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 ملخصال
ْ أظهرها إلى الوجود، تناولت في هذا البحث شخصية أندلسية  كانت قبل ورقات هذا البحث مغمورة فأحببت أن

واقتضت دراسة البحث أن يقسم على قسمين، تناولت في القسم الأول حياة الأديب، تضمنت اسمه، ونسبه، والمولد 
ثم وثقتها وأقمت مكانته العلمية وشيوخه ومؤلفاته، وفي القسم الثاني تناولت شعره ونثره وتتبعتها في المظان ووالنشأة 

 دراسة علمية عليها.

Abstract 

In this study, I dealt with an Andalusian personality who was before the papers of this

research unknown. I loved to show it to exist, and the research study required that it be

divided into two parts. The first part dealt with the life of the writer, which included his

name, the birth and the emergence of his scientific status, his elders and his writings. And

followed in the parades and then documented and conducted a scientific study on them. 

 
 الفصل الأول

 حياته
 : أول ا: اسمه ونسبه

ّاب الشعراء،  اص، من الكت ّ "صاعد بن الحسن بن عيسى الربعي البغدادي، أبو العلاء، عالم بالأدب واللغة، قص
وله معرفة بالموسيقى والغناء. نسبته إلى ربيعة بن نزار، ولد بالموصل، ونشأ ببغداد، وانتقل إلى الأندلس حوالي سنة 

ّف له كتاب الفصوص على نسق أمالي القالي، فأثابه عليه بخمسة ه، فأكرمه واليها ا380 لمنصور محمد بن أبي عامر، فصن
 .(1)آلاف دينار"

ّام في كتابه الذخيرة ينفرد  ومن خلال مراجعة النصوص من المصادر التي تشير إلى اسمه ونسبه نلاحظ ابن بس
بائع:  باقي الر عة الفرس دون  لى ربي سبة إ بة، بالنص " على أن الربعي ن بن عيسى، البغدادي تر بن الحسن  هو صاعد 

ً، ينتمي في ربيعة الفرس" ً، والربعي نسبا  .(2)والطبري أصلا
ُميدي في جذوته، إذ يقول: "وأظن أصله من ديار  َن أشار إلى ذلك الح ّل م ولم تجزم المصادر بأصله، وأو

 .(3)الموصل"
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يكثر وصفه بصاعد البغدادي في العديد من المصادر، " ولعل هذه النسبة تعود إلى ارتباطه ببغداد قبل رحيله  و
لى اسمه، وخلوه من ذكر أصله الموصلي، درجت معظم إلى الأندلس، ورغم خلو الفصوص من إضافة هذه النسبة إ

المصادر على تعريف صاعد بالبغدادي دون الموصلي،؛ لدلالة بغداد على الوسط العلمي الذي منح صاعداً مكانته العلمية 
. ومن كّل ما تقّدم يتبين أّن اسمه الكامل سيكون هو "أبو العلاء صاعد بن الحسن بن عيسى (4)في الأندلس"

 .(5)دادي، أمّا نسبته إلى الموصل فتبدو غير مشهورة بالقياس إلى ما تضمنته مختلف المصادر التي ترجمت له"البغ
 : المولد والنشأة

لم تشر المصادر التي تناولت صاعد البغدادي بالدراسة إلى ذكر تاريخ دقيق يؤكد لنا سنة ولادته، وقد أشار محقق 
، قرأ بالموصل على مشايخها قبل ـه339، أو ـه335أو  ـه330أو  ـه329سنة كتاب الفصوص إلى أنّه " ولد حوالي 

 .(6)أْن ينتقل إلى بغداد، ودرس على يد أبي سعيد السيرافي وأبي علي الفارسي وغيرهما"
ونتيجة لعدم استقرار الأوضاع في بغداد وكثرة الفتن أيام حكم البويهيين "قصد الأندلس التي نال بها حظوة عند 
المنصور بن أبي عامر، وهناك الّف كتابه الفصوص الذي اشتهر به، ورحل عن قرطبة إلى دانية متّصلاً ببلاط مجاهد 

 .(7)"ـه417، أو سنة ـ ه410العامري، ثم انتقل إلى بلاط منذر بن يحيى التجيبي بسرقسطة، وتوفي بصقلية سنة 
فقد ذكر صاعد البغدادي بعض الأبيات التي ذكرها صاحب الذخيرة ومع أّن المصادر لم تذكر لنا تأريخاً دقيقاً لولادته، 

 :(8)يذكر فيها أنّه قال هذه القصيدة وقد بلغ الخامسة والسبعين من عمره، إذ يقول
 ن  م كككككككككككككككككككك يككككككككككككككككككككة  ل كككككككككككككككككككك        كككككككككككككككككككك       كككككككككككككككككككك   لب  
 

  

  ب  ثغككككككككككككككككككككككك  مككككككككككككككككككككككك  ديل  ليكككككككككككككككككككككككة  ككككككككككككككككككككككك     ي ككككككككككككككككككككككك 
 هبككككككككككككككككككك  التح ككككككككككككككككككك    وسكككككككككككككككككككبع    مخككككككككككككككككككك      عكككككككككككككككككككد   

 
  

  يبب ككككككككككككككككككككنك  ظ   هلكككككككككككككككككككك ا الككككككككككككككككككككد      كككككككككككككككككككك     كككككككككككككككككككك    
 فالأبيات تبيّن لنا أّن صاعداً عندما نظم هذه الأبيات كان عمره قد بلغ الخامسة والسبعين. 

توفي سنة  ، "وإّن هذه القصيدة قد نظمت سنة وفاته ـ ه410فلو سلمنا جدلاً بصحة الأخبار التي تقول إّن صاعداً 
 .(9)"ـه335سيكون تاريخ ميلاده بعد 

يد، وعاد إليها ـه403المعلومات التي أوردها ابن بسّام هي "أّن صاعداً غادر قرطبة سنة ومن  ، أيام خلافة هشام المؤ
عندما تولّى سليمان المستعين الخلافة للمرّة الثانية، وأنّه غادرها بعد ذلك نهائياً بعد يأسه من كرمه، وخلافة سليمان 

وبافتراضنا أّن القصيدة التي أجاب بها صاعد أبا حفص بن برد لم  …،ـه407ه إلى أْن قُتل سنة 403امتّدت من 
 .(10):ـ ه330و 329ه نصل إلى أّنَّ تاريخ ميلاد صاعد محصور بين 404تقل قبل سنة 

ه كما جاء ذلك في بعض المصادر " فإّن تاريخ ميلاده قياساً إلى تاريخ وفاة ابن برد 417أمّا إذا كان تاريخ وفاته هو 
، بافتراض أّن القصيدة قيلت قبل ـ ه335، أو ما قبلها، والراجح أّن ميلاده كان قريباً من سنة ـه339سيكون سنة 

 .(11)تاريخ وفاة أبي حفص بن برد بسنوات"
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 : مكانة صاعد العلمية
مه  غدادي علو صاعد الب ها  هل من تي ن ية ال ئة العلم فة البي ها معر من خلال كن  تي يم صادر ال من الم لدينا  جد  لا يو
الأولية، ومع ذلك توجد إشارة إلى أّن "صاحب الفصوص قرأ ببلاده الموصل اللغة على مشايخها وتفنن في فنون من 

"ولم تكن العلوم والآداب في ديار الموصل بأقل ازدهاراً منها في بغداد، فالموصل كانت البيئة العلمية  .(12)"الأدب
والأدباء، ويكفي أْن نذكر من الأعلام الذين نبغوا في هذا البلد بعض التي أمّدت بلاط بني حمدان بكثير من العلماء 

 .(13)مَن ذكرهم الثعالبي في يتيمته"
يدون الحصول عليه من معارف  ولم تكن الموصل بمعزل عن باقي المناطق، فقد كانت ترفد التلاميذ والمتأدبين بما ير

يغادر هذا البلد إلى بغداد أو غيرها إلّا بعد أْن كان قد حصل من خلال المجالس العلمية، فهذا يدل على "أّن صاعداً لم 
في مجالسها العلمية المعارف الأولى التي تعوّد التلاميذ والمتأدبون تحصيلها، واقصد دراسة علوم القرآن والحديث واللغة 

قليل من المادة العلمية وأّن قسماً غير … والقصص والأخبار ورواية أشعار القدماء فضلاً عن رواية أشعار المحدثين،
 .(14)التي كوّنت الفصوص يعود إلى ما حّصله صاعد في هذه البيئة العلمية المائلة إلى التبدي"

في  يادة التحصيل  صيل، وإّن ز ستكمال تح مق وا سته بع نت درا غداد كا في ب صاعد  ها  تي حصل علي عارف ال إّن الم
 .(15)بيراً عن كفاءة علماء بغداد وشيوخها في ذلك العصرالمعارف التي كان المنتقل إلى بغداد يحس بها كانت تع

ولم يكتِف صاعد البغدادي بالأخذ من مجالس بغداد وشيوخها، بل كانت له سفرات عديدة لأخذ العلم، فقد سافر 
 إلى البصرة وواسط والأبلة والأهواز ودمشق وغيرها. " إّن تلمذة صاعد لشيوخ العلم لم تكن مقصورة على شيوخ بغداد
وعلمائها، فشيوخ باقي الحواضر الإسلامية وشعراؤها وأعراب البادية قد ساهموا كلّهم في رسم صورة الشخصية العلمية 

يؤلف الفصوص"  .(16)لصاعد قبل أْن ينتقل إلى الأندلس و
ّي به آثار وعندما توجّه إلى الأندلس من المشرق ودخوله قرطبة أيام المنصور بن أبي عامر " عزم المنصور على أْن يعف

أبي علي البغدادي الوافد على بني أمية، فما وجد عنده ما يرتضيه، وأعرض عنه أهل العلم، وقدحوا في علمه وعقله 
 .(17)ودينه، ولم يأخذوا عنه شيئاً لقلة الثقة به"

ّه اجتمع عند المنصور بن أبي عامر أعيان الأوان ك بين أهل الأندلس أن ناظرات التي جرت بينه و الزبيدي ومن الم
يف، فقال لهم المنصور: "هذا الرجل الوافدُ علينا يزعمُ أنّهُ متقدم في هذه الآداب التي انتم سُرجها  والعاصمي وابن العر
ية، وأحّبُّ أْن يمتحن ما عنده. فوجه إليه، ودخل والمجلس قد أحتفل فخجل، فرفع المنصور  الضاحية، وأهلّتُها السار

بي سع بادره العاصمي بالسؤال عن مجلسه وآنسه، وسأله عن أ يه. ف يه كتاب سيبو ّه لقيه وقرأ عل سيرافي، فزعم أن يد ال
 .(18)مسألة من الكتاب، فلم يحضره فيها من جواب واعتذر أّنَّ النحو ليس جُّل بضاعته"

قال له الزبيدي: فما تحسُن أيها الشيخ؟ فقال: حفظ الغريب، قال: فما وزن أولق، فضحك صاعد، وقال: أمثلي يسأل 
قال:  ُه، و ّر لون له، فتغي ّك تجه شّك أن لا ن سألناك، و قد  يدي: ف قال الزب صبيان المكتب،  نه  ُسأل ع ما ي َّّ هذا؟ إن عن 

أخال الشيخ صناعته الأبنية؟ فقال له: أجل، فقال صاعد: )أفعل(، قال الزبيدي: صاحبكم ممخرق، قال له صاعد: 
فناظره ابن العريف، فظهر عليه صاعد، وجعل لا يجري في المجلس … وبضاعتي أنا حفظ الأشعار، ورواية الأخبار، 
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 .(19)كلمةً إلّا أنشد عليها شعراً شاهداً فازداد المنصور عجباً"
صور  لس المن في مج له  تي حصلت  لأمور ال سأله ومن ا صنعاني، ف غوث ال بي ال تأليف أ قراءة كتاب)النكت(  عاؤه  اد

وأبيك لقد بَعُدَ عهدي به، ولا أحفظ الآن منه شيئاً، ولـكنه يحتوي  المنصور إن كنت قرأته فماذا يحتوي؟ فقال: "
مر نك، وأ كذب م يت أ ما رأ لك، ف ّ ه مث عد الل  صور: أب له المن قال  بر، ف لا خ شعر و شوبها  لا ي ثورة  غة من لى ل  ع

 .  (20)بإخراجه"
 وأن يرمى كتابه الفصوص في النهر، فقال فيه بعض الشعراء:

 ال صكككككككككككككك   كتكككككككككككككك ب  يف النهكككككككككككككك      ككككككككككككككد غكككككككككككككك    
 

 و كككككككككككككككككككككككككككك ا كككككككككككككككككككككككككككك   ث يككككككككككككككككككككككككككك   ي ككككككككككككككككككككككككككك     
 فأجاب صاعد: 

ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك       ىل معدنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك      
 

 (21)ال صكككككككككككككككككك    البحكككككككككككككككككك      يف  عكككككككككككككككككك    ت  ككككككككككككككككككد   
بينهم زادت من حظوته بفضل ما كان يحصل عليه من العلم إّن مجالسته للعلماء والأدباء والمناظرات التي كانت تجري  

 بفضل ما كان يحصل عليه في هذه المجالس من شيوخ العلم المتنافسين فيما بينهم لأجل الاستظهار والمجادلة.
 شيوخه:

بالموصل لكل عالم من العلماء لابدّ أْن يكون هناك شيوٌخ أخذ عنهم العلم والمعرفة، ومن هؤلاء صاعد الذي "قرأ 
بالوزير  سيرافي وأبي علي الفارسي وغيرهما، واتصل  لى بغداد، ودرس على أبي سعيد ال على مشايخها قبل أْن ينتقل إ
المهلبي وحضر مجلس أبي الفتح ابن العميد ووصل إلى بلاط فنا خسرو عضد الدولة البويهي، وولّاه الوزير أبو القاسم 

 عبد العزيز بن يوسف خزانة كتبه.
بغداد في إحدى الفتن التي أصابتها أيام البويهيين، وقصد الأندلس التي نال بها حظوة عند المنصور بن أبي  خرج من

 .(22)عامر وهناك ألّف كتابه الفصوص الذي اشتهر به"
يق الـكثير من العلماء الذين لم تتطرق إليهم أغلب المصادر، فقد كان صاعد شأنه شأن  فقد أخذ صاعد معارفه عن طر

ر من علماء القرن الرابع "يميل إلى اكتساب معارف موسوعية ترفعه إلى درجة العالم المشارك، فهو يروي عن الـكثي
صحاء  شعراء، وف تأدبين، وال حاة، والم يين والن غو صوفية، والل ئد، وال ماء العقا مذاهب، وعل هاء ال حّدثين، وفق قرئين والم الم

 .(23)البادية"
 د البغدادي:ومن بين العلماء الذين أخذ عنهم صاع

 ، كان إماماً في العربية والأدب.ـ ه384الرماني:  أبو الحسن علي بن عيسى الرماني الإخشيدي الوراق ت  .1
ية.ـه370"الحسن بن بشر بن يحيى أبو القاسم الآمدي ت .2  ، كان عالماً شاعراً راو
 علي بن الحسين أبو الفرج الأصفهاني مؤلف كتاب الأغاني المشهور. .3
 ، ألّف كتاب الفرج بعد الشّدة.ـه384بن محمد أبو علي القاضي التنوخي المحسن بن علي  .4
 .ـه371أبو عثمان الخالدي: سعيد بن هشام الشاعر ت  .5
 .ـه380أبو بكر الخالدي: محمد بن هشام الشاعر ت  .6
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 ابن البقّال: أبو الحسن علي بن محمد كان أديباً من شعراء بغداد ومجوّديها. .7
 .ـه371أو  ـه376بن جعفر الهمذاني معلم عّز الدولة البويهي ت أبو الفتح المراغي: محمد  .8
 أبو الحسن السميساطي: علي بن محمد العدوي أصله من سميساط في أرمينية. .9

براهيم المعروف بالكاغدي ت  .10  .ـه399أبو عبدالله البصري: الملقب بجعل، الحسين بن علي بن إ
اسم الداركي الأصفهاني، أحد كبار فقهاء الشافعية ت سنة الداركي: عبد العزيز بن عبدالله بن محمد أبو الق .11

 . ـه375
 ابن شاذان: محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن شاذان أبو بكر الرازي المذكر الواعظ الصوفي.  .12
براهيم بن الخطاب، ألّف معالم السنن وشرح البخاري. .13  الخّطابي: الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إ
 .ـه368بن جعفر، أبو بكر ، سكن قطيعة الدقيق فنُسب إليها ت القطيعي: أحمد  .14
ّ ه بن محمد العكبري الفقيه الحنبلي الورع ت  .15  .ـه387ابن بطة: عبيد الل 
الأمير أبو جعفر محمد بن ورقاء بن نصلة الشيباني من رؤساء عرب الشام وقوادها سمع منه صاعد ببغداد  .16

 .ـه365سنة 
.الوزير ابن حنزابة: ـ ه388بن يوسف المعروف بالخطار، الكاتب الشاعر ت الوزير أبو القاسم عبدالعزيز  .17

 .ـه399جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات، أبو الفضل، المعروف بابن خنزابة ت 
ابن الحجاج: أبو عبدالله الحسن بن احمد بن الحجاج، أحد كبار الشعراء الذين خرجوا من الجد إلى الهزل  .18

 .ـه391والمجون، ت 
 .(24)"ـه385ابن سكرة: ابو الحسن محمد بن عبدالله بن محمد بن سكرة الهاشمي البغدادي ت  .19

من خلال هذا العدد من العلماء الذين أخذ عنهم صاعد البغدادي يتبين لنا أّن صاعداً قد حصل على معارف جمّة 
لال تلمذته على المقرئين والمفسرين قبل أْن يرحل إلى بلاد الأندلس، هذه المعرفة كانت متنوعة المشارب من خ

يق ملازمته  ً عن آداب معاشرة الأمراء التي حصل عليها عن طر والمحّدثين وفقهاء المذاهب ورواة الشعر، فضلا
 لمجالس الأمراء والقواد وغيرهم.

 مؤلفاته: 
فمن الـكتب التي ألّفها هو لم تذكر المصادر التي تناولت صاعد البغدادي بالدراسة ذكر مؤلفاته التي قام بتأليفها، 

كتاب )الفصوص( على نحو كتاب )النوادر( لأبي علي القالي. "واتفق لهذا الكتاب من عجائب الاتفاق أّنَّ أبا العلاء 
دفعه حين كمل لغلام له يحمله بين يديه وعبر النهر، نهر قرطبة؛ فخانت الغلام رجله فسقط في النهر هو والكتاب؛ فقال 

يف –اء في ذلك بعض الشعر ّ ه محمد بن يحيى المعروف بابن العَرِ بيتًا مطبوعًا بحضرة المنصور، وهو:  -وهو أبو عبد الل 
 ]من السريع[

 ال صككككككككككككك   كتككككككككككككك ب  البحككككككككككككك    يف   كككككككككككككد غككككككككككككك    
 

 و كككككككككككككككككككككككككككك ا كككككككككككككككككككككككككككك   ث يككككككككككككككككككككككككككك   ي ككككككككككككككككككككككككككك     
 فضحك المنصور والحاضرون، فقال صاعد مرتجلاً مجيباً لابن العريف: ]من السريع[: 
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ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك       ىل معدنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك      
 

 (25)"ال صككككككككككككككككك    البحككككككككككككككككك      يف  عككككككككككككككككك    ت  كككككككككككككككككد   
َّّف آخر سمّاه:" كتاب الهجفجف بن غيدقان بن يثربي مع الخنوت بنت مخرمة بن أنيف"   .(26)له مُؤل

ا، انخرم  اس بن قَعْطَل المَْذِحجي مع ابنة عمه عفراء، وهو كتاب مليح جّدًّ أيام وكذلك ألّف كتاباً آخر سماه: "كتاب الجوَّّ
 .(27)الفتن بالأندلس، فنقصت منه أوراق لم توجد بعد، وكان المنصور كثير الشغف بهذا الكتاب"

 

 الدراسة الفنية
 الاستعارة

: هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة الأصلي، أو أْن  الاستعارة
استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة تعرفها بالمعنى المصدري، فتقول: هي 

 .(28)المعنى الأصلي
فقد مال ابن صاعد البغدادي إلى توظيف بعض الفنون البلاغية في أشعاره، فقد جّسد الاستعارة في ذلك، 

 ومنها قوله: 
ككككككككككككككك  هل  ككككككككككككككك  م ككككككككككككككك      كككككككككككككككن  الكككككككككككككككد        ي ن   س   ال ُي 

 
كككككككككككككككككككك       ب كككككككككككككككككككك و لكككككككككككككككككككك      تك ع ن كككككككككككككككككككك    يهكككككككككككككككككككك  ن  س 

فقد جعل للدهر نفساً ينقطع وهو يحاول إيجاد مثل زاهرة المنصور، وهذا من قبيل الاستعارة وإضفاء انقطاع  
 النظير عن عمران هذا الملك الجليل.

 وكذلك قوله:
 اي م ككككككككككككككككككن ي   كككككككككككككككككك     مكككككككككككككككككك    مكككككككككككككككككك     كككككككككككككككككك   

 
ككككككككككككككككي      يككككككككككككككككدا ال يكككككككككككككككك يل   بككككككككككككككككي    ككككككككككككككككب    ال   

باستعارة بليغة أّن لا مجال لإصلاح ما فات من الزمان الأول، فالشيب لاح بمفرقه، وكما قيل قديماً لا فقد صور  
 يصلح العطار ما أفسده الدهر.
 وكذلك الحال في قوله:

ككككككككككككككككككك   ي ككككككككككككككككككك ّن يديككككككككككككككككككك    ككككككككككككككككككك    ككككككككككككككككككك    ك   
 

 ي ككككككككككككككككككككككككك ّن يديككككككككككككككككككككككككك    ي سككككككككككككككككككككككككك   يع ككككككككككككككككككككككككك ب   
 ندماً لما كسبت يداه من أفعاله.فجعل من الرضا على سبيل الاستعارة وكأنه شخص يتوسل إليه  

 وكذلك قوله: 
 اليككككككككككككككككك أ  ككككككككككككككككك   الكككككككككككككككككدين وا تكككككككككككككككككد  اهلكككككككككككككككككد 

 
 غ ضككككككككككككككككك   و ككككككككككككككككك   ا  كككككككككككككككككة   ككككككككككككككككك ب  ا ككككككككككككككككك      

 فجعل من الدين على سبيل الاستعارة وكأنه شخص قائم يعيش من فرح انتصار المنصور في معركته. 
 وكذلك قوله:

    ُيكككككككككككككككككك    كككككككككككككككككي  ال  ككككككككككككككككك  لككككككككككككككككك      ككككككككككككككككك
 

 احلككككككككككككككككككككككك    وال ككككككككككككككككككككككك   يف  كككككككككككككككككككككككد  ا ككككككككككككككككككككككك    
ً وهو ذو لون مميز، وفكرة القميص لا تزال تتردد عند الشعراء   فجعل على سبيل الاستعارة للفجر قميصا

 فيستعملونها في كثير من أشعارهم.
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 : الكناية
 الكناية في اللغة: أْن تتكلم بالشيء وتريد غيره، يقال كنيت بكذا عن كذا إذا تركت التصريح به.

 .(29)لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصليالكناية في الاصطلاح: 
  فقد وردت في أشعار صاعد البغدادي أبياتاً وّظف فيها الكناية ومن ذلك قوله:

ككككككككككككككككككككككككك    سكككككككككككككككككككككككككه أ  غككككككككككككككككككككككككك      ككككككككككككككككككككككككك    نك     ميك 
 

كككككككككككككككككك   ا   يككككككككككككككككككن    كككككككككككككككككك    كككككككككككككككككك    ا   يكككككككككككككككككك        
ية بكناية صريحة لا تلميح فيها، ورغم   ذلك ذكر أّن عارض المشيب يمنعه عن اللذة في زمن فقد صوّر رشاقة الجار

 الصبا الغالب.
  وكذا قوله: 

  كككككككككككككككككك  تسكككككككككككككككككك من   ككككككككككككككككككي     كككككككككككككككككك     كككككككككككككككككك       
 

 سكككككككككككككككككككككك أ  ال ككككككككككككككككككككككبيب   يف هلكككككككككككككككككككككك  ا  ا يكككككككككككككككككككككك    
 ففيه كناية عن ذهاب أكثر العمر، فلا يمكن إرجاعه، كناية عن الشيخوخة وتقدم العمر وكثرة المشيب. 

 وكذا في قوله: 
كككككككككككككككككككككككب     ا نع ككككككككككككككككككككككك     ككككككككككككككككككككككك  الككككككككككككككككككككككك ااي س 

 
كككككككككككككككككككككككد    احلسككككككككككككككككككككككك ب       ل يككككككككككككككككككككككك   ا ككككككككككككككككككككككك    

فقد كنّى عن تقدم ممدوحه على الجميع وتصدره لأهل الخ ير لـكثرة عطائه وكرمه الذي عّمَّ الناس أجمعين.  
 والملاحظ أّن الشاعر قد عرض بملوك الشرق، فعقدة النقص لا تزال قائمة عندهم كما في قوله: 

   كككككككككككككككككك  ا ال كككككككككككككككككك       كككككككككككككككككك    م كككككككككككككككككك     و عكككككككككككككككككك   
 

   ا كككككككككككككككككككككككككككككككككككد   وسكككككككككككككككككككككككككككككككككككيد   ال  بككككككككككككككككككككككككككككككككككك ب   
 وكذا قوله: 

  ككككككككككككككككك  ت   نككككككككككككككككك   ي  ق   ككككككككككككككككك  ين عككككككككككككككككك  الصكككككككككككككككككد 
 

   ككككككككككككككككككككككك  مع  بككككككككككككككككككككككك  ا  كككككككككككككككككككككككب   وال    ككككككككككككككككككككككك    
فكنّى في وصفه للآس أنّه ثابت على هيئته على سبيل الكناية فقال )فما ُيخشى تلونه( كناية عن المتلونة أحوالهم  

وصف النبات، وهذا يدل على بهاء وروعة بيئته، إذ لا يخلو شعره من حسب مصالحهم، والملاحظ إكثاره من 
 وصف نبات أو زهر وبمختلف الموضوعات، والآس دائم الخضرة؛ وذلك خّصه بالذكر هنا.

 : التشبيه
: هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى بإحدى أدوات التشبيه، وقد عرف بعض البلاغيين التشبيه  التشبيه

الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى بإحدى أدوات التشبيه لا على وجه الاستعارة التحقيقية ولا المكنية بانه هو 
فقد كثر التشبيه عند شاعرنا وهو أكثر من أْن يحصى، وقد كان للتشبيه بحرف الكاف الحظ  .(30)ولا التجريد

 الأوفر منه كما في قوله:
كككككككككككككككككككككككك   ككككككككككككككككككككككككك       ال   كككككككككككككككككككككككك    تككككككككككككككككككككككككن    غ هل 

 
 وال ككككككككككككككككككككككككككك     ككككككككككككككككككككككككككك   عب هككككككككككككككككككككككككككك  و يككككككككككككككككككككككككككك    

فقد شبه ابن مسلمة بالمرأة المعتوهة التي تنقض غزلها وكأنه نقض ما بناه بما كسبت يمينه من فعل مشين ضد  
ممدوح الشاعر، وهذا أي المرأة التي نقضت غزلها تعد من اقتباس الشاعر من موروثه الثقافي والديني المتمثل بالقرآن 
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ّ ه َّّتِي نَقََضْت تعالى هذه المرأة فقال: } الـكريم، فقد ذكر الل  ةٍ َأنْكَاثًا غَْزلَهَاوَلَا تَكُونُوا كَال َّّ  . (31){مِْن بَعْدِ قُو
 :ً  وقوله أيضا

 كعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  ا    صكككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    مبصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   
 

ككككككككككككككككككككككككككككككككككككه      ط كككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ك  مهكككككككككككككككككككككككككككككككككككك   اس 
 التشبيه.فشبّه الوردة بالبنت العذراء الخجولة من قدومها على سيدها وهذا من قمة الروعة والرقي في  

  ويمكن أن نجد عن الشاعر التشبيه المقلوب كما في قوله:

 ا تككككككككككككككككككك    نكهتككككككككككككككككككك   سككككككككككككككككككك   مكككككككككككككككككككن  يبككككككككككككككككككك   
 

 اي  كككككككككككككككك أ   ككككككككككككككككك  مككككككككككككككككن ا  ككككككككككككككككك     سككككككككككككككككك  ا    
ً  فنجد في  ً هذا البيت تشبيها ضمني  ، فقد شبه رائحة ممدوحه الزكية برائحة الأترج، ثم جعل ذلك اا مقلوب

 فأصل الرائحة عائد لممدوحه. على عكس المألوف فالأترج هو السارق،
 الصورة القصصية:

ية وكأنها شخوص بارزة  وهي رسم قوامه الكلمات استعمله الشاعر في بعض مقطوعاته فجعلنا نتخيل لوحته الشعر
 أمامنا ذات حركة مميزة، ومن ذلك قوله:

  ككككككككككككككككككككك       نككككككككككككككككككككك    يب  نككككككككككككككككككككك      ي صككككككككككككككككككككك    
 

 لكككككككككككككككككككككككدم  هن    ككككككككككككككككككككككك  احلكككككككككككككككككككككككدو   م يككككككككككككككككككككككك    
   كككككككككككككككك  ك يككككككككككككككككك   ك سككككككككككككككككك    سكككككككككككككككك  ال ككككككككككككككككك ا    

 
  و       ككككككككككككككككككككككككي   لككككككككككككككككككككككككك ه ن   عككككككككككككككككككككككككد  ك يكككككككككككككككككككككككك    

فقد صوّر رقّة حاله وضعفه أيما تصوير فبناته يبكين على فقده وينتظرنه فهو المعيل الوحيد لهن وما من أحدٍ  
ً سواه، والظاهر أنه استلهم ذل ّ ه  اك من مقطوعة قديمة قيلت استعطاف  عنه(:لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب )رضي الل 

 مككككككككككككككككككك ما ت ككككككككككككككككككك      ككككككككككككككككككك ا   ككككككككككككككككككك ّن م ككككككككككككككككككك     
 

 احل ا كككككككككككككككككككك   ال مكككككككككككككككككككك    وال  كككككككككككككككككككك    اغكككككككككككككككككككك    
  ل يكككككككككككككككككككككك   ك سككككككككككككككككككككككب ه  يف  عككككككككككككككككككككككد م   كككككككككككككككككككككك    

 
 

 كككككككككككككككككك غ      يككككككككككككككككككة  سكككككككككككككككككك أ    اي   كككككككككككككككككك    
(32) 

 فالموضوع متشابه واستعمال اللفاظ المتقارب أيضاً. 
 

 : الأوزان والقوافي
ية التي قمنا بجمعها من المصا لم يكن له ديواٌن شعرّي،  ادر والمراجع تبيّن لنا أّن صاعدً من خلال الأبيات الشعر

ية، وأغلب هذه الأبيات هي عبارة عن مقّطعات  وأّن ما جمع من شعره قد تجاوز المائتين وعشرة من الأبيات الشعر
 لم تتجاوز في أقصى حد الخمسة عشر بيتاً.

إّن هذه القلة الواضحة في شعر الشاعر لا يدل على قلّة نتاجه الشعري، وإنّما يعود إلى الإهمال من جانب المؤرخين 
 في تدوين شعر الشاعر. 

ية والقوافي التي يمكن له من خلالها تجسيد الحالة التي يروم  فقد مال صاعد البغدادي إلى استعمال البحور الشعر
ية ونوع القافية التي وردت في ثنايا أشعار صاعد البغدادي:وقد قم تجسيدها في شعره.  نا بجرد البحور الشعر
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 المجموع نوع البحر ت
 8 البسيط .1
 15 الكامل .2
 5 الوافر .3
 2 المتقارب .4
 2 المنسرح .5
يل .6  5 الطو
 1 الرمل .7
 1 الخفيف .8
 2 مجزوء الرمل .9

 3 السريع .10
 1 الرجز .11
 1 المجتث .12

  أمّا القافية التي لا تقّل أهمية عن الوزن بل شريكته في الاختصاص، ومن العروضيين مَن قال إّن القافية هي 
 .(33)حرف الروي

 وفيما يلي جدول يبين أنواع القوافي وعددها التي وظفها الشاعر صاعد البغدادي في أشعاره:
 العدد نوع القافية ت
 9 الباء .1
 1 الحاء .2
 6 الدال .3
 7 الراء .4
 3 السين .5
 1 الصاد .6
 1 الطاء .7
 1 العين .8
 2 الفاء .9

 2 القاف .10
 3 اللام .11
 4 الميم .12
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 العدد نوع القافية ت
 2 النون .13
 5 الهاء .14

يتبيّن من خلال ما تقّدم أّن بحر الكامل قد احتل المرتبة الأولى في عدد المرات التي ورد فيها، "فهو من أكثر 
ية جلجلة وحركات، وفيه لون خاص من الموسيقى يجعله  ً  –إن أريد به الجد  –البحور الشعر  .(34)…"فخماً جليلا

ية التي نادراً ما يخلو منها ديوان شاعر من  أمّا بحر البسيط فقد احتل المرتبة الثانية، وهو من البحور الرصينة والقو
يل والوافر  الشعراء. يل من البحور التي " يمتاز بالرصانة والجلال في بينما جاء البحر الطو بالمرتبة الثالثة، فالبحر الطو

 .(35)…"نغماته وذبذباته المنسابة الهادئة
أمّا الوافر فهو من البحور الملائمة للتعبير عن العاطفة سواء أكانت غضباً أم حماسة أم حنيناً، وقد جاء المنسرح 

 نفسها والرجز  والمجتث والرمل والخفيف في المرتبة نفسها.والمتقارب ومجزوء الرمل بالمرتبة 
ومن خلال الإحصائية التي أجريناها للقوافي تبيّن لنا أّن الشاعر استعمل أربع عشرة قافية. فقد احتلت قافية 

بالمرتبة الرابعة، وقافية الميم الباء المرتبة الأولى، وقافية الراء بالمرتبة الثانية، ثم قافية الدال بالمرتبة الثالثة، وقافية الهاء 
 بالمرتبة الخامسة، وجاءت القوافي المذكورة في الجدول بنسب متفاوتة.

من كل ما تقّدم نرى أّن صاعداً على الرغم من نشأته في عصر كان الشعراء يتفاخرون بالقدرة على النظم في 
 ى النظم فيها.كل القوافي نراه لم يخرج عن القوافي التي درج الشعراء القدماء عل

والدراسة المتأنية لأشعاره تجعلنا نحكم على أّن شعره لم يكن يرتفع إلى درجة أشعار معاصريه من شعراء المشرق، 
 ومع كّل ذلك نذعن بالاعتراف أّن هذه الأشعار هي التي جعلت منه أثيراً ونديماً للمنصور بن أبي عامر في الأندلس.

ية  : الموضوعات الشعر
قيامنا بجمع أشعار صاعد البغدادي من المصادر والمراجع التي كانت عبارة عن مقطوعات وقصائد من خلال 

يلة، مع مقطوعة واحدة تنسب له ولغيره. ية قصيرة وطو  قصيرة لم تتجاوز ستاً وأربعين مقطوعة شعر
ية التي كان الشاعر ينظم بها، إذ بلغ عدد ما  نظمه من فقد كان غرض الوصف من أكثر الأغراض الشعر

 مقطوعات في هذا الغرض خمساً وعشرين مقطوعة.
صر  لى ذكر بعض عنا قد عمد إ لآس والترنجان، ف يري والبنفسج وا لورد والخ  نواوير وا قد وصف الأزهار وال ف
الطبيعة في شعره من خلال لغة سهلة واضحة المعالم، وأسلوب رصين، فقد قال في وصف الأزهار  )من البسيط(، إذ 

 :(36)يقول
  كككككككككككككككككككككككك     بكككككككككككككككككككككككك  ت  كككككككككككككككككككككككك     ب كككككككككككككككككككككككك           
 

 و و ا     ضككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككب        مكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ال         
 ا تككككككككككككككككككك    نكهتككككككككككككككككككك سككككككككككككككككككك    مكككككككككككككككككككن  يبككككككككككككككككككك   

 
  مككككككككككككككككن ا  ككككككككككككككككك    سككككككككككككككككك  ا    ككككككككككككككككك    اي  كككككككككككككككك أ   

يل(   :(37)وكذلك قوله يصف كأس بلّور فيه شراب أصفر، إذ يقول )من الطو
  كككككككككككك      تك  م   لنكككككككككككك    كككككككككككك ا  مككككككككككككن الصككككككككككككب      كككككككككككك    

 
كككككككككككككككع  يك   مكككككككككككككككن ال ككككككككككككككك      ككككككككككككككك          وهنككككككككككككككك  ا ت س  
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ككككككككككككككككككككككك   ين   ككككككككككككككككككككككك   ل ككككككككككككككككككككككك       ك  نككككككككككككككككككككككك  س          ع    
 

ككككككككككككككككك كككككككككككككككك  هب  و   ككككككككككككككككك    د    مكككككككككككككككككن    ككككككككككككككككك   م   ك   الس      ح 
أمّا الغرض الذي احتل المرتبة الثانية في أشعار صاعد البغدادي فهو المديح الذي نظم ما يقرب من سبع عشرة  

 مقطوعة تتفاوت أعدادها بين مقطوعها وأخرى.
ية التي كانت تعقد في قصور الأمراء للتدارس في أمور الشعر أو الأمور العامة دوراً  فقد كان للمجالس الشعر

بن أبي عامر في أحد مجالسه، مستعملاً  كبيراً في نهضة الشعر وازدهاره، فقد مدح الشاعر صاعد البغدادي المنصور
يل وقافية الفاء، إذ يقول  :(38)البحر الطو

 واكككككككككككككككك        ككككككككككككككك م    ككككككككككككككك  غككككككككككككككك   كككككككككككككككدوا   
 

  ككككككككككككككك      يف ا  ض    ككككككككككككككك  ا   و كككككككككككككك  غككككككككككككككك  مككككككككككككككن  
   يبكككككككككككككككك   ككككككككككككككككك    الككككككككككككككككد       ليككككككككككككككككة   يسكككككككككككككككك     

 
 وا ككككككككككككككككككك     نكككككككككككككككككككد    مككككككككككككككككككك  ي  ككككككككككككككككككك     و   ككككككككككككككككككك    

 :(39)وقد مال إلى مدح المظفر بن المنصور الذي ولي بعد أبيه، إذ يقول )من الوافر( 
ككككككككككككككككككككككككد و      يكككككككككككككككككككككككك  ال ككككككككككككككككككككككككك ب     ليككككككككككككككككككككككككة   

 
 حم  كككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   مكككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    ك هلضككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ب   

   كككككككككككككككككك  ا ال كككككككككككككككككك       كككككككككككككككككك    م كككككككككككككككككك     و عكككككككككككككككككك    
 

   ا كككككككككككككككككككككككككككككككككككد   وسكككككككككككككككككككككككككككككككككككيد   ال  بككككككككككككككككككككككككككككككككككك ب   
يل،    أمّا الغرض الآخر الذي قال فيه صاعد البغدادي هو غرض الغزل الذي لم يكن له فيه باعٌ طو

 :(40)إذ يقول )من الوافر(
ككككككككككككككككككككككككك ال  بككككككككككككككككككككككككك       ككككككككككككككككككككككككك        ككككككككككككككككككككككككك            

 
 ا ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك و    ك حلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك     حلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك      

  م    كككككككككككككككككككككككككككككك ا سكككككككككككككككككككككككككككككك        يف   و  يككككككككككككككككككككككككككككككة   
 

 ه    ككككككككككككككككككككككككككككككككككك ا  الكككككككككككككككككككككككككككككككككككدم    ك   غ الككككككككككككككككككككككككككككككككككك 
 :(41)وكذلك قوله )من المنسرح ( إذ يقول 

 ع  ككككككككككككككككككككككككككك   ي     ككككككككككككككككككككككككككك  لككككككككككككككككككككككككككك  وال  يككككككككككككككككككككككككككك   
 

 ؟:  يكككككككككككككككككككككككككككككككككككككن   م   ككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ل  ككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ا    
   كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد  ك ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    ىل ت ا بككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    

 
كككككككككككككككككككككككككككككك    نكككككككككككككككككككككككككككككك    نكككككككككككككككككككككككككككككك    وا  كككككككككككككككككككككككككككككك       س 

    والغرض الآخر الذي قال فيه صاعد البغدادي هو التهنئة الذي وّظف ما قاله من شعر لتهنئة المنصور بن أبي  
 :(42)جربيرة التي تعد من غرر قصائده، إذ يقول )من الكامل(عامر في موقعة 

  ككككككككككككككككككككك ّن ل هكككككككككككككككككككك   ا ت ككككككككككككككككككككد         ككككككككككككككككككككد  
 

  نكككككككككككككككككد  منككككككككككككككككك  مككككككككككككككككك    يعهكككككككككككككككككد   و هكككككككككككككككككد    
 اليككككككككككككككككك أ  ككككككككككككككككك   الكككككككككككككككككدين وا تكككككككككككككككككد  اهلكككككككككككككككككد  

 
 ا ككككككككككككككككك       ككككككككككككككككك ب  ضككككككككككككككككك   و ككككككككككككككككك   ا  كككككككككككككككككة   غ   

 يف اث   نككككككككككككككككككككككككككككككككك  و  ككككككككككككككككككككككككككككككككك    وو  ككككككككككككككككككككككككككككككككك    
 

  ليككككككككككككككككككككككككد   يؤ كككككككككككككككككككككككك         ككككككككككككككككككككككككن       يكككككككككككككككككككككككك    
 شعر صاعد البغدادي وتوثيقه وتخريجه: عمل المحقق في جمع 

جمعت شعر صاعد البغدادي من المظان وكتب الطبقات والتراجم التي ترجمت حياة الشاعر وأوردت  .1
 شيئاً من شعره.

 وضعت لكل نّص شعري رقماً يسهل عملية الرجوع إليه في التخريج والدراسة. .2
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ية.أثبُت البحر الشعري لكل نص من نصوص صاعد البغدادي  .3  الشعر
ية، وأحلت عليها في اختلاف الروايات بين المظان والـكتب المختلفة. .4  رقمت أبيات النصوص الشعر
ية الصعبة التي وردت في شعر صاعد .5  قمُت بتعريف الشخصيات والأماكن والمفردات اللغو

 قدر المستطاع. 
 درست شعر الشاعر دراسة فنية. .6

ّ هَ أسال أن يوفقني في عملي هذا، إنه سميع الدعاء                                                  والل 
 

 الفصل الثاني
 نتاجه الأدبي

 

 أولا : مجموع شعره
 قافية الباء

(1) 
 قول صاعد البغدادي عند دخول المنصور محمد بن  أبي عامر الزاهرة: )البسيط(

 . اي   ي هككككككككككككككك  ا    كككككككككككككككة  ا  نص ككككككككككككككك    مكككككككككككككككن    كككككككككككككككن  1
 

كككككككككككككككككب     كككككككككككككككككب   وا  بت ككككككككككككككككك   ن س   غ ككككككككككككككككك   الككككككككككككككككك ّن انت س 
كككككككككككككككككككك     ا عكككككككككككككككككككك   2   .     كككككككككككككككككككك و   يف    كككككككككككككككككككك ب  ال  

 
كككككككككككككككك    وال  ض ككككككككككككككككب       كككككككككككككككك   ا نكككككككككككككككك اي تك ن كككككككككككككككك غ  الس 

ككككككككككك  ّن   ككككككككككك    م  م    ككككككككككك 3   .  مككككككككككك  تك ككككككككككك    الع ككككككككككك     
 

 الط ككككككككككككككك           هككككككككككككككك  ك ت  ككككككككككككككك  ّن   ككككككككككككككك    ككككككككككككككك    
كككككككككككككككككككك     يت هكككككككككككككككككككك 4  كككككككككككككككككككك  ال ا    .     يت هكككككككككككككككككككك    ط   

 
ككككككككككككككد     كككككككككككككك      س  كككككككككككككك        الع  كككككككككككككك   والع كككككككككككككك     ك   

 . َت  كككككككككككككككككك     يكككككككككككككككككك    نكككككككككككككككككك    ا كككككككككككككككككك     ا   كككككككككككككككككك   5 
 

   بككككككككككككككككككككك يم سكككككككككككككككككككككت  و     ت  يكككككككككككككككككككككة  الكككككككككككككككككككككد     وال 
كككككككككككككككك    6   . َت    هكككككككككككككككك  مككككككككككككككككن  ك ن كككككككككككككككك    ا يككككككككككككككككة  ا ا  

 
كككككككككككككككك    م    م   ب كككككككككككككككك   و  كككككككككككككككك    ككككككككككككككككد  و  كككككككككككككككك    ض  

ككككككككككككككككة   ظ    كككككككككككككككك 7   .   دي عكككككككككككككككك   ا   ككككككككككككككككة  مكككككككككككككككك  ي ن  
 

ككككككككككككك     م نهككككككككككككك   يككككككككككككك          ب ككككككككككككك ي ت  ككككككككككككك    ككككككككككككك  الس 
كككككككككككك  هل  كككككككككككك  م كككككككككككك     8  ككككككككككككن  الككككككككككككد        ي ن   س   . ال ُي 

 
كككككككككككككككككككك       ب كككككككككككككككككككك    و لكككككككككككككككككككك   تك ع ن كككككككككككككككككككك    يهكككككككككككككككككككك  ن  س 

 التخريج: 
 .581 – 1/580نفح الطيب: 
 .2/277البيان المغرب: 

(2) 
 قول صاعد البغدادي ردّاً على أبي حفص بن برد:  ) البسيط(

 . لبيكككككككككككككة  ل ككككككككككككك         ككككككككككككك        ككككككككككككك  م كككككككككككككن1
 

يل      ليكككككككككككككككككككة   ككككككككككككككككككك    غككككككككككككككككككك  م  ككككككككككككككككككك ب ي كككككككككككككككككككد 
 .   عككككككككككككككد  مخكككككككككككككك   وسككككككككككككككبع   التح كككككككككككككك   هبكككككككككككككك 2 

 
  ككككككككككككككككك     ككككككككككككككككك    ككككككككككككككككك ا الكككككككككككككككككد   ظ نبككككككككككككككككك يب 
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كككككككككككككككككككككك    سككككككككككككككككككككككه أ  غكككككككككككككككككككككك      كككككككككككككككككككككك   3 نك   .   ميك 
 

كككككككككككككككككك   ا   يككككككككككككككككككن    كككككككككككككككككك    كككككككككككككككككك    ا   يكككككككككككككككككك        
 . اي م كككككككككككككككن ي   ككككككككككككككك     مككككككككككككككك    مككككككككككككككك     ككككككككككككككك   4 

 
ككككككككككككككككي      يككككككككككككككككدا ال يكككككككككككككككك يل   بككككككككككككككككي    ككككككككككككككككب    ال   

     كككككككككككككككككككككككك   .   يتكككككككككككككككككككككككك   يكككككككككككككككككككككككك     كككككككككككككككككككككككك   5 
 

  ال  ليكككككككككككككككككككككككككككككك أ   صككككككككككككككككككككككككككككككي    م تنكككككككككككككككككككككككككككككك  ّن يب 
 .  ككككككككككككك    يكككككككككككككة   ككككككككككككك ا ا ايأ  كككككككككككككن   ض كككككككككككككد  6 

 
 م   ككككككككككككككككككككككككد    و سكككككككككككككككككككككككك أ  غكككككككككككككككككككككككك    ككككككككككككككككككككككككك ب   

 .  اي  وا   كككككككككككككككككككككككككككككد  ا ككككككككككككككككككككككككككككك  ا  ت ب ككككككككككككككككككككككككككككك 7 
 

كككككككككككككككككككككككك      ا    ككككككككككككككككككككككككي      كككككككككككككككككككككككك   م نكككككككككككككككككككككككك  ل ع 
   كتككككككككك    ككككككككك   كككككككككد  مككككككككك   كككككككككد و ت كككككككككة  ككككككككك  .8 

 
ككككككككككع  يف ال كككككككككك   يكككككككككك     غكككككككككك  مصككككككككككح ب     و  

ككككككككككككككككككككك    لككككككككككككككككككككك   . وال تكككككككككككككككككككككك نن  9       ككككككككككككككككككككك    ن ص 
 

  ككككككككككككككككك    كككككككككككككككككدو     يككككككككككككككككك    كككككككككككككككككدو   الككككككككككككككككك ي    
   يف   بككككككككككككككككككككككة  ا   كككككككككككككككككككككك    ككككككككككككككككككككككن         .10 

 
ن    لتسكككككككككككككككككككككككككككككككهيد  وتعككككككككككككككككككككككككككككككك ي     ككككككككككككككككككككككككككككككك      ال ت س 

   ككككككككككككككد   كككككككككككككك    ومكككككككككككككك   ككككككككككككككد         ت كككككككككككككك    .11 
 

 مه ككككككككككككككككككككك  ال كككككككككككككككككككككد  مهضككككككككككككككككككككك أ ا   يككككككككككككككككككككك  
  ككككككككككككككككككيب الكككككككككككككككككك اا    كككككككككككككككككك  الكت  كككككككككككككككككك     .12 

 
  كبكككككككككككككككككك   منهكككككككككككككككككك    ي كككككككككككككككككك   غكككككككككككككككككك   م ككككككككككككككككككك ب   

  كككككككككككككك  تسكككككككككككككك من   ككككككككككككككي     كككككككككككككك     كككككككككككككك        .13 
 

 سكككككككككككككككككككككك أ  ال ككككككككككككككككككككككبيب   يف هلكككككككككككككككككككككك  ا  ا يكككككككككككككككككككككك    
 و نكككككككككككككككك  من كككككككككككككككك   ا ضكككككككككككككككك    منصكككككككككككككككك   .14 

 
 غ كككككككككككككككككككككككككككك   البديهكككككككككككككككككككككككككككك   و اض  ا صكككككككككككككككككككككككككككك  ي  

 التخريج: 
 .131 – 130: 1مج  1الذخيرة: ق  

 .104صاعد البغدادي حياته وآثاره: 
 الشرح والتعليق:

نبوب: ههنا مسمار يكون في ُجبة ( ظنبوبي: أبو عبيد عن 2) نبوب: عظم السائق، وقال الليث: الّظَّ الأصمعي: الّظَّ
 السنان حيث يركُب في عالية الرمح.

ة 14/280ومن أمثالهم: قرع فلان لأمره ظنبوبه إذا جّد فيه. )تهذيب اللغة:  َّّ (، وقال قوم: الظنبوب: مسمار ُجب
 (.3/470 السنان، أي إنا تركب الأسنة )مقاييس اللغة:

 (.7/45( المخشوب: المخلوط في نسبه ) تهذيب اللغة: 6)
 (.5/31والخشيب من السيوف: الصقيل )المحكم والمحيط الأعظم: 

 (. 2/149( الخراعيب: الخراعيب: الأغصان )الزاهر في معاني كلمات الناس: 13)
يلات )التكملة والذيل والصلة   (.1/115للصغاني: والخراعيب: الغِرار من الإبل، الطو
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(3)  
قال صاعد البغدادي في المعركة التي خاضها عبدالملك المظفر بأمر من أبيه الحاجب المنصور ضد جيوش زيري بن 

 عطية بعد أْن عبر إليهم:   )الكامل(
 . غ ككككككككككككككككك و  ك   ل ككككككككككككككككك   الككككككككككككككككك      كككككككككككككككككن ظ ككككككككككككككككك   1
 

كككككككككككككككككككككككككككككككككك   مككككككككككككككككككككككككككككككككككن ال ك ع ككككككككككككككككككككككككككككككككككك      يف        ص 
 ك  ككككككككككككككككككككك . ت   ككككككككككككككككككككك  ا يككككككككككككككككككككك     ىل ا يككككككككككككككككككككك     2 

 
 ت   كككككككككككككككككككككككك  ا كككككككككككككككككككككككك ام   لي كككككككككككككككككككككككك   ال كككككككككككككككككككككككك ب   

كككككككككككككككككككككككككك   كككككككككككككككككككككككككك  غكككككككككككككككككككككككككك       هلكككككككككككككككككككككككككك 3   .  ك هن 
 

ككككككككككككككككككككككككككط      كككككككككككككككككككككككككك      كككككككككككككككككككككككككك ّن      كككككككككككككككككككككككككك     ت    
 .  ككككككككككككككككككككك ض  البحككككككككككككككككككككك     لكككككككككككككككككككككيه  و ككككككككككككككككككككك  4 

 
كككككككككككككككككككككككب       ك لسكككككككككككككككككككككككي   مكككككككككككككككككككككككن  ككككككككككككككككككككككك     ىل   

 التخريج: 
 .208التشبيهات: 

ُ ثَعْباً، أي فجّرته فانثعب، ومنه اشتّق 1) المَثْعَُب وهو المِرْزاب. وانثعب الدم من الأنف. ( الثعب: ثَعَبُْت الماء َأثْعَبُه
 (.2/111)العين: 

؛ والخوامس: الإبل أظمئت أربعة أيام لترد في اليوم الخامس، وليلة القرب أن يكون بينها وبين الماء  ( الخوامص2)
( هامش المحقق 208الأندلس: ليلة فتساق في عجلة للورود ليلا، فتلك الليلة ليلة القرب. )التشبيهات من أشعار أهل 

 (.2رقم )
(4) 

 وقوله ينشد المظّفر بن المنصور الذي ولي  بعد أبيه:                            )الوافر(
ككككككككككككككككككككد و      يكككككككككككككككككككك  ال ككككككككككككككككككككك ب  1  .  ليككككككككككككككككككككة    
 

 ك هلضككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ب     مكككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    حم  كككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    
 . و عككككككككككككككك   م ككككككككككككككك      ككككككككككككككك   ال ككككككككككككككك      ككككككككككككككك  ا2 

 
   ا كككككككككككككككككككككككككككككككككككد   وسكككككككككككككككككككككككككككككككككككيد   ال  بككككككككككككككككككككككككككككككككككك ب   

ككككككككككككككككككككككككككككككي   مكككككككككككككككككككككككككككككن  كككككككككككككككككككككككككككككك    .  ىل  3    ال  
 

ككككككككككككككككككك يب       م ككككككككككككككككككك   سككككككككككككككككككك      ككككككككككككككككككك   هبككككككككككككككككككك  م ص 
ككككككككككككككككككككك 4   . و  صكككككككككككككككككككككت   كككككككككككككككككككككن ا  كككككككككككككككككككككة  ا     

 
 وكنكككككككككككككككككككككككككككككككككككك       أ   كككككككككككككككككككككككككككككككككككك يل   كككككككككككككككككككككككككككككككككككك ايب   

ككككككككككككككككككككب   ا نع كككككككككككككككككككك     كككككككككككككككككككك  الكككككككككككككككككككك ااي5   .  س 
 

كككككككككككككككككككككككد    احلسككككككككككككككككككككككك ب       ل يككككككككككككككككككككككك   ا ككككككككككككككككككككككك    
 .ومككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   د مت ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    ال  كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    6 

 
    كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد أ  لي ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   أ  الكتككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ب   

  
 التخريج:

 .4/1441معجم الأدباء: 
 .33المعجب: 

 .2/414بغية الملتمس: 
 .3/76نفح الطيب: 
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 الشرح والتعليق:
 ( في بغية الملتمس: وجّلَّ بها مصابي.3)

(5               ) 
 قال صاعد بن الحسن في يوم حسٍن:   )الكامل( 

 . مككككككككككككككككككككك الّن    اليككككككككككككككككككككك أ  سكككككككككككككككككككككن ك ككككككككككككككككككككك 1
 
 

 وال كككككككككككككككككككككك  م ككككككككككككككككككككككتبة ا  انكككككككككككككككككككككك  حمكككككككككككككككككككككك ب 
   يكككككككككككككك  سكككككككككككككك    وا كككككككككككككك    كككككككككككككك .    ككككككككككككككه  2 

 
 

 يف  عككككككككككككككككككككككك  كككككككككككككككككككككككك   ك لضككككككككككككككككككككككك اأ ت هككككككككككككككككككككككك  
 .   ل ككككككككككككككككككككككك   ل ككككككككككككككككككككككك  ا ككككككككككككككككككككككك    ت ككككككككككككككككككككككك 3 

 
 

 وال ككككككككككككككككككككككك    ل ككككككككككككككككككككككك   ا صككككككككككككككككككككككك   ي  ككككككككككككككككككككككك  
 التخريج: 

 .167 – 166التشبيهات: 
(6      ) 

 وقال صاعد البغدادي:    )الكامل(
ب كككككككككككككككككككك   لككككككككككككككككككككة    كككككككككككككككككككك   . 1   كككككككككككككككككككك      و يك 
 

نكككككككككككككككككككككككككككككك    م نيكككككككككككككككككككككككككككككك      متنككككككككككككككككككككككككككككككد  أ    كككككككككككككككككككككككككككككك    
كككككككككككككككك ي كككككككككككككككك ّن يديكككككككككككككككك  . 2     كككككككككككككككك    كككككككككككككككك    ك   

 
 ي ككككككككككككككككككككككككك ّن يديككككككككككككككككككككككككك    ي سككككككككككككككككككككككككك   يع ككككككككككككككككككككككككك ب   

 التخريج:  
 .276التشبيهات: 

(7     ) 
 )المتقارب(                                                       ومن شعره في الوصف:   

  تت كككككككككككككككككككككككككككككككككة  ا  يطككككككككككككككككككككككككككككككككك   وا  كككككككككككككككككككككككككككككككككك   . 1
 

 ك ككككككككككككككككككككككك  ا ككككككككككككككككككككككك   السكككككككككككككككككككككككعد  والك كككككككككككككككككككككككك    
   ككككككككككككككككككككك ل ا م كككككككككككككككككككككن ال ا ككككككككككككككككككككك   ا سكككككككككككككككككككككت    . 2 

 
     كككككككككككككككككككككككككككك  يعيكككككككككككككككككككككككككككك  هبكككككككككككككككككككككككككككك  احلسكككككككككككككككككككككككككككك    

    ككككككككككككككككككككك   ككككككككككككككككككككك     ككككككككككككككككككككك  ّن  الن  ككككككككككككككككككككك     .3 
 

 ي ككككككككككككككككككككككككككك و    ككككككككككككككككككككككككككك  ا  ككككككككككككككككككككككككككك    ا  ككككككككككككككككككككككككككك ب   
ككككككككككككككككككككككككككككككككككة   سككككككككككككككككككككككككككككككككككي       لكككككككككككككككككككككككككككككككككك    . 4   ُيك 

 
 ك ككككككككككككككككككككككككك   كككككككككككككككككككككككككة   هلككككككككككككككككككككككككك ن  ا  ككككككككككككككككككككككككك ب   

   ككككككككككككككككككككككككك ال  ككككككككككككككككككككككككك   ت   مككككككككككككككككككككككككك   ككككككككككككككككككككككككك . 5 
 

ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك        ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك      ولكن ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    
  صكككككككككككككككككككككك    ت سككككككككككككككككككككككي   سككككككككككككككككككككككب  ال كككككككككككككككككككككك ا . 6 

 
كككككككككككككككككككككككككككككككككك  ب      ما  كككككككككككككككككككككككككككككككككك        ككككككككككككككككككككككككككككككككككق  ا ه 

 ا كككككككككككككككككككككي  مكككككككككككككككككككككن  ي ككككككككككككككككككككك   نككككككككككككككككككككك     . 7 
 

كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  ب      سككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك هن   ال   ك 
 يكككككككككككككككككككككك      يهكككككككككككككككككككككك  السككككككككككككككككككككككن   احل كككككككككككككككككككككك    . 8 

 
 وي محهككككككككككككككككككككككككككككككككككك  الصككككككككككككككككككككككككككككككككككك  أ ا  ضككككككككككككككككككككككككككككككككككك    

 و كككككككككككككككككككككك  يض ككككككككككككككككككككككب    ككككككككككككككككككككككدو  ال نكككككككككككككككككككككك  .9 
 

 و   هكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  َتضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    
ككككككككككككككككككككككككككككككن  كككككككككككككككككككككككككككككككب ه     سككككككككككككككككككككككككككككككك   . 10   و      م 

 
 ي يكككككككككككككككككككككككككككق  ككككككككككككككككككككككككككك  احل ككككككككككككككككككككككككككك  وا ككككككككككككككككككككككككككك      
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  ككككككككككككككككككك    ككككككككككككككككككككو       ي  كبكككككككككككككككككككك ا ي  كبكككككككككككككككككككك ا. 11
 

 و    كككككككككككككككككككككككككككككككككو       ي  كبككككككككككككككككككككككككككككككككك ا ي  كبككككككككككككككككككككككككككككككككك ا 
 التخريج: 

 .13 -12: 1، مج4الذخيرة: ق 
 الشرح والتعليق:

، والربرب: جماعة البقر، وكذلك الإبل. )تهذيب اللغة: 8/258( الربرب: القطيع من بقر الوحش، العين: 7)
15/132.) 

 

 وقد ذكر صاحب معجم الأدباء هذه الأبيات برواة أخرى من قصيدة قال فيها:
  تت ككككككككككككككككككككككككككككككككك  ا  يطككككككككككككككككككككككككككككككككك   وا  كككككككككككككككككككككككككككككككككك   . 1
 

 ك ككككككككككككككككككككككك  ا ككككككككككككككككككككككك   السكككككككككككككككككككككككعد  والك كككككككككككككككككككككككك    
 و ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    ين  ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك     ع ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   . 2 

 
 ك كككككككككككككككككككككككك  و ككككككككككككككككككككككككع   مح  هكككككككككككككككككككككككك  ا  كككككككككككككككككككككككك ب   

   كككككككككككككككككك  سكككككككككككككككككك      كككككككككككككككككك أ  يهكككككككككككككككككك  ال نكككككككككككككككككك     .3 
 

   ككككككككككككككككككككككككك    مككككككككككككككككككككككككك   ا  ككككككككككككككككككككككككك ّن يطككككككككككككككككككككككككك    
ككككككككككككككككككككككككككك       ال ككككككككككككككككككككككككككك     . 4   جم  كككككككككككككككككككككككككككد    

 
كككككككككككككككككككككككح       مككككككككككككككككككككككك    يككككككككككككككككككككككككن  ي صكككككككككككككككككككككككح        

   كككككككككككككككككككك  وا ككككككككككككككككككككتك   سكككككككككككككككككككك    ال مكككككككككككككككككككك    . 5 
 

 مصككككككككككككككككككككككككككككيب   ليككككككككككككككككككككككككككككة  كككككككككككككككككككككككككككك  ت  غكككككككككككككككككككككككككككك    
 التخريج:  

 .5/2274معجم الأدباء: 
 

(9) 
 :ً  )المنسرح(وقوله أيضا
 كال لككككككككككككككككك    لكككككككككككككككككك          ككككككككككككككككك      سككككككككككككككككك. 1
 

 كككككككككككككككككككككككككطنط    كككككككككككككككككككككككك   ات  كككككككككككككككككككككككك     لكتكككككككككككككككككككككككك    
 يط كككككككككككككككككككككك    يهكككككككككككككككككككككك    كككككككككككككككككككككك    جمتهككككككككككككككككككككككدا  . 2 

 
 

كككككككككككككككككككككككككن  بككككككككككككككككككككككككك      يت يكككككككككككككككككككككككككة  هلككككككككككككككككككككككككك ب     م 
   ككككككككككككككككي    ل   كككككككككككككككك   البعيككككككككككككككككد  مكككككككككككككككك   ال ككككككككككككككككك .3 

 
 مككككككككككككككككككككككككككك    ككككككككككككككككككككككككككك    لط ككككككككككككككككككككككككككك   كككككككككككككككككككككككككككك   ما  

 التخريج: 
 .1/86مج  4الذخيرة: ق

 قافية الحاء
(10) 

 وقوله في مدح علي بن رواعة، أبي الحسن السلمي:                            )الوافر(
ككككككككككككككككككككككك ي   1  .     سكككككككككككككككككككككككن    يعككككككككككككككككككككككك   مكككككككككككككككككككككككن س 
 
 

 سكككككككككككككككككككككككككككككككككككككن   اا     ليككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ال مككككككككككككككككككككككككككككككككككككك     
 و      كككككككككككككككككككككككد   كككككككككككككككككككككككة مكككككككككككككككككككككككن  نككككككككككككككككككككككك    . 2 

 
 
 

 ال كككككككككككككككككككككككككدا    َن  ككككككككككككككككككككككككك      ككككككككككككككككككككككككك     َنككككككككككككككككككككككككك    
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ككككككككككككككككة  وان كككككككككككككككك     .3 كككككككككككككككك     كككككككككككككككك  ا ككككككككككككككككن         ك 
 
 

كككككككككككككككككة  لكككككككككككككككككك  ب         كككككككككككككككككي  محككككككككككككككككك  ا كككككككككككككككككن    
  ككككككككككككككككك    ا ككككككككككككككككك     نكككككككككككككككككد    ككككككككككككككككك    نكككككككككككككككككي. 4 

 
كككككككككككككككككككككككك     ا نكككككككككككككككككككككككك          كككككككككككككككككككككككك ب  الككككككككككككككككككككككككد   ن  ك س 

 تصككككككككككككككككككككد ا يكككككككككككككككككككك    ككككككككككككككككككككة يف غككككككككككككككككككككدي   . 5 
 

كككككككككككككككككككك ا        كككككككككككككككككككك   كككككككككككككككككككك     ككككككككككككككككككككن ا كككككككككككككككككككك   ال  
كككككككككككككككككككككككك ي . 6   ت ن ككككككككككككككككككككككككة    لعكككككككككككككككككككككككك    يكككككككككككككككككككككككك  س 

 
كككككككككككككككككككككككك      الصككككككككككككككككككككككككب       يهكككككككككككككككككككككككك   نككككككككككككككككككككككككد  م  تض 

  م سككككككككككككككككككككككككككككك و      نكككككككككككككككككككككككككككككة يف مكككككككككككككككككككككككككككككك . 7 
 

  ع كككككككككككككككككككككككك   لكككككككككككككككككككككككك  م  ا ككككككككككككككككككككككككة  ك ل  كككككككككككككككككككككككك     
 التخريج:  

 .1/54مج  4الذخيرة: ق
 .129صاعد البغدادي حياته وآثاره: 

 

 قافية الدال
(11) 

 وقال في وصف سقطته ؛ عندما دخل على المنصور في يوم مطير:               )الكامل(
 .  ككككككككككككككككككككيو   ككككككككككككككككككككك   يف ال  مكككككككككككككككككككك     يبكككككككككككككككككككك 1
 
 
 

  كككككككككككككككك   ا ككككككككككككككككن و كككككككككككككككك     و عكككككككككككككككك   كككككككككككككككك  د   
 التخريج: 

 .3/95نفح الطيب: 
 (12) 

يل(   وقال صاعد بن الحسن اللغوي                                                 )الطو
ككككككككككككككككنه   ل   كككككككككككككككك    و   ب  كككككككككككككككك   1  .  ضككككككككككككككككح ي   م 
 
 
 
 

 سككككككككككككككككككككككككب اي    م كككككككككككككككككككككككك  ا كككككككككككككككككككككككك ا   الككككككككككككككككككككككككك  بد     
 ك  هنككككككككككككككككك .  سكككككككككككككككك    ا ككككككككككككككككدو   يف ا ككككككككككككككككدو   2 

 
 و كككككككككككككككككككككك     ن كككككككككككككككككككككك   يف نسككككككككككككككككككككككي   م عض ككككككككككككككككككككككد   

 التخريج: 
 .207التشبيهات: 

(13) 
                                                              :ً  )الكامل(      وقال أيضا

كككككككككككككك   يككككككككككككككك   م   ن كككككككككككككك   1 كككككككككككككك   الب يكككككككككككككك    ل ك   . ي س 
 
 
 
 
 

ككككككككككككككككتك     د    ن كككككككككككككككك   ا س  كككككككككككككككك        ككككككككككككككككن  يكككككككككككككككك   ت      م 
 التخريج: 

 .680شرح ديوان الحماسة: 
 .2/298غريب الحديث: 
 .14/261تهذيب اللغة: 
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 .1/35كتاب الفصوص: 
 الشرح والتعليق:

لْلمة،  طُط: الّظَّ يل الرجلين. قال والّسُّ يسط: قال ابن الأعرابي فيما يروي عنه أبو العباس: الأسّط من الرجل: الطو
طُط: الجائرون. )تهذيب اللغة:   (.12/193والّسُّ

 
(14) 

 وقال في الورد:                                                              )البسيط( 
 . ليصككككككككككككككككككك  ن     كككككككككككككككككككد ا ن ككككككككككككككككككك    سككككككككككككككككككككك    1
 
 

 وينهككككككككككككككككككككك أ      كككككككككككككككككككككي  الككككككككككككككككككككك     كككككككككككككككككككككد و  ا 
 يف معكككككككككككك ض سكككككككككككك د الكككككككككككك وض  ا نيككككككككككككق  لكككككككككككك . 2 

 
 
 

 ولكككككككككككككككك       تيكككككككككككككككك   ا سككككككككككككككككة مكككككككككككككككك  سكككككككككككككككك دا 
  كككككككككككككككككككككب هت  وسككككككككككككككككككككك ي   الطككككككككككككككككككككك   َتكككككككككككككككككككككد     .3 

 
 

  نككككككككككككككك   الككككككككككككككك اي  و كككككككككككككككد مكككككككككككككككد    ليككككككككككككككك  يكككككككككككككككدا 
كككككككككككككككككككد   . 4  ككككككككككككككككككك     كتككككككككككككككككككك        تككككككككككككككككككك   مّن    ِب     

 
  ككككككككككككككككككككككككككك   ت ككككككككككككككككككككككككككك    يف  معككككككككككككككككككككككككككك     كككككككككككككككككككككككككككد  ا 

مككككككككككككككككك  ي  ككككككككككككككككك  الص كككككككككككككككككب    ويف. 5   يف غككككككككككككككككك   اي 
 

كككككككككككككككككدا    ايمككككككككككككككككك     كككككككككككككككككيكن غككككككككككككككككك   اهلككككككككككككككككك       
 التخريج: 

 .3/20البيان المغرب: 
(15) 

 المنصور                                                       )الرمل(ومن مدائحه في 
ككككككككككككك    ل ك  كككككككككككككد1  . و كككككككككككككد و  كككككككككككككد  الكككككككككككككدم     
 
 
 

 و  ينككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  ال ككككككككككككككككككككككككككككككككككككك       ل    كككككككككككككككككككككككككككككككككككككد   
 . والككككككككككككككككككككككك ّن   طككككككككككككككككككككككك      ككككككككككككككككككككككك م   الكككككككككككككككككككككككك2 

 
 
 
 

 م  كككككككككككككككككككككة  والكككككككككككككككككككككدين ونصككككككككككككككككككككك  الكككككككككككككككككككككك  ضطهد   
 مككككككككككككككككككككك        ينككككككككككككككككككككك ّن  سككككككككككككككككككككك    ب ككككككككككككككككككككك     .3 

 
 
 

 و ككككككككككككككككك    سكككككككككككككككككد    عككككككككككككككككك   يف ا  كككككككككككككككككق مكككككككككككككككككن  
 . جي ككككككككككككككككككككككككك   الكككككككككككككككككككككككككدني    ك  ككككككككككككككككككككككككك    يككككككككككككككككككككككككك   4 

 
 

   ع كككككككككككككككككككككككككككككة  ا ال  يف   كككككككككككككككككككككككككككككد الع كككككككككككككككككككككككككككككد     
 . يسككككككككككككككككككككككككككككككككك     الع ككككككككككككككككككككككككككككككككك يف     يسككككككككككككككككككككككككككككككككك ل    5 

 
 

ككككككككككككككككككككككككككككككككككككد      كككككككككككككككككككككككككككككككككككك ما  وال   مع و كككككككككككككككككككككككككككككككككككك     ح 
 التخريج: 

 .269 – 4/268الفصوص: 
(16) 

مغزًى أعمق من أي نصر أحرزه المنصور، وفيه يقول صاعد شاعر المنصور مهنئاً من قصيدة تعد من  كان لنصر جربيره
 غرر قصائده:                                   )الكامل(

 .  كككككككككككككككككد      كككككككككككككككككك ّن ل هككككككككككككككككك   ا ت كككككككككككككككككد   1
 

 و هكككككككككككككككككد    نكككككككككككككككككد  منككككككككككككككككك  مككككككككككككككككك    يعهكككككككككككككككككد   
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 . اليكككككككككككككك أ  كككككككككككككك   الككككككككككككككدين وا تككككككككككككككد  اهلككككككككككككككد 2
 

  ككككككككككككككككك ب  ا ككككككككككككككككك     غ ضككككككككككككككككك   و ككككككككككككككككك   ا  كككككككككككككككككة    
 . وو  كككككككككككككككككككككككككككك   يف اث   نكككككككككككككككككككككككككككك  و  كككككككككككككككككككككككككككك   3 

 
    يكككككككككككككككككككككككك    ككككككككككككككككككككككككن      يؤ كككككككككككككككككككككككك    ليككككككككككككككككككككككككد   

 . مككككككككككككككككككككككن   تكككككككككككككككككككككك   ككككككككككككككككككككككد   و       كككككككككككككككككككككك    4 
 

    يكككككككككككككككككد  هككككككككككككككككك  مكككككككككككككككككن ال  يككككككككككككككككك  ا سكككككككككككككككككعد 
 . كككككككككككككككك        كككككككككككككككك   ككككككككككككككككت  ال ضكككككككككككككككك    ن كككككككككككككككك 5 

 
 يف ال كككككككككككككككككككككككككككككك أ  و     كككككككككككككككككككككككككككككك ل   مست ككككككككككككككككككككككككككككككهد   

 . مكككككككككككككك  اسككككككككككككككتك  ل و ككككككككككككككك  وحم ككككككككككككككد و نككككككككككككككك  6 
 

كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد   نصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    النكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي     حم  
 .  هكككككككككككككككككككككدّن  ككككككككككككككككككككك  و  ين ككككككككككككككككككككك    ككككككككككككككككككككك    7 

 
 وا ككككككككككككككككككككككك     ككككككككككككككككككككككك   مصككككككككككككككككككككككك  ب  ومصكككككككككككككككككككككككع د   

 . غط كككككككككككككك    يكككككككككككككك  ا  كككككككككككككك ك     كككككككككككككك  يكككككككككككككككن8 
 

 يف ال ككككككككككككككككككككككككككككككك أ  ال   ككككككككككككككككككككككككككككككك    يف    كككككككككككككككككككككككككككككككد   
 .  كككككككككككككككككككككك   َتص ككككككككككككككككككككككن     ككككككككككككككككككككككك  الككككككككككككككككككككككي9 

 
    تككككككككككككككككككككككككككككك   ككككككككككككككككككككككككككككك   مع ككككككككككككككككككككككككككككك  ومككككككككككككككككككككككككككككك       

 .مح كككككككككككككككككك   يككككككككككككككككككديه    يككككككككككككككككككة ن ككككككككككككككككككي  10 
 

 ك لسكككككككككككككككي   ُيطككككككككككككككك      كككككككككككككككدا    ككككككككككككككك     كككككككككككككككد   
 و  و     تكككككككككككككككككككككككككد وا   ككككككككككككككككككككككككك     ككككككككككككككككككككككككك هب . 11 

 
 م كككككككككككككككككككككككككك  ا تككككككككككككككككككككككككككدا  تككككككككككككككككككككككككككن     ا تنهككككككككككككككككككككككككككد   

 . و كبككككككككككككككككككككك    ك   هككككككككككككككككككككك   كككككككككككككككككككككك    مهن كككككككككككككككككككككد  12 
 

 ي ضككككككككككككككككككك   ككككككككككككككككككك  يف الككككككككككككككككككك و  كككككككككككككككككككك  مهن كككككككككككككككككككد   
 مكككككككككككككككك    كككككككككككككككك و  ويف ا كككككككككككككككك ان  م  كككككككككككككككك . 13 

 
 لتصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ومك نككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  لت   كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد 

  ككككككككككككككككككك   ال ككككككككككككككككككك      كككككككككككككككككككيه  وت  م ككككككككككككككككككك ا. 14 
 

   ككككككككككككككككككككككي  يف الكككككككككككككككككككككك   ا  ككككككككككككككككككككككي  ا  عككككككككككككككككككككككد 
  تحككككككككككككككككككككككككككككك ل  ا  نككككككككككككككككككككككككككككك   و  عككككككككككككككككككككككككككككك ا . 15 

 
   ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك     و ل  ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ا  بكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد     

 التخريج: 
 .2/69إعمام العلام: ج

 .2/563دولة الإسلام في الأندلس: ج
 

 قافية الراء
(17) 

يق قد مُلئ منه كأس وبقيت في فمه قطرة لم تسقط: بر                      )البسيط(                                                قال صاعد البغدادي في وصف إ
 و هكككككككككككككككككككك   يف  كككككككككككككككككككك  ا   يككككككككككككككككككككق  كككككككككككككككككككك  ي . 1
 
 

 كككككككككككككككككككككككدم  م    كككككككككككككككككككككك    لكككككككككككككككككككككك  معبكككككككككككككككككككككك   
   والكككككككككككككككككككككك ا  يف   كككككككككككككككككككككك نكككككككككككككككككككككك     ي  ككككككككككككككككككككككك. 2 

 
  كككككككككككككككككككككككككككك  تنكككككككككككككككككككككككككككك و  اي كككككككككككككككككككككككككككك    ن كككككككككككككككككككككككككككك   

 . ل كككككككككككككككككككككككد    كككككككككككككككككككككككد  حمبتهككككككككككككككككككككككك     كككككككككككككككككككككككي3 
 

 ك ككككككككككككككككككككككككك    كككككككككككككككككككككككككد احل يككككككككككككككككككككككككك   ِبن كككككككككككككككككككككككككي     
 التخريج: 

 25ج  4الذخيرة: ق
 .205بدائع البدائة: 
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 .3/81نفح الطيب: 
 الشرح والتعليق:

 ( في بدائع البدائة: طيرٌ تزقُف.2)
 

(18) 
 وقال في الخ يري:                                                          )الخفيف(

 .  كككككككككككككككككككككككد نع نككككككككككككككككككككككك  يف  ولككككككككككككككككككككككك  ا ن كككككككككككككككككككككككك    1
 
 
 

 وو ككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ن   ككككككككككككككككككككككككككككككككككككك     لكبككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    
 وسككككككككككككككككككككككككككككككك لن      تضككككككككككككككككككككككككككككككك      لكككككككككككككككككككككككككككككككي   . 2 

 
 

  ككككككككككككككككككككككك    ك ت كككككككككككككككككككككككة ال ككككككككككككككككككككككك ع     لكككككككككككككككككككككككد      
 . و كككككككككككككككككككككككككككككككككك    امحكككككككككككككككككككككككككككككككككك ا     كككككككككككككككككككككككككككككككككك  ا 3 

 
 

  ع بنككككككككككككككككك  مكككككككككككككككككن لطككككككككككككككككك   كككككككككككككككككن  ال ككككككككككككككككككدي    
ككككككككككككككك     ككككككككككككككك   4   . مككككككككككككككك     نككككككككككككككك  اليككككككككككككككك     ل   

 
 ن حتنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    وا ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  ا ن ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك     

 .    ككككككككككككككككككك  ا  كككككككككككككككككككة ال  كككككككككككككككككككدا    ككككككككككككككككككك 5 
 

   تكككككككككككككككككككككككككككككككككككككك     و  كككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  أ  سككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك و    
 التخريج: 

 .3/20البيان المغرب: 
 الشرح والتعليق:

( الدياجير: جمع ديجور، وهو الظلام، قال ابن الأثير: والواو والياء زائدتان، قال: والديجور: الـكثير المتراكم في 2)
يقال: تراب ديجورٌ أغبر يضرب إلى السواد كلون الرماد. )لسان العرب:   (.4/278اليبس. و

 
(19) 

يل(                                     وقال صاعد البغدادي:                    )الطو
ككككككككككككككككككككدا  الكككككككككككككككككككك        كككككككككككككككككككككن   صكككككككككككككككككككك   . 1    
 

كككككككككككككككككككككككككك  و تكككككككككككككككككككككككككك       كككككككككككككككككككككككككك تكن  كككككككككككككككككككككككككك     س 
 و تكككككككككككككككك   ك كككككككككككككككك   تكككككككككككككككك   مهكككككككككككككككك    مخي كككككككككككككككك   . 2 

 
ككككككككككككككككككككؤ م     نككككككككككككككككككككد الصكككككككككككككككككككك ا     كككككككككككككككككككك      هلكككككككككككككككككككك    

كككككككككككككككككككككك . 3   و كككككككككككككككككككككد  ك كككككككككككككككككككككك    ككككككككككككككككككككك     ك هن 
 

ككككككككككككككككككككككككك     نكككككككككككككككككككككككككد ال كككككككككككككككككككككككككدا    ككككككككككككككككككككككككك و      م س 
 مكككككككككككككن  ككككككككككككك      أ  وا كككككككككككككد   ك ككككككككككككك     ككككككككككككك   . 4 

 
   تككككككككككككككككككككي   هلكككككككككككككككككككك  م كككككككككككككككككككك   ال  كككككككككككككككككككك      يكككككككككككككككككككك    

 لكككككككككد  غكككككككككدو    ككككككككك    ككككككككك     ككككككككك   ي مهككككككككك . 5 
 

 ويف   ك ه   يهككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ن ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   وا ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    
ككككككككككككككككق      كككككككككككككككك   . 6   ت سكككككككككككككككك    ثكككككككككككككككك ا   ككككككككككككككككن م   

 
 ككككككككككككككككككككككككككككك    سكككككككككككككككككككككككككككك يب  الككككككككككككككككككككككككككككدم     تكككككككككككككككككككككككككككك    

 التخريج: 
 .23- 1/22مج  4الذخيرة: ق 
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(20) 
 )الكامل(                                         وقال في البنفسج:                

ككككككككككككككككككككككككككككككك 1  . سككككككككككككككككككككككككككككككك ي    ايأ البن سككككككككككككككككككككككككككككككك   هن 
 

 لككككككككككككككككككككككككك   نصككككككككككككككككككككككككك      ت ككككككككككككككككككككككككك     ن ككككككككككككككككككككككككك    
 .   لكككككككككككككككككككك   واليتكككككككككككككككككككك   و كككككككككككككككككككك ب نسككككككككككككككككككككي    2 

 
 واككككككككككككككككككككككككك    كككككككككككككككككككككككك  ا عسكككككككككككككككككككككككك    وا يسكككككككككككككككككككككككك     

 . يكككككككككككككككك  ّن  ما ا تسكككككككككككككككك  ا عكككككككككككككككك     ُيكككككككككككككككك   3 
 

  نسكككككككككككككككككككككككككككي  غ ليككككككككككككككككككككككككككك  و ككككككككككككككككككككككككككك    بككككككككككككككككككككككككككك    
    . ُيككككككككككككككك    ككككككككككككككي  ال  كككككككككككككك  لكككككككككككككك      كككككككككككككك4 

 
 وال ككككككككككككككككككككككك   يف  كككككككككككككككككككككككد  ا ككككككككككككككككككككككك   احلككككككككككككككككككككككك     

 .       كككككككككككككككككككككككككككككككك   ككككككككككككككككككككككككككككككك   وو ككككككككككككككككككككككككككككككك     5 
 

  كككككككككككككككككككككك ّن لسككككككككككككككككككككككي  الدولككككككككككككككككككككك  ا نصكككككككككككككككككككككك     
 التخريج:  

 .20 – 3/19البيان المغرب:  
(21) 

 وقوله في مقتل الوزير ابن القطاع:                                               )البسيط(
 . اي م كككككككككككككن ا ككككككككككككك   لنككككككككككككك  مكككككككككككككن  دل ككككككككككككك    ككككككككككككك ا1
 

  ككككككككككككككككك    سكككككككككككككككككبن   مكككككككككككككككككن م حككككككككككككككككك    ن  ككككككككككككككككك ا 
 التخريج: 

 .3/35البيان المغرب: 
(22) 

 وقوله في مقتل الوزير عيسى بن سعيد المعروف بابن القطاع:                    )البسيط(
  ت كككككككككككككككككككككة    متككككككككككككككككككككك   يف ا ككككككككككككككككككككك      ككككككككككككككككككككك   . 1
 

ككككككككككككككككككك ا  ِ  النككككككككككككككككككك    مكككككككككككككككككككن  اي ككككككككككككككككككك      َتكككككككككككككككككككد 
 مكت  كككككككككككككككككككك   ال  كككككككككككككككككككك    هلنككككككككككككككككككككدّن ي كككككككككككككككككككك   . 2 

 
 لكككككككككككككككككي  ي ككككككككككككككككك    مكتككككككككككككككككك    وال سكككككككككككككككككط  ا  م كككككككككككككككككن  

 التخريج: 
 .1/128مج4الذخيرة: ق 

 .125صاعد البغدادي حياته وشعره: 
 قافية السين

(23) 
 قوله في وصف مجلس:                                                )مجزوء الرمل(

 ك. يل مككككككككككككككككككككككككككككن سكككككككككككككككككككككككككككك   كككككككككككككككككككككككككككك  العبكككككككككككككككككككككككككككك1
 

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك     ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   و  كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي    
  كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككهد  ا كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد    يككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   . 2 

 
  ن كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  الع ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككق  الن ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي    

  كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ما   لسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككت     . 3 
 

نككككككككككككككككككككككككككككككك  ا  كككككككككككككككككككككككككككككككي      تكككككككككككككككككككككككككككككككد   م كككككككككككككككككككككككككككككككن م 
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 التخريج:
 .1/21مج  4الذخيرة: ق

(24) 
 وقوله في وصف الحديقة التي غرسها محمد بن عبدالجبار الملقب بالمهدي           )الوافر(

  ككككككككككككككككككككك    العككككككككككككككككككككك   م به ككككككككككككككككككككك   الن ككككككككككككككككككككك    . 1
 

  ككككككككككككككككككككككككدا ق    عكككككككككككككككككككككككك   كككككككككككككككككككككككك  الكككككككككككككككككككككككك  و    
   مهكككككككككككككككككككككككككككككدّن ا سككككككككككككككككككككككككككككك    نككككككككككككككككككككككككككككك   . 2 

 
  ككككككككككككككككك  اهل مككككككككككككككككك   مكككككككككككككككككن ت كككككككككككككككككة ال ككككككككككككككككك و    

   كككككككككككككككككككككك       ب هكككككككككككككككككككككك  و  كككككككككككككككككككككك    ككككككككككككككككككككككي   . 3 
 

 ك يككككككككككككككككككككككككككك   وا ككككككككككككككككككككككككككك   نككككككككككككككككككككككككككك  ا نكككككككككككككككككككككككككككي    
   كككككككككككككككككككككككك ما  كككككككككككككككككككككككك  ا  كككككككككككككككككككككككك    منهكككككككككككككككككككككككك . 4 

 
  ما م   و كككككككككككككككككككككككك   مككككككككككككككككككككككككن انبكككككككككككككككككككككككك   الطكككككككككككككككككككككككك و    

 التخريج: 
 .1/27مج  2الذخيرة: ق

 الشرح والتعليق:
عيد  ( الطروس: الطرس: الْكتاب، وَاْلجمع ُطروس4) َّّ أُّ َّّتِي قد مُحي مَا فِيهَا ثم ِحيفَة ال وأطراس وَقَاَل قوم: الّطِرس الّصَّ

َّّ ُكتب. )جمهرة اللغة:  َّّذِي قد مُحي ثم ِحيفَة بِعَينهَا. والّطِلْس: ال  (.2/713الْكتاب وَقَاَل آخَرُونَ: بل الّطِرس الّصَّ
(25) 

 )الكامل(                         وقال في النرجس:                                     
ككككككككككككككككككككك  ال ضكككككككككككككككككككككي   ل بهككككككككككككككككككككك    يسكككككككككككككككككككككب    1    . 
 

   البهككككككككككككككككككككككك    النككككككككككككككككككككككك      كككككككككككككككككككككككولط  ككككككككككككككككككككككك    
 .   ىب   يكككككككككككككككككككككككككككككككك   يبكككككككككككككككككككككككككككككككك   ونسككككككككككككككككككككككككككككككككي    2 

 
 لكن كككككككككككككككككككككككككككك   ككككككككككككككككككككككككككككن ن كككككككككككككككككككككككككككك   يتككككككككككككككككككككككككككككن     

كككككككككككككككككب   يف الع  ككككككككككككككككك 3   . ك حل  ككككككككككككككككك  ا ي ككككككككككككككككك     
 

   يكككككككككككككككككككك  لكككككككككككككككككككككن  عكككككككككككككككككككك   كككككككككككككككككككك ا  ن كككككككككككككككككككك    
 التخريج:  

 .3/19البيان المغرب: 
 

 قافية الصاد:
(26) 

 قوله في كتابه الفصوص:                                                          )السريع(
  ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    ىل معدنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

 
 ت   كككككككككككككككككككككد  يف   عككككككككككككككككككككك   البحككككككككككككككككككككك    ال صككككككككككككككككككككك     

 التخريج: 
 .1/16مج  4الذخيرة: ق

 .4/1441معجم الأدباء: 
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 .2/489وفيات الأعيان: 
 .157واللغة: البلغة في تراجم أئمة النحو 

 الشروح والتعليق:
 ( في وفيات الأعيان: 1)

  ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    ىل  نصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك     ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 
 

 يككككككككككككككككك    مكككككككككككككككككن   عككككككككككككككككك   البحككككككككككككككككك    ال صككككككككككككككككك     
  

 قافية الطاء
(27) 

 )الرجز(                                 وأنشد:                                        
 .     لنككككككككككككككككككككككككككككككككككك     ا سككككككككككككككككككككككككككككككككككك   و ك    ككككككككككككككككككككككككككككككككككك 1
 

  
 احلككككككككككككككككككككككك   وم   ككككككككككككككككككككككك  وسكككككككككككككككككككككككط . ون ككككككككككككككككككككككك    2
 

  
 . ُي ككككككككككككككككككككك    ن ككككككككككككككككككككك       يسككككككككككككككككككككك أ  كككككككككككككككككككككطط 3
 

  
 التخريج:

 .1/35الفصوص: 
 قافية العين:

(28) 
 وقوله في الغزل:                                                                  )الوافر(

كككككككككككككككككككككك  . 1   كككككككككككككككككككككك      كككككككككككككككككككككك   ال  بكككككككككككككككككككككك      
 

  حلككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    ك حلككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    الكككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   و    
 يف   م    ككككككككككككككككككككككككك ا سككككككككككككككككككككككككك       و  يكككككككككككككككككككككككككة  . 2 

 
   غكككككككككككككككككككككككككككككككككككك اهل      كككككككككككككككككككككككككككككككككككك ا   الككككككككككككككككككككككككككككككككككككد م     

 التخريج:  
 .133التشبيهات: 

 قافية الفاء:
(29) 

يل( ية                                                          )الطو  وقوله في وصف جار
 و   ككككككككككككككككككك  منهككككككككككككككككككك  غككككككككككككككككككك     يف سككككككككككككككككككك ين    .1
 

 مك   ككككككككككككككككككككككككك   تصكككككككككككككككككككككككككب   ليهككككككككككككككككككككككككك  ا هككككككككككككككككككككككككك ي  
 مكككككككككككككككك    مككككككككككككككككن ا كككككككككككككككك   تت  كككككككككككككككك   ما  ا هكككككككككككككككك . 2 

 
  سكككككككككككككككككككككككك  هن  مككككككككككككككككككككككك   ن  تككككككككككككككككككككككك  الع ا ككككككككككككككككككككككك  

 مككككككككككككككككك  ك نككككككككككككككككك  احلسكككككككككككككككككن        م كككككككككككككككككك   . 3 
 

 تصكككككككككككككككككككككك    يف  كككككككككككككككككككككك  يككككككككككككككككككككككديه  ا كككككككككككككككككككككك م    
  ككككككككككككككك  تككككككككككككككك   يككككككككككككككك  يف الكككككككككككككككب    دي ككككككككككككككك    . 4 

 
 تن   هككككككككككككككككككككككككككككككك  يف الككككككككككككككككككككككككككككككك ا ت  ا ن  كككككككككككككككككككككككككككككككك    
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 وال غككككككككككككككك و      ككككككككككككككك     مع ليكككككككككككككككة  و ككككككككككككككك   . 5
 

 ا ت هككككككككككككككككككككككك   اا ككككككككككككككككككككككك   الككككككككككككككككككككككك  ىب وال  ككككككككككككككككككككككك    
   نكككككككككككك  امكككككككككككك   لكككككككككككك    مكككككككككككك   ن كككككككككككك   متكككككككككككك ل   . 6 

 
 و  كككككككككككككك   م  كككككككككككككك  مككككككككككككككن سككككككككككككككط   الع ا كككككككككككككك    

  ما   كككككككككككككككككك   كككككككككككككككككك ال   و  ككككككككككككككككككد     ديهكككككككككككككككككك   . 7 
 

   ك   كككككككككككككككككككككككك  هلكككككككككككككككككككككككك       ككككككككككككككككككككككككد   وا كككككككككككككككككككككككك    
 التخريج: 

 .1/19مج  4الذخيرة: ق
 .3/81نفح الطيب: ج
 الشروح والتعليق:

 ( في نفح الطيب: المهاتف.1)
 ( في نفح الطيب: يديه.3)
 نفح الطيب: ولم الوصائف.( في 4)
 ( في نفح الطيب: وشتها.5)
 ( في نفح الطيب: نواسف.6)
 

(30) 
يل(  وقوله في الوصف:                                                          )الطو

     ككككككككككككك م    ككككككككككككك   غككككككككككككك    كككككككككككككدوا   واكككككككككككككك    .1
 

 و كككككككككككك  غكككككككككككك   مككككككككككككن  كككككككككككك  ا   يف ا  ض   كككككككككككك      
 
 

ككككككككككككككك     يبككككككككككككككك   يسكككككككككككككك     ليككككككككككككككة  . 2  الكككككككككككككككد     
 

كككككككككككككككك      و   كككككككككككككككك   مكككككككككككككككك  ي  كككككككككككككككك     نككككككككككككككككد   وا  
 و ككككككككككككككك     نككككككككككككككك     ككككككككككككككك غ ه   ككككككككككككككك م   احل ي ككككككككككككككك . 3 

 
   يهككككككككككككككككككككككككك    نهككككككككككككككككككككككككك   ب ككككككككككككككككككككككككك   و  ككككككككككككككككككككككككك      

 ولكككككككككككككك    تنككككككككككككك    احلسكككككككككككككن   يهككككككككككككك  ت    كككككككككككككك   . 4 
 

   يهككككككككككككككككككككك   نككككككككككككككككككككك ا   ا   ككككككككككككككككككككك  ال  ككككككككككككككككككككك      
 ك  كككككككككككككككككككك   ال بكككككككككككككككككككك    ا سككككككككككككككككككككتكن    ك ن سكككككككككككككككككككك   . 5 

 
ككككككككككككككككككككككككككككككككك      ت    هككككككككككككككككككككككككككككككككك   ليككككككككككككككككككككككككككككككككك        الس 

ككككككككككككككككككككككن  نكككككككككككككككككككككك اظ   . 6   و   كككككككككككككككككككككك   منهكككككككككككككككككككككك   هن 
 

  ىل    ككككككككككككككككككككككك     كككككككككككككككككككككك      ليهكككككككككككككككككككككك  ال  ا كككككككككككككككككككككك    
   صكككككككككككككككككك    الكككككككككككككككككك يل سكككككككككككككككككك     يف   ب هبكككككككككككككككككك . 7 

 
 مككككككككككككككن الكككككككككككككك     مسكككككككككككككك  أ  ال  عكككككككككككككك     اا كككككككككككككك    

ككككككككككككككك . 8   تككككككككككككككك   مككككككككككككككك  ت ككككككككككككككك    العككككككككككككككك   يف  نب   
 

 مككككككككككككككن الكككككككككككككك      كككككككككككككك    يككككككككككككككنهن  السكككككككككككككك      
 التخريج: 

 .1/18مج 4الذخيرة: ق
 .3/80الطيب: نفح 

 .3/1166معجم الأدباء: 
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 الشروح والتعليق:
 ( في نفح الطيب ومعجم الأدباء: كل غريبة.2)
 ( في نفح الطيب ومعجم الأدباء: على حافتيها عبقر ورفارف.3)
 ( في معجم الأدباء: وصائف.4)
 ( في نفح الطيب ومعجم الأدباء: الطرائف.6)
 مسموم الثعابين.( في نفح الطيب ومعجم الأدباء: 7)
 ( في نفح الطيب ومعجم الأدباء: ما تراه العين.8)

 قافية القاف:
(31) 

 وقوله في الخ يري:                                                            )الوافر(
  ع كككككككككككككككككككك   ليككككككككككككككككككككة مككككككككككككككككككككن  كككككككككككككككككككك ّن   ا ّن .1
 
 

 مكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك و ا   الع   يككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككق     حم 
ككككككككككككككككككككك   . 2    كككككككككككككككككككككن التصككككككككككككككككككككك يب  لعككككككككككككككككككككك و   ت  ك 

 
ككككككككككككككككككككككككط    ا  يكككككككككككككككككككككككك   مككككككككككككككككككككككككن الط يككككككككككككككككككككككككق     وتص 

 التخريج:  
 .21/ 1مج  4الذخيرة: ق
 .3/97نفح الطيب: 

 الشروح والتخريج: 
 ( في نفح الطيب: من خير روٍض، محرمة.1)
 ( في نفح الطيب: بالغروب.2)

(32) 
 وقوله في وصف الترنجان:                                                    )البسيط(

       بككككككككككككككككككككك   ت   ككككككككككككككككككككك     ب ككككككككككككككككككككك    ككككككككككككككككككككك     . 1
 
 

     ال  مكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك      ضككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككب    و و ا    
 مككككككككككككككككن  يبكككككككككككككككك   سكككككككككككككككك   ا تكككككككككككككككك    نكهتكككككككككككككككك   . 2 

 
 اي  كككككككككككككككك أ   ككككككككككككككككك  مككككككككككككككككن ا  ككككككككككككككككك     سككككككككككككككككك  ا    

 . ي  ككككككككككككككككككك     ا  ككككككككككككككككككك   ن ككككككككككككككككككك  اهل كككككككككككككككككككك أ   ما 3 
 

كككككككككككككككككككك   م ككككككككككككككككككككؤث    هل كككككككككككككككككككك   م ككككككككككككككككككككت       مكككككككككككككككككككك    
ككككككككككككككككككك  احل  كككككككككككككككككككك   ا نصككككككككككككككككككك        كككككككككككككككككككك   . 4   ك   

 
كككككككككككككككك   ا  يكككككككككككككككك       ط  كككككككككككككككك   منكككككككككككككككك     كككككككككككككككك      ع 

 . م ككككككككككككن لككككككككككككي   ي عككككككككككككد   مككككككككككككن سككككككككككككؤ      ككككككككككككد أ  5 
 

 وال ت ككككككككككككككككككككككككك أ  لككككككككككككككككككككككككك  يف سككككككككككككككككككككككككك     سكككككككككككككككككككككككككك     
 التخريج: 

 .1/21مج 4الذخيرة: ق
 .96 – 3/95نفح الطيب: 
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 .205بدائع البدائة: 
 .11/255نهاية الأرب في فنون الأدب: 

 .3/19البيان المغرب: 
 الشروح والتعليق:

 البدائة: أغصاٌن، وفي البيان المغرب: علمُت به.( في نفح الطيب وبدائع 1)
 ( في بدائع البدائه: الأزهار.2)
 ( هذا البيت ورد في البيان المغرب.3)
 ( في البيان المغرب: الميمون علمه.4)

 قافية اللام
(33) 

يِّلاً وكتب معه بهذه الأبيات:         )الكامل(  وقال: وقد اهدى إلى المنصور أبي عامر أُّ
ككككككككككككككككك    و مككككككككككككككككك    ككككككككككككككككككك اي. 1 ككككككككككككككككك  ا  كككككككككككككككككك        
 

 كككككككككككككككككككككك   م ككككككككككككككككككككك    ومعككككككككككككككككككككك   كككككككككككككككككككككك  مككككككككككككككككككككك ل     
  ككككككككككككككككككدوا     َتص كككككككككككككككككك    كككككككككككككككككك      كككككككككككككككككك . 2 

 
ككككككككككككككككككككككككك      وت عككككككككككككككككككككككككك      سككككككككككككككككككككككككك    كككككككككككككككككككككككككك   مؤم  

 ك ل يكككككككككككككككككك    ب ككككككككككككككككككق   سككككككككككككككككككت   يف و    كككككككككككككككككك . 3 
 

كككككككككككككككككع   الكككككككككككككككككب     مككككككككككككككككك  ا ككككككككككككككككك ا   الكككككككككككككككككك   ب        
      نككككككككككككككككككككككة مكككككككككككككككككككككك    كككككككككككككككككككككك     هل ككككككككككككككككككككككد . 4 

 
 الكككككككككككككككككككك   ع   لضككككككككككككككككككك   يف و  كككككككككككككككككككد  و ع كككككككككككككككككككة  

 ّنمككككككككككككككك           يككككككككككككككك  و    كككككككككككككككة  ككككككككككككككك  د. 5 
 

ككككككككككككككككككككككك  و      كككككككككككككككككككككككة يف معككككككككككككككككككككككك       ككككككككككككككككككككككك          
كككككككككككككككككككك     ال  ضكككككككككككككككككككك . 6    نككككككككككككككككككككد         كككككككككككككككككككك  كس 

 
ككككككككككككككككككككككط      كككككككككككككككككككككك  و وغكككككككككككككككككككككك   يف م  كككككككككككككككككككككك    ال  س    ك ض 

 مكككككككككككككككككك الّن مككككككككككككككككككؤن  غكككككككككككككككككك  ي مت ط   كككككككككككككككككك . 7 
 

كككككككككككككككككككك   ايمكككككككككككككككككككك     ن  كككككككككككككككككككك  م ع    كككككككككككككككككككك    مككككككككككككككككككككن ظ   
كككككككككككككككككككككت    . 8  ككككككككككككككككككككب ع  وغ  س    بككككككككككككككككككككد  ن كككككككككككككككككككك     ض 

 
ككككككككككككككككككككككككككد   ليكككككككككككككككككككككككككة  ي كككككككككككككككككككككككككك   يف    نع ككككككككككككككككككككككككك      

كككككككككككككككككككككككككككككككككككككي   و ع ت ككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   . 9    يتككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  غ س 
 

 يف  ب كككككككككككككككككككككككككك   ليتكككككككككككككككككككككككككك     يكككككككككككككككككككككككككك  ت كككككككككككككككككككككككككك  يل 
   كككككككككككككككككككككككون   ب ككككككككككككككككككككككك    سككككككككككككككككككككككك  نع ككككككككككككككككككككككك   . 10 

 
  سككككككككككككككككككككككككد  هبكككككككككككككككككككككككك  مو منحكككككككككككككككككككككككك   وتطكككككككككككككككككككككككك      

  ككككككككككككككك   ت ة غ  يككككككككككككككك  السككككككككككككككك و  و    ح   كككككككككككككككب  . 11 
 

كككككككككككككككككككك         كككككككككككككككككككك       عككككككككككككككككككككة  لسككككككككككككككككككككح ب ا    ض 
 التخريج:  

 .1/378جذوة المقتبس: 
 .37 -36المعجب: 

 .35/ 1مج 4الذخيرة: ق
 .4/1440معجم الأدباء: 
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 .2/417بغية الملتمس: 
 .83 -3/82نفح الطيب: 

 .2/552دولة الإسلام في الأندلس: 
 الشروح والتعليق:

 في دولة الإسلام:( 8)
  بكككككككككككد  ككككككككككك     ضكككككككككككبع  و  عككككككككككك  مكككككككككككن

 
 م كككككككككككككككككككدا     كككككككككككككككككككد   ليكككككككككككككككككككة  ي  ككككككككككككككككككك  

 (34) 
 )الكامل(                                    وقوله:                                 

 اي  محكككككككككككككككد  كككككككككككككككن سكككككككككككككككعيد الع ككككككككككككككك  الككككككككككككككك ّن. 1
 

  وىف    حكككككككككككككككككككككككككككككككككككداث   نككككككككككككككككككككككككككككككككككك  ا ليككككككككككككككككككككككككككككككككككك    
   كككككككككك   الع كككككككككك ب  مككككككككككن ا ككككككككككن م سكككككككككك     الكككككككككك ّن. 2 

 
  ككككككككككككككككككك   ال ضكككككككككككككككككك     كككككككككككككككككك  وغ لكككككككككككككككككك   غ كككككككككككككككككك     

   تبككككككككككككككككككق  غكككككككككككككككككك       كككككككككككككككككك          ككككككككككككككككككك   . 3 
 

   صكككككككككككككككككككك   و     سكككككككككككككككككككك      هكككككككككككككككككككك    تيكككككككككككككككككككك    
     ككككككككككككككككككككككة   سكككككككككككككككككككككك       يككككككككككككككككككككككد ي ة   عككككككككككككككككككككككد  . 4 

 
 و  يكككككككككككككككككككككككككككككككة  يف اسكككككككككككككككككككككككككككككككتن  م   التع يككككككككككككككككككككككككككككككك    

  كككككككككككككككككك       نكككككككككككككككككك    يب  نكككككككككككككككككك      ي صكككككككككككككككككك   . 5 
 

 لكككككككككككككككككككككككدم  هن    ككككككككككككككككككككككك  احلكككككككككككككككككككككككدو   م يككككككككككككككككككككككك    
  سكككككككككككككك  ال كككككككككككككك ا     كككككككككككككك  ك يكككككككككككككك   ك سكككككككككككككك   . 6 

 
  و       ككككككككككككككككككككككككي   لككككككككككككككككككككككككك ه ن   عككككككككككككككككككككككككد  ك يكككككككككككككككككككككككك    

ككككككككككككككككككككك . 7      ع ككككككككككككككككككككك  يف  ككككككككككككككككككككك  يكككككككككككككككككككككدية    هن 
 

 سكككككككككككككككككككككككك    َتكككككككككككككككككككككككك    ا سككككككككككككككككككككككككت    وغيكككككككككككككككككككككككك    
 منب ككككككككككككككككككككككككك    ال  ال مككككككككككككككككككككككككك      ن ككككككككككككككككككككككككك   مككككككككككككككككككككككككك  . 8 

 
   ككككككككككككككككككك   اليكككككككككككككككككككدين    كككككككككككككككككككن ُيككككككككككككككككككك   م ككككككككككككككككككك     

ككككككككككككككككككككك . 9   كككككككككككككككككككككك       ال   ككككككككككككككككككككك    تكككككككككككككككككككككن    غ هل 
 

 وال ككككككككككككككككككككككككككك     ككككككككككككككككككككككككككك   عب هككككككككككككككككككككككككككك  و يككككككككككككككككككككككككككك    
 التخريج: 

 .1/11مج  4الذخيرة: ق
(35) 

 وقوله في أوسط القوم                                                     )الكامل(   
ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   يف ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ما مت س   يك ع   

 
ككككككككككككككككككككككككككككك       و  ت ككككككككككككككككككككككككككككك       ككككككككككككككككككككككككككككك  لككككككككككككككككككككككككككككك  الط      

 التخريج: 
 .1/35الفصوص: 

 الشروح والتعليق:
. )القاموس ( باوأته: بْأواً وبَْأواءً: فَخَرَ، وـ نفسَهُ: رَفَعَها، وفَخرَ بها، وـ الناقَةُ: َجهَدَْت في عَْدوِهَا، وتَسَامَْت، وتَعالَتْ 1)

 (.1261المحيط: 



                                        
    

 

185 

 2019تشرين الأول  -التاسع والعشرون  مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب                            

 قافية الميم
(36) 

 قوله في الحديث:                                                            )الكامل(
 . مككككككككككككك   ككككككككككككك     كككككككككككككة مكككككككككككككن  ككككككككككككك أ   ككككككككككككك ل   1
 

   طككككككككككككككككككك  احلكككككككككككككككككككدي   ك  ككككككككككككككككككك   وض  م ككككككككككككككككككك        
 .  كككككككككك  غكككككككككك   ككككككككككك   م ككككككككككدن      كككككككككك       كككككككككك 2 

 
كككككككككككككككككككككك أ    ككككككككككككككككككككككد   يف هليكككككككككككككككككككككك   م ض  كككككككككككككككككككككك    و     ك     

 التخريج: 
 .142التشبيهات: 

 
(37) 

يل(  وقال يصف كأَس بلورٍ فيه شراب أصفر:                                      )الطو
 .   كككككككككك   لنكككككككككك    كككككككككك ا  مككككككككككن الصككككككككككب  م  كككككككككك   1
 
 

ككككككككككككككك      مكككككككككككككككن ال ككككككككككككككك    يع ككككككككككككككك   وهنككككككككككككككك  ا ت س  
ككككككككككككككككككككك   ل كككككككككككككككككككك     ككككككككككككككككككككع     2   .    يننكككككككككككككككككككك  س 

 
ككككككككككككككككك     كككككككككككككككككك   م  ح   و كككككككككككككككك  هب   مكككككككككككككككككن  كككككككككككككككككد    الس 

  
 التخريج:

 .100التشبيهات: 
 الشروح والتعليق: 

بِي يْفحَ 2) ـْكسَائي فَحِمَ الّصَّ ى يَنْقَطِِع نَفَسه. وَقَاَل َأبُو عبيد: قَاَل ال َّّ بِي وَهُوَ يفحم ِإذا َطال بكاؤه َحت مُ فُحُوماً ( فَحم الّصَّ
 َ مني فلَان فأفحمتُه ِإذا لم يُطِْق جواب َّّ يْث كل َّّ ى يَنْقَطِِع. وَقَاَل الل َّّ َاماً ِإذا بَكَى َحت ى وفُح َّّ َّّذِي يبكي َحت ك، قلت كأنّه ُشبه بِال

 (5/79يَنْقَطِِع نَفَسه، وشاعر مُْفَحمٌ لَا ُيجيب محاِجيَه، وَرجل مُْفَحم لَا يَقُول الّشعْر. )تهذيب اللغة: 
 
(38) 

ً:                                                               )الكامل(  وقال أيضا
 السكككككككككككككككككككككككككككككديد       ككككككككككككككككككككككككككككك    تي   هككككككككككككككككككككككككككككك  . 1
 

  كككككككككككككككككك  ا  وك نكككككككككككككككككك   بكككككككككككككككككك   و كككككككككككككككككك   حككككككككككككككككككي    
كككككككككككككككككككككككككك  ا  تكككككككككككككككككككككككككك    يكككككككككككككككككككككككككك     كككككككككككككككككككككككككك 2   .  ك   

 
 وككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك      كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ا ي     كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ا ي    

 التخريج:   
 .219بدائع البدائه: 
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(39) 
 وقال في الآس:                                                          )البسيط(

 مت ه ككككككككككككككككككك   . م كككككككككككككككككككن كككككككككككككككككككك    يف و      لككككككككككككككككككك    1
 

  كككككككككككككككككككككككككك     نككككككككككككككككككككككككككدّن و   غكككككككككككككككككككككككككك   مككككككككككككككككككككككككككت ه    
 . ن عككككككككككككككك  الصكككككككككككككككديق   ككككككككككككككك  ي  ككككككككككككككك  ت   نككككككككككككككك   2 

 
   ككككككككككككككككككككككك  مع  بككككككككككككككككككككككك  ا  كككككككككككككككككككككككب   وال    ككككككككككككككككككككككك    

 .  و ا كككككككككككككككككككككككككككك   م كككككككككككككككككككككككككككك   ما   ا يكككككككككككككككككككككككككككك    ما3 
 

 ت ككككككككككككككككككككك     يف جمكككككككككككككككككككككك   الطعككككككككككككككككككككككن ل ككككككككككككككككككككككبك ه     
كككككككككككككككككككككككككككككككك  4   .  ما       كككككككككككككككككككككككككككككككك  مكككككككككككككككككككككككككككككككك وا  مك 

 
ككككككككككككككككككك         ككككككككككككككككككك  ال  كككككككككككككككككككك   يف ال يعككككككككككككككككككك    وا  ك 

 التخريج:  
 .19 – 3/18المغرب: البيان 

 قافية النون:
(40) 

 وقوله:                                                                       )المنسرح(
 .   ككككككككككككككككككككككك   لككككككككككككككككككككككك   وال  يككككككككككككككككككككككك   يع   ككككككككككككككككككككككك   1
 

 م   ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ل  ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ا    يكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن     
 .    ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد  ك   كككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    ىل ت ا بكككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   2 

 
كككككككككككككككككككك   وا  كككككككككككككككككككك     نكككككككككككككككككككك     نكككككككككككككككككككك    و كككككككككككككككككككك    س 

 التخريج: 
 .3/97الطيب: نفح 

 .1/22مج  4الذخيرة: ق
 .4/271شرح مقامات الحريري: 

 الشروح والتعليق
 ( في شرح مقامات الحريري مستعجلاً للفراق.1)
 

(41) 
يف                                                   )مجتث(  وقوله مناقضاً ابن العر

 . اي  ي هكككككككككككككككككككككككككككككككككك  احل  كككككككككككككككككككككككككككككككككك  الك  كعككككككككككككككككككككككككككككككككككك1
 

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككت     ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  كيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ا    
 . وم كككككككككككككككككككككككككككككن  ككككككككككككككككككككككككككككك   كككككككككككككككككككككككككككككد تنككككككككككككككككككككككككككككك   2 

 
   ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك     ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك     

 . الع م ي ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككح   3 
 

 ك ن كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ال  كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ا    
 .   يكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد   ل  يكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد  4 

 
 مكككككككككككككككككككككككككككككككك   كككككككككككككككككككككككككككككككك     كككككككككككككككككككككككككككككككك   ال مكككككككككككككككككككككككككككككككك     

 . ان ككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ىل الن هككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    يهككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 5 
 

 ينسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ب  ك ل  عبككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك     
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كككككككككككككككككككككككككككككككككككك ا  6  . والطككككككككككككككككككككككككككككككككككك   يطككككككككككككككككككككككككككككككككككك     
 

   ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  م  ا ا غصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك     
كككككككككككككككككككككككككككككككككك ا  7  ككككككككككككككككككككككككككككككككك   ت تككككككككككككككككككككككككككككككككك   س   . وال  ض 

 
 ال  ضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككب     كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي     

ككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ا ككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ا  8   . والككككككككككككككككككككككككككككككككككككك وض  ي تك 
 

  ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن م بسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ا  حكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ا    
 . والنكككككككككككككككككككككككككككككككككك     ال كككككككككككككككككككككككككككككككككك   ي نكككككككككككككككككككككككككككككككككك 9 

 
    نكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   الن ع كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   

 . و ا كككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   الكككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ي    تكككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 10 
 
 

    ن حكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ال ُيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك     
 
 

 .   ككككككككككككككككككككككككد أ  م ككككككككككككككككككككككككد  الككككككككككككككككككككككككد    يهكككككككككككككككككككككككك 11
 
 

 يف غبطككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   و مككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك     
 
 

 التخريج:
 .1/583نفيح الطيب: 

 .54صاعد البغدادي حياته وآثاره: 
 الشرح والتعليق: 

 (.5/421( كيوان: نجم يقال له زحل. وكاوان جزيرة في بحر البصرة. )العين: 1)
 قافية الهاء

(42) 
 وقال:                                                                         )الكامل(    

 . و غككككككككككككك    تككككككككككككك   الككككككككككككك      ككككككككككككك ض     ككككككككككككك   1
 

ككككككككككككككككككك ا  مككككككككككككككككككك    ال  ككككككككككككككككككك    ككككككككككككككككككك       لككككككككككككككككككك      
 . وك ن ككككككككككككككككككككككككك  لكككككككككككككككككككككككككك    ت   ككككككككككككككككككككككككك     يككككككككككككككككككككككككك   2 

 
   كككككككككككككككككككككككك     ال ككككككككككككككككككككككككك اي يف    كككككككككككككككككككككككك  ظ    ككككككككككككككككككككككككك  

 .   اي     يكككككككككككككككككك   ت  ي  كككككككككككككككككك   ظ كككككككككككككككككك    يكككككككككككككككككككك 3 
 

   ص   ككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ل ككككككككككككككككككككككككككككككككككك      ىل     اي ككككككككككككككككككككككككككككككككككك  
 ال تعكككككككككككككككككككككدلن    كككككككككككككككككككككدا     ككككككككككككككككككككك    كككككككككككككككككككككهي     .4 

 
و  ال ال كككككككككككككككككككككككككد    عككككككككككككككككككككككككك   ن  ا ككككككككككككككككككككككككك   كككككككككككككككككككككككككد     

 التخريج: 
 .188التشبيهات: 

 والتعليق:الشرح 
 (.14/178( التليل: الصريع، )تهذيب اللغة 3)
الدأي والدأية من البعير: الموضع الذي يقع عليه ظلفة الرحل فيعقره، ويجمع على دأيات. )لسان العرب:  الدأيات: 

14/248.) 
(43) 

 وقال معارضاً لقصيدة لأبي نواس                                          )مجزوء الكامل(
ي    ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 1 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككت ح   .      س 
 

   مكككككككككككككككككككككككككككن ا  ككككككككككككككككككككككككككك    ال ككككككككككككككككككككككككككك     يككككككككككككككككككككككككككك    
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 . مككككككككككككككككككككككككككن لككككككككككككككككككككككككككي  ي ككككككككككككككككككككككككككد    ل وي ككككككككككككككككككككككككككك2
 

 ككككككككككككككككككككككككككككككك  كيكككككككككككككككككككككككككككككك   يككككككككككككككككككككككككككككككد    لبديكككككككككككككككككككككككككككككك    
 التخريج: 

 .3/97نفح الطيب: 
 .1/22مج 4الذخيرة: ق

 الشرح والتعليق:
 ( في الذخيرة: لمستحٍي.1)

(44) 
 )المتقارب(               وقوله في وردة مطبوقة:                                      

 .  تتككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة     كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك م   و     1
 

 يككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ك    ا سكككككككككككككككككككككككككككككككككككككة  ن  سكككككككككككككككككككككككككككككككككككككه  
 . كعكككككككككككككككككككككككككككككككككك  ا    صكككككككككككككككككككككككككككككككككك    مبصكككككككككككككككككككككككككككككككككك   2 

 
ككككككككككككككككككككككككككككككككككككه      ط كككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ك  مهكككككككككككككككككككككككككككككككككككك   اس 

 التخريج: 
 .3/97نفح الطيب: 
 .1/17مج4الذخيرة: ق

 .203بدائع البدائه: 
 .3/1165معجم الأدباء: 

 .24البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: 
 .124التنبيهات على غرائب التشبيهات: غرائب 

 .1/58شرح مقامات الحريري: 
 الشروح والتعليق:

 ( في البلغة: يحاكي لك المسك أنفاسها.1)
 

(45) 
 وقوله في المنثور                                                               )السريع(

 .  ككككككككككككككككككككككد    بكككككككككككككككككككككك   ا ن كككككككككككككككككككككك و   اي سككككككككككككككككككككككي دّن1
 

 واليكككككككككككككككككككككككككككككككككك      يف ن  كككككككككككككككككككككككككككككككككك   ك لككككككككككككككككككككككككككككككككككد      
ككككككككككككككككككككككككككككككككككك   2   . ثنككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ال تككككككككككككككككككككككككككككككككككك ا  ك ن   س 

 
 و     م كككككككككككككككككككككككككن  ككككككككككككككككككككككككك  ا   م   ككككككككككككككككككككككككك   ا ككككككككككككككككككككككككك    

 التخريج: 
 .142نزهة الأنام في محاسن الشام: 
 .50صاعد البغدادي حياته وآثراه: 
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(46) 
 وقوله في التّفاح:                                                             )السريع(

ككككككككككككككككككككككككككككككككككك  ه  1 ككككككككككككككككككككككككككككككككككك    نص   . ت    ككككككككككككككككككككككككككككككككككك   مك 
 

ت ككككككككككككككككككككككككككككك     كككككككككككككككككككككككككككككد   بيكككككككككككككككككككككككككككككي يككككككككككككككككككككككككككككك أ    ن  
 . ونصكككككككككككككككككككككككككككككككككك  ه  ا  كككككككككككككككككككككككككككككككككك    ككككككككككككككككككككككككككككككككككب هت   2 

 
   ككككككككككككككككككككككككككك    و هككككككككككككككككككككككككككك   ككككككككككككككككككككككككككك       تككككككككككككككككككككككككككك  

 التخريج: 
 .204نزهة الأنام في محاسن الشام: 
 .50صاعد البغدادي حياته وآثراه: 

 ما نُسب له ولغيره
(1) 

 قال صاعد:                                                         )الكامل(       
كككككككككككككككككككككك   1 ككككككككككككككككككككككن  ال      كككككككككككككككككككككك  م  كككككككككككككككككككككك      ك ه   . و م ه   ه 
 

كككككككككككككككككككككككككككك ت ن  الن   كككككككككككككككككككككككككككك     كككككككككككككككككككككككككككك   ال   ككككككككككككككككككككككككككككؤ ا          ك ه 
ن ت كككككككككككككككككككككككككككككككككككك   2  ككككككككككككككككككككككككككككككككككككت    تك   كككككككككككككككككككككككككككككككككككك    و     .    ل س 

 
تك ه   م ن كككككككككككككككككككككككككككك       كككككككككككككككككككككككككككك  غ كككككككككككككككككككككككككككك       كككككككككككككككككككككككككككك          

كككككككككككككككككككككككك      3  كككككككككككككككككككككككك  أ   ك     كككككككككككككككككككككككك   هل  كككككككككككككككككككككككك   .          ك 
 

 ال    ط كككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   يف     كككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   و ال  ك كككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    
 التخريج: 

 .4/1442معجم الأدباء: 
 .452معجم السفر: 

 .16/134الوافي بالوفيات: 
 .2/7بغية الوعاة: 

 .2/66إنباء الرواة على أنباء النحاة: 
للصاحب بن عبّاد مع اختلاف في بعض وقد وردت هذه الأبيات في كتاب المستفاد من ذيل تاريخ بغداد منسوبة 

 مفردات الأبيات.
كككككككككككككككككككككك   1 ككككككككككككككككككككككن  ال      كككككككككككككككككككككك  م  كككككككككككككككككككككك      ك ه   . و م ه   ه 
 

ككككككككككككككككككككككككككك ت    الن   ككككككككككككككككككككككككككك     كككككككككككككككككككككككككك     ال   كككككككككككككككككككككككككككؤ ا         س 
ن ت كككككككككككككككككككككككككككككككككككك   2  ككككككككككككككككككككككككككككككككككككت    تك   كككككككككككككككككككككككككككككككككككك    و     .    ل س 

 
كككككككككككككككككككك        مككككككككككككككككككككن غكككككككككككككككككككك  مكككككككككككككككككككك   كككككككككككككككككككك    وال   

كككككككككككككككككككككك  م   ك     كككككككككككككككككككككك   هل  كككككككككككككككككككككك   3  كككككككككككككككككككككك       ك         . 
 

 و ال  ك كككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    ال    ط كككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   يف     كككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    
 التخريج: 

 .62/ 22 – 21المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: 
 الشروح والتعليق:

 (في معجم الأدباء ومعجم السفر وإنباء الرواة على أنباء النحاة: قمر الفؤاد.1)
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 ثانيا : نثره

 : فصول من نثره في أوصاف شتّى
(1) 
ّ ه بن مسلمة.  بن الدّب ليشفع له  فلما نُكب استعطف له الوزير أبا جعفراتصل أول دخوله الأندلس بالوزير عبد الل 

 عند الخليفة سليمان وخاطبه في ذلك بعدة رسائل. فكانت رقى لم تنفع، ووسائل لم تنجح.
ّ ه طوائَف الفضل عليك. وأذلق بك الألْسُن، وأرهَف فيك الخواطر، ورفرف عليك  منها فصل يقول فيه: لما جمع الل 

ك علائق الرحال، لم أجد لابن مسلمة حين عضة الثقاف، وضاق به الخناق، وانقطع به طير الآمال، ونفضت إلي
الجاء، وكبا به الدهر. ملجأ غيرك. فعطفك على واله نبه النحس من سنة السعد، وأيقظته الآفات من رقدة الغفلة، 

لم يكتب له الدهر سجلا. ولا  ورشقته سهام الزمان بصنوف الامتهان، حتى لقب المنية أمنية، وسمى الموت فوتا. ومن
عقد له أماناً، ولا أشهد على نفسه ثقة، فليكن منه على حذر، ومن نبوته على يقين الخ بر، وليعلم أن اصطناع المعروف 
يه في أهله وولده. ويصحبه في اغترابه  يقه، ويحول بينه وبين محاربه، ويجاز يلقاه في طر يكافئ المرء في سمعه وبصره. و

 عن بلده.
 تخريج:ال

 .10: 1مج  4الذخيرة: ق
 

(2) 
 وفي فصل منها:

فحنانك عليه وعلي فيه، وأذكر تعلق الآمال به وتعلق أمله بك، وحاجة الرؤساء إليه وحاجته إليك، وحشدت لك 
ّ ه تعالى خلق الدنيا بحرفين، وإّن الكلمة لترقأ الدم، والرقية لتخرُج الحية من مكمنها، فإْن خبْت من طل ابك القول، والل 

 ً  .نثراً قلت نظاما
 

(3) 
 وله من أخرى إلى مجاهد يصف ظهوره إلى خيران واسرة لجماعة من الصقلب:

كتابي وأنا مستطارٌ فرحاً. ومستوفز مرحاً، بالغادي والرّاِئح عليَّّ من البشائر التي تسمع الصم. وتنطق البكم، بعدو نجا بعد 
ّ ه أساله ضارعاً أْن يجعله عندك راسياً، وعليَك  ما ظن أْن ليس ناجياً، وخُنزواني أقبل في صفاده عانياً. صنعاً من الل 

يغري بالنزاع إليك. والنزوع نحوك. ُبدي ولوعاً و  مخيماً، فإّنَّ الذي آوي إليه من تطوّلك ي
 التخريج:

 .11:  1مج 4الذخيرة: ق
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(4) 

يات تلك الدولة، وانتهت به الحال، يل مائة مثقاٍل، فاستغاث  كان صاعد قد طولب في أخر إلى أْن أغرم في خبر طو
 في ذلك الأوان، وكتب إليه رقعة قال فيها: -كان  -على بن وداعة أحد الفرسان الأبطال ونبهاء الدولة 

 إنّي على وَهَني، وما أخذهُ الدهر مني، ونحته من قِْدحى، لأربأ بالفضل أْن ينحّطَّ إلا في مََصابه، وُيحّلُّ رحله في غير
ّ ه باسمه، وناسَب بين أحواله، وشابَهُ بين خلاله؛  هَ الل  معانه. فلم أحوْم على أحدٍ طيرَ رجائي، ولا رمقُت بأملي إلّا من نوَّّ
فسبحان من جعَل سنانَك عدَل لسانك، وبيانَك كفءَ طعانَك، فالألسن تتنادم على وصفك، والقلوُب تعاقر خمرة 

ّ ه منك، وذخيرة  أبرزها الدهر بك، وما زلَت في الايام التي تعرفها منقباً عن محاسنك، بحاثاً ُحبك، خبيئة أذاعها الل 
ً أطراف  ً بجنبيك شوكة الأسنة، ومناجيا لأثارك بالعدوة وذواتها، ومقارعتَك الأهوال، ومما صعتَك الأبطال، عاركا

الخيل، وانت بهمة السرية الأعنّة، فأذكر بك صعاليك العرب وذؤبانها، وشعراء الفرسان وغربانها، كعنترة وزيد 
وقرن الـكتيبة؛ وغارة قومك من ُسليم على فَرازة ونذيرُها يهتُف: أتيتم يا فزازة! هذه سليم والموت! وأنا ابن عمك من 

والنسب يضّم شعبنا. وفي البلد من وترني فاستفاد منه لساني، وظلمني  ربيعة، إذ هي وُسليم أحلاف، فالعدنانية تلفنا
ة كلماتي، فأرسلتها فيه شعثاً قباحاً، موروثة في الأعقاب، خالدةً على الأحقاب، أشرد من نعامة، وألزم فأنتصر لي حُما

 له من طوق الحمامة، فهو يبغيني الغوائل، ويبّثُّ لي الحبائل.
 التخريج:

 .54- 53: 1مج  4الذخيرة: ق  
  

                                                           

 الهوامش
، 76 – 3/75، نفح الطيب: 1/8، مج4والذخيرة ق، 1/373، وجذوة المقتبس 2/413، وبغية المتمس 3/186( الأعلام: 1)

 .4/1439معجم الأدباء 
 ،1/8، مج 4( الذخيرة ق2)
 .1/373جذوة المقتبس: ( 3)
 .103( صاعد البغدادي حياته وآثاره: 4)
 .104 – 103( المصدر نفسه: 5)
 .1/3( كتاب الفصوص: 6)
، والمعجب 98 – 3/97وما بعدها، نفح الطيب  1/373 وما بعدها، جذوة المقتبس 1/8مج  4، الذخيرة ق1/3( الفصوص 7)

 .37 – 30في تلخيص أخبار المغرب: 
 .130 – 1/129مج 1( ينظر: الذخيرة: ق 8)
 .105( صاعد البغدادي حياته وآثاره: 9)
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 .105( المصدر نفسه: 10)
 .105( المصدر نفسه: 11)
 .2/85( إنباه الرواة: 12)
 .2/117( يتيمة الدهر: 13)
 .143لبغدادي حياته وآثاره: ( صاعد ا14)
 .144( المصدر نفسه: 15)
 .150 – 149( المصدر نفسه: 16)
 .3/76( نفح الطيب: 17)
 .15 -14/ 1، مج 4( الذخيرة ق 18)
 .1/15مج 4( الذخيرة: ق 19)
 .3/78( نفح الطيب: 20)
 .3/78( المصدر نفسه: 21)
 .1/3الفصوص ( 22)
 .158( صاعد البغدادي حياته وآثاره: 23)
 .172 -163صاعد البغدادي حياته وآثاره: ( 24)
 ..77 – 3/76، ونفح الطيب 32( المعجب في تلخيص أخبار المغرب: 25)
 .33( المعجب في تلخيص أخبار المغرب: 26)
 .33( المصدر نفسه: 27)
 .139( علم البيان: 28)
 .199( علم البيان: 29)
 .17( علم البيان: 30)
 .18( سورة النحل: من الآية 31)
 .192 – 191ان الحطيئة: ( ديو32)
 .153 – 1/152( ينظر: العمدة: 33)
 .191( موسيقى الشعر: 34)
 .104( شرح تحفة الخليل في العروض والقافية: 35)
، 11/255، ونهاية الأرب في فنون الأدب: 205، بدائع البدائه: 96 -3/95، ونفح الطيب: 1/21مج  4( الذخيرة: ق36)

 .3/19والبيان المغرب: 
 .100(التشبيهات: 37)
 .19 – 1/18مج 4( الذخيرة: ق 38)
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 .2/414، بغير الملتمس: 3/76( نفح الطيب: 39)
 .133( التشبيهات: 40)
 .4/271، وشرح مقامات الحريري: 1/22مج  4، الذخيرة: ق 3/97( نفح الطيب: 41)
 .2/563، دولة الإسلام في الأندلس: 2/69( إعمال الأعلام: 42)
 

 المصادر والمراجع
 القرآن ال كريم

 م.2007، 17الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم، بيروت، لبنان، ط  -
براهيم، دار الـكتب المصرية، يإنباه الرواة على أنباء النحاة، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفط- ، تحقيق: محمد أبو الفضل إ

 م.1973 – 1952القاهرة، 
يع ق- بل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك من الكلام، الوزير أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن إعمال الأعلام في مَن بو

، 1ه(، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الـكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط779سعيد الغرناطي المشهور بلسان الدين بن الخطيب )
 م.2003

براهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، 599بن يحيى الضبي )ت بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: أحمد - ه(، تحقيق: إ
 م. 1989، 1القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط 

 ه(.613بدائع البدائه، جمال الدين أبو الحسن علي بن ظافر بن حسين الأزدي الخزرجي )ت-
يين والنحاة عبد الرحمن بن أبي - ه(، تحقيق، محمد أبو الفضل 911بكر، جلال الدين السيوطي ) ت بغية الوعاة في طبقات اللغو

براهيم، المكتبة العصرية، بيروت.  إ
ه (، تحقيق ومراجعة، ج . س . كولان 712البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، لابن عذارى المراكشي )توفي بعد سنة -

 م.2009، 1طو ِإ. ليفي بروفنسال، دار الـكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 (، تحقيق د. محمد المصري ، دار سعد الدين.ـه817ن محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، مجد الدي-
هـ( ، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، 370تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الازهري الهروي )ت -

 م.2001، 1بيروت، ط
ه(. تحقيق مجموعة من 650التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية، الحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني )ت -

 الباحثين، مطبعة دار الـكتب، القاهرة.
ا، دار الـكتب ه(، تحقيق: عبدالقادر عط463تاريخ بغداد ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )ت-

 .1العلمية، بيروت، ط
ُميدي ) ت - براهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، ودار 488جذوة المقتبس في ذكر ولاة الاندلس، الح ه( ، تحقيق: إ

 م.1989، 2ط الكتاب اللبناني، بيروت،
 م.1987، 1بعلبكي،  دار العلم للملايين، بيروت،  ط(، تحقيق: رمزي منير ـه321)أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد جمهرة اللغة،-
 م.2001دولة الإسلام في الأندلس، محمد عبدالله عنان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة دار الأسرة، -
 م.1987، 1ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت، تحقيق: د. نعمان محمد امين، ط-
 م.1979(، تح: د .إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، تونس، هـ 542ت )ابن بسام الشنترينيأهل الجزيرة، الذخيرة في محاسن -
(، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، ـه328الزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري )ت-

 م.1992، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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 م.2003، 1تمّام، المرزوقي، دار الـكتب العلمية، بيروت، ط شرح ديوان الحماسة لأبي-
 .ـه1372، مصر، 1شرح مقامات الحريري، الشريري، أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي، ط-
 م.1968شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، عبد الحميد الراضي، مطبعة العاني، بغداد، -
 م.1993عبد الوهاب التازي ، المملـكة المغربية، ، مكتبة المساهم،  د.صاعد البغدادي حياته وآثاره، -
يع والنشر، ط-  م.2004، 2علم البيان، دراسة تحليلية لمسائل البيان، د. بسيوني عبد الفتاح فيود، مؤسسة المختار للتوز
د محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، تح: محم هـ(،456العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني)-

 م.1985، 5لبنان، ط
(، تحقيق: الدكتور محمد عبد المعين خان، مطبعة دار ـه224غريب الحديث، أبو عبد القاسم بن عبدالله الهروي البغدادي )ت-

 م.1964، 1المعارف العثمانية، ط
هـ(، تحقيق: الدكتور محمد زغلول سلام، 613الأزدي المصري )ت: غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات، علي بن ظافر -

 والدكتور مصطفى الصاوي الجويني، دار المعارف، القاهرة.
هـ( ، تحقيق: مكتبة تحقيق التراث في 817القاموس المحيط : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت -

 م.2005، 8ط ، مؤسسة الرسالة، للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،مؤسسة الرسالة، إشراف محمد نعيم العرقسوسي
كتاب الفصوص، لأبي العلاء صاعد بن الحسن الربعي البغدادي، تحقيق الدكتور عبد الوهاب التارزي سعود، وزارة الأوقاف -

 م.1993، 1والشؤون الإسلامية، المملـكة المغربية، ط
براهيم ـه175عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت  العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن- (، تح: د. مهدي المخزومي، ود. إ

 السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
ّ ه محمد بن الحسن الكتاني الطبيب )المتوفى: نحو - هـ(، تحقيق: إحسان 420كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، أبو عبد الل 

 م.1981، 1عباس، دار الشروق ، ط
يقي )ت  لسان- يفعي الإفر (، دار صادر، ـه711العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري الرو

 م. 2008،  3بيروت، ط 
هـ(، تح: الدكتور صلاح الدين الهواري، 647المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، محمد عبد الواحد بن علي المراكشي، )ت: -

 م.2006 -هـ 1426، 1دا، بيروت، ط المكتبة العصرية، صي
 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، الحافظ ابن النجار البغدادي، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا. -
( تح: د. إحسان عبّاس، دار الغرب الإسلامي، ـه626معجم الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ياقوت الحموي الرومي ) -

 م.1993، 1تونس، ط
ّ ه عمر البارودي، دار الفكر للطباعة والنشر 576معجم السفر، أبو طاهر أحمد بن محمد الّسِلَفي )المتوفى:  - هـ(، تحقيق: عبد الل 

يع،   م.1993والتوز
براهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط -  م.1972، 4موسيقى الشعر، الدكتور إ
(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الـكتب ـه458ن إسماعيل بن سيده المرسي ) تالمحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي  ب -

 م.2000، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
يا القزويني الرازي، أبو الحسن، )ت  - (، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار ـه395معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكر

 م.1979، 5الفكر، ط
، 5إحسان عبّاس، بيروت، دار صادر، ط د. ن الأندلس الرطيب، الشيخ أحمد المقري التلمساني، تح:نفح الطيب من غص -

 م.2008
نهاية الأرب في فنون الأدب، أحمد بن عبدالوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين النويري   -



                                        
   

195

2019تشرين الأول  -التاسع والعشرون مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب                            

                                                                                                                                                                                                       

.ـه1423 ،1(، دار الـكتب والوثائق القومية، القاهرة، طـه733ت)
ّ ه بن محمد البدري الدمشقي، المكتبة العربية، بغداد،  ، نزهة الأنام في محاسن الشام - .ـه1341أبو البقاء عبد الل 
ه(، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار 764الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الملك الصفدي ) ت -

م.2000إحياء التراث، بيروت، 
ّكان ) ت - ه(، تحقيق: د. إحسان 681وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خل

م.2009عباس، دار صادر، بيروت، 
حمد محيي الدين ه(، تح: م429يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، أبو منصور عبدالله بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري ) ت  -

م.1956، 2عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


