكيىىىع التنيسىىىي  .26

 –نىىىىاجي ،دار الشىىىؤون الثقافيىىىة العامىىىىة هىىىـ( تحقيىىىق هىىىالل 363)ت

 .1/1668بغداد،ط

 .1692بيروت، –ديوان صفي الدين الحلي ،دار صادر  .38

ديىىىىىوان الطغرائي،تحقيىىىىىق د.علىىىىىي جىىىىىواد الطىىىىىاهر،ود.يحيى  .31

 .1679العراق، –الجبوري،منشورات وزارة اإلعالم 

هىـ( تحقيىق 422ديوان القاضي عبىد الوهىاب البغىدادي المىالكي)ت .32

األنىيس،دار البحىوث للدارسىات اإلسىالمية وإحيىاء التىراث د.عبد الحكىيم 

 .1/2884دبي،ط –

هىـ(تحقيق شىعيب 748سير أعالم النىبالء ،شىمس الىدين الىذهبي)ت .33

 .1689بيروت ، -األرنؤوط،مؤسسة الرسالة 

هىىـ( 273سىنن ابىن ماجىه،أبو عبىدهللا محمىىد بىن يزيىد القزوينىي) ت .34

 .2884اعتنى به بيت األفكار الدولية،

داود ،أبىو داود سىليمان بىن األشىعث السجسىتاني األزدي  سىنن أبىي .35

 -هىىىـ(،تحقيق محمىىىىد محيىىىىي الىىىدين عبىىىىد الحميىىىىد ،دار الفكىىىىر275)ت

 بيروت،)د.ت(.

سىىىىىنن الترمىىىىىذي،أبو عيسىىىىىى محمىىىىىد بىىىىىن عيسىىىىىى الترمىىىىىذي  .39

هىىـ( ،تحقيىىق أحمىىد محمىىد شىىاكر وآخىىرون،دار إحيىىاء 276السىىلمي)ت

 بيروت،)د.ت( . –التراث العربي 

ي أخبىار مىىن ذهىىب ،أبىىو الفىالح عبىىد الحىىي بىىن شىذرات الىىذهب فىى .37

 بيروت،)د.ت(. –هـ(دار الكتب العلمية 1886العماد الحنبلي)ت

شىىرح ابىىن عقيىىل علىىى ألفيىىة ابىىن مالىىك، بهىىاء الىىدين بىىن عقيىىل  .38

 –هـ( تحقيىق محمىد محيىي الىدين عبىد الحميد،المكتبىة العصىرية 796)ت

 . 1669بيرروت،

يىىىىا األنصىىىىىاري شىىىىرح األربعىىىىين النوويىىىىة ، أبىىىىىو يحيىىىىى زكر .36

 .337657هـ( مخطوط،دار الكتب المصرية ،رقم المخطوط 629)ت

شىىىرح ديىىىوان الفىىىرزدق،  شىىىرحه إيليىىىا الحىىىاوي،  دار الكتىىىىاب  .48

 .1/1681اللبناني، ط

مخطىوط دار الكتىب المصىرية،رقم   –شرح المية العجم ،البىدراني  .41

 .311832المخطوط 

رية،رقم مخطىوط دار الكتىب المصى –شرح المية العجىم ،الىدميري  .42

 /أدب .334748المخطوط 

هىىىـ( دراسىىىة وتحقيىىىق 919شىىىرح الميىىىة العجىىىم ،العكبىىىري )ت  .43

غىىزة ،المجلىىد  –د.محمىىود محمىىد العامودي،مجلىىة الجامعىىة اإلسىىالمية 

 .2882 -1،العدد 18

شرح المية العىرب، سىليمان بىن محمىد بىن أحمىد بىن زيىد بىن سىليم  .44

 )مجهول(، تحقيق د.ياسر أحمد فياض، بحث غير منشور.

                                                                        
هىـ(دراسة وتحقيىق 285شرح المية العرب، المنسىوب للمبىرد ) ت .45

د.ياسىىىىىىىر أحمىىىىىىىىد فيىىىىىىىىاض ،مجلىىىىىىىة جامعىىىىىىىىة األنبىىىىىىىىار للعلىىىىىىىىوم 

 .2886 – 1،العدد4اإلنسانية،المجلد

هىـ( 943شرح المفصل ،موفق الدين أبو البقىاء يعىيش بىن علىي)ت .49

قدم له وصنع حواشىيه وفهارسىه،د.أميل بىديع يعقىوب،دار الكتىب العلميىة 

 .  1/2881،طبيروت –

شرح مقامات الحريري،أبو العباس أحمىد بىن عبىد المىؤمن القيسىي  .47

هىـ( نشىىره محمىد عبىد المىىنعم خفاجي،المكتبىة الثقافيىىة 916الشريشىي )ت

 بيروت )د.ت(. –

شىعب اإليمىىان ،أبىىو بكىر أحمىىد بىىن الحسىين البيهقي،تحقيىىق محمىىد  .48

 هـ.1/1418بيروت ،ط –السعيد بسيوني زغلول ،دار الكتب العلمية 

شىىىعر الشىىىىافعي ،د.مجاهىىىد مصىىىىطفى بهجىىىت ،مطىىىىابع جامعىىىىة  .46

 .1689الموصل،

هىـ( تحقيىىق مفيىد قميحىىة، دار 279الشىعر والشىعراء،ابن قتيبىىة )ت  .58

 .1685/ 2بيروت،ط –الكتب العلمية 

الصىىىحاح تىىىاج اللغىىىة وصىىىحاح العربيىىىة، إسىىىماعيل بىىىن حمىىىاد  .51

هىىىـ( تحقيىىىق أحمىىىد عبىىىد الغفورعطىىىار، بيىىىروت، 363الجىىىوهري )ت

 .3/1684ط

صىىىحيح البخىىىاري،أبو عبىىىد هللا محمىىىد بىىىن إسىىىماعيل البخىىىاري  .52

 –اليمامىىة  –هىىـ(،تحقيق د.مصىىطفى ديىىب البغىىا ،دار ابىىن كثيىىر 259)ت

 .3/1687بيروت،ط

صحيح مسلم ،أبو الحسين مسلم بىن الحجىاج القشىيري النيسىابوري  .53

 -هىـ(،تحقيق محمىىد فىؤاد عبىىد البىىاقي دار إحيىاء التىىراث العربىىي219)ت

 بيروت ،)د.ت( .

الضىعفاء الكبير،أبىىو جعفىىر محمىىد بىىن عمىىر بىىن موسىىى العقيلىىي ،  .54

 –تحقيىىىىىق عبىىىىىىد المعطىىىىىي أمىىىىىىين قلعجىىىىىي،دار المكتبىىىىىىة العلميىىىىىىة 

 .  1/1684بيروت،ط

الطغرائىىىي حياتىىىه شىىىعره الميتىىىه،د.علي جىىىواد الطاهر،مطبعىىىة  .55

 .1/1693بغداد ،ط –التضامن 

هىىـ( تحقيىىىق 958العبىىاب الزاخىىر واللبىىىاب الفاخر،الصىىاغاني)ت .59

 .1687بغداد ، –سن آل ياسين ،دار الشؤون الثقافية العامة محمد ح

أبىو يحيىىى زكريىا األنصىىاري  -عمىاد الرضىى ببيىىان آداب القضىاء  .57

 .384845هـ( مخطوط،دار الكتب المصرية ،رقم المخطوط 629)ت

العمىىدة فىىي محاسىىن الشىىعر وآدابىىه ونقىىده،ابن رشىىيق القيروانىىي)  .58

ميىىد ،مطبعىة حجىىازي ـ هىـ ( تحقيىق محمىىد محىي الىىدين عبىد الح459ت

 . 1634/ 1القاهرة طـ

هىىـ( تحقيىىق د.مهىىدي 175العىين ،الخليىىل بىىن أحمىىد الفراهيىىدي )ت .56

 .1685 -1688المخزومي ،د.إبراهيم السامرائي،دار الرشيد للنشر،

هىىىىىـ( تحقيىىىىىق د.عبىىىىىدهللا 279غريىىىىىب الحىىىىىديث،ابن قتيبىىىىىة )ت .98

 هـ.1/1367بغداد،ط –الجبوري،مطبعة العاني 

رح الميىىة العجىىم، صىىالح الىىدين الصىىفدي الغيىىث المسىىجم فىىي شىى .91

 .1/1675بيروت، ط –هـ( دار الكتب العلمية 794)ت

القىىاموس المحىىيط، مجىىد الىىدين محمىىد بىىن يعقىىوب الفيروزآبىىادي  .92

 بيروت، )د.ت(. –هـ( الموسوعة العربية للطباعة والنشر881)ت

بغىداد،  –هىـ( مكتبىة المثنىى 428القىانون فىي الطىب ،ابىن سىينا )ت .93

 )د.ت( .

ءة فىىىي الميىىات األمىىىم، د. محمىىود الربىىىداوي، مجلىىة التىىىراث قىىرا .94

 ، )د.ت(.84 – 83دمشق، العدد  –العربي 

هىىـ( راجعىىه وصىىححه 938الكامىىل فىىي التىىاريخ ،ابىىن األثيىىر)ت .95

 .4/2889بيروت،ط –د.محمد يوسف الدقاق،دار الكتب العلمية 

هىـ( تحقيىق 285الكامل في اللغة واألدب،  أبىو العبىاس المبىرد )ت .99

 .1/1666لبنان، ط –بو الفضل إبراهيم،  المكتبة العصرية محمد أ

كتىاب األضىداد فىي كىالم العرب،أبىو الطيىب عبىد الواحىد بىن علىي  .97

هـ( تحقيق د.عىزة حسىن ،دار طىالس للدراسىات 351اللغوي الحلبي )ت

 . 2/1669والترجمة والنشر،ط

كتىىىىىىىىىاب التعريفىىىىىىىىىات،علي بىىىىىىىىىن محمىىىىىىىىىد بىىىىىىىىىن علىىىىىىىىىىي  .98

بيىروت  –ر خضىر،دار المعرفىة هىـ(تحقيق عىادل أنىو819الجرجىاني)ت

 . 1/2887،ط

كتاب القوافي ،أبو يعلى عبىد البىاقي عبىد هللا بىن المحسىن التنىوخي  .96

 .  2/1678مصر،ط –،تحقيق د.عوني عبد الرؤوف ،مكتبة الخانجي 
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ألبي يحيى زكريا بن  شرح المية العجم

 هـ( 629محمد بن زكريا األنصاري )ت 

 دراسة وتحقيق

 

 

 د.مهند حمد شبيب

                                                                        
الكتىىاب، كتىىاب سىىيبويه، أبىىىو بشىىر عمىىرو بىىىن عثمىىان بىىن قنبىىىر  .78

 –مىدني هـ( تحقيق وشرح عبد السىالم محمىد هىارون، مطبعىة ال188)ت

 .2/1653القاهرة، ط

هىـ( تحقيىق علىي 365كتىاب الصىناعتين ،أبىو هىالل العسىكري )ت .71

 .  1671مصر، –محمد البجاوي،مطبعة عيسى البابي الحلبي 

كشىىف الظنىىون عىىن أسىىامي الكتىىب والفنىىون ،حىىاجي خليفىىة،دار  .72

 لبنان ،)د.ت(. –العلوم الحديثة 

ي،مطىىابع الالميتان.أعىىدهما وعلىىق عليهمىىا ،عبىىد المعىىين الملوح .73

 .1699دمشق، –وزارة الثقافة واإلرشاد القومي 

القىىاهرة،  –هىىـ( دار الحىىديث 711لسىان العىىرب، ابىىن منظىىور )ت .74

2883. 

هىىىىـ( مطبعىىىىة 938اللبىىىىاب فىىىىي تهىىىىذيب األنسىىىىاب،ابن األثيىىىىر ) .75

 هـ .1396السعادة،

هىىـ( تحقيىىىق هىىىالل نىىىاجي 365متخيىىر األلفىىىاظ ،ابىىىن فىىىارس )ت .79

 .1/1678بغداد ،ط –،مطبعة المعارف 

هىىـ( 937المثىىل السىىائر فىىي أدب الكاتىىب والشىىاعر،ابن األثيىىر)ت .77

 –تحقيىىىىق د.أحمىىىىد الحىىىىوفي ،د.بىىىىدوي طبانة،مطبعىىىىة نهضىىىىة مصىىىىر 

 .1/1698القاهرة،ط

هىـ( تحقيىق زهيىر عبىد المحسىن 365مجمىل اللغىة، ابىن فىارس )ت .78

 .  2/1684سلطان،مطبعة الرسالة ،ط

حمىد أبىو هىـ( تحقيىق م518مجمع األمثال، أبو الفضل الميداني )ت .76

 .2/1687بيروت، ط –الفضل إبراهيم، دار الجيل 

المختصىر فىىي أخبىىار البشىىر،عماد الىىدين أبىىو الفىىدا إسىىماعيل ،دار  .88

 بيروت،)د.ت(. -الكتاب اللبناني

المستدرك على الصىحيحين ،أبىو عبىد هللا محمىد بىن عبىدهللا الحىاكم  .81

 –النيسىىابوري،تحقيق مصىىطفى عبىىد القىىادر عطىىا ،دار الكتىىب العلميىىة 

 .1/1668بيروت،ط

المستقصى في أمثال العىرب، أبىو القاسىم جىارهللا عمىر بىن محمىود  .82

 .2/1687بيروت، ط –هـ( دار الكتب العلمية 538الزمخشري)ت 

مسىىىىتويات البنىىىىاء الفنىىىىي فىىىىي شىىىىعر الطغرائي،أحمىىىىد عبىىىىدهللا  .83

 .1667جامعة األنبار ، –العاني،رسالة ماجستير،كلية التربية 

هىـ(، مؤسسىة 241د بىن حنبىل الشىيباني )تالمسند ،أبو عبدهللا أحم .84

 القاهرة،)د.ت( . –قرطبة 

مسىند الشىىهاب،أبو عبىىدهللا محمىىد بىن سىىالمة بىىن جعفىىر القضىىاعي   .85

 –هىىـ(،تحقيق حمىىدي عبىىد المجيىىىد السىىلفي ،مؤسسىىة الرسىىىالة 454)ت

 .2/1689بيروت،ط

معاهىىد التنصىىيص علىىى شىىواهد التلخيص،عبىىد الىىرحيم العباسىىي  .89

 –حيىىي الىىدين عبىىد الحميىىد ،عىىالم الكتىىب هىىـ( تحقيىىق محمىىد م693)ت

 بيروت ،

 –هىىـ( دار المستشىىرق 989معجىىم األدبىىاء ، يىىاقوت الحمىىوي )ت .87

 بيروت،  )د.ت(.

هىـ( 398المعجم األوسط،أبو القاسم سليمان بن أحمىد الطبرانىي)ت .88

 -،تحقيىىق طىىارق بىىن عىىوض ،عبىىد المحسىىن بىىن إبىىراهيم ،دار الحىىرمين

 هـ. 1415القاهرة ،

بيىروت،  –هىـ( دار صىادر 989اقوت الحمىوي )تمعجم البلدان، ي .86

1676. 

هىـ( 398المعجم الكبير، أبو القاسم سىليمان بىن أحمىد الطبرانىي)ت .68

الموصىىل  –، تحقيىق حمىىدي عبىىد المجيىىد السىىلفي،مكتبة العلىىوم والحكىىم 

 .2/1683،ط

معجىىىم المصىىىطلحات البالغية،د.أحمىىىد مطلوب،مطبعىىىة المجمىىىع  .61

 .  1683العلمي العراقي ،

فصل في علوم البالغة البىديع والبيىان والمعاني،د.أنعىام المعجم الم .62

 .  2/1669بيروت ،ط –فّوال عكاوي ،دار الكتب العلمية 

 –معجىم المىؤلفين ،عمىر رضىا كحالىة ،دار إحيىاء التىراث العربىىي  .63

 بيروت،)د.ت(.

مغنىىىي اللبيىىىب عىىىن كتىىىىب األعاريىىىب، ابىىىن هشىىىام األنصىىىىاري  .64

علىي حمىد هللا، دار الفكىر هىـ( تحقيىق د. مىازن المبىارك و محمىد 791)ت

 .1685/ 9بيروت، ط –

بيىىروت  –مفتىاح السىىعادة ،طىىاش كبىىرى زاده ،دار الكتىىب العلميىىة  .65

 .1/1685،ط

                                                                        
المقاصىىد الحسىىنة فىىي بيىىان كثيىىر مىىن األحاديىىث المشىىتهرة علىىى  .69

هىىىـ( تحقيىىىق عبىىىدهللا محمىىىد 682األلسنة،شىىىمس الىىىدين السىىىخاوي )ت

 .1/1687بيروت،ط –الصديق،دار الكتب العلمية 

الموسىىوعة الفلكيىىىة المبسىىطة،ميخائيل عبىىىد األحىىد ،مؤسسىىىة دار  .67

 .1/1677جامعة الموصل،ط –الكتب للطباعة والنشر 

محمىىد بىىن عمىىر الحضىىرمي  -نشىىر العلىىم فىىي شىىرح الميىىة العجىىم  .68

هىىىىىـ( مخطىىىىىوط ،دار الكتىىىىىب المصىىىىىرية ،رقىىىىىم المخطىىىىىوط 638)ت

 /أدب.313458

د الشىرواني نفحة الىيمن فيمىا يىزول بىذكره الشىجن ،أحمىد بىن محمى .66

 .1685بيروت، –،دار آزال للطباعة والنشر 

هىىىـ( تحقيىىىق كمىىىال 37نقىىىد الشىىىعر ،قدامىىىة بىىىن جعفىىىر )ت .188

 .2/1678القاهرة،ط –مصطفى ،مكتبة الخانجي 

وفيىات األعيىان وأنبىىاء أبنىاء الزمىىان، أبىو العبىىاس أحمىد بىىن  .181

 –هىىـ( تحقيىىق د.إحسىىان عبىىاس، دار صىىادر 981محمىد بىىن خلكىىان، )ت

 .1677بيروت،  

 
 


