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  مقدمــة

  بسم اهللا الرحمان الرحيم وبه نستهدي ونستعين

  

  :سبب اختيار الموضوع

يعود اهتمامي بالتحقيق إلى فترة البحث بالماجستير، فقد أحببت أن يكلل مجهودي 

 حتى أعلمني الدكتور  في العمل وما إن شرعتبخدمة شيء من التراث، أكشفه للقراء،

  .هالل ناجي أنه عاكف على تحقيق المخطوط، فاكتفيت بالجانب الدراسي

 المشرف الدكتور محمد حسين األعرجي إعادة تحقيق يوعندما اقترح علي أستاذ  

 في الدكتوراه ترددت بادئ األمر في أنني سأستدرك ما فات –ل والمحاضرة مثّالتّ- كتاب 

، بعد أن بذل جهداً محموداً في تحقيق  عليه الفتاح محمد الحلو رحمة اهللالدكتور عبد

 .م1961الكتاب سنة 

 فهو من أهم ما ن اطّلعت على الكتاب حتى شّدني موضوعه، واستهوتني مادته،إوما 

 إن المثل حكمة ": ألف في األمثال التي هي نهاية البالغة وسر البراعة، وقد قيل قديما

، فاألمثال هي وشي الكالم، وجوهر اللفظ، وحلي المعاني، " كتب األدباألدب، وحلية

تسير على كل لسان، ويستشهد بها في كل مكان، فهي أبقى من الشّعر، وأشرف من <<

  .، وقد كانت األمثال معياراً لقوة ثقافة المؤلف>>الخطابة
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سله رسول وقد زادت قيمة األمثال لما ضرب اهللا عز وجل منها في كتابه، وما أر

اهللا صلى اهللا عليه وسلم في كالمه، فأكثر العرب من سوقها في كثير من أحوالهم، 

  .وشؤون حياتهم فشاعت بالتداول بينهم

وكان مما حفّزني على اإلقدام على إعادة تحقيق الكتاب، عدم اعتماد الدكتور عبد 

،  وأكملها-وفرت لدي التي ت- التي هي أقدم النسخ الفتّاح محمد الحلو على نسخة ليدن

  .فأقدمت على العمل على ما فيه من صعاب

   :قيمة الكتاب

 كتاب قيم يزخر باألمثال المتنوعة المصادر من قرآن "التّمثّل والمحاضرة "وكتاب   

وحديث وأشعار القدماء، وأمثال العرب، وغيرهم من األمم، في شتّى المواضيع، فهو 

  .ة والمولّدةمصدر من أهم مصادر األمثال العربي

  :سبب تأليف الكتاب

ا من مؤلفاته ككتاب كبير باألمثال التي خصص لها بعضلقد كان للثعالبي ولع    

  ."المبهج"، و" خاص الخاص"، و" واإلعجاز واإليجاز"، "األمثال"

 واإلصابة، وهما صفتان اإليجازوقد سوغ للثعالبي ولعه هذا، أن األمثال كالم يجمع 

  .الجيد في نظرهمن صفات األدب 
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وكان إلعجاب األمير قابوس بن وشمكير أمير جرجان وبالد الجبل وطبرستان 

بكتاب المبهج الذي عقده الثعالبي في األمثال، وأهداه إليه، ما جعله يعقد العزم على أن 

  .يضع بين يديه كتاباً واسعاً يزخر بضروب األمثال المتنوعة المصادر

  :نسبة الكتاب لصاحبه

رد عنوان الكتاب ضمن المؤلفات المنسوبة للثعالبي عند كتّاب التّراجم الذين لقد و  

 الكتاب للثعالبي، تشابه مادة فصول منه مع ما ورد في بعض ةترجموا له، ومما يؤكّد نسب

، فهي كلها "يواقيت المواقيت" و" واللطائف والظرائف"كتحسين القبيح وتقبيح الحسن"كتبه

  .و مدح الشيء وذمهتدور حول موضوع واحد ه

    :عنوان الكتاب

 ذكر اسم الكتاب في المقدمة، -في العديد من مؤلفاته–إن من عادة الثعالبي   

  .والتبسط في الحديث عن موضوعه ومنهجه

فقد ذكر عنوان الكتاب في المقدمة، وأوضح فيها أنّه جمع فيه ضروبا من األمثال 

مما ال يدع مجاالً للشّك في  ابوس بن وشمكير،ليتحف به مسامع األمير ق في أحوال شتّى،

  .عالقة عنوان الكتاب بمتنه

التمثيل "وأشار محمود عبد اهللا الجادر إلى أن المصادر القديمة ذكرته باسم 

دون أن يحدد هذه المصادر، واكتفى باإلشارة إلى أن الحصري أخذ منه " والمحاضرة

  .ون ذكر اسمهبعض النصوص، ونسبها إلى كتاب للثعالبي د
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، ولعل المحقّق لم يدقق في العنوان العتماده "ثمار القلوب"وورد بهذا االسم في 

  ".التمثيل والمحاضرة"تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو والذي هو 

، "المحاضرة والتمثيل"وجاء في مقدمة نسخة منه بالهيئة المصرية العامة للكتاب 

  ".المحاضرة والتّمثّل"كتبة وفي مقدمة نسخة أخرى بنفس الم

 وهذا "التمثيل والمحاضرة" وبعده بين قوسين "التّمثّل"وجاء عند بروكلمان بعنوان 

 الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، تحقيقاالسم األخير هو العنوان الشائع للكتاب بناء على 

ي برقم ، وه بإسطانبول في نسخة مكتبة سليم آغا"داد ض المحاسن واأل"وهو بعنوان 

، في نسخة باريس، "حلية المحاضرة وعنوان المذاكرة وميدان المسامرة "، وبعنوان 989

   .5914وهي تحت رقم 

تم التمثيل والمحاضرة في : "وورد في نهاية نسخة بالهيئة المصرية العامة للكتاب

  .ولعّل هذه اإلضافة من الناسخ" علم الحكم والمناظرة

، ويرى الجادر أن "التّمثّل والمحاضرة" فأوردته بعنوان أما دائرة المعارف اإلسالمية

ذلك إنّما يعود لسوء الترجمة، وأن جرجي زيدان نقل هذا الوهم بأمانة، فذكر الكتاب 

  ".التّمثّل والمحاضرة"بعنوان 

وإذا صح افتراض الجادر بالنسبة لدائرة المعارف اإلسالمية، وتاريخ جرجي زيدان، 

 كما ورد في مقدمة ،" التّمثّل والمحاضرة "بعنوان ت هي أيضا فإن نسخة ليدن جاء
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 وكذلك هو في نسخة بالمكتبة السليمانية بإسطامبول، وهي تحت رقم النسخة ونهايتها،

4249 K859 رقم أيا صوفيا، وهي ب.  

. وورد أيضا بنفس العنوان في مقدمة نسخة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية

  .تي اعتمدها الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو رحمه اهللاوهي من النسخ ال

 "التمثيل والمحاضرة"ولقد قامت دار مكتبة الهالل ببيروت بطبع الكتاب تحت عنوان 

، غير أنّه لم يذكر النسخة التي أعتمدها، ولم م2003 من تحقيق الدكتور قصي حسين سنة

ر في مقدمته إلى تحقيق المرحوم عبد يقابلها بنسخ أخرى، وقام بتخريج مادة الكتاب، وأشا

 وقد اطلعت على هذا الكتاب في الوقت الذي شرعت فيه في طبع .الفتاح محمد الحلو

  .البحث

  :وصف النّسخ

  :لقد اعتمدت في تحقيق الكتاب على أربع نسخ هي  

  :النسخة األولى

، وقد  نسخة ليدن، التي اعتمدتها نسخة أساسية، باعتبارها أقدم النّسخ وأكملها  

أوردها كارل بروكلمان على رأس النّسخ العديدة التي ذكرها في أماكن كثيرة، منها 

  ....طهران والقاهرة، وإسبانيا وتركيا وغيرهاوباريس، 
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هـ وعدد 617، وجاءت بخطّ نسخ جيد ومضبوط، تمت كتابتها سنة 454وهي برقم 

جري ذلك كتبه :" ها حالتها جيدة، ورد في آخر،19 ورقة، وسطورها 118أوراقها 

الحمد هللا :" تبينت منه ما يليوعليها تمليكموسى بن المهاجر سبط طومان وابن أيوب 

انتقل هذا الكتاب المبارك من ملك األخ في اهللا تعالى سيدي األمير موسى بن األمير بن 

الشرفي موسى أعزه اهللا تعالى إلى ملك ... الكيبري السيفي أبي بكر ابن الجناب العالي

العبد الفقير إلى اهللا تعالى عبد الهادي بن أحمد بن محمد الصوفي البسطامي عفا اهللا تعالى 

عنه بمنه وكرمه بثمن مقبوض وذلك في تاريخ ثامن عشر من شهر شوال من شهور سنة 

ورد الخطان تحت التاريخ المذكور //(ستة وستين وثمانمائة شهد عليها بذلك في تاريخ 

  ".د الشافعيمحمد علي أحم) سابقا

قابلته وصححته من أول "وهي نسخة مقابلة مصححة، كما ورد في نهايتها بالحاشية 

 وقد رمزت لها "الكتاب إلى آخره يومه التّاسع من محرم سنة ثالث وثالثين وستمائة

  ."ل"بحرف 

  :النسخة الثانية

 سم،17×5/23 أدب، ومقاسها 600وهي بالهيئة المصرية العامة للكتاب، برقم   

 ورقة، وهي بخطّ النّسخ، ويبدو أن ناسخها متحزب لإلمام على كرم 122قها اوعدد أور

 فهو ال يتحرج من شتم معاوية بن أبي سفيان في متن هه، ناقم على بني أمية،جاهللا و

وأورد ". قال الجهول الكذوب"، "قال ظالم"، "قال الجهول"، "قال جاهل:" المخطوط، فيقول
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هـ  918:  وعليها تاريخين".غافل لمغفل: قال: "العاص لمعاوية فقالمثال قاله عمر بن 

  ."م" رمزت لها بحرف .هـ953و

  : النسخة الثالثة

 أدب، مقاسها 492وهي أيضا بالهيئة المصرية العامة للكتاب، تحت رقم   

 ورقة، وجاءت بخطّ فارسي، بها أخطاء كثيرة، وبعض السقطات 167سم، في 18×5/24

 ربيع األول سنة 23 كتبت بالمدينة المنورة بتاريخ . وعليها تعقيباتخير،في جزئها األ

  ."ك" رمزت لها بحرف .، بخطّ سيد يوسف علي بن سيد أبرار شاه خوقندر1299

  : النسخة الّرابعة

وهي مصورة من مكتبة شيخ اإلسالم فيض اهللا بمعهد المخطوطات، بجامعة الدول     

  ."ج"ابالت، وبها نقص في بعض أوراقها، رمزت لها بحرف عليها مق العربية بالقاهرة،

    :منهج التحقيق

لقد حاولت اعتماد الدقة في اإلشارة إلى الفروق بين النّسخة األم، والنّسخ الثانوية    

وحاولت رسم . ، واإلشارة إليه في الهامشتن وقمت بتصحيح الخطأ في الم-إالّ ما فاتني–

  .مها، لترك المجال أمام القارئ لتصويبهاالكلمات التي تعذّر علي فه
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وترجمت لألعالم الذين رأيتهم في حاجة إلى تعريف، وعمدت في ذلك إلى 

االقتضاب، واإلشارة إلى المصادر، وشرحت باختصار بعض ما ورد غامضا، كما قمت 

  .بضبط األمثال واألشعار

عندما تعوزني وحاولت تخريج ما جاء في المؤلّف من أشعار وأمثال، وكنت أسكت 

المصادر، وحاولت عدم إثقال الهوامش بذكر الكثير من المصادر قدر اإلمكان، غير أنني 

كنت أذكر أكثر من مصدر لبعض األمثال، ألبين تواترها في المصادر القديمة، وألدعم ما 

، "التمثل والمحاضرة"جاء في القسم الدراسي من اعتماد بعض المتأخرين على كتاب 

ب، حيث نقلت األمثال بتسلسلها، ر في زهر اآلداب، والنّويري في نهاية األكالحصري

وكذلك بالنّسبة لمؤلفات الثعالبي، تأكيداً لما ورد في القسم الدراسي، من تشابه مادة بعض 

  .مؤلفاته

ولقد أغفلت شرح األمثال، وذكر مناسبتها، حتّى ال أثقل الهوامش وأزيد في حجم 

 فهرسة األمثال واألشعار ألنّني رأيت في ذلك إعادة مادة الكتاب مرة الرسالة، كما أغفلت

  .ثانية

 تحقيق الكتاب بدراسة مهدت لها بلمحة عن عصر المؤلّف، ثم عقدت الباب وأرفقت

األول لحياة الثعالبي ومؤلفاته، وتطرقت في الفصل الثاني لحركة التأليف في أمثال 

، مع موازنة بين منهجهما ومنهج بي بكر الخوارزميأ وحمزة األصفهاني عند المولّدين،

 وجاء الفصل الثالث في ذكر مصادر الكتاب، أما الفصل الرابع .الثعالبي في التأليف
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 لتأثير الكتاب في الحقيه،  وتم التّعرض في الفصل األخير. منهج الكتابفتناولت فيه

  .وخاصة الميداني

    : ذكر الصعوبات

 يكون إنجاز هذا البحث في ظروف قاسية اضطرتني إلى لقد شاءت األقدار أن    

 كما عانيت في الحصول على نسخ المخطوط،. ركن العمل مرات عديدة، لفترات طويلة

والمصادر والمراجع األساسية في البحث، كبعض كتب األمثال، وبعض الدواوين، مما 

فر على حسابي الخاصني أحيانا إلى الساضطر.  

الجهد الذي يتطلبه التحقيق من الباحث، من تركيز ودقّة في تتبع هذا إضافة إلى 

النّسخ، وهو ما لم تجد به الظروف إالّ نادراً، كما يتطلّب وفرة المصادر والمراجع، مما لم 

  .تسمح به مكتباتنا

  :كلمة شكر

وكان مما ذلّل هذه الصعاب تشجيع أستاذي المشرف الدكتور محمد حسين     

 له باألسئلة،  أشار علي باعتماد نسخة ليدن، وكان يتقبل مضايقاتياألعرجي، الذي

 برحابة صدر، وقد كنت أتحرج من إزعاجه ومالحقاتي له باالستفسارات في حلّه وترحاله

في ظروفه الصعبة في الفترة األخيرة، وأتحاشى الحديث عن بحثي، فكان يبادر 

كما أمدني ببعض الكتب األساسية . فيه، ويشجعني على المضي هباالستفسار عن مراحل

  .فأرجو اهللا أن يجازيه عنّي خير الجزاء. في البحث
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وظل يتابع هذا العمل عن بعد إلى أن قرر الدخول إلى العراق فانقطعت أخباره منذ   

وعندها تفضل الدكتور شريف مريبعي بقبول متابعة اإلشراف . م2004شهر أوت سنة 

ياته، وعمل على رعاية هذا البحث، وأمدنّي بنصائحه مسؤولدون تردد رغم عبء 

ونقائصه، فله مني خالص الشكر ، وتحمل معي سلبيات هذا العمل  القيمةوتوجيهاته

  . واالمتنان

وأتوجه بالشّكر والعرفان لألساتذة األفاضل بجامعتي عين شمس والقاهرة، وأخص 

 ،من، والدكتور عز الدين إسماعيل والدكتور إبراهيم عبد الرح،بالذكر الدكتور بديع جمعة

والدكتور حسين نصار، الذين خصوني بأحسن االستقبال كلّما وفدت عليهم، فقد استمتعت 

  .بجلساتهم، وأفدت من توجيهاتهم

حسن إبراهيم األحمد . واألستاذ دوال يفوتني التّنويه بمساعدة األساتذة الكرام، 

 واألستاذ منير حاج ، واألستاذ إبراهيم أونير،ة واألستاذ بشير زعبي،األستاذ هالل السيابيو

  .فجزاهم اهللا عني كّل خير. الطاهر

كما أتوجه بالشكر لزمالئي وزميالتي، األخت فاطمة شعبان التي ساعدتني في 

الحصول على نسخة ليدن، واألخت مليكة بوعكاز، واألخت عقيلة حسين، واألخت حبيبة 

هني الذي طالما  تاذ عمر عروة، واألستاذ عبد القادربوتمجت، واألستاذ عثمان بيدي واألس

  .حثني على إتمام البحث
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رغم – كلفوا أنفسهم عناء قراءة هذا البحث وإلى كل أعضاء اللجنة الموقرة الذين

  .كثرة مشاغلهم

لهؤالء جميعا ولكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا البحث خالص الشكر 

  .والعرفان

 اهللا، وأنّني ه استدركت ما فات الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو رحموال أدعي أنّني

 تحقيقا جيداً، وحسبي أنّني بذلت جهدي، وسعيت "التّمثّل والمحاضرة"قمت بتحقيق كتاب 

  .بما سمحت به الظروف وجادت به المصادر

  .   وما توفيقي إالّ باهللا، عليه توكلت، وإليه أنيب
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  :تمهيــد
  :الحيـاة السياسيـة

تمزقت المملكة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري إلي دويالت حيث سيطر كل 

البويهيين،  أمير على والية واستقل بها، فأصبحت فارس والري واصبهان والجبل في يد

وكرمان في يد محمد بن الياس، وصارت الموصل وديار ربيعة وديار بكر وديار مضر 

 أما مصر والشام فصارتا تحت سلطة محمد بن طغج االخشيد، ، بني حمدانفي أيدي

والمغرب وإفريقية في يد الفاطميين وصارت األندلس في يد عبد الرحمان الناصر األموي 

وخراسان في يد نصر بن أحمد الساماني، وكانت األهواز وواسط والبصرة في يد 

 القرمطي، وطبرستان وجرجان في يد البريديين، واليمامة والبحرين في يد أبي طاهر

  .1الديلم

ويذهب البعض إلى أن البالد العربية بلغت قدرا من السعة واالنتشار يتعذر معه 

  .2بقاؤها، هذا إضافة إلى المنافسات السياسية والصراعات الدينية  

واتسمت الخالفة العباسية في هذا العصر بالضعف والوهن، وذلك ألسباب كثيرة   

  :من بينها

 نفوذ األتراك الذين كثر تسلطهم ببغداد فبالغوا في المصادرات ونهبوا أموال الناس، -

وتدخلوا في شؤون الدولة، وأصبحوا ينصبون من يشاءون . 3وأحرقوا المنازل واألسواق

                                                 
د عبد الهادي أبو ريدة مطبعة لجنة آدم متز ترجمة محم. 1:1ينظر الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري- 1

  .1948التأليف والترجمة والنشر القاهرة 

  :فهي–حيث عاش الثعالبي –أما الدويالت التي قامت في إيران 

الري العاصمة، : حكمت فارس، وخرسان، وأشهر المدن التي خضعت لها) هـ447 - هـ 320(الدولة البويهية -

  .واصبهان، وجرجان، وشيراز

-بخارى العاصمة، ونيسابور، ومرو، : حكمت خرسان وتركستان ومن مدنها) هـ389- هـ 261(امانية الدولة الس

  .منصور بن نوح، ونوح بن منصور: وأشهر ملوكها. وهراة، وبلخ

  .مقرها جرجان، وأشهر ملوكها قابوس بن وشكمير)  هـ434- هـ 316(الدولة الزيارية -

على خرسان وما وراء النهر، ومن أهم مدنها غزنة العاصمة، سيطرت ) هـ582 - هـ 315(الدولة الغزنوية -

  .وخوارزم، ويست وطوس، وبخارى وسمرقند
  .1936 لمحمد كرد علي مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة 544: 2 العربيةينظر اإلسالم والحضارة- 2
  .ت.د.  إدارة الطباعة المنيرية مصر البن األثير355: 7ر الكامل في التاريخينظ- 3



 13

وتزايد تدخلهم في أمور الدولة، . ويعزلون من يشاءون، أو يسملون عينيه، أو يقتلونه

  .4بي السلطة ضعيفي اإلرادةحتى أصبح الخلفاء مسلو

أما في . 5وتقلصت رقعة حكم الخليفة، فلم يبق تحت يده إال مدينة بغداد وأعمالها

باقي اإلمارات المستقلة، فكان دوره شكليا يتمثل في االعتراف له بالسيادة العليا، للدولة 

  .6والدعاء له في المساجد، وإرسال الهدايا إليه كل سنة

 العباسيين في هذا العصر كسيرة أمراء الدويالت في القسوة        وكانت سيرة الخلفاء

  .7وإهمال شؤون الرعايا، وإثقالهم بالضرائب الثقيلة

 فاشتدت المنافسة ،كما أدى ضعف الخالفة في هذه الفترة إلى ازدياد نفوذ الوزراء  

ى منصب  وانتشار الرشوة ابتغاء الوصول إلعلى هذا المنصب مما أدى إلى تفشي الدس،

  .8الوزارة

وكثرت تولية الوزراء وعزلهم، إلى جانب تولية العهد أكثر من واحد، مما أدى إلى 

قيام المنافسة بين األمراء في البيت الواحد، هذا إلى جانب تدخّل نساء الخلفاء في أمور 

  .9الحكم وشؤون الدولة

نشبت في بغداد        كما ساهمت في إضعاف الدولة العباسية تلك الثورات والفتن التي 

وقد شغلت ثورة الزنج جيوش الدولة لعدة سنوات، كما روعت فتنة . 10ونيسابور وغيرهما

  .11القرامطة جزيرة العرب زهاء ثالثين سنة

هذا إضافة إلى ثورات الروم الذين أغاروا على بالد المسلمين، فقتلوا وخربوا 

  .12ونهبوا
 

                                                 
  .1960ن مطبعة السعادة مصر سحسن إبراهيم ح. 245: ينظر تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي- 4
  .1: 1نظر الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري5

  .2: 1ينظر نفسه- 6
  .245: 2ينظر اإلسالم والحضارة العربية- 7
  .255: 2ينظر نفسه- 8
  .245: 2ينظر نفسه- 9

  .6: 8 و422: 7ينظر الكامل في التاريخ- 10
  .7: 3ينظر تاريخ الشعر العربي- 11
  .19: 7ينظر الكامل في التاريخ - 12
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كانوا يدخلون على الرجل فيطالبونه بذخائره كما ف"  وعم الطّمع حتى شمل العامة، 

  .13"يفعل السلطان بمن يصادره 

حين ضاعت هيبة الدولة والخلفاء بمقتل " وهكذا كان حال الدولة العباسية، 

المتوكّل، تحكّم في الدولة المتسلّطون من األتراك، ثم البويهيون ثم السالجقة، فطبيعي أن 

، من جراء المنازعات التي قامت بين العناصر الطّامعة في يسود الفساد، وتعم الشرور

  .14"السلطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

                                                 
  .325: 7ينظر الكامل في التاريخ- 13
  .73: تاريخ الشعر العربي- 14
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  :اة االقتصاديـةـالحي

لقد شهد العصر العباسي تطورا اقتصاديا واسعا، فقد وجه الخلفاء العباسيون عناية 

ية العصر، ثم فائقة لتنمية موارد الثروة في بالدهم، فطوروا الزراعة التي نشطت في بدا

، فأقاموا المدارس الزراعية، وتوسعوا في البحوث النظرية، 15أخذت تزدهر ازدهارا فائقا

كما عملوا على االهتمام . 16ودرسوا أنواع النّباتات، وصالحية التربة، واستعمال األسمدة

هرون بوسائل الري، فشقوا التّرع، والمصارف، وأقاموا السدود، وجعلوا عليها موظفين يس

وقد بلغ نظام الري درجة كبيرة من الدقة، أفاد منه . على صيانتها، عرفوا بالمهندسين

  .17األوربيون

وقد نالت األراضي الواقعة بين دجلة والفرات حظا وافرا من هذا النظام، فتحسنت 

وأصبح العراق وجنوب فارس مزدهرا بالزراعة، كما عمرت األقاليم . الزراعة بها

  .18الكوفة والبصرة بالقرى والضياعالممتدة بن 

وعرفت بغداد وخراسان ومصر وغيرها من الحواضر بكثرة ثمارها وتنوعها، كما 

  .19تطورت زراعة األزهار والرياحين

وكان العربي بطبيعته يأنف من حرفة الزراعة، فكان يوكلها ألهل الذّمة من 

  .20نصارى ويهود وصابئة

باسي الثاني حظّ كبير من عناية الخلفاء كان للصناعة في العصر الع"كما 

، وذلك 21"والسالطين واألمراء الذين اهتموا باستخدام موارد الثروة على اختالفها

  .باعتبارها موردا هاما من موارد االقتصاد

                                                 
  .1977كلود كاهن ترجمة بدر الدين القاسم دار الحقيقة بيروت . 428: ينظر تاريخ العرب- 15
  .319: ريخ اإلسالمينظر تا- 16
  .319: ينظر نفسه- 17
   .1965 محمد جمال الدين سرور القاهرة 129: ينظر تاريخ الحضارة اإلسالمية في الشرق- 18
  .432 - 431: ينظر تاريخ العرب- 19
  . وما بعدها432ينظر نفسه - 20
  .322: تاريخ اإلسالم- 21
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   فتطورت صناعة المنسوجات بأنواعها المختلفة، وكانت أكبر مراكز صناعة القطن 

، ومراكز صناعة الكتّان بمدينة كازرون بفارس، توجد شرق فارس، بمرو ونيسابور

أما صناعة المنسوجات الحريرية فكانت في العراق، وفارس، والشام، . والفيوم، ودمياط

  .22والقاهرة

  .23وكانت فارس والعراق تنتج أفخر أنواع السجاجيد

كما تطورت صناعة الخزف والزجاج، وخاصة في بالد الشّام التي تفنّن أهلها في 

  .24فة الزجاج، حتى اتّخذوا في ذلك طرازا خاصا بهمزخر

وأحدث القرنان الثالث والرابع انقالبا عظيما في صناعة الورق فحرر مادة الكتابة 

، فراجت صناعة 25من احتكار بلد من البالد له واستئثارها به، وصيراه رخيصا جدا

  .26الورق في العصر العباسي الثاني

اإلسالمية على استغالل الثروة المعدنية، من ذهب وفضة كما انصب اهتمام الدولة 

  .27وأحجار كريمة وحديد

كما تطورت صناعة الجواهر من لؤلؤ، وياقوت أحمر وأزرق، وزمرد، وماس 

  .28لطبقة المترفة، في حين اكتفت الطبقة الفقيرة بالفيروز والجزعكانت تقتنيها ا

كانت التجارة " لصناعة، فقد وطبيعي أن تنشط حركة التجارة لتطور الفالحة وا

اإلسالمية في القرن الرابع الهجري مظهرا من مظاهر أبهة اإلسالم، وصارت السيدة في 

بالدها، وكانت سفن المسلمين وقوافلهم تجوب كل البحار والبالد، وأخذت تجارة المسلمين 

 تقرران األسعار المكان األول في التجارة العالمية، وكانت اإلسكندرية وبغداد هما اللّتان

  . 29"للعالم في ذلك العصر

                                                 
  . وما بعدها135ينظر تاريخ الحضارة اإلسالمية في الشرق - 22
  .423ينظر تاريخ العرب - 23
  .134 وتاريخ الحضارة اإلسالمية في الشرق 425 -424ينظر نفسه - 24
  .268: 1الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري- 25
  .325ينظر تاريخ اإلسالم - 26
  .139-138ينظر تاريخ الحضارة اإلسالمية في الشرق - 27
  . وما بعدها426ينظر تاريخ العرب - 28
  .134  في الشرق وينظر تاريخ الحضارة اإلسالمية426 - 425يخ العرب تار- 29
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وقد اهتم الخلفاء منذ بداية العصر العباسي بتسهيل سبل قوافل التجارة، فأقاموا 

اآلبار في الطرق، وأنشأوا المنائر والثغور، وبنوا األساطيل لحماية السواحل من 

  .30اإلغارات، فنشطت التجارة الداخلية والخارجية

 تجاري في الدولة العباسية بفضل موقعها الجغرافي، وكانت بغداد أهم مركز

وكان لكل نوع من التجارة . وبفضل القناة المالحية التي مدها العباسيون إليها من الفرات

  .31شوارع معلومة، فال تختلط تجارة مع أخرى من غير نوعها

ة ، واشتهرت 32كما ازدهرت مراكز تجارية أخرى كالبصرة، ودمشق والقاهر

وشهدت التجارة الخارجية نشاطا كبيرا، فكانت القوافل والسفن . 33كثرة أسواقهاأصبهان ب

وتعددت الرحالت البحرية التي كانت تنطلق من . التجارية تجوب الكثير من البالد والبحار

بغداد وتسير في الخليج الفارسي إلى الشرق األقصى، فقد وصل التجار المسلمون إلى 

  .35ا طريقا تجاريا إلى بالد الروس في الشمال، كما فتحو34الهند والصين

ولكن اإلدارة المالية كانت سيئة جدا، ألنها لم تكن قائمة على أسس صحيحة ال في 

دخلها وال في خرجها، فالمداخيل أصبحت تعتمد كثيرا على المصادرات، كما أن جباية 

  .36األموال لم تكن عادلة بين الناس

سباب الترف، فبالغوا في اقتناء الجواري من وأفرط الخلفاء ومن يواليهم في أ

جنسيات مختلفة، وتأنقوا في اتخاذ الفرش من الخز والديباج والحرير، وأكثروا من بناء 

  .37القصور والمنتزهات، وتفننوا في أنواع األلبسة واألطعمة واألشربة اقتداء بالفرس

ك واألمراء ومن ومما زاد األمور تدهورا، سوء توزيع الثروات، فقد كان الملو

  .38يواليهم ينعمون باألموال الوافرة، بينما يعاني باقي الرعايا الفقر المدقع
                                                 

  .326ينظر تاريخ اإلسالم - 30
  .143ينظر تاريخ الحضارة اإلسالمية في الشرق - 31
  .146 و144ينظر تاريخ الحضارة اإلسالمية في الشرق - 32
  .326ينظر تاريخ اإلسالم - 33
  .146ينظر تاريخ الحضارة اإلسالمية في الشرق - 34
  .273: 1ينظر تاريخ الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري- 35
  .يروي المؤرخون أن بعض المالك كانوا يبيعون أراضيهم بيعا صوريا ألوالد األمراء ليقل الخراج عليهم- 36
  . ت.  أحمد أمين الطبعة الخامسة دار الكتاب العربي بيروت د254: 2هر اإلسالمظينظر - 37
  .434خ اإلسالم ينظر تاري- 38
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  :الحيـاة االجتماعيـة

 قلب الدولة -كان المجتمع اإلسالمي في القرن الرابع الهجري في العراق وفارس

وم  يتكون من عناصر بشرية مختلفة، منها العرب والفرس والترك والـر–العباسية 

  .39والزنج وغيرهم

 أن هذه العناصر كلّها كانت ترتبط برباط الدين اإلسالمي وتخضع لسلطان رغمو

خليفة واحد، إالّ أنها كانت تعيش في صراع دائم، من أجل الجاه وبسط النّفوذ، ومحاولة 

  .40الوصول إلى السلطة والسيطرة على الطوائف األخرى

عن باقي العناصر األخرى، في هذا العصر، ولم يكن للعنصر العربي نفوذ يميزه 

ولكن العرب رغم ذلك ظلوا محافظين على عاداتهم وتقاليدهم، ووقفوا ضد المظاهر 

السلبية في المجتمع، كالفساد والزندقة واإللحاد والشعوبية التي كانت خطرا على العرب 

  .41واإلسالم

 االجتماعية، تجلى في بناء أما العنصر الفارسي، فقد كان له تأثير كبير في الحياة

القصور والمساجد والتفنّن في زخرفتها و فرشها، وكذا في أنواع المالبس وأدوات الطعام 

  .42والشراب، وإحياء مجالس الطرب والغناء

، وكثرت 43وأما الترك فلم تكن لهم مدنية وال حضارة قديمة بل كانوا أشبه بالبدو

  .44ت، والعبث بمصالح الرعيةفي عهدهم الفوضى والمصادرات واالضطرابا

                                                 
  . وما بعدها169ينظر تاريخ الحضارة اإلسالمية في الشرق - 39
حمدان . 425ينظر الحالة االجتماعية في العراق وفارس في القرن الرابع الهجري وأثرها في أدب اليتيمة للثعالبي - 40

  .عبد الرحمان أحمد حمدان
  .425ينظر نفسه - 41
  .426ينظر نفسه - 42
  .169ارة اإلسالمية في الشرق ينظر تاريخ الحض- 43
  .426ينظر الحالة االجتماعية في العراق وفارس في القرن الرابع الهجري وأثرها في أدب اليتيمة للثعالبي - 44
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وكان الروم من العناصر التي دخلت الدولة اإلسالمية، وكان لها تأثير في الحياة 

  .45االجتماعية

أما عنصر الرقيق فكان له تأثير سيئ، فقد أدى اقتناء الجواري إلى انتشار الفساد في 

  .46المجتمع

ية ألهل الذّمة، بل كانت من     ولم تعمد الدولة اإلسالمية إلى التدخل في الشعائر الدين

  .47أكثر الدول في التسامح مع المخالفين لها في الدين

وقد منح أهل الذّمة من الحقوق ما دفعهم إلى العزوف عن االندماج مع    

  .48المسلمين

وبلغ بعض الخلفاء العباسين من التّسامح ما جعلهم يحضرون مواكب أهل األديان    

، وكانت األديرة المسيحية منتشرة في كل أنحاء 49رون بصيانتهماألخرى، وأعيادهم، و يأم

  .50بغداد، يمارس فيها النصارى شعائرهم الدينية بحرية كاملة

وكان من مظاهر هذا التسامح الديني نشوء علم مقارنة األديان، واإلقبال عليه 

  .51بشغف كبير

لمين بغيرهم من كما عامل المسلمون الصابئة معاملتهم ألهل الذّمة، و ربطت المس

  .52أهل الديانات األخرى أوثق الروابط االجتماعية في القرن الرابع الهجري

طبقة األرستقراطيين من : وكان المجتمع آنذاك يتكون من ثالث طبقات متباينة

خلفاء ووزراء وأشراف وتجار كبار، و طبقة متوسطة تتكون من تجار ومالك متوسطين 

 الفالحين، والعمال، والعلماء الذين لم تشملهم رعاية ونحوهم، وطبقة فقيرة من صغار

  .53الخلفاء واألمراء
                                                 

  .171ينظر تاريخ الحضارة اإلسالمية في الشرق - 45
  .426يتيمة للثعالبيينظر الحالة االجتماعية في العراق وفارس في القرن الرابع الهجري وأثرها في أدب ال- 46
  .179ينظر تاريخ الحضارة اإلسالمية في الشرق - 47
  .44: 1ينظر الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري- 48
  .لقد أسند عضد الدولة البويهي الوزارة ببغداد لنصر بن هارون وكان نصرانيا- 49
  .179ينظر تاريخ الحضارة اإلسالمية في الشرق - 50
  .44: 1اإلسالمية في القرن الرابع الهجريينظر الحضارة - 51
  .128ينظر الحالة االجتماعية في العراق وفارس في القرن الرابع الهجري- 52
  .12: 2ينظر ظهر اإلسالم- 53
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وتباعدت الهوة بين طبقات المجتمع، فبينما كانت الطبقة المترفة تنفق في إسراف، 

  .54كانت عامة الشعب تعاني البؤس والحرمان والفقر المدقع

قة والترف وعاش األثرياء في هذا العصر معيشة حضارية مترفة تتّسم باألنا

والزينة، ال صلة لها بالبادية وال بالحياة العربية القديمة، وكانت بغداد حاضرة الخالفة 

  .55"العباسية أهم مدينة في العالم العربي تمثل هذه الحياة الجديدة

تّفاوت الطبقي أسوأ األثر في الحياة االجتماعية، فقد عم الجهل للولقد كان 

س، وشاعت الفوضى واللّصوصية، وراج السحر والدجل والمرض، وانتشر الفقر والبؤ

أما األغنياء فقد شاع بينهم االنحالل . والشعوذة بين أفراد الطبقات الدنيا في المجتمع

  .56"والفساد، وكثر الفسق والمجون بسبب التّرف الفاحش، والفراغ القاتل، والقلق المميت

ا العصر، مما أشـاع المجون     وانتشرت مجالس الغناء بين الخاصة والعامة في هذ

واالنحالل في المجتمع، وأدى إلى انصرا ف الخلفاء إلى اللّهو والطرب، وانشغالهم عن 

  .57أمور الحكم والرعية، فضاعت مكانتهم وخضعوا لسيطرة الموالي من فرس وأتراك

ونالت المرأة من الحرية ما جعلها تتدخل في شؤون الدولة إذا كانت أما أو زوجة 

، وتكاثر عدد اإلماء بشكل فاحش، وحظين بمنزلة كبيرة في 58للخليفة حرة كانت أم أمة

  .59قصور الخلفاء

ولقد أدى التفاوت الطبقي في المجتمع، وسوء توزيع الدخل بين طبقاته إلى انتشار 

وبين أفراد الطبقة الفقيرة ألن الحاجة . المجون بين األغنياء بسبب الفراغ وكثرة األموال

كما أدى التفاوت الطبقي، وفقدان . 60 تدفع بالفرد إلى التّضحية بالكرامة في سبيل القوتقد

  .61العدالة االجتماعية إلى ظهور أدب الكدية واالستجداء، في فارس والعراق

                                                 
  .434ينظر تاريخ اإلسالم - 54
  .191ينظر الفن ومذاهبه في النثر - 55
  427الحالة االجتماعية في العراق وفارس في القرن الرابع الهجري - 56
  .435 -434ينظر نفسه - 57
  . حامد إبراهيم عبد الكريم الخطيب26ينظر أبو الفضل الميكالي حياته وشعره - 58
  .عبد الفتاح محمد الحلو. 22ينظر أبو منصور الثعالبي وآثاره األدبية - 59
  .448ينظر الحالة االجتماعية في العراق وفارس في القرن الرابع الهجري - 60
  . الصفحةينظر نفسه نفس- 61
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  :فكريـةللحيـاة اا

 كان الضعف الذي أصاب الحياة السياسية العباسية في القرن الرابع الهجري ما  

اليطال الحيا حيث نضجت العلوم ، 62ة الفكرية، التي واصلت تطورها وتوسعه

 وأثمرت مؤلفات تعد حتى اليوم من أهم المصادر في شتى ضروب ،والفنون

  .63المعارف

ولعل صمود الحركة الفكرية في وجه انقسام الدولة العباسية يعود إلى عدة   

ام الدويالت القضاء  وحدة العالم اإلسالمي ظلت قائمة، فلم يشأ حكنأ: أسباب منها

على الخالفة اإلسالمية، فحكموا باسم الخليفة في بغداد لإلفادة من النفوذ الروحي الذي 

  .64تمتع به خلفاء بني العباس

إلى جانب صمود اللغة العربية التي ظلت لغة الدواوين والكتابة في بالطات فارس 

  .66افيا، مما أدى إلى تماسك الدولة اإلسالمية أدبيا وثق65وخراسان

وكأن اللغة "، فقد تحمس األمراء والسالطين للثقافة اإلسالمية واألدب العربي  

 وجرجان، ،العربية وآدابها لم تخسر شيئا بانتقال السلطة التنفيذية من بغداد إلى أصبهان

  .67"د العجم وغيرها من بال،ىوالري، ومرو، ونيسابور، وبخار

                                                 
  .2: 2ينظر ظهر اإلسالم- 62
نذكر على سبيل المثال ال الحصر يتيمة الثعالبي، ودمية القصر للباخرزي، واألغاني لألصفهاني، خريدة القصر - 63

  .للعماد األصفهاني، ورسائل إخوان الصفاء
  .21ينظر تاريخ الشعر العربي - 64
  . الشعر بالفارسية أو باللغتين معاباستثناء بعض الشعراء الفرس الذين أخذوا يكتبون - 65
  .22ينظر تاريخ الشعر العربي - 66
  .23نفسه - 67
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ام، و تشجيعهم للحركات األدبية في هذه وال يحق لنا أن نغفل دور األمراء و الحك

وقد أشاد بهم  - الذين كان أغلبهم أدباء  - هبوي المراكز، ويذكر على وجه الخصوص بنو

  .68الثعالبي في يتيمته

بل إن الحكام عمدوا إلى المنافسة في تقريب األدباء الممتازين للتباهي بهم، كما 

ين، إلى نّياما عند الس-ابن العميد والد–ميد ا كبار األدباء في أقاليمهم، فنجد العواستوزر

 ،ين نجد ابن العميديجانب اإلسكافي الكاتب، وبعضا من أسرة بني ميكال، وعند البويه

والصاحب بن عباد، وفي الدولة الزيارية نجد أميرها قابوس ين وشمكير الذي اشتهر 

  .69بالكتابة

، كما أنه أرسل إلى 70البستيوعمد السلطان محمود الغزنوي إلى تقريب أبي الفتح 

م شاه ليبعث له بعض العلماء والفالسفة لإلستمتاع بمجالستهم، واإلفادة منهم، زالملك خوار

  .71اق والعر، والخمار،فزاره كل من البيروني

 ينتقلون من بالط إلى آخر، وشاعت بينهم اوتحمس األدباء لهذا التشجيع، فأخذو  

" ائف المعارفطل"أن الثعالبي ألف كتاب "اء، فنجد ظاهرة تأليف الكتب للملوك واألمر

، 72لشمس المعالي قابوس بن وشمكير" التمثيل والمحاضرة"و" المبهج"للصاحب بن عباد و

نثر "و" النهاية في الكناية"، و73لألمير أبي الفضل الميكالي" فقه اللغة"و" سحر البالغة"و

  .74خوارزم رلمأمون بن مأمون أمي" الظرائف و الطرائف"و  "النظم

                                                 
الثعالبي تحقيق مفيد محمد قميحة دار الكتب العلمية . 369 و257: 2ينظر يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر- 68

  .1983بيروت 
  .1980 شوقي ضيف دار المعارف القاهرة .202ينظر الفن ومذاهبه في النثر - 69
  .221-220ينظر تاريخ الحضارة اإلسالمية في الشرق - 70
  .205 -204ينظر الفن ومذاهبه في النثر - 71
  .257: 1شجع العلماء واألدباء، ينظر ظهر اإلسالم- 72
  .257: 1جمع في نيسابور ألمع أدباء ظهر اإلسالم- 73
  .205الفن ومذاهبه في النثر - 74
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كما عمل الخلفاء واألمراء على استقدام حملة الثقافات األجنبية إلى بالطاتهم، من 

 حرية الرأي ايهود ونصارى وفرس ورومان، ودعوا إلى التسامح معهم، حيث منحو

  .75مدارسهمورتهم يوالعمل في أد

د أن قتصادي لهذه اإلمارات على نبوغ العلماء والشعراء، بعالستقالل االوساعد ا

كان يتحتم عليهم شد الرحال إلى بغداد، و انتظار الدور طلبا للشهرة، فنبغ شعراء كبار 

  .76خارج بغداد كالمتنبي وأبي نواس وأبي تمام و غيرهم

  

  

 وغزنة وحلب وأصبهان ىة والقاهرة وبخاربفتعددت المراكز الفكرية مثل قرط

  .78لعلوم واآلداباضارة وتنافس بغداد حاضرة العباسيين في الح. 77والري وسمرقند

 الوراقين في هذه النهضة العلمية، وكانت بغداد تتباهى نكما ساهمت دكاكي

  .79باحتوائها أكثر من مئة حانوت للوراقين في سوق واحدة

وي كل دار منها ت، وهي مؤسسات تعليمية جديدة، تح80كما تعددت دور العلم

، فقد كان من عادة العلماء كما كان في كل جامع كبير مكتبة. 81لكتبلعلى خزانة 

 ته ورغم ظهور المدارس ظل المسجد محافظا على أهمي.82وقف كتبهم على الجوامع

، تتنوع فيه حلقات الدرس بين النحو وعلم الكالم واألدب والنقد 83كمركز ثقافي علمي
                                                 

، تصنيف 284 ومختصر تاريخ الحضارة العربية 291: 1لرابع الهجريينظر الحضارة اإلسالمية في القرن ا- 75

خودا بخش ترجمة علي حسلي . ، والحضارة اإلسالمية في الشرق1944جورج حداد وراتب الحسامي دمشق 

  .1960القاهرة . ربوطلي دار الكتب الحديثةلخا
  .2: 2ينظر ظهر اإلسالم- 76
  .219 -214ينظر تاريخ الحضارة اإلسالمية في الشرق - 77
  -1-ينظر تاريخ اإلسالم المقدمة - 78
فليب حتي ترجمة إدورد جرجي والدكتور جبرائيل جبور دار الكشاف بيروت . 502: 2ينظر تاريخ العرب المطول- 79

1949.  
كالمدرسة النظامية ببغداد وأصفهان وغيرها من مدن فرس، والجامعة األزهرية التي تزال حتى اليوم من أكبر - 80

  .د العلمية اإلسالميةالمعاه
  .249: 1ينظر الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري- 81
  .243: 1ينظر الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري- 82
  .349 -348ينظر تاريخ الحضارة اإلسالمية في الشرق - 83
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إليها يختلف ة طقي الشعر وعقد المناظرات في قضايا فقهية ولغوية وأدبية ومندوإنشا

  .84والشيوخ لعلم من الشبابطالب ا

كما كانت تعقد هذه الحلقات أيضا في بيوت الطبقة األرستقراطية، وعرفت بمجالس 

  .85األدب

هذا فضال عن مجالس األمراء والوزراء، كالتي كانت تعقد في بالط سيف الدولة، 

  .86 وابن خالويه وغيرهمابيوكان يرتادها كل من المتنبي و أبي فراس والفار

فالقرن "ق التدريس في المؤسسات العلمية الجديدة في هذا العصر، وتطورت طر

ويدل مجموع األخبار . الرابع الهجري هو الذي أظهر هذه المعاهد التي بقيت إلى أيامنا

التي انتهت إلينا على أن نيسابور كانت مهد هذه المعاهد، وكانت أكبر مراكز العلم في 

  .87"خراسان

كتب كثيرة في هذا المجال، كما  لفتُأ، ف88رآن والحديثوزاد اإلقبال على دراسة الق

  .89 الحديثاتظهرت في القرن الرابع الهجري كتب تعالج تصحيف

وأفادت الثقافة اإلسالمية من اللغات األجنبية، وذلك بنقل العلوم والمعارف من 

  .91 والسريانية والنبطية90اليونانية والفارسية والهندية

نذ العصر األموي والعباسي األول نضجت في القرن فحركة الترجمة التي بدأت م

  .92الرابع الهجري

وأولى خلفاء بني العباس هذه الحركة عناية فائقة، حتى إن بعضهم طلب من الروم 

  .93كتبا بدل الجزية

                                                 
  .349-348ينظر نفسه - 84
  .501-500ينظر تاريخ العرب - 85
  .18 :2ينظر ظهر اإلسالم- 86
  .254 -253: 1الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري- 87
  .268: 1ينظر نفسه - 88
  .271: 1ينظر نفسه - 89
  .331ينظر تاريخ اإلسالم- 90
  .286ينظر تاريخ الحضارة اإلسالمية في الشرق - 91
  .12: 2ينظر ظهر اإلسالم - 92
  .1944تب الحسامي الطبعة الثانية دمشق  تصنيف جورج حداد ورا.285ينظر مختصر الحضارة العربية - 93
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، 94وكان نتيجة امتزاج األجناس المختلفة نشوء ثقافة جديدة جاءت باللغة العربية

كما ظهر . 95المتنوعة، وأثرتها المعاني العقلية والفلسفيةوسعت طاقتها الروافد الكثيرة و

وابتكرت ألفاظ . 96أسلوب مولّد جديد يحافظ على الصورة النحوية والتركيبية للّغة العربية

  .98، كما عربت ألفاظ فارسية97جديدة للداللة على المصطلحات الفلسفية والعلمية

قت كل الحركات التي سبقتها كما كان تشجيع األدباء مبعث نهضة أدبية كبيرة فا

  .99من وجهة التفنّن في الصناعة والكتابة الديوانية

، 100وأدت هذه األوضاع إلى شيوع نهم وتعطّش عقلي شمل خاصة الناس وعامتهم

فعمد األدباء إلى التأنق في الكتابة، كما تأنّقوا في طريقة عيشهم، فإذا كتاباتهم نثر منظوم، 

التصنيع في القرن الرابع الهجري كانت حادة حدة شديدة لم فموجة " ، 101أو شعر منثور

وبعد أن كانت المحسنات اللّفظية مقصورة على . 102"يسلم منها أحد إالّ في القليل األقل

الرسائل الرسمية، فإنها في هذا العصر تعدتها إلى الرسائل الشخصية، وأصبحت هذه 

  .104التاريخ فشمل السجع حتى كتب 103الرسائل وسيلة للتكسب

. 105كما بالغ الكتاب في تضمين مؤلفاتهم اآليات واألحاديث واألسجاع واألمثال

، أو ترفعا عن جماهير 106وربما كان هذا الميل في التأنّق في الكتابة تأثرا بأدب الفرس

  .107القراء من العامة، و تساميا إلنشاء بيئة ثقافية للطبقة الراقية في المجتمع

                                                 
  .287ينظر مختصر الحضارة العربية - 94
  .124ينظر الفن ومذاهبه في النثر - 95
  .124ينظر نفسه - 96
  .125ينظر نفسه - 97
  .243ينظر نفسه - 98
  .205ينظر نفسه - 99

  .1967طبعة أسعد بغداد ترجمة وتحقيق صفاء خلوصي الطبعة األولى م. 53ينظر تاريخ األدب العباسي لنكلس - 100
  .227ينظر الفن ومذاهبه في النثر - 101
  .228الفن ومذاهبه في النثر - 102
  .374ينظر تاريخ اإلسالم - 103
  .228 و199ينظر الفن ومذاهبه في النثر - 104
  .1957زكي مبارك الطبعة الثانية مطبعة السعادة مصر . 193: 1ينظر النثر الفني في القرن الرابع الهجري- 105
  .489ينظر تاريخ العرب - 106
  .114: 1ينظر النثر في القرن الرابع الهجري- 107
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المديح والهجاء والفخر والوصف، بعد و وتنوعت بين الغزل وتعددت مواضيع النثر

  .أن كانت خاصة بالشعر، فاقتحم الكتاب مواضيع كانت خاصة بالشعر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصـل األول

  حيـاة الثعالبـي ومؤلفاتـه
  *هتـحيا

هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري، ولد سنة 

  .بنيسابور) هـ961/ هـ350(

يعتبر من كبار أدباء القرن الرابع الهجري، وإذا نحن عدنا إلى المصادر القديمة 

للبحث عن أخباره، ومحاولة تحديد مالمح شخصيته، سيواجهنا تقصير كبير في حق رجل 

ترجم لمجموعة كبيرة من أدباء عصره، المشهورين والمغمورين على حد سواء، هذا 

  .108 في نفوس الدارسين المحدثينالتقصير الذي بعث الدهشة

                                                 
  : ينظر ترجمته في المصادر التالية-*

: 3 مرآة الجنان-246: 3 شذرات الذّهب387: 2 طبقات النحاة واللّغويين-127 زهر اآلداب – 44: 12البداية والنهاية

، 1488، 1445، 1288، 1103، 1016، 985، 981، 523 -483، 238، 120، 14:  كشف الظنون54 -53

  .266: 3 معاهد التنصيص-2049، 1989، 1911، 1583، 1582، 1554، 1535

  .180، 178: 3 وفيات األعيان-249 نزهة األلباء في طبقات األدباء 164-163: 4 األعالم-189: 6معجم المؤلفين
  .375، 287، 17" قدا وأديباالثعالبي نا"  و39-38" من غاب عنه المطرب" ينظر مقدمة محقق - 108
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 وبإشارات ،ولقد اكتفت كتب التراجم القديمة بالوقوف عند سنتي والدته ووفاته

 فريد هو" عابرة تدور في فلك المدح واإلطراء، كما جاء في قول أبي إسحق الحصري

دهره، وقريع عصره، ونسيج وحده، وله مصنّفات في العلم واألدب تشهد له بأعلى 

  .109"الرتب

هو جاحظ نيسابور، وزبدة األحقاب والدهور، لم تر العيون : " وقال فيه الباخرزي  

مثله، وال أنكرت األعيان فضله، وكيف ينكر وهو المزن يحمد بكّل لسان، أو كيف يستر 

 بكل مكان، وكنت وأنا بعد فرخ أزغب في االستضاءة بنوره أرغب، ىوهو الشمس ال تخف

 وكم حملت كتبا تدور بينهما في .قريني جوارو لصيقي دار، ي بنيسابوردالووكانا هو و

وما زال بي رؤوفا، وعلي حانيا، حتى . وباتااإلخوانيات، وقصائد يتقارضان بها في المج

ثانيا رحمة اهللا عليه كل صباح تخفق رايات أنواره، ومساء تتالطم أمواج  ظننته أبا

  .110"قاره

 األول باعتباره معاصرا له، وعلى ولقد صب الدارسون المحدثون لومهم على

فهذه األوصاف العامة ال ترسم لنا مالمح شخصية . 111الثاني باعتباره تلميذه وربيبه

  .الثعالبي، وال تكشف شيئا عن أسرار نفسه

. 112وهكذا سار الدارسون القدماء يكيلون المدح واإلطراء للرجل، ويعددون مؤلفاته

لغامضة معتمدين على اجتهاداتهم، وافتراضاتهم، وحاول المحدثون كشف جوانب حياته ا

  .113مما أوقعهم في أوهام كثيرة

  :أصلـه 

                                                 
  .1929الحصري تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد الطبعة الرابعة بيروت . 169: 1مر األلبابثزهر اآلداب و- 109
الباخرزي تحقيق سامي مكي العاني الطبعة الثانية دار العروبة . 229 -228دمية القصر وعصرة أهل العصر - 110

  .1985الكويت 
 تحقيق النبوي عبد "من غاب عنه المطرب" ، ومقدمة محقق 39- 38" لطائف المعارف " ينظر مقدمة محققي- 111

محمد عبد اهللا الجادر دار النضال   والثعالبي ناقدا وأديبا.1984الواحد شعالن الطبعة األولى مطبعة المدني القاهرة 

  .1991بيروت 
ألنباري في نزهة األلباب والبغدادي في هدية والصفدي في الوافي بالوفيات وابن ا" الدخيرة" كابن بسام في - 112

  .العارفين
لقد بذل الجادر جهدا يعترف له به في تصحيحها ومحاولة استجالء مراحل حياة الثعالبي من خالل مؤلفاته - 113

  . 375المطبوعة والمخطوطة، ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا 
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، 114اختلف الدارسون في تحديد أصله، فمنهم من ذهب إلى أنّه من أصل فارسي  

، وإذا نحن حاولنا تقصي الحقيقة من خالل إنتاج 115ومنهم من قال بأنه من أصل عربي

، بل 116رس، أو األعاجم عموما، يذكرهم بضمير الغائبالرجل، وجدناه عند حديثه عن الف

إنه يذهب إلى أبعد من ذلك، حين يبدي إعجابه بأبي نصر بن حماد الجوهري الذي كان 

، وأنّه يؤثر الترحال على اإلقامة 117من أصل تركي، ثم إنه كان إماما في علم لغة العرب

الثعالبي من أصل فارسي، وهو إمام وبهذا يستبعد أن يكون . بالوطن، إلتقان اللغة العربية

  .118في اللغة ويعجب ألمر الجوهري

  :ثقافتـه 

لقد قدر للثعالبي أن يولد في وسط يزخر بألوان العلوم واآلداب، فراح يفيد من   

 ولم يتقيد بعلم معين، فعلى أنه كان يتخصص في األدب، إالّ ،119معارف عصره المتنوعة

الغة والنقد واللغة والتاريخ واألخالق، وهذا ما يفسر  العلوم األخرى كالبيأنه خاض ف

تنوع مواضيع مؤلفاته التي وصفت بموسوعة ثقافة القرن الرابع ، والتي ال يستغني عنها 

  .120عالم أو أديب

يرها، مما غوال شك أن الثعالبي أفاد من مجالس العلم التي كانت منتشرة في نيسابور و

  .121، فجاءت ثقافته موسوعية متعددة الجوانبوفّر له قدرا كبيرا من المعرفة

ويبقى الكتاب المصدر األهم في تكوين الثعالبي الذي يصرح بأن نهمه للقراءة يوازي 

  .122 لألكل وربما فاقههنهم

 أن حبه للغة ىوكان القرآن الكريم المصدر األول الذي ركّز عليه الثعالبي، فهو ير

 إن من أحب اهللا أحب رسوله المصطفى صلى اهللا "العربية نابع من حبه هللا ورسوله، 
                                                 

  ).19 الثعالبي ناقدا وأديبا عن (299ينظر تيارات ثقافية بين العرب والفرس للحوفي - 114
  ).عن الثعالبي ناقدا وأديبا (233ينظر كنوز األجداد لمحمد كرد علي - 115
  .350 -349: 3 الدهر في محاسن أهل العصر ينظر يتيمة- 116
  . 468: 4ينظر نفسه - 117
  .1991محمود عبد الجادر دار النضال بيروت . 21-20ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 118
  .ت.للثعالبي تحقيق محمد إبراهيم سليم دار الطالئع القاهرة د. 6"أحسن ما سمعت"دمة محقق ينظر مق- 119
  .48 -47ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 120
  . حسن إبراهيم األحمد64.ينظر نص الثعالبي بين اإلبداع والنقد- 121
  .26ينظر اللطائف والظرائف - 122
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عليه وسلم ومن أحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي 

ويتجلى إعجابه بإعجاز القرآن . 123"نزل بها أفضل الكتب، على أفضل العجم والعرب

  .124وبالغته فيما ألّفه من كتب

  : هـشيوخ

خ عصره، ولعّل في هذا ما يفسر ثقافته لم يقترن الثعالبي بشيخ من شيو

ن صه في مجال معرفي معيهذا باستثناء أبي بكر ،125الموسوعية، وعدم تخص 

 فقد قدمه على فضالء خوارزم، .127ه في توجيه ذوقهتام الذي تبدو بص126الخوارزمي

  .128وتبسط في ذكر غرره في أغراض شتى

 الخوارزمي وصديقه أبي بعض مزايا أسلوبه من أسلوب شيخه" واستمد الثعالبي 

اني، فغلب السجع على نثره، وغلب الجناس على شعره، ذبديع الزمان الهموالفتح البستي 

  .129"وطغى التأنّق على ألفاظه و معانيه 

، ولكن رواياته عن الخوارزمي 130كما أفاد من أعالم كثيرين روى عنهم في مؤلفاته

 يصرح بتلمذته عليه، إالّ أنه كان يميل ، وإن لم131فاقت ما رواه عن هؤالء األعالم جميعا
                                                 

قا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ شلبي مطبعة مصطفى البابي  تحقيق مصطفى الس.2: وسر العربيةفقه اللغة- 123

  .1938وأوالده مصر 
تخريج وحواشي محمد التونجي الطبعة األولى دار النفائس دمشق . 10: ل والمحاضرة، واإلعجاز واإليجازمثّكالتّ- 124

  .ت.  تقديم حسن األمين دار مكتبة الحياة بيروت د.17:وخاص الخاص. 1992
  .72 الثعالبي بين اإلبداع والنقد ينظر نص- 125
 أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 352: 4 وأنباء أبناء الزمانينظر وفيات األعيان- 126

 ومقدمة األمثال 10 ومقدمة محقق اإلعجاز واإليجاز 365 ونزهة األلباب .197تحقيق إحسان عباس دار صادر بيروت 

  .1994 تحقيق محمد حسين األعرجي موفم للنشر الجزائر خوارزميباس الأبو بكر محمد بن الع
لقد أفرد الثعالبي بابا في اليتيمة وضح فيه سبب تفوق شعراء الشام على غيرهم متأثرا بأستاذه الذي أعجب بشعراء - 127

  ).33: 1اليتيمة (الشام عندما رحل إليها، وأقام في بالط سيف الدولة 
  .223: 4ينظر اليتيمة - 128
  .293الثعالبي ناقدا وأديبا - 129
" ، وفي69" الكناية والتعريض" ، وفي 383 -45: 4 و519 -518: 1"اليتيمة"كأبي الفتح البستي روى عنه في - 130

وأبي علي محمد بن عمر الزاهر، روى عنه في . ، وغيرها113 -81، و-18 -15 -14" من غاب عنه المطرب

من غلب " ، وفي 437 -436: 2" اليتيمة"وأبي طاهر ميمون بن سهل الواسطي في . 478: 4وترجم له فيها " اليتيمة"

 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف .635"  في المضاف والمنسوبثمار القلوب" ، وفي 94": عنه المطرب

  .267 -264: 5 كما روى عن أبي علي بن الحسن القهستاني في اليتيمة .ت.القاهرة د
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والظرائف "في كل رواياته عنه في الكناية والتعريض " باألستاذ الطبري "إلى تلقيبه 

تحمل كل التقدير واالحترام الذي يكنّه الثعالبي ألستاذه، في " فكلمة أستاذ 132"واللّطائف

ان صديقا عزيزا على حين نجده أكثر تصريحا في حديثه عن أبي الفتح البستي الذي ك

  : ، حين عد نفسه من زرع بست133قلبه

  ك ـعفهي رب" بست" تراب  وبستُ ك      ـو طبعـعشقت الجود جدا فه

  134كـي اآلداب زرعـألني في بن   دي    ـر حصـوليس يريد هذا الده  

  

  :مهنتـه

 القراءة بيان في الكتاتيب، يلقّنهم مبادئعمل الثعالبي في بداية حياته مؤدبا للص

، ولكن هذه المهنة 136، فمهنة التأديب كانت هي الرائجة في الحواضر كنيسابور135والكتابة

 التي جمعها من خياطة جلود –لم تكن لترضي طموحه، وهو الذي أنفق ثروة والده 

  .137 في اقتناء الكتب، ولقاء أهل العلم واألدب-الثعالب

  :*رحالتـه

النصف الثاني من القرن الرابع، والثلث لقد عاش الثعالبي في شرق فارس، في   

، وقد كان 138هـ377األول من القرن الخامس الهجري، والزم نيسابور حتى سنة 

 وهي 139 هـ382أمراؤها منشغلين بالفتن والحروب، فتركها إلى بخارى حوالي سنة 
                                                                                                                                                         

  .51ثعالبي ناقدا وأديبا هامش ينظر ال- 131
للثعالبي تحقيق عائشة حسين فريد الطبعة األولى مطبعة ... 96، 103، 115، 119، 134ينظر الكناية والتعريض - 132

  .1969اآلداب النجف 
  .345: 4ينظر ترجمته في اليتيمة- 133
  . 1990عامة بغداد  تحقيق محمود عبد اهللا الجادر دار الشؤون الثقافية ال.97:  الثعالبيديوان- 134
توهم البعض أنه كان فراء فنسبوا خياطة جلود الثعالب وعملها، وبنوا . 10ينظر مقدمة محقق اإلعجاز واإليجاز- 135

  .، وإنما سمي بالثعالبي نسبة لحرفة أجداده266: 3ذلك على اسمه كما جاء في معاهد التنصيص
  .63ينظر نص الثعالبي بين اإلبداع والنقد - 136
  .1999ر دمشق ئالثعالبي تحقيق إبراهيم صالح الطبعة األولى دار البشا. 7 مقدمة محقق المبهجينظر- 137

من ) مقدمة المحققين للطائف المعارف(ما وقع فيه إبراهيم األبياري وحسن كامل الصيرفي   استدرك عبد اهللا الجادر-*

  .ن الثعالبي قضى حياته في نيسابوربتقريرهم أ) 276مناهج التأليف عند العرب (وهم، وكذا مصطفى الشكعة 
  ).195: 4اليتيمة(ذكر أنه التقى فيها بأبي الحسن علي بن أحمد الجوهري في نفس السنة - 138
  ).195: 4اليتيمة( في نفس السنة ىفي ترجمته للمأموني ذكر أنه رآه في بخار- 139
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هـ، 383تحت حكم األمير نوح بن منصور الساماني، ويستولي األتراك على بخارى سنة 

ويعود الثعالبي إلى نيسابور خائبا، إالّ ما أفاده من اإلتصال 140 عنها األمير نوحفيفر ،

  .141بكبار العلماء واألدباء

  ".يتيمة الدهر "ويعكف على تأليف أشهر كتبه 

وذاع صيته بهذا الكتاب، فسمح له بربط عالقة صداقة مع كبار أدباء العصر أمثال 

 ثم 142تي وأبي النّصر محمد بن عبد الجبار العتبيبديع الزمان الهمذاني، وأبي الفتح البس

هـ، بعد أن استعادها األمير شمس المعالي، فوقف بين يديه 388توجه إلى جرجان سنة 

  : مهنًئا بقصيدة مطلعها

   143   و ظل شمس المعالي كلّه نعم   الفتح منتظم و الدهر مبتسم            

ة   ، وكان األمير محبا لألدب وأهله، 144كما قدم له كتابه المبهج في نفس السن

  .146 فأكرمه وأجزل له العطاء145ومشجعا لهم

ثم عاد إلى نيسابور، بدليل دخوله على أميرها أبي المظفر نصر بن ناصر الدين 

  : سبكتكين مباركا نصره على الساماني المنتصر في سرخس بقصيدة مطلعها

  147 البغي قاصمة الظّهر    تبلّجت األيام عن غرة الدهــر      وحلّت بأهل

، فيشد الرحال إلى أسفرائين وينزل ضيفا 148هـ401   ويحل القحط بخراسان سنة 

  .149على زعيمها أبي العباس الفضل بن علي الذي كانت داره منتدى لألدباء

ولم يطل المقام بها، فقد توجه إلى جرجان ليجدد العهد بشمس المعالي قابوس بن   

  . فأكرمه وأحسن ضيافته150"لتّمثّل والمحاضرها" وشمكير، ويقدم له 

                                                 
  .99-95: 9ينظر الكامل في التاريخ- 140
  . النيسابوري الخازنموني، وأبي بكر محمدأأمثال الم- 141
  .458: 4، 345: 4، 293: 4ترجم لهم، وروى عنهم في اليتيمة- 142
  .109 :الديوان- 143
  . ومقدمة التّمثّل والمحاضرة9: ينظر مقدمة المبهج- 144
  .ينظر مقدمة التّمثّل والمحاضرة- 145
  .23ينظر مقدمة المبهج - 146
  .61 :الديوان- 147
  .225: 9ينظر الكامل في التاريخ- 148
  .504: 4ترجم له في اليتيمة- 149
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وترك الثعالبي جرجان مضطرا إلى الجرجانية، بعد أن استدعاه أميرها أبو العباس 

الكناية " ، منها 151مأمون بن مأمون خوارزم شاه، الذي أكرم وفادته، فمدحه وأهداه كتبا

  . 152، فقدر علمه وأعجب بمؤلّفه"والتعريض

، وكانت في فترة ازدهارها تحت حكم 153هـ407ة سنة وترك الجرجانية إلى غزن

، وكانت له منزلة كبيرة عند األمير 154السلطان محمود بن ناصر الدين سبكتكين الغزنوي

  .155أبي المظفّر أخ السلطان، إذ وجد فيه ما كان يأمله في أخيه

ولم يطب ألبي منصور المقام في غزنة بعد وفاة األمير أبي المظفر سنة 

د الرحال إلى هراة قاصدا القاضي أبي أحمد منصور بن محمد الهروي فش. 156هـ412

، ونال موفور كرمه 157"اإلعجاز واإليجاز" و" اللطيف في الطيب" األزدي، وأهداه 

  .158ومننه

وكان قد تقدم به العمر فترك التّرحال، وحطّ الرحال بنيسابور ليجدد العهد 

، وجلسائه من العلماء - حاكم نيسابور-ي بـصديقـه القديم األمير أبي الفضل الميكال

، إلى أن وافته - فألف ذيل اليتيمة الذي سماه تتمة اليتيمة-، 159و يتفرغ للتأليف. واألدباء

  .160 هـ429المنية سنة 

                                                                                                                                                         
  ".التّمثّل والمحاضرة" ينظر مقدمة كتاب - 150
  .35-34ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 151
  ".أحسن ما سمعت: كما أهدى أبا عبد اهللا محمد بن حاق بعض مؤلفاته، منها . 3: والتعريض الكناية ينظر- 152
  ).264: 9لتاريخالكامل في ا(ل فيها األمير أبو العباس تالسنة التي ق- 153
ينظر الثعالبي (، واتصل في بالطه بكبار األدباء والعلماء كالبيروني والفردوسي صاحب الشّهنامة 401: 9نفسه- 154

  ).36ناقدا وأديبا 
  .36ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 155
  .  مطبعة االعتماد القاهرة.198: 6دائرة المعارف اإلسالمية - 156
  .7 واإلعجاز واإليجاز37يبا ينظر الثعالبي ناقدا وأد- 157
  .233 :ينظر التتمة- 158
  .35، والثعالبي ناقدا وأديبا 6:ينظر مقدمة الديوان- 159
، وابن 246: 3هـ كابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب430 وهناك من ذكر سنة 352: 2ينظر وفيات األعيان- 160

. 17 -15اريخين معا في الوافي بالوافيات وذكر الصفدي الت. 387: 2قاضي شهبة في طبقات النحاة واللغويين

  .هـ بناء على أنه عمر ثمانين سنة430هـ وإنما أورد البعض سنة 429واألرجح أن وفاته كانت في نهاية سنة 
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وهكذا كانت حياة الثعالبي رحالت متتالية، لم تعرف االستقرار إال نادرا، وكان في 

ار، فاكتسب ثقافة متنوعة واسعة، مكّنته من ربط أسفاره يتتبع األخبار، ويسمع األشع

عالقات مع األمراء والوزراء وكبار أدباء العصر، وصلت أحيانا إلى حد الصداقة 

  .161واألخوة

، التي كان لها تأثير كبير في ال حقيه من 162وأهداهم مجموعة كبيرة من مؤلفاته

  .163أهل المشرق والمغرب

  :تالميـذه

، وقد صرح 164لى مؤلفات الثعالبي واإلفادة منهاعكف كثيرون على اإلطالع ع

  .165الباخرزي بتلمذته له، واإلفادة من علمه، و يعتبر دمية القصر ثمرة لتلك التلمذة

وليعقوب بن أحمد بن محمد أبيات فيها وفاء بحق أستاذه واعتراف بالتلمذة عليه، 

  :يقول

  رثتني مجـدا لئن كنت يا موالي أغليـت قيمتـي       وأعليت مقداري و أو

  166وقصرت في شكرك فالعذر واضـح      وهل يشكر المولى إذا أكرم العبـدا

  .، وغيرهما 167 كما سمع عنه البيهقي، وأبو محمد إسماعيل بن محمد النيسابوري

  *مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة
 ذكرها من كتاب التراجم نخلف الثعالبي مجموعة كبيرة من المؤلفات، أضرب ع

  .169، باستثناء بعض اإلشارات168ه فترة من الزمنمن معاصري

                                                 
 19" الكناية والتعريض"  ومقدمة محققة 43" من غاب عنه المطرب" ينظر مقدمة محقق (كعالقته بالميكالي - 161

  ).42" من غاب عنه المطرب" ينظر مقدمة محقق (ر وعالقته بالمهلبي الوزي
  .سنرى ذلك في القسم الخاص بمؤلفاته - 162
  .40" غاب عنه المطرب" ينظر مقدمة محقق من - 163
  .350: 2ينظر وفيات األعيان - 164
   .262: 2ينظر الدمية - 165
  .53الثعالبي ناقدا وأديبا - 166
  .54-53ينظر نفسه - 167

مة على ما أورده عبد الفتاح محمد الحلو، ومحمود عبد اهللا الجادر وحسن إبراهيم األحمد  لقد اعتمدت في هذه القائ-*

  .يمومحمد أبو الفضل إبراهيم ومفيد قميحة ومحمد التونجي، وخالد فه
  .56ينظر الثعالبي ناقد وأديبا - 168
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وكان اهتمام األندلسيين بمؤلفاته أكثر من اهتمام المشارقة، وذلك لتعلّقهم بآداب أهل 

ي ، ثم أعقبه 170المشرق، فكان الكالعي أول من جاء بقائمة موسعة لكتب الثعالب

  .172 بقائمة نقلها عنه ابن قاضي شهبة171الصفدي

 فصدرت قوائم 173ستشرقين فقد أولوا كتبه اهتماما كبيراأما المحدثون من عرب وم

ه ، وفي ثنايا دراساتهم 174حديثة لمؤلفاته، أوردها الباحثون في مقدمات تحقيقاتهم لكتب

  .175إلنتاجه

ولكن علينا أن نتحرى الدقة والحذر عند اعتمادنا بعض هذه القوائم، إذ نسب فيها    

 مؤلفات ال تعدو أن تكون أسماء مختلفة لمؤلف للثعالبي من الكتب ما ليس له، أو ذكر له

واحد، كما أن بعض هذه القوائم صنف له من الكتب ما هو ملفّق من فصول بعض كتبه، 

  .176ال يتجاوز بعضها حجم كراس

ولعّل .هذا فضالً عن طبع وتحقيق كتب أدرجتها هذه القوائم ضمن المخطوط من كتبه

لهذه األسباب، ارتأينا إثبات . ن باالهتمام بتحقيقهافي ذكر كتبه المخطوطة ما يغري الباحثي

  .قائمة مؤلفاته في هذه الدراسة

  )مطبوع(أجناس التجنيس 

                                                                                                                                                         
169 -حمد األنباري تحقيق محمد أبو  أبو البركات كمال الدين عبد الرحمان بن م250اء في طبقات األدباء كنزهة األلب

  .352 -105: 2 و35-31: 1بن خلكان ووفيات األعيان ال.1967الفضل إبراهيم دار نهضة مصر القاهرة 
  .232في أحكام صنعة الكالم - 170
أن الصفدي هو صاحب أول قائمة لكتب الثعالبي " لطائف المعارف" توهم محققا  (17-15ينظر الوافي بالوفيات - 171

  ).57ادر ذلك، ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا وصحح الج
  .388 - 387ينظر طبقات النحاة واللغويين - 172
كدائرة المعارف اإلسالمية، وتاريخ آداب اللغة العربية لبروكلمان، وكشف الظنون لحاجي خليفة، وهدية العارفين - 173

  .للبغدادي، وتاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان، واألعالم للزركلي
وإبراهيم األبياري وحسن " سحر البالغة" ، وأحمد عبيد في"ةل والمحاضرمثّلتّل" الحلو في تقديمه  محمدكعبد الفتاح- 174

" التوفيق للتلفيق" وهالل ناجي في " االقتباس من القرآن" وابتسام مرهون الصفار في " لطائف المعارف"الصير في 

  ". خاص الخاص" الجنان في ، ومحمد محي الدين "األنيس في غرر التجنيس"و
نص الثعالبي بين " حمد في ، وحسن إبراهيم األ130- 54" الثعالبي ناقدا وأديبا" كمحمود عبد اهللا الجادر في - 175

  ".اإلبداع والنقد
  ).سيرد ذلك في الحديث عن مؤلفاته.(129ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 176
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يقوم على فن الجناس وأنواعه، والتمثيل له بنصوص من الشعر والنثر، ذكره و  

ع 177الكالعي ، لكن الصفدي ذكر له هذا "أجناس التجنيس" باسم 178وابن أبي اإلصب

 على أنه كتاب آخر، ونقل عنه ذلك ابن 179"المتشابه لفظا وخطا"كر له الكتاب، ثم ذ

  .181، وتبعهما المحدثون في ذلك180قاضي شهبه

أن " لطائف المعارف"فأوهم محققي " التجنيس"وذكره الزركلي في أعالمه باسم 

  .182"المتشابه"و" التجنيس"و" أجناس التجنيس: "للثعالبي ثالثة كتب هي

لشموله، وعالقته " أجناس التجنيس" أن عنوان الكتاب هو واألقرب إلى الصواب 

فهو عنوان الفصل الثالث من الكتاب، ولعل " المتشابه لفظا وخطا " بموضوع الكتاب، أما 

  .الصفدي أورد هذا االسم من باب تسمية الكل بالجزء

  .183بتحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي" أجناس التجنيس" طبع الكتاب تحت عنوان 

  .لألمير أبي المظفر نصر بن ناصر الدينداه أه

  ) مطبوع(أحاسن كلم النبي والصحابة والتابعين وملوك الجاهلية وملوك اإلسالم 

يبدو أنه مختصر اإلعجاز واإليجاز، اختصره اإلمام فخر الدين محمد بن عمر 

  .هـ606الرازي المتوفي سنة 

 طبع في ليدن سنة Josua Johannes philippus valetanقام بتحقيقه وترجمته 

  .م1844

  ) مخطوط( أحاسن المحاسن 

  .فدي و ابن قاضي شهبةصذكره الكالعي وال

                                                 
  .232حكام صنعة الكالم اينظر - 177
  .8 الكالم ينظر بديع- 178
  .71 -51ينظر الوافي بالوفيات - 179
  .388: 2ينظر طبقات النحاة واللغويين - 180
  .297: 2كجرجي زيدان في تاريخ اللغة العربية - 181
 هو ثمار القلوب في المضاف والمنسوب وصحح أكما أخطأ المحققان فيما ذهبا إليه من أن المتشابه لفظا وخط- 182

  ).66قدا وأديبا ينظر الثعالبي نا(الجادر ذلك 
 محققا عن نسخة واحدة 1967 نقال عن مجلة كلية اآلداب نيسان 1967كما طبع بمطبعة الحكومة ببغداد عام - 183

  . بسام المتشابه166م عن نسخة دار الكتب المرقمة /69مصورة في المجمع العلمي العراقي برقم 
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وأشار جرجي زيدان إلى وجود نسختين مخطوطتين منه في مكتبة باريس والمكتبة 

يفترض وإلى نسختين منه بدار الكتب، " لطائف المعارف" ، وأشار محققا * بتركياالخديوية

  ".أحسن ما سمعت" اب الجادر أنه كت

  ).مفقود(األحاسن في بدائع البلغاء 

  . ذكره الصفدي و ابن قاضي شهبة و ابن شاكر الكتبي

  ).مطبوع (184أحسن ما سمعت

 .186" والدررئالّآلل"، ولكن حاجي خليفة ذكره باسم 185ذكره القدماء بهذا االسم  

ات شعرية ونثرية عشرين بابا، كل باب في غرض أدبي، فيه مختاروقسمه إلى اثنين 

  .للمحدثين

طبع طبعات عديدة أهمها طبعة مطبعة الجمهورية بمصر، بشرح محمد صادق 

م بتحقيق احمد عبد 1989الثقافية ببيروت سنة  م وطبعة مؤسسة الكتب1906عنبر سنة 

م بتحقيق عبد األمير مهنا، 1990 وطبعة دار الفكر اللّبناني سنة ،الفتاح تمام وسيد عاصم

م بتحقيق محمد إبراهيم سليم، وطبعة دار الكتب 1993دار الطالئع بالقاهرة سنة وطبعة 

  . م2000العلمية بتحقيق خليل عمران المنصور سنة 

  .اه ألبي عبد اهللا الحمدوني وزير خوارزم شاهدأه

  ).مخطوط(اآلداب 

عاطف أفندي أخرى بإسطانبول بمكتبة ، و1462بالفاتيكان برقم توجد نسخة منه 

  .1171أدب رقم /7عارف حكمت نسخة بالمدينة المنورة بمكتبة ، و2231برقم 

  ).مطبوع (آداب الملوك  

  . م عن دار الغرب اإلسالمي بتحقيق جليل العطية1990نشر في بيروت سنة    

  ). مفقود(األدب مما للناس فيه أرب 

  . ذكره الصفدي و ابن قاضي شهبة وابن شاكر الكتبي
                                                 

  .597: 2تاريخ آداب اللغة العربية- *
  .البستي طلب منه تأليف كتاب في المحاسن فيه أحسن ما سمعه فلبى طلبهذكر في اليتيمة أن - 184
  .الصفدي وابن شهبة وابن شاكر والكالعي- 185
ويرى " شهامنة الثعالبي" وتابعه محقق " بأحسن ما سمعت"  وأشار إلى أنه يعرف 1535ينظر كشف الظنون - 186

  .ضاعت صفحة عنوانها ومقدمتهاالجادر أن هذه التسمية إنما جاءت من وضع متأخر على نسخة 
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  )طوطمخ(األشباه و النظائر  

توجد نسخة منه في معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية منسوبا    

  .187للثعالبي، وهو في الكلمات المتشابهة في اللفظ، المختلفة في المعاني في القرآن الكريم

  )مفقود (188األصول في الفصول

  . ذكره ابن شاكر، وابن قاضي شهبة

  ). مطبوع (*اإلعجاز واإليجاز

بواب، هي عبارة عن اختيارات بليغة موجزة من القرآن الكريم، يقع في عشرة أ

موزعة بمنهج يشبه منهج التمثيل والمحاضرة إلى حد <<والشعر، واألمثال، والحكم، 

كبير، كما أن مادة الكتاب نفسها تبدو كأنها منتزعة من التمثيل والمحاضرة عدا الباب 

من " التمثيل والمحاضرة"ى ما أورده في العاشر الذي عقده للشعر، فقد زاد فيه كثيرا عل

  .189>>شعر

وهو الرسالة األولى، " خمس رسائل"هـ في 1301طبع في القسطنطينية سنة 

 وطبع في المطبعة العمومية بالقاهرة 190"اإليجاز واإلعجاز" صدرت هذه الطبعة بعنوان 

رى وله طبعة أخ" اإلعجاز واإليجاز" م بشرح إسكندر آصاف تحت عنوان 1897سنة 

  .م1985م، وطبعة دار الغصون ببيروت سنة 1983بدار الرائد العربي ببيروت سنة 

  .م بتخريج وحواشي الدكتور محمد التونجي1992وطبعة دار النفائس ببيروت سنة 

  .أهداه للقاضي أبي أحمد منصور بن محمد

  ) مطبوع (االقتباس من القرآن 

القتباس من القرآن الكريم لفظا جاء في خمسة وعشرين بابا مفصلة، قائمة على ا

  . شعرا ونثرا،ومعنى

                                                 
  ).125ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا (يشك الجادر في نسبته للثعالبي الختالف محتواه عما جاء في مؤلفاته الثعالبي - 187
  .المرجح أنه أراد به الفصول في الفصول- 188

  .علمت من الدكتورة عائشة حسين فريد أنها تنوي تحقيقه* 
  .97 -96أديبا ينظر الثعالبي ناقدا و- 189
  .يرجح الجادر أن هذا العنوان هو الصحيح- 190
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م بتحقيق ابتسام مرهون الصفار، وأعيد 1975طبع في دار الحرية ببغداد سنة 

م عن دار الوفاء بتحقيق ابتسام مرهون الصفار ومجاهد 1992طبعه في القاهرة سنة 

  .مصطفى بهجت

  .192فة صاحبه، ويعتبر صورة لنضج ثقا191رأهداه إلى األمير أبي المظفّ

  )مخطوط(األمثال 

وورد . 194، وتابعه ابن قاضي شهبة193"األمثال والتشبيهات"ذكره الصفدي باسم 

  .195"لااألمث" عند الجادر باسم 

قسمه أحد عشر ومائة باب، خص كل باب بغرض أدبي تناول فيه ما قيل في مدح 

جم والخاصة الشيء وذمه من القرآن الكريم، والحديث الشريف، وأقوال العرب والع

  .والعامة ثم الشعر، فيه أقوال من كتاب المبهج

التمثيل والمحاضرة، مما يؤيد الظّن "إن منهج األمثال يشبه منهج بعض فصول "

   .196"وقتين متقاربينفي بأن الكتابين مؤلّفان 

، ونسختان 7434 مخطوطة في المكتبة األحمدية بتونس برقم  منهتوجد نسخة

 )1150/3خزنة (ء المخطوطات بجامعة الدول العربية األولى برقم أخريان في معهد إحيا

  ).3133فيض اهللا (والثانية برقم 

لم يصرح بإهدائه ألحد، وذهب كثير من المحدثين إلى الخلط بينه وبين كتاب الفرائد 

  .والقالئد

  )مطبوع  (197أمل اآلمل

  شم عن دار الكتاب الجديد بتحقيق رمضان ش1968طبع في بيروت سنة 

                                                 
بأنه سيهديه كتبا أخرى في نفس الفن، ويبدو أن ذلك كان في فترة " أجناس التجنيس" وذلك وفاء بوعده في مقدمة - 191

  .هـ396إمارته على نيسابور قبل سنة 
  .71ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 192
  .17 -15ينظر الوافي بالوفيات - 193
  .388: 2ينظر طبقات النحاة واللغويين - 194
  .71ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 195
  .71نفسه - 196
  .78انفرد بذكره حسن إبراهيم الحمد ينظر نص الثعالبي بين اإلبداع والنقد - 197
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  ) مخطوط(اإلنجاز بالمعروف و عمدة الملهوف 

، ولكنّه صحف وحرف فيه، فذكره 198ذكره بروكلمان في تاريخ األدب العربي

  ".اإلنجاس المعروف وعمدة القلوب "باسم 

  ).1399 (145: 1أشار إلى نسخة منه في خدابخش بتنا 

  )فقودم(أنس الشعراء  

  .هيم األبياري، وحسن الصرفي األستاذان إبراذكره محققا لطائف المعارف

  )مفقود(أنس المسافر 

  ذكره الصفدي وابن قاضي شهبة، وابن شاكر الكتبي 

  ) مخطوط(أنس الوحيد 

  S.O.R.Q.Vبرلين وأخرى ب، 1287رج ثالث ب بكام منهتوجد نسخة مخطوطة  

2083.  

  )خطوطم(األنوار البهية في تعريف مقامات فصحاء البرية 

ه نسخة مخطوطة بأمروز من. ، وبروكلمان199يدوالبغداذكره ابن قاضي شهبة، 

  .ويعرف باألنوار في مقامات النبي. 13709 باشا ميالنو

  )مطبوع(األنيس في غرر التجنيس 

هو عبارة عن اختيارات شعرية قائمة على فن الجناس، مقسمة إلى عشرين بابا، 

مجمع العلمي يختص كل واحد منها بموضوع معين، نشره هالل ناجي في مجلة ال

 وطبع في دار عالم الكتب للطّباعة والنشر والتوزيع 1996، ثم حققه سنة 200العراقي

  .ببيروت

  )مفقود(201البراعة في الكلم والصناعة

                                                 
  .340: 1ينظر - 198
  .625في هدية العارفين - 199
  .1982المجلد الثالث والثالثون، الجزء األول، ببغداد سنة - 200
  ".البراعة في التكلم بالصناعة" ويسمى أيضا - 201
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ذكره الثعالبي في لطائف اللّطف، ووردت إشارة في فهرس المخطوطات العربية 

ه مهدى للشيخ أنوفي معهد شعوب آسيا أن اسمه ورد في مخطوطة لطائف الظرفاء، 

  .العميد الحمدوني

  ).مطبوع(برد األكباد في األعداد  

 وهو بهذا االسم في ذكره باسمه في المقدمة، كما ذكره حاجي خليفة، والبغدادي

أما الصفدي فأسماه . k 4249نسخة بالمكتبة السليمانية بتركيا، وهي تحت رقم أيا صوفيا 

  .203، و كذلك ابن قاضي شهبة202األعداد

لى خمسة أبواب، يقوم كل واحد منها على اختيارات شعرية ونثرية، خص قسمه إ

 وتشبه مادته مادة كتبه .الباب األول باالختيارات القائمة على ذكر شيئين ثم ثالثة وهكذا

  .األخرى، غير أنه يشير إلى أن طريقة العرض لم يسبق إليها

، "خمس رسائل" ة م ضمن مجموع1883طبع بمطبعة الجوائب بالقسطنطينية سنة 

  .هو الرسالة الثانية منها

منذ " سحر البالغة"يرجح الجادر أنه أهداه لألمير أبي سهل الحمدوني الذي أهداه 

   .عشرين سنة، كما يعتبره دليال على الروح التعليمية في مؤلفات الثعالبي

  ) مفقود (204بهجة المشتاق

   205ذكره الصفدي وابن قاضي شهبة وابن شاكر الكتبي

  )مطبوع(تتمة اليتيمة 

  . هـ بتحقيق عباس إقبال1353طبع باسم تتمة اليتيمة في طهران سنة 

، حيث وزع تراجم الشعراء على بيئاتهم، لكنّه عمد فيه "اليتيمة " اتبع فيه منهج 

  .206إلى اإليجاز، والبعد عن التحليل النقدي

                                                 
  .17-15ينظر الوافي بالوفيات - 202
  .387: 2ينظر طبقات النحاة واللغويين- 203
  ".بهجة العشاق" ويعرف أيضا باسم - 204
  .88ينظر نص الثعالبي بين اإلبداع والنقد - 205
  .114ديبا أالثعالبي ناقدا و- 206
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لى أبا الحسن محمد بن مرتين، أتحف باألو" التتمة " صرح في المقدمة بأنه كتب 

عيسى الكرجي، وهو على وشك السفر، ثم عمد بعد ذلك إلى تنقيحها، وإخراجها على 

  .207صورتها األخيرة

  )مطبوع(تحسين القبيح و تقبيح الحسن 

 ها في نصفه األول، وعلى ذميقوم منهجه على مدح أشياء تعارف الناس على ذم

  .ثاني، في الشّعر والنّثرأشياء تعارف الناس على مدحها في نصفه ال

اليواقيت في " و" الظرائف والّلطائف" وهو ثالث كتاب في مدح األشياء وذمها وهي 

  .وأعلن فيها جميعا أنه لم يسبق إلى هذا المنهج في التأليف. 208"بعض المواقيت

 م بتحقيق شاكر العاشور، وفي دار 1980طبع في وزارة األوقاف ببغداد سنة 

  .209م بتحقيق عالء عبد الواحد محمد1994ة سنة القاهربالفضيلة 

  .210أهداه إلى الشيخ السيد أبي الحسن محمد بن عيسى الكرجي

  ). مفقود( تحفة األرواح وموائد الّسرور واألفراح 

 والبغدادي في هدية .ذكره الصفدي، وابن قاضي شهبة، وابن شاكر الكتبي

  .240: 1 ،  وإيضاح المكنون652: العارفين

  ).مخطوط(ظرفاء وفاكهة اللّطفاء  تحفة ال

  .154 ميوجد بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رق

  )مطبوع (211تحفة الوزراء

أصلها، : يقع في خمسة أبواب، يختص كل واحد منها بجانب من جوانب الوزارة

على لم يشرح الثعالبي منهجه فيه  .212فضائلها، آدابها، أقسامها، نوادر الوزراء ومدائحهم

  .في مؤلفاتهغير عادته 

                                                 
. نه ألفه ليرد فضل الشعراء الذين حملوا إليه الهدايا بأن ترجم لهم في اليتيمةأشار الخوري جرجس منش إلى أ- 207

  ).113: الثعالبي ناقدا وأديبا(
  .في هذين الكتابين يمدح الشيء ثم يذمه- 208
  .79ينظر نص الثعالبي بين اإلبداع والنقد - 209
  .95 -94ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 210
  . الوزراءيعرف أيضا بتحفة الوزارة، أو- 211
  .82الثعالبي ناقدا وأديبا - 212
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م بتحقيق حبيب الراوي وابتسام مرهون 1977طبع بمطبعة العاني ببغداد عام 

م بتحقيق ريجينا هانكة، 1973الصفار، ونشرته مجلة أبحاث الجامعة األمريكية ببيروت 

  .213 للمحققّة نفسها1975وأعادت دار القلم ببيروت نشره سنة 

بي عبد اهللا الحمدوني وزير خوارزم شاه أشار في المقدمة إلى أنه ألّفه أل

  .214ومشيره

  )مخطوط(التدلي في التسلي 

.215 مجاميع31: يوجد بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم    

  ).مخطوط(ترجمة الكاتب في آداب الّصاحب 

، وأشار 216ذكره الدكتور رمضان ششن في نوادر المخطوطات العربية في تركيا   

   .946/4 برقم و بتركيامكتبة حكيم أوغلإلى نسخة له في 

  .217"سحر البالغة وسر البراعة "كما ذكره أحمد عيد محقق    

  ) مفقود(التّفاحة   

  .218 وابن شاكر الكتبي،ذكره الصفدي، وابن قاضي شهبة   

  ). مفقود(تفضل المقتدرين وتتصل المعتذرين 

تفضيل المقتدرين " ابن قاضي شهبة باسمورد عند ابن شاكر ووذكره الصفدي،     

  .220، وذكره المؤلف في مرآة المروءات219"وتنصل المعتذرين

بدو أنه قائم على منتخبات من نصوص أدبية مما كان تفنّن فيه األدباء مع تقديم ي    

  .221الهدايا

                                                 
  .79نص الثعالبي - 213
  .اعتبره الجادر صورة لسعة ثقافة الثعالبي- 214
  .85نص الثعالبي - 215
216 -1 :396.  
  .ينظر مقدمة المحقق- 217
  .88نص الثعالبي - 218
  .يرجح الجادر أن ذلك خطأ من النساخ- 219
  .22صفحة - 220
  .106ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 221
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  )وهو الكتاب الذي نحققّه(ل والمحاضرة لتمثّا

اجي خليفة ذكره من القدماء الصفدي، وابن شاكر، وابن قاضي شهبة وح    

  .222والبغدادي، ونقل الحصري نصوصا منه نسبها إلى كتاب للثعالبي لم يذكر اسمه

، وهي السنة التي سافر فيها إلى األمير شمس 400ه بين سنتي فيرجح الجادر أنه ألّ    

  .، السنة التي قتل فيها األمير403المعالي، وسنة 

  )مطبوع(التوفيق للتّلفيق 

 شعرية ونثرية في موضوع التلفيق بين الشيء وما جرى وهو عبارة عن اختيارات    

  .223مجراه في الشكل، مقسمة إلى ثالثين بابا

م بتحقيق هالل ناجي وزهير 1985طبع في المجمع العلمي العراقي ببغداد سنة     

وطبع أيضا في . م1996زاهد، وأعاد المحققان نشره في بيروت عن دار عالم الكتب سنة 

م بتحقيق إبراهيم الصالح، وأعاد نشره في دمشق 1981بدمشق عام مجمع اللغة العربية 

  .224م عن دار الفكر1991عام 

  )مفقود(الثلج و المطر  

  . 225ذكره الصفدي والكالعي وابن قاضي شهبة وابن شاكر الكتبي   

  )مطبوع(ثمار القلوب في المضاف و المنسوب  

دمته، ولكن الصفدي ذكر ذكره الكالعي بهذا االسم، وكذلك سماه الثعالبي في مق

. 226على انه كتاب آخر" المضاف والمنسوب" على أنه كتاب مستقل، ثم "ثمار القلوب "

                                                 
  .361 -360ينظر زهر اآلداب - 222
  .80ينظر نص الثعالبي - 223
  .80نفسه - 224
  .116ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 225
  .17- 15ينظر الوافي بالوفيات- 226
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، أما الثاني فأسماه "شهادة القلوب"ونقل عنه ابن قاضي شهبة، فأطلق على الكتاب األول 

  .227"المضاف في المنثور"

على ذكر أشياء مضافة وهو عبارة عن موسوعة أديبة في واحد وسنتين بابا، يقوم 

وقد يكون من القرآن الكريم أو الحديث . أو منسوبة إلى المعنى الذي يعقد الباب عليه

  .228الشريف أو الشعر أو المثل أو القول المأثور أو النادرة

م، وطبع 1900طبعت مقدمته مع الباب الرابع في مجلة المشرق ببيروت سنة 

 ثم طبعة دار المعارف هـ1326ة الظاهر سنة كامال بتحقيق محمد بك أبو شادي بمطبع

، وطبعة دار البشائر بدمشق عام 229م1965بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم بمصر سنة 

  .م بتحقيق إبراهيم الصالح1994

يرجح الجادر أنه استغرق في كتابته وقتا طويال، وذلك لضخامته، وسعة مادته، 

  .230وتناقضه أحيانا

يدّل منهجه ومادته على توسع معارف صاحبه "عنه الجادر أشاد به الباحثون، فقال 

 231"عمل أدبي وعلمي ضخم بالنسبة لعصره" "لطائف المعارف"ونضجه الفكري، فهو و

وكان من أثر اإلعجاب به أن . 232كما اعتبره زكي مبارك من أنفس ما كتب بالعربية

  .233كثرت مختصراته

  )مفقود(جوامع الكلم 

  .234 وابن قاضي شهبة، وابن شاكرن،ذكره الصفدي

  )مفقود(جواهر الحكم 

                                                 
  .387: 2ينظر طبقات النحاة واللغويين- 227
  .80ينظر نص الثعالبي - 228
  .103ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 229
  .103 ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا- 230
  .104الثعالبي ناقدا وأديبا - 231
  .183: 2ينظر النثر الفني في القرن الرابع الهجري- 232
كشف الظنون " (جنى المحبوب المنتخب من ثمار القلوب"و" نفحة المجلوب من ثمار القلوب: ذكر حاجي خليفة - 233

لإلمام محمد " ضاف والمضاف إليهما يعول عليه في الم" كما توجد في دار الكتب المصرية مخطوطة بعنوان ). 523

  .فيها مادة ثمار القلوب مرتبة على حروف المعجم) أدب4754(بن فضل اهللا المجي برقم 
  ".التّمثل والمحاضرة" ينظر مقدمة عبد الفتاح محمد الحلو - 234
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  .235ذكره البغدادي   

  

  

  )مفقود(حّجة العقل 

  . 236ابن قاضي شهبةوذكره الصفدي، وابن شاكر، 

  )مفقود(حشو اللّوزينج

، كما ذكره زكي مبارك وقدم ملخصا 237ذكره الصفدي والثعالبي في ثمار القلوب

ن اوهو قسم. 238هة نظر النقدطناب االعتراض من وجالمنهجه الذي يقوم على دراسة 

. وهو الذي يفسده" حشو األثر" وهو االعتراض الذي يزين الكالم، و" حشو اللوزينج"

  .239ويفترض أنه كتبه في نيسابور بعد اليتيمة

  )مخطوط(حلية المحاضرة وعنوان المذاكرة وميدان المسامرة 

 سليم آغا  نسخة في مكتبةمنهذكره بروكلمان في تاريخ األدب العربي، وتوجد 

باريس منه ب، كما أوردت دائرة المعارف اإلسالمية نسخة 989بإسطامبول برقم 

  .4/24059برقم

  )مطبوع(خاص الخاص 

ذكره الصفدي، و ابن شاكر بهذا االسم الذي أورده الثعالبي في مقدمته، عدا ابن 

، قسمه إلى سبعة أبواب متقاربة في 241"خاص الخواص"قاضي شهبة الذي أطلق عليه 

  .لمادة التي هي مختارات من القرآن الكريم والحديث الشريف واألشعار واألمثالا

                                                 
  .376: 1، وإيضاح المكنون625ينظر هدية العارفين - 235
  .88ينظر نص الثعالبي- 236
  ". في الطعام وما يتصل به"  ورد في الباب الثاني والخمسين وهو بعنوان 610ب ينظر ثمار القلو- 237
  .185: 2ينظر النثر الفني في القرن الرابع الهجري- 238
  .98ديباأينظر الثعالبي ناقدا و- 239
  .85ونص الثعالبي . ينظر مقدمة عبد الفتاح محمد الحلو في تحقيقه بهذا الكتاب- 240
  ).ربما كان ذلك من أخطاء النساخ كما رجح الجادر (388: 2لغويينينظر طبقات النحاة وال- 241
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برد "  و،"التمثل والمحاضرة"استقى منهجه من فصول متفرقة من مؤلفاته مثل   

، عدا الباب الثالث الذي ضم رسالة صغيرة للثعالبي أمره "اإلعجاز واإليجاز" و" األكباد

  .242"أفعل من كذا" على أحد الملوك بتأليفها في األمثال

هـ وطبعة مطبعة 1293له طبعات كثيرة أهمها طبعة مطبعة الدولة التونسية عام   

م، وطبعة دار مكتبة الحياة ببيروت 1909مكري سنة سالسعادة بالقاهرة بتصحيح محمود ال

م 1994، وطبعة دار الكتب العلمية ببيروت عام 243م بتقديم حسن األمين1966سنة 

  .244 لمأمون محيي الدين الجنانبتحقيق ممتاز

أهداه للشيخ أبي الحسن مسافر بن الحسن حين ورد نيسابور صحبة السلطان   

  . مسعود

  ).مخطوط(خصائص البلدان 

لطائف " لقد تعرض لهذا الموضوع في . 245ذكره الثعالبي في ثمار القلوب

  .، ثم خصص له كتابا كامال"المعارف في فصل خصائص البلدان

إلى نسخة يعكف محمد جبار " التوفيق للتلفيق" ل ناجي في مقدمة أشار هال   

  .أهداه للميكالي.  على تحقيقها246المعيبد

  )مفقود (247خصائص الفضائل

  .248ذكره الصفدي، و ابن شاكر، و ابن قاضي شهبة

  )مطبوع( خصائص اللغة 

                                                 
يفترض الجادر أنه أراد إهداءه ألبي الحسن وهو على جناح السفر مع السلطان، فلم يجد مادة كافية لتأليف كتاب - 242

  ). 109با الثعالبي ناقدا وأدي. (جديد، فعمد إلى التلفيق من فصول كتبه األخرى مع بعض اإلضافات والتهذيبات
  .تنقصها مقدمة المؤلف- 243
  .80بنظر نص الثعالبي - 244
  .545ينظر صفحة - 245
  .85ينظر نص الثعالبي - 246
  ).117الثعالبي ناقدا وأديبا " (لخصائص البلدان"يرى الجادر أنه ربما تحريف - 247
  .88ينظر نفسه - 248
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ول من أللخص فيه عددا من فصول القسم ا" فقه اللغة وسر العربية"  هو مختصر 

توجد منه . 249 ونشرته مكتبة الخانجي1999لكتاب حققه خالد فهمي طبع بالقاهرة سنة ا

  .206نسخة بالمكتبة الظاهرية برقم 

  )مفقود ()الخوارزمشاهيات(الخوارزميات  

  .250ذكره الصفدي، و ابن شاكر، و ابن قاضي شهبة

  )مفقود (251 الخولة والشاهيات

  . ذكره الصفدي

  )مفقود(حّراني ديوان أبي الحسن اللّحام ال

لم يشر إليه أحد من القدماء والمحدثين، جمعه الثعالبي وأشار إليه في اليتيمة عند 

  .252ترجمته للّحام

  )مطبوع(ديوان الثعالبي 

م،    1971جمعه وحققه عبد الفتاح محمد الحلو، ونشر في مجلة المورد العراقية عام 

ن مكتبة النهضة العربية ببيروت وأعاد جمعه وتحقيقه محمود عبد اهللا الجادر وصدر ع

 تغلب عليه المحسنات اللفظية 1990م، ودار الشؤون الثقافية العامة ببغداد سنة 1988عام 

من جناس وطباق واقتباس، واأللفاظ األعجمية واإلصالحية، وجاء في مقطوعات صغيرة 

  .253قصيرة النفس

  )مفقود(رسوم البالغة 

  .254ذكره البغدادي

   )مخطوط(سفر الملوك 

  .255نسخة يقوم بتحقيقها" التوفيق للتلفيق" ذكر له هالل ناجي في مقدمة 

                                                 
  .ينظر مقدمة المحقق- 249
  .88ينظر نص الثعالبي - 250
  ).88ينظر نص الثعالبي . (اهيم األحمد فقطورد عند حسن إبر- 251
  .116: 4ينظر اليتيمة- 252
  .ينظر مقدمة محمود الجادر محقق الديوان- 253
  ).ينظر مقدمة عبد الفتاح محمد الحلو وهي تحقيقه للتمثيل والمحاضرة. (572: 1ينظر إيضاح المكنون- 254
  .86-85ينظر نص الثعالبي - 255
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  )مخطوط(سجع المنثور  

ذكره الكالعي والصفدي وابن قاضي شهبة وابن شاكر الكتبي، توجد نسخة منه في 

، وفي طوب قبوسراي بتركيا 495 ق 1055معهد إحياء المخطوطات العربية برقم 

لمقدمة، قسم الكتاب إلى خمسة عشر بابا، األول والثاني شرح المؤلف منهجه في ا. 2337

للصفات الممدوحة والمذمومة، والثالث لجواهر الكالم، والستة التالية لألمثال المسجوعة، 

  .256موزعة حسب الكلمة األولى منها، واألبواب الستة األخيرة في األمثال والدعاء

مراحل، أو تلفيقه من فصول كتب وربما يعود اختالف منهج الكتاب إلى تأليفه على   

  .257ضاع بعضها

  

  ) مطبوع( البالغة سحر 

، فعده طاش كبري زادة "سحر البالغة وسر البراعة " ورد في الكتب القديمة باسم 

  . 258"سر البراعة " و"سحر البالغة" كتابين 

يقع في أربعة عشر قسما خصص كل قسم لغرض من األغراض األدبية المعروفة 

  .259 يتداخل فيه نثره مع نثر غيره، حيث تصعب نسبة النصوص إلى أصحابهافي النثر،

ونشر " أربع رسائل" هـ، ضمن 1302طبعت منتخبات منه في القسطنطينية سنة 

م عن دار الكتب العلمية 1990، وفي بيروت سنة 260كامال في دمشق بتحقيق أحمد عبيد

  .261بتحقيق عبد السالم الحوفي

هل الحمدوني، وأخرى إلى صاحب الجيش أبي عمران أهدى نسخة منه إلى أبي س

أشاد به كل من ترجم للثعالبي . موسى بن هارون الكردي، وثالثة إلى أبي الفضل الميكالي

  .262إلى جانب اليتيمة

                                                 
  .115 -114ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 256
  .115ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 257
  ).67عن الثعالبي ناقدا وأديبا  (232: 1ينظر مفتاح السعادة- 258
  .81ينظر نص الثعالبي - 259
  .68ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 260
  .81ينظر نص الثعالبي- 261
  .69 -68ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 262
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  )مخطوط(سراج الملوك 

  .6368264، ومنه نسخة في المتحف البريطاني برقم 263ذكره بروكلمان

  .)وعمطب(سر األدب في مجاري كالم العرب  

ذكره ابن األنباري، والصفدي، وابن شاكر، وابن قاضي شهبة وحاجي خليفة، 

والبغدادي، أشار عبد الفتاح محمد الحلو إلى أنه نشر في بالد العجم وطبع سنة 

  .هـ1294

  )مخطوط (سر البالغة وملح البراعة  

  .265 ش4توجد له نسخة في دار الكتب المصرية برقم 

  

  )مفقود(سر البيان 

  .266كره عند الصفدي، وابن شاكر، وابن قاضي شهبةورد ذ

  )مخطوط(سّر الحقيقة 

  268، وله نسخة في مكتبة راغب باشا بإسطامبول267ذكره بروكلمان

  )مفقود(سّر الصناعة 

حيث عبر عن نيته في تأليف كتاب في " مرآة المروءات"انفرد الثعالبي بذكره في 

سر " ينته منه، وأنه عقد العزم على تسميته بـ النقد، ثم أشار في تتمة اليتيمة أنه قرره ولم

  .269، ويبدو أنه في النقد القائم على الذّوق الشخصي"الصناعة

  ).مفقود( سّر الوزارة 

ذكره ابن شاكر، كما ذكره الصفدي، وابن قاضي شهبة، ولكنهما لم يذكرا تحفة 

  .270الوزراء لذكره
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  )مفقود(السياسة 

  .271ي شهبة، كما ورد ذكره عند الثعالبيذكره الصفدي، وابن شاكر، وابن قاض

  )مفقود(سيرة الملوك  

  .272ذكره حاجي خليفة، وتابعه البغدادي في هدية العارفين

  )مخطوط(الشجر والصور  

منه نسخة في المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية، ويحتفظ معهد المخطوطات 

  .273العربية بمصورة له

  ). مفقود (274 شعار الندماء

  .لصفديذكره ا   

  )مخطوط( الشمس 

ذكره الصفدي، وابن شاكر، وابن قاضي شهبة، توجد منه نسخة بليدن تحت رقم    

  .275 7033-7032، وببرلين برقم 66

  )مفقود (صنعة الشعر والنثر 

سر "، وربما كان كتاب 276ذكره الصفدي وابن قاضي شهبة وابن شاكر الكتبي

  .قاضي شهبةالذي لم يرد ذكره عند الصفدي وابن " الصناعة

  )مفقود(طبقات الملوك  

  . 277ذكره الصفدي وأشار الزركلي في أعالمه إلى مخطوط له دون ذكر مكانه

  )مفقود(الطرف من شعر البستي 

  .278ذكره الصفدي، وابن شاكر الكتبي، وابن قاضي شهبة
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  ). مفقود(الطرف من شعر المتنبي 

  .279ذكره ابن قاضي شهبة

  )مطبوع( الظرائف و اللّطائف 

أما باقي القدماء فسموه باسمه الصحيح، " الطرائف واللّطائف" كره الكالعي باسم ذ

وأبقى " اليواقيت والمواقيت"  مادة الكتاب مع مادة كتاب 280وقد دمج أبو النصر المقدسي

، ومن هذا جاءت هذه التسمية "اللّطائف والظرائف" على مقدمتيهما، وأطلق على المجموع 

، يقوم منهجه على 282، ونقل جرجي زيدان هذه التسمية281سالميةفي دائرة المعارف اإل

يحتوي على . 283مدح أشياء وذمها، وأشار في مقدمته إلى أنه أول كتاب على هذا المنهج

مختارات من القرآن الكريم، والحديث الشريف والشعر والنثر واألمثال، وأكثر شواهده 

  .من الشعر

هـ ثم 1282، وفي بغداد سنة هـ1275طبع مجموع الكتابين في مصر سنة 

هـ، ثم طبع طبعات حديثة أحسنها طبعة دار 1307هـ و1292بمصر مرتين سنة 

  .م1992المناهل ببيروت عام 

  .284ألّفه لخوارزم شاه اعترافا بنعمته

  )مخطوط(العشرة المختارة 

  .3 رقم 1/375: ، وذكر له نسخة في رامبور بالهند برقم285ذكره بروكلمان

  ).وطمخط(عمل األدب 

  .286 مجاميع271منه نسخة في المدينة المنورة بمكتبة عارف حكمت 

  )مطبوع(عنوان المعارف 

                                                 
  .ولعله تصحيف للبستي. 89: تفرد بذكره حسن إبراهيم األحمد- 279
  .205" لطائف المعارف" معاصر للثعالبي، ذكر له قوال في - 280
281 -6 :195.  
  .598: 2ينظر تاريخ آداب اللغة العربية- 282
  ".ته كالتّمثل والمحاضرةاا كامال، ألنه تعرض لهذا المنهج في بعض مؤلفيقصد كتاب- 283
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  .287هـ1327ة بالقاهرة سنة يمني نشرته المطبعة الم  

  ).مفقود(عيون اآلداب 

  .288"اللّطائف والظرائف " انفـرد الثعالبي بذكره في 

  ).مفقود(عيون النّوارد 

  .289ضي شهبةذكره الصفدي، وابن شاكر، وابن قا

  )مطبوع(غرر أخبار ملوك الفرس و سيرهم 

، 290لم يشر إليه أحد من القدماء، نسبه إليه جرجي زيدان، ولغيره في مكان آخر

م في 1900نشر سنة .  جب وفرانتس روزفثال وأحمد أمين-  ا-كما نسبه إليه كل من هـ

ه إلى وقدم له بدراسة لمخطوطاته، واعترض على نسبت. باريس بتحقيق روتنبرج

لكن دائرة المعارف اإلسالمية نسبته . ، ويبدو أنه كان مالكا للكتاب ال مؤلفا له291المرغني

لهذا الشخص، وأيد ناشر الطبعة اإليرانية هذا الرأي، لكن محمود هدايت نشر الترجمة 

  : اإليرانية بعنوان

  .تاب للثعالبينسبة للثعالبي، ونفى عبد الفتاح محمد الحلو نسبة الك" شهنامة ثعالبي "  

والكتاب في التاريخ العام، يتناول حوادث من عهد كيومرث إلى عصر المؤلّف 

دون تقيد بنظام السنين، ويعتبر هذا إبداعا في كتب التاريخ، يخلو أسلوبه من السجع، 

واألرجح أن الكتاب . كعادة الثعالبي عندما يخوض في موضوع تاريخي وإخباري

، فظنّه النّاسخ له، وذلك لقرب محتواه من محتويات كتب للثعالبي، تملّكه المرغني

  .292الثعالبي، ويعتبر شاهدا على تبحر صاحبه في علم التاريخ

  .293أهداه إلى نصر بن ناصر الدين المتوفى أوائل القرن الخامس الهجري

  )مخطوط(غرر البالغة و طرف البراعة 
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  ).116الثعالبي ناقدا وأديبا . (119صفحة - 288
  .627: 2 و596: 2اب اللغة العربية ينظر تاريخ آد- 289
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غرر "باسم ) 1/500ق ، والملح1/338(ذكره بروكلمان في تاريخ األدب العربي 

، وأشارت دائرة المعارف اإلسالمية إلى وجود نسخة منه في "البالغة و درر الفصاحة 

، والمتحف 699، وفي بطرسبورغ 1290، وفي كوبريللي برقم 8341برلين برقم 

يرى الدكتور .  أدب614كما توجد منه نسخة بمعهد المخطوطات برقم . 11485العراقي 

  .294اب اإليجاز وإلعجازرزوق فرج أنه هو كت

  )مفقود(غرر المضاحك 

  .295ذكره الصفدي وابن شاكر وابن قاضي شهبة والكالعي

  )مخطوط (الغلمان 

ذكره الصفدي والكالعي، وابن شاكر، وابن قاضي شهبة، وحاجي خليفة، 

ولعّل الثعالبي قصده حين تحدث عن التغزل بمائتي غالم في . والبغدادي، وابن خلّكان

  .296مةتتمة اليتي

  

. هـ424ويبدو أن موضوعه يدور حول الغزل بالمذكّر، ألّفه بعد تتمة اليتيمة سنة 

  .297 8334ذكر جرجي زيدان أماكن وجود مخطوطاته الكثيرة، وأهمها التي ببرلين برقم 

  )مفقود(الفصول الفارسية 

  .298ذكره الصفدي، وابن شاكر، ابن قاضي شهبة

  )مفقود(الفصول في الفصول 

ند الصفدي، وابن قاضي شهبة، وابن شاكر ويعرف أيضا باألصول ورد ذكره ع

  .299في الفصول

  )مفقود(فضل من اسمه الفضل  

  .300انفرد الثعالبي بذكره في يتيمة الدهر، وثمار القلوب

                                                 
  .121ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 294
  .117الثعالبي ناقدا وأديبا - 295
296 -2 :85.  
  .597: 2للغة العربيةينظر تاريخ آداب ا- 297
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  .301من المرجح أن يكون ألّفه للميكالي أبي الفضل بمناسبة والدة ابنه الفضل

  ).مطبوع(فقه اللغة و سّر العربية 

 الكالعي وابن خلكان والصفدي والقلقشندي وابن قاضي شهبة باسم فقه اللغة، ذكره

وأشار الثعالبي إلى أن الميكالي الذي ألّف له الكتاب، هو الذي أسماه، وأضاف له الثعالبي 

ويبدو أن القسم الثاني منه انفصل عنه وسماه بعض النّساخ المولعين بالسجع " سر العربية"

وبقي الكتابان منفصالن، فذكر الصفدي وابن قاضي ". ي كالم العربسر األدب في مجار"

  .302على أنه كتاب آخر للثعالبي وتبعهما أكثر المحدثين في ذلك" سر األدب"شهبة 

   ."شمس األدب"وصحف الكتاب، و ورد بعنوان 

جاء قسمه األول في ثالثين فصال، يحتوي كل فصل على مفردات لغوية تعالج 

والفصول منقولة عن .  من حيث أجزاؤه، وأقسامه، وأحواله، وأطوارهمعنى من المعارف

  .كتب أئمة اللغة، أشار إلى بعضها في مقدمته

 أما قسمه الثاني فيتكون من فصول غير مبوبة، تتناول مسائل في اللغة والنحو       

  .والصرف والبيان والبديع والمعاني

ألحمد " فقه اللغة" هذا القسم منقول من وأشارت دائرة المعارف اإلسالمية إلى أن جّل

. فارس، وذهب زكي مبارك إلى أن فضله إنما يكمن في ضياع الكتب التي اعتمدها

  ".نظم فقه اللغة " وأعجب به القدماء فنظمه أحدهم بعنوان 

 بتحقيق 303ونشرته مجلة المورد البغدادية" نسيم السحر" طبع مختصر منه بعنوان 

في مجاري كالم " سر األدب"ر، وطبع القسم الثاني منه بعنوان ابتسام مرهون الصفا

  .للميداني" السامي في األسامي"في إيران على هامش كتاب " العرب 

، أهمها طبعتا القاهرة "فقه اللغة وسر العربية " وطبع الكتاب عدة طبعات بعنوان 

  .304م بتحقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري1974م وعام 1938عام 

                                                                                                                                                         
300 -24- 293.  
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 1999، ثم بدار األرقم سنة 1998ما طبع بدار الجيل بتحقيق إملين نسيب سنة ك

  .2000بتحقيق عمر الطباع، كما طبع بالمكتبة العصرية للطباعة والنشر سنة 

  )مخطوط (الفوائد واألمثال 

  .305 جديد31 قديم، 52له نسخة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم 

  ).مخطوط(قراضة الذهب ومعادن األدب 

 3207306ذكره بروكلمان، وذكر أن منه نسخة في مكتبة بايزيد بإسطامبول برقم 

  .15307، واإلسكوريال برقم 8334ونسختان أيضا في برلين برقم 

  ).مطبوع(الكناية والتعريض  

، وجاء عند الصفدي وابن "النهاية في الكناية"ذكره الكالعي وحاجي خليفة باسم 

،        "ثمار القلوب"في " الكنى"أما الثعالبي فأسماه "  والتعريضالكناية"قاضي شهبة باسم 

في " النهاية في الكناية"في مقدمته، و" الكناية والتعريض"في مرآة المروءات، و" الكناية"و

، وفي "النهاية في الكناية"ويفترض الجادر أنه إنما ألفه في نيسابور بعنوان . خاتمته

  ".كناية والتعويضال"الجرجانية بعنوان آخر هو 

  

 من القرآن والحديث والشعر والنثر، وقسمه إلى سبعة 308بناه على جمع الكنايات

  .أبواب، كل باب في غرض من األغراض

طبع طبعات عديدة قديمة وحديثة، أهمها طبعة دار البيان ببغداد، وطبعة دار الزين 

م 1992 بالقاهرة عام م ضمن رسائل الثعالبي، وطبعة دار ابن سينا1980ببيروت عام 

م بتحقيق محمد فوزي 1994بتحقيق محمد إبراهيم سليم، وطبعة دار الحكمة بدمشق عام 

  . بتحقيق عائشة حسين فريد1998، وطبعة دار قباء بمصر، عام 309الجبر

  )مطبوع(كنز الكتاب  
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مخطوطه بدار الكتب المصرية، ويرجح عبد الفتاح محمد الحلو أنّه هو الذي طبع 

  .310لمنتحلباسم ا

  )مخطوط(لباب اآلداب 

 والمتحف 6900 وجامعة إسطامبول برقم 2879منه نسخة في المكتبة السليمانية برقم 

  : 311وهو مقسم إلى ثالثة أقسام. 9017العراقي برقم 

  .أسرار اللغة و جوامعها وطرائف العربية وخصائصها -

 ئدها لطائف األلفاظ والمخاطبات والمكاتبات وبدائعها ومحاسنها وقال -

 .عيون األشعار وأحاسنها وفرائدها -

  )مفقود(لباب األحاسن 

  .312ذكره الصفدي وابن قاضي شهبة، وابن شاكر الكتبي

      ) مطبوع(لطائف الصحابة والتابعين 

لم يذكره القدماء، وأشـار بروكلمان في تاريخ األدب العربي إلى نسخة منه في 

م، وأشارت دائرة المعارف 1835سيا سنة ، وأنه طبع في باتافيا بإندوني452ليدن برقم 

  .313اإلسالمية إلى أنه طبع في ليدن في نفس السنة

  

  )مخطوط(لطائف الظرفاء  

ذكره الصفدي وابن شاكر وابن قاضي شهبة، وذكر عبد الفتاح محمد الحلو أنه 

، في "اللّطائف والظّرائف " هـ باسم 1296سنة " يواقيت المواقيت " طبع في مصر مع 

  ".الظرائف واللّطائف" رى الجادرأنه ربما اشتبه عليه مع حين ي

اللطف "وجاء في فهرس المخطوطات العربية بمعهد شعوب آسيا، بأنه هو

  .314ويرجح الجادر أن الكتابين معا فصول منتزعة من خاص الخاص" واللّطائف

  )مطبوع(لطائف اللطف  
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 اختيارات شعرية ، وهو"لطفاء الظرفاء من طبقات الفضالء"يعرف أيضا بـ 

  .ونثرية في اثنين وعشرين بابا، يختص كل باب بطبقة من طبقات المجتمع

م بتحقيق قاسم 1978بليدن عام " لطفاء الظرفاء من طبقات الفضالء"طبع بعنوان 

 بتحقيق عمر 315م1987السامرائي، وطبع مرة ثانية عن دار المسيرة ببيروت سنة 

  ".لطائف اللطف" األسعد، وبعنوان 

  )مطبوع(لطائف المعارف  

يقع في عشرة أبواب، كل باب في لون من المعارف األدبية أو التاريخية أو 

االجتماعية أو السياسة، وفي الباب العاشر وصف للبلدان وخصائصها، وهو أكبر 

  .األبواب

م بتحقيق المستشرق دي يونغ، وبالقاهرة عند دار إحياء 1867طبع بليدن عام 

م بتحقيق حسن كامل الصيرفي، وإبراهيم األبياري، وعن دار 1960 الكتب العربية عام

  .316م بتحقيق محمد إبراهيم سليم1992الطالئع بالقاهرة عام 

  )مطبوع(اللّطف واللّطائف 

يقع في ستة عشر بابا عقدها ألقوال طبقات الناس، كل باب لطبقة أهل صناعة 

  .317معينة

  .قيق محمود عبد اهللا الجادرم بتح1984طبع في دار العروبة بالكويت عام 

  )مفقود(اللّطيف في الطّيب  

  .319"الطّيب"، وأطلق عليه الصفدي، وابن قاضي شهبة 318ذكره الثعالبي بهذا االسم

  )مفقود(اللّمع الغضة 

  .320ذكر في المصادر القديمة مع الكالعي والصفدي وابن قاضي شهبة وابن شاكر

  )مطبوع( ما جرى بين المتنبي و سيف الدولة 

                                                 
  .م وهو خطأ1978م األحمد سنة حسن إبراهي- 315
  .86نص الثعالبي - 316
  ).108-107ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا . (أشار أنه له لم يسبق إلى هذا المنهج، ولكن سبقه الجاحظ إلى ذلك- 317
  .8ينظر اإلعجاز واإليجاز- 318
  ).95ا بديأالثعالبي ناقدا و. (388: 2 وطبقات النحاة واللغويين17-15ينظر الوافي بالوفيات - 319
  .90ينظر نص الثعالبي - 320
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م وطبع أيضا في مطبعة الهالل 1847ذكر إدورد فنديك أنه طبع في ليبسيك سنة 

  . 321م بتصحيح محمد الببالوي1896بالقاهرة عام 

  ).مطبوع( المبهج 

من إنشاء الثعالبي مقسم إلى سبعين بابا، تضم ألف عبارة نثرية قصيرة مستقلة عن 

وترددت . بية واجتماعية وسياسيةسواها، وقائمة على الصناعة اللّفظية ضمن مقطوعات أد

  .322"المبهج"أو " المبهج:"دائرة المعارف اإلسالمية في تسمية الكتاب

و طبع كامال في مطبعة " أربع رسائل" طبعت منتخبات منه في القسطنطينية ضمن   

. 323م1992م، ونشرته دار الصحابة للتراث بطنطا عام 1904النّجاح بالقاهرة عام 

  . بتحقيق إبراهيم صالحم1999ئر بدمشق سنة وطبعته دار البشا

  .أهداه لقابوس بن وشمكير

  )مطبوع(المتشابه أو المتشابه لفظا وخطا 

  .وقد تقدم الحديث عنه" أجناس التجنيس" هو كتاب   

  )مفقود(مدح الشيء وذّمه 

  . 324ذكره الصفدي وابن شاكر وابن قاضي شهبة   
  

  

  )مفقود(المديح 

  .325ابن قاضي شهبةذكره الصفدي وابن شاكر و

  )مطبوع(مرآة المروءات 

مضافة إلى طبقات الناس،     " مروءة"يقع في خمسة عشر بابا، يبدأ كل باب بلفظة 

ومظاهر العيش، ومادته كمادة مؤلفاته األخرى من آيات وأحاديث وأشعار وأمثال تكشف 

                                                 
  .114ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 321
  .63ينظر نفسه - 322
  .83نص الثعالبي - 323
  .مقدمة محقق التمثيل والمحاضرة- 324
  .90نص الثعالبي ينظر - 325
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قات بين عن جوانب كثيرة من مجتمعه فيما يخص طبيعة الحياة واألكل والشرب والعال

  .الناس، يفيد الكتاب في دارسة علم االجتماع

مرآة المروءات وأعمال "م باسم 1898طبع في مطبعة الترقي في مصر سنة 

  .326بدون تحقيق، يرجح الجادر أنه ألفه لألمير أبي سهل الحمدوني" الحسنات

  )مفقود(المشرق  

" الشوق"ف اسم ، وأطلق عليه محققا لطائف المعار327ذكره الثعالبي بهذا االسم

  .328"المشوق"وأسماه عبد الفتاح الحلو 

  )مخطوط(معرفة الّرتب فيما ورد من كالم العرب 

،      3207 وأشار إلى نسخة له في مكتبة بايزيد بإسطامبول برقم 329ذكره بروكلمان

ذكر عبد الفتاح محمد الحلو أنه لم يعثر . 3/362وأخرى في دار الكتب المصرية برقم 

  .330عليها

  )مفقود(تاح الفصاحة مف

  .331ذكره الصفدي و ابن شاكر و ابن قاضي شهبة

  )مخطوط(ملح البراعة 

  . 332"سر البالغة وملح البراعة"منه نسخة بدار الكتب المصرية عنوانها 

  ).مفقود(ملح النّوادر 

  .، بطريقة توحي بأنه له333"اللّطائف والظرائف"ذكره الثعالبي في 

  ).مفقود(الملح والطّرف 

  .334الصفدي و ابن شاكر وابن قاضي شهبةذكره 
                                                 

  .107الثعالبي ناقدا وأديبا ينظر - 326
  .64ينظر اللطائف والظرائف- 327
  .502: 1تاريخ األدب العربي الملحق- 328
  .ينظر مقدمة محقق التمثيل والمحاضرة- 329
  .ينظر نفسه- 330
  .ينظر نفسه- 331
  .122-121ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا- 332
  ).116ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا (63- 333
  .ينظر مقدمة محقق التمثيل والمحاضرة- 334
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  )مخطوط(الملوكي 

، وأشارت دائرة 336، وتابعه البغدادي335"سيرة الملوك"ذكره حاجي خليفة باسم   

 ويفند الجادر هذا 337كتاب واحد" سيرة الملوك"و" الملوكي"المعارف اإلسالمية إلى أن ،

خبار ملوك الفرس غرر أ"ما هو إال مختصر " سيرة الملوك"الرأي، ويذهب إلى أن 

إلى أنه كتبه للحمدوني الوزير، بعد أن كتب " تحفة الوزراء"وأشار في ". وسيرهم

  .لخوارزم شاه" الملوكي"

  .ويقوم منهج الكتابين على تناول سياسة الملوك والوزراء

 OR 6368ي  والمتحف البريطان1808توجد منه نسخة في مكتبة عزة أفندي 

  .338)64ثالث (

  )مفقود (منادمة الملوك 

  .339ذكره الصفدي، وابن شاكر، وابن قاضي شهبة

  )مطبوع(المنتحل 

هو عبارة عن اختيارات شعرية مقسمة إلى خمسة عشر بابا، يتناول كل باب 

م 1903طبع في مكتبة اإلسكندرية عام " كنز الكتاب"ويعرف أيضا بـ . غرضا شعريا

  . 340م1901لقاهرة في بتصحيح أحمد أبو علي ياسين، وفي المطبعة التجارية با

  .341وهناك من نسبه للميكالي، ويرجح الجادر أنه مشترك بينهما

  )مخطوط(المنتخب من سنن العرب، أو سمر العرب  

 أدب، وقد سجلت خطأ باسم 820منه نسخة في معهد المخطوطات العربية برقم 

  .342"المنتخب من شعر العرب"

                                                 
  ).79عن الثعالبي ناقدا وأديبا. (1016كشف الظنون - 335
  ).79عن الثعالبي ناقدا وأديبا. (625: 1هدية العارفين- 336
  ).79عن الثعالبي ناقدا وأديبا . (196: 4- 337
  .87نص الثعالبي- 338
  .ينظر مقدمة محقق التمثيل والمحاضرة- 339
  .83ينظر نص اثعالبي- 340
  .60-59ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 341
  .ينظر التمثيل والمحاضرة مقدمة المحقق- 342
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  )مطبوع(من غاب عنه المطرب 

ات شعرية ونثرية مقسمة إلى سبعة أبواب، مقسمة بدورها هو عبارة عن اختيار

  .343إلى فصول كثيرة حسب الموضوعات التي تعالجها

طبع الكتاب طبعات قديمة أهمها طبعة مطبعة الجوائب بالقسطنطينية عام 

وله . هـ1309، وطبعة المطبعة األدبية ببيروت عام "أربع رسائل"هـ ضمن 1302

م بتحقيق النبوي عبد الواحد 1984 مطبعة المدني بالقاهرة عام طبعات حديثة أبرزها طبعة

م، بتحقيق يونس 1987شعالن، وطبعة عالم الكتب، بمكتبة النّهضة العربية ببيروت عام 

  .344م بتحقيق عبد المعين الملوحي1987السامرائي وطبعة دار طالس بدمشق عام 

ا جرى بينه وبين الملوك المهذّب من اختيار ديوان أبي الطيب وأحواله وسيرته وم

  )مخطوط( والشعراء 

  .345 ش18194له نسخة بدار الكتب المصرية برقم 

  )مخطوط (مواسم العمر 

، وذكر له مخطوطا في مكتبة راغب باشا بإسطامبول برقم 346ذكره بروكلمان

473)1 .(   

   )مخطوط (نتائج المذاكرة 

  .347) مجاميع31(له نسخة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم 

  

  

  

  )مطبوع(نثر النظم و حل العقد 

وأطلق عليه ". حّل العقد"ورد عند الكالعي والصفدي وابن قاضي شهبة باسم 

  ".نثر النظم وحل العقد" ولكنه في مقدمته سماه 348"النظم والنثر وحل عقد السحر"الثعالبي 
                                                 

  .84ينظر نص الثعالبي- 343
  .84ينظر نص الثعالبي - 344
  .87ينظر نفسه - 345
  .502: 1تاريخ األدب العربي، الملحق- 346
  .122الثعالبي ناقدا وأديبا  ينظر - 347
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  .ويعتبر هو والمبهج من إنشاء الثعالبي فيما وصلنا من مؤلفاته

 أكثر كتب الثعالبي عددا في الطبعات القديمة، أما الحديثة، فأهمها طبعة دار وهو

، "رسائل الثعالبي"مكتبة البيان ببغداد، ودار صعب ببيروت بتقديم علي الخاقاني ضمن 

م، وطبعة مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت 1983وطبعة دار الرائد العربي ببيروت عام 

  .الفتاح تمامم بتحقيق أحمد عبد 1990عام 

  ).مخطوط( نزهة األلّباء وعمدة الكتاب 

  .349) مجاميع271(نسخة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم  منه

  )مفقود(نسيم األنس 

  .350ذكره الصفدي، وابن شاكر، وابن قاضي شهبة

  )مطبوع(نسيم الّسحر  

مد حسن آل بتحقيق الشيخ مح" الكتاب"طبع ببغداد في العدد األول من سلسلة 

م بتحقيق ابتسام مرهون 1971ياسين، وطبع بالمجلّد األول من مجلة المورد ببغداد سنة 

  .الصفار

وأكدت ذلك " فقه اللغة وسر األدب"وذكر الشيخ آل ياسين تشابها بينه وبين كتاب 

نسيم "مختصر في " فقه اللغة "ابتسام مرهون الصفار، عندما بينت أن القسم األول من 

وهناك إشارة من الثعالبي إلى . ، مع إضافة بعض المواد اللغوية أو تغيير عناوينها"السحر

فقه "هذا االختصار في مقدمة الكتاب، وتقوم طريقة اختصاره على اختيار بعض فصول 

وانتقاء بعض مادتها، أو أخذها كما هي، أو مع تقديم وتأخير مفرداتها، بترتيب " اللغة

  .أحيانا " فقه اللغة" يخالف ترتيب 

يمري351أهداه ألبي الفتح الحسن بن إبراهيم الص.  

  )مخطوط(نسيم الصبا  

                                                                                                                                                         
  .21اللطائف والظرائف- 348
  .122ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 349
  .ينظر مقدمة محقق التمثيل والمحاضرة- 350
هـ، كان له على الثعالبي أياد بيضاء، بغزنة، 424ة من خواص السلطان مسعود، حضر معه إلى نيسابور سن- 351

  ).109عن الثعالبي ناقدا وأديبا (ذكرها في مقدمة الكتاب 
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ن ، وذكر له نسخة في مكتبة أيا صوفيا بإسطامبول برقم 352ذكره بروكلما

4353)2(.  

  ) مطبوع(النهية في الطرود والغنية 

  .353 هـ1326هـ، والقاهرة عام 1301طبع بمكة عام 

  )مفقود(النوادر والبوادر  

  .354ه الصفدي وابن شاكر وابن قاضي شهبةذكر

  )مفقود(الورد 

  .355ذكره الصفدي وابن قاضي شهبة وابن شاكر الكتبي

  )مطبوع(يتيمة الّدهر في محاسن أهل العصر 

، كما ذكره أغلب القدماء والمحدثين، حتى اقترن 356ذكره الثعالبي في بعض كتبه

  .357به اسمه، فعرف بصاحب اليتيمة

رة، ونكاد نعثر له على نسخة في كل مكتبة من المكتبات التي هو أكثر مؤلفاته شه  

  .تقتني المخطوطات

وهو في تراجم الشعراء، ويتجاوز عددهم خمسمائة شاعر، مقسم إلى أربعة أقسام،   

  :تناول في كل قسم شعراء بيئة واحدة

  .األكبر في محاسن أشعار آل حمدان، وشعرائهم، وأهل الشام، وما جاورها، وهو -

  .وشعراء أهل العراق -

  . وشعراء أهل الجبل وفارس وأصبهان-

  . ثم أهل خراسان، و ما وراء النهر في القسم الرابع-

ويعتبر أول .  وكل قسم موزع على عشرة فصول في كل واحد ترجمة شاعر أو أكثر-

  .358كتاب تراجم قائم على التقسيم البيئي

                                                 
  .345: 1في تاريخ األدب العربي- 352
  .84ينظر نص الثعالبي - 353
  .91ينظر نفسه - 354
  .91نظر نفسه ي- 355
  .24، تتمة اليتيمة74ثمار القلوب- 356
  .71ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 357
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طبعة الصاوي بمصر عام طبع طبعات كثيرة منفصلة وكاملة، أهمها طبعة م

م بتحقيق محمد 1956 م في أربعة أجزاء، وطبعة مطبعة السعادة بالقاهرة عام 1934

م 1983محيي الدين عبد الحميد في أربعة أجزاء، و طبعة دار الكتب العلمية ببيروت عام 

  .بتحقيق مفيد محمد قميحة في خمسة أجزاء متضمنة تتمة اليتيمة

، وشكر الكتاب كل من اطلع 359فين بإفادتهم من اليتيمةولقد صرح كثير من المؤل

  .360عليه كابن خلكان و ابن السبكي

ا أعجب به المحدثون، ألنه مصدر منفرد بدقته العلمية في تراجم أدباء القرن كم    

من الذي يستطيع تحديد خسارة األدب، "الرابع، وتكفينا كدليل على ذلك مقولة زكي مبارك 

  .361"ثمار القلوبضاعت اليتيمة أو  لو

  )مطبوع(اليواقيت في بعض المواقيت 

 باسم 363، وابن قاضي شهبة362هكذا سماه الثعالبي في مقدمته، وذكره الصفدي

 K صوفيا انسخة في المكتبة السليمانية وهي برقم أي في وهو كذلك  ".يواقيت المواقيت"

2144.  

المقدسي يجمعه مع ، وهذا ما جعل أبا نصر 364يقوم منهجه على مدح أشياء وذمها

  . 365"الظرائف واللّطائف "

  .366 هـ1325 هـ وسنة 1324طبع في مصر سنة 
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  .74ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 360
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  .388: 2طبقات النحاة واللغويين- 363
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  المؤلفات المنسوبة إليه

  :األشباه والنظائر

لم يشر إليه أحد من القدماء والمحدثين، له مخطوطة في معهد إحياء المخطوطات 

 اللفظ، المختلفة في ي في الكلمات المتشابهة فيبعالثبجامعة الدول العربية منسوبة لل

  .المعنى في القرآن الكريم

، طبع عن دار 367ومنهج الكتاب ومادته يخالفان ما هو مألوف في كتب الثعالبي

  .368 م بتحقيق محمد المصري1984عالم الكتب ببيروت، ومكتبة المتنبي بالقاهرة عام 

  :تراجم الشعراء

ولى، وجاء في أول  أوراقها األتمنه مخطوطة في جامعة الدول العربية، فقد   

له، وفيها تراجم للشعراء بغير طريقة الثعالبي  اها أنو، فظن"تيمة الدهريبالمعروف : "ورقة

 فقد يكون اسم. ين دون القدماءثلتزام بالترجمة للمحدالفي توزيع الشعراء على بيئاتهم، و ا

  .369 التشبيه أو المقارنةلاليتيمة ورد على سبي

  :لقرآنلجواهر الحسان في تفسير اا

 الزركلي والبغدادي إلى عبد هإلى الثعالبي، بينما نسب" لطائف المعارف"نسبه محققا 

ي  ، وقد طبع في الجزائر عام370الرحمان بن محمد بن مخلوف الجزائري الثعالب

  . محمد شريف قاهر الدكتور وحققه.هـ1327

  :الحكم رود

مثال، ال تشبه أمثال له نسخة في دار الكتب منسوبة للثعالبي، وهي مجموعة من األ

  .371الثعالبي، وال منهجه، و يبدو أنها للمستعصمي كما ورد في آخر المخطوطة
                                                 

  .124ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 367
  .91ينظر نص الثعالبي - 368
  .128ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 369
  .122ينظر نفسه - 370
  .124ينظر نفسه - 371
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  :روضة الفصاحة

لم يشر إليه أحد من القدماء والمحدثين، و يتضمن شرحا للبالغة تنظيرا وتطبيقا 

ت وتوجد فيه استشهادا. في قسمين، يختلف منهجه عن منهج الثعالبي، وطريقته في التأليف

م بتحقيق محمد 1994طبع بدار مكتبة القرآن بالقاهرة عام . 372لمتأخرين جدا عن الثعالبي

  . سليمإبراهيم

  :الشكوى والعتاب وما وقع بين الخالن واألصحاب

دثين، سوى جرجي زيدان، وأشار إلى نسخة له حلم يشر إليه أحد من القدماء والم

، "األنيس في غرر التجنيس"، و"تلفيقالتوفيق لل"بدار الكتب، وهالل ناجي في مقدمتي 

 عامية لم نعهدها عند الثعالبي طبع بدار الصحابة للتراث بطنطا 373وذكر له، فيها أشياء

  .374م1992عام 

  :طرائف الطرف 

لم يشر إليه أحد من القدماء، ونسبته دائرة المعارف للثعالبي، وذكرت مكان    

  .مخطوطاته

يورد أقوال من أدركهم، أو تقدموه، ثم يروي وجاء في مقدمته، قول الكاتب، بأنه س

  .375ه، وهو للبارع الهروييلإلمتأخرين جدا عن الثعالبي، مما ينفي نسبته 

  :الفرائد و القالئد 

نسبه إليه الكالعي وابن األنباري والصفدي وابن قاضي شهبة، طبع على هامش 

" أحاسن المحاسن"وان وطبع بعن. ـه1327منسوبا إليه، بالقاهرة أيضا سنة " نثر النظم"

بالقسطنطينية " خمس رسائل" علي بن الحسين بن الحسن الرخجي في مجموعة ىمنسوبا إل

، والطبعات كلها كتاب واحد ألبي الحسين محمد بن الحسين بن أحمد ـه1301عام 

  .376األهوازي معاصر الثعالبي

  :الكضف والبيان 
                                                 

  ). 92عن نص الثعالبي. (هماوغير) هـ584ت (وأسامة بن منقذ ) هـ516ت (كالحريري - 372
  .125عالبي ناقدا وأديبا ثينظر ال- 373
  .92ينظر نص الثعالبي- 374
  .125-124ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 375
  ).127عن الثعالبي ناقدا وأديبا . (ثالثة وعشرين نصا نسبها إليه" أحسان المحاسن في"ذكر له - 376



 67

فقد نسبه إلى أبي إسحق أحمد ، أما حاجي خليفة، "لطائف المعارف"نسبه له محققا 

  .377لبيا الثعلبي النيسابوري، وقرر ذلك كل من ترجم للثعإبراهيمبن محمد بن 

  :المقصود والممدود

لطائف "ذكر له جرجي زيدان نسخة في دار الكتب، ونسبها له الزركلي، ومحققا 

  ".شهنامة الثعالبي"ومحقق " التمثيل و المحاضرة"ومحقق " المعارف

طة بهذا العنوان منسوبة إلى أبي علي القالي، وربما التبس األمر وتوجد مخطو

  .378سمينعلى جرجي زيدان بين اال

  :مكارم األخالق 

 ا منسوبم1900م ذكره الصفدي والزركلي، ونشره لويس شيخو ببيروت عا

  .379المنسوب للثعالبي" الفرائد والقالئد"للثعالبي، وتأكد أنه منتخبات من 

  :مؤنس الوحيد

. خلكان وحاجي خليفة، والبغدادي، وطاش كبري زادة، والعباسيابن ليه نسبه إ

مؤنس الوحيد " وأنطوان شحيد بعنوان لففلي بتحقيق غوستاف م1900طبع في فينا سنة 

، إال أن دائرة المعارف اإلسالمية أشارت إلى أن الكتاب، إنما هو جزء "بنزهة المستفيد

  .380يللراغب األصبهان" محاضرات األدباء"من 

تطرق إلى أغلب أنواع التأليف، في   مؤلفات الثعالبي، فقداتعونالحظ تنوع موض

اللغة واألدب والتاريخ، ولكن رغم تشعب مؤلفاته، وتنوع مواضيعها، فقد اتسمت بطابع 

لتزام بمنهج يقوم بتحديده في إليكاد يميزها عن غيرها من المصنفات، وعمل على ا

  .381مقدمات كتبه

                                                 
  .123ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 377
  .124-123نفسه ينظر - 378
  .128ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا- 379
  ..94ينظر نص الثعالبي - 380
  .130ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 381
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 بالدقة العلمية، فهو ال يتحرج من ذكر حقائق فاتته فيما سبق، ثم واتسمت مؤلفاته

د أو من التصريح بأنه استعان ببعض العلماء من . 382عمل على استدراكها فيما بع

  .383أصدقائه في إخراج بعض فصول كتبه

ومن سمات مؤلفات الثعالبي، ظاهرة التكرار، ولكنه لم يكن ذلك التكرار الذي 

ترجمة لصاحبه، أو ك يفيد من النص الواحد في وجوه مختلفة، يبعث الملل، فقد كان

ستشهاد الولعل حرصه على ا. ستشهاد به كمثل، ثم يورده لغرض بالغي، وهكذاالا

  .384بالشعر المحدث، هو الذي جعله يستشهد بالنص الواحد أكثر من مرة

ن بل إ"ويكتشف المطلع على مؤلفات الثعالبي تشابها كبيرا بين بعض فصولها، 

" تحسين القبيح وتقبيح الحسن"بعض هذه الكتب تكاد تكون في موضوع واحد، فكتاب 

التمثيل "، وبعض موضوعات "يواقيت المواقيت"وكتاب " اللطائف والظرائف"وكتاب 

  .385"ه، كلها في موضوع واحد، وهو مدح الشيء وذم"والمحاضرة

  .386ار بعض كتبه في مؤلفات أخرىصكما كان يعمل على اخت

 الثعالبي أنه ألف بعض كتبه بأمر من الملوك واألمراء، وأن بعضهم كان وذكر

ب ت، وفي هذا دليل على منزلة الكا387يرسم له منهج الكتاب الذي يريده أن يؤلف باسمه

  .الكريمة

 من تدوين معارف عصره، فمؤلفاته -رزيغمن خالل إنتاجه ال-لقد تمكن الثعالبي 

إذ . جتماعية، والثقافية، واألدبيةال السياسية، واعبارة عن مرآة ناصعة، عكست جوانبه

رجع له الفضل في رسم صورة واضحة المعالم عن العصر الذي عاش فيه، تدل على 

  .غيرهمثقافة واسعة في اللغة واألدب واألعالم من العرب والفرس و

  

  
                                                 

  .118: 1ينظر اليتيمة- 382
  .130ينظر الثعالبي ناقد وأديبا - 383
  .130ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 384
  .11مقدمة محققة الكناية والتعريض- 385
  .6ينظر مقدمة المحقق" خصائص اللغة" لى حوالي الثمن في فقه اللغة إ: اختصر- 386
  .13" فقه اللغة" ، و2" نثر النظم"ينظر - 387
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  ل الثانـيـالفص
صفهاني وأبو بكر حمزة األ( قبل الثعالبيحركة التأليف في أمثال المولّدين 

  )  نموذجاالخوارزمي

األمثال المولّدة هي التي نشأت في العصر العباسي، وهي وإن كانت تجري    

حونة، إالّ أنّها ليست من كالم العرب الذين يحتج وليست مل ،ىعلى سنن الفصح

ولعّل أول من اهتم بالتمييز بين األمثال العربية والمولّدة هو حمزة . 388بكالمهم

، وعقد بابا كامال من كتابه "توليدها"صفهاني، إذ نبه إلى حداثة بعض األمثال، واأل

  .389لألمثال المولّدة" الدرة الفاخرة"

من خصائص األمثال المولّدة، سهولة العبارة، وبعدها عن غريب األلفاظ    

ووحشيها، وبروز الصنعة اللّفظية فيها بروزا واضحا، حيث يعتمد فيها على ضروب 

وهذه الخصائص التي ال نجدها في األمثال العربية . سجع واالزدواج والمقابلةال

  .390القديمة، تعتبر من سمات األدب العباسي شعرا و نثرا

    اسية في اعتماد الخيال، إلى حدكما تشترك األمثال المولّدة مع األشعار العب

ر من طبيعة البنية االلتباس بينهما، وذلك في اعتمادهما على التشخيص الذي يعتب

  .391الفكرية ألهل ذلك العصر

                                                 
  .161ينظر األمثال العربية - 388
  .162ينظر نفسه - 389
  .163ينظر نفسه - 390
  . غ-للخوارزمي ظ" األمثال" ينظر نفسه محقق - 391
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ويتداخل الخيال بين األشعار العباسية واألمثال المولّدة إلى حد المشاكلة بينهما،    

عما إذا كان المجتمع قد تبنّى " للخوارزمي يتساءل " األمثال" مما جعل محقق كتاب 

  .392 شعراالشعر فجعله مثال، أم أن الشاعر قد تبنّى المثل فصاغه

لحمزة األصفهاني من أهم ما " الدرة الفاخرة في األمثال السائرة" يعتبر كتاب    

ويتميز بمكانة عالية بين كتب األمثال، فهو أقدم كتاب وصلنا . ألف في أمثال المولّدين

كما أنه أشمل . 393، فقد ضاعت الكتب التي ألفت قبله"أفعل"في األمثال التي على 

وما يزيد على . ، إذ يحتوي زهاء ألف وثالثمائة مثل عربي"أفعل" كتاب على 

  .394"أفعل" خمسمائة مثل مولّد، و بالتالي فهو يستحق أن يطلق عليه كتاب 

وكتاب الدرة كتاب شامل، جمع فيه حمزة كثيرا من األمثال التي ليست على    

كما يشتمل . هاأفعل، ساقها لالستشهاد بها في تفسير أمثاله، فقد عمد إلى شرح كثير من

الكتاب إلى جانب األمثال على نوادر من الكالم تجري مجرى األمثال لم يصنف فيها 

  .395كتاب

، كما "أفعل"فالدرة الفاخرة مصدر أصيل، و أوسع مدونة في األمثال على وزن    

  .396يعتبر من أمهات كتب األدب

نساب واللغة اعتمد األصفهاني في مؤلفه على مصادر أصيلة في التاريخ واأل   

كما . 397واألدب واألمثال، ذكر أسماء بعضها، وأغفل معظمها، مكتفيا بذكر أصحابها

  .398أخذ عن معاصريه من العلماء من أهل أصبهان وبغداد

مصدرا أساسيا في مؤلفاتهم في األمثال، " الدرة الفاخرة" واعتمد المؤلفون كتاب    

  .وفي بعض أبواب اللغة واألدب

                                                 
  .نفسه- 392
  .ككتاب األصمعي واللّحياني ومحمد بن حبيب- 393
  .40ينظر مقدمة المحقق - 394
  .الثالثون من الكتابالباب ينظر مقدمة - 395
  .- أ –ينظر مقدمة المحقق - 396
  .40 -38ينظر الدرة الفاخرة - 397
  .39ينظر نفسه - 398
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ثالثة علماء في مؤلفاتهم في األمثال " الدرة الفاخرة"ى كتاب ولقد ارتكز عل   

  : وهم

الذي عمد إلى شيء من التّصرف في تفاسير ) هـ395( أبو هالل العسكري -   

  .بعض األمثال، بشيء من الزيادة أو الحذف، والتي أوردها عقب أبواب الكتاب

من األمثال المضروبة في وميزت ما أورد حمزة األصفهاني : "وقال في مقدمة كتابه

فأوردت منها ما كان عربيا " أفعل من كذا"التّناهي والمبالغة، وهي األمثال على 

صحيحا ولفيت المولّد السقيم، ليتبرأ كتابي من العيب الذي لزم كتاب حمزة في اشتماله 

على كل غثّ من أمثال المولدين، وحشوة الحضريين، فصارت العلماء تلغيه، وتسقطه 

 وقد يكون ازدراء العسكري لألمثال المولّدة ناتجا عن شيء من االعتداد 399"تنفيهو

  .400والتعصب

هاني في مقدمة فرح بنقله أمثال حمزة األص) هـ518(أبو الفضل الميداني -   

 عقب أبواب كتابه، مع إضافات طفيفة –، أوردها هو أيضا 401"مجمع األمثال"كتابه 

هاني، أو شيء من التفسير أو التّعليق، ومع ذلك يمكن فلبعض األمثال التي فاتت األص

  .402اعتبار الكتاب نسخة أخرى من كتاب حمزة

نقل جميع أمثال حمزة العربية في كتابه )  هـ538(أبو القاسم الزمخشري -   

 . 403ولم يشر إلى ذلك ال في مقدمة الكتاب وال في ثناياه" المستقصى في األمثال"

، مثل الثعالبي 404في مؤلفاتهم" الدرة الفاخرة" كتاب من كما أفاد غير هؤالء ال   

، كما تأثّر به إلى حد بعيد في القسم األول من الباب 405"ثمار القلوب"الذي نقل عنه في 

، وجاء الثعالبي بإضافات، حيث نسب العبارات إلى "خاص الخاص"الثالث من كتابه 

                                                 
  ".جمهرة األمثال"مقدمة - 399
  . ذ-خ" األمثال"ينظر مقدمة محقق - 400
  .12ينظر مقدمة الكتاب - 401
  .42": الدرة الفاخرة" ، ومقدمة محقق 329: 1القرن الرابع الهجريينظر الحضارة اإلسالمية في - 402
  . 42" الدرة الفاخرة:ينظر مقدمة محقق - 403
  .وغيرهما" وفيات األعيان"وابن خلكان في " لسان العرب"كأبي الفضل بن منظور في - 404
  .492 -369 -367 -309-144 -143ينظر ثمار القلوب - 405
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صريه من البلغاء، أو الحقيه فات حمزة من أقوال معا قائليها، كما أضاف بعض ما

  .406الذين أدركهم الثعالبي

ألبي بكر الخوارزمي " األمثال" ومن أهم مصادر األمثال المولّدة، كتاب    

، وقد يكون أول كتاب ينعقد برمته في أمثال المولّدين، فما سبقه من كتب، )هـ383(

أما ما ورد . لمولّدجاء في األمثال العربية الفصيحة، أو جمع بين الفصيح و بعض ا

  .407منها في األمثال المولّدة، فقد جاءت متأخرة عنه

وتتمثل قيمة الكتاب في كونه أقدم ما وصلنا حتى اليوم في أمثال المولّدين، كما    

وثيقة اجتماعية يؤرخ لوجدان المجتمعين العراقي والشامي، وللوجدان "أنّه يعتبر 

  .408"ما العربي اإلسالمي بصورة عامة من ورائه

 أحداثا اجتماعية، – من خالل أمثال هذا الكتاب –فقد سجلت الذاكرة الشعبية    

وظروفا سياسية، وصفات شخصيات تاريخية، أهملتها كتب التاريخ، أو مرت عليها 

كما يكشف لنا الكتاب جوانب بعض القضايا األدبية واللّغوية في . 409مرورا عابرا

  .410عصر المؤلف

رزمي ما حفظته ذاكرته وهو في مرحلة الشباب، عندما أقام وكان مصدر الخوا   

، وتتنوع أصول هذه األمثال المولّدة، فبعضها يعود إلى الثقافات 411بالعراق و الشام

ليس الجمال "، فالمثل - السومرية منها على وجه الخصوص-العراقية القديمة، 

كما يبدو . 412"ألحسنهم ملبساالعيون تتّجه "يبدو أنه معكوس المثل السومري " بالثّياب

يعود إلى " ما أشبه السفينة بالمالّح"أن بعض األمثال من أصول إغريقية، فالمثل 

وطبيعي أن تكون . 414، قاله عندما رأى شوكا يجري به الماء وعليه حية413ديوجانس
                                                 

  .44" لفاخرةالدرة ا" ينظر مقدمة محقق- 406
  .ينظر مقدمة المحقق خ- 407
  .نفسه ض- 408
  .ينظر نفسه ض- 409
  . ظ-ينظر نفسه ض- 410
  .ينظر نفسه ذ- 411
  .ا ب-ينظر نفسه غ- 412
.  فيلسوف يوناني من المدرسة اإليونية من القرن الخامس قDiogène d’Appollonieهو ديوجانس األبولوني - 413

  ).308 لجورج طرابيشيمعجم الفالسفة(أهم مؤلفاته في الطبيعة . م
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معظم هذه األمثال من أصول عربية، من عصور مختلفة، ولكن أغلبها من العصر 

  .415- عصر المؤلّف–نها ما استحدث في القرن الرابع العباسي، وم

 يفرد فيه باب – فيما وصلنا من كتب األمثال –األمثال هو أول كتاب " وكتاب    

  .416وختم الخوارزمي كتابه بباب في األراجيز. أليام العرب

    

ي في مصدرا أساسيا لكتب األمثال المولّدة بعده، فقد اعتمده الثعالب" األمثال"وكان كتاب 

  .417"ثمار القلوب"و" التمثل والمحاضرة"

كما اعتمده الميداني، وأخذ عنه أمثال المولّدين، فنقل بعضها بقصصها    

وعلى أنّه ذكر مصادره . 418وشروحها حرفا حرفا، وتصرف في بعضها تصرفا طفيفا

ل كما نق. 419ولو إشارة عابرة" األمثال"في مقدمة الكتاب، إالّ أنّه لم يشر إلى كتاب 

وهكذا أفاد الميداني من الخوارزمي، . عنه أيام العرب بتسلسلها، إالّ ما لم يطمئن إليه

، وذلك عند 420"ولم يذكره إالّ مرة واحدة ذكرا أقرب إلى التضليل منه إلى االعتراف"

، وهو يعني أبا بكر الخوارزمي، وكأنه كان يرغب في إخفاء "قال الطبري: "قوله

  .421مصادره

، حيث اعتمد منهجا محكما، "الدرة الفاخرة"صفهاني بمنهج كتابه لقد اهتم األ   

تأليفا " أفعل"وقد استهله بمقدمة وافية في أمثال . تسير أقسامه في تسلسل وترابط

واستعماال وموضوعا، ثم عقد القسم األول من الكتاب لألمثال العربية ثم القسم الثاني 

لث الكلمات التي تجري في الكالم مجرى األمثال لألمثال المولّدة، وأدرج في القسم الثا

                                                                                                                                                         
  .ينظر مقدمة المحقق با- 414
   بب-ينظر نفسه با- 415
  .ينظر مقدمة المحقق بب .ه بدسينظر نف- 416
  . بج-ينظر مقدمة المحقق بب- 417
  .ينظر نفسه بب- 418
  .نفسه بد- 419
  .نفسه بد- 420
  .ينظر نفسه بد- 421
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مثل كلمات المكنى والمبنى والمثنى، وخصص القسم الرابع لخرافات العرب 

  .422وخرزاتهم وأحجارهم وهي قريبة من األمثال

وقسم األصفهاني أمثاله على ثمانية وعشرين بابا على حروف المعجم، ورتّبها    

وألّفته على نظام حروف المعجم ليسهل تناول ما "ه ترتيبا معجميا، كما نص في مقدمت

  .423"يراد منه على ملتمسه

ويبدو أن اعتماد الترتيب المعجمي في كتاب يعقد في األمثال كان من إبداع    

  .424األصفهاني، ثم تبعه في ذلك العسكري، والميداني، والزمخشري

إذ نظر فيه إلى غير أن ترتيب األصفهاني لم يكن معجميا بمعنى الكلمة،    

الحرف األول من الكلمة فقط، وتفادى الزمخشري هذا العيب الشكلي في ترتيب 

  .األمثال، حيث اهتم بالحروف الثالثة األولى للكلمة

كما عمد األصفهاني إلى االستقصاء والشمول في جمعه لألمثال، وقد أشار إلى    

مع في كتاب األمثال أكثر ما ج: "، وأكّده آدم متز حيث قال425ذلك في مقدمة الكتاب

وقد كان جمعه وافيا، بحيث لم ... يعرض في لغة الخطباء من عبارات المفاضلة

يضف علماء القرون التالية شيئا إليها؛ وكان سلفه قد جمع من هذه العبارات ثالثمائة 

  .426وتسعين فجمع هو ألفا وثمانمائة

ه لألمثال، فقد ساق في وعمد األصفهاني إلى اإلكثار من الروايات في نقل   

  .427بعضها خمس روايات

كما كان يوفي أمثاله حقّها من الشرح و التفسير، فيذكر األخبار التي تتّصل بها،    

ويشرح ما صعب من كلماتها، ويعرض ألمثال تتقارب مع معانيها مستشهدا في ذلك 

                                                 
  .34ينظر مقدمة المحقق - 422
  .مقدمة الكاتب- 423
  .ينظر مقدمة الكتاب- 424
  .ينظر مقدمة الدرة- 425
  ..329: 1الحضارة اإلسالمية- 426
  .36ينظر مقدمة المحقق- 427
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ن اللّغة وساعده في ذلك تمكّنه م. بآيات قرآنية، وأحاديث نبوية، وأشعار مشهورة

  .428الفارسية التي كان يعرفها ويلم بآدابها

وتعرض األصفهاني للبيئة الزمانية والمكانية للمثل، وذلك بذكر القبائل أو    

  .429البلدان التي تداولته، وتحديد العصر الذي ترددت فيه

وعلى عكس األصفهاني لم يعمد أبو بكر الخوارزمي إلى دقة في ضبط منهج    

ضطرب في تبويب أمثاله، التي صنّفها أحيانا حسب موضوعاتها، كما كتابه، فقد ا

باب ما يجري مجرى العظة والحكمة من كالم : "يظهر في األبواب األولى للكتاب

في الشتم للرجل " ثم يردفه بباب" في المواعظ واألمثال"وباب " المولّين و اإلسالميين

تفاريق المجون "الغة، فيعقد بابا في ثم يعدل عن الموضوعات إلى الب". والدعاء عليه

" آخر من الهزل في االستعارة"و" في تناول المولّدين واستعاراتهم"وآخر " والتشبيه

ثم يقفز إلى اعتماد أساس آخر، وهو البيئة، كما في ". وآخر من التشبيه في كأن وكأنما

  .430" بغدادجماع األمثال التي تفرد بها أهل"و " الهزل في أمثال السؤال" بابي 

 - وأدى عدم التزامه بأساس محدد في تبويب الكتاب إلى تشابه كبير بين أبوابه    

األمثال في الهزل والمجون وما يجري مجراها في : "...  مثل األبواب–كما يبدو لي 

آخر في األعداد "... و" آخر في ما يجري هذا المجرى من الهزل "... و" التضمين

وكذلك البابين األول ". آخر من الهزل في االستعارة"... و" مما يدخل في الهزل 

" ما يجري مجرى العظة والحكمة من كالم المولّدين واإلسالميين"... والثاني، وهما 

، ثم عقد بابا فيما يجري مجرى العظة والتمثيل من كالم "في المواعظ و األمثال"... و

افعل "... و" عاء عليه على وزن أفعلالشتم للرجل والد"... ثم بابين في ". أهل بغداد

  ".آخر من التشبيه في كأن وكأنّما"و" تفاريق المجون والتشبيه" وأورد بابا في ". من كذا

ودفعه هذا التقارب بين أبواب الكتاب إلى أمرين، أولهما أنه أدرج بعض األمثال في 

مر الثاني هو واأل. 431أبواب ال تناسبها، وكان من األحسن أن تكون في أبواب أخرى

                                                 
  .37 -36ينظر نفسه - 428
  .38ينظر نفسه - 429
  .لقد وقف المحقق مطوال عند اضطراب منهج الكتاب في صفحة ذ- 430
  .تعرض المحقق لذلك مع التمثيل- 431
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- تزيد وتنقص–فقد تكرر في الكتاب ثمانون مثال"أن هذا المنهج أوقعه في التكرار، 

"432.  

ما دفع محقّقه إلى االفتراض بأن " األمثال"وقد كان من اضطراب منهج كتاب    

  .433الخوارزمي قد ألّفه في فترات متباعدة

، ثم ختم الكتاب بباب 434وأبدع الخوارزمي حين أعقب األمثال بذكر أيام العرب   

  .435عقده لألراجيز

  : موازنة بين منهجهما ومنهج الثّعالبي في التأليف

التّمثّل "ومنهج " األمثال"و" الدرة الفاخرة"وإذا عمدنا إلى الموازنة بين منهجي    

في التأليف، يبدو لنا أن الثعالبي يكون قد أفاد من منهجي الكتابين، وذلك " والمحاضرة

، 437"أفعل"، واألمثال التي جاءت على صيغة 436جه األمثال المولّدة في كتابهفي إدرا

  .438وكذلك في تصنيفه لألمثال على أساس البيئة

وال يستبعد أن يكون الثعالبي قد عمد إلى االهتمام بربط فصول كتابه وتسلسلها،    

لذي أواله بعد أن نظر في المنهج المحكم الذي اعتمده األصفهاني، وكذلك في االهتمام ا

، مع بعض اإلضافات، "الدرة الفاخرة" لمقدمة كتابه، التي جاءت وافية مثل مقدمة 

  .كذكره لمادة الكتاب، ومنهجه وعنوانه، وذلك كعادة الثعالبي في معظم مؤلفاته

، في ميله إلى الشمول "بالدرة الفاخرة" التمثل والمحاضرة"ويذكّرنا كتاب    

لبي إلى جمع األمثال الواردة في األشعار، من عصر واالستقصاء، فقد عمد الثعا

الجاهليين حتى عصره، وكذلك ما جاء منها عند العرب والفرس والروم والمولّدين، 

  .وفي سائر الكتب السماوية

                                                 
  . حواشي الكتابمقدمة المحقق صفحة ذ، وأشار إلى الصفحات المكررة في- 432
  .ينظر مقدمة المحقق ذ- 433
  .187األمثال- 434
  .203نفسه - 435
  ).ومن األمثال السائرة للمولدين(ينظر الفصل األول - 436
  ).ومن أمثالهم على أفعل من كذا(ينظر الفصل األول - 437
  ).نموذج من أمثال العامة والمولدين ومن أمثال أهل بغداد(ينظر الفصل األول - 438
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غير أن الثعالبي عزف عن ترتيب أمثاله ترتيبا معجميا، كما فعل األصفهاني،    

 التي تؤدي إلى التّكرار، والتبسط في الشرح، كما أنّه تجنّب اإلكثار من الروايات

  ".الدرة الفاخرة"واإلكثار من التفسير كما ورد في 

وربما كان الثعالبي متأثرا بأستاذه الخوارزمي حين اعتمد أكثر من أساس في    

تبويب أمثاله كتابه، فتارة نجده يعتمد على أساس بالغي، وأخرى يعتمد األساس 

 لم يقع – مع ذلك –ولكنّه . د ذلك يبوب على أساس الموضوعاتالبيئي، ثم نجده بع

  .في االضطراب الذي وقع فيه أستاذه، حيث نجده قد أحكم الربط بين أجزاء كتابه

ونجد الثعالبي يتجاوز منهجي األصفهاني والخوارزمي، وذلك في تصنيفه األمثال 

ها بعينها، وكذلك في حسب جنس صناعة أصحابها، وكذلك في اعتماده مدح أشياء وذم

  .ذم الممدوح ومدح المذموم، التي يرى فيها قمة البالغة

بادية من خالل منهج " األمثال" و" الدرة الفاخرة" فإن كانت بعض مالمح منهج    

، فإن الثعالبي استطاع أن يبدع منهجا محكما، صنّف أمثاله على "التمثل المحاضرة"

، الذي اعتمده األصفهاني، وال هو بالمنهج أساسه، فال هو بالترتيب المعجمي

  . للخوارزمي" األمثال"المضطرب الذي جاء عليه كتاب 

  الفصـل الثـالث  
  مصادر الكتاب  

ى ومتنوعة من المعارف السائدة شتتناول الثعالبي في مؤلفاته الكثيرة موضوعات 

فقد ألّف في اللغة و بالرغم من أن الطابع العام لميدان تأليفه هو األدب، "في عصره، 

والنقد والبالغة بفروعها والتاريخ والمجتمع والموسوعات، ولكنه برز في التراجم، وكتب 

  .439"االختيارات األدبية 

فجملة المصادر التي يصرح بذكرها "وتنوعت مصادر مؤلفاته بتنوع موضعاتها، 

ج المعروفة والمتداولة واألخذ عنها تتنوع لتشمل معظم ما كتب في األدب والنقد من النماذ

بين أوساط الطبقة المثقفة، وحتى الطبقات محدودة الثقافة، وهي عموما من نوع كتب 

                                                 
  .132 ناقدا وأديبا الثعالبي- 439
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المعارف أو المحاضرات أو االختيارات في النقد والبالغة والشعر والنثر على تعدد 

  . 440"أجناسها وأسالبيها

 من مؤلفات إن أي مؤلّف"  حيث441ولعّل أهم مصدر نهل منه هو القرآن الكريم

االقتباس "حتى إنه ألّف كتابا متخصصا في ... الثعالبي ال يخلو من إيراد للشواهد القرآنية 

  .442"من القرآن الكريم

ويفوق إقبال الثعالبي على القرآن الكريم، ما يقتضيه الشعور الديني، إذ نجده 

العوامل التي تكمن بأن القرآن الكريم يعتبر من أهم " فقه اللّغة"يصرح في مقدمة كتاب 

  .443وراء تعلّقه باللّغة العربية، وميله إلى دراسة علومها وآدابها

عند أمثال العرب والعجم التي " التمثل والمحاضرة" ولقد وقف في أول فصل من 

ثم . يتمثل في معانيها بألفاظ من القرآن الكريم، وصفها بأنها أحسن وأبلغ ما يستشهد به

جرى األمثال في ألفاظ القرآن، وأعقبها بما تمثّل به الناس من تعرض لسائر ما يجري م

أقوال المصطفى عليه الصالة والسالم، فتعرض لتشبيهاته وتمثيالته وحسن استعاراته، وما 

ورد في كالمه من حسن التجنيس، والطّباق، وسائر أمثاله وحكمه عليه الصالة والسالم 

  .ائه من بعده، والتابعين لهثم وقف عند أقوال خلف. في فنون مختلفة

إلى اإلفادة من الكتب السماوية األخرى، " التمثل والمحاضرة"وعمد الثعالبي في 

فأخذ من الثوراة واإلنجيل والزبور، مستشهدا بما ورد فيها من أمثال، فلم يثنه تعلّقه 

  .بالقرآن عن اإلفادة من باقي الكتب السماوية األخرى

اً ما جاء من أمثال في كالم األنبياء فأورد أقواال وكان من مصادر الكتاب أيض

  .ليوسف، وداود وعيسى عليهم السالم

، بدليل دراسة "يتيمة الدهر"وإذا كان الثعالبي قد أهمل دراسة الشعر القديم في 

، وتوالي هذه الدراسات، حتى أصبح التعرض له يعد ضربا -حسب رأيه- المتقدمين له 

على أشعار " التمثل والمحاضرة"لى الملل، فإنّه قد انكب في من التكرار الذي يؤدي إ

                                                 
  .75نص الثعالبي بين اإلبداع والنقد - 440
  .وغيرها" اإلعجاز واإليجاز" و" الكناية والتعريض"و" التمثل والمحاضرة :" أفاد منه في- 441
  .72نص الثعالبي بين اإلبداع والنقد - 442
  .4ينظر فقه اللغة- 443
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وذلك باعتبارها من أهم مصادر األمثال، فساق أشعار ما ينيف على ثالثين . 444القدماء

وعرض بعدها لألمثال في . شاعرا جاهليا، ثم أعقبها بأشعار المخضرمين فاإلسالميين

األمثال السائرة ألهل هذا " ان أشعار أربعين شاعرا من المحدثين، أوردها تحت عنو

  .445"العصر

وبهذا قدم لنا الثعالبي صورة شاملة للمشهد الشّعري في القرن الرابع الهجري في 

  .446البيئة المشرقية

الشعرية، بين قديم وحديث، فقد " التمثل والمحاضرة " وكما تنوعت مصادر 

ذوي المراتب المتباينة األقوال الصادرة عن مختلف طبقات النّاس و"تنوعت أيضا في 

، فقد تقصى الثعالبي األمثال الواردة في أقوال الملوك واألمراء 447"والصناعات المختلفة

وبلغاء العصر، وأصحاب السلطان وقادة الجيوش، واألدباء، والكتاب والفقهاء والمحدثين 

والمكدين إلى التي وردت في كالم السؤال ... والحكماء والفالسفة واألطباء و المنجمين

  ...والغاغة والعبيد واإلماء

ولقد عمل الثعالبي على جمع كّل األمثال التي توصل إليها، وذلك باعتبار هذه 

  .448األمثال وثيقة اجتماعية ال يالم على قولها شخص معين

ويبدو من خالل سوق الثعالبي ألقوال شخصيات تاريخية، مثل اإلسكندر األكبر، 

الحكيم وبرز جمهر، أنه اعتمد من المصادر التاريخية ما يسر وكسرى أنو شروان ولقمان 

  .له الوصول إلى هذه األقوال

، فقد أخذ عنهما أمثال "األمثال"و" كالدرة الفاخرة"وعول أيضا على كتب األمثال 

،  كما هو واضح من حواشي التحقيق، "أفعل" المولدين، واألمثال التي جاءت على وزن 

                                                 
  .في الفل األول من الباب األول- 444
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يتيمة " و449"ثمار القلوب"لبي بأمثال أستاذه، ما جعله يضمنها كتابيه وقد بلغ إعجاب الثعا

  .450"الدهر

وتعددها من مقدمة الكتاب، حيث يقول " مثّل والمحاضرةالتّ"ويبدو تنوع مصادر 

إسالمي جاهلي، وعربي عجمي، وملوكي سوقي، " الثعالبي في وصف كتابه، بأنه 

ويـضم نشر ما يجري مجراها من ألفاظهم، وخاصي عامي، يشتمل على أمثال الجميع، 

. ويتضمن ما يأخذ مأخذها من فرائد النثر، وقالئد النظم، وفوائد الجد، ونوادر الهزل

فيوجد فيه ما يتمثل به من القرآن والتوراة واإلنجيل والزبور، وجوامع كلم النبي صلى اهللا 

الم قبله، وكالم الصحابة والتابعين تعالى عليه وسلّم، وكالم األنبياء عليهم الصالة والس

رضي اهللا عنهم بعده، وعيون أمثال العرب والعجم، وما يناسبها وما يشاكلها من نتف 

الخلفاء، وفقر الملوك والوزراء، ونكت الزهاد والحكماء، ولمع المحدثين والفقهاء، وحكم 

 وطرف الزهاد الفالسفة واألطباء، وغرر البلغاء والشعراء، وملح المجان والظرفاء،

والغوغاء، وما تختص به كل طبقة من هؤالء، وما تنفرد به كّل فرقة من الدهاقين 

  .451"والتّجار، وسائر أهل الصناعات المتباينة األقدار

وقد عاب بعض القدماء الثعالبي على اعتماده في مؤلفاته على غيره ال على فكره، 

 اإلنتقاء كلّفته جهدا إضافيا في القراءة والحقيقة أن عملية. 452وجاراهم المحدثون في ذلك

فهذا الكم الهائل من المصادر والمعارف والفنون، ال يسلم فيه المبدع من "والتقصي، 

الخطأ والنسيان، وقد تم التعامل مع هذه الثغرة بأمانة علمية، وموضوعية في النّقل 

  .453"واالختيار يندر وجودها

                                                 
  .82 -81 - 60 -35 -35ينظر ثمار القلوب - 449
ده لفضالء خوارزم ثم  لقد وقف وقفة مطولة عند أساتذه في مطلع الباب الرابع الذي أفر226-223ينظر اليتيمة - 450

ذكر له كلمات تجري مجرى األمثال استخرجها من رسائله، في تحدث باقتضاب عن باقي فضالء خوارزم ينظر اليتيمة 

  . وما بعدها223: 4
  .مقدمة التمثل والمحاضرة- 451
  ).134 -133ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا (مثل الكالعي وياقوت وبروكلمان ونكلسون ومحمد مندور - 452
  .621نص الثعالبي بين اإلبداع والنقد - 453
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على مصادر غيره فحسب، فقد اعتمد " والمحاضرةالتّمثّل "ولم يعول الثعالبي في 

هذا كتاب عولت "كتابه المبهج الذي صرح في مقدمته بأنه من تأليفه و ليس من جمعه، 

  .454"فيه على خواطري ال دفاتري، وعلى معقولي ال منقولي، وعلى فكري ال ذكري 

في " لمحاضرةالتّمثّل وا"لقد أفاد الثعالبي من كتاب المبهج في الفصل الثاني من 

ثم " ما أخرج من ذلك من كتاب المبهج"وذلك بعنوان " سياقة ما يجري مجرى األمثال"

كتاب "، ثم ومن "وفي كتاب المبهج"ثم " في كتاب المبهج"وبعده " ومن كتاب المبهج"

كما أخذ عنه في الفصل الثاني من الفصل الرابع، الذي عقده لمحاسن ومكارم ". المبهج

  ".وفي كتاب المبهج"دح بعنوان فرعي األخالق والمما

من إبداع الثعالبي، أعاد سبكه لما رآه من إعجاب شمس المعالي به، " المبهج"وكتاب 

"... فتفنّن فيه ما شاء، ودعمه ببعض األشعار التي تناسب معاني أمثاله، يقول في مقدمته 

، وشغل به لحظه، وقد كنت حين وردت حضرة األمير السيد شمس المعالي فجمع عليه يده

وأعطاه حقّه ووفاه أمره وحظه؛ ثم زدت فيه على األيام ونقصت، وغيرت فيه وبدلّت؛ 

فأنشأته نشأة أخرى، وسبكته ثانية بعد أولى؛ وبلغت بكلماته القليلة األشكال ألفا تجري 

مجرى األمثال؛ فلم أخل قطعة منها من صنعة، وال فصال من فص، وال فقرة من نقرة، 

ة من درة؛ ورتبتها في أبواب يقع في بعضها من الشعر ما يليق به وينتظم في وال غر

  .455"سلكه

وهكذا تنوعت مصادر الثعالبي من القرآن الكريم والكتب السماوية، إلى أقوال   

الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وأقوال األنبياء قبله، والخلفاء والتّابعين بعده، وأشعار 

تّى عصره، وكتب األمثال التي تداولها العرب والعجم، وأقوال القدماء منذ الجاهلية ح

وكذا ما تفنّن فيه هو من األقوال . النّاس على اختالف مللهم ومهنهم، وطبقاتهم االجتماعية

  .التي تدخل في باب األمثال

  

  
                                                 

  .23المبهج - 454
  .23نفسه - 455
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، ولقد 456 التي تبسط فيها الثعالبيأول ما يطالعنا في منهج الكتاب، هو المقدمة  

، حتى إن القارىء ليتأكّد من نسبة -كعادته في مقدمات كتبه-أوالها أهمية كبيرة، 

  .457الكتاب للثعالبي عند اطّالعه على مقدمته

  .458وكعادته أيضا فقد ذكر مادة الكتاب ومنهجه، فقد ذكر أهم فصول الكتاب  

  .459ضا من عاداته في مقدمات مؤلفاتهكما أشار إلى عنوان الكتاب، وهذه أي  

 الذي يتفنّن فيه عند افتتاح القول، 460وتكشف مقدمة الكتاب عن ولعه بالتحميد  

أما على أثر حمد اهللا الذي هو أول كتابه، ": "التمثل والمحاضرة"كما جاء في مقدمة 

وآخر دعوى ساكني دار ثوابه، والصالة والسالم على محمد خير خيرته من بريته، 

  .كما استهل الفصل األول من الكتاب بلطائف التحميد. 461"وعلى الصفوة من ذريته

وقد يعود سبب اهتمام الثعالبي بمقدمات كتبه وتفنّنه فيها إلى أنّه لم يكن له في   

فتأنّق في تدبيج مقدماتها، . معظمها إالّ فضل جهد الجمع والتصنيف، وحسن العرض

  .462ع به من أهداهم كتبهمراعاة للذّوق األدبي الذي يتمتّ

   وبلغ الثعالبي من االهتمام بالمقدمة ما جعله يهمل الخاتمة في مؤلفاته، فكأن

  .463تأنّقه في تدبيج المقدمة يغنيه عن الخاتمة

قسم الثعالبي كتابه إلى أربعة فصول، و فصل القسم الرابع منها إلى أربعة   

  .464 كما وضح ذلك في المقدمة-فصول 

                                                 
 .جاءت في أربع صفحات- 456
  .311ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا- 457
ينظر (كان من عادة الثعالبي ذكر منهج الكتاب في المقدمة أو اإلشارة إليه، مع بيان أنه لم يسبق إليه رفعا لقيمته - 458

  ).308الثعالبي ناقدا وأديبا
  .كالمبهج، وثمار القلوب- 459
  .305ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا- 460
  .مقدمة التّمثّل والمحاضرة- 461
  .304ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا- 462
  .311بنظر نفسه - 463
  .ينظر مقدمة الكتاب- 464
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لتسلسل الزمني في تصنيف أمثاله، حيث يعرض لما يتمثل به في وكان يراعي ا  

ثم يعرض لما جاء في . الكتب السماوية؛ فيذكر أمثال التوراة واإلنجيل، ثم القرآن

  .أقوال الرسول صلى اهللا عليه وسلم من أمثال، ثم ينتقل إلى كالم الصحابة، فالتابعين

ار الجاهليين، ثم انتقل إلى وعندما تعرض لألمثال في الشعر، بدأ بأشع  

المخضرمين، فالمتقدمين في صدر اإلسالم، ثم المحدثين فالمولدين، ثم أمثال أهل 

  .العصر

األقوال "ويعمد الثعالبي إلى تصنيف أمثاله حسب التدرج الطبقي، فهو يميز بين   

وال  وبين أق465"الصادرة عن الملوك واألجلّة الدالة على عظم هممهم وكرم أخالقهم

  .العامة

، فهو ال يميز بين األمثال إذا كان 466كما رد كالم النّاس إلى جنس صناعتهم  

أهلها يتقاربون في الصناعة، فقد جمع بين أمثال قادة الجيوش و الشجعان و الفرسان، 

وبين أمثال الكتاب والبلغاء، وأمثال المعلمين والمؤدبين، وكذلك بالنسبة للحكماء 

هاء والمحدثين، والقصاص والزهاد، والتّجار والسوقة، والسؤال والفالسفة، والفق

  .والمكدين والغاغة

وكان من إيمانه بأثر البيئة الخاصة في األدب ما جعله يؤلّف كتابا كامال في   

فاألدب في نظر الثعالبي ال يعدو أن يكون صورة . 467"اللّطف واللّطائف"ذلك، هو 

 الفكرة منهجا لدراساته النقدية، وراح يترجم للشعراء صادقة للبيئة والعصر، فاتخذ هذه

  .468حسب بيئتهم في اليتيمة

ومن سمات منهج الثعالبي في مؤلفاته، ظاهرة مدح األشياء وذمها، ويبدو ذلك 

واضحا في التمثل والمحاضرة فقد جمع في الفصل األول من الفصل الرابع بين ما يرد 

مدح الشّباب وذمه، وكذلك بالنسبة للشيب من القول في مدح وذم شيء بعينه، ك

والخضاب، والغنى والمال والفقر، كما صنّّف في هذا الفصل ما ورد من القول في 
                                                 

  .هذا عنوان فرعي من الفصل الثاني- 465
  .131ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا- 466
  .157ينظر نفسه - 467
... ترجم للشعراء في اليتيمة حسب البيئة، فذكر شعرا الشام في باب، ثم آخر في ملح أهل الشام ومصر والمغرب- 468

  .وهكذا
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عذره في ذلك "متناقضين مثل األمن والخوف، والسعادة والشقاوة، والحياة والموت، وكان 

سر البالغة ولنا أن مدح الشيء وذمه بعينه غاية البراعة والمقدرة على جزل الكالم في 

  .469"أن نالحظ بعد ذلك أثر التّرف الفكري في مثل هذا المنهج

كما اهتم الثعالبي في منهجه باألقوال الواردة في مدح المذموم و ذم الممدوح، 

ويبدو ولع الثعالبي بهذه المعاني التي ابتكرها، في . كمدح الفقر والموت، وذم الغنى والمال

  .470" القبيح و تقبيح الحسنتحسين" تأليفه كتاب في 

، فقد 471واقتضاه هذا المنهج أن يكرر بعض األمثال، وإن كان ذلك قليال في الكتاب

في الفصل األول فيما ورد من أمثال " يكفيك من الحاسد أن يغتم يوم سرورك " ذكر المثل 

مقابح، في كالم عثمان بن عفّان، ثم كرره في الفصل الثالث من الفصل الرابع في ذكر ال

، فقد ورد في "التواضع من مصائد الشرف" وكذلك بالنسبة للمثل. ومساوىء األخالق

" الفصل األول منسوبا لمصعب بن الزبير، وفي الفصل الثاني من الفصل الرابع فيما جاء

ما يجري مجراها في "كما أورده مع األمثال ". في المحاسن ومكارم األخالق والممادح

  .472"األقوال واألشعار

لقد وفّق الثعالبي في اختيار منهج مفصل، تمكن من خالله من السيطرة على مادة 

الكتاب الغزيرة المتنوعة، فقد استقى األمثال من الكتب السماوية، وأقوال األنبياء، وأشعار 

القدماء والمعاصرين، وكالم العرب وغيرهم من العجم، وأقوال الناس بمختلف طبقاتهم، 

  .وتباين صناعاتهم

تمتاز بدقة <<ها إلى أقسام كثيرة روقسم الثعالبي كتابه إلى أربعة فصول مقسمة بدو

  .473>>التبويب والعنونة

والكتاب في  <<:منهج الكتاب حيث قالب الدكتور محمود عبد اهللا الجادر دولقد أشا

  .474>> األمثال التي تفنّن المؤلف في تبويبها ودراستها وتناولها من أوجه مختلفة

                                                 
  .131الثعالبي ناقدا وأديبا- 469
  .249ينظر الثعالبي ناقدا وأديبا - 470
  .134ينظر أبو منصور الثعالبي وآثاره األدبية - 471
ماء والفالسفة وخاصة الناس وعامتهم وأقوال العجم والمولدين، وأشعار العرب تعقب الثعالب أقوال األنبياء والحك- 472

  .من الجاهليين إلى معاصريه
  .80نص الثعالبي بين اإلبداع والنقد- 473
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ن الثعالبي هو الذي ابتدع هذا المنهج المفصل الدقيق، كما يبدو من مقولة ويبدو أ

وفي التمثيل بلغ الثعالبي القمة في تصنيفه األمثال، وقد نخل هذا "الدكتور عبد الفتاح الحلو 

الكتاب وجوده، وحرص على أن يقّلده الدرر، وأن يجعله على نهج فريد لم تأخذ به كتب 

  .475"األمثال األخرى

مثال المعروفة في األدب عن جميع كتب األ" التّمثّل والمحاضرة"وهكذا تميز كتاب 

التبويب البارع الذي أخضع ل منهج الكتاب فأبعده عن النّسق المعجمي "العربي بفضل 

  476".لكتب األمثال

فقد عودنا <<وقد كان من ولعه بهذا المنهج ما جعله يكرره في مؤلّفات أخرى، 

كرير منهج كامل في أكثر من كتاب واحد، وال سيما تلك الكتب التي تؤلّف الثعالبي على ت

" واإليجار واإلعجاز" التمثيل والمحاضرة" و" األمثال"في فترات متقاربة، فقد كتب 

  .477>>وكلّها كتب في األمثال" خاص الخاص"و

ال هكذا أتيح ألبي منصور أن يخرج إلى الناس بهذه المؤلفات الفريدة، في األمث" و

تقوم على نهج متطور متفتّح، وتتابع ما يجد منها على مر العصور حتى عصره، وتسجل 

  .478"ذلك كلّه في الطّوائف كلّها، والجماعات مهما كانت منزلتها، في أمان ودقة

بالدرجة األولى، وذلك " التمثل والمحاضرة"وينطبق كالم الجادر هذا على منهج 

الثعالبي من كتب األمثال باعتباره أوسع هذه المؤلفات، ألنه يحتل الصدارة فيما ألّفه 

  .وأشهرها، وأكثرها دقة في تصنيف األمثال وتبويبها

واحد من أحسن كتب الثعالبي مادة " التمثيل والمحاضرة"لو إذا قلنا إن غإنّنا ال ن<<و

ومنهجا، ولعّل الرجل أحس بذلك فاستوحى من منهج عدد من فصوله مناهج جعل كالّ 

  .479>>نها أساسا لكتاب برأسه فيما بعدم

                                                                                                                                                         
  .70الثعالبي ناقدا وأديبا- 474
  .134أبو منصور الثعالبي وآثاره األدبية- 475
  .70الثعالبي ناقدا وأديبا- 476
  .131الثعالبي ناقدا وأديبا - 477
  .135نفسه - 478
  .70نفسه- 479



 87

  

  

  الفصـل الخامـس
  تأثيره في الحقيه، خاصة الميداني

قبلة "لقد كان الثعالبي علما من أعالم األدب في عصره، فطبيعي جدا أن يكون 

المؤلفين بعده، فاحتذى حذوه، وسار على نهجه جماعة منهم المقلد والمذيل، في شرق 

لباخرزي في دمية القصر، والحظيري في زينة الدهر، العالم اإلسالمي وغربه، كا

  .480"والبيهقي في الوشاح، والعماد في خريدة القصر وابن بسام في الدخيرة

ولقد ظلّت كتب أبي منصور معينا للقدماء والمحدثين ينهلون ما طاب لهم المورد "

رائق ليصدروا بصور وافية عن أدب عصره وعاداته وأخالقه مصورة بأسلوب سلس 

  .يتقصى الحقيقة و يكسوها ثوبا قشيبا من ألفاظ بعيدة عن التعقيد بريئة من التكلّف

ولقد طالما أشار الذين أفادوا من كتب أبي منصور إلى هذه الحقيقة، فأثنوا على 

، وذهب "فاخرة "و" سائرة "و" مشهورة"و" فائقة"كتبه بما هي أهل له، فوصفوها بأنها 

 القول بأن مصنفات أبي منصور كانت تشهد له بأنّه من أعلى الحصري القيرواني إلى

  .481"أما ابن بسام فقد عده رأس المؤلفين وإمام المصنّفين. رتب المصنّفين

  .482ولقد بلغ إعجاب المؤلفين بكتبه، بأن استنسخها بعضهم، وتحفظّها آخرون

دا، وتبدو آثار هذا الذي بلغ حدا بعي" التمثل والمحاضرة"وذلك كإعجاب الحصري بكتابه 

مدح السفر "، وخاصة في ما أورده من أمثال في "زهر اآلداب"اإلعجاب في مؤلفه 

  .485"األطباء" و484"البخالء"، وكذا ما جاء حول 483وذمهما" والغربة

                                                 
  .4مقدمة محقق التوفيق للتلفيق- 480
  .133الثعالبي ناقدا وأديبا - 481
  .132ينظر نفسه - 482
  .439: 4ينظر زهر اآلداب- 483
  .889: 3ينظر نفسه - 484
  .432ينظر نفسه - 485
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 بتمامها، باستثناء 486"وصف الشيب"كما نقل الحصري األمثال التي جاءت في 

فك "و" الشباب"مكان " ليل شبابه"، و"أغزاه"بدل " غزاه:"مثلين، مع تغييرات طفيفة، كقوله

  ".فّل الدهر"عوض " الدهر

معظم األمثال التي أوردها في نهاية الفصل " التمثل والمحاضرة"وأخذ من كتاب 

نبذ من ألفاظ بلغاء العصر تجري مجرى األمثال لحسن "الثاني، الذي جاء بعنوان 

  . طفيفة، مع تحويرات487"استعارتها وبراعة تشبيهاتها

ال يبلغه أمل، وال يقطعه " هذا فضال عن مقدمة الكتاب التي نقلها من البداية حتى 

  .ص مع شيء يسير جدا من التغيير أو الحذف الذي مس كلمات قليلة من الن488ّ"أجل

ولقد صرح الحصري بإعجابه بمؤلّف الثعالبي كما يبدو من قوله فيه، بأن هذا 

جاهليتهم وإسالمهم، وأمثال احبه ألمثال العرب في المؤلّف الضخم الذي خصصه ص

غيرهم من األمم، وأمثال خاصة الناس وعامتهم حتى من الطبقات الدنيا من المجتمع، قد 

  .489لقي إعجابا كبيرا من القدماء والمحدثين

، فقد نقل في "نهاية األرب"في كتابه " التمثل والمحاضرة"وأفاد النويري أيضا من 

ن كتابه النماذج التي انتقاها الثعالبي من أشعار الجاهليين        الجزء الثالث م

وأشار النويري إلى إطالعه على . 490والمخضرمين واإلسالميين واألمويين والعباسيين

  .كتب األمثال، دون تحديد مصادره

فكان "شامال في عرضه، متفردا في منهجه، " التمثل والمحاضرة " وجاء كتاب 

ومع ذلك فإنّنا ال نجد أدنى إشارة . 491"للميداني" مجمع األمثال "ول لظهوربذلك الممهد األ

إلى كتاب الثعالبي كمصدر اعتمده مؤلّف الكتاب، غير أنّه أثبت في مقدمته، أنّه ركض 

مستعجال مشمرا عن ساق جده، وذلك امتثاال ألمر الملك أبي على محمد بن أرسالن الذي 

لقد تصفّحت أكثر من " األمثال، ويقول عن مصادر كتابه طلب منه تأليف كتاب جامع في

                                                 
  .970 -968: 4ينظر زهر اآلداب - 486
  .636 -635: 3زهر اآلداب- 487
  .416 - 415: 2ينظر نفسه- 488
  .ينظر نفسه- 489
  .111- 59: 3ينظر نهاية األرب- 490
  .74نص الثعالبي بين اإلبداع والنقد- 491
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فكالمه هذا يجعلنا نزعم بأنّه أفاد   492"خمسين كتابا ونخلت ما فيها فصال فصال وبابا بابا 

، وإن لم يصرح بذلك، إذ ال يعقل أن يبحث الميداني في هذه "التّمثّل والمحاضرة"من 

  .تاب أبي منصورالمجموعة الكبيرة من كتب األمثال، و يغفل ك

وإذا نحن تتبعنا األمثال التي أدرجها الميداني في كتابه، وجدنا معظمها منقول عن 

  ".ل والمحاضرةمثّالتّ"

 في األمثال التي – وهو آخر باب –فقد جعل الميداني الباب الثالثين من مؤلّفه 

 األول الذي وهو الفصل. 493جاءت في كالم النبي صلّى اهللا عليه وسلّم وخلفائه من بعده

افتتح به الثعالبي كتابه، مع مراعاة الترتيب الزمني، حيث أورد ما يتمثل به من أقوال 

  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ثم ما ورد في كالم خلفائه من بعده، ثم التابعين

ونقل الميداني في هذا الفصل ما أورده الثعالبي من أقوال البن عباس، وابن   

بن شعبة، وأبي الدرداء، وأبي ذر، وعمر بن عبد العزيز، والحسن مسعود، والمغيرة 

  .البصري رضوان اهللا عليهم

، فقد 494وال بد لنا من وقفة عند هذا الفصل، وذلك لمتابعة أمثال عمر بن الخطّاب

نقلها الميداني بأمانة، مراعيا نفس الترتيب إالّ في القليل النّادر، مع بعض التغييرات 

 495"إلى غدك"وجاء عند الميداني " ك لغدكال تؤخّر عمل يوم" أورد الثعالبي الطفيفة، فقد

  .496.."أكثروا " "المجمع"وفي " تكثروا من العيال" "التمثل والمحاضرة"وجاء في 

لو كان الشكر والصبر بعيرين لما باليت أيهما " "التمثل والمحاضرة "وجاء في 

كان أجدر  من لم يعرف الشّر"أما المثل . 497"ركبت... لو أن " "المجمع"وجاء في " أركب

ما الخمر صرفا بأذهب لعقول "والمثل . 498..."جديًرا" "...المجمع"فجاء في " أن يقع فيه

                                                 
  .12مقدمة مجمع األمثال- 492
  .547: 2ينظر مجمع األمثال- 493
  .>>ومن كالم الفاروق عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه<<" مجمع األمثال"ورد في - 494
  .550: 2ينظر مجمع األمثال- 495
  .ينظر نفسه- 496
    .550: 2األمثالنظر مجمع ي- 497
  .ينظر نفسه- 498
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ما أخذ عنه بعضا من أمثال ك. 499..."للعقول "...  ورد عند الميداني ،"الرجال من الطّمع

من سابق "و" با أكلته الذّئابمن لم يكن ذئ"و" من أهان ماله أكرم نفسه:" المولّدين مثل

 من أبواب  باب، وغيرها من األمثال المولّدة التي أثبتها الميداني في نهاية كّل"الدهر عثر

  . الكتاب

  

  

                                                 
  .ينظر نفسه- 499
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  : َؤلِِّفـالُْم ةُـقَدمُم

  

  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

  500]وِبِه نَستَِعين، وعلَيِه نَتَوكَُّل                 [           

  
ِل  َأوُل ِكتَاِبِه، وآِخر502 الذِّي هو501َأما علَى َأثَِر حمِد اِهللا اِكِني َأهى سوع503د 

 وعلَى الصفْوِة ِمن ،505 ِخيـرِتِه ِمن بِريِتِه504]خَيِر[والصالَةُ والسالَم علَى محمٍد [ِه، ِبثَوا

 509اُهللا لَه ِعزةَ الملِْك ِإلَى من جمع  ِبِخدمِة خَيِر 508 ما شَغََل507، فَِإن خَير الْقَوِل506]ذُريِتِه

سِربنَوزا511 الِحكْمِة ِإلَى نَفَاِذ510طَِة الِْعلِْم، ورَمب لَهعجكِْم، ولَى 512 الحِر[ عصلُوِك الع513]م 

ِبخَصاِئص ِمن العدِل، وجالَِئَل ِمن الفَضِل، ودقَاِئقَ ِمن . ومدبِري اَألرِض، ووالَِة اَألمِر

 ِسيٍر ومحاِسن. الَ يدخُُل ًأيسرها تَحتَ الْعاداِت، والَ يدرك َأقَلُّهاَ ِبالِْعباراِت. الْكَرِم المحِض

وهِذِه ِصفَةٌ تُغِْني عن تَسِميِة . ِسنَّةُ اَألقْالَِم، وتَدرسها َألِْسنَةُ اللَّياِلي واَألياِمتَحرسها َأ

                                                 
كتب أبو . وصلّى اهللا على سيدنا محمد: ج. رب يسر يا كريم: ك. وبه الحول والقوة وال حول وال قوة إال به:  م- 500

هللا منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي إلى حضرة األمير شمس المعالي قابوس بن وشمكير أكرمه ا

  .تعالى
  .تعالى والثناء عليه:  ج-501

  .أهله وأول:  ج- 502
  .دار:  م، ك، ج- 503
  .ساقط من ك وج- 504
  .خلقه: ج- 505
  . زيادة من م وج- 506
  .الكالم: ك وج- 507
  .شُغل، بضم الشين:  م- 508
  .مع:  ك- 509
  .نُور، بضم النون:  م- 510
  .نفاد، والتصويب من م وك وج: في األصل- 511
  .مبراز: ج. ، وكذا في م والتصويب من كمبرا: في األصل- 512
  .سقط من المتن وأثبته الناسخ في الهامش، ساقط من م- 513
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 515 واسِتحقَاِقِه ِإياَّها، واسِتْئثَاِرِه علَى ملُوِك عصِرِه،514خِْتصاِصِه ِبمعنَاهاِالالْموصوِف؛ 

ِرويعلَم ساِمعها ِب. ِبها  شَمِس 517]لسيِد اَألجلِّا[ 516بِديهِة السماِع، َأنَّها ِلموالَنَا اَألِمي

، وعن 520 خَاِلصةٌ وعلَيِه مقْصورةٌ وِبِه الَِئقَة519ٌ]طَاَل اُهللا بقَاءه، ونَصر ِلواءهَأ [518الْمعاِلي

اآلثَاِر، وشَهادِة  522ِلمعاينَِة 521]انَه، وحرس ِعزه ومكَانَهَأدام اُهللا سلْطَ[ ِإذْ هو، غَيِرِه نَاِفرةٌ

 الدهِر،  الْمجِد، وكَاِفي الْخَلِْق، وواِحد اَألعداِء، كَاِفُل523اَألخْباِر، وِإجماِع اَألوِلياِء، وِإصفَاِق

 525 الداِئِر، فَبلَّغَه اُهللا َأقْصى ِنهايِةِكلَ الْفَكْتَةُعالَِم، ونُ ال524سنَةُالْورى وَ  الدنْيا، ومفْزعرةُوغُ

دعَأب لَّغَها بِر، كَمم526الع  امَأدِل، وَأِعنَّةَ الفَض لَّكَها مِض، كَمةَ اَألرَأِزم لَّكَهماِت الْفَخِْر، وغَاي

 نسالِْبالَِد[حاِد وِن، 527]النَّظَِر ِللِْعباَألمِن ومالي اِسمومِر، وهالد اديَأع اِمِه التِّي ِهيِة َأيامِبِإد 

طَاِلعمنَاًءوس لَتَهود ادزِد، وعالسِر وا528 الْخَي اً، كَمونُما529ً ولُُوع ِفي الِسن هادتَّى ، زح 

د عالس كُونشَاِئ530يالباِبِه، وب فْدى وامتَرينَفِْسِه، و ِغذَاء ارسالْمِعِه، ومى سِقر ِبِه 531ر 

   .533]والَ يقْطَعه َأجٌل [ حيثُ الَ يبلُغُه َأمٌل 532]ِإلَى[اِإلقْباُل، 

                                                 
  .بها: ك- 514
  .جميع الملوك:  ك، ج- 515
  .لألمير:  ك، ج- 516
  . ساقط من ك وج- 517
أمير جرجان وبالد الجبل وطبرستان منذ سنة ) هـ403ت ) (الملقب بشمس المعالي( هو قابوس بن وشكمير - 518

هـ، وتشدد في معاقبة من خذلوه 388هـ ثم استعادها منه سنة 371أخرجه منها عضد الدولة البويهي سنة . هـ366

  .ضد عضد الدولة، فنفر منه شعبه فخلعه القواد وولوا ابنا له
  . ساقط من ك وج- 519
  .آلفة:  ك- 520
  .ساقط من ك، وج- 521
  .بمعاينة:  م، ك، ج- 522
  ).مادة صفق (201: 10اللسان . الموافقة: اإلصفاق- 523
  .حسنة:  م، ك- 524
  نهايات:  م- 525
  .أقصى:  ك- 526
  . مطموس في م- 527
  .شبابا وثباتا: ج. شبابا:  م، ك- 528
  .كلّما:  م، ج- 529
  .تكون السعادات:  م، ك، ج- 530
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نْتَمون ِإلَى شَرِف وكَبتَ عدوه، عِبيد ي/  َأدام اُهللا علُوه، 534فَِلموالَنَا اَألِميِر السيد: بعدو] و2[

 وِمنْهم - حرسها اُهللا وآنَسها -وِإن َأقْعدتْهم الْعواِئقُ عن كَعبِة الْملِْك ِمن حضرتَِه  ِخدمِتِه، 

 دبذَا الْعِه ه دِته، ودْأبه ِخدمةُ سُِ، واِلاعِتزاز ِبالعبوِديِة ِل535الِذي ِشعاره اِالعِتزاء ِإلَى جملَِت

 537 َأدام اُهللا جمالَه وجالَلَه-ومنَادمةُ الْكُتُِب؛ ِليتَدرج ِمنْها ِإلَى ِخدمِة الْمجِلِس العاِلي  ، 536اَألدِب

 صِحيفَِة الْمتَقَرِبيِن ِإلَيِه  ِفي539]ِبِه[ ِفي زمرِة الْعِبيِد والْخَدِم ِاسمه، ويجدد 538]ِبِه[يجِري  ِبما -

هةَ . ِذكْررضالْح درا ولَم كَان قَدةَ 540واِليا - الْعهلُواُهللا ع اماِق - َأدا ِإلَى ِروَل ِمنْهصوو 

 ،ِد الِْعزجَل ِبشَخِْص الْماَكْتَحلَقَّ. ونَاِت ِفكِْرِه، مب ا ِبِكتَاٍب ِمنهمِه 541بخَدلَيَل عِهِج، فَاشْتَمبِبالْم 

 نَاحقَ ج ِه.  الْمْأموِلرو معه ن542َالقَبوِل، وتَفَتَّ لَيتْ عرد قَدا، ونْهع ردص ِحين543و اِئبحس 

تْ اَألنْعاِم،  ِنيجاِن544ومالز ِمن اناَألم بحتَصاَساِم، واتُ اِإلكْررثَم تَ؛ لَه  راوع

ونتَِعيرساخَ 545الْمِفي الِبالَِد،   اَنِْتس ارتَّى سِفي اآلفَاِق[الِْكتَاِب، ح ْل طَار546]ب. ِه ِمنلَيعو 

 َأن يشْفَع  تَنفُقُ سوقُه، وتَهب ِريحه، ومازاَل الْعبد يِريد547ِطراز ِبِه  – ثَبتَه اُهللا –االسِم العاِلي 

الِْكتَاب فَظُ ذَِلكحا يقِْضي ِبِهم  ِبميِة، ومةَ الِْخدادع هع ]ضعِة548]ب مقِّ النِّع549 ح ،] ِعنْد

                                                                                                                                                         
  .يتراقى: يترابى، ج:  م- 531
  . ساقط من ج- 532
  . مطموس في األصل، والتصويب من م، وك، وج- 533
  .األمير شمس المعالي: ك، ج. جل شمس المعالياألمير األ:  م- 534
  .خدمته:  م- 535
  العلماء:  ج- 536
  .جالله وجماله:  م، ج- 537
   ساقط من م، وك، وج- 538
  . ورد بالهامش، ساقط من م وج- 539
  .حضرته:  ك، ج- 540
  .مترجم:  ك، ج- 541
  .وتفتّق، وتعين:  ج- 542
  .عليه هو:  ج- 543
  .اجنت: اجتنت، ج:  م، ك- 544
  .المعيرون، وصحح في الهامش: لمتن في ا- 545
  . ورد مطموسا في م- 546
  .طرازا: ج. طرازيه، والتصويب من م:   في األصل- 547
  . ورد بالهامش، ساقط من ج- 548
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 مواِنع، وتَعتَِرض 551تَعِرض فَ– 550] حرسها اُهللا وآنَسها–الْحضرِة   مشَافَهِة السعادِة ِبمعاودِة 

 َأنْماها اُهللا علَى عمِل ما يتَشَرفُ ِباِالسِم العاِلي –ِبِشعاِر الدولَِة    552استَظْهر قَواِطع، ِإلَى َأِن

وملُوِكي  ِإسالَِمي وجاِهِلي، وعرِبي وعجِمي،.  والُْمحاضرِة553التَّمثُِّل  من كتاب في  -ثَبتَه اُهللا 

 خَاِصيو ،وِقيسو  عاو554ِمي .يلَى َأمثَشْتَِمُل ع ا ِمناهرجِري مجا يم نَشْر مضيِميِع واِل الج

ا  ]ظ2[َألْفَاِظِهم ويتَضمن ما  ْأخَذََهْأخُذُ مِد555ي  النَّثِْر، وقَالَِئِد النَّظِْم، وفَواِئِد الِجد، 556 ِمن فَراِئ

ما يتَمثَُّل ِبِه ِمن القُرآِن، والتَّوراِة، واِإلنِْجيِل، والزبوِر،     فَيوجد ِفيِه/557]الهزِل[ونَواِدِر

ِء  ، 559النَِّبي علَيِه السالَم 558وجواِمِع كَِلِم ِة560وكَالَِم اَألنِْبيا ابحالصو ،لَه561 قَب ن  562والتَّاِبِعي

]هدعوِن 563]بيعِموجالعِب ورثَاِل العا  َأمما   و شَاِكلُهيا وهنَاِسبنُتَِف الخُلَفَاِء، 564ي ِفقَِر [، ِمنو

، وِحكَِم الفَالَِسفَِة 565]ولُمِع المحدِثين والفُقَهاِء   ونُكَِت الزهاِد والحكَماِء ،الملُوِك والوزراِء

 والغَوغَاِء، والظُّرفَاِء، وطُرِف السؤَِّلالمجاِن   ِح واَألِطباِء، وغُرِر البلَغَاِء والشُعراِء، وملَ

د  وما [وما يخْتَص ِبِه كُلُّ طَبقٍَة ِمن هُؤالَِء  ن567] ِبِه كُلُّ ِفرقٍَة566ينْفَِر  والتُجاِر، 568 ِمن الدهاِقي

                                                                                                                                                         
  .ولي النعمة:  م، ج- 549
  . ساقط من ك وج- 550
  .فيعرض، والتصويب من م، وج:  األصل- 551
  .استعان:  ج- 552
  .التّمثّيل:  ك- 553
  .جاهلي، وعربي عجمي، وملوكي سوقي، وخاصي عاميإسالمي :  م، ك- 554
  .مأخذه:  ج- 555
  .فوائد:   م- 556
  . سقط من المتن وأثبته الناسخ في الهامش-557

  .كالم: ج- 558
  .صلى اهللا عليه وسلم: ج. صلى اهللا وسلم عليه وعلى والديه:  م- 559
  .عليهم السالم: ج. عليهم الصالة والسالم:  م، ك- 560
  .ةوكالم الصحاب:  ك- 561
  .رضي اهللا عنهم:  ج- 562
  . ساقط من ج- 563
  .وما يشاكلها: ج. وما يشاركها:  ك-564

  . سقط من المتن وأثبته الناسخ في الهامش- 565
  .ما يتفرد: ج-566
  . شبه مطموس في م-567
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ِه    والَ.وساِئِر َأهِل الصنَاعاِت المتَباِينَِة اَألقْداِر  ماَ يتَمثَُّل ِبِه ِمن الشَّمِس والقَمِر 569يعدم ِفي

ِب   ، والدنْيا، والدهِر، واآلثَاِر العلِْويِة،والنُّجوِم  وَأنْواِع الحيوانَاِت، ، الجماداِت570وضرو

 ، ِفي ِسلِْك اَألمثَاِل ِمن ِذكِْر اَألحواِلينْخَِرطُ  وصنُوِف اَألدواِت، واآلالَِت، والَ يشُد عنْه ماَ 

  :َأربعةَ فُُصوٍل   وهو مفَصٌل.والمحاِسِن والمساِوِئ واَألوصاِف

  .ِفي المدخَِل واُألنْموذَِج: 571فَالفَصُل اَألوُل

]ُل الثَّاِني572]وثَاِل:  الفَصى اَألمرجِري مجا ياقَِة مقَاِت ِفي ِسيطَب نِة عاِدراِل الصاَألقْو ِمن 

ِهملَيعو مالهِذكِْر مخْتَِلفَِة، واِت المنَاعالصاِينَِة، وتَباِتِب المرذَِوي المِف573النَّاِس وصوو ، 

فَاتِِِهمرتَصمو اِلِهموَح.  

]ُل الثَّاِلث574ُ]وثُُّل:  الفَصالتَم كْثُرا ياِء575ِفيمِميِع اَألشْيج ِبِه ِمن .  

  : َأربعةَ فُصوٍل577 وهو مفَصٌل،ِفي ساِئِر الفُنُوِن واَألغْراِض:  الفَصُل الراِبُع576]و[    ]و3[

  .ِفي ِذكِْر َأِحواِل اِإلنْساِن وَأطْوارِِِه المخْتَِلفَة: 579]ِمنُْه[ اَألوُل 578فَالفَصُل

  .ِفي المحاِسِن ومكَارِِِم اَألخْالَِق والمماِدِح: ِني ِمنُْهوالفَصُل الثا

  .ِفي ِذكِْر المقَاِبِح ومساِوِئ اَألخْالَِق: 580]ِمنُْه[والفَصُل الثَّاِلثُ 

  .ِفي فُنُوٍن مخْتَِلفَِة التَّرِتيِب: والفَصُل الراِبُع ِمنُْه

  راِجياً وقُوعه موِقعه، ومنْتَِظراً-  شَرفَه َأدام اُهللا–ِس العاِلي وقَد جملَه العبد ِإلَى المجِل

 ِفي عرضِِِه 584ِباِإلذِْن - 583 ِغبطَتَه582 بسطَتَه و َأدام اُهللا-581]اَألِميِر السيِد[تَطَوَل موالَناَ 
                                                                                                                                                         

  ).مادة دهق (107: 10 مفرده ِدهقان، وهو التاجر، فارسي معرب اللسان- 568
  .منه، والتصويب من م:  في األصل- 569
  .صروف: ك -570

  .الفصل:  م، ك، ج- 571
  . ساقط من م وك- 572
  .وما عليهم:  ك-573

  . ساقط من ك- 574
  .التّمثيل:  ك- 575
  . ساقط من ك- 576
  .أيضا:...  ك، ج-577

  .الفصل:  م، ج- 578
  . ساقط من م- 579
  . ساقط من م- 580
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، َأن يِديم 586 الماد ِفي التَضرِع يديِه585تَِهِل لَديِه، وهو يسَأُل اَهللا تَعالَى مسَألََةَ المبعلَيِه

ارِة زماِنِه، وَأن يجمع جِميع آثَاِر ضها عِن التَحلِّي ِبنَ، والَ يعطِّلُِإينَاس الدنْيا  ِباتِّصاِل َأياِمِه

 المعاِلي والمكَاِرم ظلُِّه ِبمنِِّه 588م، والَ يعد587 لَهالدعواِت الصاِلحِة الصاِعدِة والمستَجابِة

  .589]وسعِة رحمِتِه[وقُدرِتِه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  590 ]بسم اهللا الرحمن الرحيم[

  591الفَصُل اَألوُل

                                                                                                                                                         
  .ساقط من ك. موالنا األجّل:  م- 581
  . ساقط من ج- 582
  .أدام اهللا غبطته:  م-583

  .ذنبإ:  ج- 584
  .إليه:  ج- 585
  .إليه يديه:  م- 586
  .الصالحة الصاعدة له: ج. الصالحة المستجابة: ك. الصالحة الصاعدة المستجابة له:  م- 587
  .يعدم بفتح الميم، والتصويب من م:  األصل- 588
  .بمنه ورحمته، ساقط من ج:  م- 589
  . زيادة من من وج- 590
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رى اَألمثَاِل ِمن  يجِري مج593اممِفي المدخَِل واُألنُْموذَِج 592]التَمثُِّل والُمحاضرِة[ِمن ِكتَاِب 

  ِذكْر

  .595]والمقَاِصِد[ ِفي فُنُوِن اَألغْراِض 594اِهللا

]ذَِلك ِميِد596]ِمنلَطَاِئفُ التَح  :  

  .ِفيٍع ش597ََالحمد ِللَِّه الِذي ِإذاَ ِشْئتُ َأنْزلْتُ حاجِتي ِبِه ِبالَ. الحمد ِللَِّه ِشعار َأهِل الجنَّة]  ظ3[

 قَالَه َأبو شُراعةَ وقَد نَظَر ِفي الِمرآِة فَرَأى .ِه الِذي الَ يحمد علَى المكْروِه غَيرهالحمد ِللَّ

 قَالَه عبد المِلِك بن مروان وقَد ُأِصيب .الحمد ِللَِّه الِذي يقْتُُل َأوالَدنَا ونُِحبه. 598دمامةَ وجِهِه

  . نَزلَتْ آيةُ اِإلفِْك602 لمَّا601قَالَتْه عاِئشَةُ. 600ِبحمِد اِهللا الَ ِبحمِدك. 599دِِِهِببعِض ولَ

]و[ِه 603لَيلَّى اُهللا عص ِن النَِّبيى عوا ُيرم ذَِلك ِمن ]لَّمس604]و   

  .من تَواضع ِهللا رفَعه اُهللا

  . 605 حواِئج النَّاِس ِإلَيِهمن كَثُرتْ ِنعم اِهللا لَديِه كَثُرتْ

  

  .607]المسِلِم[ِفي عوِن العبِد ما دام العبد ِفي عوِن َأِخيِه  606ِإن اهللا
                                                                                                                                                         

  .الفصل األول:  م، ج- 591
  .المحاضرة والتمثل: ج. حاضرة والتمثيلالم: ك.  ساقط من م- 592
  .ما، والتصويب من م:  األصل- 593
  .اهللا تعالى:  م، ج- 594
  . ساقط من ك-  595

  . ساقط من م- 596
  .بغير: من غير، ك، ج:  م- 597
  ).ولعلها خلقه(دمامة وجهه خلقه :  ك- 598
  .أوالده:  م، ج- 599
  .131: 1 مجمع األمثال- 600
للنبي صلى اهللا : ج. رضي اهللا عنها وعن أبيها للنبي صلى اهللا عليه وسلم: ك. سالمللنبي عليهما الصالة وال:  م- 601

  .عليه وسلم
  .حين:  م- 602
  . ساقط من م- 603
  .عليه الصالة والسالم: م.  تكملة من ك وج- 604
  ".عليه:"... 38:  وروايته باألمثال- 605
  .تعالى:  ج- 606
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 ِغضبيوِر واُألم اِليعم ِحباَهللا ي ا[ِإنافَهفْس[. 608]س لَةُ ِمنجالعاِهللا و التََأنِّي ِمن

  .610ذَا َأراد َأمراً اتَّفَقَتْ َأسبابهِإن اَهللا ِإ. 609]الشَّيطَاِن

  .ها علَيه عبٍد ِنعمةً َأحب َأن يرى َأثَرِإن اَهللا ِإذَا َأنْعم علَى

]ذَنِْبك ِمن راِهللا َأكْب فْو611]ع.  

 نع ردا صم ذَِلك ِمناِئِر[والُبلَغَاِء612]ساِء والُحكَملَِف والس .  

اِن613 اَهللاِإنالنُّقْص داً ِمنْئ َأحربي لَماِل، وِبالكَم هنَفْس اُل ِهللا.  خَص614الكَم.  

  . ِفي ِعرٍق ساِكٍن616]ِهللا [615كَم ِنعمٍة

  . 617من صدقَ اَهللا نَجا

  . الدعاء ِمن اِهللا ِبمكَاٍن

  . 618ِفي اِهللا عوض ِمن كُلِّ فَاِئٍت

  .  ِبشَيءٍِ ِإالَّ َأعان علَيه، والَ نَهى عن شَيٍء ِإالَّ َأغْنى عنْهما َأمر اُهللا

  .مِن ِافْتَقَر ِإلَى اِهللا ِاستَغْنَى عِن النَّاِس

اِئحراِهللا غَاٍد و نْع619ص.  

  .ِهللا لَطَاِئف

  . 620كَم ِهللا ِمن صنٍْع حِفيٍّ ولُطٍْف خَِفيٍّ

                                                                                                                                                         
  . ساقط من ك- 607
  . شبه مطموس في م- 608
  .ك وج ساقط من - 609
  ...إذا أراد اهللا أمرا يسر:  م-610

  . ساقط من ك- 611
  . سقط من المتن وأثبته الناسخ في الهامش- 612
  .عز وجل:  ج- 613
  .عز وجل:  م- 614
  . ساقط من نعمة- 615
  . ساقط من ك وج- 616
  .328: 2 مجمع األمثال- 617
  ...".عن...تعالى:"...37: 2 نفسه- 618
  .واربح:  ك- 619
  .حفي... هللا صنع خفي: ج. يحف... خلفي:...  م، ك- 620
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  .622 من ِبيِدِه َأِزمةُ القُلُوِب621 ]و[عالَّم الغُيوِب 

ِغمر ِإنو ِريدا يقِْضي ماَهللا ي 623ِإنِريدالم طَانالشَّي  .  

  . 625 يمِهُل والَ يهِمْل624ِإن اَهللا

  . ِإنَّما يعجُل من يخَافُ الفَوتَ

  . غْنَاكِإن َأعطَاك َأ/ الَ تَسَأْل ِإالَّ اَهللا فَِإنَّه ]  و4[

  .626وِمن ذَِلك ما يقَُع ِفي َأنْصاِف اَألبياِت

  *627واُهللا َأنْجع ما طَلَبتُ ِبِه* 

 *ِخيباِئُل اَهللا الَ يس628و*  

  *629]باِطُل[َأالَ كُلُّ شَيٍء ما خَالَ اَهللا * 

 *غَاِلبم نغْلَبالغَالَِّب630فَلَي *  

] *م اناِإلنْس رشْعا يمواِنع631]ا اَهللا ص*   

  *632ولَيس ِلرحٍل حطَّه اُهللا حاِمُل* 

                                                 
  . ساقط من ج- 621
  .إن اهللا عالم الغيوب:  م- 622
  .رغم أنف:  م- 623
  .إن اهللا تعالى:  م- 624
  .وال يمهل، والتصويب من م، وك، وج:  األصل- 625
  .البيت:  ك- 626
ء ، وشعرا89واإلعجاز واإليجاز. 95، وخاص الخاص 152اهللا، والتصويب من ديوان امرئ القيس:  األصل- 627

  .والبر خير حقيبة الرحل: وعجزه. 40: 1النصرانية
: 2، وجمهرة األمثال221، وشرح المعلقات العشر 221من يسأل يحرموه الديوان:  عجز بيت لعبيد بن األبرص- 628

  .607: 2، شعراء النصرانية35
، اإلعجاز 225ل ، األمثا132الديوان . وكّل نعيم ال محالة زائر:  شبه مطموس في ج والبيت للبيد وعجزه- 629

  . 179: 1، الشعر والشعراء93واإليجاز 
  :وهو عجز بيت لكعب بن مالك، وصدره. وِليغِْلبن مغالب بفتح الميم، والتصويب من ك:  األصل- 630

  . همت سخينة أن تُغالب ربها
631 ى، وهو لعمرك ما تدري الضوارب بالحص: ، وصدره182: وهو عجز بيت للبيد، الديوان.  ساقط من م- 

  .258و251:باألمثال

  
  :عجز بيت لكعب بن زهير، وصدره- 632
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 * نيفُ برالع بذْهالَ ي]634 النَّاِس633]اِهللا و*  

  *وِهللا َأوس آخَرون وخَزرجُ * 

 *النَّاس شْكُرالَ ي ناَهللا م شْكُر635الَ ي*  

 *هقَاِطعفٌ الَ تُفَلُّ ميِهللا س636و*  

  *ر َأجمع ِفيما يصنَع اُهللايخَال* 

  *ِكفَايةُ اِهللا خَير ِمن تَوقِّينَا* 

  * ِمما يِقي اُهللا َأكْثَر637وما الَ تَرى* 

 *ِبحصي قَداِري638والس اماُهللا َأم *  

] *اِدماِهللا ه دِني يا تَبِلم سلَي639]و*   

 *شَاءا يى اُهللا ِإالَّ مْأبيو*  

 * قْدنَّى عٍء[ِإذَا اُهللا سرا640َ]شَيستَي *  

 * نَعا ص641]اُهللا[مرخَي وفَه *  

  * يكِْرم اُهللا 642وكَيفَ يكْرم من الَ* 

                                                                                                                                                         
  . 257: الديوان. وليس لمن لم يركِب الهول بغية

  . ورد بالهامش- 633
. من يفعل الخير ال يعدم جوازيه:  ورد بالمثل في م، وك، وج بترتيب مختلف، وهو عجز بيت للحطيئة، وصدره- 634

  .209: ، واألمثال54الديوان 
635  منسوب لزكرياء بن درهم 390: 1 وك، وج ورد المثل بترتيب مختلف، وهو في البيان والتبيين  في م،- 

وصدره في نظم . 259: 2وكذا في الجمع.  بدون عزو27: وفي األمثال. ال تنكروا السعيد فضل نعمته: وصدرهم

  .ال تنكرن لذي النّعماء نعمتَه: 53: الالّل
  : وصدره344 :2: ديوان أبي تمام. مضاربه:  م- 636

  .264: عيون األخبار.  منسوبا ألبي تمام234: جاء في األمثال.  واهللا قوس ال تطيش سهامها
  .264: 1عيون الخبار. يرى: وما ترى، ك:  م- 637
  63: 4تاريخ الطبري. يصلح:  م- 638
  . ساقط من ك وج- 639
  .102: 1عيون األخبار. د أمر تيسريعني أن اهللا تعالى إذا أراد أن يحّل عق:  ساقط من ج، في م ورد بعد- 640
  :وصدره. 230 و30واألمثال. 67: 3عجز بيت ألبي تمام البيان والتبيين وهو.  ساقط من ك- 641

  صبًرا على النّائبات صبًرا
  .لم:  ك- 642
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  .وِمن ذَِلك ما يقَُع ِفي اَألبياِت الساِئرِة

ـِي      َأرى ِبجِم643]و[ ـَى كََأنَّن   ع ـا اُهللا صاِنـَن مـيِل الظَ ِإنِّي لََأرجـو اَهللا حتّ

  :644]أبو تّمام[

  وِم ِبالنِّعـِم ـض القَـْي اُهللا بعـويبتَِل تْ    ـوى وِإن عظُمـم اُهللا ِبالبلْـقَد ينِْع

ـَوقَ طَاقَِتـهـَ كَلَّفَ اُهللا نَفْساً ف645ما   ِجـدــا تَـمود يـد ِإالَّ ِبـوالَ تَج ا    ـ

   646دـِوِه الفَـوائـمـرِء عـدةً      َأتَتْه الرزايا ِمن وجـْ اِهللا ِلـْران غَيـَ كِإذَا

  ِه ِاجِتهـاده ـْي علََيـ ما يجِن647ن اِهللا ِللْفَتَـى      فََأكْثَرـِون مـن عـُِإذَا لَم يك

  :648الُبحتُِري

ـِْر ِنعمِة    ِر ِنعمـِة ربـِهـوم ِبشُكْـتَى يقُـَفَم       649ِهــِخلِّمـن الَ يقُوم ِبشُك

  650ِمـاِلـم ِإالَّ سيِبلَـى ِبظَـا ظَاِلـٍَد ِإالَّ يـد اِهللا فَوقَهــا      ومـَن يـوما ِم

  651داـم غَـُاِن ِرزقُكـَفَِإن علَى الرحم روا      ـكُلُوا اليوم ِمن ِرزِق اِإللَِه وَأبِش

  ِه َأمر ـِي خَِليقَتـوٍم فـ ي652  لَـه كُلَّ ِه اُهللا ِإنَّـه    ـي ِبـعسـى فَرج يـْأِت

  :653أبو العتاهية]   ظ4[

ـَم   ِدـى َأحـاً ِإلَـم يمـِس محتَاجــلَ  ا     ــًـن لَـم يكُـن ِهللا متَِّهمــ

   ــهارِِِه كَاِمنـي المكَـي طَــِهللا ِف      اِرهـكْشُِ 654لُّـ الَ تَستَِقٍـِةـكَـم ِمنَّ

  :655المأمون
                                                 

  .180: 3 والعقد الفريد36: 1عيون األخبار. في ج ورد تقديم البيت على الذي يليه. وإنّي:   م، وك، وج- 643
  .316: الديوان. في م نسب البن وهب. رد في الهامش و- 644
  .274: 1العقد الفريد. في ج نسب البن أبي طالب. ال:  ك- 645
  .83: 2الديوان. وجاء في ج بترتيب مختلف.  في ك ورد منسوبا ألبي فراس- 646
  .فأول، وفيها جاء قبل البيت الذي بعده، في ج ورد منسوبا ألبي طالب:  ك- 647
  . لشاعر في الهاش، وجاء في ج منسوبا والذي بعده البن أبي طالب ورد اسم ا- 648
  . خَلِّه:  م- 649
  .آخر:  في ك جاء قبل البيت- 650
  . لحاتم الطّائي- والذي بعده– في ج نسب - 651
  .وهو خطأ) بكسر الالم(كّل :  األصل- 652
  .آخر:  م، ك- 653
  .والبيت ساقط من ك. يستقلُّ:  م- 654
  .آخر:  م- 655
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ـْلَيس ملْك الذِّي يموتُ ِبمل   وتُـك من الَ يمـِْإنَّما الملْك مل   ٍك    ـ

  اِشـومن يخِْفِض فَلَيس ِبِذي انِْتع     يرفَع    657 مِليك الدهِر656ومن ينِْعشْ

ًعـى   ِإنرم اكعـرم رتَِعي      ِهللا غَيغَـنَـرـهِِ وـيم اِئكم 658اًءـر  

ِللَّـِه ِبالب ـِة لُـِإناً   ــطْفـِري    ــقَ اُألمبـَهـَساآلبـاِت و659ـاء  

  ـدرـ والق660َـن الـربــَأيـفَ   اً    ـرى فَرجــيـَأس َأن تَـََأت

  دـحد الجاِحـجـفَ يـْيـم كَـلَ      662]له[ اِإل 661كَيف يعصىَأيا عجباً 

  663]ـدــكينـة أبـدا شاهـسـوت  ي كـّل تحريكـة،    ـــوهللا ف[

  665دـه واِحــى َأنَّـ عل664َدلُّـتَـ     ةٌ      ــيءٍِ لَه آيــلِّ شَـوِفي كُ

  ِريـي وِإلَيـِه فَقْــاِئــِه ِغنَِبـ       ي جِميِع َأمِري    ـي ِفـاُهللا حسِب

  :666]َأُبو الفَتْح الُبسِتي[

ـُالٍَل وقـِمـن ج     ِم    ــِه ِبوهـ ِإلَي667يـكُلَّمـا تَرتَِق   اِءـدرٍة وسنَـ

   اَألشْياِء669ِدعـان مبـه فَسبحـِمنْ        668]ىــَأعلَ[ ةَ ـي َأبدع البِريفَالذ

  

  670:] الُمعتَزابُن[

                                                 
  .عشُينْ:  م- 656
  .آخر: في م ورد قبل البيت. النّاس، وصححت في الهامش:  ورد في المتن- 657
  .آخر:  في م ورد قبل البيت- 658
  .آخر:  في م ورد قبل البيت- 659
  .في ك نسب لبكر بن المضمر، وفي ج البن المعتمر" آخر:"اهللا، وفيها وردد قبل البيت:  م- 660
  . ينسى:  ج- 661
  .في ك نسب البيت ألبي العتاهية، وفي ج البن المعتمر". آخر:"بل البيتفي م ق.  ورد في الهامش- 662
  . تكملة من م- 663
  .دليل:  م- 664
  .الواحد... وفي كّل تسكينة شاهد... ، فيا عجًبا122: الواحد واألبيات في ديوان أبي العتاهية:  ج-665

  .ساقط من ك وج. آخر: م.  ورد في الهامش- 666
  .221:  وكذلك الديوانكل ما يرتقى،:  م، ك، ج- 667
  . ورد بالهامش- 668
  . برواية م222: سبحان، وهو بالديوان: سبحان خالق، ك:  م- 669
  .آخر، ساقط من ك وج:  سقط من المتن، وجاء مطموًسا في الهامش، م- 670
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ـَِر وِمن وقِْت اَألجـْدِة العمــن      مــرزِق وِمـن الـرغَ اُهللا ِمـفَ   671ِلـ

  672:]ِإبراِهيم بُن المهِدّي[

  اـان قَاِضيـَ ما ك674ويقِْضي ِإلَه الخَلِْق   يسعى ويبذَُل جهده    673]َأن[علَى المرِء 

]ود الومحاقْم675]ر:  

  عـاِس بِديـي الِقيـ ِف676اٌلـذَا محـه ه     ـَتَ تُظِْهر حبـْي اِإللَه وَأنـتَعِص

  عــب مِطيـن َأحـب ِلمـِه     ِإن المحـَطَعتَألاًَ ـك صاِدقـان حبـو كَـلَ

  :677]بعض أهل العصر[

  يــِر حسِبـاِت الدهـتَ ِلنَاِئبـْوَأن   ي   ــك ربـى الَ ِمنْـك المشْتَكَـِْإلَي

  يـُل كَرِبـي وتُِزيـن روعِتـوتَُؤم ي      ـرم حاِلــَي وتـلَِّتـروي غُـتُ

]ِة678]واملَى َألِْسنَِة العِري عجا يم ذَِلك ِمن :  

  .اُهللا680ِفيما يصنَع679الِخيرةُ]  و5[

تُرا   اُسمتَراُهللا681س.   

  .682كُن مع اِهللا علَى المِزيِد

  .الفَقْر ِمن اِهللا ولَيس الوسخُ ِمن اِهللا[

  

  .684] فَقَد عادى اَهللا683من عادى مجدوداً[
                                                 

  ...مدة    العمر:...  ج- 671
  . ساقط من ك وج. آخر:  م- 672
  . سقط في المتن وأثبت بالهامش- 673
  .والبيت ساقط من ج. اسالنّ:  ك- 674
  .محمود، ساقط من ج: آخر، ك:  م- 675
  .لعمري:  م- 676
  .آخر، ساقط من ك وج:  سقط من المتن وأثبت بالهامش، م- 677
  . ساقط من م- 678
  .الخير: الخَِيرةُ، ك:  م- 679
  .الخير أجمع: 31: األمثال. ضع:  م- 680
  .ستره:  م- 681
  .المدبر: ك، ج. العالت:  م- 682
  .لحظ هو ذو ا- 683
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   .685من عبد اِهللا ِفي خَلِْق اِهللا

  . اِإلسكَاف688ُ اُهللا و687 ِإال686َّالَ يعلَم ما ِفي الخُفِّ

  . ِمن ربٍّ يركَب الِحماربِرْئتُ 

  . 689وِإذَا جاء نَهر اِهللا بطََل نَهر معِقِل

 ثَُّل ِبِه[ُأنُْموذَجا ُيتَماِة 690]ِممرالتَّو ِمن:  

بخْري ظِْلمي نتُه691ميب .  

  .ِارحم من ِفي اَألرِض يرحمك من ِفي السماِء

  . ِفي العزلَِة693السالَمةُ. اعِة ِفي القَن692َالغُنْيةُ

  . الحريةُ ِفي رفِْض الشَّهواِت

  . ِإلَى الدنْيا من خَدمِك فَاستَخِْدِميِه، ومن خَدمِني فََاخْدِميِه694 َأوحى اُهللا

  .  شَيٍء كُل695ِّ]ِمن[ من خَافَ اَهللا خَافَه كُلُّ شَيٍء، ومن لَم يخَِف اَهللا خَافَ 

 كُوندُ الَ يبخَافُ العا يم 696َأكْثَر .  

  

 ]مآد نا اَب697]يا ُأِريدِإالَّ م كُونالَ يو ُأِريدو تُِريد .  

                                                                                                                                                         
  .369: 2 والمجمع33: األمثال.  ساقط من ج- 684
  ".من عبد اَهللا عد في خلق اهللا "372: 2 المجمع- 685
  .الحقّ:  في ك اقتربت نقطة الخاء من نقطة الفاء، فصارت- 686
  .غير:  م- 687
  .258: 2المجمع. ثم:  ك- 688
. ر عيسى معقل نهر من أنهار البصرةنه: ج. نهر عيسى: م. وفي المثل بطل نهر عيسى:  أثبت الناسخ بعده- 689

  . منسوب للمولدين119: 1المجمع
  . ساقط من م- 690
  .يخرب:  ك- 691
  .الغنى: ج. الغنيمة:  ك- 692
  .والسالمة:  م، ك- 693
  .اهللا عز وجّل:  ج- 694
  . ساقط من م وك- 695
  ...ما ال:  ك- 696
  . ورد بالحاشية، ساقط من م، ك، ج- 697
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  . يا موسى من َأحبِني لَم ينْسِني، ومن رجا ِنعمِتي َألَح ِفي مسَألَِتي

بي ندالبفْنَى، واُل ياُل الَمماَألعى 698لَى، والَ تُنْس الذُّنُوبى، وصتُح ]699]و كهجو كُنِلي 

ِإذَا كَان ِفي البيِت . ، وكَِلمتُك لَينَةً تَكُن َأحب ِإلَى النَّاِس ِممن يعِطيهم الذَّهب والِفضة700َبشّا

كُني ِإذَا لَمو دبفَتَع ر701ب فَاطْلُب.  

  : وِمن اِإلنِْجيِل

  . وعلَيها رِقيب يحِصيها702]معدودةٌ[عمرك َأنْفَاس . اُرج ِإذَا ِخفْتَ، وخَفْ ِإذَا رجوتَ

اكنْسالَ ي تَ فَِإنَّهوالْم اِق. الَ تَنْسزاَألر ِة اَألخْالَِق كُنُوزع703ِفي س.  

خَِفي لْكةُ ماِفياَلْ. العمِم704هرفُ اَلْهلَِد.  ِنصالو ماِلِد عِديقُ الوص.  

  .ِابن آدم حِريص علَى ما مِنع. 705الرشْوةُ تُعِمي عين الْحِكيِم فَكَيفَ الْجاِهُل

  .واضحك مع الضاِحِكين/ ِابِك مع الباِكين، ]  ظ5[

   706]وِمن الزُبوِر[

  .  ِبالصدقَِة تَربحواتَاِجروا اَهللا

  .707من كَثُر عدوه فَلْيتَوقَِّع الصرعةَ

تَِليكبياِفيِه اُهللا وعفَي اتَةَ ِبَأِخيكالَ تُظْهِِِر الشَّم.  

ِعينلَغَ التِّسب نِر ِعلَّة708ٍِمغَي ِاشْتَكَى ِمن  .  

  . حِرقَ نُوِري ِبنَاِري َأن َأ710 َأستَِحي709الشَّيب نُوِري وِإنِّي
                                                 

  .األعمار:  ك- 698
  .م، وك، وج ساقط من - 699
  .بشّاًرا: هشًا، ج:  ك- 700
  .وإالّ:  ج- 701
  . ساقط من ك- 702
  .50: 2 المجمع- 703
  .والهم:  ج- 704
  .عين الجاهل:  م، ج- 705
  . ساقط من ك- 706
  .376: 2 المجمع- 707
  .368: 2السبعين، وكذا المجمع:  م، ج- 708
  .وأنا:  م، ك، ج- 709
  أستحيي منه:  ج- 710
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 ٌأ ِمنربم وه اِري فَِلذَِلكالب انُل ِميزدل711]كُلِّ[العيملٍَل وز .  

  .كالَ تَْأمن ِعقَاب من فَوقَِإذَا ظَلَمتَ من دونَك فَ

 ِمنِهمولَياِء عالَمكَالَِم اَألنِْبيالس  :  

هْل ُأِتيتُ ِإالَّ ِمن محبِة :  فَقَاَل، ِإنِّي ُأِحبكَ يا صِفي اِهللا712 السالَمقَاَل رجٌل ِليوسفَ علَيِه

، وَأحبتِْني امرَأةُ 715 حتَّى َألْقَوِني ِفي الجب714 َأحبِني َأِبي فَحسدِني ِإخْوِتي713]ِلي[النَّاِس 

: وِقيَل لَه.  ُأِحب َأن يِحبِني ِإالَّ ربي717، ولَست716ُالعِزيِز فَلَِبثْتُ ِبضع ِسِنين ِفي السجِن

 720ولمَّا التَقَى. 719َأخَافُ َأن َأشْبع فََأنْسى الِْجياع: 718َأتَجوع وِفي يِدك خَزاِئن اَألرِض؟ قَاَل

داود . ِكن سلِْني عن لُطِْف ربييا َأبِت الَ تَسَألِْني عن صِنيِع ِإخْوِتي ولَ: 722 قَاَل721مع َأِبيِه

انملَيا 723ِلسِهملَيالَُم عاقَِة َألٍْف 724السداِحٍد ِبصةَ واودالَ تَشْتَِر ع نَيا بِش خَلْفَ . يِام نَيا بي

  . والَ تَمِش خَلْفَ اَمرَأٍة725اَألسـِد واَألسـوِد

  

  .شَماتَةُ اَألعداِء: 727د ما مر ِبك ِمن البالَِء؟ فَقَاَلما َأشَ: 726يوبَألوِقيَلِ 

الَمِه السلَيى عا: 728ِعيسوهرمالَ تُعا ووهربةٌ فَاعا قَنْطَرنْي729الد.  
                                                 

  . ساقط من م- 711
  .صلى اهللا عليه وسلم: ج. لصالة والسالمعليه ا:  ك- 712
  . ساقط من ج- 713
  .إخواني:  ك- 714
  البئر، ثم صححها الناسخ في الهامش:  ورد في المتن- 715
  ...فلبثت في السجن يضع:  م- 716
  .فلست:  ج- 717
  .فقال:  ك، ج- 718
  .الجائع:  ج- 719
  . ورد في المتن ألقى وصححت في الهامش- 720
  .بأبيه:  ج- 721
  ...ل له أبوه ما صنع إخوانك قالقا:  م- 722
  .قال داود لسليمان: ج. قال دواد النبي عليه الصالة والسالم:  م- 723
  .عليهما الصالة والسالم:  ك- 724
  . لعلّها األسود- 725
  .عليه السالم: ج. عليه الصالة والسالم:  م، ك- 726
  .قال:  م، ج- 727
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  . النِّساِء، وكُونُوا ِمن ِخياِرِهن علَى حذٍَر730ِاستَِعيذُوا ِباِهللا ِمن ِشراِر

الَ تَنِْطقُوا ِبالِْحكْمِة ِعنْد .  اَألحمِق732َأعياِني ِعالَج و731َألكْمه واَألبرص فََأبرْأتُهماا عالَجتُ

  . َأهلَها فَتَظِْلموهم733الْجهاِل فَتَظِْلموها، والَ تَمنَعوها

 تَحتَ 737 الدر736الَ تَطْرِح/  الطَِّحين 735ُل تَكُونُوا كَالمنِْخِل؛ يمِسك النُّخَالَةَ ويرِس734الَ]   و6    [

  . الْخَنَاِزيِر، يعِني؛ الِعلْم     َأرجِل 

  . اُألخْرى740 َأسخَط739َ لَه ضرتَاِن كُلَّما َأرضى ِإحديِهما738مثَُل الدنْيا واآلِخرةَ كَرجٍل

سلَيو رالشَّج ا َأكْثَرا 741مكُلُّه ]742]تُثِْمر.  

  

  

  

، وما 747] ولَيس كُلُّها ِبنَاِفٍع746ما َأكْثَر العلُومو[ ولَيس كُلُّها ِبطَيٍب، 745 الثِّمار744َأكْثَر 743ام

  .748َأكْثَر العلَماء ولَيس كُلُّهم ِبمرِشٍد

                                                                                                                                                         
  قال: م. لسالموقال عيسى عليه ا: ج. عليه الصالة والسالم:  م، ك- 728
  .382: 1الدنيا قنطرة: المجمع. فاعبرها وال تعمرها:  ج- 729
  .شر:  ك- 730
  .وأبرأتهما:  ك- 731
  .خالف:  ك- 732
  .تمنعوا:  ك- 733
  .وال:  ج- 734
  ...تُرسل... تُمسك:...  ك- 735
  .ال تطرحوا:  ج- 736
  .واهللا هو خطأ:  ك- 737
  .كمثل الرجل: ك. كمثل رجل:  م- 738
  . وهو خطأ.إحداهما:  ك، ج- 739
  .سخط:  ج- 740
  .ولكن ليس:  م- 741
  .بمثمر: م، ك، ج.  ورد خطأ في المتن، وصححه الناسخ في الهامش- 742
  .وما:  م، ك، ج- 743
744 - اء وهو خطا( ورد في المتن أكثربضم الر.(  
  .الثّمر:   ك- 745
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  .قَتَلْتَ فَقُِتلْتَ، وسيقْتَُل قَاِتلُك: ومر ِبقَِتيٍل فَقَاَل

  :751ما َأبلَغَ وَأحسن ِمنْها.  ِمن َألْفَاِظ القُرآِن750]ِبها [749ذٌَج ِمن َأمثَاِل العرِب ُيتَمثَُّلُأنُْمو

  .753] نَِسي بجير خَبره752بجير بجره[عير : العرب تَقُوُل ِفيمن يعير غَيره ِبما هو ِفيِه

  .754﴾ لَنَا مثَالً ونَِسي خَلْقَهوضرب  ﴿وِفي القُرآِن 

وكَانَِت النَّعُل لَها ". [ِإن عادتْ العقْرب عدنَا لََها " :وِفي معاودِة العقُوبِة ِعنْد معاودِة الذَّنِْب

هاِضر755]ح.  

  .757﴾وِإن تَعودواْ نَعد ﴿ 756]﴾ وِإن عدتُم عدنَا﴿وِفي القُرآِن [

ِرِهواَل َأمباِني وِق الْجنَفَخَ: ِفي ذَو كفُوكَتَا وَأو اكد758ي.   

  .759﴾ ذَِلك ِبما قَدمتْ َأيِديكم ﴿وِفي القُرآِن 

  

  

  .761﴾َألَيس الْصبِح ِبقَِريٍب﴿وِفي القُرآِن   قَِريب760وِإن غَداً ِلنَاِظِره: وِفي قُرِب الْيوِم ِمن غَِد

  .763﴾اَلْآن حصحص الْحقُّ﴿وِفي القُرآِن .  الصبح ِلِذي عينَيِن762قَد بان: ي ظُهوِر اَألمروِف
                                                                                                                                                         

  .وهو خطأ. أكثر العلوِم:...  األصل- 746
  . ساقط من ج- 747
  .، والتصويب من م، وجكلّها:  ورد في األصل- 748
  .يمثّل:  م- 749
  . ورد بالهامش، ساقط من م، وك، وج- 750
  .بأبلغ وأحسن منها: ج. ما أحسن منها وأبلغ:  م- 751
  .630: 1. بجرة، ويروى بفتح الباء:  المجمع- 752
  . ورد في ك بحون إعجام- 753
  .78:  سورة يس اآلية- 754
  .جساقط من م، و.  سقط من المتن وأثبت بالهامش- 755
  .8: سورة اإلسراء اآلية.  ورد بالهامش- 756
  .19:  سورة األنفال اآلية- 757
  .117: ، أمثال الضبي334: ، والجمهرة410: 2المستقصى. 491: 2 المجمع- 758
  .182:  سورة آل عمران اآلية- 759
  .97: 2المجمع. للنّاظرين:  م- 760
  81:   سورة هود اآلية- 761
  .بين: تبين، ك، ج:  م- 762
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   وِفي766 َأخَاك تَمرةً فَِإن َأبى فَجمرة765ًِاعِط: 764اِإلساءِة ِإلَى من الَ يقْبُل اِإلحسان وِفي

  وِفـي فَـوِت. 767﴾رحمِن نُقَيض لَه شَيطَاناً فَهو لَه قَِرينيعشُ عن ِذكِْر ال ومن﴿:القُرآِن

  .768السيفُ العذَْل اَألمـِر سبقَ

  : وِفي الوصوِل ِإلَى الْمراِد ِببذِْل الرغَاِئِب769﴾قُِضي اَألمر الذِّي ِفيِه تَستَفِْتياِن﴿وِفي القُرآِن 

  .ء يعِط مهرهامن ينِْكح الْحسنَا

  : مراِدِه771]ِمن[ وِفي منِْع الرجِل 770﴾ لَن تَنَالُواْ الِبر حتَّى تُنِْفقُواْ ِمما تُِحبون﴿:وِفي القُرآِن

  .772ِحيَل بين العيِر والنَّزواِن

  .773﴾وِحيَل بينَهم وبين ما يشْتَهون﴿: وِفي القُرآِن

  .774"عاد غَيثٌ علَى ما َأفْسد" ساءةَ ِإلالَِفي اوِفي تَ

: وِفي ِاخِْتصاِص كُلُّ مقَاٍم ِبمقَاٍل. 776﴾ السيَئِة الْحسنَةَ  / ثُم بدلْنَا مكَان﴿:  القُرآِن775]ِفي[و] ظ6[

      

  .778﴾  ِلكُلِّ نَبإٍِ مستَقَر﴿: وِفي القُرآِن. 777ِلكُلِّ مقَامٍِ مقَالٌُ

                                                                                                                                                         
  .81: ة يوسف سور- 763
  .يفيد اإلحسان إليه:  م- 764
  .أطعم:  ج- 765
  .646: 1 المجمع- 766
  .36:  سورة الزخرف- 767
  .181، 48: أمثال الضبي. 115: 2المستقصى. 461: 1المجمع. السيفَ العذُل:...  م- 768
  .41:  سورة يوسف- 769
  .92:  سورة آل عمران- 770
  . ساقط من ك وج- 771
  .300: 1 جمهرة األمثال- 772
  .54 سورة سبأ، اآلية- 773
  .اإلفساد: خبل، والتخبيل: فسد، ويروى: ، ويروى155: 2 المستقصى- 774
  . ساقط من ك- 775
  .95:  األعراف- 776
  :  منسوب البن األعرابي في قوله193: 2، ومجمع األمثال26:  األمثال- 777

  فإن لكّل مقام مقاال  تحنن علي هداك المليك

  .293: 2المستقصى في األمثال
  .67:  األنعام- 778
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  .781 ِفي معاِنيها ِبَألْفَاِظ الْقُرآِن780]ِبِه[ ُيتَمثَُّل 779]ام[وِمن َأمثَاِل العجِم والْعامِة 

]مجاقَ ِك782]العرنَّى ِإحه تَمسِرقَ ِكدُأح نِس مِرِه783دغَي  .آنا ﴿ 784الْقُركَم ونتَكْفُر واْ لَودو

س واْ فَتَكُونُوناءًً كَفَر785﴾و.  

  :اَلْعجُم والعامةُ

  .786من حفََر ِبْئراً ِلغَيِرِه سقَطَ ِفيِه

] فَرح نَألمقَعْؤِمِن قَِليباً      َأواُهللا ِفيـِخيِه الْم 787]اًـِه قَِريبـه  

  .789﴾والَ يِحيقُ الْمكْر السيء ِإالَّ ِبَأهِلِه﴿: 788القُرآن

شِْبهِرٍئ يلُكلُّ اَمِفع ــه    ـه فَه ءرَل الْْما فَعلُـ  مَأه 790هـو   

  

  

  

  

ِمن حيثُ يْؤتَى [كُِل البقَْل : العامةُ. 793﴾ كُلٌّ يعمُل علَى شَاِكلَِتِه 792]قُْل [ ﴿:791القُرآن

  .797﴾اء ِإن تُبد لَكُم تَسْؤكُمالَ تَسَألُوا عن َأشْي﴿: 796القُرآن.  عن الْمبقَلَه795 والَ تَسَألَن794]ِبِه

                                                 
  . ساقط من م، وك، وج- 779
  . ورد في الهامش، ساقط من م وج- 780
  . في م ورد العنوان شبه مطموس- 781
  .العجم تقول: ك.  ساقط من م- 782
  .كُدس، بضم الكاف... كُدسه:  م، ك- 783
  .وفي القرآن:  ج- 784
  .89:  سورة النساء- 785
  ).ألخيه جًبا وقع فيه منكًبا (... 354: 2المستقصى. راة وقع فيهاألخيه مغ:... ج. ألخيه وقع فيه:... ك. فيها:  م- 786
  .178: األمثال. ساقط من م، وك، وج.  ورد في الهامش شبه مطموس- 787
  .وفي القرآن:  م، ج- 788
  .43:  سورة فاطر- 789
  :وجاء بعده. من يفعل الشر فهو أهله:  ج- 790

   حيث تأتي المكارهرب خير أتاك من   ربما خير للفتى وهو للخير كاره
  .وفي القرآن:  م، ج- 791
  . تكملة من م وج- 792
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  اِرهـتَ كَـاِره       خَار اُهللا لَك وَأنْــكَم مرةٍِ حفَّتْ ِبك المكَ

وعسى َأن تُِحبواْ شَيئاً وهو شَر [ َأن تَكْْرهواْ شَيئاً وهو خَير لَكُم 798 وعسى﴿:وِفي القُرآِن

800]799﴾لَكُم.  

 803 َأن تَكْرهواْ شَيئاً ويجعَل اُهللا ِفيِه خَيراً كَِثيرا802 وعسى﴿[ :801]ي القُرآِن َأيضاًوِف[

﴾[804  

  . 807﴾ خَير لَك ِمن اُألولَى806]ولَآلِخرةُ[﴿: 805القُرآن. الْمْأموُل خَير ِمن الْمْأكُوِل: العامةُ

مجالع :رِم خَيوِفي الب كَان اِئدلَوالص ِمن ِلما س808 م .آنراً ﴿: 809القُرخَي اُهللا ِفيِهم ِلمع لَو 

مهعمي 810﴾لََأستَنَب811الْم :اِئدٍم فَوقَو ٍم ِعنْدقَو اِئبصم.  

  

آنا﴿: 812القُرواْ ِبهحفْرَئةٌ ييس كُمتُِصب 813﴾ ِإن .الْخَنَاِزيِر تَنِْفقُ الِع: شَاِعر ةِعنْدذْر.  
                                                                                                                                                         

  .84:  سورة اإلسراء- 793
  .برواية األمثال156: 2مجمع األمثال. تُوتى به... 29: األمثال.  ورد بالهامش، ساقط من م، وك، وج- 794
  .وال تسأل:  م، ج- 795
  .وفي القرآن:  م- 796
  .101:  سورة المائدة، اآلية- 797
  . فعسى:  ك- 798
  .216:  سورة البقرة، اآلية- 799
  . تكملة من م- 800
  . ساقط من ك وج- 801
  .عسى:  األصل- 802
  .19:  سورة النّساء، اآلية- 803
  . ساقط من ج- 804
  .وفي القرآن:  م- 805
  .اآلخرة:  م- 806
  .4:  سورة الضحى، اآلية- 807
  .لمت من الصيادس... البومة... 271: 2مجمع األمثال. على)... وهو تصحيف(اليوم :...  ك- 808
  .وفي القرآن:  م- 809
  .23:  سورة األنفال، اآلية- 810
  .متنبي:  م- 811
  .في القرآن: وفي القرآن، ج:  م- 812
  .120:  سورة آل عمران، اآلية- 813
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آن814القُر :﴿815﴾الْخَِبيثَاتُ ِللْخَِبيِثين .مجا : 816العتَ لَهالَحاً ِإذَا َأنْبلَِة صِرِد اُهللا ِبالنَّمي لَم

 .817جنَاحا

آنواْ  ﴿:818القُرتَّى ِإذَا فَِرحا ُأوتُواْ[حغْتَة819ً]ِبمب مةُ .820﴾ َأخَذْنَاهام821الع : ِصيدالَ ي الكَلْب

  .824كُلُّ شَاٍة ِبِرجِلها ستُنَاطُ: العجم. 823﴾ الَ ِإكْراه ِفي الِديِن ﴿: 822القُرآن. اًكَاِره

آنِهينَةٌ﴿ :القُرتْ ربا كَس825﴾كُلُّ نَفٍْس ِبم.  

  :  القُرآِن 828]َألْفَاِظ [827 ما يجِري مجرى اَألمثَاِل ِمن826]وِمن ساِئِر[]   و7    [

﴿لَى الرا عالَغُ موِل ِإالَّ البى ﴿829﴾سوسا مٍر يلَى قَدِفَئٍة قَِل﴿830﴾ ِجْئتَ ع ِمن يلٍَة  كَم

 ما ﴿833﴾ اآلن وقَد عصيتَ قَبُل ﴿832﴾ َألَيس ِمنْكُم رجٌل رِشيد ﴿831﴾ غَلَبتْ ِفَئةً كَِثيرةً

 وهْل جزاء اِإلحساِن ﴿835﴾قُلُوبهم شَتَّى  تَحسبهم جِميًعا و﴿834﴾علَى الْمحِسِنين ِمن سِبيٍل 

                                                 
  .في القرآن: وفي القرآن، ج:  م- 814
  .26: سورة النور. الخبيثون للخبيثات:  ج- 815
  .العامة والتصويب من ك وج:  األصل- 816
  . إذا أراد اهللا هالك النّملة أنبت لها جنحين15:األمثال... إذ:... للنّملة، ج:...  ك- 817
  .وفي القرآن:  م- 818
  . ورد بالهامش- 819
  .44:  سورة األنعام، اآلية- 820
  .العجم:  م- 821
  .وفي القرآن:  م- 822
  .256:  سورة البقرة- 823
  .برجلها تناط، ويروى تناط برجلها... 226: 2ألمثال المستقصى في ا106: 2مجمع األمثال. تعلق: تناط، ج:  ك- 824
  .38:  سورة المدثّر- 825
  . ساقط من م- 826
  .في:  م- 827
  . ورد في الهامش- 828
  .99: سورة المائدة... وما:  األصل- 829
  .71: وهو باألمثال. 40:  سورة طه، اآلية- 830
  .71: وهو باألمثال. 249:  سورة البقرة، اآلية- 831
  .78: ية سورة هود، اآل- 832
  .91:  سورة يونس، اآلية- 833
  .91:  سورة التّوبة، اآلية- 834
  .14: سورة الحشر، اآلية- 835
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 انسِمثُْل خَِبيٍر ﴿836﴾ِإالَّ اِإلح نِْبُئكالَ ي837﴾ و﴿ وندا تُوعاتَ ِلمهياتَ ههيكُلُّ ﴿838﴾ه 

 ونفَِرح ِهميا لَدٍب ِبما ﴿ 839﴾ِحزهعسكَلِّفُ اُهللا نَفْساً ِإالَّ وتَِوي﴿840﴾الَ يسْل يه  الِذين 

 ونلَمعالَ ي الِذينو ونلَمع841﴾ي ﴿ بالطَيتَِوي الْخَِبيثُ وس842﴾ قُْل الَ ي.  

  :845]لسالَُمعلَيِهُم ا [844 ُيتَمثَُّل ِبِه ِمن قَصِص اَألنِْبياِء843وِمما

 برضثَُل[يِفينَِة نُوٍح846]الْماِب نُوٍح. 847 ِبسغُرو .اِهيمرنَاِر ِإبفَ. ووسِذْئِب يوِت . وحو

ونُسى. [يوسا مصع848]و .انملَيخَاتَِم ساِلٍح. ونَاقَِة صر. ويزاِر عِحم849و.  

:  كَان عاِلي الِسن، ِقيَل851فَِإن. ، ِإذَا كَان متَكَلِّفاً ِبمصاِلِح النَّاِس850فُالَن وِصي آدم: ويقَاُل

 عنَشََأ م ِفينَِةقَدِقيَل853فَِإذَا. 852نُوٍح ِفي الس ،ُل لَهسرا يِطئاً ِفيمبم نُوٍح:  كَان ابغُر وه.  

الَ يغُرنَّكُم : وكَان يقَاُل[َأنَِسيتُم ِإخْوةَ يوسفَ؟ : ؟ فَقَاَل855ب الْمْؤِمنَأيكِْذ: " 854وِقيَل ِللْحسِن

وسةَ يِإخْو فَِإن ،كَاء856]فَالب كُونبِعشَاًء ي ماهواْ َأباءج ."  
                                                 

  . 178: ، األمثال60:  سورة الرحمان، اآلية- 836
  .14:  سورة فاطر، اآلية- 837
  .36:  سورة المؤمنون، اآلية- 838
  .32:  سورة الروم، اآلية- 839
  .178: األمثال. 286:  سورة البقرة، اآلية- 840
  .9:  سورة الزمر، اآلية- 841
  .100:  سورة المائدة، اآلية- 842
  .ما:  م- 843
  .النّبي، وصححت في الهامش:  جاء في المتن- 844
  .عليهم الصالة والسالم:  ساقط من م، ك- 845
  . ساقط من م- 846
  ...كأنّه: 149: نفسه.  فالن سفينة نوح70:  األمثال- 847
  . ساقط من م- 848
  .سالمعليهم ال:  ج- 849
  .50:  األمثال- 850
  .فإذا:  م، ك، ج- 851
  .50:  األمثال- 852
  .وإذا:   م- 853
  .هو الحسن بن يسار البصري. رحمه اهللا تعالى:  ك- 854
  .المؤمن للمؤمن:  م- 855
  . ساقط من م- 856
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ا قَاَل الشَّاِعرفَ، كَموسِة ِبِذْئِب ياحِة الساءرثَُل ِفي بالْم برضيو:  

لَيا857عاِهللا ِفيم858 ولَى الِذئ واْ    ـــ لَفَّقُوا كَذَبقُوٍب ععالَِد يـْ  كَِكذِْب َأو   .ِبـ

  . اُهللا يوسفَ علَى يعقُوبقَد رد: لْحِبيِب ِإلَى الْمِحبويقَاُل ِفي عوِد ا

  .859كََأنَّه قَِميص يوسفَ ِفي عيِن يعقُوب: َوِفي حسِن الْموِقِع

  :860]بِن عباٍد الِ [ويستَحسن قَوُل َأِبي طَاِلٍب الْمْأمونِِي 

  862]اـَماً كَِذبد[  اَألسباِط َأنْتَ ودعواهم     َأبو  يوسفَ واَألسباطُ هم و861كُنْتُفَ

   الَ يطَاقُ ِمن سنَِن865 الِْفرار ِمما:864 قَولُُهم863]علَيِه السالَُم[وِمن َأمثَاِل ِقصِة ُموسى ] ظ7[

  .867﴾  فَفَررتُ ِمنْكُم لَما ِخفْتُكُم﴿ 866يِريدون قَولَه الْمرسِلين؛  

ملُهقَوى : ووسِم مقَو ِمن لُوالًِإفُالَنم 868ذَا كَان .869قَاَل الشَّاِعر:  

   علَى طَعاِم 871وسى       فَهم الَ يصِبرونـ م870َأراك بِقيةً ِمن قَوِم

  . فُالٍَن َأفْرغُ ِمن فَُؤاِد ُأم موسى872]بيتُ: [ويقَاُل

                                                 
  .أال:  في ك جاء فوقه- 857
  .لما:  ك- 858
  وإذا قَد ِمتََّ َأباعك التَّرِحيبــا   اإلله ِحياطَةً] َأودعك[إن ِغبتَ :  وجاء في الهامش- 859

                      ِمن كونِسدٍة[  وي [هكَقَِميِص     كََأنَّك ِعنْـد]َفوسا] يقُوبعِإذَا َأتَى ي  

  .ما جاء بين قوسين ورد مطموسا، وال وجود للبيتين في باقي النسخ
  . ساقط من ج- 860
  .ألسباطوهو أبو ا... وكنت:  م، ج- 861
  :أثبت الناسخ بالهاش بيتا، عجزه مطموس، تبينت منه ما يلي.  ساقط من ج- 862

  الــورى رتبـــا.... إذ  وعصبة بات فيها الغيض متقدا
  . ومما يتمثل به من قصص األنبياء عليهم الصالة والسالم: ك. ساقط من م- 863
  .كقولهم:  ج- 864
  .ممن:  ج- 865
  .قوله عز اسمه:  م- 866
  .21: ة الشّعراء، اآلية سور- 867
  .ملوًما، وهو تحريف:  ك- 868
  .أبو نواس:  ورد في هامش م- 869
  .آل، وصححت في الهامش:  ورد في م- 870
  .يبصرون:  ج- 871
  . تكملة من م- 872
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 876 ِبحكِْم ِفرعون875 لَم يرض ِبحكِْم موسى رِضي874ومن. 873 نَِبيٍّ ِفرعونِلكُلِّ: ويقَاُل

  .877]يقَاُل ِلمن يرفُض الْحقَّ ويطْلُب الْباِطَل[

  .878كََلِِّم النَّاس فَِإن اَهللا قَد كَلَّم موسى: وينْشَد البِن بساٍم

  :879وينْشَد ِلَأِبي نُواٍس

اِقي ِإفْكب كي ى ِبكَفٍّ خَِصيِب 880فَِإنوسى مصع فَِإن     ِفيكُم نوعِفر   

  ]:881وِلغَيِرِه[

  ذَا جاءك موسى وَألْقَى الْعصـا       فَقَـد بطَـَل السحـر والساِحرِإ

  : وقَاَل بعض السلَِف

 ذَهب يقْتَِبس نَاراً فَكَلَّمه اُهللا 883نْك ِلما تَرجو، فَِإن موسى تَرجو َأرجى ِم882]الَ[كُن ِلما 

  .تَكِْليما

  

  

  

]884قَاَل الشَّاِعر:  

الَكُـن جا تَـرنَجـو ِلنَفِْســ ِلم ا لَهماً ِلموي ى ِمنْكجَأر     ـَك885اح  

   داِج886ـاٍء رآه واللَّيـُل  ِمن ِضي  اراً   ـَِإن موسى مضى ِليقْتَِبس ن[
                                                 

  .لكّل فرعون موسى:  ك- 873
  .فمن:  م- 874
  .فقد رضي:  ك- 875
  . منسوب للمولدين368: 2: األمثال، ومجمع 21: وهو في األمثال. ويروى بجور موسى: ورد بعده:  ج- 876
  . ورد في الهامش، ساقط من م، وج- 877
  إنما أنت ابن عيسى    لست روح اهللا عيسى: في م ورد بعده. 77:  األمثال- 878
  .وألبي نواس:  ج- 879
  .سحر:  ج- 880
  . ساقط من م، وج- 881
  . ساقط من م، وك، وج- 882
  .عليه السالم:  ج- 883
  .لبعض الشعراء:  ج- 884
  .وأنت له راج. :..ج- 885
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  887]ر منَـاِجـ فَنَاجـاه وهـو خَي   ـم اَهللا   ـد كَلَّـه وقـفََأتَـى َأهلَ

  .، ِإذَا كَان يِديم السفَر ويكِْثر الْمِسير888ويقَاُل فُالَن خَِليفَةُ الخَِضر

  .890ِإنِّي لَم َأعِقر نَاقَةَ صاِلٍح: ِتِه براءِة ساح889ويقُوُل من ينَبه علَى

نِفيم نْشَدي891وتَِعينس892 يعرَأسْأخَذاً، وم بَأقْر وا هم هِعنْدِعيِد، وَأثَراً 893 ِبالب ]894]ِمنْه:  

  896 مريِملْمِسيِح بِنِبِه وهو جار ِل    ِليشْتَِفي      895وِذي ِعلٍَّة يْأِتي عِليالً

  .898 كَفَقِْر اَألنِْبياِء؛ ِلَأن فُقَراءهم َأكْثَر ِمن َأغِْنياِئِهم897فَقْرهم: ويقَاُل

  

  

  

  

  900 علَيِه الصالَةُ والسالَُم899وِمما ُيتَمثَُّل ِبِه ِمن َأحواِل الُْمصطَفَى[

  :901ِالبن الروِمي

                                                                                                                                                         
  . ورد خطأ اهللا- 886
  . زيادة من ج- 887
  ".الِْخضِر... كأنّه:"150: ، نفسه"الِخضِر... هو:" 49:  األمثال- 888
  ...لمن ينبئ عن:...  ج- 889
  .79:  األمثال- 890
  .لمن:  ك- 891
  ...على أمر،:...  ج- 892
  .أحسن:  م، ك، ج- 893
  . ساقط من ج- 894
  . طيًبا: رالعليل، وجاء فوق السط:  ج- 895
  :الشعر للخوارزمي من قصيدة له: وجاء في هامشه. مريما:  ط- 896

  طهورا وارض بعده بالتيمم  وما كانت في تركك إلى كتاركة
  .فقر:  م-897

  .األغنياء:  ج- 898
  .النَبي:  ك، ج- 899
  .عليه السالم وآله:  ج- 900
  .ابن الرومي:  ك، ج- 901
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]كَذَا اَألمـو اددكُلَّمـاَ اَز قريتْ ِمنـضبعـْاً         قَررس اِجــةُ اِإلنِْفـه902]ر  

ٍف903فَكَمى شَرِن ذُرالَ ِبابع 904 َأٍب قَد      ا عـ  كَمسنـالَ ِبردـَوِل اِهللا ع   ان ـ

  :905]ِلغَيِرِه[

النَِبي ادس قَـد كَـذَاكومحــ م      ك دآِخـَ  كُلَّ اَألنَاِم و ـانرسرِل ــ م  

َـَّامِ] َ906]َألِبي تم:  

بةَ رفْوص كَـانو ـذَا النَِبياٍد ِفي اَألنَـهِن بيب ق907َاِمــِه        ِمناِريــ و  

هـةً         وابِل النّفاق ِعصَأه ِمن خَص َأشَـقَد َأذًى ِمـم الكُفّـد ـاِرــَن  

    908راِرــِن اَألسـالسوِر الِتـي         رفَعتْ لَه سجفاً عحتَّى اَستَضاء ِبشُعلَِة 

  909]:ولَه َأيضاً[

  يـع النَِّبـِن مـِب ِهجرتَيـفَهْل من جاء بعـد الْفَتِْح يسعـى          كَصاِح

  910:]ابُن الْحجاِج[

   911]ـاِرـى الْغَـدى ِإلَـ    فَـر نَِبي الْه   د   ـالَ عار الَ عار ِفـي الِفراِر فَقَ

  

القَِليلَِة [ ِهي جواِمُع الْكَِلِم 913 ُيتَمثَُّل ِبِه ِمن َأقْواِل النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه التِّي912وِمما

  اَأللْفَاِظ

                                                 
  . زيادة من ج- 902
  وكم:  ك، ج- 903
  .ن له شرفًاباب:  ج- 904
  .غيره، ساقط من ج:  ك- 905
  .أبو تمام، ساقط من م:  ك- 906
  .لألنام:  ك- 907
  .األستار:  ك- 908
  .وله، ساقط من ج:  ك- 909
  . ساقط من ج- 910
  . زيادة من م، وك ، وج- 911
  .وما:  ك- 912
  .أقواله التي:  م، ك، ج- 913
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ك[الْكَِثيرِة الْمعاِني  ُه915 ]َألْفَاظٌ] 914ِمن ذَِل علَيِه [عرُب ِإلَيها كَقَوِلِه  ال916ْ لَم تَسِبقْ

  ] 917السالَُم

   ". 918ِإياكُم وخَضراء الدمِن"

   ".919كُلُّ الصيِد ِفي جوِف الفَرا" 

  ". 920ماتَ فُالَن حتْفَ َأنِْفِه" 

  ". ِفيها عنْزاِن ح تَنْتَِط921الَ  

   ".923لَى َأقْذَاٍء وجماعةٌ ع922هدنَةٌ علَى دخٍَن" ]  و8    [

   ".924ِإن الْمنْبتَّ الَ َأرضاً قَطَع والَ ظَهراً َأبقَى" 

  .925"نُِصرتُ ِبالرعِب " 

  .926"ُأوِتيتُ جواِمع الْكَِلِم " 

 "ِميح 927اآلن ِطيسالْو ".  

 "دقَي انالِْفتِْك 928اِلإيم ."  

                                                 
  .له من ذلك: م.  ورد في الهامش- 914
  .عليه السالمألفاظ له :  ساقط من م، ج- 915
  .يسبقه:  ك، ج- 916
  . ساقط من م وك- 917
  .451: 1، والمستقصى46: 1 وهو بالمجمع69: 1  ضعيف جًدا، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة- 918
  .224: 1، والمستقصى109: 2 وهو بالمجمع- 919
  . 338: 1 وهو بالمستقصى- 920
  .277: 2المستقصى. أن ال:  ك- 921
 وفيه يروى أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قاله عندما سئل عن 389: 2صويب من المستقصىدخِْن، والت:  األصل- 922

  .آخر الزمان
  .أقذ:  ك- 923
حديث المنبت إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق وال تبغض إلى نفسك طاعة اهللا فإن المنبت :  ورد في الحاشية- 924

. لمن حمل على دابته فوق طاقتها، فيبقى منقطعا به: ورد بعدهفي م . ورد باقي الكالم مطموسا... ال أرضا قطع وال

  .410: 1وكذا في المستقصى.  قاله صلى اهللا عليه وسلم لرجل15: 1المجمع
  ).2755 وصحيح البخاري كتاب الجهاد والسير 813كتاب المساجد ومواضع الصالة (صحيح مسلم - 925
  .460: 3سلسلة األحاديث الصحيحة... فواتح... - 926
  .حمي:  ك- 927
  .قيد الفتك:  م- 928
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  ". اِهللا اَركَِبي 929يا خَيَل" 

  ". تَنْفَِرِجي 930 َأزمةُِاشْتَدي" 

  .931]"النِّهايةُ ِفي الشِّدِة " [

 ضرب مثٍَل َأو ِإرساَل ِفقْرٍة فَتَمثََّل 932وِمن ذَِلك ما َأجراُه ِفي عرِض كَالَِمِه غَير قَاِصٍد

  :كَقَوِله .933النَّاُس بِه

  . "934حوالَينَا والَ علَينَا" 

   ".935ِدنحولَها نُدنْ" 

  ".سلْمان ِمنَّا َأهَل الْبيِت" 

  .936"سبقَك ِبها عكَاشَة" 

  .937"ِرفْقاً ِبالْقَواِريِر" 

   ".938ِمنًى منَاخُ من سبقَ" 

  ".939نَبدُأ ِبما بدَأ اُهللا ِبِه" 

  

  

  ".940ِاعِقْل وتَوكَّْل "

                                                 
  .خليل، وهو خطأ:  م- 929
  .413- 412: 5 سلسلة األحاديث الضعيفة2319 موضوع - 930
  .412: 5 سلسلة األحاديث الضعيفة2391وهو موضوع .  ساقط من م، وك، وج- 931
  .قاصد به:  م- 932
  .فيتمثل: ج. فتمثل به الناس:  ك- 933
  .5628: ، صحيح البخاري1493: صحيح مسلم- 934
: ورد في الهامش. 300: 1المجمع. 202، والتصويب من كتاب صفة الصالة ...حول هذا: م. حولهما:  األصل- 935

أدعو بكذا وكذا وأسأل : ما تدعو في صالتك؟ فقال الرجل: قوله عليه السالم حولهما ندندن وسببه أنه سأل رجال فقال

  .فقال عليه السالم حولهما ندندن...) تحسب( ربي الجنة وأتعوذ من النار فأما دندنتك ودندنة معاذ فال
  .عكّاشة: 116: 2المستقصى...". إليها"... 70: األمثال. 317  صحيح مسلم، كتاب اإليمان - 936
  .9: كتاب الحجاب. قاله ألنِْجشَةَ وكَان يحدو بالنِّساِء:  في م جاء بعده- 937
  .س فيه شَرع سواء أي النّا19: األمثال. 22:   كتاب إصالح المساجد- 938
  ".به... إبدأوا: " 1120: وهو في كتاب اإلرواء. أبدأ بما بدأ اهللا:  ك- 939
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  ".941زر ِغباً تَزدد حباً" 

 ذَِلك ِمنِفي[و[الَُم942ِه السلَيِثيالَِتِه عتَماِتِه و943 تَشِْبيه] ِلِه944]كَقَو:  

  ".النَّاس كََأسنَاِن الْمشِْط " 

  .945]وِإنَّما يتَفَاضلُون ِبالتَّقْوى[

  .947]ا فَِقهواِْإذَ[، وِخيارهم ِفي الْجاِهِليِة ِخيارهم ِفي اِإلسالَِم 946النَّاس معاِدن كَمعاِدِن الذَّهِب

  ". تَِجد ِفيها راِحلَةً 949]تَكَاد[ الَ 948النَّاس كَِإِبٍل ماَئٍة" 

  ".اد، وِإن ُأِنيخَ علَى صخْرٍة ِاستَنَاخَ 951، ِإن ِقيد اَنْق950َالْمْؤِمن هين لَين كَالْجمِل اآلِنِف" 

  .952"ه بعضاً بعضِن كَالْبنْياِن يشُد الْمْؤِمن ِللْمْؤِم"

  .954" عنْها هلَك953 من رِكب ِفيها نَجا ومن تَخَلَّفَ،ِعتْرِتي كَسِفينَِة نُوٍح"

" تُميتَدِاه تُميِهِم ِاقْتَدوِم ِبَأياِبي كَالنُّجح955" َأص.  

  ".مثَُل َأصحاِبي كَالِْملِْح، الَ يصلُح الطَّعام ِإالَّ ِبِه " 

  ".، الَ يدرى َأولُه خَير َأم آِخره 956ُأمِتي كَالْمطَِر" 

                                                                                                                                                         
940 .  يضرب في أخذ األمر بالحزم والوثيقة652: 1المجمع...اعقدها: 2044 حسن، هو صحيح الترميذي - 

  .يضرب في األخذ بالحزم واالحتياط في األمور... أعقلها: 251: 2المستقصى
  .109: 2 والمستقصى453: 1المجمع. 513: 10 الباري فتح- 941
  .ساقط من ك.  سقط من المتن وأثبت بالهامش- 942
  .عليه الصالة والسالم: ج. كقوله عليه الصالة والسالم: ك. ومن ذلك تشبيهاته وتمثيالته:  م- 943
  . ساقط من ج- 944
  .بالعافية.. :.60: 2. 596سلسلة األحاديث الضعيفة . بالعاقبة: ج.  ساقط من ك- 945
946 : 2المجمع. الفضة:...201: وهو في كتاب المشكاة. النّاس كمعادن الذهب، والتصويب من م وج:  األصل- 

  ".الذهب والفضة:"... 547
  . سقط من المتن واثبت بالهامش- 947
  . سايِة، والتصويب من م، وك، وج:  في األصل- 948
  . ساقط من م وك- 949
  ".المؤمنون هينون لينون:"6669في كتاب الجامع. األنف:  ك- 950
  .547: 2، وهو بالمجمع90 كتاب اإليمان - 951
  .تأخر:  ج- 952
  .غرق:  م- 953
  .غرق: ج- 954
  .144: 58.1موضوع سلسلة األحاديث الضعيفة - 955
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  ". كَالْقَطِْر َأينَما وقَع نَفع 957مثَُل َأِبي بكٍْر" 

  .959" اَِالسِتغْفَار958ِإن ِللْقُلُوِب صدًأ كَصدِإ الْحِديِد، وجالَُؤها" 

  ". يولَّى علَيكُم 960ونُونعمالُكُم كََأعماِلكُم، وكَما تَكُ" 

الْعقْد بينَنَا كَشَرِج : " 962 لَما كَتَب ِكتَاب الْمهادنَِة بينَه وبين سهيِل بن عمٍرو961وقَاَل" 

  .يعِني َأنَّه ِإذَا اَنْحلَّ بعضه اَنْحلَّ جِميعه " 963الْعيبِة

  ". َأعجاِز كُتُِبكُم كَقَدِح الراِكِب  / ِفيالَ تَجعلُوِني "]    ظ8[

  ".الْمتَشَبِع ِبما لَم يعطَ كَالَِبِس ثَوبي زوٍر "

  .964"]الداُل علَى الْخَيِر كَفَاِعلِِِه"[

  ". ِبها966تَعتَ ِإن قَومتَها كَسرتَها، وِإن داريتَها ِاستَم965]العوجاِء[الْمرَأةُ كَالضلِْع "

، تَغْدو ِخماصاً وتَروح 968قُ الطَّير لَرزقَكُم كَما يرز967]حقَّ تَوكُِّلِه[لَو تَوكَّلْتُم علَى اِهللا "

  .969"ِبطَاناً

  ".وعد الْمْؤِمِن كََأخٍْذ ِبالْيِد " 

  ".ب الْحسد يْأكُُل الْحسنَاِت كَما تَْأكُُل النَّار الْحطَ" 

  ".سوء الخُلُِق يفِْسد الْعمَل، كَما يفِْسد الْخَلُّ الْعسَل " 

  ". ِفي النَّاِر 971ينْظُر  ِبغَيِر ِإذِْنِه فَكَأنَّما970من نَظَر ِفي ِكتَاِب َأِخيِه

                                                                                                                                                         
  .303: 3صحيح األباني. وكالمطر: ج.  ورد في المتن القطر وصححت في الهامش- 956
  .أمتي:  م- 957
  .بها المعنىحالوة وال يستقيم :  ك- 958
  ".ذكر اهللا وتالوة القرآن: فما جالؤها: قيل. إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد "548: 2 المجمع- 959
  .أعمالكم، وكما تكونوا:  ج- 960
  ...قال ولما: ج. وقال عليه الصالة والسالم:  م، ك- 961
  .سهيل بن عمر:  م- 962
  .العيبة يعني إذا: ك، ج. العيبة إذا:  م- 963
  .اقط من ك س- 964
  .ساقط من م، وك، وج.  ورد بالهامش- 965
  .انتفعت بها:  م- 966
  .ساقط من ج.  ورد في الهامش- 967
  .كما رزق: ج. ترزق: ك. لرِزقتم كما يرزقٌ الطّير:  م- 968
  ". وفي نسخة لغدكم كما يغدى الطير:" ورد في الهامش- 969
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 "اِئداِجِع972الْعِتِه كَالرِئِه 973 ِفي ِهبِفي قَي ."  

 "ْؤِمِن كَالنَّحثَُل الْمباً مِإالَّ طَي عالَ تَضباً ولَِة الَ تَْأكُُل ِإالَّ طَي."  

  ." َأحياناً 974مثَُل الْمْؤِمِن كَالسنْبلَِة تَِميُل َأحياناً وتَعِدُل" 

 ومثَُل" ، " ِإن لَم تُِصب ِمن ِعطِْرِه َأصبتَ ِمن ِريِحِه 975مثَُل الْجِليِس الصاِلِح ِكالْعطَّاِر

  ". آذَاك ِبدخَاِنِه 978 كَصاِحِب الِْكيِر ِإن لَم يحِرقْ ثَوبك977 السوِء976جِليِس

 " نْفَقُ ِمنْهكَكَنٍْز الَ ي نْفَعالَ ي ِعلْم."  

 ذَِلك ِمنِفي[و[اِتِه 979ارِتعِن  ِاسُحس ]الَمِه السلَي980:]ع  

  ".الْمْؤِمن ِمرآةُ َأِخيِه 

  ".رجِل داره جنَّةُ ال"

   ".981ِمن كُنُوِز الِبر ِكتْمان الصدقَِة والْمرِض والْمِصيبِة" 

 "راَلْقَب الْخَتَن م982ِنع" .  

   ".983دفْن اَلْبنَاِت ِمن اَلْمكْرماِت"

  ."داوواْ مرضاكُم ِبالصدقَِة " 

  

"عدِة984جرالَُل َأنْفَ الْغَي985 الْح."  

                                                                                                                                                         
  .أخيه المسلم:  م- 970
  .نظر:  م- 971
  .الراجع:  ك- 972
  .كالعائد:  ج- 973
  .يعتدل: ك. تعتدل:  م- 974
  .مثل العطّار:  ج- 975
  .الجليس:  ك- 976
  .السوِء:  م- 977
  ...ثوبك بشرره:  م- 978
  .ورد في الهامش، ساقط من م، وك، وج. 4024 صحيح الجامع - 979
  .كقوله عليه الصالة والسالم: ك.   ساقط من م- 980
  .693ضعيف . الصدقةالمصائب والمرض و: ج.  ورد في الهامش- 981
  .نعم الصهر للمرأة القبر: 28: األمثال. نعم الصهر القبر: وفي حديث آخر:  ورد في الهامش- 982
  . 28: األمثال. 38: 1 سلسلة األحاديث الضعيفة- 983
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" بالر بتُطِْفُئ غَض قَةُ الِسرد986"ص.  

  ".987الود والعداوةُ يتَوارثَان"

  ."اَلْعلَماء ورثَةُ اَألنِْبياِء "

  ".التَّوبةُ تَهِدم اَلْحوبةَ "

 "ونلْعم واِهللا فَه اننْيب مده نقَتََل نَفْساً،"م نِني مع988" ي.  

 "مت اَلْحواَلْم اِئدى ر]النَّاِر 989]،و ةٌ ِمنِقطْعِض واِهللا ِفي اَألر نِسج ."  

  ." وجنَّةُ الْكَاِفِر 990]الدنْيا ِسجن الْمْؤِمِن" [

  ".تَمسحوا ِباَألرِض فَِإنَّها ِبكُم برةٌ " 

  ."من ضِحك ضحكَةً فَقَد مج ِمن العقِْل مجةً "

  .991" ِاتَّقُوا دعوةَ اَلْمظْلُوِم فَِإنَّها لَينَةُ اَلِْحجاِب"

"صالِْحرُل واَألم ِمنْه شُبيو مِن آدٍء ِمِن ِابكُلُّ شَي مره992"ي.  

 "مهباُل اِهللا فََأحاِله993اَلْخَلْقُ ِعيِبِعي مهرِه َأب994" ِإلَي.  

   ".997 اَلْغَِنيمةُ الباِردة996ُ]هو[الصوم ِفي الشِّتَاِء "  / 995"ٍم حقٌّ لَيس ِلِعرٍق ظَاِل "]و9[

 "هفَقَام لُهطَاَل لَيو هامفَص هارنَه رؤِمِن قَصاَلْم ِبيعر 998الشِّتَاء."   

                                                                                                                                                         
  .قد جدع: م، ك، ج. 744  حسن كتاب الترغيب - 984
  .ليلة زفت فاطمة إلى غلي رضي اهللا عنهما" ص"قاله الرسول : 226: 1المجمع. 4042 صحيح كتاب الجامع - 985
  .290: 1سلسلة األحاديث الضعيفة- 986
  ".ويروى البغْض والْمحبةُ يتَوارثَاِن:"  ورد في الهامش- 987
  .ِبغير حقٍّ:  ورد في الهامش- 988
  . ساقط من ج- 989
  . ساقط من م- 990
:"... 548: 2المجمع. 119صحيح، كتاب المجمع. ساقط من ك، وج. ويروى رقيقة الحجاب:  ورد في الهامش- 991

  ".وعزتي وجاللي ألنصرنّك ولو بعد حين: فإنّها تحمل على الغمام، يقول اهللا عز وجّل 
  .الحرص واألمل:  م- 992
  .فأحبهم إلى اهللا: ج. 372: 4ضعيف جدا سلسلة األحاديث الضعيفة.  وأحبهم:  م- 993
  ".أنفعهم لعياله... الخلق كلّهم:" 548: 2 المجمع- 994
  .237صحيح كتاب إصالح المساجد - 995
  .548: 2والمجمع. ساقط من م، وك، وج.  ورد بالهامش- 996
  .548: 2المجمع.  ورد المثل في م بترتيب مختلف- 997
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  ".االسِتماع ِإلَى اَلْملْهوِف صدقَةٌ "

   ".999اَلِْحكْمةُ ضالَّةُ اَلْمْؤِمِن"

 "هبْؤِمِن ِمشْجاَلْم رظَه،انَتُهِخز1000 و،طْنُهب ،لُهِرج تُهِطيمو ،هبر تُهرذَِخيو ."  

  ".1001ِاتَّقُوا ِفراسةَ اَلْمْؤِمِن فَِإنَّه ينْظُر ِبنُوِر اهللا" 

  ." يعِني اَلْموت،"َأكِْثروا ِذكْر هاِدِم اللَّذَاِت " 

 اَلْعقِْل بعد اِإليماِن 1002]رْأس" [،" وهاِجروا تُورثُوا َأبنَاءكُم مجداً ،نُوا بيوتاًوي تُكَِاتَِّبعوِن" 

  ِباِهللا

  ".التَودد ِإلَى النَّاِس 

  ". ِإالَّ حصاِئد َألِْسنَِتِهم 1004]ِخِرِهم ِفي النَّاِر[ علَى منَا يكُب النَّاس1003هْل"

 "ومنْهاِنمعشْباِل :اِن الَ ياَلْم طَاِلباَلِْعلِْم و طَاِلب ."  

  ". اَلْخَمر ِمفْتَاح كُلِّْ شَرٍّ "

  ". الَ داء َأدوى ِمن اَلْبخِْل "

  ".الَ تَتَِّخذُوا ظُهور الدواِب كَراِسي " 

  ."1005معتَرك اَلْمنَايا ما بين الِستِّين ِإلَى السبِعين" 

  ."1006اَلْيوم الرهان، وغَداً السباقُ، واَلْجنَّةُ الغَايةُ" [

 "ةٌماِريِدِه عا ِفي يمفٌ، ويا ضنْيِفي الد اةٌ ،1007نَؤدةُ ماِرياَلْعتَِحٌل، ورفُ مياَلْض1008و" .  

  

                                                                                                                                                         
  .3430سلسلة األحاديث الضعيفة - 998
  .912ضعيف جدا - 999

  .وخزائنه:  ك- 1000
  .299: 4. 1821سلسلة األحاديث الضعيفة - 1001
  .اقط من ج س- 1002
  .391: 2وهل، والتصويب من المستقصى:  األصل- 1003
  . ورد في الهامش- 1004
  .5881صحيح، الجامع - 1005
  .4872سلسلة األحاديث الضعيفة - 1006
  .وما في يديه: ج.  ساقط من ك- 1007
  .مستردة:  ج- 1008
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 "نى اِهللا فَماِصي ِحمعى1009اَلْمَل اَلِْحموح تَعوش1010َ ري ِفيه 1011ك قَعي َأن ."  

  " وفَرخ1012َ]ِفيها[ فَِإن الشَّيطَان قَد باض ِإياكُم واَألسواقَ" 

  حفَِّت اَلْجنَِّة ِبالْمكَاِرِه، وحفَِّت اَلْنَّار:" 1013]علَيِه السالَم[وِمن ذَِلك ُحسُن الطِّباِق ِفي كَالَِمِه 

   ".1014ِبالشَّهواِت

   ".1015اس ِنيام، فَِإذَا ماتُوا اَنْتَبهواالنَّ" 

   ".1016كَفَى ِبالسالَمِة داًء" 

  ". السِخي بعد موِتِه 1017]ويِحب[ِإن اَهللا يبِغض البِخيَل ِفي حياِتِه " 

  .1018"جِبلَِت الْقُلُوب علَى حب من َأحسن ِإلَيها، وبغِْض من َأساء ِبها

  ". اخْتَلَف 1020، فَما تَعارفَ ِمنْها اْئتَلَفَ، وما تَنَاكَر1019ِإن اَألرواح جنُود مجنَّدةٌ" 

"]شَروِخ، وِبالشُّي هتَشَب نم اِبكُمشَب راِب1021خَيِبالشَّب هتَشَب نم وِخكُم1022]" شُي.  

   ".1023 يْؤمن شَرهِاحذَروا من الَ يرجى خَيره، والَ" 

  

                                                 
  .ومن:  ك، ج- 1009
  .فمن رتع حوله:  ك- 1010
  .2051صحيح البخاري . أوشك:  م، ج- 1011
  . السطر ورد فوق- 1012
  .عليه الصالة والسالم: ك.  ساقط من م- 1013
  .2822صحيح مسلم - 1014
  .219: 12.1سلسلة األحاديث الضعيفة .  ال أصل له- 1015
  .دواء:  ج- 1016
  . ساقط من ك- 1017
موضوع ". أساء إليها... النّفوس:"... 548: 2المجمع. أساء إليها: ج.  في م ورد المثل في حسن اإلستعارة- 1018

  .65: 600.2ث الضعيفة سلسلة األحادي
  . تشام كما تشام الخيل، تشام الخيل:  جاء في الهاامش- 1019
) المسند الصحيح( صحيح مسلم ". تناكر منها... كانت األرواح جنوًدا:"547: 2المجمع. وما تناكر منها:  ج- 1020

  ).الجامع الصحيح(صحيح البخاري 
  .خير وهو خطأ:  م- 1021
  .ساقط من ج. في حسن االستعارة في م ورد المثل فيما جاء - 1022
  ).1885سلسلة األحاديث الصحيحة (صحيح - 1023
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 تَزدروا ِنعمةَ اِهللا 1024اُنْظُروا ِإلَى من تَحتَكُم، والَ تَنْظُروا ِإلَى من فَوقَكُم، فَِإنَّه َأجدر لَِئالَّ" 

 كُملَيع."  

 "كُمذِّرا 1025ُأحةَ ِفطَاِمهاررما، واِعهةَ رضالَوحا ونْيالد ."  

  ". ِعنْد الْفَزِع، وتَِقلُّون ِعنْد الطَّمِع  /ِإنَّكُم لَتَكْثُرون: َل ِلَألنْصاروقَا] "ظ9[

   ".1026الظُّلْم ظُلُماتٌ يوم الِْقيامِة:" وِمن ذَِلك حسن التَّجِنيِس"

 " هرصب ِميع نى مماَألع سلَي]1027]و تُهِصيرتْ بِميع نم لَِكنَّه ."  

   ".1028ِإن ذَا الْوجهيِن الَ يكُون وِجيًها ِعنْد اِهللا" 

  ".1029اَلْْمسِلم من سِلم النَّاس ِمن ِلساِنِه ويِدِه" 

 "اِلِهموَأمو لَى َأنْفُِسِهمع النَّاس نَهآم نم ْؤِمن1030اَلْم."  

 "]انَةَ لَهالَ َأم نِلم ان1031"]الَ ِإيم.  

   :ن ذَِلك ِفي ِذكِْر اَألمواِلوِم"

  ".ِنعم اَلْماُل الصاِلح ِللرجِل الصاِلِح " 

  ". َأنْفَقَ الْفَضَل ِمن ماِلِه، وَأمسك الفَضَل ِمن ِلساِنِه 1032رِحم اُهللا امرءاً" 

  .1033]"قَِةداووا مرضاكُم ِبالصدو[حصنُوا َأموالَكُم ِبالزكَاِة " 

  ".الَ خَير ِفي بدٍن الَ يْألَم، وماٍل الَ يزكَّى " 

"ِبَأخْالَِقكُم موهعفَس ،اِلكُموِبَأم وا النَّاسعتَس لَن 1034ِإنَّكُم."   

  

                                                 
  .أن ال:  م، ك، ج- 1024
  .احذروا:  ج- 1025
  .616: 1 المجمع- 1026
  . ساقط من ك- 1027
  .اهللا تعالى:  م، ك- 1028
  . 547: 2المجمع.57، صحيح مسلم 9 صحيح البخاري- 1029
  .أموالهم وأنفسهم:  ج- 1030
  . ساقط من م- 1031
  .لك ذكر األموال من كالمهومن ذ:  ج- 1032
  .من:  ك- 1033
  .95: 2، 634سلسلة األحاديث الضعيفة - 1034
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   ".1036 فََأمضيت1035َهْل لَك ِمن ماِلك ِإالَّ ما َأكَلْتَ فََأفْنَيتَ َأو لَِبستَ فََأبلَيتَ َأو تَصدقْتَ" 

  .1037" يعِني الْحرثَ؛ِالْتَِمسوا الرزقَ ِفي خَبايا اَألرِض" 

  ."ظُهورها حرز وبطُونُها كَنْـز  " :وذَكَر اَلْخَيَل فَقَاَل

]"ة َأوْأثُوراِل ِسكَّةٌ ماَلْم رة1038ٌ خَيورْأمةٌ مره1039"] م.  

  .1040"]نَواِصيها اَلْخَيرلْخَيُل معقُود ِبا[" 

   ".1041خَير اَلْماِل عين ساِهرةٌ ِلعيٍن نَاِئمٍة" 

 1043"]وتَشْرب ِمن عيٍن خَرارٍة[  لَكُم النَّخْلَةُ، تُغْرس ِفي َأرٍض خَوارٍة،1042ِنعمِة الِعمةُ" 

  ".لْوحِل، اَلْمطِْعماتُ ِفي الْمحِل  الراِسياتُ ِفي ا1045َ]ِهي: " فَقَاَل1044وذَكَر النَِّخيَل[

ِلكُلِّ ُأمٍة ِفتْنَةٌ، وِفتْنَةُ  "1046:]قَاَلو" [سمنُها معاشٌ، وصوفُها ِرياشٌ : " وذَكَر اَلْغَنَم فَقَاَل"

  ".ُأمِتي اَلْماُل 

اََألعماُل ِبالنِّياِت، وِلكُلِّ امِرٍء ما نَوى  ":1047]علَيِه السالَُم[وِمن ذَِلك ساِئُر َأمثَاِلِه وِحكَِمِه 

  ". خَير ِمن عمِلِه 1048ِنيةُ اَلْمْؤِمِن". " 

 "اني1049"آفَةُ الِْعلِْم النِّس.  

                                                 
  . تكملة من م- 1035
  .تصدقت به:  م- 1036
  ..."ليس لك:" وبداية المثل548: 2فأبقيت وكذا في المجمع:  ج- 1037
  .مأبورة: ك، ج.  ورد في المتن مأبورة وصححت في الهامش مأشورة- 1038
  . ساقط من م- 1039
: 2الخير معقود بنواصي الخيل، وكذا في المجمع: بحديث آخر: امش، ساقط من ك، وجاء بعده بالهامش ورد باله- 1040

  .690: 1العز في نواصي الخيل وكذا في المجمع: 42: األمثال. إلى يوم القيامة:... ، ج548
  .خير المال عين خرارة في أرض خوارة: ، يجوز أن يكون هذا المثل قولهم340: 1 المجمع- 1041
  .النّعمة:  ج- 1042
  . ساقط من ج- 1043
  .النخل أيًضا:  ك، ج- 1044
  . ساقط من م- 1045
  . ساقط من م، وك، وج- 1046
  .في فنون مختلفة: ك، ج. عليه الصالة والسالم: ك.  سقط في المتن وأثبت بالهامش، ساقط من م وج- 1047
  .المرء:  ج- 1048
  .168: 3. 1303لضعيفة ضعيف سلسلة األحاديث ا. آفة الرجال النّسوان: جاء بعده:  ج- 1049
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   ".1050ِإن ِمن الشِّعِر لَِحكْمةً، وِإن ِمن اَلْبياِن لَِسحراً "

  ".ه ما الَ يعِنيِهِمن حسِن ِإسالَِم اَلْمرِء تَركُ" 

" وهٍم فََأكِْرمقَو كَِريم ِإذَا َأتَاكُم."  

 " منَاِزلَهم 1051َأنِْزلُوا النَّاس."  

 وفَكَّيِه 1053]ِلحييِه[ ما بين 1052]ِلي[من ضِمن "  /"ما قَلَّ وكَفَى خَير ِمما كَثُر وَألْهى" ]  و10[

  ".ةَ اَلْجنَّ لَه     ضِمنْتُ 

  ".اَلْيد اَلْعلْيا خَير ِمن اَلْيِد السفْلَى" 

  ". من ِاقْتَصد 1054ما عاَل" 

  ".ما َأملَقَ تَاِجر صدوقٌ " 

  ".من ماتَ غَِريباً ماتَ شَِهيداً " 

 "ْؤِمنُون1055اَلْم وِطِهمشُر ِعنْد ."  

 "ظُلْم طُْل اَلْغَني1056م."   

 اِهللا ع دِةياعملَى اَلْج.  

"و ،اِحداَلْو عم طَانالشَّي]و1057]ه1058 ِمن دعِن َأباِإلثْنَي ."  

" شُْؤم غْبالر."  

  ".الَ ِجبايةَ ِإالَّ ِبِحماية " 

  ".تَهادوا تَحابوا "

  .1059"]اَلْهِديةُ مشْركَةٌ" [

                                                 
  . إن من البيان سحًرا: 414: 1 المستقصى- 1050
  .388: 4. 1894ضعيف - 1051
  . ساقط من ك- 1052
  .رجليه:  ساقط من م، ك- 1053
  .حال:  ج- 1054
  .المؤمن:  ك- 1055
  . ويروى الواجد من الزاجد وهو الغنى345: 2 المستقصى- 1056
  . ساقط من ك- 1057
  .مع:  ك- 1058
  . ساقط من م- 1059
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  ".اَلْهِديةُ تَسلُّ اَلسِخيمةَ " 

  .1060"لُوب تَتَشَاهد اَلْقُ" 

  ". الرفِيقُ ثُم الطَِّريقُ 1062]و[ َأربعةٌ اَلْجار، ثُم الدار، 1061خَير الصحاِب" 

   ".1063من غَشَّنَا فَلَيس ِمنَّا" 

  ".تَرك الشَر صدقَةٌ " 

 "مهِم خَاِدماَلْقَو دي1064س."   

 "ماِإلي ةٌ ِمنبشُع اءي1065اِناَلْح."   

  ".، فَِإن اللَّيَل َأمان 1066الَ تَطْرقُوا اَلطَّير ِفي وكنَاِتها"

  ".من بدا جفَا " 

  .1067"]مِن اَتَّبع الصيد غَِفَل["

 " وا ِلنُطَِفكُمر1068تَخَي".  

 "جرالَ حِر وحِن الْبثْ عد1069ح".  

  .1070"ُل اَلْمجاِلس ِباَألمانَاِتِبمن تَعو] ِبنَفِْسك ثُم[ِابدْأ " 

  ".1071خَير اُألموِر َأوساِطها" 

  ." السلْطَان فُِتن 1072من َأتَى" 

  
                                                 

  .هدمشا:  ج- 1060
  . ساقط من م- 1061
  .أوكارها:  ك- 1062
  .1319صحيح البخاري -- 1063
  .3325ضعيف سلسلة األحاديث الضعيفة - 1064
  .51-50صحيح مسلم كتاب اإليمان - 1065
  .840صحيح الترمذي ... ومن اتبع: ك، ج.  ورد بالهامش- 1066
  .36:  األمثال- 1067
  .159: 730.2موضوع سلسلة األحاديث الضعيفة - 1068
  . تكملة من م- 1069
  .باألمانة:  م، ك- 1070
  . ونسب لمطرف بن الشّخّير77: 2، يضرب في التمسك باالقتصاد، المستقصى338: 1 الجمع- 1071
  .إمتن:  ج- 1072
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"ا خُِلقَ لَهِلم رسي1073كُلٌّ م."   

  ". تَكْسه1074الَ تَمسح يدك ِبثَوِب من الَ" 

  ". اَلْوجوِه 1075اُطْلُبوا اَلْخَير ِعنْد ِحساِن" 

 "تَذَرعا يمو اك1076ِإي ِمنْه ."  

  ". حسن اَلْعهِد ِمن اِإليماِن "

  ".1077حدةُ خَير ِمن جِليِس السوِءاَلِْو"

  ". ِبغَيِرِه 1078السِعيد مِن ِاتَّعظَ"

  ". ِبالِْكتْماِن 1079ِاستَِعينُوا علَى اَلْحواِئِج" 

 "اجلَج الشَرةٌ وادع ر1080ةٌاَلْخَي."   

   ".1082]ِبالسالَِم[ َأرحامكُم ولَو 1081بلُّوا" / اَلْبركَةُ ِفي اَلْبكُوِر "

  .1083"اَلْيِمين ِحنْثٌ َأو منْدمةٌ" 

  .1084"]النَّدم تَوبةٌ["

  ".الَ يكُون اَلْمْؤِمن طَعاناً والَ لَعاناً " 

  

                                                 
  ).الجامع الصحيح (7551، صحح البخاري )المسند الصحيح(صحيح مسلم - 1073
1074 وهو بالمجمع " كنافهماطلبوا الفضل عند الرحماء من أمتي تعيشوا في أ"548: 2المجمع. الحسان:  م، ك- 

  . 2885موضوع، سلسلة األحاديث الضعيفة 
، يضرب في 451: 1المستقصى. أي ال ترتكب أمرا تحتاج فيه إلى االعتذار منه: 61: 1المجمع. تعتذر:  ج- 1075

  .النهي عن اقتراف الخطايا
  .424: 1وهو بالمجمع. 333: 4. 1853 ضعيف سلسلة األحاديث الضعيفة - 1076
، يضرب في 451: 1المستقصى. أي ال ترتكب أمًرا تحتاج فيه إلى االعتذار منه: 61: 1 المجمع.تعتذر:  ج- 1077

  .النهي عن اقتراف الخطايا
  .481: 1المجمع. وعظ:  ك، ج- 1078
  ".حوائجكم باإلبرام:"... 500: 1المجمع. 943صحيح األلباني صحيح الجامع . حوائجكم:  ج- 1079
  .344: 1المجمع. 181: صحيح بن ماجة- 1080
  . صلوا: ج- 1081
  . بسالم: م، ك. ورد بالهامش- 1082
  .501: 2 المجمع- 1083
  .392: 2المجمع. ساقط من م.  ورد بالهامش- 1084
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 " كِريبا يم عد]ِريبا الَ يخُذْ مو1085"]ك.  

 "رام لَكا ههٌؤمرفَ قَدر1086" ع.  

 " مِمنْه ومٍِ فَهقَو ادوس كَثَّر نم."  

  ".ِإلَيك اَنْتَهت اَألماِني يا صاِحب اَلْعاِفيِة "

   ".1087اُنْصر َأخَاك ظَاِلماً َأو مظْلُوماً" 

  ." ِعبادةٌ 1088]ِبالصبِر[ِانِْتظَار اَلْفَرِج " 

  ".الَ تَطْرحوا الدر ِفي َأفْواِه اَلِْكالَِب " 

  ".اََألعماُل ِبخَواِتيِمها " 

  ".ساِقي اَلْقَوم آِخِرهم شُربا " 

 "وِء اَلْظَنالنَّاِس ِبس وا ِمنتَِرس1089ِاح."   

   ".1091 من يخَاّل1090مرُؤى ِديِن خَِليِلِه، فَلْينْظُِر ا اَلْمرء علَ"

 " اَلْفَقْر كَاد]كًُفًْرا1092]َأن كُون1093 ي."   

  ".الَ خَير ِفيمن الَ يْألَفُ والَ يْؤلَفُ " 

  ".ِنعم صومعةَ الرجِل بيتُه " ]ظ10[

 " نْؤتَمم تَشَارسالْمو ،انعم تَِشيرساَلْم."  

   ".1095 حسٍن َأفْضَل ِمن َأدٍب1094ما نَحَل واِلد ولَداً" 

  

                                                 
  .ساقط من ج... إلى ما ال:  م، ك- 1085
  .قدر نفسه:  ك، ج- 1086
  .392: 1، المستقصى382: 2 المجمع- 1087
  . تكملة من م- 1088
  .288: 156.1ضعيف جدا - 1089
  . جامرؤ، ساقط من:  م، ك- 1090
  .60حسن صحيح األلباني- 1091
  . في مقاربة الشيء الشيء وأخذه شبها منه302: 2 ساقط من ك، المستقصى- 1092
  .2ضعيف سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباني- 1093
  .ولده:  ك، ج- 1094
  .1230ضعيف سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباني - 1095
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 لَك ِمثَْل الذِّي تَرى 1098 الَ خَير ِفي صحبِة من الَ يرى1097]و [1096اَلْمرء كَِثير ِبَأِخيِه

1099لَه."   

 رِضي اُهللا عنُْهم 1100]والتَّاِبِعين[ُأنُْموذٌَج ينْخَِرطُ ِفي ِسلِْك اَألمثاِل ِمن كَالَِم الصحابِة 

  : 1102]الِصدِّيق رِضي اُهللا عنُْه[كٍْر  َأُبو ب1101]َأجمِعين[

. 1104اَلْموتُ َأهون ِمما بعده، وَأشَد مِِما قَبلَه. 1103صنَاِئع اَلْمعروِف تَِقي مصاِرع السوِء

  . مِصيبة1105ٌلَيستْ مع اَلْعزاِء

  .1106 والْمكْرثَالَثٌ من كُن ِفيِه كُن علَيِه اَلْبغْي والنَّكْثُ

 ذَلَّ قَوم اَسنَدوا َأمرهم ِإلَى : قَاَل1108 ابرويز ابنَة1107َولَما بلَغَه َأن الفُرس ملَّكَتْ علَيها

  .1109اَمرَأٍة

  . 1110ِإن اَهللا قَرن وعده ِبوِعيِدِه ِليكُون اَلْعبد راِغًبا راِهًبا

  : ي اُهللا عنُْهُعمر بن الْخَطَّاب رِض

  .1111من كَتَم ِسره كَان اَلِْخيار ِفي يِدِه

ِغضتَب نِاتَّقُوا مكُمقُلُوب 1112ه.  
                                                 

  .369: 4. 1895ضعيف سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباني  - 1096
  . ساقط من ك وم- 1097
  .ال خير لك في ححبة: ج. وهو خطأ... صحبة ال من:  ك- 1098
  .60: 596.2 ضعيف جدا سلسلة الحاديث الضعيفة - 1099
  . ساقط من ج- 1100
  . ساقط من م، ك، ج- 1101
  . ورد في الهامش- 1102
  ).ص( ورد فيما نسب للنبي 547: 2 في المجمع- 1103
  .548: 2عالجم. أهون ما بعده وأشّد ما قبله:...  ك- 1104
  .548: 2المجمع.  في ج سقطت الهمزة- 1105
  .548: 2 المجمع- 1106
  عنقًا، وال معنى له:  ج- 1107
  .برويز:  م- 1108
  .548: 2 المجمع- 1109
  .ليكون العبد راغًبا راهًبا: 548: 2 المجمع- 1110
  .550: 2 نفسه- 1111
  .550: 2 نفسه- 1112
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تُهِعيتْ ِبِه رشَِقي نالَةُ م1113َأشْقَى اَلْو.  

  .1114َأعقَُل اَلْنَّاِس اَعذَرهم ِللنَّاِس

ِلغَِدك ِمكوَل يمع 1115الَ تَُؤخِّر.  

 1119 َأِخيفُوا اَلْهوام1118]و[ ،1117]ِلِإلحِتياِط ِفي السلَِع والِبضاِعِة [1116وا الرْأس رْأسيِنِاجعلُ

تُِخيفَكُم َل َأن1120قَب.  

  .َأبتْ هِذِه الدراِهم ِإالَّ َأن تُخِْرج َأعنَاقُها

 ِمن الِْعياِل فَِإنَّكُم 1123تَكَثَّروا. 1122لطِّين اَلْماء وا1121]الَ يخُونَاِن[ِلي علَى كُلِّ خَاِئن َأِمينَاِن 

ونرالَ تَد  

ن1124ِبمقُونزتُر .  

  .1125لَو َأن الشُّكْر والصبر بِعيراِن ما بالَيتُ َأيهما ركَبتُ

ردَأج كَان ِرِف اَلشَرعي لَم نِفيِه1126م قَعي َأن .  

  . الرجاِل ِمن الطَّمِع1127ذْهب ِبِعقُوِلرفاً ِبَأما اَلْخَمر ِص

  .1128الَ يكُن حبك كَلَفاً، والَ بغْضك تَلَفاً

                                                 
  .550: 2 نفسه- 1113
  .550: 2 المجمع- 1114
  . غدكإلى:  نفسه نفس الصفحة- 1115
  . نفسه، نفس الصفحة- 1116
  .ساقط من م، وك، وج.  سقط في المتن وورد في الحاشية- 1117
  . ساقط من ك- 1118
  .الهوام بتشديد الميم:  م- 1119
  550: 2المجمع.  ورد خطأ تخيفكم بفتح التاء- 1120
  . تكملة من م- 1121
  .550: 2 المجمع- 1122
  .أكثروا: 550: 2 المجمع- 1123
  .ممن وهو خطأ:  ك- 1124
  .لما باليت بأيها ركبت... 550: 2المجمع. أركب... بعيرين... لو كان:  م- 1125
  .كان جديًرا: 550: 2 المجمع- 1126
  .للعقول: 550: 2المجمع. لعقول:  م، ك، ج- 1127
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وا1129ِبرراوتَجالَ يوا وراوتَزي اِت َأنابذَِوي اَلْقَر .  

  .قَلَّما َأدبر شَيء فََأقْبَل

  .1130قَِويِإلَى اِهللا َأشْكُو ضعفَ اَألِميِن وِخيانَةَ اَلْ

  : رِضي اُهللا عنُْه1131ُعثْماُن بن عفَّان

  . ِمما يزع ِبالْقُرآِن َأكْثَر1132ما يزع اُهللا ِبالسلْطَاِن]   و11[

 جواٍل َأحاٍم فَعِإلَى ِإم اٍل1133َأنْتُماٍم قَوِإلَى ِإم لَ، ِمنْكُمع ِتجفَُأر راَلِْمنْب دعص موي ِه قَالَهي.  

 ِمن كِْفيكي اِسِد َأنَّه1134اَلْحموي غْتَموِرك1135 يرس .  

  ِلينُْه 1136]بن َأِبي طَالب[عِضي اهللا عر:  

  .1138 ما يحِسن1137ىٍءِقيمةُ كُلِّ ِامِر 

  .1139النَّاس َأعداء ما جِهلُوا 

  .1140رْأي اَلْشَّيِخ خَير ِمن مشْهِد اَلْغُالَِم 

 ]تَفَضهِشْئتَ فََأنْتَ َأِمير نلَى م1141]ْل ع،هِشْئتَ فََأنْتَ نَِظير نمتَغِْن عاسو تَجاحو ، نِإلَى م  

 هِشْئتَ فََأنْتَ َأِسير.  

   

                                                                                                                                                         
  .220: 2المجمع. سرفًا:  ج- 1128
  .في ج ورد تقديم وتأخير بين هذا المثل والذي بعده. 550: 2مر، وكذا المجمع:  م، ك، ج- 1129
  .550: 2لمجمع ا- 1130
  .عثمان ذو النورين رضي اهللا عنه:  م- 1131
  .551: 2المجمع. ما يزع بالسلطان:  م- 1132
  .551: 2المجمع. أجوع:  ك- 1133
  .أن يغتم:  ج- 1134
  .551: 2وكذا في المجمع. وقت:  ك- 1135
  .ساقط من ك. كرم اهللا وجهه العزيز:  م- 1136
  .إنسان، وصححت في الهامش:  في المتن- 1137
  .265الغة  نهج الب- 1138
  .553: 2 المجمع- 1139
  .ويروى من مشهد... إلي من جلد:... 266 نفسه- 1140
... واستغن... واحتج... تفضل: ج. أسيره، وتفضل على من شئت فأنت أميره... استغن عمن: م.  ورد بالهامش- 1141

  .استغن عمن تكن نظيره: 28: األمثال
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  .1143 ويحِيي ما َأماتَ، يدرك ِبها ما فَاتَ، الَ ثَمن لَها1142بِقيةُ عمِر اَلْمْؤِمِن

  . واآلِخرةُ ِباَألعماِل1144ِبالْماِلاَلْدنْيا 

كبِإالَّ ر نوجالَ تَر،كِإالَّ ذَنْب الَ تَخَافَن1145 و.  

]كُمقُلُوب هتُِحب نِإلَى م الَكُموا مهجِف الذُلِّ ِفي الذُلِّ.1146]وخَو ِمن النَّاس .  

  .علَيكُم ِبالنَّمِط اَألوسِط

  .1147 ِبالْعِطيِةدالْخَلَِف جامن َأيقَن ِب

  . غَيِري1148يا بيضاء ابيضي ويا صفْراء اَصفَري وغُري

  .بِقيةُ السيفُ َأنْمى عدداً وَأكْثَر ولَداً

  .1149ِإن ِمن السكُوِت ما هو َأبلَغُ ِمن اَلْجواِب

خيو اكاسو نم اِنكِإخْو رخَي كَفَاك نم ِمنْه ر]ا َأغْنَاكم اِلكم رخَيا1150وم ِمنْه رخَيو   

]1151]كَفَاك.  

  .الصبر مِطيةٌ الَ تَكْبو وسيفٌ الَ ينْبو

 اُهللا[طَاِئفَةٌ ِمنُْهم ُهمِحمر التَّاِبِعين ِمن1152]و:  

ودبعم ى ِإلَهو1153اَلْه.  

اِهللا ص ةُ ِمنخْصوا الردقَةٌ فَالَ تَره[دلَي1154]عقَتَهدص .  
                                                 

  .عمر المرء: ج. بقية العمر:  ك- 1142
  . مامات:  ك- 1143
  .باألموال:  م، ك، ج- 1144
  ...ال يرجون أحد منكم إال ربه، وال يخافن: 265نفسه - 1145
  . ساقط من ك- 1146
  .377: 2  المجمع- 1147
  غُرا:  م، ك- 1148
  .في:  م- 1149
  .خير مالك ما نفعك: 335: 1 المجمع- 1150
  .ساقط من م وك.  ورد بالهامش- 1151
  .طائفة من التابعين: ج.  ورد في الهامش، ساقط من م- 1152
  . في م نسب المثل البن عباس- 1153
  . ساقط من ك- 1154
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  .ِلكُلِّ داِخٍل دهشَةٌ فَابدُأوه ِبالتَِحيِة

  .1155وِلكُلِّ طَاِعٍم ِحشْمةٌ  فَابدُأوه ِباليِميِن

  :1156اَلْحسُن بُن عِلي

  .َأكْيس اَلْكيِس التُّقَى وَأحمقُ اَلْحمِق الْفُجور

ودا1157اَلْج وَؤاِل هَل السقَب عرلتَب.  

  1158:]رِضي اُهللا عنُْهما[اَلُْحسين بُن عِلي 

ضِبِه الِعر ِقيا واِل ماَلْم ر1159خَي.  

  :ِابُن مسُعود

  . ِفي سروٍر فَهو ِربح1160الدنْيا كُلُّها غُموم فَما كَان ِمنْها

جقُّ ِبطُوِل السِض َأحلَى اَألرا عاِن1161ِنماللِّس ِمن .اندلُّ اَألبا تَملُّ كَمتَم ِذِه اَلْقُلُوبه ِإن   

  .1163 اَلِْحكَِم1162فَابتَغُوا لَها طَواِئفُ

  . والَ تَنَالُه اللُّصوص فَافْعل / السوس1164 الَ يْأكًُلًُهتَ َأن تَجعَل كَنْزك حيثُِإن ِاستَطَع]    ظ11[

  :1165َأُبو ذٍَر

  . يِخِْصمون ونَقِْضم واَلْموِعد اُهللا.كَان النَّاس تَمراً الَ شَوكَ ِفيِه فَصاروا شَوكاً الَ تَمر ِفيِه

  :ُمعاِوية[

  . حقٌّ مضيع1166ما رَأيتُ تَبِذيراً ِإالَّ وِإلَى جنِْبِه

                                                 
  .لكل داخل دهشة: 292: 2 المستقصى- 1155
  . رحمة اهللا عليه: ج. رضي اهللا عنه:  ك- 1156
  .الكرم، وكذا في م ك وج، صححت في الهامش:  ورد في المتن- 1157
  .رحمة اهللا عليه: ج. رضي اهللا عنه:  تكملة من م، ك- 1158
  .ن للحسين والعكس في ج نسبت أقوال الحس- 1159
  .فيها من:  ج- 1160
ما على األرض أحق بطول : 279: 2المجمع. ما أحق بطول السجن على األرض من لسان: ج. سجن:  م، ك- 1161

  .سجن من لساٍن، يضرب في الحثّ على حفظ اللسان عما يجر صاحبه شًرا
  .طرائف:  ك- 1162
  .280، و267ينسب لعلي بن أبي طالب نهج البالغة - 1163
  .تأكله:  م- 1164
  .رضي اهللا عنه:  زيادة من م، ك- 1165
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ما غَضِبي علَى من َأمِلك وما [ اَلنَّاِس 1167]ضِل ِمناَلْفَ[ِإصالَح ما ِفي يِدك َأسلَم ِمن طَلَِب 

 ِلكالَ َأم نلَى مِبي ع1168]غَض.  

  .َأنْقَص النَّاِس عقْالً من ظَلَم من هو دونَه، وَأولَى النَّاِس ِبالْعفِْو َأقْدرهم علَى اَلْعقُوبِة

  . ِمن لُْؤِم اَلْقُدرِة وسوِء اَلْملَكَِة1169]نَاءةٌ وهود[التَسلُّطًُ علَى اَلْمماِليِك 

  :عمُرو بن اَلْعاص

 1171 غَشُوٍم، وسلْطَان1170وَأسد حطُوم خَير ِمن سلْطَاٍن، ِإمام عاِدٌل خَير ِمن مطٍَر واِبٍل

ومِفتْنَةٌ تَد ِمن رخَي غَشُوم.  

ِع اَلْعجكَو عجِنالَ وياَلد مكَه مالَ هِن وي.  

جلَّةُ الر1172ِلزظْم1173 عربجزل1174َ يو الَ تَذَرِقي واِن الَ تُبةُ اللِّس.  

 لَِكنَّهو اَلْشَر ِمن رِرفُ اَلْخَيعي ناِقُل ماَلْع سلَي]نال1175]م رِرفُ خَيعِن ييشَر.  

  . غًُرماُؤهكَثُرمن كَثُر ِإخْوانُِه 

النَّارو اراَلْع كْفُونَكُمي مفَِإنَّه كُماءفَهوا س1176]َأكِْرم .  

  :1178 بن شُعبة1177اَلُْمِغيرةُ

  . اَلِْحشْمِة1179اَلْعيشُ ِفي ِإلْقَاِء

  . ِإالَّ ِفي اَلْمعروِف1180ِفي كُلِّ شَيٍء سرفٌ
                                                                                                                                                         

  .إال إلى جنبه: ج. جانبه:  ك- 1166
  .إلى النّاس: ك، ج.  جاء بالهامش- 1167
  . ورد بالهامش- 1168
  . ساقط من ك وج- 1169
  .34: األمثال. إمام:  ورد بالهامش- 1170
  .34: إمام، والتصويب من األمثال:  األصل- 1171
  .مالَّجِل، بفتح وضم الجي:  ورد خطأ- 1172
  .عظيم:  م- 1173
  .تجبر:  ج- 1174
  . ساقط من ج- 1175
  . ساقط من م- 1176
  .مغيرة:  م- 1177
  .رضي اهللا عنه:  م وك- 1178
  .اللقاء:  ج-1179
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  :1181ُمعاذ بن جبل

مده نييِن1182الدالد .  

  :1183عبُد اِهللا بن ُعمر  

  . وكَالَم لَين1184وجه طَِليقٌ: ر شَيء هيناَلِْب

  :1185َأُبو الدرداء

  .ِإن الدنْيا قَد استَودقَتْ واغْتَلَم َأهلُها

  :ِزياٌد

  . ِإالَّ عرفْتُ ِمقْدار عقِْلِه1186ما قَرْأتُ ِكتَاب رجٍل

  .ة لَتَنْفَع ِعنْد اَلْكَلِْب اَلْعقُوِر، واَلْجمِل اَلصُؤوِل، فَكَيفَ ِعنْد اَلْعاِقِل الْكَِريِمِإن اَلْمعِرفَ

  .ِمن السعادِة َأن يطُوَل عمرك وتَرى ِفي عدوك ما يسرك

دِه ض ِمن َأِخيك ِإذَا وِلي ِوالَيةً ِبعشِْر وِار. من مدح رجالً ِبما لَيس ِفيِه فَقَد بالَغَ ِفي ِهجاِئه

  .قَبلَها

  :1187سِعيد بن العاص

  . يرعى اَلْواِصُل ِمن اَلْقَرابِة1188ِإن اَلْكَِريم لََيرعى ِمن اَلْمعِرفَِة ما

  :1189عبُد اِهللا بن َأِبي بكْر]   و12 [

طِّنوفَلْي قَاءالب بَأح ناِئِبمصلَى اَلْمع هنَفْس .  

  .من طَاَل عمره فَقَد اََألحبةَ ومن قَصر عمره كَانَتْ اَلْمِصيبةُ ِفي نَفِْسِه

  

                                                                                                                                                         
  .شرف، وهو خطأ، والتصويب من م وك:  األصل- 1180
  .رضي اهللا عنه:  م وك- 1181
  .هم: ج. يهدم:  ك- 1182
  .رضي اهللا عنهما:  م- 1183
  .طلق:  م، ك، ج.طليق:... ويروى:  جاء في الهامش- 1184
  .رضي اهللا عنه:  م وك- 1185
  .الرجل:  ج- 1186
  .رضي اهللا عنه:  ك- 1187
  .بقدر ما:  ج- 1188
  .عبد اهللا بن المبارك: ج. عبد اهللا بن بكرة:  ك- 1189
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  1190:ُمحمد بن اَلْحنَِفية

  .ما كَرمتْ علَى عبٍد نَفْسه ِإالَّ هانَتْ علَيِه الدنْيا

  .من ِإالَّ اَلْجنَّةُ فَالَ تَِبيعوها ِإالَّ ِبهالَيس ِلَأبداِنكُم ثَ

   1191]:ُمصعب بن الُزبير[

  .1192التَّواضع ِمن مصاِئِد الشَّرِف

  .ما قَلَّ سفَهاء قَوٍم ِإالَّ ذَلُّوا

  :1193اَألحنَفْ

عم دْؤداِدالسو1194 الس.  

وهابَل هِإذَا َأقْب نم ديِإذَا ،السو وهابع ربَأد.  

رَأكْب قْال1195ًاَلْكَِبيرشُغْالً، ع َأكْثَر لَِكنَّه .  

  .من لَم يصِبر علَى كَِلمٍة سِمع كَِلماٍت

  .1196سرك من دمك

عرتَس نون1197ملَمعا الَ يقَالُوا ِفيِه م ،ونهكْرا يِبم ِإلَى النَّاس .  

  .َألحمقُ ِإالَّ ِمن نَفِْسِهِمن كُلِّ شَيٍء يحفَظُ ا

اتُهفَوتْ هدع ناَلْكَاِمُل م.  

اءرالشُّع ذَكَرفَقَاَل1198و  :مِإالَّ ِمنْه ودمحقُ مدٍم الصِبقَو ا ظَنُّكم .  

  :1199اَلْحسن البصِري

                                                 
  .رحمه اهللا: ك. محمد بن الحنيفة:  ج- 1190
  .رحمه اهللا:  ساقط من ج، ك- 1191
  .الشَر، وهو خطأ:  م- 1192
  .رحمه اهللا:  ك- 1193
  .357: 1وهو بالمجمع..." في:"... 32: األمثال في - 1194
  .أكثر:  م- 1195
  .118: 2 المستقصى- 1196
  .يسرع:  م- 1197
  .السعاة: ك، ج. وقد قيل هذا المثل في السعاة:  ورد في الهامش- 1198
  .رحمه اهللا:  ك- 1199
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  .َأالَ تَستَحيون ِمن طُوِل ما الَ تَستَحيون

راُم ِإنءاً لَييح م َأبآد نيبو نَهيب ِت1200سوغِْرقٌ ِفي اَلْم1201 لَم.  

تُومحالِْعلَِل، م كْتُومم مآد نِاب ِكينقَة1202ُِمسالشَّر تَقْتُلُهقَّةُ، وِل، تُْؤِذيِه اَلْب1203 اََألج.  

  . راِحٌل كُلَّ يوٍم ِإلَى اآلِخرِة مرحلَة1204ًِابن آدم

  .1207]والَ َأزالَها عنْه ِإالَّ اخِْتياراً [1206 ِإالَّ اخِْتبارا1205ًُهللا َأحداً الدنْياما َأعطَى ا

كَلَّفَك نم فَكا َأنْص1208مالَهم كنَعمو الَلَهِق.  ِإجماََألح ى ِمنجِبِر َأرداِقِل اَلْم1209َأنَا ِللْع 

  .اَلْمقِْبِل

  .بلُغَ اَألمن َأرفَقُ ِبك ِممن َأمنَك حتَّى تَبلُغَ اَلْخَوفَِإن من خَوفَك حتَّى تَ

،طَراَلْم ِطُئونتَبتَس َأنْتُمرجِطُئ اَلْحتَبَأنَا َأسو  .كبسحو ،غَِدك مه ِمكولَى يع ِملَن1210الَ تَح 

همٍم هوكُلُّ ي.  

  .سنَك ِمن سيِئك ِمرآةٌ تُِريك ح1211اَلِْفكْرةُ

  . ِمثُْل ماٍل الَ يزكَّى1212بدن الَ يتَشَكَّى

  :1213لشَّعِبي  ا

  .ِنعم الْمحدثُ الدفْتَر]    ظ12[

  . ِمن اَلْحقِّ ِإذَا عرفْتُه َأن الَ َأرِجع ِإلَيه1214ِإنِّي الَ َأستَِحي

                                                 
  ...".إالّ أب:"...  ج- 1200
  ...لمغرق له:  ج- 1201
  .مكتوم، والتصويب من ك:  األصل- 1202
  :.وتنتنه العرقة... تؤلمه. آدم مكتوم األجل، مكتوب العلل:"... 292لعلي بن أبي طالب، نهج البالغة ينسب - 1203
  ...إن ابن:  ك- 1204
  .الدنيا أحًدا:...  ك- 1205
  .اختياًرا:  م، ج- 1206
  ...وال زواها:  ساقط من م، ك- 1207
  .من كلّف: ك- 1208
  .أرجى منّي لألحمق: م، ك- 1209
  .فحسب:  م، ك، ج- 1210
  .الفكر: ج م، - 1211
  .ال يشتكّى:  م، ك، ج- 1212
  .رحمه اهللا:  ك- 1213
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ىوِعيادةُ النَّ ِطيلُون يِل ِمن ِعلَِّته، ِلَأنَّهم يِجيُئون ِفي غَيِر وقٍْت، وي َأشَد علَى اَلْعِل1215كَ

لُوساَلْج .بيَأه رمةُ عراِجكَانَتْ دجِف اَلْحيس ِمن  .  

  :وهُب بن ُمنَبه

  .من لَم يقْتَِصد ِفي مِعيشَِتِه ماتَ قَبَل َأجِلِه

  :1216سِعيد بن ُجبير

سَأح نمنسَأَل َأحسي َأن 1217نلَّمتَعي َأن .  

  :1218ابن ِسيِرين

  .1219ِإياك وفُضوَل اَلنَّظَِر، فَِإنَّها تَُؤدي ِإلَى فُضوِل الشَّهوِة

تَِسبثُ َأحيح ْأِتيِني ِمنا يِمم َأكْثَر تَِسبثُ الَ َأحيح ْأِتيِني ِمنا يتُ فَمحبِإذَا َأص.  

  :1220]ُحولمكْ[

طَاب نمو ،همقَلَّ ه هبنَظَّفَ ثَو ن1221مقْلُهع ادز هِريح .  

  : اَلْعِزيزُعمر بن عبِد

ِمنْه دا الَ بِمم عزالْجى. مجرا الَ يِفيم عا اَلطَّممو.  

 نلْعي نِمم الَ تَكُن ِطيِعهيِة والَِنيِفي اَلْع ِليسِإبِفي الِسر .  

  :1223 ِمن َأمثَاِل لُقْمان اَلْحِكيم1222]ُأنُْموذٌَج[

  .يا بنَي؛ ِبع دنْياك ِبآِخرِتك تَربحهما جِميعاً

اِحبصو اكوِءِإي1224 اَلْسهَأثَر حقْبيو هنْظَرم نسحِف، ييكَالس فَِإنَّه .  

                                                                                                                                                         
  .ألستحيي:  م، ج- 1214
  .الثّقالء : - 1215
  .رحمه اهللا:  ك- 1216
  ...".حسن... حسن:"...  م- 1217
  .رحمه اهللا:  ك- 1218
  .الشّهوات:  م- 1219
  .رحمه اهللا:  ساقط من ج، ك- 1220
  .طابت:  ج- 1221
  . ساقط من م- 1222
  .رضي اهللا عنه:  ك- 1223
  .وءوالس:  ج- 1224
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الَ تَكُِن اَلنَّم ،نَيا بي ِمنْك سلَةُ َأكْي] سَأكْي يكالد كُن؛ الَ ينَيا با ِلِشتَاِئًها، يِفهيِفي ص عمتَج

فًُوِر1225]ِمنْكصِم اَلْعلَح ى ِمنَأشْه فَِإنَّه ،اَلْكَِذبو اكِإي نَيا بي ،َأنْتَ نَاِئماِر وحنَاِدي ِباَألسي .  

  . اَلْمطَِر1226 يحِيي اَلْقُلًُوب اَلْميتَةَ ِبنُوِر اَلِْحكْمِة كَما يحِيي اَألرض ِبواِبِليا بنَي؛ ِإن اَهللا

  .1228 السلْطَان ِإذَا غَِضب واَلْبحر ِإذَا مد1227الَ تَقْرِب

  .عٍة، تَْأِتك اَألرباح ِمن غَيِر ِبضا1229يا بنَي؛ ِاتَِّخذْ تَقْوى اهللا ِتجارةً

 َأنْتَ تَْأخُذُهِه ِباَلْغَالَِء ولَيع ا قَامْأِيِه مر ِمن ِطيكعي فَِإنَّه ،وراُألم برج نم شَاِور

  .1230ِبالْمجان

 ِلينْظُر ، ثُم1231يا بنَي؛ كَذّب من قَاَل ِإن الشَر ِبالشَر يطْفَْأ، فَِإن كَان صاِدقاً فَلْيوِقد نَاريِن

  . اُألخْرى1232هْل تُطِْفُئ ِإحداهما

   .ِإنَّما يطِْفُئ اَلْخَير اَلشَر كَما يطِْفُئ اَلْماء اَلنَّارو] و13[

  :ِلك ما صدر عن ُحكَماِئهاُأنُْموذٌَج ِمن َأمثَاِل اَلْعرب اَلْجاِهِلية ِمن ذَ

  :َأكْثَم بن صيِفي

  .1233حاك فَقَد عاداكمن الَ

  .1234فَضُل اَلْقَوِل علَى اَلِْفعِل دنَاءةٌ، وفَضُل اَلِْفعِل علَى اَلْقَوِل مكْرمةٌ

  فَرطُ اُألنِْس مكْسبةٌ ِلقُرنَاِء السوِء، وفَرطُ اِلانِْقباِض مكْسبةٌ ِللْعداوِة

اِرجدةُ ماَلْكَِريم نَاِكحِف ا1235اَلْملشَّر.  

  .الوقُوفُ ِعنْد الشُّبهِة خَير ِمن اقِْتحاِم اَلْهلَكَِة

                                                 
  . ورد بالهامش، وفي م جاء بترتيب مختلف- 1225
  .القطر:  م، ك، ج- 1226
  .يا بني ال تقرب:  م- 1227
  .أمر:  ك- 1228
  .رأس مالك:  ج- 1229
  .بالمجازفة:  ج- 1230
  .ناًرا:  م- 1231
  .إحديهما، وهو خطأ:  األصل- 1232
  .190: 2، والجمهرة359: 2 المستقصى- 1233
  .108: 2 المستقصى- 1234
  .من مدارج:  م- 1235
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  من يصحِب الزمان يرى اَلْهوان

شِْركَكي قُّ َأنكَاِرِه1236َأحِفي اَلْم كَاُؤكِم شُرِفي النِّع .  

 ،قَاماٍم سِفي كُلِّ ع]ة1237ُ]ورٍة ِحبركُلِّ ِعب ع1238 معمةٌ، وحٍة تَرحكُلِّ فَر   

ِذروتَى اَلْحِنِه يْأمم 1239ِمن.  

 رب كَِلمٍة سلَبتْ 1240]و[ورب حرٍب شَبتْ ِمن لَفْظٍَة  .رب صبابٍة غُرَِستْ ِمن لَحظٍَة

  .1241 رب ملُوٍم الَ ذَنْب لَه.ِنعمةً

كرةٌ الَ تُدى اَلْنَّاِس غَاي1242ِرض.  

  :بن ساِعدةِقّس 

  .1243من ماتَ فَاتَ، وكُلُّ ما هو آٍت آت

  .تَقَاربوا ِبالْمودِة، والَ تَتَِّكلُوا علَى اَلْقَرابِة

  .خَير اَلْماِل ما قُِضي ِبِه اَلْحقُ

اَلْكَالَم نسحالَ ي تُ ِحينمالَغَِة الصاَلْب دمَأح.  

  .لِّ اَألمواِتمحنَّظَر ِإلَى َأبلَغُ اَلِْعظَاِت ال

  :عاِمر بن الظَّرب 

 كَمْؤتَى الْحِتِه يي1244ِفي ب.  

  .1245ما فَجر غَيور قَطُّ 

 ذَرحي قًُّ النَّاِس َأنَأح : ،ِديقُ اَلْغَاِدرالصو ،اَلْفَاِجر وداَلْع]اِئراَلْج لْطَانالس1246]و.  

                                                 
  . وصححها الناسخ في الهامش-وكذلك هو في م وك–من شركك :  ورد في المتن- 1236
  . ساقط من م- 1237
  .حبرة عبرة:...  م، ك، ج- 1238
  .218: 2 جمهرة األمثال - 1239
  . ساقط من م وك- 1240
  . ورد منسوبا لألحنف99: 2 في المستقصى- 1241
  .100: 2ال يدرك، وهو بالمستقصى:  م- 1242
  .وجاء بدون نسبة. من عاش فات، ومن مات فات: 24: وفي األمثال.  في ج ورد بترتيب مختلف- 1243
  .87: 1، والجمهرة183: 2 ورد في ك بترتيب مختلف، وهو بالمستقصى- 1244
  .327: 2 ورد في ج بترتيب مختلف، وهو بالمستقصى- 1245
  . زيادة من م، وك، وج- 1246
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  :1247أوس بن حارثة

  .1249 الدفع عن الحريم1248 الكريممن كرم

  :ومن ذلك ما سار عنها في سائر األحوال

  ا ـــوعلمته الكر واإلقدام[    نفس عصام سودت عصاما

   1250]اـــوصيرته ملكا همام               

  1251يضرب لمن شرف بنفسه من غير قديم

 يقبل 1253يضرب لمن يعرف بالكذب وال. [فاعلم بأنه مصبح 1252سرى القينت بمإذا سع

  .1254]قهصد

  . حاال منه1256أسوأ/  فقد نقب خفي، يضرب للشاكي إلى من هو 1255إن يدم أطلك] ظ13[

  .1258]يضرب في التصديق [1257القول ما قالت حذام

  . مراده غيره1260]شيئا[لمن يبدي  1259أعن صبوح ترقق؟

  
                                                 

  .80: 1اإلصابة.  أوس بن حارثة بن األزد، وهو جد قبيلة األوس- 1247
  .العهد:  ك- 1248
  .351: 2 المستقصى- 1249
  :وعجز البيت الثاني. 118وجعلته ملكا، والتصويب من ديوان النابغة الذبياني :  تكملة من م، وفيها- 1250

  .ل  في لما مطابقا246: 2وجاء في الجمهرة. 369: 2المستقصى. ، وجاوز األقواماحتى عال
  .قدم:  ج- 1251
وفي . ح ويروى مصبفإنه مصبح:... 124: 1المستقصى. إنه مصبح:... 56 :1المجمع... اليقين فإنه:  م، ك، ج-1252

  .فإنه مصبح: 26: 1الجمهرة
  .فال:  ك- 1253
  . ساقط من م- 1254
  .376: 1 والمستقصى31: 1جمعموالتصويب من ال. أطلك:  األصل- 1255
  .أسود، والتصويب من المصدرين السابقين:  األصل- 1256
  .99: 2، والجمهرة71: 2 مجمع األمثال- 1257
  . ساقط من م- 1258
، وأمثال 30: 1 والجمهرة255: 1المستقصى. تحسن، وترقيق الكالم تزيينه وتحسينه: ترقق:  جاء في الهامش- 1259

  .  126: الظبي
  . ساقط من ك- 1260
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  . يضرب للمعتذر زورا،1262العذرة 1261أبى الحقين

  .1264]في الذب عن األقارب [.1263آكل لحم أخي وال أدعه آلكل

  . لمن ال يخلو من األعداء1267]يضرب[سعدا  1266 ألقى1265أينما أوجه

  .1269]يضرب للمسن[ 1268أتى أبد على لبد

  .1270إن دواء الشق أن تحوصه، يضرب لإلصالح، ورتق الفتق

  . لمن يرى غيره في شيء فيقتدي به 1271العاشية تهيج اآلبية

  .1273]بغير أنواط يضرب لمن يتنقل علما ال يقوم به1272عاط[

  .1274عدة لمن ينطوي على خبث وذكره جميلالذئب يكنى أبا ج

  .1276]لمن ال يهتم بأمر صاحبه[الدبر  1275هان علي األملسي ما القى

  .1277الحديد بالحديد يفلح يضرب في مقابلة الجديد لمثله

  .1279 اللبن لمن يطلب1278الصيف ضيعت

                                                 
  .الحقير:  ك- 1261
  . 29: 1 والجمهرة31: 1المستقصى. 57: 1المجمع. العذرة، بفتح العين:  م- 1262
   .65: ، وأمثال الظبي109: 1، وكذلك هو بالجمهرةلحمي... 58: 1 المجمع- 1263
  . ساقط من م- 1264
  . في المتن أتوجه، وصححت بالهامش جاء - 1265
  . 54: 1 والجمهرة449: 1ألق، والتصويب من المستقصى:  األصل- 1266
  . سقط من المتن وأثبت بالهامش، ساقط من م وك- 1267
  . ان السبعةولبد، آخر نسور لقم. الظهر: البد. 36: 1 المستقصى- 1268
  . ساقط من م- 1269
  .18: 1المجمع. يضرب إصالح الشيء:  م- 1270
  .تهيج... 631: 1المجمع: اآلتية:  ك- 1271
  . 41: 2 والجمهرة156: 2عاط، والتصويب من المستقصى: صل األ- 1272
  ...لمن ينحل: ك.  ورد بالهامش، ساقط من م وج- 1273
  . 373: 1، والجمهرة386: 1 المجمع- 1274
  .461: 2لمجمعا. لقي:   ك- 1275
  ...يضرب:  ج. ساقط من م- 1276
  .280: 1الجمهرة. بمثله: ج- 1277
  .473: 1الجمهرة. ضيعت بفتح التاء:  م- 1278
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  .يطلب حاجة بعد فوتها

  .، لمن يتهم بسوء1280عسى الغوير أبؤسا

  .عد زاده يضرب للمست1281في بطن زهمان

  .1282لو ترك القطا ليال لنام، األمر يبتدل به على الشر

  .1284وعز األبلق لعزة المكان ومنعته1283تمرد مارد

ا ن! وسوء كيلة1285أحشف أساء سمعا فأساء . مذمومتين1286 يضرب في اجتماع خلتي

  . لمن يبني أمره على الغلط1287جابة

  .1289ظفر بالشيء النفيس 1288أصاب تمرة الغراب لمن

  . يحكم األمر ثم يريد إحكامه فيفسده1290أساء رعيا فسقى لمن ال

  .يضرب للمتوكد بال فعل 1291أسمع جعجعة وال أرى طحنا

  . فساد الشيء مع إصالح بعضه1293في أدينكم في 1292سمنكم هريق

  . 1296ادعى فضال وليس عنده من يقابله1295يسر لمن 1294كل مجر بالخالء

                                                                                                                                                         
  .يضرب لمن:  ج- 1279
  .161: 2يضرب لمن، المستقصى:  ج- 1280
  .86: 2زهنان اسم كلب، الجمهرة: ، ج182: 2رهان، والتصويب من المستقصى:  األصل- 1281
  .161: 2، الجمهرة296: 2المستقصى... يضرب للمر يستدل: ، ج...لألمر الذي:  م- 1282
  .المارد الفرد:  ج- 1283
 38: 2مارد وأبلق هما حصنان منيعان، يضرب بهما المثل في المناعة والتحصن، المستقصى:  ورد بالهامش- 1284

  .28: 1والجمهرة
  .85: 1رةهوالجم، 68: 1 والمستقصى288: 1أحشفا بتسكين الشين، والتصويب من المجمع:  األصل- 1285
  .خصلتين:  م- 1286
  .170: ، أمثال الظبي153: 1، المستقصى27: 1، الجمهرة464: 1المجمع. إجابة:  م، ك، ج- 1287
  .يضرب لمن:  ج- 1288
  .لمن وجد شيئا نفيسا: م - 1289
  .94: 1 والجمهرة152: 1 والمستقصى470: 1ألمره وهو بالمجمع... يضرب لمن: ج... لمن لم: ك  - 1290
  . 172: 1، المستقصىطحينا:  م- 1291
  .حريق: أريق، ك:  م- 1292
  .هم في أديمسمنهم: 422: 2، الجمهرة122: 2 والمستقصى472: 1، وهو بالمجمع...يضرب:  ج- 1293
  .في الخالء:  ك- 1294
  .يضرب لمن:  ج- 1295
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  :األمثال السائرة في صدر اإلسالم 1297ومن

 1300وهل ترك لنا عقيل. 1299قاله عمر بن الخطاب 1298شوى أخوك، حتى إذا أنضج رمد

زوحمت حتى في الرحم، قال  [1302 في شكاية عقيل1301]بن أبي طالب[من دار قالها علي 

لبعض أصحابه وقد  1305قاله علي.  ماعدا مما بدا1304 إنه كان وعقيال توأمين1303علي

 التقدم 1307]من[ ما ظهر منك من التخلف بعدما ظهر منك 1306تخلف عنه يوم الجمل، معناه

  ملكت  1309]]1308ي الطاعةف

  . في حرب الجمل1311 لعلي لما ظهر / قالته عائشة1310فاسجح] و14[

  .1312إن النساء لحم على وضم قاله عمر

من نجا برأسه فقد ربح .  في شأن عثمان1313]علي[إنما أكلت يوم أكل الثور األبيض قال 

  . في حرب صفين1314قاله علي

  
                                                                                                                                                         

  .229: 2وهو بالمستقصى... ما: ك - 1296
  .وفي: م - 1297
  .136: 2 والمستقصى504: 1مد، المجمع: م - 1298
  .رضي اهللا عنه:... ج م، ك، - 1299
  .عقيل لنا:  ج- 1300
  .رضي اهللا عنه أيضا:  ساقط من م وج- 1301
  .من عقيم:  ج- 1302
  . رضي اهللا عنه أيضا:  ك، ج- 1303
  ...يعني أنه وعقيال كانا:  ك- 1304
  .رضي اهللا عنه:  ج- 1305
  .ومعناه:  ك- 1306
  . ساقط من ك- 1307
  . ورد بالهامش- 1308
  . ساقط من م- 1309
  .118: فانجح، أمثال الظبي... إذا :، م348: 2، والمستقصى309: 2صويب من المجمعفانجح، والت:  األصل- 1310
  .لما ظهر عليها، الرواية ظفر بها: لما ظفر، ج:  م- 1311
  .33: 1 المجمع- 1312
  .  األسود... أكلت: 61: 1الجمهرة. 417: 1والمستقصى36: 1رضي اهللا عنه، المجمع:  ساقط من م، ج- 1313
  .360: 2 والمستقصى331: 2اء بترتيب مختلف، المجمعوج... قاله أيضا:  م- 1314
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من طلب  1316]ر مقتل عثمان لعي في ذك1315]ثابت[السكوت أخو الرضا قاله حسان بن[

  . لما نظر إلى تالقي العسكرين بصف1317عظيما خاطر بعظيمة قاله معاوية

 لما أشار عليه بإبراز قميص 1318حرك لها حوارها تحن قاله عمر بن العاص لمعاوية

  . ليكون عسكره أشد امتعاظا، وأحرص على القراع1319عثمان

واله بناء مسجد البصرة فأثرى قاله زياد في رجل .  اإلمارة ولو على الحجارة1320]نعم[

  . بن علي لعمر بن عبد اهللا بن الزبير1323قاله الحسين.  يجد مسافها1322 لم1321سفيه

 فسم في العسل 1325 لما األمر بسم األشتر1324العسل قاله معاوية. إن هللا جنودا منها

  .فمات

  .قاله أبو موسى في بعض القبائل. 1326كان كراعا فصار ذراعا

عبد اهللا بن الزبير 1328قالته أسماء بنت أبي بكر البنها. 1327لخالشاة المذبوحة ال تألم الس

 الحجاج في الكعبة فقال لها إني ال أخاف القتل ولكني أخاف المثلة فقالت 1329حاصره لما

  .له هذه المقالة
                                                 

  . ساقط من ك- 1315
  . 499: 1 ورد بالهامش، وهو بالمجمع- 1316
  . 26: قاله جاهل، وهو في األمثال:  م- 1317
  .قاله غافل لمغفل:  م- 1318
  .62: 2 والمستقصى267: 1رضي اهللا عنه، وهو بالمجمع:  م- 1319
  . 301: 1 تكملة من ك، وهو بالمستقصى- 1320
  .صفيه:  ج- 1321
  . 118: 2 والمستقصى478: 1لو، والتصويب من م، ومن المجمع:  األصل- 1322
  . الحسن:  م، ك، ج- 1323
  . ضالم:...  م- 1324
: 1المجمع. عفا اهللا عنهما: ك. األشتر النّخعي، كان شجاًعا من أصحاب علي بن أبي طالب ومواليه:  م، ك، ج- 1325

  . 413: 1، والمستقصى420
  . 119: 2، والجمهرة103: 2 المجمع- 1326
، وفيه 375: 2...المذبوحة: ، وفي رواية أخرى544: 1، الشاة ال تألم بالسلخ، المجمع18: ال يألم، األمثال:  م- 1327

  .نسب مثالن للمولدين
  . وك مألبيها، وهو خطأ، والتصويب من:   األصل- 1328
  . حصره والتصويب من م:  األصل- 1329
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 لما قبض 1332لعمر وبن سعيد 1331 في الحديد قاله عبد الملك بن مروان1330]وأنت[أمكرا 

 إن رأيت أن ال تبرز ني 1334]يا أمير المؤمنين[  عمرو1333]له[عليه واستوثق منه، فقال 

 يستنقذه الناس 1337]فيبرزه [1336 أن يخالف قوله1335للناس في هذه الحال، وإنما أراد

  .1338]قتله في الوقت[قال  عندها قال عبد الملك ما

  .1340]فطلع عليه[، وكان في ذكره للمختار . 1339اذكر غائبا تره قاله عبد اهللا بن الزبير

 عمي البصر قاله 1342قاله عبد اهللا أيضا إذا جاء القدر. 1341مريأكلتم تمري وعصيتم أ

. سكت ألفا ونطق خلفا. الدرداء قاله أبو 1344]من ثقله[وجدت الناس أخبر . 1343بن عباس

  .1345 لرجل أطال السكوت تم نطق المحالاألحنفقاله 

  

  

  

  
                                                 

  .367: 1 والمستقصى343: 2والمثل بالمجمع. ورد بالهامش- 1330
   .مرواني: م- 1331
  .األشدق: ج- 1332
  . ساقط من ج- 1333
  . ساقط من م- 1334
  .يريد:  م- 1335
  .هواه:  ك، ج- 1336
  . ورد بالهامش، وهو ساقط من م وك- 1337
  . ورد بالهامش، وهو ساقط من م وك- 1338
  .عبد الملك، والتصويب من م، وك، وج:  األصل- 1339
  .يقترب... 390: 1 والمجمع129: 1ى ورد بالهامش، والمثل بالمستقص- 1340
  .296: 1 والمستقصى107: 1 المجمع- 1341
  .إذا القضاء ضاق الفضاء: 84: 1المجمع. القضاء، ويروى غشي البصر:  ج- 1342
  .عبد اهللا بن الزبير:  ك- 1343
1344 : 2وبالمجمع. قلهتأخبر : ج. بقتلة:  ورد خطأ في المتن وصحح في الهامش، في م ورد مطموسا، ك- 

  .هقلُتر بخُْأ.:..420
  .416: 2، الجمهرة119: 2، المستقصى464: 1المجمع. بمحال: بالمحال، ج:  م، ك- 1345
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دل ب/ مسلم بن عقيل 1346]شأن[أبدى الصريع عن الرغوة قاله عبيد اهللا بن زياد في   ] ظ14[

 في قتيبة بن مسلم لما ولي مكان السلولي 1348همام ابنيزيد أعور قاله  من       1347لعمري

  .يزيد بن المهلب

  1349ومن األمثال السائرة في صدر األيام العباسية التي

لقيه بدهن أبي أيوب وهو المرزباني وزير المنصور وكان له دهن طيب يتطيب به إذا 

 1351]ومطاوعة [1350 غلبته على المنصورفكان الناس إذا رأوا[ركب إلى المنصور 

 يقولون دهن أبي أيوب من عمل السحرة إلى أن ضربوا به 1352المنصور له في ما يريده

  . أيوب1354]أبي[ يغلب على اإلنسان معه دهن 1353المثل فقالوا للذي

إن :  أبو سلمة الخالل وزير السفاح قيل فيه1356لما قتل.  كان وزيرا1355من يشنؤك

 تركت الرأي بالري 1357]فسار مثال[ فمن يشناء كان وزيرا الوزير وزير آل محمد أودى

 1359 أجاب داعي المنصور وهو بالري فسار إليه وحين أحس الشر1358قاله أبو مسلم لما

  .1361 هذه المقالة1360وندم قال

  

                                                 
  . 28: 2 والجمهرة15: 1 والمستقصى140: 1، والمثل بالمجمعك ساقط من م و- 1346
  . لعمرك:  ج- 1347
  .7: 2همام، والتصويب من ج والمستقصى:  األصل- 1348
  .من م وك وجأيام العباسية، والتصويب :  األصل- 1349
  .  ساقط من ج- 1350
  .إطاعة: ة، جعطا: ، كم: ورد في المتن خطأ، وصحح بالهامش - 1351
  .يريد:...  ج- 1352
  .الذي، والتصويب من م وك:  األصل- 1353
  . ساقط من م - 1354
  .367: 2يشناك، والتصويب من المجمع:  األصل- 1355
  ...وذلك ألنه لما:  م- 1356
  .ساقط من م وك - 1357
  .وكان: ج - 1358
  .بالبشر: م، ج - 1359
  .ندم وقال:  ج- 1360
  . ورد في م وك بترتيب مختلف- 1361



 159

 قالته امرأة سمعت أخرى تبكي لزبيدة لما توفي أبوها 1362ليث كل يتيمة مثل أم جعفر

  .ة تقول قد صارت المسكينة يتيم1363]هي[و

 وأصبحن عليهن المسوح قاله أبو العتاهية في جواري المهدي عند 1364رحن في الوشي

  .موته

  :أنموذج من أمثال الفرس

  .1365عند االمتحان يكرم الرجل أو يهان

  . هو المحزون عليه1366]به[المفروج 

  .إذا أردت أن تفتضح فمر من ال يمتثل أمرك

  .1367صواب الجاهل كزلة اللبيب

  .ب الزمانعدل السلطان خير من خص

  . األحالم1369 من نام رأى1368]و[من سعى رعى 

  . الكذوب ال شيء1370كل شيء شيء ومصادقة

  من بلغ غاية ما يحب فليتوقع غاية . ما أقبع الخضوع عند الحاجة والتكبر عند االستغناء

  .ال يكون العمران حيث يجور السلطان/ ما يكره]    و15[

  .معالجة الموجود خير من انتظار المفقود

  . من التواني1371جتهاد في غير أوانه اشراال

  .1372ما حيلة الريح إذا هيت من داخل. الخير يطلب أهله كما يطلب طير الماء الماء

                                                 
  .يعني زبيدة.  ليست كل يتيمة مثل أم جعفر60: مثال األ- 1362
  . ورد بالهامش، ساقط من م وك- 1363
  .بالوشي:  ج- 1364
  .666: 1المجمع. موت بعض الناس على بعض فتوح:  في ج ورد بعده- 1365
  .ساقط من ك - 1366
  .العاقل:  م- 1367
  . ساقط من م وك- 1368
  .371: 2لزم، وهو بالمجمع:  ك، ج- 1369
  .صداقة الكذاب: صداقة، ج:  م، ك- 1370
  .شر:  م، ك- 1371
  .374: 2 المجمع- 1372



 160

  .إن لم تغض على القذى لم ترض أبدا

  .1374 كالحنظلة خضرة أوراقها قاتل مذاقها1373]إليك[مثل العدو الضاحك 

  .الفرص الطرد بالتأني تدرك 1375من حضر طعاما لم يدع إليه استحق

  .من أدمن االستفتاح فتح اإلغالق

  .استوحش من الكريم إذا جاع ومن اللئيم إذا شبع

  . وهب من فوقك يهبك من دونك 1376أطع الكبير يطعك الصغير

   : المولدين] و1377العامة[انموذج من أمثال 

  . من جرمه1379عذره اشد. 1378من عير غير

  .1380ال تعلم اليتيم البكاء

  . خصومة1381ليس في الشهوات

  .ون فنونالجن

  .1382ليست النائحة الثكلى كالمكتراة

  .1383ال جديد لمن ال خلق له

  .1384كسرة بملح إلى أن يدرك الشواء

  . يولد له1385من استحى من بنت عمه لم

  .أبعد المشيب أخدع بالزبيب
                                                 

  .شر:  ورد بالهامش، ج- 1373
  ...القاتل... الخضراء: القاتل سمها، ج... الخضرة: القاتل، ك... الخضرة:  م- 1374
  .فقد:  م، ج- 1375
  .م ورد بترتيب مختلف ورد خطأ بفتح الراء، في - 1376
  . في م ورد بالهامش- 1377
  .369: 2، والمجمع23:  األمثال- 1378
  .159: 2المستقصى. شر:   ج- 1379
  .242: 2المجمع. 129 و40:  األمثال- 1380
  . 269: 2، المجمع130: الشهوة، األمثال:  ج- 1381
  .196: 2كالمكراة، المجمع:  ك- 1382
  .261: 2 بالهامش، المجمع والمستقصىلمن يلبس الخلق، وصححت:...  ورد في المتن- 1383
  ... كسرة وملح حتى: 112:  األمثال- 1384
  .قبل: 363: 1، المجمع274، 157، 1: مثالال، األ:  ك- 1385
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  . الطعام1386حبذا كثرة األيدي إال في

  . قبل أن يأخذك1387]من[خذ اللص 

  .1388خذه بالموت حتى يرضى بالحمى

  .1389وال عند أستاذيال عند ربي 

  .1391 قطعت القافلة وكانت خيرة1390الخنفساء في عين أمها رامشة

  . ومضرة اللوزينج1392من نكد الدنيا منفعة الهليلج

  .1393خل من قل خيره لك في الناس غيره. كاد المريب يقول خذوني

  .1395من أكل القاليا صبر على الباليا.  الجوز تخرج من البستوقة1394خل يدك من

  .1396أول الدن دردي

 . بالجوز العفن ويتجشى من غير شبع1397رفالن يتكث

  .1398رب واثق خجل

  .العين تستحيي من العين

  . الكل فاته الكل1399]في[من طمع 

  .فالن يضرب في حديد بارد

  

                                                 
  .على:  ج- 1386
  ...قبل: 363: 1المجمع. 274، 157، 31: ساقط من ك، األمثال - 1387
  .363: 1 المجمع- 1388
  .276: 2 نفسه- 1389
  .راشية: ك. الخنفساة:  ج- 1390
  .يرةِخ... تْعطَقَ: 100: 2، المجمع100: فكانت، األمثال:  ج- 1391
  .وزيجاللّ... الهليج:... 373: 2، المجمع158: األهليج، األمثال:  ج- 1392
  .340: 1 المجمع- 1393
  .عن:  ك- 1394
  .368: 2 المجمع- 1395
  .122: 1، المجمع101: 53:  األمثال- 1396
  .ريكث: ال يتكثر، والتصويب من م وك، ج:  األمثال- 1397
  .446: 1 المجمع- 1398
  . ساقط من م- 1399
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  . غير فحم1400وينفخ من

  .الغنيمة في العزيمة/ فالن يطلب]  ظ15[

  . النادرة ولو على الوالدة1401]قل[فالن يبني قصرا ويهدم مصرا 

  .فحل السوء يبدأ بأمه. بر ما يكون عقوقا ال1402ومن

  . غلة بستان1404صالبة الوجه خير من. 1403ال تبع يوما صالحا بيوم طالح

  .1405ال تطل الصيام ثم تفطر على الفطام

  . صام حوال ثم شرب بوال1406]فالن[

  .1407مد رجليك على قدر الكساء

  .أجلست عبدي فاتكأ

  :ومن أمثال أهل بغداد

  .1409]ال بطول ميمونة وال بقصر جاريتها[انك  في ألو1408انقص من أشنانك وزد

  . ال تعد أيامه1410شهر ليس لك فيه رزق

  .1412إذا لم ينفعك البازي فانتف ريشه.  حياته فموته عرس1411من لم تنفعك

  .1414 مازلنا في ال شيء حتى فرغنا1413]دع الشر يعبر ينزو ويلين ويؤدي األربعين[

                                                 
  .في: م، ك، ج. في، وصحح بالهامش: ورد في المتن - 1400
  .99: 2 والمجمع157:  ساقط من م، وك، وهو باألمثال- 1401
  .من:  ج- 1402
  .162: صالح وهو خطأ، األمثال:  م- 1403
  .577: 1من غير، المجمع:  ك- 1404
  .العظام:  م- 1405
  ...امص: 577: 1 ساقط من ك، المجمع- 1406
  .17: األمثال... ال تمد رجليك إال على قدر:  م- 1407
  .وزده:  ك- 1408
  . ورد بالهامش، ساقط من ك- 1409
  .544: 1المجمع. نصيب:  ك- 1410
  .371: 2عمجمال... من ال: 157:  ورد خطأ بفتح العين، األمثال- 1411
  .119: 1 المجمع- 1412
  .375: 1المجمع. ساقط منك... تنزو وتلين وتؤدي:...  م، ج- 1413
  .منه:...  ج- 1414
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  .1415جزاك اهللا عني الشيء وعجل لك نصفه

  . الشأن في الدقيق1416]ولكن[ر كما ليس لنا سمن ال تخذنا عصية لو كان لنا تم

  . خير من بدرة بوعد1417صفقة بنقد

  .تغافل كأنك من واسط. األلقاب تنزل من السماء

  .مثلك يا بغداد 1418الدنيا هي البصرة وال

  . أبو الفضل الطويل1419]أنا[واحد لم يتم بنفسه فقال 

  . معارفكنا أصدقاء فصرنا.  السالم1420مادح نفسه يقرئك

  .1422كف بخت خير من كر علم. 1421من غاب خاب وأكل نصيبه األصحاب

  .المال وما سواه محال

  .1423بلد أنت غزاله كيف باهللا نكاله

  . يربح من حيث يخسر الناس1424]أن[فالن يريد 

ما أطيب . ء بشرا1426ال دار بكراء وال خبز.  مكنوز1425فالن خبزه مخبوز وتمره

  .العرس لوال النفقة

  .1427ل تحت الكساءفالن يضرب الطب

  .1428]فالن يتزبب وهو حصرم، يضرب للصبي الذي يتشايخ[

                                                 
  .منه:  ك- 1415
  .والشأن: ج.  تكملة من م- 1416
  .بدرة نسيئة...  صفقة نقد42: األمثال. صفقة نقد: صفعة، وهو تحريف، ك:  األصل- 1417
  .وليس:  ج- 1418
  .يسمي نفسه:  ساقط من ك، ج- 1419
  .يقريه:  م- 1420
  .األحباب، صححت بالهامش:  جاء في المتن- 1421
  .156: 2، المجمع30:  األمثال- 1422
  .164: 1المجمع... كنف اهللا:  ك- 1423
  .يربح:...  ج. تكملة من م- 1424
  .تبره:  ك- 1425
  .رخب:  ك- 1426
  .126:  األمثال- 1427
  . تكملة من م وج- 1428
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  .فالن يهدد البط بالشط

     فضع تختا على تخت            إذا ما أقبـل البخـت    

  1430]تـفال فوق وال تح[ر البخـت       ـ أدب1429           وإما

  السائرة المستحسنة 1431الجاهلية/ أنموذج من غرر ما يتمثل به من أبيات شعراء  ]و 16[

  :امرؤ القيس

  1432وحسبك من غنى شبع وري

   خير حقيبة الرجل1433والبر

  1434وجرح اللسان كجرح اليد

  1435]رضيت من الغنيمة باإلياب[

  1436إن الشقاء على األشقين مصبوب

  1437]وباألشقين ما حل العقاب[وقاهم جدهم ببني أبيهم  

  ـك مثـل مغلـب ضعيــتف ولـم يغلب    1438فإنــك ال يعجـز عليـك كعاجـــز

  : 1439]زهير[

    1440ومن يغتـرب يحسـب عـدوا صديقـه      ومــن ال يكـرم نفســه ال يكـــرم

 خالها تخفى علـى النـاس تعلــم1441ومهما تكـن عنـد امـرئ مـن خليقـة     وإن

    
                                                 

  .وإذا: م، ج - 1429
  .  تكملة من م- 1430
  .جوك، ومن شعر الجاهلية والتصويب من م، :  األصل- 1431
  .اقطا وسمنفتوسع أهلها أ: ، وصدره167الديوان  - 1432
  . ما طلبت بهحواهللا أنج: ، ودره89: ، اإلعجاز واإليجاز95: ، خاص الخاص152: فالبر، الديوان:  األصل- 1433
وجرح اللسان أشد من : ، م89: ا غيره جاءني، وهو في اإلعجاز واإليجازثولو عن ن: ، وصدره84:  الديوان- 1434

  .جرح السنان
  وقد طوفت باآلفاق، حتى :  وصدره89: إليجاز، واإلعجاز وا73:  ورد بالهامش وهو بالديوان- 1435
  .صبت عليه وما تنصب من أمم: ، صدره89: ، اإلعجاز واإليجاز75:  الديوان- 1436
  ...ما كان... 78:  ورد بالهامش، الديوان- 1437
  .، وإنك لم يفخر عليك كفاخر66: الديوان... فإنك لم:  ج- 1438
  . ورد بالهامش، ساقط من ج- 1439
  .96: ، خاص الخاص82: ديوانلم تكرم، ال:  م- 1440
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   1442ومـن ال يصانـع فـي أمـور كثيــرة     يضــرس بأنيـاب ويوطأ بمنســـم

   الشتـم يشتـم 1445يضره ومـن لـم يتـق  عرضه   1444 دون1443]من[ومن يجعل المعروف

   1446علـى قومـه يستغـن عنـه ويذمـم ومـن يـك ذا فضـل فيبخـل بفضلـه    

   يظلم الناس يظلـــم1448]لم[ يذد عـن حوضـه بسـالحـه      يهدم ومن 1447ومن لم

   1449ومن يعض على أطـراف الزجاج فإنـه     يطيــع العوالـي ركبت كـل لهدم

  :من أمثاله السائدةو

   النخل1450وهل ينبت الخطي إال وشيحه         وتغرس إال من منابتها

  1451واستتر دون الفاحشـات وال          يلقاك دون الخير مـن ستـر

  الث           يميـن أو نفـار أو جــالءـه ثـ مقطع1452وإن الحق

 أو حجة 1455اكمة تصح بوحدة من هذه الثالث يمين أو مح1454]إنما [1453يريد أن الحقوق

  . يتعجب من معرفته بمفاطع الحقوق1456]عمر[واضحة وكان 

  :   النابغة

   1457 فإنك كالليل الذي هو مدركي

                                                                                                                                                         
  .96:  وخاص الخاص82: ولو، وكذلك الديوان:   م، ج- 1441
  .120:  شرح المعلقات- 1442
  . ساقط من ج- 1443
  . ورد خطأ بفتح النون- 1444
  .120: ق، وكذا شرح المعلقاتتال ي:  م، ك، ج- 1445
  .96:  وخاص الخاص120:  شرح المعلقات- 1446
  .ال: ج:  م، ك- 1447
  .121: ال وكذلك شرح المعلقات:  ك، ج. ورد مطموس في م- 1448
  .والبيت ساقط من ك. 121: يعص، وكذا شرح المعلقات:  م،ج- 1449
  .62: 3ونهاية األرب. 63: وهو بالديوان. مناتها:  في ك ورد خطأ- 1450
  .62: 3نهاية األرب. 4: الديوان- 1451
  .22: وهو بالديوانوجاء في ج بترتيب مختلف . ورد البيت شبه مطموس في الهامش. الخير:  ك- 1452
  .يصح... الحق:...  م- 1453
  . ساقط من ك- 1454
  .محكاة وهو خطأ:  ك- 1455
  . ورد بالهامش- 1456
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   1458وال قرار على زأر من األسد

   1459فإن مطية الجهل الشباب] ظ 16[

    يكون غيره وهو راتع1460كذي العر

  ب أي الرجال المهذ1463           على شعائث1462 بمستبق أخـا ال يلمـه1461فلست

  1464  فإنك شمس والملـوك كواكـب           إذا طلعت لم يبد منهـن كوكـب

  1466] يعض بغارب، ملحاحـا1465إستبق ودك للصديق، وال تكـن           قتبا[

  :    1467]طرفة[      

       حنانيك بعض الشر أهون من بعض1468]أبا منذر أفنيت فاستبـق بعضنـا[     

  1469ما أشبه الليلة بالبارحة

   واصفري 1470و فبيضيخال لك الج

  1471لنا يوم وللكروان يوم

                                                                                                                                                         
وإن خلت : وعجز البيت. 62: 3ونهاية األرب. وإنّك: 9، اإلعجاز واإليجاز96: ، خاص الخاص81:  الديوان- 1457

  .أن المنتأى عنك واسع
  ُأنبئت أن أبا قابوس أوعدني: در البيتوص. نُبئت: 97: ، خاص الخاص36 : الديوان- 1458
  :وصدر البيت. فإن مظنّة: ، وفيه19:  الديوان- 1459

  .فإن يك عامر قد قال جهالً
  .لكلفتني ذنب امرىء، وتركته: ، وصدره81: وهو بالديوان. 81:والعر. الحر:  ج- 1460
  .63: 3ونهاية األرب. 18: ولست، وكذلك بالديوان:  ك- 1461
  .63: 3ونهاية األرب. 18:  وكذلك الديوانال تلمه،:  ج- 1462
: 3، ونهاية األرب90: ، واإلعجاز واإليجاز97: شعائث، والتصويب من الديوان، وهو خاص الخاص:  األصل- 1463

63.  
  .97: ، خاص الخاص18:  الديوان- 1464
  .قينًا:  ج- 1465
  .63: 3، ونهاية األرب28 ورد مطموسا بالهامش، وهو بالديوان - 1466
  .     ك ساقط من- 1467
  . 66:  تكملة من م، والبيت بالديوان- 1468
  :وصدره. اللّيل:... ، وفيه91: ، اإلعجاز واإليجاز15:   الديوان- 1469

   كلّهم أروغ من ثعلب
  :وصدره. 46: فطيري، وهو بالديوان:  ك- 1470

  .يا لك من قُبرٍة بمعمِر
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  1472ستبدي لك األيام مـا كنـت جاهـال        ويأتيك من األخبار مـن لـم تـزود

  1473]   بتاتا ولم تضرب له وقـت موعـد  ويأتيك باألخبار مـن لـم تبـع لـه[

  1474واعلم علمـا لـيس بالظـــن أنـه       إذا ذل مولـى المـرء فهـو ذليـل

  :1475ن حجر   أوس ب

   جلجل 1477 كمن دب يستخفي وفي الحلق    وجدتمـا       1476فإنكما يا ابنـي جنـاب

   قـد وقعــا1478  إن الـذي تحذريـن أيتهـا النفـس أجملـي جزعـــا      

   الماشيـن إال الحوامـل 1479  وال يحمـل وما ينهض البـازي بغيــر جناحـه    

   أصابـك جـاهل 1481 أصبت حليما أو       1480إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا

  1483] طعـام[ غد لكـل غـــد1482ولست بخابئ لغـــــد طعامـا         حذر

  :عبيد بن األبرص  

   النـاس يحرمــوه         وسائــل اهللا ال يخيـــــــب1484مـن يسـأل

   1485وكــل ذي غيبــة يــــؤوب         وغائــب الـم ال يــــــوب   

  ى وإن طال الزمان به        والشر أخبـث مـا أوعيت مـن زاد الخير يبق1486]وله    [

                                                                                                                                                         
  تَطير البائسات وما نطير: وصدره. 49:  الديوان- 1471
  .91: ، اإلعجاز واإليجاز97، خاص الخاص، 41: ن الديوا- 1472
  .41:  تكملة من م، الديوان- 1473
  .63: 3، نهاية األرب91: ، اإلعجاز واإليجاز81:  الديوان- 1474
  .الصخر:  م- 1475
  .حباب:  م، ك- 1476
  .63: 3وإنّكما، نهاية األرب: 98: الكفّ، وهو بالديوان:  ج- 1477
  .90:  واإلعجاز واإليجاز97: اص الخاص، وخ53: تكرهين، وهو بالديوان:  ك- 1478
  .63: 3، ونهاية األرب99: تحمل، وهو بالديوان:  م- 1479
  .الخفا:  ك- 1480
  .63: 3، ونهاية األرب99وهو بالديوان. و:  ج- 1481
  . 63: 3 ، ونهاية األرب115: حذار، وكذلك الديوان:  ج- 1482
  . ساقط من م- 1483
  .26:  الديوانسأل، والتصويب من م، ك، ج، وكذلك:  األصل- 1484
  .269: 1، الشعر والشعراء26:  الديوان- 1485
  . تكملة من ج- 1486
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  1487ألعرفنــك بعـد المـوت تندبنـي         وفـي حياتـي مـا زودتنـي زادي

  :1488]أبو ذعاد األيادي[  ]و 17 [

   1489ال أعـد اإلقـتار عدمـا، ولكــن          فقــد مـن قدر زئتـه اإلعـــدام

  :1490بشر بن أبي حازم[

   في الصالحين قروض] الندى[  وأيدي 

  1491]كفى بالموت نأيا واغترابا

  1493 قليل المال تصلحه فيبقى       وال يبقــى الكثيــر مع الفسـاد1492]المتلمس[

  1494لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا       وما علـم اإلنســان إال ليعلـما

  1495 ميسماجعلت لهم فـوق العـرانين  ولو غيـر أخوالـي أرادوا نقيصتي     

  ما كنـت إال مثـل قاطـع كفـه        بكـف لـه أخـرى فأصبـح أجذماو

  1497إال األذالن غيــر األهـل والوتد        1496وال يقـيم علـى ذل يراقبـــه

   لـه أحـد1498هذا على الخسف مربـوط برمتـه        وذا يشـج وال يـأوي

  :1499األفوه األودي

  وحيـاة المـرء ثوبـا مستعـــارإنمــا نعمــة دنيــا متعــة        

       خلقــة فيهـا ارتفـاع وانحــدار1500وصــروف الدهـر فـي إطباقه

                                                 
  .269: 1، الشعر والشعراء63:  الديوان- 1487
  .داود:  ساقط من ك، ج- 1488
  .238: 1 الشعر والشعراء- 1489
  .64: 3، ونهاية األرب91:  في م نسب للمتلمس، وهو باإلعجاز واإليجاز- 1490
  . ساقط من ج- 1491
  .وله:  في ج ساقط من م،- 1492
  .وإصالح القليل يزيد فيه: ، وفيه184: 1، الشعر والشعراء64: 3 نهاية األرب- 1493

  .343: 1وكذلك في شعراء النصرانية
  .64: 3، نهاية األرب180: 1 الشعر والشعراء- 1494
  .األنوف: والعرانين... فلو:... 180: 1، الشعر والشعراء338: 1، شعراء النصرانية64: 3 نهاية األرب- 1495
  .خسف يسام به... ولن: 344: 1ضيم يراد به، شعراء النصرانية:...  ك- 1496
  .64: 3والبيتان بنهاية األرب... فما:... شعراء النصرانية. والولد:... م... الحر:...  ك- 1497
  ...فما:... شعراء النصرانية. فال يرثى: ك. فال:...  م، ج- 1498
  .وله:  ج- 1499
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  1501بينمـا النـاس علـى عليائهـــا       إذ هووا في هـوة  منهـا فهـاروا

   1502البيـت ال تبتنـي إال لـه عمــد        وال عمـاد إذا لـم تـرس أوتـاد

  كـادوا   1503]إلى[ة        وساكن بلغوا األمـر فـإن تجمـع أوتـاد وأعمـــد

  1504تهدا األمور بأهل الرأي ما صلحت        فــإن تولـت فباألشـرار تنقـاد

  1505ال يصلح الناس فوضى ال سراة لهـم     وال ســراة إذا جهالهــم سـادوا

  :1506تميم بن أبي مقبل 

  1507الرفق في األمر أرشداخليلي ال تستعجال، وانظـرا غــدا      عسى أن يكون ] ظ17[

   وهـو ملمــوم 1508أنعم العيش لـو أن الـفتى حجــر      تنبو الحوادث عنه

  1509:]ورثحميد بن [

   وحسبـك داء أن تصـح وتسلمـــا  قد رابني بعد صحـة      1510أرى بصري

   أن يدركا ما تيممـا 1511ولن يلبث العصران يومـــا وليلة        إذا اختلفـــا

  

  

                                                                                                                                                         
  .اطباعه: ج. إطباقها:  م- 1500
والشعر . 64: 3آخر واألبيات في نهاية األرب: فغاروا، وفيها ورد قبل البيت: م. إذ هو: ج. عالتها:...  ك- 1501

  .إنما نعمة قوم: 223: 1والشعراء
وهو في عيون . غيره: في ج ورد قبل البيت. يبتنى:... م، ك. إالّ لها، والتصويب من م، ك، ج:  األصل- 1502

  .64: 3ونهاية األرب. 88: 3األخبار 
  .64: 3نهاية األرب.  ساقط من م- 1503
  .225: 1، الشعر والشعراء64: 3نهاية األرب... ففي األشرار:...  م- 1504
  . بترتيب مختلف225: 1، الشعر والشعراء64: 3 نهاية األرب- 1505
. يينهو تميم بن ُأبي بن مقبل من بني العجالن، أدرك اإلسالم وأسلم، فكان يبكي الجاهل. تميم بن مقبل:  م- 1506

  . 113: 1، خزانة األدب62: 3، نهاية األرب195: 1اإلصابة 
  ...المكثفي األمر:... 60: والديوان. 65: 3 نهاية األرب- 1507
  .65: 3نهاية األرب. منه:  م- 1508
هو حميد بن ثور الهاللي، شاعر مخضرم، ملت في خالفة عثمان . حمد بن ثور الهذلي: ج.  ورد بالهامش- 1509

  .8: 11معجم األدباء. 7: عر والشعراءالش. رضي اهللا عنه
  .268: 1، وزهر اآلداب390: 1، والشعر والشعراء65: 3بعد حدة، ونهاية األرب: 7: الديوان. بدني:  م- 1510
  .269: 1زهر اآلداب. 65: 3وال، نهاية األرب: 8: الديوان. إذا طلبا: ك، ج.يوم وليلةٌ وهو خطأ :   األصل- 1511
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  :1512]يدعدي بن ز[

   أيـام دهـره        تـروح لـه بالواعظـات وتغتـدي1513كفى واعظا للمـرء

   يقتـدي1515إن القريـن بالمقـارنــف       1514عن المرء ال تسأل وأبصـر قرينه

  1516لم ذوي القربى أشـد مضاضـة       على المرء من وقع الحسام المهنـدظو

  1517ـر فاقعـدلشَلالشـر إذا ما رأيـت الشـر يبعـث أهلـه       وقام جنـاة 

  ا أسحـار1518د يطرقنـالحوادث ق راقـد الليـل مسـرورا بأولـه      إنيـا 

  1519]جـج النـاراأ له فرب آخر ليل تـ   ال تأمنـن بليـــل طـــاب أو [

  1520والخير قد يسبق جهـد الحريــص   د يـدرك المبطـئ مـن حظـهـق

  1521ارـاء اعتصـن بالماـكنت كالغص       رقـ شياء حلقـر المــو بغيـل[

  1523]!وهل بالمـوت يـا للنـاس عـار   ا مـن خالـد إمـا هلكـن1522لـفهـ

                                                 
 بن زيد العبادي التميمي، من كبار شعراء الجاهلية، قتله النعمان بن المنذر في سجنه  ورد بالهامش، هو عدي- 1512

  .97: 2، األغاني118-115: ، طبقات فحول الشعراء439: شعراء النصرانية. بالحيرة
، 65: 3نهاية األرب. بالنائبات:... 92: زاجًرا، اإلعجاز واإليجاز:... 104: للموت وهو خطأ بالديوان:...  م- 1513

  . 465: 2شعراء النصرانية
  ...فكّل قرين بالمقارن:  وفيه16: وكذلك الديوان. وسل عن قرينه:  ك، ج- 1514
، 65: 3، ونهاية األرب92: وهو باإلعجاز واإليجاز. ، والتصويب من الديوان)بكسر الراء (بالمقارن:  األصل- 1515

  .ويروى لطرفة: شبالمقارن مقتد، وجاء في الهام: ، وفيه466: 2وشعراء النصرانية
  .65: 3، نهاية األرب107:  الديوان- 1516
  ...بالشر:.. ، وفيها466: 2، شعراء النصرانية65: 3، نهاية األرب107: الديوان. جباة الشر بالشر:  ك- 1517
  .65: 3تطرقن، وهو في نهاية األرب:  ج- 1518
  .جوك، و ساقط من م، - 1519
  : في ج ورد قبله- 1520

  وقد يكون من المستعجل الزلل  قد يدرك المتاني بعض حاجته

  ... جهد... قدوالجبن: ، وفيه470: 2، وشعراء النصرانية65: 3، ونهاية األب70: وهو بالديوان
، وشعراء 65: 3، ونهاية األرب92: ، واإلعجاز واإليجاز93: وهو بالديوان. وآخر:  في ج ورد قبل البيت- 1521

  .453: 2النصرانية
  .وهل:  ج- 1522
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  :1524األسود بن يعفر

  1525 وبعـد إيـاد،تركــوا منازلهـم        قحـرممـل بعـد آل ؤمــاذا أ

  1526أرض تخيرهــا لطيـب مقيلهـا       كعـب بـن مامـة وابـن أم دؤاد

  1527]والقصر ذي الشرفات مـن سـداد      أهل الخويرق والسديـر وبـارق [

  1528جرت الرياح على محـل ديارهـم       فكأنمـــا كانـوا علـي ميعـاد

  1529في ظـل ملـك ثابـت األوتــاد   نـوا فيهـا بأنعـم عيشـةغولقد 

  1530ـادفيومـا يصيـر إلى بلـى ون   فإذا النعيم وكـل مـا يلهـي بـه

  :1531علقمة بن عبدة ] و18[

  1532 بالنسـاء فإننـي        خبيـر بـأدواء النسـاء طبيـبإن تسألـونـي

  1533 ودهـن نصيب في فليــس لـه  إذا شاب رأس المرء أو قل ماله       

   عندهن عجيـب1534 وشرخ الشبـاب        المال حيـث علمنـهيردن ثراء 

  
                                                                                                                                                         

1523 ، وشعراء 65: 3، ونهاية األرب132:  ج جاء منسوبا لعدي بن زيد، وهو بالديوان ساقط من ك، في- 

  .453: 2النصرانية
1524 ، طبقات فحول 134الشعر والشعراء :  األسود بن يعفر النّهشلي التّميمي، شاعر جاهلي من سادات تميم- 

  .15: 13، األغاني195: 1، خزانة األدب248 يلآل، سمط ال119الشعراء
  .481: 2، شعراء النصرانية16: 1، األغاني26: ن الديوا- 1525
  .توارثها... 481: 2أرضا تخيرها لدار أبيهم، شعراء النصرانية: 27:  الديوان- 1526
  . تكملة من ج- 1527
  .481: 2، شعراء النصرانية66: 3مكان، نهاية األرب:... 27:  الديوان- 1528
  .ونفاد... 482: 2، شعراء النصرانية66: 3رب، نهاية األ28:  الديوان- 1529
  .482: 2نفاذ، شعراء النصرانية: 28 الديوان- 1530
، شعراء 116هو علقمة بن عبدة الفحل، شاعر جاهلي من بني تميم طبقات الفحول الشعراء.  في ج ورد بالهامش- 1531

  .565: 1، خزانة الدب107، الشعر والشعراء175: 1، معاهد التنصيص498النصرانية 
، الشعر 502: 2، شعراء النصرانية98: عليم، خاص الخاص: 66: 3 نهاية األرببصير،: 773:  المفضليات- 1532

  .219: 1والشعراء
  .502: 2، شعراء النصرانية219: 1، الشعر والشعراء98: من ودهن، خاص الخاص: 773: 2 المفضليات- 1533
، وشعراء 219 :1:، والشعر والشعراء98: لديهن، وخاص الخاص: 773: شباب، وهو في المفضليات:   م- 1534

  .502: 2النصرانية



 172

  

  

  :1535]آخر[

         علــى دعائمـه ال بـد مهـدوم1536وكل حصن وإن قامـت دعائمـه

  1537عـرض للغربـان يزجرها       عـلى سالمتـه ال بـد مشــؤومومن ت

  :عمرو بن كلثوم

  ذي ال تصبحنـاــومــا شـر الثالثــة أم عمـر      بصاحبــك ال

  1538وإن غــدا وإن اليـوم رهــن        وبعــد غـد بمـا ال تعليمنــا

  :1539]عنترة[

  .والكفر مخبثة لنفس المنعم

  :1540الحارث بن حلزة

  ـن الناتــجـإنـك ال تـدري م          1541ـح الشـول بأغبارهـاال تكســ

  ـوك مــا أعطيـت جــداـ  الن  عــش بجــد ال يضــــرك 

  ادــ  العيـــش ممـن عـاش ك  ـر فـي ظــاللــ خي1542فهــو

  :حاتم الطائي

  بـ األخبار خرق المكاس1543   عماة عن        إذا لزم النـاس البيوت وجدتهـم
                                                 

  .وله: ج.  ورد بالهامش، ساقط من م- 1535
: 811: وفي المفضليات. 500: 2، وفي شعراء النصرانية66: طالت إقامته، وكذلك هو في نهاية األرب: م، ك، ج- 1536

  .طالت سالمته
: 2 وشعراء النصرانية66 :3، ونهاية األرب811: ميشوم، في ج نسب لعمرو بن كلثوم، وهو في المفضليات: م - 1537

500.  
  .282-281: 1، جمهرة أشعار العرب66: 3ال تصحبينا، نهاية األرب: 138:  شرح المعلقات- 1538
  . ساقط من ج- 1539
  .42: 11، األغاني96 هو الحارث بن حلزة اليشكري، شاعر جاهلي من أحجاب المعلقات، الشعر والشعراء - 1540
وهو في نهاية . النّوق التي خفّ لبنُها، وارتفع ضرعها: والشّول. لبن في الضرعبقية ال: الغُبر:  ورد في الهامش- 1541

  .66: 3األرب
والبيتان في شعراء ... النّوك... فالعيش: ك.  وصححت في الهامش-جو وكذا في م، –فالنوك :  ورد في المتن- 1542

  .والنوك: ، وفيها417: 1النصرانية
  .129: 1، وشعراء النصرانية...ن القومإذا أوط: 30: وهو بالديوان. من:  ك- 1543
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   الـذم أجمعـاىوفرجك ناال منتهـ          1544 أعطيـت بطنك سؤلهاوأنت إذا

  إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر           يغني الثراء عن الفتى1545 ال!أماوي

  1546رـ        أراد ثراء المـال كـان لـه وف  مـاتوقد علم األقوام، لـو أن حا

   :1547المرقش 

  اـي الئمـومن يغو ال يعدم على الغ          يلق خيرا يحمد الناس أمره، 1548ومن  ]ظ18[ 

  :1549لنمر بن تولبا 

  1550يود الفتى طول السالمـة جاهـدا           فكيف ترى طول السالمة يفعل؟

  وإلى الذي، يهب الرغائب فارغب          ومتى تصبك خصاصة فارج الغنى 

  1551]ائم صلب مالك فاغضبروعلى ك          ال تغضبن على امرئ فـي مالـه [

  للخيــر خيــر وللشـر شـر      و يعلمــون    ــ وأبي الناس ل1552أال

   ويــوم يسـر1553ـمــويـوم يغ     نـا ويـوم لنـــا ـفيــوم علي

  

                                                 
: 1، الشعر والشعراء67: 3ربسؤله، نهاية األ... وإنك مهما تعط: 68: الديوان. سؤك: ك. سؤله: م، ج - 1544

  .125: 1، شعراء النصرانية...فإنك إن: 249
  .246: 1، الشعر والشعراء67: 3، نهاية األرب50: ما، وكذلك بالديوان:  م، ك، ج- 1545
  110: 1، شعراء النصرانية247: 1، الشعر والشعراء67: 3، نهاية األرب51: وان الدي- 1546
، الشعر 34طبقات فحول الشعراء.  هو المرقِّش األصغر، ابن أخي المرقّش األكبر، شاعر جاهلي من أهل نجد- 1547

  .136: 6، األغاني105والشعراء
  .215: 1والشعراء، الشعر 67: 3، نهاية األرب503: فمن، وكذلك المفضليات:  ج- 1548
هو النَّمر بن تولب بن زهير العكلي، شاعر مخضرم وفد على النبي صلى اهللا عليه . ولبتغيره للنمر بن :  ج- 1549

، جمهرة أشعار 156: 1، خزانة األدب134، 133طبقات فحول الشعراء . وسلم، مات أيام أبي بكر، أو بعده بقليل

  .173: ، الشعر والشعراء216العرب
  . والبقا   فكيف يرى:... 268: 1، زهر اآلداب75: 2، جمهرة أشعار العرب67: 3 األرب نهاية- 1550
... وإذا: 281: 22يعطي الرغائب:... 310: 1، الشعر والشعراء67: 3 ورد بالهامش، والبيتان في نهاية األرب- 1551

  .161: 1وكذلك طبقات فحول الشعراء
  .وال أبي: ج. فال وأبي: وال ألي، ك:  م- 1552
  .67: 3ويوًما، وكذلك النهاية ... ويوًما... فيوما: نساء، ج: م، ك. يساء، وصححت بالهامش:  ورد في المتن- 1553
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  1556] ما أنـف خاطـب بـدم1555رمل            لو بأبانين جاء يخطبها 1554:]مهلهل[

  :1557طفيل الغنوي

  لمر مأكول المرار وبعض ا1558نهام    ا ـإن النساء كأشجار نبتـــن لن

   فإنه واجــب البـد مفعـــول          عن خلق1559]متى ينهين[إن النساء 

  :1560عروة بن الورد[

  1561علـي ولكـن شيبتـه الوقائــع   تـوما شاب رأسي عن سنين تتابع

    من المال يطرح نفسه كل مطـرح   ال ومقتــراـومن يك مثلي ذا عي

  فس عذرها مثل منجـــحومبلغ ن         1562ليبلغ عـذرا أو يصيـب غنيمـة

  1563]:األعشى[

   وأوهى قرنه الوعـل1565 فلم يضرها  1564كناطـح صخـرة يومـا ليفلقهـا

                                                 
: الشعر والشعراء.  ورد بالهاش، وهو عدي بن ربيعة بن مرة التّغلبي شاعر من أبطال العرب في الجاهلية- 1554

  .230، جمهرة أشعار العرب300: 1، خزانة األدب164
  ...خاطف... جار:... ك. ضرج:  م- 1555
1556 ، شعراء 299: 1ضرج منها، الشعر والشعراء: 67: 3نهاية األرب. اسم جبلين: وأبانين.  ساقط من ج- 

  .179: 1النصرانية
الشعر .  هو طُفيل بن عوف بن كعب من قيس عيالن، شاعر جاهلي من الشّجعان، برع في وصف الخيل- 1557

  .349: 15ألغاني ، ا643: 3، خزانة األدب275والشعراء 
  .453: 1منهن مر، الشعر والشعراء: 92: وبعض النّبت، اإلعجاز واإليجاز: 68: 3نهاية األرب. منهن:  ج- 1558
  .)بضم الياء (ينهين: 92: ، اإلعجاز واإليجاز68: 3نهاية األرب.  ورد مطموسا- 1559
لجاهلية وفرسانها، كان يلقب بعروة هو عروة بن الورد بن زيد العبسي، من فحول شعراء ا.  ورد مطموسا- 1560

  .228: ، جمهرة أشعار العرب73: 3، األغاني425، الشعر والشعراء 883: شعراء النصرانية. الصعاليك
  .913: ، شعراء النصرانية68: 3، نهاية األرب...شيبتني... من... فما: 48:  الديوان- 1561
، 68: ، ونهاية األرب23: وكذلك الديوان. مش، وصححت في الها- وكذا في م–رغيبة :  ورد في المتن- 1562

  .903: 2وشعراء النصرانية
  . ساقط من ج- 1563
  .)بفتح الياء (ليفِْلقها:  م- 1564
، شرح 369: 1كناطٍح صخرٍة، وكذلك في شعراء النصرانية: 68: 3، نهاية األرب148: الديوان. يِضرها:  م- 1565

  .ليوهنها:... 195المعلقات 
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  من الناس كالبلقاء بـاد حجولهــا    النهــى ي عند ذو1566تعالوا فإن العلم

   مظلوم مجترا ومسحبـاعمصـار          يزل يرى1567ومن يغترب عن قومه لم

   النار في رأس كبكبـاءيكن ما أسا           الصالحات وإن يسـئ1568وتدفن منه

   سجالهــا1569ا، وروـاغفر لجاهله    ادة، فاصبـر لهـا ـعودت كندة ع  ]و19[

  1570واحمل، وأنـت معـود تحمـا لها    ،كور لها جمال ذلوال ظهــــره

  ن تنسبــاـلعمر أبيك الخير، ال م    ،رب نفســهـ القريب من يق1571فإن

  :1572]قيط بن معبدل[

  1573تم افزعوا، قد ينال األمن من فزعا  اما على أمشـاط أرجلكـم    قوموا قي

  ألهلهــا إن أصيبـوا مـرة تبعا    1574هيهات، ما زالت األيام مـذ أبـد

  1575:]ةلقيط بن زرار[

  فوالقينـة الحسنـاء والكـأس األن  إن الشـواء والنشيـل والرغــف 

  1576للضاربين الهام والخيل قطف

                                                 
1566 ، وشعراء 134: ، وهو بالديوان]الدابة التي ارتفع بياض قدميها إلى الفخذين: والبلقاء [.الحقّ:  م، ك، ج- 

  .الحكم: 68: 3، ونهاية األرب392: 1النصرانية
  .68: 3، ونهاية األرب8: والبيتان بالديوان. ال:   م، ك- 1567
  .جبل: تدفن فيه، وكبكب: يدفن، ك:  م، ج- 1568
  .رد:  ك- 1569
والبيتان ... فأنت... أو كن لها: ج. لحاملها... ذلول... وإالّ فكن لها: ك. بجمالها... فألتت... كوني :  م- 1570

  .371: 1، وشعراء النصرانية68: 3، ونهاية األرب152: بالديوان
  .في ج نسب للقيط بن معبد. لعمر أخيك: 387: 1، نهاية األرب7: الديوان. وإن:  م، ك، ج- 1571
اختلفت المصادر في اسمه، فهو في بعضها بن . لقيط بن يعمر األيادي: ، ج) الميمبضم(لُقَيط :  ورد مطموسا، م- 1572

بن يعمر بن خارجة اإليادي، شاعر جاهلي من : بن معمر، وفي أخرى: بن يعمر، وفي أخرى: معبد، وفي أخرى

  .72: 1، معجم ما استعجم97الشعر والشعراء . الحيرة، قطع لسانه كسرى، ثم قتله
  .68: 3، نهاية األرب...المر:... 200: 1الشعر والشعراء. وقفا... ااقرعو:...  م- 1573
   .بًداأمذ  األموال:... ج. األموال مديد:... األموال من ابة، ك:  م- 1574
، 446: الشعر والشعراء. هو لقيط بن زرارة الدارمي، شاعر جاهلي من فرسان تميم قتل في نجد. ورد بالهامش - 1575

  .72: 1معجم ما استعجم
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  1577:]تأبط شرا[

  1578إذا تذكرت يومـا بعـض أخالقـي  ي السـن مـن نـدم لتقرعـن علـ

  :1579ب العبديقّثلما

  1580ـي مـن سمينـيثفأعرف منك غ   إمــا أن تكـون أخـي بصـدق 

  1581عــدوا أتقيــك وتتقينــــي   وإال فاطرحنــي واتخذنــــي 

    1582عنادك مـا وصلـت بهـا يمينـي  وإنـــي لـو تعاندنـي شمالـي  

  1583 كذلــك أجتـوي مـن يجتوينـي  بينــي، : ـتإذا لقطعتهــا ولقل 

  :1584]المخرق العبدي[

  1585وإال فادركنـي ولمــا أمـــزق  فإن كنت مأكوال، فكن أنت آكلـي،  

  :1586غلبيتّأفنون ال[

                                                                                                                                                         
  .711: 2الشعر والشعراء - 1576
. هو ثابت بن جابر بن سفيان، شاعر جاهلي من العدائين، قتل وألقي في غار في بالد هذيل. ورد بالهامش  - 1577

  174: ، الشعر والشعراء66: 1خزانة األدب
: 1، الشعر والشعراء69: 3، نهاية األرب19: المفضليات. جاء في ج بترتيب مختلف منسوبا للممزق العبدي - 1578

  .133: 21: ، األغاني313
، طبقات فحول 233: الشعر والشعراء. هو عائذ بن محصن بن ثعلبة من بني عبد القيس، من شعراء الجاهلية - 1579

  .167: ، معجم الشعراء229: الشعراء
. بحق:... ج... ألعرف ... بحق: ... ك... أو ... بحق:... ورد في المتن بحق، وصححت بالهامش، م- 1580

، 396: 1، وكذا الشعر والشعراء...من:... 69: 3، وجاءت األبيات بترتيب مختلف، نهاية األرب587: تالمفضليا

  .409: 1، وكذا شعراء النصرانية...من:... 77: 3وجاءت األبيات الثالثة األولى بترتيب مختلف، عيون األخبار
  .409: 1فاجتنبني، شعراء النصرانية.. و: 77: 3، عيون األخبار396: 1، الشعر والشعراء588:  المفضليات- 1581
: 1، شعراء النصرانية395: 1، الشعر والشعراء69: 3خالفك، نهاية األرب... تخالفني:... 575:  المفضليات- 1582

  .بنصر:... 405
  .405: 1 شعراء النصرانية- 1583
، 481معجم الشعراء. وهو شاس بن نهار بن أسود، من شعراء الجاهلية. للممزق: الممزق، ج:  ورد بالهامش، م- 1584

  .235: ، الشعر والشعراء185، المؤتلف والمختلف 232طبقات فحول الشعراء 
  . آكل:... 400: 1، الشعر والشعراء69: 3خير آكل، نهاية األرب:  ك، ج- 1585
، رغبة 248ريم بن معشر بن ذهل، شاعر جاهلي من بني تغلب، مات في بادية الشام، الشعر والشعراء ص هو - 1586

  .684: لي، سمط الآل52: 1األمل
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  1587إذا هـو لـم يجعـل لـه اهللا واقيا  فتى كيف يتقـي، اللعمرك ما يدري   

  :1588      األضبط بن قريع السعدي

   1589والصبـح والمسـي ال فـالح معـه  مـوم سعـه لكــل هـم مـن اله  

  1590ويأكـل المـال غيـر مـن جمعـه  قــد يجمـع المـال غيـر آكلـه  

   يومـا والدهـر قـد رفعـه 1592تركع   الفقيـر علـك أن 1591ال تحقـــرن] ظ19[  

   نفعـه1593مــن قـر عيشـا بعيشـه  واقبـل مـن الدهـر مـا أتاك بـه 

  :1594     سويد بن أبي كاهل

   1595قـد تمنـى لي موتـا لـم يطـع  درهـجـت غيظـا صضرب من أن

  1596وإذا يخلـو لـه لحمـي رتــع   ويحيينـــي إذا ال قيتـــــه

      1597]هو يرقو مثلمـا يرقـو الضـرعف  م يضرنـي غيـر أن يحسدنـي ـل[

  : السائرة للمخضرمين1598ومن األمثال

                                                 
  .193: 1امرؤ، وكذلك شعرا النصرانية:... 419: 1، الشعر والشعراء69: 3 نهاية األرب- 1587
األضبط بن القريع، هو األضبط بن قريع بن عوف السعدي التميمي، شاعر من العصر :  ورد بالهامش، م- 1588

  .                   591: 4، خزانة األدب225: ، الشعر والشعراء326: ليآلالجاهلي،              سمط ال
األغاني ... يا قوم من عاذري من الخدعة والمسي والصبح،: 383: 1، الشعر والشعراء560: 2 زهر اآلداب- 1589

  .والمسي والصبح: 129: 18
: 18، األغاني383: 1ء، الشعر والشعرا92: ، اإلعجاز واإليجاز69: 3، نهاية األرب560: 2 زهر اآلداب- 1590

129.  
  .ال تهنن:  ك- 1591
ال : 383: 1، الشعر والشعراء92: ، اإلعجاز واإليجاز69: 3، نهاية األرب560: 2زهر اآلداب. تلقاه:  ج- 1592

  .تخشع... تهين
: 1، الشعر والشعراء92: ، اإلعجاز واإليجاز69: 3، نهاية األرب2:560زهر االداب.  في ك ورد بالهامس- 1593

  .وجاءت األبيات في األغاني، والشعر والشعراء بترتب مختلف. فاقبل: 129: 18واقنع، األغاني: 383
هو سويد بن أبي كاهل بن حارثة الذبياني . سويد بن أبي كاهل اليشكري:  ورد بالهامش، وكذلك في ك، ج- 1594

، 547: 2، خزانة األدب102: 13، األغاني128: اليشكري، وضعه ابن سالم في طبقة عنترة، طبقات فحول الشعراء

  .250الشعر والشعراء 
  .431: 1قلبه، شعراء النصرانية: 69: 3، نهاية األرب421: 1الشعر والشعراء... لو:...  قلبه، ك:...  ج- 1595
  ...يحلو:... 431: 1، شعرا النصرانية69: 3، نهاية األرب421: 1الشعر والشعراء. رقع:  م- 1596
  . تكملة من ج- 1597
  .األبيات:  م، ك، ج- 1598
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  :1599لبيد بن ربيعة

  1600اعص ما يأمـر توصيـم الكسـلو  إذا رمـت رحيــال فارتحـــلو

  إن صـدق النفـس يـزري باألمـل  واكـذب النفـــس إذا حدثتهـــا

  1601وال بـــد يومـا أن تـرد الودائع  ومـا المـال واألهلـون إال وديعـة

  1602يحـور رمـادا بعـد إذ هو ساطـع  هئوما المـرء إال كالشهـاب وضـو

  1603ــا اإلصبـاح واإلمسـاءفأ ال نه  كانــت قناتـي ال تليـن لغامــز

 ليصحـني فـــإذا السالمــة داء  ودعـوت ربـي بالسالمـة جاهـدا  

   1604وبقيـت فـي خلـف كجلد األجرب  ذهب الذيـن يعـاش فـي أكنافهـم  [

  1605ومن يبـك حـوال كامـال فقد اعتذر   إلى الحول ثـم اسـم السـالم عليكم

  :1606كعب بن زهير

  ذمــوه بالحـــق وبالباطـــل  ـهومـن دعـا النـاس إلــى ذمـ

  1608]1607أســـرع مـن منحـدر سائـل  مقالــة الســوء إلــى أهلهــا

                                                 
  .السائرة للبيد بن ربيعة:... ، ج ورد بالهامش- 1599
  .141: التكسير والتفتير، والبيتان بالديوان:  التوصيم- 1600
  .89:  الديوان- 1601
  .88تحور، الديوان :  م- 1602
  .221: ولب، وهما بديوان لبيدثلغامر، في ج نسب البيتان للنمر بن :  م- 1603
  .34: البقية، والبيت بالديوان:  الخلف- 1604
  .79:  نفسه- 1605
  .ورد بالهامش - 1606
  . ورد البيتان في ك بترتيب مختلف- 1607
  وأنشدني أبو القاسم بن حبيب الفقيه    :   ساقط من ج وجاء مكانه- 1608

  وتقيلوا األخالق عــن أسالفهـم                 َأصبحت بين معاشر هجر والندى

  فهــم      حاولت نتف الشعر من آنا                 قوم إذا استمحنتهــم فكأنّمــا

  ذهب الذين يعاش في أكنافهـــم                 هات اسقنيها يا غالم وغنّنــي   

  .ومن يبك حوالً كامالً فقد اعتذر كعب بن زهير الشعر للحكم بن قنبر من سر خرسان: لبيد
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  :1609   النابغة الجعدي

       1610بــوادر تحمـي صفـوه إن تكـدرا  ال خير في حلـم إذا لـم تكـن لـه   و

  1611]كبير إذا مــا أورد القـوم أصـدرا  وال خير في جهل إذا لـم يكــن له    [

  1612وأيسـر ذنـب منـك خـرج بالـدم  ب لعمري كـان أكثــر ناصـركلي

  1613ـاء فعـادا بعـد أبــواالبمشيبــا   تلك المكـارم ال قعبـان مــن لبن 

  :1614حسان بن ثابت] و 20[

  1615مـن النــاس إال مـا جنـى لسعيد  وإن امرءا أمسـى وأصبـح سالمـا 

  1616ه النعيـموجهــل غطــى عليــ  رب حلـم أضاعـه عـدم المــال 

  ـر غيـب لئيــم؟ـأم لحانـي بظه  1618]تيـس[ بالحـزن 1617بـي أنـما أبال

  :1619الحطيئة  

  1620  يوما يجيء بها مسحـي وإبساسـي  لقــد مريتكـم لــو أن ذرتكــم   

  1622  ولن ترى طـاردا للحـر كالياسـي   مـن نوالكـم 1621أزمعت يأسا مربحـا

  ن اهللا والنـاسـ العرف بي يذهب1623  ال  من يفعـل الخيـر ال يعـدم جوازيـه
                                                 

الشعر، وقاله بعد  ورد بالهامش، وهو قيس بن عبد اهللا بن عدس الجعدي العامري، سمي بالنابغة، ألنه نبغ في - 1609

وفد علي النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأسلم، مات بأصبهان في خالفة . الثالثين، ونهى عن شرب الخمر في الجاهلية

  .103: ، طبقات فحول الشعراء158: معجم الشعراء. معاوية
  أصدراوال خيره في جهل إذا لم يكن له    كبير إذا ما أورد القوم : وجاء بعده. يكدرا:  م، ج- 1610
  .71: 3، نهاية األرب289: 1الشعر والشعراء.  تكملة من م، وج- 1611
  .71: 3نهاية األرب. مزج: ج. رًماج: ذنًبا، ج: م، ك. ناصًرا:  م، ك، ج- 1612
  .58: 1، طبقات فحول الشعراء15: 5 منسوبا ألمية بن أبي الصلت، األغاني71: 3نهاية األرب- 1613
  .عبد الرحمن بن حسان بن ثابت:  ج- 1614
وهو أيضا . 94: ، واإلعجاز واإليجاز71: 3، ونهاية األرب142: وكذلك الديوان... ي ويصبحسيم:...  ج- 1615

  .540: 2، وزهر اآلداب308: 1بالشعر والشعراء
  .71: 3، نهاية األرب378:  الديوان- 1616
  .أنت:  ك، ج- 1617
  .71: 3، نهاية األرب378: الديوان.  ورد مطموسا- 1618
  .اقط من ج ورد بالهامش، س- 1619
  .واسبابي:  في ك ورد خطأ- 1620
  . مريحا:م. كأًسا مريحا، وصححت بالهامش:  ورد في المتن- 1621
  .للحزن... وال : م.ورد بالمتن ماردا، وصححت بالهامش - 1622
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    واقعد فإنك أنـت الطاعـم الكاسـي  اـدع المكــارم ال ترحـل لبغيتهـ

    من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا   ال أبــا ألبيكـم1624ـاـأقلــو علين[

  1626]  وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا  1625نـوا أحسنـوا البنـابأولئك قوم إن 

  :1627متمم بن نويرة

    من الذهر حتى قيـل لـن يتصدعـا  دمانـي جذيمــة حقبــة وكنـا كن

   لم نبت ليلة معــا1629  لطول اجتماع  1628فلمــا تفرقنـا كأنــي ومالــك

  1630] أصاب المنايا المنايا رهط كسرى وتبعا  وكنـا بخيـر فـي الحيـاة وقبلنـا[

  1631:]أبو ذؤيب الهذلي[

  دهـر ال أتضعضـع  أنـي لريـب ال  وتجلــدي للشامتيــن أريهـــم

    ألقيــت كـل تميمـة ال تنفـــع   أظفارهــا 1632شبـتنوإذا المنيــة أ

  1633:]الخنساء[

  1634 بـأن ال يصـاب فقـد ظـن عجـزا  ومن ظـن ممـن يالقـي الحـروب

                                                                                                                                                         
  .لن: ج - 1623
  .وله: وجاء قبل البيت. عليهم:  ج- 1624
  .إلينا، وال يستقيم بها المعنى:  ك- 1625
  .ب مختلف، ونسبا ألبي ذؤيب الهذلي في م جاء البيتان بترتي- 1626
 هو متمم بن نويرة اليربوعي التّميمي، من فحول الشعراء، أقام بالمدينة في عهد عمر، أشهر شعره جاء في رثاء - 1627

، الشعر 298: 15، األغاي170 -169، طبقات فحول الشعراء 236: 1، خزانة األدب432معجم الشعراء . أخيه مالك

  . 192والشعراء
  .مالكًا: ، ك، ج م- 1628
، 338: 1، والشعر والشعراء72: 3، ونهاية األرب797: 3والبيتان في زهر اآلداب. افتراق، وهو خطأ:  ك- 1629

  . 308: 15، واألغاني 240: 2وجمهرة العرب
  .تكملة من ج - 1630
 إلى عثمان بن هو خويلد بن خالد، شاعر فحل شهد دفن النبي صلى اهللا عليه وسلم، مات في طريقه. ورد بالهامش- 1631

، خزانة 413:  والشعر والشعراء165: ، تاريخ الخلفاء110: طبقات فحول الشعراء. عفان يحمل إليه بشرى الفتح

  .56: 6، األغاني203: 1: األدب
: 95: ، واإلعجاز واإليجاز72: 3، ونهاية األرب104: ، وخاص الخاص3:والبيتان بديوان الهذليين. أنبتت: ج - 1632

  .فإذا المنية
  . ورد بالهامش- 1633
  .87: الديوان - 1634
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   الكريهـة أبقـى لهـا1635 ســي يـوم  ـذل النفـــوبنهيــن النفـوس و

  

  :1636لشماخا

  مفاقــره، اعـف مــن القنــوع  1637لمـا ل المـرء يصلحـه فيغنـــى

   مـا قـال النـاس1639وال يضر المـرء     1638]اسـ ب[ليس بما ليـس بـه بـاس 

  1640*والمرء سـاع ألمـر ليـس يدركـه *]ظ 20[

  :1641عبدة بن الطبيب

  1642*لـوالعيش شح عجز وإشفاق وتأمي*

  :1643عمرو بن معدي كرب

  1644تطيــع    وجـاوزه إلــى مـا تس  إذا لــم تستطـع شيئـا فدعـه

  ليــس الجمــال بمئــــزر      فاعلــم وإن رديــت بـــردا

  ــداـ أورثــن مج1645    ومناقــب إن الجمـــال معــــــادن

  :1646معن بن أوس
                                                 

: 3وهون النفوس، نهاية األرب: 126: وهو بالديوان.  وصححت بالهامش-وكذا في م وك–عند : ورد بالمتن - 1635

72.  
 ورد بالهامش، هو الشّماخ بن ضرار الغطفاني، شاعر مخضرم، شهد القادسية، من طبقة لبيد والنابغة، توفي في - 1636

  .526: 1، خزانة األدب98: 8، األغاني413، الشعر والشعراء 110حول الشعراء طبقات ف. غزوة موقان
  .318: 1، والشعر والشعراء221: فيبقى، وهو بالديوان:  ج- 1637
  . ساقط من ج- 1638
  .البر:  ك- 1639
  .وإنّه بعد إطالع إيناس: ج. وإنه بعد قالع إيناس:  في م ورد بالهامش، وجاء بالمتن- 1640
من فرسان تميم، عرف بشجاعته، شارك . هو عبدة بن يزيد الطّبيب. عبيدة بن الطّبيب: لت، جعبدة بن الص:  م- 1641

، سمط 90: 5، رغبة اآلمل456: ، الشعر والشعراء163: 8، األغاني102: 1عاهد التنصيصم. في الفتوحات

  .69ليالآل
  .95: ، اإلعجاز واإليجاز104 خاص الخاص - 1642
 كرب الزبيدي، من فرسان اليمن، قدم مع جماعة إلى الرسول صلى اهللا عليه هو عمرو بن معدي. يكرب:...  ك- 1643

، خزانة 15ء، معجم الشعراء219الشعر والشعرا. هـ21توفي سنة . وسلم، وأسلم معهم، ثم ارتد زمن الردة، ثم أسلم

  .208: 15: ، األغاني425: 1األدب
  .أمًرا:... 73: 3، نهاية األرب225: 15ي، األغان374: 1، الشعر والشعراء95:  اإلعجاز واإليجاز- 1644
  ...مآثر ومكارم:... 73: 3، نهاية األرب57والبيتان في حماسة أبي تمام ... مآثر ومقاوم:...  م- 1645
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      وفي األرض عن دار القلى متحـول وفي الناس إن رثت حبالك واصـل

  1647قبـلإذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد    إليـه بوجـه آخـر الدهـر ت

   ساعـده رمــاني1648أعلمــه الرمايـــة كـل يــم    فلمــا اشتـد

  :1649زياد بن زيد

  1650وال أتمنـى الشـر والشـر تاركـي    ولكن متى أحمل على الشر أركب

  1651هل الدهـر واأليـام إال كمـا تـرى   رزيـة مـال أوفــراق حبيـب

  :1652أيمن بن خريم

  1653ويــد الميـط منهـا يعتـدل  فر  إن للفتنــة ميطــا بيننـــــا 

   1654وإذا مــا كـان هـرج فاعتـزل      إذا كــان عطـاء فاتهـــــم

   صدر اإلسالم1656]األبيات السائرة للمتقدمين في[ األمثال الصادرة عن 1655]ومن[

  :1657القطامي

  1658 إذا لنهـى وهيـب مـا استطاعـا  أمـور لــو تدبرهــا حكيـــم 

  1659]بلــى وتعيشـا غلـب الصناعـا         ولكــن األديــم إذا تفـــزى
                                                                                                                                                         

معجم . هـ بالمدينة64مات سنة . وهو معن بن أوس المزني، صاحب المية العجم. معن بن أوس المزني:  ج- 1646

  .191، جمهرة األنساب258: 3زانة األدب، خ733: لي، سمط الآل322الشعراء 
  .73: 3والبيتان في نهاية األرب. يقبل:  ج- 1647
  .73: 3نهاية األرب. استد:  م- 1648
  . لهدية بن الحزم، وقيل لزياد بن زيد: ج. زياد بن الحديد:  م- 1649
  .73: 3 نهاية األرب- 1650
  .73: 3 نفسه- 1651
. ي، كان شاعر عبد العزيز بن مروان، ثم بشر بن مروان ورد بالهامش، هو أيمن بن خريم األسدي الصحاب- 1652

  .109: 2، اإلصابة345: ، الشعر والشعراء30: 1األغاني
  ...بينًا فإذا:... 541: 1الشعر والشعراء. تعتدل:  ك- 1653
  .73: 3والبيتان أيضا في نهاية األرب... وإذا: 524: 1الشعر والشعراء. فانتهز: ج- 1654
  . تكملة من ك وج- 1655
  .ساقط من م - 1656
فه ابن سالّم في الطبقة الثانية من اإلسالميين، صن. هو عمير بن شيم من بني جشم بن بكر.  ورد بالهامش- 1657

  .301، جمهرة أشعار العرب 180: 1، معاهد التنصيص452طبقات فحول الشعراء 
  .98: ، واإلعجاز واإليجاز34:  الديوان- 1658
  .34: وهو بالديوان... وتعينا... تفرى:...  ج...وتغيبا... تفرى:...  ساقط من ك، م- 1659
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   يزيــدك مـرة منـه استماعــا   عليـك ممـا 1660ومعصيـة الشفيـق

  1661]وهـم سراعـا) جدها نما( إلى ما   كــذاك ومـا رأيـت النـاس إال [

  1662 وليـس بأن تتبعـه اتباعــــا  وخيـر األمـر مـا استقبلـت منه 

  1663ويجتنبون مـن صـدق المصاعـا          أراهـم يغمـزون مـن استركـوا] و21[ 

   المستعجـل الزلـل1664 وقد يكون مع  قد يدرك المتأني بعــض حاجتـه 

   ما يشتهــي وألم المخطئ الهبـل  والناس من يلق خـرا قائلـون لـه 

  :1665الطرماح

   غير طائلىءبغيض إلى كـل امر    لنفسـي أننـي 1666ي حبـاـلقد زادن

  ـم الشمائـلـشقيـا بهـم إال كري     1667 تـرىوإنـي شقـي باللئـام وال

  تـسبل المكارم ضل1668ولو سلكت          تميم بطرق اللوم أهدى من القطـا

  1669]تـيصول على صفي تميـم لول ا على ظهـر قملـة      ثولو أن برغو[

   :1670]الكمي[

  تحطب 1671فيا موقدا نـارا لغيـرك ضوءهـا      ويا حاطبا في حبل غيرك

   إال ركوبهـا1672ن إال األسنـة مركـب     فال رأى المضطـرإذا لـم تكـ

                                                 
  .724: 2الشعراء، الشعر و74: 3، نهاية األرب35: الشقيق، الديوان:  ج- 1660
  . تكملة من ج، وما بين قوسين ورد مطموسا- 1661
  .72: 2، الشعر والشعراء74: 3، نهاية األرب98:  اإلعجاز واإليجاز- 1662
  .تراهم: 726: 2، الشعر والشعراء74: 3، نهاية األرب98:  اإلعجاز واإليجاز- 1663
: 1، والشعر والشعراء286: 2، وجمهرة أشعار العرب74: 3، ونهاية األرب25: والبيتان بالديوان. من:  م، ج- 1664

  .121: 3، وعيون األخبار48: 24، واألغاني646: 3، وزهر اآلداب215
، خزانة 52: 7إلى الكوفة، تهذيب ابن عساكر الطّرماح بن حكيم الطّائي، شاعر هجاء، نشأ بالشام، وانتقل - 1665

  .35: 12، األغاني471: 3األدب
  .حبتي:  ج- 1666
  ...ولن : 74: 3، ونهاية األر4: 12والبيتان باألغاني... ولن: ج... كمن:  ك- 1667
  .59ركبت، الديوان :  ك- 1668
  ...".يكر على:"... 63:  تكملة من م، وروايته بالديوان- 1669
يت بن زيد األسدي، من أهل الكوفة، فقيه الشيعة وخطيب بني أسد، كان فارًسا شجاًعا سخًيا، الكم.   ساقط من ج- 1670

  .238، معجم الشعراء 371، جمهرة أشعار العرب 69: 1، خزانة األدب72: 3نهاية األرب. هـ126توفي سنة 
  .98: اإلعجاز . في ج ورد البيتان بترتيب مختلف. غير حبلك:...  ك- 1671
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  :1673المساور بن هند

  1674شقيت بنـو أسـد بشعـر مسـاور     إن الشقــي بكـل حبـل يشنـق

  :1675عدي بن الرقاع

  1676ضنا بـه نظـري إلـى األمـراء  وإذا نظرت إلـى أميـري زادنـي 

  1677وال نجـوم سمـاءفيمـا غشيـت   بل ما رأيت جبـال أرض تستـوي 

  1678جـود وآخـر ما يبـض بمــاء    كالبــرق فيـه وابـل متتابــع 

  1679ويموت آخر وهـو فـي األحيـاء        والمــرء يـورث مجـده أبنـاؤه

  :1680الراعي

  يا بن الرقاع، ولكن لست مـن أحـد         هجوتكـم 1681لو كنت من أحد يهجى

  :1682األحوص

  حذر العـدى وبـه الفـؤاد موكـل  1683يا بيــت عاتكـة الـذي أتعـزل
                                                                                                                                                         

، وكذا جمهرة ...وإن لم: 584: 2، الشعر والشعراء98: اإلعجاز واإليجاز... رأي للمظطر... يكن:...  م، ك- 1672

  .للمجهود... وإن لم يكن: 112: 3، عيون األخبار74: 3فال رأي للمحمول، نهاية األرب: 422: 2أشعار العرب
خزانة . م، عمر إلى أيام الحجاجالمساور بن هند العبسي، من المتقدمين في اإلسال. مساور:  ورد بالهامش، ك- 1673

  .72: 3، نهاية األرب8405، اإلصابة 573: 4األدب
  .348: 1يخنق، وكذا الشعر والشعراء: 74: 3نهاية األرب. يخنق:  م، ج- 1674
. عدي بن زيد الرقاع العاملي، مدح بني أمية، وخاصة الوليد بن عبد الملك. عدي بن الرقاع: ك.  ورد بالهامش- 1675

  .86: ، معجم الشعراء307: 9، األغاني212: 5ملرغبة اآل.  العصر األمويءمن كبار شعرا. راوهجا جري
  .75: 3، نهاية األرب162:  الديوان- 1676
  .بال، والتصويب من م، ك، ج: األصل. حبال، والتصويب من م وك:  األصل- 1677

  .75: 3ما إن رأيت، نهاية األرب:... 163: الديوان
  .75: 3، نهاية األرب163: الديوان. واًداج: م، ك. منه:  م، ك- 1678
  .75: 3، نهاية األرب163: الديوان. األحباء، والتصويب من م، ك، ج:  األصل- 1679
طبقات فحول . هـ90 عبيد بن حصين النّميري، شاعر فحل، كان يفضل الفرزدق، فهجاه جرير، توفي سنة - 1680

  .341: ، جمهرة العرب434الشعرا
  .503: 1، خزانة األدب50لي ، سمط الآل504: 1فحول الشعراطبقات . تهجى:  م، ك- 1681
هو عبد اهللا بن محمد األنصاري، شاعر هجاء صاحب نسيب رقيق توفي سنة .  ورد بالهامش، ساقط من م وج- 1682

  .232: 1، وخزانة األدب224: 4األغاني. م105
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  ع الصـدود ألميـلــقسما إليك م      ي ـدود وإننـ إني ألمنحك الص1684]و[

  

  وحربي وفيما بيننا شبـت الحـرب  1686ع سلمهـاــ ليلى كيف تجم1685أيا بعل]ظ 21 [

 وال ذنب لي إذ كان ليس لها ذنـب   لها مثل ذنبي اليوم إن كنت مذنبـا  

  :1687ذو الرمة[

  1689]1688*م وذا اإلسـالم مختلـبإن الكريـ*

  اـ صافي1690وإن كان لون الماء أبيض    ر أن المـاء يخبـث طعمـهـألم ت

  1691]:الفرزدق[

  كـأن أباهـا نهشـل أو مجاشــع     حتـى كليـب تسبنـي 1692فوا عجبا

   كبارهــا1694بخير وقد أعيا ربيعـا  1693ترجي ربيعا أن يجـيء صغارهـا

  1695]اد عنـي ودهـم يتصـرموما كـ   تصرم عني ود بكـر بـن وائـل[

1696وقد يمـأل القطـر اإلنـاء فيفعـم  قــوارص تأتينـي وتحتقرونهــا
   

   فإنــي ال أخالـك ناجيـــاوإالّ   عظيمـة 1697فإن تنج منها تنج من ذي  
                                                                                                                                                         

  .التي أتغزل، والتصويب من م، وج:  األصل- 1683
  . ساقط من م، ك، ج- 1684
  .. أهل، والتصويب من ك وج:  األصل. بعد: م .سلمى وحربكم لليلى: ورد بالهامش - 1685
  .سلمنا، والتصويب من م وك:  األصل- 1686
ر، كان يذهب مذهب الجاهليين في شعره، من فحول الطبقة الثانية في ضيالن بن عقبة العدوي، شاعر من مغ - 1687

، 51: 1، خزانة األدب452طبقات فحول الشعراء. 349: ، جمهرة أشعار العرب184: 3وفيات األعيان. عصره

  .170الموشح
  .تخيلب: يجتلب، ك:  م- 1688
  .تلك الفتاة التي علِّقْتُها عرًضا:  وصدره392: 2جمهرة أشعار العرب.  ساقط من ج- 1689
في : 560: 2، طبقات فحول الشعراء26: 18، األغاني527: 1الشعر والشعراء. في العين: أزرق، ج:  ك- 1690

  ...نالعي
  . ورد بالهامش، ساقط من ج- 1691
  .فيا عجًبا: 305: 21، األغاني419: 1، الديوان75: 3نهاية األرب. فواعجبي: فيا عجبا، ك، ج:  م- 1692
  .ربيع: م، ك، ج. أترجو:  ج- 1693
  .75: 3نهاية األرب. عليك:  م، ك- 1694
  . تكملة من ج- 1695
  .معفيفْ... يحتقرونها: 96: اإليجاز، اإلعجاز و195: 2الديوان. معيف: ج. يحتقرونها:  م- 1696
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  والمال بعد ذهـاب المـال يكتسـب   لـه خلفـا 1698يمضي أخوك فال تلقى  

  1699ع الـذي يأتيـك عريانـامثل الشفي  ليس الشفيـع الـذي يأتيك متـزرا   

  لطـان أعمـى مـادام يدعـى أميــراة السـي دولـرء فـقل لنصر والم  

  1700واستـوى بالرجـال عـاد بصيـرا  فــإذا زالـت الواليــة عنــه   

  حتى يلين لضرسي الماضغ الحجـر         دنـاــ يكاي1702 لسلطـان1701]وال نلي    [

   يرجع الموتى حنيـن المآثـم1703فلن   هل ابنك إال ابن من الناس فاصبري

  :   جرير    

  1704أبشر بطـول سالمـة يـا مربـع  زعم الفـرزدق أن سيقتـل مربعـا     

  1705وابــن اللئيمـة للئـام نصــور  إن الكريمـة ينصـر الـكرم ابنها 

  1706لم يستطع صولة البـزل القناعـيس  وابن اللبون إذا ما لـز فـي قـرن 

   منـك1708]قريبـا وإن كـان ضـوءه[      1707وئـهرأيتك مثل البرق يحسـب ض

  1709أمـا الرجـال فجعـالن ونسوتهـم     مثــل القنافـذ ال حسـن وال طيب]   و22[

  :1710]األخطل[  
                                                                                                                                                         

  .75: 3نهاية األرب. في :  ك- 1697
  .75: 3نهاية األرب. وال:... 105: خاص الخاص. تلق:  ج- 1698
  .287: 21فال يأتيك، األغاني: 75: 3نهاية األرب. 477: 1، الشعر والشعراء96:  اإلعجاز واإليجاز- 1699
  .75: 3هاية األربوالبيتان في ن. فاستوى... الخالفة:...  ج- 1700
  .تلين: م، ج.  ورد مطموسا- 1701
  .75: 3أما العدو، فإنّا ال تلين لهم، نهاية األرب: 200: 1الديوان. بسلطان:  ك- 1702
  .76: 3نهاية األرب... فما ابناك: 206: 2الديوان. ولن:  م- 1703
، نهاية 492: 1الشعر والشعراء، 97: خاص الخاص، اإلعجاز واإليجاز) بكسر الميم(ِمربع ... ِمربًعا:...  ك- 1704

  .96: 3األرب
، 76: 3، نهاية األرب97: ، اإلعجاز واإليجاز366: الديوان. بترتيب مختلف:  جاء البيتان في م، ك، ج- 1705

  .19: 8األغاني
  .76: 3، نهاية األرب97: ، اإلعجاز واإليجاز128:  الديوان- 1706
  .تحسب: م، ك، ج... ابنك:  ك- 1707
نهاية ... يحسب أنه      قريب وأدنى ضوئه... رأيتك : 226: الديوان. وأدنى ضوئه:  ساقط من ك، ج- 1708

  .76: 3األرب
  .76: 3نهاية األرب.  ورد في م بترتيب مختلف- 1709
  . تكملة من م، وك، وج- 1710
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   والنــاس همهـم الحيـاة وال أرى     طـول الحيـاة يزيـد غير خبـال 

  1711لذخــرا يكـون كصالح األعمـا   وإذا افتقرت إلى الذخائـر لـم تجـد 

  

  1712مـن حينـا ثم ينتشـرككالعــر ي  ـة تلقـاهـا وإن قدمـتيعنصن الإ

  1713حتى يخالف بطـن الراحة الشعـر  وأقسـم المجـد حقـا ال يخالفهــم

  1714نسب يزيـدك عندهن خبــــاال  وإذا دعونــك عمهـن فإنــــه

  1715فدل عليهـا صوتهـا حية البحـر  ضفادع في ظلمـاء ليـل تجاوبـت

  1716إن غضبـت قيـس فزدها غضبـا       ريـح جنوبـا وصبــايا مرسل ال

  :1717لصلتان العبديا

   حيتانه والضفـادع1718فمـا يستـوي    ين واحــدايفإن يك بحـر الحنظل

   في الراحتين األصابع1719وما يستوي    اة وزجهاـوما يستـوي صدر القن

  :1720    كثير عزة

   وتخلــتتخليــت ممـا بيننـا   وإنــي وتهيامـي بعـزة بعدمـا

   منهـا للمقيـل اضمحلت1721]تبـوأ[   ة كلمــالكالمرتجـي ظـل الغمام

   يوما لهـا النفـس ذلـت1722 إذا ذللت    ب  فقلت لهـا يـا عـز كـل مصي

                                                 
  .76: 3، نهاية األرب97:  اإلعجاز واإليجاز- 1711
  .الجرب: الصغينة، والعر:  م، ك- 1712
ال يحالفهم   حتى ... قد أقسم... إن العداوة: 97: والبيتان باإلعجاز واإليجاز. يخالط.. .ال يخالطهم:...  ك- 1713

  :    3، نهاية األرب106: ، خاص الخاص...يحالف
  .496: 1، الشعر والشعراء77: 3، نهاية األرب105:  خاص الخاص- 1714
  .77:  3 نهاية األرب- 1715
  .77: 3 نفسه- 1716
خزانة . هـ80هو قثم بن خبية العبدي، من كبار الشعراء، الحكماء، توفي سنة . ويقال الصلتاني أيضا:  ك- 1717

  .49، معجم الشعراء141: 2، أمالي القالي475، الشعر والشعراء30: 1األدب
  .تستوي:  ج- 1718
  :500: 1، والشعر والشعراء77: 3والبيتان في نهاية األرب. تستوي: :  م- 1719

  .       وما تستوي في الكف منك األصابع  مى وريشه وليس الذّباني كالقدا ...  فما تستوي
  .كثير:  م، ج- 1720
  .516-515: 1، الشعر والشعراء100: ، اإلعجاز واإليجاز77: 3والبيتان بنهاية األرب.  ورد مطموسا- 1721
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  تـ لعزة مـن أعراضنـا ما استحل      هنيئــا مريئـا غيـر داء مخامر

  

   أول1724لحاجبيـةا: ـاـ أبينــا وقلن    1723إذا مــا أرادت خلـة أن تزيلنـا

   وعـزه ممطـول معنى غريمهـا       غريمه 1725قضى كل ذي دين ووفـى

  وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب      ومن ال يغمض عينـه عن صديقه 

   يسلم له الدهر صاحب1727يجدها فلم        جاهـدا كل عثـرة 1726ومن يتتـبع

   1728:]جميل[] ظ22[

  ها فـي كـل نائبة سلـمـي لنّإف       وقومها1730 حرب بين قوم1729فإن كان

  بالجــد تخلطـه بقـول الهـازل       1731ولـرب عارضـة علينا وصلها

    1732أما بثينـة عـن وصالـك شاغلـي     فأجبتهـا فـي الحـب بعد تستر 

   1734] وصلتك أو أتتـك رسائلي1733]خلف[    لو كان فـي قلبـي كقدر قالمة[

  :1735عمر بن عبد اهللا بن أبي ربيعة     

                                                                                                                                                         
وطّنت لها : 107: وطّنت، خاص الخاص:... 30:، اإلعجاز واإليجاز77: 3والبيتان بنهاية األرب. وطّنت:  ج- 1722

  .لنّفسا
  .يريدها: ج. أن تريدنا: ك. إن تردها:  م- 1723
  .255: خُلّةً لن تريدها، والتصويب من الديوان:... األصل. المالكية:  م- 1724
  .26: 9، واألغاني78: 3فوفّى، وكذلك نهاية األرب:  م، ك، ج- 1725
  .يتّبع:  م، ك، ج- 1726
: 16: 3، عيون األخبار79: 3، نهاية األرب513: 1، معجم االشعراء100ولم، والبيتان في اإلعجاز :  م، ك، ج- 1727

  ... ومن ال
  . ساقط من ج- 1728
  .78: 3، نهاية األرب61: الديوان. يك: كان، والتصويب من ك، والديوان، م، ج:  األصل- 1729
  .قومها وهو خطأ:  ك- 1730
1731 ، الشعر 78 :3فلرب، نهاية األرب: 50: الديوان. والبيت ساقط من ج. وصلُها بضم الالم:  ورد خطأ- 

  . بترتيب مختلف100: 8، األغاني509: 1والشعراء
في : 509: 1، الشعر والشعراء100: 8في القول، وكذلك األغاني:... 5: الديوان... حبتي.. في الحين:...  م، ك- 1732

  .78: 3الحب، نهاية األرب
  .حب:  ورد مطموسا، ك، ج- 1733
حب، :... 509: 1وصالً، الشعر والشعراء:... 78: 3ية األربفضال، نها... لو أن: 50: الديوان.  ساقط من م- 1734

  .في صدري:... 100: 8األغاني
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    1736جـدنشفــت أنفسنــا ممـا      وا أنجزتنـا ما تعد  هنـدتليــ

  إنمــا العاجـز مـن ال يستبــد         واستبــدت مــرة واحــــدة 

  ت لـم تنـم ـ إذا ما نم1737عينا عليك  قالت ترقب عيون الحـي إن لهـم

  1738]وما غلت نظرة منهم بسفـك دمـي   سفك دمي أقصـى مرادهـم:فقلت [

   1739أنــت مثـل الشيطـان لإلنسـان  ت زينتهـا لـي ال تلمنــي وأنـ 

  1741 السائرة للمحدثين1740من األمثال و

  :1742إبراهيم بن هرمة 

  1743*وبعض القول يذهب في الرياح *

  1744*]وطيب العيش في خبث الحرام *

  1745       خلـق وجيـب قميصـه مرقـوع قد يدرك الشـرف الفتـى ورداءه 

   بيـض أخـرى جناحـا1746وملبسة   كتاركــة بيضهـا بالعـــراء 

  رزق حتـى يتوفانـيــ ال1747]لي[    إن الـذي شـق فمـي ضامـن[ 

  1748]يضم علـى أخـي سقـم جناحا  وحسبـك تهمــة ببـريء قـوم  
                                                                                                                                                         

  .عمر بن ربيعة: ك. عمر بن عبد اهللا بن ربيعة المخزومي:  م- 1735
أكبادنا، اإلعجاز : 78: 3تجد، نهاية األرب:... 107: والبيتان بالديوان. مما تجد: ك. غلّتنا:  ورد في الهامش- 1736

  .غلّتنا:... 101-100: واإليجاز
  .إن لها: 101: اإلعجاز واإليجاز. 78: 3عليا، وكذك نهاية األرب:  ك- 1737
  . تكملة من ج- 1738
  .78: 3، نهاية األرب441:  الديوان- 1739
  .أمثال، والتصويب من م، ك، ج:  األصل- 1740
  .المحدثين، وهو خطأ:  م- 1741
شاعر غزل من . ، إبراهيم بن علي بن هرمة الكناني القرشيابن هرمة: هرمة بفتح الهاء، ج:  ورد بالهامش، م- 1742

، 473، الشعر والشعراء127: 6، تاريخ بغداد367: 4، األغاني20طبقات الشعرء. مخضرمي الدولتين، أقام بالمدينة

  .204: 1خزانة األدب
  .ولكن سقطة عيبتْ علينا: وصدره. 86:  الديوان- 1743
  .أرى طيب الحالل علي خبثًا: ، وصدره225: الديوان. فطيب:   ج- 1744
: ، طبقات ابن المعتز754: 2، الشعر والشعراء79: 3، نهاية األرب101: ، اإلعجاز واإليجاز145:  الديوان- 1745

21.  
  .وملحفة: 754: 2، الشعر والشعراء79: 3، نهاية األرب101: ، اإلعجاز واإليجاز81: ، الديوانةوالبس:  ك- 1746
  ).أورده المحقق في باب الشعر المنسوب البن هرمة (297: الديوان.  ساقط من م- 1747
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  :بشار بن برد 

  1749ـذي ال تعاتبـهلصديقك، لم تـلق ا  إذا كنت فـي كل األمـور معاتبـا  

  1750ة ومجانبـهمقــارف ذنـب مـر  فعش واحدا أو صـل أخـاك فإنـه  

  1751مئت، وأي الناس تصفو مشاربه؟ظإذا أنت لم تشرب مرارا علـى القذى     ]   و23 [

   1752]بحزم نصيــح أو نصيحة حازم  إذا بلـغ الـرأي المشـورة فاستعن  [      

   للقــوادم1754فــإن الخوافـي قوة    عليك غضاضة    1753 وال تجعل الشورى

  1755مـا خيـر سيف لم يؤيد بقـائمو  ك الغل أختهـا ـ وما خير كف أمس

1756وتفــرق مــن صولة الناكـح   كبكــر تشتهـي لذيـذ النكــاح 
   

  1757يشتهـى شرـبه ويخشى صداعـه  أنـت مـن قبلهـا مكان شــراب   

  1758وليــس للملحـف مثـل الــرد  الحــر يلحـى والعصـى للعبـد  

   1759ديحملتــه فـي رقعـة من جلـ  وصاحــب كالدمــل الممـــد  

  والــدر يقطعـه جفـاء الحالـب  يـ منافع1760 وإذا جفوت قطعت منـك

  1761ألمــدح ريحانـة قبـل شــم  ولـوال الـذي خبـروا لـم أكــن   
                                                                                                                                                         

  .83: الديوان.  ساقط من ك وج- 1748
: ، طبقات ابن المعتز79: 3، نهاية األرب197: 3، األغاني102: الذّنوب، اإلعجاز واإليجاز: 326: 1 الديوان- 1749

  .أخًا لك:... 27
  .27: طبقات ابن المعتز، 79: 3، نهاية األرب197: 3مفارق، األغاني: 326: 1 الديوان- 1750
  .17: 3، عيون األخبار102: ، اإلعجاز واإليجاز326: 1 الديوان- 1751
  .بدأي:... 193: 4الديوان.  تكملة من م- 1752
  .وال تشرب، والتصويب من م، وك، وج:  األصل- 1753
عدة، وكذلك زهر :... 79: 3، نهاية األرب157: 3، األغاني193: 4قوةً بفتح التاء، وهو خطأ، الديوان:  األصل- 1754

  .881: 3اآلداب
  .194: 4 الديوان- 1755
  .79: 3، نهاية األرب41: 7الديوان. وتفزع:... م، ك. تحب:...  م- 1756
  .79: 3نهاية األرب. تخشى... تشتهي: م، ج. يشتهي شديده: م. قلبها:  م، ج- 1757
، 758: 2لشعر والشعرا، ا175: 3األغاني... للملهف غير: ج. المخلف، وصحح بالهامش:  ورد في المتن- 1758

  .26طبقات ابن المعتز
1759 ، طبقات ابن 758: 2، الشعر والشعراء79: 3، نهاية األرب176: 3، األغاني102 : واإليجاز اإلعجاز- 

  .في جلد: 26المعتز
  .79: 3، نهاية األرب103: ، اإلعجاز واإليجاز192: 1الديوان. عنك:  م، ك، ج- 1760
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  1762عدد الحصى ويخيب سعي الناصب  م ومـا سعـى حاجاتـه ـتأتي المقي  

  أن الذي هو رزقـي سـوف يأتيني    راف مـن خلقـي    سلقد علمت وما اإل  

  1763  ولــو قعـدت أتانـي ال يعنينـي  سعــى ألطلبـه فعينـي تطلبــه أ  

  1764  وأخشــى مصــارع العشــاق  أنـا واهللا أشتهـي سحـر عينيــك   

  1765فـي الحـي ال تـدرون مـا تلـد    نرجــوك غـدا وغـدا كحاملــة  

  1766ويغشــى منـازل الكرمــــاء    يسقط الطير حيـث ينتشـر الحـب  

  1767]ولكــن يلــذ طعــم العطـاء    طيك للجـزاء وال الخـوف ليس يع[  

  1768*ا ــوالصعب يمكن بعدما جمح* 

  1769*والبد من شكوى إلى ذي حفيظة *

  1770*م ــولن تبلغ العليا بغير الدراه* 

  1771*وكل ما سد فقرا فهو محمود * 

  :أبو العتاهية   

  1772*ال ـأذل الحرص أعناق الرج* 

  1773*ل ـوكل غني، في العيون، جلي* 

                                                                                                                                                         
  .ألحمد: 758: 2، الشعر والشعراء79 :3، نهاية األرب181: 4الديوان - 1761
  .80: 3، نهاية األرب103يخَيب، والتصويب من اإلعجاز واإليجاز:  األصل- 1762
  .80: 3نهاية األرب.  تكملة من م- 1763
  .80: 3، نهاية األرب103: ، اإلعجاز واإليجاز108: ، خاص الخاص137: 4 الديوان- 1764
  ...ال يدرون. ..ترجو: 80: 3نهاية األرب.  ساقط من ك- 1765
، نهاية 189: 3، األغاني136: 1الديوان. ويخشى منازل، والتصويب من م، ج: األصل. تسقط:  م، ك، ج- 1766

  .26: 3تسقط، وكذا عيون األخبار: 8: 3األرب
  .268: 1، العقد الفريد136: 1الديوان.  تكملة من م- 1767
عسر النساء إلى : وصدره. 25قات ابن المعتز، طب268: 2، زهر اآلداب80: 3، نهاية األرب209: 3 األغاني- 1768

  .مياسرة
  عجيواسيك أو يسلّيك أو يتو: وعجزه. 80: 3، نهاية األرب117: 4 الديوان- 1769
  .80: 3نهاية األرب- 1770
  بثّ النّوال وال تمنعك قلّته:  وصدره195: 3، األغاني122: 3 الديوان- 1771

  .في ك وج وردت أنصاف األبيات بترتيب مختلف
  تعالى اهللا، يا سلم بن عمرو،: ، وصدره80: 3، نهاية األرب337: ديوان ال- 1772
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  1774*اب ـــروائح الجنة في الشب* 

  1775هدة للمـرء أي مفســدــمفس     إن الشبــاب والفـراغ والجده

  وبـه عيـس لـاس ليـوأي الن      1776]هـب فيـأتطلب صاحبا ال عي[

   أخـــوه1777]الدهـر[ـك ــحب     نت ما استغنيت عن صــــاأ ]ظ23[

  ــوهــعـــة مجــك ف     سـافإذا احتجــت إليــــه 

  1778رفـإال تخونه النقصان من ط     ما يحرز المرء من أطرافه طرفا

  1779تعود إلى نحري ويسلم من أرمي    يصاب فؤادي حين أرمى ورميتي 

  1780أورثـــت حزنــا طويـال    ولــرب لــذة ساعــــة 

  1781فكل ما فـي األرض ال يغنيكـا    إن كان ال يغنيـك مـا يكفيـكا 

  :1782سلم بن عمرو الخاسر

  1783وفــاز باللـــذة الجســـور     من راقـب النـاس مـات غمـا 

                                                                                                                                                         
  أجلّك قوم حين صرت إلى الغنى،: ، وصدره80: 3، نهاية األرب356:  الديوان- 1773
إن الشباب حجة : وصدره. 104: ، اإلعجاز واإليجاز110: ، خاص الخاص8: 3، نهاية األرب356:  الديوان- 1774

  .يا للشباب المرح التّصابي: 36: 4التّصابي، وفي األغاني
  .109: ، خاص الخاص36: 4، األغاني8: 3، نهاية األرب495:  الديوان- 1775
  .80: 3، نهاية األرب36: الديوان.  ورد بالهامش، ساقط من م، ك، ج- 1776
 عيون ،11: 4، األغاني105: ، اإلعجاز واإليجاز81: 3، ونهاية األرب747:  ساقط من ك، والبيتان بالديوان- 1777

  .في م وك وردت أشعار أبي العتاهية بترتيب مختلف. 74: 3األخبار
  .81: 3ما أحرز، نهاية األرب: 277: الديوان... إالّ يحو به... ما يحذر:  ك- 1778
  .42: 4، األغاني81: 3نهاية األرب. أرى:... م... يصاد:  م، ك- 1779
يا رب : 349: الديوان. قد أورثت: م، ك. مشوصححت في الها: شهوة، وكذا في من ك، ج:  ورد في المتن- 1780

  ...قد... شهوة:... 81: 3نهاية األرب. هناك طويلة... قد أعقبت من نالها... شهوة
  .493:  الديوان- 1781
هو سلم بن عمرو بن حماد الخاسر، . سلم بن عمرو: ك. سالم بن عمرو: م، ج. الجاسر، وهو تصحيف:  األصل- 1782

، تاريخ 95: 2وفيات األعيان. هـ186نه باع مصحفا واشترى بثمنه طنبورا، توفي سنة شاعر خليع، سمي بالخاسر أل

  . 99: ، طبقات الشعراء236: 11، معجم األدباء139: 9بغداد
  .100: ، طبقات ابن المعتز265: 19، األغاني81: 3 نهاية األرب- 1783
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  1784غمــا، وبعـض المنـى غـرور     لـوال منـى العاشقيــن ماتـوا

  1785في كل ناحية مـا فاتـك الطلـب     ولو ملكت عنان الريـح تصرفـه

  1786ـن الخبـرمفي وجهـه شاهـد      ال تسـأل المـرء عـن خالئقـه 

  :1787وسصالح بن عبد القد

  1788مـا يبلـغ الجاهـل مـن نفسـه    ال يبلـغ األعـداء مـن جاهـل 

  حتـى يـوارى فـي ثرى رمسـه    1789والشيــخ ال يتــرك أخالقـه

  كــذي الضنـا عـاد إلى نكسـه     ارعـوى عاـد إلـى جهله   1790إذا

  1791ويحسب جهـال أنـه منك أفهـم وإن عنــاء أن تفهـم جاهـال     

  إذا كنـت تبنيـه وغيـرك يهـدم    تمامـه1792]يوما[نيان متى يبلغ الب

  1793من يزر الشوك ال يحصد به عنبا    إذا أوترت امرءا فاحذر عداوتـه 

  1794فـي غيـر محمـدة وال أجــر    شــر المواهـب ما تجـود به 

   بخل 1795ليس في منع غير ذي الحق    ال تجد بالعطـاء فـي غير حق 

  هو للجـود منـك والبـذل أهـل   جود على من  إنما الجـود أن ت]و 24[  

  ويسعــد اهللا أقوامـا بأقــــوام     رجال ويشقى آخرون بهم1796يشقى 

  1797لكـن جـدود بـأرزاق وأقســام        وليس رزق الفتى من حسـن حيلته

                                                 
  .81: 3 نهاية األرب- 1784
  .81: 3ربنهاية األ. أصرفه... فلو: ج. أصرفه:...  ك- 1785
  .81: 3 نهاية األرب- 1786
، 90: ، طبقات الشعراء303: 9تاريخ بغداد.  صالح بن عبد القدوس، شاعر حكيم، رمي بالزندقة، فقتله المهدي- 1787

  .100: 1، أمالي المرتضى6: 12معجم األدبا
  .ما يبلغ: 82: 3نهاية األرب. في نفسه:  ك- 1788
  .90: ، طبقات ابن المعتز82: 3نهاية األرب. عادته: ج. أفعاله، وصححت بالهامش:...  ورد في المتن- 1789
  .90: طبقات ابن المعتز. فإذا:  م- 1790
  .82: 3 نهاية األرب- 1791
  .82: 3نهاية األرب. هادم:... ج.  ساقط من ك- 1792
  .82: 3نهاية األرب. عدو اهللا: ك... وترث:  م، ك- 1793
  .من غير:... 82: 3 نهاية األرب- 1794
  .82: 3نهاية األرب. سوى الحقما :  ورد بالهاش- 1795
  .تشقى:  م- 1796
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  راميـ فيرزقه من ليس بال1798]يرمي[   كالصيد يحرمه الرامي المجيد وقـد

  

  1799صــاح فضل معنــى والحزن يا  ــلكل آت ال شـك آت وذو الجه

  :1800والبة بن الحباب

  1801]شـرا ويجـزى المسـيء بالحسـن   ن كـان يجـزى بالخيـر فاعلـه[

  وطوبــى لعابــد الوثـــــن   القرآن في ظلـم الليـل1802 فويل تالي

  1804ء فينـا مـرة بالصــوابىيخطـ   يا عجبا من خالد كيف ال1803 ابن مناذر

  ن بيـن قائـم وحصيـــــدـفم      ده الدهــرزرع يحصــ وأرانا كال

  1805ــل مـــورودـ ســراع  لمنه         وأرانا للمـوت ركـب مخـفـون

  1806]:أبو نواس[     

  1807]وداوني بالتـي كانـت هي الـداء[  دع عنك لومي فإن اللـوم إغـراء

  1808*ل ــأال رب إحسان عليك ثقي* 

  1809*ل ـــ وللرجاء حرمة ال تجه*

  1810*اللص ضجة السوق من فرصة * 

                                                                                                                                                         
  .جدودا:... م. حليته، والتصويب من م، وك، وج:  األصل- 1797
  .82: 3واألبيات الثالثة في نهاية األرب. ويرزقه: في ج ورد مطموسا وفيها. يرمى:  م- 1798
  . 83: 3نهاية األرب. والحزن والغم: ج. والغم والحزن:  م، ك- 1799
، 87: ، طبقات الشعراء272:  األسدي الكوفي، شاعر ماجن ضليع، هو أستاذ أبي نواس الموشح والبة بن الحباب- 1800

  . 518: 13تاريخ بغداد
  .ويجزي القُبح : 114خاص الخاص.  ساقط من ج- 1801
  .114: ويل لتالي، والتصويب من م، ك، ج، وكذلك خاص الخاص:  األصل- 1802
. هـ، بمكة198ر، شاعر كثير النوادر، مدح البرامكة، مات سنة  ورد اسم الشاعر بالهامش، وهو محمد بن مناذ- 1803

  .107: ، بغية الوعا119، طبقات الشعرا295: ، الموشح55: 19معجم األدباء
  .يا عجبي: 122، طبقات ابن المعتز870: 2 الشعر والشعراء- 1804
  .محثّون سراٍع... مافكأنّ: 123: طبقات ابن المعتز. مجدون:...يخبون، ك:... م. وكأنّا:  م، ك، ج- 1805
  . ساقط من ج- 1806
  .83: 3، نهاية األرب62: ، خاص الخاص6: الديوان.  تكملة من م وج- 1807
  .وأصبحت ألحى الشّكر، والشكر محسن: وصدره. 215: ، طبقات ابن المعتز83: 3، نهاية األرب17:  الديوان- 1808
  .83: 3ربللرجال، نهاية األ: 433: الديوان. وللزجاجة: وللرجال ج:  ك- 1809
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  1811*ازح ـــغ المـد بلــوأي ج* 

  *ا ـل الطينـمن يعمل الطين يأك* 

  1812   له عن عـدو فـي ثيـاب صديـق  إذا امتحـن الدنيـا لبيـب تكشفـت  

  1813ال أذود الطـيـر عــن شجـــر       قد بلوت الـمر مـن ثمـــــره  

  في واحـــــد العالم 1814   أن يجعل  وليــس هللا بمستنكــــــــر  

   1815رب جد جــــره اللـــعب      صـار جـدا مـا مزحـت بـــه 

  عليـه وال معـروف عنـد بخيـل    1816  كفــى حزنـا أن الجـواد مقتـر]ظ 24 [

  1817 إلى أهله مـن أعظـم الحدثــان     وأوبــة مشتـاق بغيـر دراهــم 

  :1818أبو عيينة المهلبي

  1819 *وكيف جحود القلب والعين تشهد* 

  * عهد 1820]له[وال خير فيمن ال يدوم * 

  1821*وشتان بين الوالية والعزل * 

  1822داد إذا نلـــت السمـــاء   لــو كمـا تنقـص تتــز

                                                                                                                                                         
  كقول كسرى فيما تملقه: وصدره. 451: الديوان. فرص:...  م، ك، ج- 1810
  أيةُ نار قدح القادح: وصدره. 618:  الديوان- 1811
  .83: 3، نهاية األرب815: 2، الشعر والشعرا106: ، اإلعجاز واإليجاز111:، خاص الخاص621:  الديوان- 1812
  .1069: 4، زهر االداب107: از واإليجاز، اإلعج83: 3، نهاية األرب427:  الديوان- 1813
على اهللا، :... 111:  وخاص الخاص83: 3أن يجمع، وكذلك نهاية األرب: 454: الديوان. أن يجمع:  م، ك، ج- 1814

  .825: 2، والشعر والشعرا106: واإليجاز
  .ساقة: 83: 3، نهاية األرب107: ، اإلعجاز واإليجاز239:  الديوان- 1815
  .215: ، طبقات ابن المعتز83: 3، نهاية األرب107: اإلعجاز واإليجاز. مقر، وهو خطأ:  ك- 1816
  .83: 3 نهاية األرب- 1817
 مروان بن سعيد المهلبي، شاعر من أهل البصرة، كان ملًما بالنّحو، وكانت له مناقضات مع ابن عمه عبد اهللا بن - 1818

  .288: الشعراء، طبقات 390: ، بغية الوعاة109: معجم الشعرا. محمد بن أبي عيينة
  .84: 3 نهاية األرب- 1819
  :وصدره. 93: 20، األغاني113: ، اإلعجاز واإليجاز116: ، خاص الخاص84: 3نهاية األرب.  ساقط من ك- 1820

   أرى عهدكم كالورد ليس بدائم
  .وأصبحت معزوالً وقد كنت ولًيا:  وصدره90: 20، األغاني 84: 3 نهاية األرب- 1821
  .289: ، طبقات ابن المعتز116: 20، األغاني113: اإلعجاز واإليجاز. نال... ينقص يزداد:...  ك- 1822
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  وأنت جراد لست تبقي وال تـذر 1823   أبوك لنا غيث نعيـش بظلـه

  فأنت تعفي دائما ذلـك األثــر  له أثر في المكرمات يسرنـا  [

   

  1824]فال أنت تستحيي وال أنت تعتذر   ألذىتسيء وتمضي اإلساءة وا

  :1825عبد اهللا بن محمد بن أبي عيينة

  1826فتهـون غيـر شماتـة الحساد      كل المصائب قد تمر على الفتى

  1827    دعـا إلـى أكلـه اضطـرار  ما كنت إال كلحــم ميــت

      منها ومن أوحشته لم يقـــم  ن آنسته البالد لـم يـــرمم

  1828    في صدره بالزنـاد لـم ينـم  قادحـةومن يبـت والهمـوم 

  *:1829العباس بن األحنف

  1830* صد الملول خالف صد العاتب *

  1831*وال خير في ود يكون بشافــع *

  1832*من عالج الشوق لم يستبعد الدارا * 

  *شغل الحلي أهله أن يعـــارا * 

  1833اس وهـي تحتـرقـ تضيء للن كأني ذبالـة نصبــت       صرت

                                                 
  .بسيبه:... 113: اإليجاز. بنبته، وصححت في الهامش:  ورد في المتن- 1823
  . تكملة من ج- 1824
-320معجم للشعراء . عبد اهللا بن أبي عيينة، هو ابن عم مروان بن سعيد المهلبي، كانت له معه مناقضات:  ج- 1825

321.  
  .األعداء: 84: 3نهاية األرب. األعداء: ك- 1826
  .اضطرار... لحم... ما أنت: 113: ، اإلعجاز واإليجاز84: 3نهاية األرب- 1827
  .872: 2الشعر والشعراء- 1828
، 254: ، طبقات الشعراء127: 2النجوم الزاهرة. هـ192العباس بن األحنف اليماني، شاعر غزل، توفي سنة - 1829

  .234: 1ت الذهب، شذرا40: 12معجم األدباء
  :، طبقات ابن المعتز، وصدره357: 8، األغاني828: 2، الشعر والشعرا53: الديوان. العابت، وهو خطأ: م- 1830

  لكن مللت فلم تكن لي حيلة
  إذا أنت لم يعطفك إالّ شفاعة: وصدره. 85: 3، نهاية األرب197: الديوان- 1831
  : وصدره. 85: 3، نهاية األرب117: ، خاص الخاص111:، اإلعجاز واإليجاز8: الديوان- 1832

  يستقرب الدار شوقًا وهي نازحةٌ
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  1834با حين أسلكـه       إلى الحبيب بعيدا حين أنصرفأرى الطريق قري

  

  1835كفى حزنا أن التباعـد بيننــا        وقد جمعتنا واألحبــــة دار

  1836أقمنــا مكرهيـن بهـا فلمـا       ألفناهــا خرجنـا كارهينــا

  :1837مسلم بن الوليد

  1838عطاني  ما استرجع الدهر مما كان أ  دلت على عيبها الدنيا وصدقهـا] و 25[

  وهن به عما قليل عواثـــــر     الفتى مر الليالـي سليمـة    1839يعد           

  أعجب بشيء على البغضاء مودود ،     1840الشيب كره، وكره أن تفارقـه           

  1841فاذهب فأنت طليق عرضك أنـه      عرض عززت به وأنت ذليــل           

  :1842منصور النمري           

  1843وكم الئم قد الم  وهو مليــم   وم ـلعـل لـه عـذرا وأنت تل           

  1844حتى انتهى فإذا الدنيا له تبـع   ما كنت أو في شبابي كنه غرته           

  1845ليســت تنـال مـودة بقتـال  أقلل عتاب مـن استربت بوده 
                                                                                                                                                         

  .85: 3، نهاية األرب111: ، اإلعجاز واإليجاز221: الديوان- 1833
  .84: 3نهاية األرب- 1834
  .85: 3نفسه- 1835
  .، تاريخ بغداد277، 235الشعراء. 85: 3نهاية األرب. رحنا:... م. كارهين:... م- 1836
طبقات . هـ208 الغواني، شاعر غزل، كان يعمد البديع، تولى بريد جرجان، توفي سنة مسلم بن الوليد، صريع- 1837

  .96: 13، تاريخ277، معجم الشعرا235الشعراء
  .85: ، نهاية األرب110: ، اإلعجاز واإليجاز114: خاص الخاص- 1838
  .85: 3نهاية األرب. يغر: م، ك- 1839
  .971: 4زهر اآلداب. أن يفارقني: م، ك، ج- 1840
  .خليل، وهو تعريف ناتج عن اقتراب حرف الذّال من الالم: ك. طريق، والتصويب من م وك: صلاأل- 1841
هو منصور بن الزبرقان بن سلمة، مدح هارون الرشيد، . منصور النّميري: ج. منصور بن الزبرقان النّمري: ك- 1842

: ، طبقات الشعراء65: 13اريخ بغدادت. وغضب عليه بعد ذلك، وأمر بقتله، ولكنه مات قبل أن ينفذ فيه أمر الخليفة

  .284، جمهرة األنساب242
  .86: 3نهاية األرب- 1843
: 3، نهاية األرب108: عزته، وكذا اإلعجاز واإليجاز: 112: خاص الخاص. انقضى:... م، ك، ج. عزته: م- 1844

  .245: ، طبقات ابن المعتز145: 13، األغاني86
  .ليس بعتاب:... 86: 3اية األرباغتررت، نه:... 108: اإلعجاز واإليجاز- 1845
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  1846 توأمــان تراضعـا بلبـانأو        دـإن البنيـة والفـراق لواح

  

  :1847تابيالع

   بمستودعات في بطـون االسـاود       ور مشوبـةـ عظيمات األم1848وإن

  1849  ولكنهـــا محفوفـة بالمكــاره     اوات جنـة ـوهللا في عرض السم

   ســود أكنافـه علـى اآلفــاق      ل ملــقـن، والليـقلت للفرقدي

  1850بيـن شخصيكمـا بسهـم الفـراق  ابقيا ما استطعتمـا فسيرمـــى     

  :1851أشجع السلمي

  1852    رصدان ضوء الصبـح واإلظـالم   محمـد عموعلى عـدوك يا ابـن

      سلــت عليـه سيوفـك األحـالم 1853فــإذا تنبـه رعتـه وإذا هـدا

  1854    فتنـة إنسـان بإنســـــــان  داء قديــم فــي بنــي آدم [

  1855ـب    وليس لمن تحـت التـراب نسي  نسيبك من أمسى يناجيـك طرفـه

      والياس والسلوة مـن بعـد الحـزن   البد للمشتاق مـن ذكـر الوطـن]ظ 25[

  1857    فليجهـد المتقلـب المحتــــال   كائن1856]هو[سبق القضاء بكل ما 

                                                 
  ...وهما جميعا أرضعا: ج.  في ك ورد مطموا- 1846
طبقات . هـ220مات سنة . كلثوم بن عمرو التّغلبي، كاتب وشاعر مجيد، مدح الرشيد، ثم انقطع المدح البرامكة- 1847

  .26: 17، معجم األدباء244، معجم الشعراء488: 12: ، تاريخ بغداد261: الشعراء
  .رأيت رفيعات: 24: 13، األغاني86: 3نهاية األرب. عليات:... 112: خاص الخاص. إنف: م- 1848
  .86: 3نهاية األرب- 1849
  .ما بقيتما:... نفسه- 1850
، طبقات 295، الموشح143: 1خزانة األدب. أشجع بن عمرو السلمي، من فحول الشعراء، مدح الرشيد والبرامكة- 1851

  .45: 7، تاريخ بغداد251الشعراء
  ...يا بنت: وكل، والتصويب من ، ك، ج: لاألص- 1852
، طبقات ابن 882: 2، الشعر والشعراء109: ، واإلعجاز واإليجاز112: والبيتان في خاص الخاص. غفلى:  ج- 1853

  .214: 18غفا، وكذلك األغاني:... 87: 3نهاية األرب. 252-251: المعتز
  .صبوة: 254، طبقات ابن المعتز87: 3نهاية الرب- 1854
  .87: 3األربنهاية - 1855
  .ساقط من ك- 1856
  .87: 3نهاية األرب. فليجتهد: ج- 1857
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  :        1858الخريمي

     مولـع1859ا بالذخائـرـ    وسهم الرزاي  وأعددتـه ذخـرا لكـل ملمــة

  1860فبعض الشيء من بعض قريـب       إذا ما مات بعضك فابـك بعضـا

  1861أرى الحلم في بعض المواطن ذلـة     وفي بعضها عزا يسـود فاعلـه

  1862    لها مصعد حزن ومنحدر سهــل  ودون الندى في كـل قلـب ثنيـة

  1863قد يكثر المال واإلنسان مفتقــر   العيش ال عيش إال مـا قنعت بـه   

  1864باإلنسـان مـا يتوقـع إذا حـل   وهل حازم إال كآخـر عاجـــز  

  :1865محمود الوراق

  1866   فيكون أرخص  ما يكـون إذا غـال وإذا غـال  شـيء علـي تركتـه

  1867] ما كدت أفحص عن أخـي ثقـة    إال ذممت عواقب الفحـــــص[

     ولم أر بعد الكفر شـرا مـن الفقـر       ولم أر بعد الدين خيرا من الغنـى

                                                 
: 6، تاريخ بغداد293: طبقات الشعراء. هـ214أبو يعقوب إسحاق بن حسان، شاعر كريم النسب، توفي سنة - 1858

  .107، وهر اآلداب326
: 3نهاية األرب، 111: ، اإلعجاز واإليجاز114: وكذلك خاص الخاص. للذخائر، والتصويب من ك، ج: األصل- 1859

87.  
  ...فإن البعض: 87: 3، نهاية األرب111:، اإلعجاز واإليجاز113: خاص الخاص- 1860
  .87: 3نهاية األرب- 1861
  .وعر:... 857: 2، الشعر والشعراء87: 3نهاية األرب. وعر:... ج- 1862
  .87: 3نهاية األرب- 1863
  .88: 3نفسه- 1864
: 13، تاريخ بغداد 367: طبقات الشعراء. هـ225 سنة محمود بن حسن الوراق، أكثر شعره في الحكم، توفي- 1865

87.  
  .88: 3نهاية األرب- 1866
  :ساقط من ج، وجاء مكانه- 1867

  فَِإذَا غَالَ يوًما فقد نَزل البالَ  إالَّ الدِقيقُ فإنّه قُوتُنَا

  .88: 3وهو بنهاية األرب
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  1868ـل أو يدبــــرـلكنــه يقبـ      ــةالدهـر ال يبقـى علـى حال

  ـر ال يصبــرـ  فاصبر فـإن الده  1869فــإن تلقــــاك بمكروهـة

  1871]1870  فإن اطراح العذر خير من العذر  إذا كان وجه العـذر ليـس ببيـن
  :  الباهلي1872محمد بن حازم

    1873]فقلــت قوال فيـه إنصـــاف     وقائــل كيــف تفرقتمـــا[

  1874   والنـــــاس أشكــال وأالف  ــال ففارقتهلـم يكـن لـي شك

   متهــم الغيـــب1875وابــن أب رب غريــب ناصـح الجيـب     

   على العيــب1877مشتمــل الثـوب      لـه منظــر1876ورب عيـــاب]   و26[

     نــال الغنـى مـن غيـر كـده ال تعجـبــــن ألحـمـــق 

  يسعـــى بجـــده     فكلهـــم 1878ـــا يستبــتمولعاقـــل 

  1879على كل حال أقبلت أم تولـــت     أال إنما الدنيـا على المرء فتنـة

  1880]اللجالج الحارثي[

  1881ه جميــلـ عرضه فكل رداء يرتدي    إذا المرء لم يدنـس مـن اللــؤم

                                                 
  .ال بد أن يقبل أو يدبرا: 88: 3نهاية األرب- 1868
  .140: 1لن يصبرا، والبيتان أيضا في زهر اآلداب:... 88: 3وكذلك نهاية األرب. بمكر وهد: ج- 1869
  .140: 1بواضح، وكذلك زهر اآلداب:... 3:88نهاية األرب- 1870
  .ساقط من م- 1871
هو حازم بن منصور بن عمرو الباهلي، كان حسن الشعر، مطبوع القول، مدح الخليفة . محمد بن أبي حازم: ك- 1872

  .295: 2، تاريخ بغداد371معجم الشعراء. هـ215د حواليمات ببغدا. المأمون
  .ورد بالهامش، ساقط من م وك- 1873
  .88: 3لم يك، وكذلك نهاية األرب: ج- 1874
  .أمين: عم، ك: م- 1875
  .عتّاب:... ج- 1876
  .العيب، وصححت في الهامش: ورد في المتن- 1877
  .مستتعب: يتتب، ك: م، ج- 1878
  .88 :3نهاية األرب- 1879
، 89: خاص الخاص. هو عبد الملك بن عبد الرحيم، شاعر فحل مطبوع. لحارثي، ساقط من جالعجالج ا: ك- 1880

  .276: ، طبقات الشعراء85: معجم الشعراء
  .88: 3هذا البيت والذي يليه في نهاية األرب- 1881
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  ن األمر أكيـسـفغشيان ما تهوى م     إذا كنـت ملحيـا مسيئا ومحسنـا 

  1882إلى حيث يهوى القلب تهوى به الرجل     وىـا الهوما زرتكم عمدا ولكـن ذ

  

  فــال أكـــرم اهللا مـن يكرمـه        امـرؤ نفســه 1883إذا مـا أهـان

  :1884محمد بن أبي زرعة الدمشقي

  1885كم ضحكـة فيهـا عبـوس كامـن  ال يؤنسنـك أن ترانـي ضاحكــا

  ويحـث الجـواد وهـو جـــواد   الهنـدي وهـو حســام1886زـقد يه

  :صيالشّأبو 

  1887ال تنكـري صـدي وال إعراضـي      ليس المقل عـن الزمـان براضـي

  1888تنكبتها وانحـزت للجانـب السهـل     إذا لم تكن طرق الهوى لي ذليلـة

  :1889علي بن جبلة

  1890ـي وفـي إفهامـيتردته فـي عظ  وأرى الليالي ما طوت مـن شرتـي  

  1891سهـام الـراميحيث الرمية مـن   وعلمت أن المرء في سنـن الـردى 

  1893تصاد غرار الوحـش وهي رتـوع   وإنما1892]فوتي[وخافت على التطواف 

                                                 
  ...وما كنت زواًرا: 89: 3، نهاية األرب103: ، التوفيق للتلفيق113: خاص الخاص- 1882
  .90: 3ة األربنهاي. هان: ك، ج- 1883
  .محمود بن أبي زراعة الدمشقي:  ج- 1884
  .89: 3، نهاية األرب117: ، اإلعجاز واإليجاز117:  خاص الخاص- 1885
، نهاية ...الحسام   ويحب... 117: ، اإلعجاز واإليجاز117: خاص الخاص. يهز، والتويب من م: األصل- 1886

  .يمهن الهندي:... 3األرب
1887 ، طبقات ابن 402: 16، األغاني845: 2، الشعر والشعرا110: إلعجاز واإليجاز، ا113:  خاص الخاص- 

  .75: المعتز
  . 89: 3نهاية األرب- 1888
وفيات . هـ213 علي بن جبلة األبداوي، المعروف بالعكوك، شاعر مجيد، من أهل العراق، قتله المأمون سنة - 1889

  .359: 11، تاريخ بغداد106، الورقة 35: 3األعيان
  .89: 3نهاية األرب... قوتي   زادته في عقلي:...104: تي، الديوانسر: ك- 1890
  .104: الرمية، بالكسر، والتصويب من الديوان: في األصل. من سنن: ك، ج. المؤمن:... م- 1891
  .موتي: ج. ساقط من ك- 1892
  .89: 3، و نهاية الرب77:ربوع، والتصويب من ك، وج، والديوان:... األصل. تصاب: ك، ج- 1893
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  :1894عبد الصمد بن المعدل ]ظ26[   

 1895إنمـا العذر لمـن ال يستطيـــع  ليـس لـي عـذر وعنـدي بلغــة

 يحــل العزيـز محـل الذليـــل     1896ـم أن ثيــاب الرجــالـواعلـ

 مـن ليـس مستغنيـا بالقليــــل  وأن ليـتس مستغنيـا  بالكثيـــر

 1897فكونـي حديثـا حســـــــن  أرى النــاس أحدوثـــــــة

  يكــن1899]لــم[وما قـد مضـى     1898كـأن لـم يـزل مـا أتــــى

  وطـــــــن1900فكـل البــالد  إذا وطــن رابنــــــــي،

 :1901الحمدوني

 1902]ولــــع فكــل بـالء بهـا م        إذا ما اتقيت على قرحـــــة[

  أنــى توجـه منهـا فهو محروم        إن المقدم في حذق بصنعتــــه

  :العتبي[

 1904إن الشبـاب جنـون بـرؤه الكبـر    : عهدتك مجنونا، فقلت لها:1903] قالت

 1905تـرى حاسديـه لـه راحميـــنا        وحسبــك مـن حـادث بامـرئ

                                                 
. هـ240شاعر عباسي خليع، توفي نحو سنة . عبد الصمد بن المعذل بن غيالن العبديالمعدل، هو : صلاأل- 1894

  .368: ، طبقات الشعراء226: 13، األغاني346: الموشح
  .90: 3نهاية األرب- 1895
  .90: 3والبيت والذي يليه في نهاية األرب. الرجا:... ج. ثياب الرجاء: ك. بنات الرجال: م، ج- 1896
  .90: 3وهو والبيتين بعده في نهاية األرب.  حسنًا:م- 1897
  .ما قد أتى:... م- 1898
  .ساقط من ج- 1899
  .90: 3، وكذلك نهاية األرب... بالٍد: م، ك، ج- 1900
هو إسماعيل بن إبراهيم الحمدوني، له أخبار طريفة مع أحمد بن حرب . حمدوني: الحمدوي، م، ك: األصل- 1901

  .371: ، طبقات الشعراء1048-1045، 552-550: زهر اآلداب. المهلبي
  .انثنيت:... ج. ساقط من ك- 1902
هو محمد بن عبيد اهللا بن عمرو، عالمة من أهل . ورد اسم الشاعر في الهامش، ما بين قوسين ساقط من م- 1903

: ، طبقات الشعراء31: 4، وفيات األعيان356: معجم الشعراء. هـ228البصرة، راوية لألخالق واآلداب، توفي سنة 

  .324: 2، تاريخ بغداد314
  .90: 3، نهاية األرب114: اإلعجاز واإليجاز- 1904
  .91: 3نهاية األرب- 1905
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 : المخزومي1906أبو سعيد

  ــهــبالـت علـى رأسـه ثعالب  أسـد ن ـ الدهر م1907]فـي[وكم رأينا 

  1908ى البخيـلـ       فمـا فضل الجواد عل إذا ضـن الجـواد بمـا لديـــه

  مــن لبــاس الفـــــوارس  ليــس لبــس الطيــالـــس

   كصــدور المجالـــــــس  ال وال حومــــة الوغـــــا

  ســـــــور الطنافــر ظهـــــ       اد غيــور الجيــوظه

  1909ب، كمــن لــم يمــــارس  ليــس مـــن مـارس الحـرو

  :1910دعبل   ] و27[

  1911 ضحك المشيـب برأسـه فبكـى        ال تعجبي يـا سلـم مـن رجـل 

  1912 إليهـا ومـا قبحتـه فمقبـــح        هي النفس مـا حسنتـه فمحسـن

  1913 فاحتاج فـي اإلذن إلـى شافـع        جئنـا بـه يشفـع فـي حاجــة

  ]  أحب للناس عيبا كالـذي عابــه        1914تلك المساعي إذا ما أخرت رجال[

  1916]1915 فإنه لبناة المجد عيابـــــه    كذلك من كان هدم المجد عادتـه     

  ليس فـي الكلـب مصطنـــع         1917فاتضـــــع[ب [ع الكل[رف

                                                 
هو أبو سعيد عيسى بن خالد بن الوليد المخزومي، مدح . العتبي: أبو سعد والتصويب من م وك، ج: األصل- 1906

، ونهاية 98: ومعجم الشعراء، 295: ، أما في طبقات الشعراء330: زهر اآلداب. المأمون، وهجا دعبالً الخزاعي

  .أبو سعد: ، فهو فيها87: 3األرب
  .119: ، اإلعجاز واإليجاز91: 3للدهر، وكذلك نهاية األرب:  ساقط من ك، ج- 1907
  .91: 3نهاية األرب- 1908
  .91: 3، ونهاية األرب119: والمقطوعة باإلعجاز واإليجاز. ال:...م، ج- 1909
، 99: 11معجم األدبا. هـ246ن الخزاعي، شاعر هجاء، توفي سنة دعبل بن علي بن رزي. دعبل الخزاعي: ك- 1910

  .264: ، طبقات الشعراء382: 8، تاريخ بغداد34: 2وفيات األعيان
: 2، الشعر والشعراء1051: 1، زهر اآلداب91: 3، نهاية األرب118: ، اإلعجاز واإليجاز120: خاص الخاص- 1911

  .ختلفواألبيات في ج بترتيب م. 125: 020، األغاني850
  .91: 3لديها، نهاية األرب:... 55:الديوان- 1912
  .91: 3، نهاية األرب106: الديوان. نشفع:... ك، ج- 1913
  .92: 3 ونهاية األرب15: والبيتان في الديوان. في األدب: ج- 1914
  ...لبناء:... نهاية األرب. عابته:... الديوان. بذاك: ج- 1915
  .ساقط من ك- 1916
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  توأيديهم من فيهم صفــــرا         أرى فيئهم في غيرهم متقسمــا

   وبنت رسول اهللا فـي الفلــوات          مصونـة1918بنات زياد في الخدور

  وآل زياد غلظ القصـــــرات         1919وآل رسول اهللا نحف جسومهـم

  

  1920:]إسحق الموصلي

     وكثيــر مـن الحبيـب القليــل   يكثر عنـدي1921]منك[إن ما قل 

  الديـار   إذا دنــت الديـار مـن    مسافر يـزداد شوقــا 1922وكل

  1923:]المؤمل بن أميل[

  1924   وتذنبــون فنأتيكـم فنعتـــذر  إذا مرضنــا أتيناكـم نعودكـم 

       مفتقـر1925   إني إليكـم وإن أثريـت  ال تحسبوني غنيا عـن مودتكـم

  :1926إبراهيم بن العباس

   1927   فألفيته منهـا أجـل وأعظمـــا  ورب أخ ناديته لملمــــــة

  ــان     فأصبحــت فيـك أذم الزمانــا الزمـــ1928وكنت أذم إليك
                                                                                                                                                         

  .ساقط من ك- 1917
  ...في القصور، وآل:...  بترتيب مختلف، وفيها41: والمقطوعة بالديوان. لقصورفي ا:...  م- 1918
  . وآل...  وفيه فآل41: جسومها، والتصويب من م، ك، ج، والديوان: األصل- 1919
. هـ235هو إسحاق بن إبراهيم الموصلي، عرف بصناعة الغناء، شاعر ونادم الخلفاء، توفي سنة . ساقط من ج- 1920

  .182: 1، تاريخ بغداد وفيات األعيان288 :2النجوم الزاهرة
  .ممن تحب القليل:... 318: 5األغاني. ساقط من ج- 1921
وأبرح ما يكون : 358: 5، األغاني544: 2، زهر اآلداب92: 3، نهاية األرب118: اإلعجاز واإليجاز. فكل:  ج- 1922

  .الشوق يوما
الكوفة، انقطع إلى المهدي، توفي حوالي سنة  ورد بالهامش، هو المؤمل بن أميل المحاربي، شاعر من أهل - 1923

  .298، معجم الشعراء 201: 19، معجم األدباء177: 13، تاريخ بغداد523: 3خزانة األدب. هـ190
  .ونعتذر: نعتذر، ج: م- 1924
، 115: والبيتان في خاص الخاص.  وصححها في الهامش-وكذا في م وج–أيسرت : أثبت الناسخ في المتن- 1925

  .أيسرت: وفي خاص الخاص، ونهاية األرب. 115: ، واإلعجاز واإليجاز92 :3ونهاية األرب
: 6، تاريخ بغداد25: 1وفيات األعيان. هـ243إبراهيم بن العباس الصولي، من أشهر كتاب عصره، توفي سنة - 1926

  .164: 1، معجم األدباء244: ، أمراء البيان177
  .92: 3نهاية األرب- 1927
  ...إليك أذم:... ج- 1928
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     فها أنا أطلـب منـك األمانـــا    للنائبـــــات1929دكـوكنت أع

   1930   وشط بليلـى عـن دنو مزارهـا  دنت بأناس عن ثناء زيــــارة]  27[    

  

  ى وهاتيك دارهـاـ   ألقرب من ليل   اللـوى1931ات بمتقطـعـوإن مقيم

  :1932أبو علي البصير

  لـ بك اآلمال ما اتصل الشغ1934   تناط  ل عنـا فإنمـاـر بالشغ تعتذ1933وال

     إلى كرم وفي الدنيا كريـــــم  لعمر أبيك مـا نسـب المعلــى

  1935   وصوح بقلها رعي الهشيــــم  ولكن البالد إذا اقشعـــــرت

  :1936]سعيد بن حمي[

  1937* إن جهد المقل غير قليل *

  1938*وعلى المريب شواهد ال تنكر* 

     فكل نـدم ولـوم حقيــــــق لزمـان وأهـل الزمـانبلـوت ا[

     وآنسني من عـدوي الصديـــق  أوحشنـي مـن صديق الزمـانف

     درعا وعند اهللا منها المخـــرج ولرب نازلة يضيقـن لهـا الفتـى

   1939]   فرجت وكـان يظنهـا ال تفـرج مـت حلقاتهـاكحكمت فلمـا استح

                                                 
وقد كنت : ، وفيها74: 3، وعيون األخبار92: 3، ونهاية األرب125: والبيتان في خاص الخاص. ِعدكُأ: م- 1929

  ...أشكو
  .92: 3البيت والذي بعده بنهاية األرب- 1930
  .بمنعطف: م، ك- 1931
ابن علي البصير، هو الفضل بن جعفر بن الفضل بن يون الكاتب األنباري، كاتب كبير، وشاعر مجيد، توفي : ج- 1932

  .445: ، تاريخ الكوفة89: 3، نهاية األرب398: طبقات الشعراء. هـ251ي سمراء، سنة ف
  .فال:  م، ك، ج- 1933
  .93: 3نهاية األرب. يناط، والتصويب من م، ك، ج: األل- 1934
1935 وضوح بقْلها رعي هشيم، نهاية ... نُسب:... 172: ، واإلعجاز واإليجاز126: البيتان في خاص الخاص- 

  .نبتها... نسب.. :.93: 3األرب
ورد بالهامش، هو سعيد بن عيد، شاعر وكاتب مترسل، قلده المستعين العباسي ديوان الرسائل، توفي سنة - 1936

  .1029" ، زهر اآلداب146: 3األعالم. هـ250
  .93: 3نهاية األرب- 1937
  .93: 3شواهد ال تدفع، وكذلك نهاية األرب: شهادة ال تدفع، ج: ك- 1938
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   ونحـن عبيـدها1940   ونوسعها عتبا ــاوإنك كالدنيـا نـذم صروفـه

  

  

  

  :1941علي بن الجهم

  1942أجلى لك المكروه عمـا تحمـد     ل حـال معقـب ولربمــاـولك

  1943رف ذنبـا غضاضـة االعتـذار  ارض للسائـــل الخضـوع وللقـا

   دلــت عليـه روائحـه1945    يحرق إذ1944وال ذنـب للعـود القمــاري إنـه

  1946وأفضل أخــالق الرجـال التفضل  ميلــةوعاقبة الصبر الجميـــل ج

  ن عـارا أن يـزول التجمــلـلك   نعمة1948 عار إن زالت عن الحر1947]وال[

  :وقال للمتوكل[

  وال زاد في قدرا وال حط من قـدري   وما الشعر مما استظـل بظلـــه

   1949]دعاني إلى ما قلت فيه من الشعـر  ان الخليفـة جعفـــرـولكن إحس

  :1950ابن أبي فنن

                                                                                                                                                         
  .تكملة من ج- 1939
  .سًبا: 93: 3نهاية األرب. عيًبا: ج- 1940
، وفيات 526: ليسمط الآل. هـ249علي بن الجهم بن بدر من لؤي بن غالب، شاعر رقيق الشعر، مات سنة - 1941

  .319: ، طبقات الشعراء367: 11، تاريخ بغداد39: 3األعيان
  .93: 3، نهاية األرب44: الديوان. يحمد: م. ولكل معقب: ك. معقب:... م- 1942
  .األعذار:... 93: 3وللمذنب، نهاية األرب: 122: ، اإلعجاز واإليجاز149: لديوانا- 1943
  .إنّما:... م- 1944
  .النّماري، نسبة إلى ذمار، وهي قرية باليمن: 66: الديوان. والبيت ساقط من ك. إن:... م- 1945
، 321: ات ابن المعتز، وطبق93: 3، ونهاية األرب124: ، وخاص الخاص163:  البيت والذي يليه في الديوان- 1946

  .بترتيب مختلف
  .ساقط من ج- 1947
  .المرد:  م- 1948
  .تكملة من ج: م- 1949
، 396: طبقات الشعراء. ابن أبي قيس، هو أحمد بن صالح، المعروف بابن أبي فنن، مادح الفتح بن خاقان:  م- 1950

  .202: 4، تاريخ بغداد1012: زهر اآلداب
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  1951بست من الدهر ثوبــا جديـــدا         الدهر يخلفني كلمــــــاأرى

  1952حاسبه اهللا ســره  اإلعــــدام        سر من عاش ماله فــــــإذا

  1953بعدمــا ســـاءت أوائلــــه       ــــــره ر آخــرب أمر س

  :1954يزيد بن محمد المهلبي

  1955 يسـر بـه قليــــلولكـن مـا       اس جمعهـــم كثيـــرـوإن الن]  و28[

  هــ معايب1956كفى المرء نبال أن تقـل  ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلهــا 

  1957*ال عار إن أصابك دهر أو ملك * 

  :1958عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير

  1959بنظرة عين عن هوى النفس تحجب   ك مــرةJفإن تلحظي حالي وحال

  ســــبيمر بيوم من نعيمك يح   ترى كل يوم مر من بؤس عيشتـي

    :1960]أحمد بن أبي طاهر[

  1961ودنيا الفتى بين الهوى والتغـــزل       ودين الفتى بين التماسك والنهــى

  1962من نفسه ليس حسنه حسبـــــه       حسن الفتـى أن يكـون ذا حسـب

                                                 
  .93: 3نهاية األرب- 1951
  ).بفتح الميم(األعدام : صلاأل. 94: 3: نفسه- 1952
  . نفسه- 1953
يزيد بن محمد المهلبي، شاعر محسن راجز، اتصل بالمتوكل العباسي ونادمه ومدحه ورثاه، مات ببغداد سنة - 1954

  .348: 14، تاريخ بغداد313: ، طبقات الشعراء343: الموشح. هـ259
  .94: 3 نهاية األرب- 1955
  .94: 3نهاية األرب. وصححت بالهامش. وكذا في م، وك، وج–تعد : ورد في المتن- 1956
  .ضامك: ورد بالهامش وفي م، ك، ج- 1957
. هـ239عمارة بن عقيل، شاعر مقدم فصيح من أحفاد جرير، كان على عالقة بالخلفاء العباسين، مات سنة - 1958

  .282: 12، تاريخ بغداد316: ، طبقات الشعراء78: معجم الشعراء
  ...عليك بيوم:... ، وفيها94: 3ية األربوالبيتان في نها. القلب يحجب: م- 1959
معجم . هـ280هو أحمد بن طيفور الخرساني، شاعر مقل، ومؤرخ من الكتاب البلغاء، مات سنة . ساقط من ج- 1960

  .211: 4، تاريخ بغداد416، طبقات الشعراء87: 3األدباء
  .والتغرر:... 94: 3، نهاية األرب...ودين:.. 171: اإلعجاز واإليجاز- 1961
  .حسنه الحسب...   ... حسب: ك. حسبه...   ... حسب: م- 1962

  .94: 3ونهاية األرب... حسب: 171: وهو في اإلعجاز واإليجاز
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  كمعلق درا على خنزيـــــــر         معشـــرا1963إني وتزييني بمدحي

  :1964أبو هفان

  1965ال تعجبي فطلوع البدر فـي السدف        :قلت لهـاتعجبت در من شيبـي ف

  درت در أن الدر في الصـدف 1966امو       وزادها عجبا أن رحت في سمــل

  :أبو تمام

  1967*ب األول ـب إال للحبيــا الحــ م[* 

  1968] *بــن تحتجــإن السماء ترجى حي* 

  1969*ؤاد ـدم الفـــن خــلسان المرء م* 

  1970*الفضل مولعوذو النقص في الدنيا بذي * 

  *لـــ المعج1971ولكن خير الخير عندي* 

  1972*ابــل األحســـإن السماحة صيق* 

  ]بـ لم يخ1973       ولم يغب طالب للنجح  هـما آب من آب لم يظفر بحاجت[

  1974ب أصبحـت        خالئقه طــرا عليــه نوائبـاـومن ال يسلم للنوائ

                                                 
  .لمدحي، والتصويب من م، ك، ج: األصل- 1963
بغية . هـ257عبد اهللا بن أحمد المهزمي العبدي راوية عالم بالشعر واألدب، شاعر متهتك فقير، مات سنة - 1964

  .370: 9، تاريخ بغداد54: 12، معجم األدباء409:  طبقات الشعراء،277: الوعاة
  .171: والبيتان باإلعجاز واإليجاز. والسدف والسدف تعني الظالم. السدِف: م- 1965
  .أما:  ك- 1966
  *.نقل فؤاد كحيث شئت من الهوى:*  وصدره119: 3نهاية األرب. 604: 4الديوان- 1967
  :وصدره. 119: ، اإلعجاز واإليجاز120: ص الخاص، خا604: 4الديوان. ساقط من ج- 1968

  *.ليس الحجاب بمقٍْص عنك لي أمالً*
  :وصدره... من ِجذِْم:... 94: 3، نهاية األرب375: 1الديوان- 1969

  *ومما كانت لحكماء قالت*
  :وصدره... وذي:94: 3، نهاية األرب325: 2 الديوان- 1970

  *لقد آسف األعداء مجد ابن يوسف*
  :وصدره. 75: 3د، والتصويب من م، ك، ج والديوانعن: األصل- 1971
  *متدفقا صقلوا به أحسابهم:*وصدره. 79: 1الديوان. األلباب:... ج- 1972
  .والبيت ساقط من ك. يجِب... ولم يعب.... ما أب: 95: 3، نهاية األرب551: 4الديوان. طالب النجح: م- 1973
  ...ومن لم : 95: 3، نهاية األرب140: 1الديوان. ومن لم يسلم: ج- 1974
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  1975يهم أن تتـــم واقبــه      وليس عل  م صـــدورهـألمر عليهم أن تت] ظ28[

  1976فالسيل حرب للمكان العالـــي   ال تنكري عطل الكريم من الغنـى 

    1977ري الرجال وتعـدمـ      تثري كما تث  وإذا تأملت البـالد وجدتهــــا

  

  ا مـن مالـهـ فكأنه1979هـن جاهـ      م  ةـ أسدى إليك صنيع1978]امرؤ[وإذا 

  1980ــمتلغواني للبكـــا والمآ وتلك ا  اال للتجلـد واألســـىـخلقنا رج

   ويكدى الفتى في دهره وهو عالــم  ينال الفتى من عيشه وهو جاهـــل

   من جهلهــن البهائــم1981 هلكن إذا  ولو كانت األرزاق تجري على الحجى 

  أظل فكان داعية اجتمــــــاع   ب كـــم افتـــراقـيحآلفة النأ

   الوداع1982] تـــرح[ لموقوف على   إال ة األوبـــــاتـوليست فرح

  طويت أتاح لها لسان حســــود   1983ـةــوإذا أراد اهللا نشــر فضيـل

  ما كان يعرف طيب عـرف العـود   رت وا جــاــلوال اشتعال النار فيم

  1984]راحة المكرمـات فـي تعبـــه؟  ه منـ فهل يبالي اقتضاض مضجع[

  ـه عـاركالموت يأتي ليس فيـــ  ي عندهـمـ التي ه1985خشعوا لصولتك

  مرهى وتربة أرضه مـن إثمـــد  1986ون جفونــهـذاك الذي قرحت بط

  يدل على موافقـــــة الـورود  1987د اغتباطــاــوتركي سرعة الص
                                                 

  .95: 3، نهاية األرب221: 1الديوان- 1975
  ..392: 16، األغاني95: 3، ونهاية األرب77: 3الديوان- 1976
  .95: 3ونهاية األرب... فإذا: 195: 3رأيتها، وكذلك بالديوان: م، ك، ج- 1977
  .ورد بالهامش- 1978
  .أهدى:... 95: 3، نهاية الرب60: 3والبيت بالديوان. جاهل، وهي تحريف: ك- 1979
  .95: 3للتصبر، نهاية األرب:... 259: 3الديوان- 1980
  .95: 3، ونهاية األرب178: 3والبيتان بالديوان... إذن هلكت: ك- 1981
  .95: 3، ونهاية األرب336: 2والبيت والذي قبله بالديوان. ساقط من ج- 1982

1983 واألول في .... أتاحيوما :... 96: 3، ونهاية األرب397: 1والبيت والذي يليه بالديوان. فضائل: ك- 

  .247: 1زهراآلداب
  .اقضاض:...وهل: 273: 1وهو بالديوان. باقضاض، وهو ساقط من ك... وهل: م، ج- 1984
  .96: 3، نهاية األرب170: 2الديوان. لصوتك، وهو خطأ: ك- 1985
  .بياض الجفون لترك الكحل: والمره. أرضها... جفونها... تلك التي: ك. قرحت جفونه مرضا:... م- 1986
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  !مغارم في األقــوام وهـي مغانم   1988هـولم أر كالمعروف تدعى حقوق

    لبخيــــل1989بنيل يد من خيـره    وإن امرءا ضنت يداه على امـرئ

  

  

  1992 عيدان نبع ولم يعبـأ بهــا الرتـم   أعصفت قصفت  1991]ما[ إذا 1990]ياحالر[إن 

  :1993البحتري] و29[   

  !*1994ذمــومن ذا يذم الغـيث إالّ م* 
  *1995وربما ضر فـي احلاجة املطر*  )1(
  *1996عـا يتوقّـــوأبرح مما حلّ م*  )2(
1997دــوليس يفترق النعماء واحلس*  )3(

  *  
  *1998رـب ال يظفـــإنّ املعنى طال*  )4(

  *1999ن الكفرمى الكفر للنّعماء ضربا أر* 

  *2000األرض من تربة والنّاس من رجل* 

  * 2001اـيزين الّآللي في النّظام إزدواجه* 

                                                                                                                                                         
  .96: 3، نهاية األرب170: 2الديوان. اغتياظا: م. الصد، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 1987
  .96: 3، نهاية األرب179: 3الديوان. حقوق:  ج- 1988
  .96: 3، ونهاية األرب486: 4من غيره، وكذا الديوان:  م، ك، ج- 1989
  . تكملة من م، ك، ج- 1990
  . ساقط من ك- 1991
، زهر 280: 3الديوان. شجر دقيق: الرتم. شجر طويل تتخذ منه القسي: والنبع... ولم يعبأن: ك، ج. نجد:...  ك- 1992

  .فلم:... 314: 1اآلداب
  .أبو عبادة البحتري:  م- 1993
  أأشكو نداه بعدما وسع الورى؟: وصدره. 1980: 3 الديوان - 1994
  . ألح جوًدا، ولم تضرر سحائبه: وصدره. 956: 2نفسه. في ذي: ك- 1995
  أجدك ما المكروه إال ارتقابه؛: درهوص. 1270: 2نفسه- 1996
  محسد بخالل فيه فاضلة؛: وصدره. 96: 3تفترق، نهاية األرب: 496: 1نفسه- 1997
  وطلبت منك مودة لم أعطها؛ : وصدره. 97: 3نهاية األرب. 1070: 2نفسه- 1998
  سأجهد في شكر لنعماك إنني؛: وصدره. 97: 3نهاية األرب. 1054: 2نفسه- 1999
  وال تقل أمم شتى وال شقق،: وصدره. 1874: 3:نفسه. واألرض: ج- 2000
  .فإن تلحق النعمى بنعمى فإنه: وصدره. 97: 3نهاية األرب. 427: 1نفسه- 2001
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  اك فضـال فوالـهـوعودت من نعم   بوليـه؛  2002مضى منك وسمي فجد* 

   مسلّمـا2003ي أن أؤوبـفصار رجائ  وكان رجائـي أن أؤوب مملّكـا؛ * 

    2004ا سـوى نوبــةـنذكر من دهرن  ــــا ننسى أيادي الزمان فينا وم 

  2005إليك ببعـض أخـالق اللّئيــم   متى أحوجت ذا كرم تخــطّى  س

   الـذي تعطــاهيءأجدى من الشّـ   2006 تمنعه يكون بفوتــــهيءوالشّ

  2007نوب إذا قـدمـن مـن الذّنـوب        الــذ إن حفظ[تناس ذنوب قومك 

ـّا]وإذا مـا جفيـت كنــت   2008 أرى غير مصبح حيـث أمسـيأن   حري

  2009ول نبـيهـفـال ترتـقـب إالّ خم  متـى أرت الدنيـا نباهـة خامـل 

ـّاس لـو ال الفعـال أمث    واحـدة 2010ـداةغواألرض لـوال ال   الـوالنـ

  2011ن نجـيبـلنـجيب قـوم ليس باب  وأرى النّجابـة ال يكـون تمامهـا 

  2012عـء فـهو عيـن الوضيلألخــالّ  وإذا مـا الشّريـف لـم يتواضـع 

  دـ بواح2013]ألف[لدى الفضل حتّى عد   ولم أر أمثــال الرجـال تفاوتـت

   2014ــة فـيـه عطـاؤكـت عـناي   وعطـاء غيـرك إن بـذلــــ

                                                 
  .1625: 3الديوان. بجد: ك- 2002
  .97: 3، نهاية األرب1985: 3الديوان. أن أرب: ك- 2003
  .فيما:... 242: 1الديوان- 2004
  .97: 3أحرجت، نهاية األرب:... 4:2049نفسه- 2005
  .97: 3، نهاية األرب2403: 4بقربه الديوان:  ك- 2006
  ...فال تنتظر: 97: 3، نهاية األرب2399: 4الديوان- 2007
  .خفيت وما بين قوسين ساقط من م:... 97: 3نهاية األرب. حريا:... 1154: 2خفيت، الديوان:  ك- 2008
  .، وهي األرض الطيبةالغداة: 1827: 3الغذاء، الديوان: ج. العراء، والتصويب من م، وك:  األصل- 2009
  .27: 3، نهاية األرب248: 1 الديوان- 2010
  .27: 3، نهاة األرب248: 1 الديوان- 2011
  .98: 3، نفسه1281: 2نفسه- 2012
  . ورد مطموسا، والتصويب من ج، وجا البيت فيها بترتيب مختلف، وهو ساقط من م وك- 2013
  .98: 3، نهاية الرب38: 1 ساقط من ك، الديوان- 2014
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  2015مثـل الـذّي يعطيـك مـال الناس    ليس الـذّي يعطيـك تالـد مالـه )5(
  حسـب تفاضـل األجناسيف الناس      وتفاضـل األخـالق إن حصلتهـا ]ظ29[ )

ـّه عطـبه 2016ما يحسـب الـنّاس  ال ييـأس المــرء أن ينجيـــه    أن

  نــوه يومــا بخـامـل لقـبـه  2017قـد يسـوء، وكـميء يسرك الشّـ

   2018فســواء ظن امرئ وعيانـــه  وإذا صحـت الرويـة يومــــا

  2019جــديوحقّي أن يجدى علي وال أ  سبيلي أن أعطى الّـذي يسألوننـي 

  كيف أعتذر؟ : ذنوبي، فقل لي 2021كانت          بهـا 2020إذا محاسنـي الالّتـي أدّل

   2022وإشفــاقا كما لؤم البخيــــل  ويلـؤم سائـل البخـالء حرصـا 

ـّه؟   من ال يؤدي شكـر نعمـة خلّـه [   2023 ]فمتى يؤدي شكر نعمة ربــ

  :ومن األمثال الّسائرة للموّلدين
  2024:]ديك الجـّن[

  ومن جعـل القـوادم كاخلوافـي  ايف النصح يعـدل باألشـافـي وش )7(

   2025وليـس القـدر إالّ باألثـافـي           

                                                 
  ...حيث تفاضل:... 98: 3 ونهاية الرب137-136: 2ذي يليه بالديوان البيت ال- 2015
  .المر: ك- 2016
، وزهر 98: 3يسوؤكم، والبيتان أيضا في نهاية األرب: ، ك227: 1يسؤكم، والتصويب من الديوان: األصل- 2017

  .يسرني: ، وفيها448: 2االداب
  .98: 3 ونهاية األرب،2296: 4وعيافة والتصويب من م، وك، والديوان... فسوا: األصل- 2018
  .494: 1أجدي، والتصويب من الديوان... أعطى: ... األصل- 2019
  .98: 3، ونهاية األرب954: 2أذل، والتصويب من م، وك، والديوان: األصل- 2020
  .عددت: ك- 2021
  .1824:  3الديوان). بكسر الالم(ورد خطأ سائل - 2022
  .ساقط من م وك وج- 2023
رغبان الحمصي، شاعر ماجن، سمي بديك الجن ألن عينيه كانتا خضراوين،  ساقط من ج، وهو عبد السالم بن - 2024

  .256: 2هـ، وفيات األعيان235مات بحمص سنة 
  :128: ، وفي خاص الخاص99 الديوان- 2025

  وشافي النصح يبدل باألسافي    أبا عثان معتبة وصبرا

  :98: ونهاية الرب. يبدل باألسافي... وظنا:... 177: وفي اإلعجاز واإليجاز

  وليس القدر إال باألثافي  وشافي النصح يعدل باألشافي
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  2026:]ومنها[

  2027بغيث البر أسرع فـي الجفـاف   ده ـم تجـودة لـر المــإذا شج

  2028ـصــ لـةم بمقلـب الــدهـر يرعاهـن وريـاس آمنيـد النّـيرق

  2029حظّا وصيرها غيظا على عصب     سبحان من جعل اآلداب في عصب   
  :ابن الرومي

  ومن أين والغايات بعد المذاهـب ؟  2030أال من يريني غايتي قبل مذهــبي
  أن ال خلود وأن ليس الفىت حجــرا   عيب اإلناة وإن كانت مباركــــة )8(

  2031]لذاك سفّل في الميزان من رجحــا  : قلت لهـا،عذر للنّاس إال أنت:قالت[

   أجفانها على األقـــــذاء 2032غض  من حقّ عينـــي أنت عيني وليس 

  2033كما إنفّل بين الجفن والعين مــرود  وكم داخل بين الحميمين مصلـــح 

  2034والعمر أفدح مبراة مـن الوصــب  ه ـن وقائعـاف مـفي هدنة الدهر ك   ]و30[

  2035]فارجعوه سالما إن لـم يصــــد[  هو باز صائد أرسلــــــــته 

  وبعض السجايا ينتسبن إلى بعــض   2036مد إالّ توأم الشّكر في الفتىوما الح

  من البذر فيها فهي ناهيك مـن أرض   2037إذا األرض أدت ريع ما أنت زارع

ـّالــب   واعلم بأن الناس مـن طينــــة    يصدق في الثّــلب لها الث

                                                 
  . ساقط من م وك- 2026
2027 : ، اإلعجاز واإليجاز...سماء... يجده: 175كغيث المزن، الديوان: بغير، ج:... الخالفة المودة، ك:... م- 

  .98: 3تجد، نهاية الرب:... 177
  .99: 3، نهاية األرب174:  الديوان- 2028
  .209: غضب، الديوان... صبع:... من عصب، م: ك- 2029
  .3:مذهبي قبل غايتي، الديوان: ... ج- 2030
  .زيادة من ج- 2031
  .129: طبق، وكذلك في خاص الخاص: ج- 2032
  .99: 3العين والجفن، ساقط من م، نهاية األرب: ج- 2033
  .أقبح:... ك. أقدح: ... م، ج. وتاقه:... ك- 2034
  .99: 3نهاية األرب. ورد مطموسا في ج- 2035
  .للفتى:... ك، ج. حقدال: م، ج- 2036
ردت، وزهر :... 99: 3الحقد، ونهاية األرب:...  وفيه136: والبيتان في الديوان. زراع:... ك، ج. بعض:...ك- 2037

  . بترتيب مختلف715: 3اآلداب
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  2038إذا لـــفاح الحمـأ الـــالّزب  لوال عالج النّـاس أخالقهــــم 

  2039ففــررت منـه فنـحوه تتوجــه  ذا أتـــاك من األمـور مقـدروإ

   2040وهو ال يرضــى لك الدنيا أمــه  كيف ترضى الفقر عرسـا ال مـرئ 

  2041فـال تستـكـثرن مـن الصحـاب  عـدوك مـن صديـقـك مسـتفـاد

ـّراب  فـإن الـداء أكـثـر مـا تـــراه   2042يـحول مـن الطّعـام أو الش

   2043فـألـفـيـتـهـا دمنـة معشبــه   خـلتـهـا روضـة وكـم لمـعـة

ـّبـــه  ظـلمتكـم؛ ال تطـيـب الفــروع،   إالّ وأعــراقــهـا طـي

  2044]زاد الحــساب على المحسـبــه  وكنـت حسبـت فلـمـا حسبــت [

  مآرب قضـاهـا الشّـباب هـنالكـا  وحبب أوطـان الرجـال إليــهـم،

   لذلكـا2045واــ فيها، فحنّاعهـود الصب  ـرتـهم،إذا ذكـروا أوطانــهم ذكّ

  مـ مثواه من األرض يسل2047]ضيق[إلى   مثوى المرء في بطن أمه 2046أمن ضيق

  أبـى ذاك إن اهللا بـالعبــد أرحـم ة ـ بين الضيق والضيق فرج2048ولم يلق
  : ابن المعتّز

  ذارـــديـة الذّنب عندنا اإلعت

  2049وقفة في الطّريق نصف الزيارة[

                                                 
  .الالذنب:... ، وفيه251: البيتان بالديوان- 2038
  .ففرت: 99: 3، نهاية األرب371: الديوان... ففرت: ك- 2039
  .99: 3، نهاية األرب178: ، اإلعجاز واإليجاز1129: اص خاص الخ- 2040
نهاية ... فأقلل ما استطعت: 915: 4، زهر اآلداب177: ، اإلعجاز واإليجاز129: ، خاص الخاص139: الديوان- 2041

  .99: 3األرب
 يكون،:... 129: ، خاص الخاص915: 4، زهر اآلداب177: اإلعجاز واإليجاز. إلى الشراب... يكون:... ج- 2042

  .99: 3وكذا نهاية األرب
  .95-94: البيت والذي بعده بالديوان- 2043
  .ساقط من ج- 2044
  .737: 3وزهر اآلداب13: والبيتان بالديوان... فحنوا فيها: ج- 2045
  ...بعد:... ك، ج- 2046
  .ساقط من ك- 2047
  .ورد البيتان بالهامش، وهما ساقطان من م. يبق:... ك- 2048
  طريق، إن لم تزرنا،قف ال في ال: ، وصدره210: الديوان- 2049
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2050]وبـوه القلــ العيون وجفإن  

  2051اعيـّه النـل ليجيبـم سائـك

  2052ة األوالدــــرام قليلـأم الك

  2053اـدالء أمألهـض الـأ فيـأبط

  

  ـرك قاتلـــهـــإن صبـف  ، 2054ودـد الحسـى حسـر علـ   اصب]ظ30[

   2055م تجـد مـا تأكلــهـــإن ل    ـــاــل نفسهــار تأكـالنّ

     2056هـن أحبـوت بمـم المـما أعل

   2057]ـهــــا يوصلـــالحليـــــم بصبـره مـــغ ا بلــولربم[

  ـع أعنـاق أصحابهـاـــتقط         وف ـ كالسي2058ةـا رب ألسنــوي

  2059كلـن بأنبابهـــاؤـال تـــف    ن نفسـه ـء مري المــوكم ده

  ـاــ فعلـك إالّ به2061ال تبـدــف         2060دىــوإن فرصته أمكنت في الع
  ـدوك مـن باـــا ـ أتـاك ع     تلج باـا مسرعــا    2062]مل[وإن  )9(
  ل أخـرى وأنـى ـــاـ وتأمي        وإيــاك مـن نـدم بعدهـــا )10(

  2063 وإن مات أغلته المنايا الطّوائـح        رأيت حياة المرء ترخـص قدره

                                                 
  .، وما بين عالمتين ورد بالهامش م99: 3نهاية األرب- 2050
  كم وسألت، لما غبت عن خبري،: ، وصدره311: الداعي، الديوان:... ج- 2051
  ما إن أرى شبها له، فيما أرى،: ، وصدره99: 3، نهاية األرب171: الديوان- 2052
  .99: 3نهاية األرب- 2053
  .، ساقط من ج...مضض:... شر العدو، ك:... م- 2054
  ...إذا لم:... ، وفيها100: 3، نهاية األرب389: فالنار، والبيتان بالديوان: كالنار، ج: م- 2055
  .لم يبق لي بعدك عيش عذب: ، وصدره91: في م ورد بترتيب مختلف، ساقط من ك وج، الديوان- 2056
  .زيادة من ج- 2057
  .30: والبيت والذي بالديوان. وردت الكلمة مطموسة في م- 2058
  .يؤكلن:  م، ك- 2059
  .العدو: ج- 2060
  .31: والبيت والذي يليه بالديوان. يبدي: ج- 2061
  .ساقط من م- 2062
  .ملت:... ك. وإن: م- 2063
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  2064]محالمرء العيون اللّوا[كذا يخلق         وب الجديـد إبتذالـه ثّكما يخلق ال

  ونـقـل سلطـانـه ودولتــه      ما أعجب الدهـر فـي تصرفـه   [

  2065]ي مسرتـهــبؤس رأى الهم ف       مـن كـان يـدري أن النّعيم إلى 

  2066وال حال إالّ للفتى بعدها حــال    وف يفتـح قفلــه    ـوال هم إالّ س

  2067ــراكم غصن أخضر صار جم  ر شـــرا ـال تأمنوا من بعد خي

  :2068عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر

   2069ا عمـدا ليسلـم سائـرهــفيقطعه  ذوى يمينـــه ـألم تر أن المرء ت
  ره؟ــمبن ليس منه حني تبدو سرائ         اه صانعـــاـفكيف تراه بعد مين )11(

  فإذا هويت فقد لقيت هوانـــــا  2070نون الهوان من الهـوى مسروقـة

  وبالّذي بعدها تشح يـــــــده  اعتـه  يسخـو بعيـش س2071ذو العقل

  2072أهم من يومه إليه غـــــــده  وكـّل ذي فطنـة ومعرفــــة 

  2073تكلّف أعلى الخلق أدنى الخالئــق      أ ال قبـح اهللا الضـرورة أنّهـــا]و31[

ـّهـوهللا در اإلختب[   2074]يبين فضل السبق من غير سابــق  ــار فإنـــ

  من أجل أنك فــــارس: فقلت له   ؟ 2075ا لك راجـالم: وكم قائل قد قال

  2076فال يتّخذ شيئـا يخـاف لـه فقـدا   ومن سره أن ال يـرى ما يسـوءه

                                                 
  .تخلق، وما بين قوسين مطموسا في ج: م- 2064
  .ساقط من ك وج- 2065
  .سيفتح:... ، وفيها100: 3وهو بنهاية األرب. جاء في ك وج بترتيب مختلف. بعده:... ج- 2066
  ...عاد:... ، وفيه10: 3حلم، ونهاية األرب:... ، وفيه203: وهو بالديوان.  أخضر ثم أحمرا: ك- 2067
: 10تاريخ بغداد. هـ300هو عبيد اهللا بن طاهر الخزاعي، من األدباء الشعراء، ولي شرطة بغداد، توفي سنة - 2068

  .304: 2، وفيات العيان340
  .100: 3البيتان بنهاية األرب- 2069
  .د في ج بترتيب مختلفمعروقة، ور: م- 2070
  .الفضل:... ك- 2071
  .في ك، وج ورد بترتيب مختلف. عليه:... م- 2072
  .100: 3نهاية األرب- 2073
  .زيادة من م- 2074
  .100: 3نهاية األرب... مالي رأيتك: ك- 2075
  ...يجيز... فمن: 164: ، اإلعجاز واإليجاز100: 3، نهاية األرب133:  خاص الخاص- 2076
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  في صـدره إالّ إذا نفثـــــــا   ال يبـرأ المصـدور مـن سقــم[

   2077]على فقد عادات الغنـى لكــرام  وإن أناسـا يصبـرون تعفّـفـــا

  فسادا إذا اإلنسان جاز به الحـــدا  جع كلّـــه   ير  2078وإن صالح األمر

   دام عليها ثلثا قـــــــــتل خليلي لـو أن هم النّفـــــوس    [

  

  2079]قديما سمعنا به مـا فعــــــل  ولكن شيئـا يسمى الســـــرور

  :2080ابن طباطبا العلــوّي

ـّرفدـد عنــاس القصــوقي  إن في نيل المنـى وشـك الــردى    2081 الس

  2082ه طــــــــفيـكسراج دهنـه قـوت لــــــه     فإذا غرقته في

  2083]ن طــــينـلو انصف الدهر كـان لي فــرس     وكان برزون ذاك م[

  ا أنصــــــتــا بعدمـلقـد قــال أبو بكــــــــر     صواب

  ـا أفلــــــتـان لنـا كـ وم  خرجنـا لـم نصـد شيئــــــا 

  م الجيــــرانــالّ يعلـرا لئـ بشرابــه     س2084بائــع طستـهمثلـي ك

   2085اده الخـــالّنـداع فعـ يشكو الص  لما تملى ظــّل في غثيانـــــه 

  ن غثيــــانـ لو كان طست لم يك  مـه: ، فقـالئودعوا بطست كي يق

  2086!امـــــاـ أيبا ورد مـن الصـ  يا عيشنا المفقـود خـذ من عمرنـا
                                                 

  : مكانه ساقط من ك وجاء، في ج- 2077

  ويكشف هذا الضر عن بدن رطب  عسى فرج يأتي فيذهب ما ترى

  تخوفت أن العمر يسلبني قلـــب  فقدوا لدى جمت قريش لبيــه
  .فإن صالح المرء: ج- 2078
  .ورد مطموسا في ج- 2079
معاهد .  هـ322محمد بن أحمد  بن طباطبا العلوي، شاعر مفلق غزل، عالم باآلداب، توفي بأصبهان سنة - 2080

  .427: ، معجم الشعراء143: 17، معجم األدباء129: 2نصيصالت
  .101: 3، نهاية األرب1166: اإلعجاز واإليجاز... غير:... ك- 2081
  .101: 3نهاية األرب. فوق له:... 166: اإلعجاز واإليجاز. ينطفي:... ج- 2082
  .زيادة من ج- 2083
  .طشته: ك- 2084
  .الجيران:... ك- 2085
  ...عاما:... ، وفيه101: 3والبيت بنهاية األرب.  في ك وج بترتيب مختلفوردت األبيات األربعة األخيرة- 2086
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  2087:ور الفقيه المصرّيمنص

  2088اف سرمـــــــداــن ما يخ     ن يخـاف أن يكـــــوـا مـي
  وم غـــــــــداـع اليـإنّ م     ـا مسعـت قوهلــــــم ــ   أم]ظ31[ )1

  ن الفســــــادـه مـيخشى علي     2089ح يصلـح كـّل مـــاـــالمل
  فحكمه حكم الرمــــــــاد    فإذا الفسـاد جـرى عليــــه )13(

   مضمـــرك 2090من صدق ودي    هد مـا فـي مضمــــريشا

  2091قلبك عنّي يخبـــــــرك    ومـا أريـد وصفـــــــه

  ولم يعاتبك في التّخلــــــف    إذا تخلّفـت عـن صديــــق

  فإنّما وده تكلــــــــــفّ      إليـــــه2092فال تعـد بعدهـا

  2093ــــففال تلمه على التّصلــ   وإن تعد بعد ذا إليـــــــه 

   سفينــــــــه2094والبعد منه    النّاس بحـر عميـــــــق
  لنفسك املسكينــــــــــه    وقد نصحتـك فانظــــــر )14(

   إذا ما فقـــــــــدوه2095س    كّل مذكـور مـن النـــــّـ

  2096حفظوه فنســــــــــوه    صار في حكـم حديـــــث

  2097اهركـ ممن قد تــــــــر     فـي دهـــ]أصبـح[كّل من 

                                                 
منصور الفقيه، وهو منصور بن إسماعيل التميمي، فقيه شافعي ضرير، وشاعر هجاء، مات : ج. ورد في الهامش- 2087

  . 349: 2، شذرات الذهب826: ، زهر األداب185: 19هـ معجم األدباء 306بمصر سنة 
  .ما أخاف:... 101: 3 األربالبيتان بنهاية- 2088
  .101: 3والبيتان في نهاية األرب. كلما، والتصويب من م، وك:... األصل- 2089
  .ود: م، ك- 2090
  ...فما أردت... ود:... ، وفيه166: ، واإلعجاز واإليجاز134: والبيتان بخاص الخاص. قلبي:... ج. فما: م،ك،- 2091
  .167: إلعجاز واإليجاز وا134:والبيتان بخاص الخاص. بعد ذا:... ج- 2092
  .وإن أبيت السلو عنه، وهو ساقط من ك: ورد بالهامش، ج- 2093
  .عنهم... ، وفيه166: عنهم والبيتان باإلعجاز واإليجاز: منهم، ك: م، ج- 2094
  .في الدنيا: ج- 2095
: 3، ونهاية األرب166: ، واإلعجاز واإليجاز134: والبيتان ساقطان من ك، وهما بخاص الخاص. ونسوه: ج- 2096

102.  
، 167: ، واإلعجاز واإليجاز144: ذهول، والبيتان في التوفيق في التلفيق:... ما بين قوسين ساقط  من ك، ج- 2097

  .102: 3ونهاية األرب
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  ض ويف الوجه مــــــــراه    فهو مـن خلفـك مقـــــرا )15(

  2098مطلوبة فما ظلـــــــــم    ال، فـي حاجــــة: من قـال
  ال، بعد نعـــــــــم :يقول   وإنمـا الظّـامل مـــــــن  )16(

  

  

  

  :2099ابن بّسام

    *2100وكم أمنية جلبت منيـــه* 

  * الضرورة آتي الكنيفا2101وعند* 

   2102ّل الســـــــرورـرأينا فيهم ك   ســــرورامـل منهـولما لم نن

  2103ن المصائـــــبـفلست تخلو م  وت هــــــذاـذا لمـاة هـحي

  ت عليــــهـصرت في غيره بكي   فلمـــا2104ت فيـهـوم بكيــرب ي

  2105ل الصغيــــــرـازة الطّفـجن  د يحمـل الشّيـخ الكبيــــرــق

  ن ركـــــــودـ بد ميوما فال  ّل ريـح لهـا هبـــــوبــوك

  م الراضعـــاـ أدع اللّئي2106يـفيظنّن  و مـن يجـود بفضلـهــإنّي ألهج

  :2107جحظة البرمكّي

  اع الدقيـــــقــوبأحسنت ال يب   /2108]يـت زدنـأحسن: كلّما قلت، قال[  ]و32[
                                                 

  .166: البيتان في اإلعجاز واإليجاز- 2098
، 154: شعراء، معجم ال46: 3هـ، وفيات األعيان302علّي بن محمد شاعر هجاء، تقلد البريد ببغداد، توفي سنة - 2099

  .63: 12، تاريخ بغداد14:139معجم األدباء
  .102: 3نهاية األرب- 2100
  .ولوال الضرورة لم آته: وصدره. 102: 3، نهاية األرب136: خاص الخاص. فعند: ج- 2101
  .136: خاص الخاص- 2102
  .102: 3نفسه، نهاية األرب- 2103
  .102: 3نهاية األرب. منه:... م، ك، ج- 2104
  .102: 3نهاية الرب- 2105
  .فتظنني: م- 2106
، 115: 1وفيات األعيان. هـ324أحمد بن جعفر، أديب مغن مليح الشعر، نادم ابن المعتز والمعتمد، توفي سنة - 2107

  .241: 2، معجم األدبا68: 4تاريخ بغداد
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  2109*وللمساكين أيضا بالنّدى ولــع*          

  2110*وآفة التّبر ضعف منتقــــده         *

  *2111لــت والغاسـمتى يلتقي المي*          

نمان صديقــــا2112ال تعدمان لألصدقـــــاء    للزالز واعد  

  2113]ه بــــوابـس لبابـفاهللا لي    إن حال دون لقائكـم بوابكــم[

  2114 وعقـل خـراب]رـعام[منزل      !رب ما أبين التّبايـن فيـــه

  وم مـر بعضـــيـ ي2115إذا مر    :د قـال قبلـيـوما كذب الذي ق

  فعدي أليأمـه باطــــــل     وال رزق لـي 2116ّلـإذا الشّهر ح

  لم استجز ما عشت قطعــــه    وإذا جفـــاني جاهــــل

  في كـّل جمعـــــة 2117أزوره    وتركـته مـثـل القبــــور

  : 2118]الّصنوبري[

  كالنّار مخبرة بفضل العنبــــر   عن فضل الفتى2119محن الفتى يخبرن

  صارت من رقّة كالــــــّآلذ  ب حال كأنها مذهب الديبـــاجر

  2120عاد عند العيون مثل الـــداذي  وزمان مثل ابنة الكرم حسنــــا

                                                                                                                                                         
  .138: وهو في خاص الخاص. تكملة من م، ساقط من ج، والبيت ساقط من ك- 2108
  .102: 3نهاية األرب- 2109
  .وردت األبيات في ج بترتيب مختلف. 103: 3نفسه- 2110
  .103: 3نهاية األرب- 2111
  .نفسه- 2112
  .ساقط من ك- 2113
وقلب، وكذا :... ، وفيه137: والبيت في خاص الخاص. وما بين عالمتين ورد مطموسا في م... ربما:  م- 2114

  .170: باإلعجاز واإليجاز
  .103: 3نهاية األرب. إذا ما مر: م، ك، ج- 2115
  .103: 3األربنهاية . هّل: ج- 2116
2117 . باخل... 170: 1: اإلعجاز واإليجاز. باخل:... 137: أزورها والبيتان في خاص الخاص: م، ك، ج- 

  .لن أستخر:... 103: 3نهاية األرب. أزورها... وتركتها
زيادة من م وك وهو أحمد بن الصنوبري أكثر شعره في الرياض واألزهار، كان يحضر مجالس سيف الدولة، - 2118

  .119: 11، البداية والنهاية61: 2، اللباب356: 9أعيان الشيعة. هـ337ة توفي سن
  .103: 3، نهاية األرب107الديوان . تنبئ: ج- 2119
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  أنّ شعري هذا وحايل هــــذي        أو ما من فسـاد رأي اللّيالـــي )17(
 

  :2121آشاجم
  وللورد من كّل حـال صــــدر   2122يريك مرور اللّيالي العبـــر

] 2123أداوي الّذي أدوته منّي ألسلمـــا   عالجي قرحة قد عرفتهــا وإن  
  من السقم ما عاينتها متقدمــــا    ألهون عندي من عالج غريبــة )18(
  جيمع حلما ماله طابـــــــخ    ومستزيد يف طالب الغــــىن )19(

  2124والنّار قد يخمدها النّافــــــخ    ضيع ما نال بما يرتـــــجي

  ! أعينهم بعيب واحـــد2125من شر    ذـى كمالك فاستع شخص األنام إل]ظ32[

2126]وقد يستقبح الشّئ المعـــــاد    د حسنــــاـعاد حديثهم فيزيي  

   2128 ألهل العصر2127]ةلّسائرا[ومن األمثال 
   :2129أبو فراس الحمدانّي

  !خري من غىن املــــــــال    غىن النفـس، ملـن يعقــــل، )20(

  2130لفضل في الحــــــالليس ا   وفضل النّـاس، فـي األنفــس،

  لنا الصدر دون العالميـن أو القبـر  ،2131ونحن أناس، ال توسط عندنـــا

                                                                                                                                                         
  .103: 3، ونهاية األرب478: واألبيات بالديوان. حرير صيني: والالذ. وزمان بضم النون: األصل- 2120
، تنقل في األمصار اإلسالمية، واستقر بحلب، فكان  محمود بن الحسين كشاجم، شاعر ، وأديب من كتاب اإلنشاء- 2121

: 1، حسن المحاضرة37: 3شذرات الذهب. هـ360توفي سنة . من شعراء أبي الهيجاء بن حمدان، ثم ابنه سيف الدولة

322.  
  ...".تريك: "، وفيه179: اليوان. الغير:...م، ج.. يريك المنون مرور: ج- 2122
  ...".أليسر خطبا... أداري الذي أدويه... علة:"... ، وروايتهما374: نالتي، والبيتان بالديوا... إن: ك- 2123
  ...".يطفئها:"... ، وفيه102: وهما بالديوان. البيتان ساقطان من ك- 2124
  .104: 3، نهاية األرب169: ، اإلعجاز واإليجاز135: شعر، وال يستقيم بها المعنى، خاص الخاص: ك- 2125
والبيت . وما بين قوسين ساقط من ج. في ك وردت أبيات كشاجم بترتيب مختلف. فيعود: ك. حديثه:... م، ك، ج- 2126

  .104: 3بنهاية األرب
  .ساقط من ك- 2127
  .ومن أمثال أهل العصر السائرة: ج. هذا العصر:... م- 2128
  .104: 3، ونهاية الرب247:  والتصويب من وك والديوان-وكذلك في ج–الحالي : األصل- 2129
  .يب من م، وك، وج والديواندوننا، والتصو: األصل- 2130
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  2132ومن خطب الحسناء لم يغلها مهــر  تهون علينا في المعالي نفوسنـــا،

   2133ألنّه من ظن ظنــــــــــا  ولقد ظننت بك الظّنـــــــون

  2134من حان على جــانأحسن يء ال ش  يجنى علي وأحنو صافحا أبـــدا،

  2135ومن يبذل النّفس النّفيسة أكــــرم  وندعو كريما من يجود بمالـــه، 

  2136وأهون من عاديته من تحــــارب  ال ثقاتهـــا،ـوأعظم آفات الرج[

   2137]يجر على قرينة صالحــــــا  ولست أرى فسادا فـي فســــاد

  2138يــــــحوقبيح الصديق غير قب  وجميل العـدو غيـر جميــــل،

  : 2139أبو الطّيب المتنبّي
  

  2140*مصائب قوم عند قوم فوائــــد* 

  2141*إن المعارف في أهل النّهى ذمــم* 

  2142*وخير جليس في الزمان كتـــاب* 

   2143* وتأبى الطباع على النّاقـــــل* 

  2144*ومنفعة الغوث قبل العطــــب* 

                                                                                                                                                         
لم يغلها :... ، وفيه161: والبيتان بالديوان. لم يغله المهر، وكذا في م وك، وصححت بالهامش: ورد في المتن- 2131

  .لم يغله المهر:... 104: 3المهر، ونهاية األرب
  من ضن ظَنََأ:... 72: 1اليتيمة- 2132
  .300: الديوان. جان على جان:... ك- 2133
  .104: 3، نهاية األرب281: الديوان- 2134
  .104: 3، نهاية األرب281: الديوان- 2135
  .أعداء:... 23: الديوان. يحارب:...  م- 2136
  ...طريقته:... 73: الديوان. فريقية، وما بين قوسين ساقط من ك وج:... م- 2137
  ...فجميل: 104: 3، نهاية األرب135: ، اإلعجاز واإليجاز143: ، خاص الخص70:الديوان- 2138
  .المتنبي: ج- 2139
  *بذا قضت األيام بين أهلها: *، وصدره104: 3، نهاية األرب245: 1، اليتيمة399: 1الديوان- 2140
  *وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة: *وصدره. 105: 3، نهاية األرب246: 1، اليتيمة87: 4الديوان- 2141
  *لدنى سرج سابحأعز مكان في ا: *وصدره. 105: 3، نهاية األرب245: 1، اليتيمة319: 1الديوان- 2142
  *يراد من القلب نسيانكم: *وصدره. 105: 3، نهاية األرب246: 1، اليتيمة153: 3الديوان- 2143
  * سبقت إليهم منا يا هم- : وصدره. 105: 3، نهاية األرب246: 1، اليتيمة321: 1الديوان. الفوت:... ك- 2144
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  2145*ومن فرح النّفس ما يقتـــــل* 

  2146*المساعــدإذا عظم المطلوب قّل * 

  2147*أنا الغريق فما خوفي من البــلل* 

  2148*فإن الرفق بالجاني عتــــاب* 

  *2149بغيض إلي الجاهل المتعاقـــل* 

وكّل مكان ينبت العز     وكّل امرئ يولي الجميل محبــــب

  2150طيـــــب

  م تمــرداـت اللئيـوإن أنت أكرم    هـم ملكتـت الكريـت أكرمــ   إذا أن]و33[

مضر كوضع السيف في موضع     ع النّدى في موضع السيف بالعلىووض[

  2151]النّدا

ـّه     واألمر هللا رب مجتهــــــــد، ما خاب إالّ ألن

  2152جاهـــــــد

إذا احتاج النّهار إلى     يءوليس يصح في األفهـام شـــــ

   2153دليــــــل

ه عدوا له ما من صداقت    ومن نكد الدنيا علـى الحـر أن يـرى

2154بــــــد  

                                                 
2145 ، 105: 3، نهاية األرب247: 1مة، اليتي105: 3تقتل، والتصويب من الديوان:... األصل. فمن: ك، ج- 

  *فال تتكرن لها صرعة:*وصدره
  *وحيد من الخالتن في كّل بلدة:  *، وصدره105: 3، نهاية األرب248: 1، اليتيمة393: 1الديوان- 2146
  * والهجر أقتل لي مما أراقبه-:، وصدره105: 3، نهاية األرب248: 1، اليتيمة200: 3الديوان- 2147
  *ترفق أيها المولى أراقبه: *، وصدره105: 3، نهاية األرب249: 1تيمة، الي209: 1الديوان- 2148
  *وما التية طبي فيهم غير أنني: *، وصدره105: 3، نهاية األرب237: 3الديوان- 2149
  .105: 3، نهاية األرب250: 1، يتيمة الدهر139: ، اإلعجاز واإليجاز308: 1الديوان- 2150
  .251: 1، واألول في اليتيمة106: 3، ونهاية األرب11: 2ساقط من م، والبيتان في الديوان- 2151
  .106: 3، نهاية األرب181: 2الديوان- 2152
  .106: 3، نهاية األرب252: 1، اليتيمة215: 3الديوان. األوهام:... األذهان، ج:...الدليل، ك:... م- 2153
  .106: 3نهاية األرب: 1، اليتيمة139: ، اإلعجاز واإليجاز93: 2الديوان- 2154
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تعبت في مرادها     وإذا كانت النّفوس كبـــــــارا

  2155األجســــــام

فأفعاله الّآلتي سررن     فإن يكن الفعل الذي سـاء واحـــدا

  2156ألـــــوف

فهي الشّهادة لي بأنّي     وإذا أتتك مذمتي مـن ناقـــــص 

  2157فاضـــــل

في فعله إذا لم يكن     وما الحسن في وجه الفتى شـرفا لـه

  2158والخالئــــق

  

  2159كما يوجع الحرمان من كـفّ رازق    وما يوجع الحرمان من كـفّ حـازم

  2160من أكثر النّاس، إحسان وإجمــال    إنّا لفي زمن ترك القبيـح بــــه،

  2161ما فاته، وفضول العيـش إشغــال    ذكر الفتى عمره الثانـي وحاجتــه

ـّــــم   ظنونـه      ]ساءت[إذا ساء فعل المرء    2162وصدق ما يعتاده من توه

  2163تجري الرياح بما ال تشتهي السفـن    ما كّل ما يتمنّـى المـرء يدركــه

  ومن وجد اإلحسان قيدا تقيــــدا    محبــــة 2164وقيدت نفسي في هواك

ـّري الموصلّي   :2165الس

                                                 
  .106: 3، نهاية األرب311: 1، زهر اآلداب253: 1، اليتيمة64: 4وان الدي- 2155
، نهاية 253: 1، اليتيمة36: 3الديوان. الالتي ألوف سررن: ك. تسر، وصححت في الهامش: ورد في المتن- 2156

  .106: 3األرب
  .106: 3رب، نهاية األ254: 1، اليتيمة312: 1كامل، وكذا زهر اآلداب:... 376: 3الديوان. جاهل:... ج- 2157
  .178: 1اليتيمة- 2158
  .106: 3، نهاية األرب257: 1، اليتيمة65: 3الديوان- 2159
  .107: 3، نهاية األرب258: 1، اليتيمة407: 3الديوان- 2160
  .107: 3، نهاية األرب312: 1، زهر االداب261: 1، اليتيمة407: 3نفسه الديوان- 2161
  .107: 3، نهاية األرب264: 4 وج، الديوانما بين قوسين ورد مطموسا في م، والبيت ساقط من ك- 2162
  .107: 3، نهاية252: 1، اليتيمة366: 4الديوان- 2163
ذراك، وكذا في نهاية :  وفيه15: 4، الديوان- وصححت بالهامش-وكذا في م، وك، وج–ذراك : ورد في المتن- 2164

  .وجاءت األبيات في ك وج بترتيب مختلف. 146: 1، وهو في اليتيمة107: 3األرب
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   والعيش منقـرض2166والدهر منصرف   خذوا من العيش فاألعمار فانيـــة )21(

   القوم خفّ على الرقــــاب2167أكفّ    لعبء الثّقيل توزعتــــــهإذا ا

   *2168]والفضل ما شهدت به األعـداء[* 

  2169أنم من النّسيم على الريــــاض    وإنّك كلّما استودعـت ســــــرا

  فالمسك يسحق كي يزيد فضائـــال     ال تأبقـن مـن العتـاب وقرحـــه] ظ33 [

  2170خطأ وال عمر التّفسح باطــــال    أشبهتـه مـا أحـرق العـود الّـذي 

ـّر فيـك المديـــح           ويلقـى سـو   2171ي لديـك الحبــورااإلـى كـم أحب

  :2172]أبو بكر الخالدّي[

  اء والعيــــــسـبالبيد و الظّلم        2173]عائــــذا[إن خانك الدهر فكـن 

  يـــــــس  رؤوس أمـوال المفال   المنـى فالمــــنى2174وال تكن عبد

  2175  والشيء مملول إذا مـا يرخـــص  وأخ رخصت عليه حتّـى ملّـــني

    إن رمته إالّ صديـق خملـــــص  ما يف زمانك ما يعـز وجـــوده )22(

  :2176أخوه أبو عثمان

                                                                                                                                                         
السري الموصلّي الرفاء، وهو السري بن أحمد السري الكندي، كان في صباه يرفو ويطرز في دكان : ، جم-2165

، 84: 9، تاريخ بغداد104: 2هـ، وفيات األعيان366بالموصل، ثم مدح سيف الدولة وأقام عنده، مات ببغداد سنة 

   .450: 1يتيمة الدهر
  .202: 2، واليتيمة343: 2هو في اليوان، و312: 1منصرم، وكذا في زهر اآلداب: م، ك-2166

  .107: 3هان، وكذا نهاية األرب:... 178: 2رقاب، اليتيمة: م، ك، ج- 2167
  *وشمائل شهد العداة بفضلها: *، وصدره192: 2ساقط من ك وج، اليتيمة- 2168
  .107: 3فإنك، وكذا نهاية األرب: 312: 1، زهر اآلداب195: 2، اليتيمة345: 2الديوان- 2169
، وجاء 604: 2والبيتان ساقطان من ك وج ، وهما بالديوان. باطال... حطبا وال غمز... وقرعه...  تأنفنال: م- 2170

  .وجاء البيتان بترتيب مختلف. غم... ما حرق... وقرصه... ال تانفن: فيه
  .107: 3، نهاية األرب194: 2، اليتيمة321: 2الديوان- 2171
شم الخالدي، أديب شاعر، سريع الحفظ اختص بسيف الدولة ووالّه ورد مطموسا، وهو أبو بكر بن محمد بن ها- 2172

  .339: 1، اللباب183: 2، يتيمة الدهر208: 11خزانة كتبه، معجم األدباء
  .107: 3، ونهاية األرب225: 2ورد مطموسا، والبيتان في اليتيمة- 2173
  .107: 3عند، والتصويب من اليتيمة ونهاية األرب: األصل- 2174
  .107: 3، ونهاية الرب323: 2تيمةالبيتان بالي- 2175
أخوه أبو عثمان الخالدي، وهو أبو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي، مثل أخيه، أديب شاعر، سريع الحفظ : م، ج- 2176

  .والبديهة، اختص بسيف الدولة، فواله خزانة كتبه، وترجمته في المصادر التي ترجمت ألخيه
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    خلـق فمـا فـي ذاك عــــــار  يـا هـذه إن رحـت فــــــي 

  2177ـــــار  قميصها خزف وقــــ  هـذي المـدام هـي الحيـــــاة 

  2178]  وهل خاتم في سوى خنصـــــر  صغير صرفـت إليـه الهـــوى[

    والهـم يمنـع أحيانـا مـن السهــر  الهـم أرقدنـي،: رقدت، فقلت: قالت

  2179 صفـو بـال كــدر  وليس مستحسنا  أصفو وأكـدر أحيانـا لمختبــري

  2180 حـــور  وأي عار على عيـن بـال  ال عار يلحقني أنّـي بـال نشــب

  

  

  

  :2181الخّباز البلدّي

     وسرك بعـده حتـى التنـــــادي  إذا استثقلـت أو أبغضـت خلقـــا )23(

2182   فـإن القـرض داعيـة الفســــاد  فشــرده بــقرض دريهمـــات 
  

   :2183المهلّبّي الوزير[

  2184 قريـب   فهي للفتيان في الدنيا بمرصاد   سابقي بالوصل موتي أو مشيبي أو مغيبي  ]و34[

     وكففت النفس عن بعــــض األرب  لــو توسطـت إذا لـم تتــــرك )24(

  2185   أن تمأل الدلو إلى عقد الكــــرب  كان أرجى لك فـي العقــبى مــن 

                                                 
  .خرق:... ، وفيها108: 3 وفي نهاية األرب،236: 2والبيتان في اليتيمة. يشمل: ...م- 2177
  ...وما خاتم: 108: 3 ، نهاية األرب239: 2زيادة من م، وك، وج، اليتيمة- 2178
  .243: 2مستحسن صفوا، والبيتان باليتيمة:... ج- 2179
  .130: والبيتان بالديوان... فأي: م- 2180
يرة، قال عنه الثعالبي أنه كان يتشيع، يتيمة بلد، بالجز: أبو بكر محمد بن أحمد بن حمدان، من بلدة يقال لها- 2181

  .208: 2الدهر
: 3، ونهاية األرب247-246: 2البعاد، وهما في اليتيمة:... ، وفيه142: البعاد، والبيتان بخاص الخاص: ...م- 2182

108.  
، 123: هـ، تجارب األمم لمسكويه352الحسن بن محمد بن هارون ذو الوزارتين، شاعر رقيق، توفي سنة - 2183

  .224: 2، يتيمة الدهر392: 1، وفيات األعيان118: 9معجم األدباء
  : على هذا النحو281: 2وجاء البيتان باليتيمة... مغيبي أو مشيبي، هي: م- 2184

  سابقي بالوصل موتي      أو مشيبي أو مغيبي

  فهو للفتيان في الدنـ        يا بمرصاد قريب
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  :2186أبو إسحاق الّصابي[
  

     تألف إالّ األخاير النساكـــــــا   2187نعـم اهللا كالوحـوش ومـــــا

     لهــا الــبر والتّقى أشراكــــا  ـّرت نفّرتـهـا آثــام قـوم وصيـ

   درجـاتـــه2188   بالصــغـر مـن  وأحــقّ مــن نكّسـتــــــه

  2189   وسـقــاطــه مــن ذاتـــه  مـن مجـــده مــن غيـــره

  

  ط النّــــاديـ وس2190نكارويبدو اإل     ومن الظّلم أن يكون الرضى ســرا

  2191   وليس يرجى إلتقـاء اللّب والذّهـب  مـا،الضب والنّون قـد يرجـى إلتقاؤه

  2192   وحيث يكون الفضل فالرزق ضيـق  وحيث يكون النّقـص فالـرزق واسع

  2193   وهيـواله سخيفــــــــــه  جمـلـة اإلنـســان جيفـــــه 

  2194فلمـاذا ليـت شعــــــــري        قيل للنّفس شريفـــــــــه؟

  ةطيفــــــــــلّ اهللا ال2195   صبغة  ا ذلـك فــيـــــــــهـإنّم

  :2196ابن نباتة

                                                                                                                                                         
  .القلب:.. ، وفيها285: 2ساقط من ك وج، والبيتان باليتيمة- 2185
هـ، 384ورد بالهامش، وهو إسحاق إبراهيم بن هالل، من نوابغ كتاب عصره، تقلّد ديوان الرسائل، مات سنة - 2186

  .20: 2، معجم األدباء67: 1، اإلمتاع والمؤانسة242: 2، يتيمة الدهر34: 1، وفيات األعيان324: 3النجوم الزاهرة
2187 ، 108: 3، وفي نهاية األرب181: 1فما، وكذا زهر اآلداب:... ، وفيها326: 2وال، والبيتان باليتيمة: ك- 

  ...وصارت األولي:... وفيها
  ...بالصفع:... 339: 2عن، اليتيمة: م- 2188
  .108: 3، ونهاية األرب339: 2وسفالة، وكذا اليتيمة:... م، ج. غيرة:...  ج- 2189
  .108: 3، نهاية األرب344: 2األنكال، اليتيمة: ك- 2190
  .108: 3، نهاية األرب312: 1، زهر اآلداب345: 2مة الدهريتي- 2191
  .فحيث: 346: 2 اليتيمة- 2192
  ...في جملة:  ج- 2193
  .النفس الشريفة:... الشريفة، ج:... م، ك- 2194
  .352: 2صنعة، واألبيات بيتيمة الدهر: م- 2195
راء سيف الدولة، اتصل وهو عبد العزيز بن عمر أو ابن محمد، من شع. ابن نباتة السعدي: ورد بالهامش، ك- 2196

، 362: 2، وفيات األعيان136: 1، اإلمتاع والمؤانسة466: 10هـ، تاريخ  بغداد 405بابن العميد ومدحه، توفي سنة 

  .380: 2يتيمة الدهر
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  2197وإن كـان فـي ساعديـه قصــر          فـال تحقــرن عـدوا رمــاك

  رــال اإلبـا تنــز عمــوتعج          فإن السيـوف تحـز الرقـــاب

  2198د اهللا جــــدهـعليه، إذا لم يسع          أرى همـم المرء اكتئابا وحسـرة

  2199ل سعــدهـ  إذا نحسه في األمر قاب  ا للفتـى في حادث الدهر حيلةـوم

  وز الدراهـم آفـة األجـــوادـع:       مثـل خلعـت على الزمـان رداءه

  2200  حب الثّناء طبيعـة اإلنســــان  يهـوى الثّنـاء مبـرز ومقصــر

  فما محنّاها بمحنـــــــــه     ونبت بنــا أرض العــــراق

  ! 2201برحلة الفضالء هجنـــــــه   ير الرحيل، كفى البــــــالدغ

  وكّل من بادر المدى غلبـــــا   د غلبـواـك قـا عليـد قومـ أحس]ظ34[

  2202تلتفّ أوراقــه بما قربـــــا    وكنت كالكرم من تكرمـــــه

  ]:2203ابن لنكك البصرّي[

  عـــن حـديـــث مكــارم    عـــدنــا في زمانـنــــا

ـّاس شــره   2204فهو في جود حاتــــــــم   مـن كفـــى النـ

  2205ولو قد صفت كانت كأضغاث حالم   وماذا أرجى من حياة تكـــدرت

  2206وأي دهر على األحرار لم يجــر  جار الزمان علينا في تصرفـــه 

                                                 
، 108: 3وال، ونهاية األرب: ، وفيه153: 153:  واإلعجاز واإليجاز169: القصر، والبيتان بخاص الخاص: م- 2197

  .فإن الحسام... وال: ، وفيه466: 2ويتيمة الدهر
  .399: الديوان- 2198
، 451: 2، واليتيمة339: حادث األمر، والبيتان بالديوان:... النفس، وصححت بالهامش، م:... ورد في المتن- 2199

  .وفيه وردا بترتيب مختلف
  .مان واءهالز:... ، وفيه465: 2، يتيمة الدهر109: 3، نهاية األرب312: 1، زهر اآلداب262: الديوان- 2200
  .مجنّها بمجنة:... 109: 3، نهاية األرب170: ، خاص الخاص453: 2، اليتيمة226: البيتان بالديوان- 2201
  ...المنى:.... 465: 2البيتان باليتيمة. النّدى:... ك- 2202
ابن لنكل البصري، وهو محمد بن محمد البصري، أكثر شعره في شكوى : ابن لنكك، ج: ورد بالهامش، ك- 2203

  .19:6، معجم األدباء94: ، بغية الوعاة348: 2هـ، يتيمة الدهر360 وهجاء معاصريه من الشعراء، توفي سنة الزمان،
، 412-411: 2، واليتيمة109: 3، ونهاية األرب140: والبيتان بخاص الخاص... وهو:... المكارم، ج:... م- 2204

  ...عدنا: وفيها
  .نائمكأحالم :... 313: 1زهرة اآلداب. أحالم:... ج- 2205
  .109: 3، نهاية األرب409: 2البيتان باليتيمة- 2206
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  يلقى على الفلك الدوار مل يـــدر  عندي من الدهر ما لو أنّ أيســـره )25(

  :2207المـّيأبو الحسن الّس

  2208رأينا العفو من ثمر الذّنــــوب   ام لمــــاـى اآلثـا علـتبسطن

  2209ناسي العواقب آمن الحدثــــان    والمرء ما شغلته فرحة لــــذّة

  2210فصار سهادي بين طرف وصـارم   وكان رقادي بين كأس وروضــة

  

  2211ولبس الدرع ألبسـك الغالئـــل    ركوب الهول أركبك المذاكـــي

  :2212بو الفرج البّبغاأ

ـّل المـــننـا الـم   2213فكن عزيـزا إن شئـت أو فهـن    ذّل إالّ تحم

  2214أما في الدهر شـيء ال يـريـب   أكّل وميض بارقـة كــــذوب

  2215وبالسعد لم يبعـد علـيه مــرام  ومن طلب األعداء بالمال والظبـى

  2216بلوغ مدى يساوي حمـل مــنّي  ولم أرمذ عرفت محّل نفــــسي

                                                 
محمد بن عبد اهللا السالمي المخزومي القرشي، من أشعر أهل العراق في عصره، اتصل بالصاحب بن عباد، - 2207

، وفيات 335: 2، تاريخ بغداد134: 1، اإلمتاع والمؤانسة296: 2يتيمة الدهر. هـ393ونادم عضد الدولة، توفي سنة 

  .35: 4ناألعيا
:... 313: 1، زهر اآلداب469: 2، اليتيمة109: 3، نهاية األرب153: ، اإلعجاز واإليجاز270: خاص الخاص- 2208

  ...اللذات
  .109: 3، نهاية األرب479: 2يتيمة الدهر... فرصة:... م- 2209
  .110: 3، نهاية األرب485: 2يتيمة الدهر- 2210
  .، نفسه499: 2نفسه- 2211
. هـ398خزومي، شاعر مشهور، وكاتب مترسل، اتصل بسيف الدولة، وتوفي سنة عبد الواحد بن نصر الم- 2212

  .11:11، تاريخ بغداد371: 2، وفيات األعيان252: 1يتيمة الدهر
  .110: 3، نهاية األرب326: 1اليتيمة ... وما ذلٌّ: ج... إال في تحمل:...   ك- 2213
  .110: 3، ونهاية األرب326: 1بارقة، والتصويب من م، وك، وج، ويتيمة الدهر: األصل- 2214
  .110: 3نهاية األرب. إمام: ج- 2215
نهاية . منى تساوي:... 325: 1يتيمة الدهر. غنى:... م، ج....ولم أر قط منذ عرفت نفسي بلوغ غنى: ك- 2216

  ...غنى...فلم: 110: 3األرب
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  :2217بن سّكرة الهاشمّيأ
    2218*وعلّة الحال تنسي علّة الجسد* 

  2219]*وقد ينبت الشّوك بين األقاحي[*
  2220فعيشه ظلـم وعــــــدوان    وكلّ ذي عيش بال درهـــــم )26(

  بين الخليفـة والفقيـر البائــس       2221والموت أنصف حين عدل قسمـه

  
  :2222ابن الحّجاج

  * ب به الحر2223ورب كالم يستثار*    ]و35[

   2224*خوذ تزفّ إلى ضرير مقعد* 
  2225*دـأصبحت أخنق منك بالزب*  )27(

  2226*عــمتخّم يقسو على جائ* 

    2227*انــأحسنت يا جامع سفي* 

  2228]* فقلت من يفسو على الكنف[*

  2229     أنـا المضـروب زيــــد  أيهـا السائـل عـن حالــي

                                                 
. هـ385 توفي سنة أبو سكّرة الهاشمي، هو محمد بن عبد اهللا الهاشمي، شاعر طريق ماجن،: ورد في األصل- 2217

  .465: 5، تاريخ بغداد3:3، يتيمة الدهر40: 4وفيات العيان
  *قلت حالي بحال من رثائتها: *، وصدره110: 3، ونهاية األرب30: 3وهو باليتيمة... تنبي:... ك- 2218
  .110: 3وسط، نهاية األرب... فقد: 32: 3يتيمة الدهر. زيادة من م، وك، وج- 2219
  .29:  3يتيمة الدهر- 2220
  .110: 3، ونهاية األرب33: 3والبيت باليتيمة. قسمةً، وصححت في الهامش:... جاء في المتن. أعدل:... ج- 2221
الحسن بن أحمد، شاعر فحل، وكاتب من العصر البويهي، اتصل بالوزير المهلبي، وعضد الدولة، وابن عباد، - 2222

: 3، يتيمة الدهر206: 9، معجم األدباء14: 8داد، تاريخ بغ137: 1اإلمتاع والمؤانسة. 391وابن العميد، توفي سنة 

  .31: 3، يتيمة الدهر206: 9، معجم األدباء14: 8، تاريخ بغداد137: 1والمؤانسة. 31
  .110: 3، نهاية األرب60: 3يتيمة الدهر. يستنار به: تستشار به، ك: م- 2223
  .110: 3، نهاية األرب60: 3يتيمة الدهر- 2224
  .61: 3ليتيمووهو با... رحيق منك:... ك- 2225
  : ، وأصل البيت62: 3يتيمة الدهر- 2226

  ...ال تعجبوا     من متضٍم: فقلت في ذلك
  *فقر وذل وخمول مًعا:*، وصدره59: 3يتيمة الدهر- 2227
  .61: 3ساقط من ك، في ج ورد بترتيب مختلف، وهو في يتيمة الدهر- 2228
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       ليـس فـي رجلـي قيـــد  وأنـا المحبـوس لكــــن

ـّديواللّـوز   2230     يفسد في الطّعـم بهـا السكّـر  ة المـرة يـا سي

  فعنّانـي بقيعتـك الســـراب       دعوت نداك من ظمإ إليـــه

  2231 فال ماء لديه وال تـــــراب      سراب الح يلمـع فـي سبـاخ

  العليلة منهما تمنـي بحـــال       وبي مرضان يختلفان حالــي

  2232وإن عالجت ذاك ربا طحالـي       ديإذا عالجت هذا جفّ كبـــ

  2233    حتّى ابتليت فصرت الواثق الخجال  مازلت أسمع كم من واثق خجل

  :2234أبو الحسن الموسوّي النّقب

  2235    يرمي إليه السؤدد المولـــود  ما السؤدد المطلـوب إالّ دون ما

      إن غالبا وتضعضع الجلمـــود  فإذا هما إتّفقا تكسـرت القنــا

      لقد تقـارب بيـن العز والهـون  مسيت أرحم من قد كنت أغبطهأ

  2236    يا قرب ما عاد بالضراء يبكينـي  ومنظر كان بالسراء يضحكنـي

  2237    يزاول األمر الجسيمـــــــا والحر من حـذر الهـــــوان

      منه إن ركب العظيمـــــــا وهو العظيم وغيـر بـــــدع

  2238طرفي وبعضهم    مثل القذى مانعا عيني من الوسـنأنت الكرى مؤنسا 

      تراضعا بدم األحشاء ال اللّبـــن     لقد تمازج قلبانا كأنّهمــــــا]ظ35[

  2239ـر العـز بمـا بيــــــع فما العــز بـــــــغالــإشت

                                                                                                                                                         
  .59: 3الدهرال زيد، في ج ورد البيتان بترتيب مختلف، وهما بيتيمة :... ك- 2229
  .يا سادتي:... 3:111، نهاية األرب61: 3يتيمة الدهر- 2230
  ...ماء هنالك:... 168: خاص الخاص. وال شراب... ظمئي:... 60: 3يتيمة الدهر- 2231
  .111: 3نهاية األرب. كفّ كبدي: ج. تُمسي بحال:... م. مختلفان:... م، ج- 2232
  ...كنت الواقف... واقف:... 111: 3، نهاية األرب...فكنت:... 106: 3يتيمة الدهر. فكنت:... م، ك، ج- 2233
هو محمد بن الحسين بن موسى الشريف . أبو الحسن الموسي النّقيب الموصلي: أبو الحسن الموسي، ج: ك- 2234

  . 136: 3، يتيمة الدهر44: 4، وفيات األعيان246: 2تاريخ بغداد . هـ406توفي سنة . الرضي شاعر الطالبيين
  .156: 3والبيت األول في يتيمة الدهر. يومي:.. ، وفيها111: 3والبيتان بنهاية األرب. ؤد والمكسوبما السؤ: ك- 2235
  .111: 3، ونهاية األرب161: 3والبيتان بيتيمة الدهر. بالضد يبكيني: ج... ومن كان بالسرار: ك- 2236
  .111: 3كان العظيم، نهاية األرب:... 166: 3يتيمة الدهر. الحر: م، ج- 2237
  . بترتيب مختلف113: ، اإلعجاز واإليجاز201: خاص الخاص. مانًعا طرفي: م- 2238
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  2240بالقصار الصفـر إن شــــئـ     ت أم السمـر الطــــــوال

  2241ــــال     مشتري عز بمــــــــالليس بالمغبـون عقـــ

  2242]     ل لحاجات الــرجـــــالإنّما يدخـر المـــــــــا[

  2243     وال أثمـان المـعالـــــي والفتى من جعـل األمــــــ
  

  :2244أبو طالب المأمونّي
  2245     البد أن تستلّه األقــــــدار  ــنملي في ضمير الدهر سر كا

  2246     أكان أبوه سادة أم مواليـــــا   بنفســـهوما شرف اإلنسان إالّ

  2247     وزاد فإن الغيث للروض ظالــم إذا الغيث وفّى الروض واجب حقّه

  :2248ابن العميد
  2249ول ذي حيـلـب وحــأرب أري      لن يصرف الدهر عن سجيتـــه

  م يـــزلـم لـر وأي النّعيـلده     ا أي معين صفا على كـــــدر

  ه مـن األدواءــرت جوانحــأث  هـر مثلـن داء بآخـيشف من ـم

   بالحلفــــاء2250]النّار[من يستكفّ   ازمـس بحـداوى جوى بجوى ولي

  2251ان قوتـــــــهـرئ بــام   ـاءـا بقـي ومـــت قوتــأن

                                                                                                                                                         
  .133: اإلعجاز واإليجاز. 111: 3، نهاية األرب176: 3اليتيمة- 2239
  .133: اإلعجاز واإليجاز. البيض:... 3:111نهاية األرب. وبالسمر:... 176: 3يتيمة الدهر. أو: م، ج- 2240
  ...شتٍر عزاحظًّا م:... 176: 3نهاية األرب- 2241
  .بالمال:... 112: 3، نهاية األرب133: ، اإلعجاز واإليجاز176: 3يتيمة الدهر. ساقط من ج- 2242
  .112: 3، نهاية األرب176: 3، يتيمة الدهر201: خاص الخاص- 2243
  .ورد بالهامش، وهو عبد السالم بن الحسين المأموني، تقدمت ترجمته- 2244
  .112: 3، نهاية األرب313: 1، زهر اآلداب188: 4ريتيمة الده. كان من األبد:... ج- 2245
  .112: 3نهاية األرب. أمواليا: ج. ذووه: م، ك، ج- 2246
  .112: 3نهاية الرب- 2247
أبو الفضل بن العميد، محمد بن الحسين، من أئمة الكتاب، ولي وزارة لركن الدولة البويهي، توفي سنة : م- 2248

  .66: 1، اإلمتاع والمؤانسة158 :3، يتيمة الدهر189: 4وفيات األعيان. هـ365
  .112: 3البيتان في نهاية األرب- 2249
  ...داوت:... 204: 3يتيمة الدهر... من ذا بآخر:... 112: 3ساقط من م، البيتان بنهاية األرب- 2250
  .209: 3والبيتان في يتيمة الدهر... زال:... ك- 2251
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  فارق الماء حــوتـــــــه   كيف يرجو البقـــــــاء إن

  2252 تقــــــــاربواألقارب ال  آخ الرجال من األبــاعــــد،

  بل أضر من العقـــــــارب  إنّ األقارب كالعقـــــــارب )28(

  :2253]أبنه أبو الفتح[

  2254ا مقتــــرحـه بعدهـس لـفلي   غ المـرء آمالــــــهـإذا بل

  

   ولي منها ومن أهلها بـد2255وصرت   متى لفظتنـي دار قـوم تركتهـا،

  عبـد الهـون بالهـون رادعوتقويم    من عصى2256زجر    بطرتم فطرتم والعصا]و36[

  :2257أبو القاسم بن عباد          

      2258*بقدر الهموم يكون الهمــم* 

    2259*وما حسن الثّياب بال طراز* 

  *2260كم صارم جرب يف خرتير*  )29(

  ي الفسـق ال رخصـة فيـــــه  حذر الغيبة فهـــــــــــا[

  كل من لحـم أخيـــــــــه   إنّما المغتاب كــــــــــاآل

  فاحفظه حفظ الشّكر باإلحســــان  ظ اللّسان راحة اإلنســـــانحف

                                                 
  . واألقارب، وال يستقيم بهذا المعنى:...، وفيه158: ، وخاص الخاص211:   3البيتان بيتيمة الدهر- 2252
ورد بالهامش، وهو علي بن محمد بن الحسين بن العميد، من الوزراء الكتاب الشعراء، يلقب بذي الكفايتين، قتل - 2253

  .185: 3، يتيمة الدر191: 14، معجم األدباء66: 1اإلمتاع والمؤانسة. هـ336سنة 
  .218: 3، يتيمة الدهر313: 1زهر اآلداب- 2254
  .فصرت:...  ج- 2255
  .نافع:... 220: 3، يتيمة الدهر313: 1، زهر اآلداب159: خاص الخاص... تزجر:... ج- 2256
هو الصاحب إسماعيل بن عباد، استوزره مؤيد الدولة البويهي، ثم أخره، كان نادرة زمانه علًما . ابن عباد: ك، ج- 2257

، معجم 206: 1، وفيات األعيان53: 1ؤانسةاإلمتاع والم. هـ385وفضالً وأدًبا، شعره عذب رقيق، توفي سنة 

  .192: 3، يتيمة الدهر168: 6األدباء
، وفي نهاية 256: 1، وزهر اآلداب323: 3فإن الهموم بقدر الهمم، وكذلك يتيمة الدهر: م. تكون:... ك، ج- 2258

  :وصدره... فإن: 113: 3األرب

  *دعيني على غصتي: فقلت*
  * القلب عندكم مقيم:فقلت:*، وصدره303:  3يتيمة الدهر- 2259
  *ال تنكر وكن عذيري: فقلت: *وصدره. 113: 3، نهاية األرب325: 3يتيمة الدهر- 2260
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  2261]        فآفة اإلنســان في اللّســــان

  2262ـالة نــــــزورـد لمقـــ   إن أم الصدق في الـــــــو

  2263د الجنـــــازةـإن مات لم نشه   من لم يعدنـا إذا مرضنـــــا

  دى ليـس تنفــعـات العبأن مود   والرقصات إلى منـى–لقد صدقوا 

ـّة2264ولـو أنّني داريت دهـري   عـإذا إستمكنت يوما من اللّسع تلس   حي

  

   عبد العزيز القاضي2265]علّي بن[أبو الحسن 

  * األحرار باإلينــــاس 2266يتملّك* 

  * يدرك ماال يدرك البصر 2267والقلب* 

   والموت أطيب من عيش على غرر  الهجر أروح من وصل على حـذر 

  2268!ولو قام في تصديقها ألـف شاهـد         بتني قطّ دعـوى عريضةوما أعج

  رأوا رجال عن موقف الذّّل أحجمـا              2269يقولون لي فيك انقبـاض وإنّمـا

  ر تحتمـل الظّمــاـس الحـولكن نف  2270ت قـد أرىـورد قلـذا مـل هــإذا قي

  قـرزق ضيـب الـمطلولكن  :فقلت   في األرض فالرزق واسع،2271اضطرب: وقالوا

  ولم يك لي كسـب، فمـن أيـن أرزق؟  ن فـي األرض حـر يعيننـي ـم يكـإذا ل

  :2272أبو بكر الخوارزمّي   ]ظ36[

                                                 
  .، دون الشطر األخير313: 1زهر اآلداب. ورد في ك بترتيب مختلف- 2261
  .313: 1زهر اآلداب. لمقالّت:... ج- 2262
  .113: 1نفسه- 2263
  ...مكنت... عمري:... 322: 3لدهر، ويتيمة ا113: 3عمري والبيتان في نهاية األرب: ك- 2264
وهو علي بن عبد العزيز الجرجاني، من القضاة . القاضي أبو الحسن بن عبد العزيز:  م. تكملة من م، وك، وج- 2265

معجم . هـ392العلماء باألدب وله شعر حسن، تولى قضاء جرجان والري، ثم أصبح قاضي القضاة توفي سنة 

  .3: 4، يتيمة الدهر440: 2، وفيات األعيان205: 4، النجوم الزاهرة14: 14األدباء
  .113: 3نهاية الرب. وفيها، وفي ج، جاء بترتيب مختلف. تتملك: ك- 2266
  .113: 3نهاية األرب. القلب: ج- 2267
  .نفسه- 2268
  .113: 3، نهاية األرب25: 4، يتيمة الدهر188: خاص الخاص. وحشمة:... ك، ج- 2269
  ...ال تحمل...     ... هذا مشرب:... 25: 4، يتيمة الدهر113: 3نهاية األرب. قد رأى:... ك، ج- 2270
  .113: 3، نهاية األرب25: 4، يتيمة الدهر188: والبيتان في خاص الخاص... اضطراب:... ج- 2271
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ـّب*    2273*ومن عجب األيام ترك التّعجـ

  2274* لكّل صناعة يوما مــديـــل[*

  * اللّئـام 2275قوموا انظروا كيف تخون* 

  2276*يا ملك الموت إلى كم تنـــــام * 

     حدثني عنه لسان التّجربـــــــه   أثقل الدهر على من ركبـــــهما

   فإنّه لم يتعمد   2277التشكر الدهر لخير سببـــــــه

  بالهبــــــــــه

     كالسيل إذ يسقى مكانا خربــــــه  وإنّما أخطأ فيك مذهبــــــــه

  2278  والسم يستسقي به من شربــــه

  2279   ومن أذال المال صان الجاهــــا  الّهـــامن أسخط الدرهم أرضى ال

  2280ه متقــاضــــيـ   جاءه من شقائ  وإذا مدة الشّقي تنــاهــــــت

  2281ىـ   فإن الدمى استعبدن من نحت الدم  وال تعجبا أن يملك العبـد ربــــه

  كم صالح بفساد آخر يفســــــد     ي حاجاتـــهـال تصحب الكسالن ف

  يوضع في الرماد فيخمــد 2282والجمر    إلى الجليـد سريعـــةعدوى البليد 

  2283وال تظهرن منك الذّبول فتحقـــرا   عليك بإظهار التّجلّـد للعــــدى

                                                                                                                                                         
محمد بن العباس من أئمة الكتاب، وأحد الشعراء العلماء باللغة واألنساب، تنقل في األمصار اإلسالمية، واتصل - 2272

  .194: 4، يتيمة الدهر391: 1، اللباب51: بغية الوعاة. ه383باد، فاستقر في نيسابور، توفي سنة بالصاحب بن ع
  .113: 3نهاية األرب- 2273
  .113: 3نهاية األرب. مذيل: ك- 2274
  *يبقى ويفنى الناس في شؤمه: *وصدره. 264: 4يتيمة المدهر. بخوت: م- 2275
  *لًما آمنًاثم تراه سا:*وصدره. 265: 4يتيمة الدهر. مالك: ك- 2276
، وهي فيها بغير هذا 275: 4، وفي يتيمة الدهر114: 3واألرجوزة في نهاية األرب... ال تشكرن دهًرا:  م- 2277

  .الترتيب
  ...يستشفى: ...م- 2278
  .255: 4يتيمة الدهر... أذل:... ك- 2279
  .114: 3نهاية األرب. ، والتصويب من م، وك...الشقاء:... األصل- 2280
  .241: 4يتيمة الدهر- 2281
  .336- 335: والبيتان بالديوان. كالجمر: م- 2282
  .فال تُظْهرن:... م- 2283
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  ويطرح في الميضاء إذا ما تغيـــرا   2284ألست ترى الريحـان يشم ناضـرا

  :2285]نأبو الفضل الهمذانّي بديع الّزما[

  تبيت وتصبح في ظلّــــــــه   أيا جامع المـال مـن حلّــــه

  2286وتسأل من بعد عـن كلّــــــه   ا كلّـــهد غـ]منـك[سيوخـذ 

   بــالمـراصـــــــد2287قاعدا  يا حريصـا علـى الغـــــنى
خضت فيـه     لسـت فـي سعيـك الّــــذي )30(

  بقـــاصــــــد

  لسـت فيهـا بخــالـــــــد  إن دنــيــاك هـــــــذه

  2288]أنـت ســاع لقــاعــــــد   ـــــابعض هذا فإنّمــــ[

  : 2289إسماعيل الشّاشي   ]و37[

  فخانت ثقات النّاس حتّـى التّجـارب  ارب عـدةـ التّج2290]أن[وكنت أرى 

  2291ل بالركـض المعـــارـأحقّ الخي  فركضا في ميادين التّصابــــي

  2292أبت أن تظلّـك أغصــانهـــا  وال تجزعن على أيـكــــــة

  * 2293 وللشّباب تراعى حرمـة الكتـــم        *

                                                 
، واإلعجاز 275: 4، ويتيمة الدهر192: ورد في المتن يشتم، وصححت بالهامش، والبيتان بخاص الخاص- 2284

  .وال تُظهرن منها الدنو: ، وفيها114: 3ونهاية األرب. فتُعثََر:... ، وفيها128: واإليجاز
وهو بديع الزمان أحمد بن الحسين أحد . أبو الفضل البديع الهمذاني: ك. بديع الزمان أبو الفضل: بالهامش، مورد - 2285

: 4، النجوم الزاهرة161: 2معجم األدباء.  هـ398أئمة الكتاب، وطبقته في الشعر دون طبقته في النثر، توفي سنة 

  .256: 4، يتيمة الدهر109: 1، وفيات األعيان218
  .يت ويصبح، وما بين قوسين ورد بالهامشيب: ك- 2286
  .114: 3قاصًدا، واألبيات بنهاية األرب: م- 2287
  .ورد بالهامش- 2288
  .385: 3يتيمة الدهر. إسماعيل بن أحمد الشّاشي العامري، التحق بخدمة الصاحب- 2289
  .313: 1، زهر اآلداب196: خاص الخاص. تكملة من م- 2290

  .114: 3، نهاية األرب446: 3يتيمة الدهر
  .114: 3نهاية األرب. فركضنا: ك- 2291
  .114: 3نهاية الرب- 2292
  :وصدره. 144: 3، نهاية األرب451: 3يتيمة الدهر. ورد في م وك بترتيب مختلف- 2293

  *له تُطاع ملوك األرض قاطبة*
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  :2294أبو الفتح البستّي

  2295وخطّي والبالغـة واللّســـــان  إذا أحسسـت فـي لفظـي فتـورا

  على مقدار إيقـاع الزمــــــان    2296فال ترتـب بفهمـي، إن رقصـي

  دمامـة أو رثاثـة الحــــــلل   ال تحقر المرء إن رأيـت بـــه

  يشتار منه الفتـى جنـى العســل  لتـهضؤو  فـي2297]ال شيء[فالنّحل 

  2298فالغيث ال يخلو من العيـــــث  ال ترج شيئـا خالصـا نفعــــه

  وشرط الرئاسة غرس الرجـــال  فشرط الفالحـة غرس النّبـــات

  توقّاه كالفار الّذي يتّقي الهــــرا   إذا حيوان كان طعمـة ضـــده

  2299ا باله يا ويحه يأمن الدهــــرافم  وال شك أن المـرء طعمـة دهـره

  2300وماله في ظلّـه حـــــــظّ  ظّل الفتى ينفـع مـن دونــــه

  2301]يغيره لونا وريحا ومطعــــما  وطول جمام الماء في مستقـــره

  2302من عمري ولم أستفد علما فما هو    إذا مر بي يوم ولم أتّخذ  يـــدا

  2303ه آلخرين زكـــــــامثم في   أنا كالورد فيه راحة قـــــوم

  2304وال مثل حسن الصبر جنّة البـس    ولم أر مثل الشّكر جنّة غــارس

  2305الّ بترياق لديه مجـــــربدم  ولن يشرب السم الزعاف أخو حجى

                                                 
تاريخ . هـ400علي بن محمد بن الحسين شاعر عصره وكاتبه، كان من كتاب الدولة السامانية، توفي سنة - 2294

  .302: 4، يتيمة الدهر58: 3، وفيات األعيان159: 3، شذرات الذهب49اء اإلسالم للبيهقيحكم
  .والبيان: م، ك...    نظمي:... ك- 2295
-195: 1، وزهر االداب374: 4والبيتان في اليتيمة . نقصي، وجاءت األبيات في ك بترتيب مختلف: ك- 2296

  .وحفظي:... 196
  .115: 3على ضؤلته، ونهاية األرب:... 379: 4والبيتان بيتيمة الدهر. شورد مطموسا، وأعيدت كتابته بالهام- 2297

  .115: 3، نهاية األرب314: 1زهر االداب- 2298
  .115: 3، نهاية األرب381: 3يتيمة الدهر- 2299
  .وباله، والتصويب من م، وك، وج:.. األصل- 2300
  ...ريحا ولونا.. .مقام:... 314: 1، زهر اآلداب381: 4، يتيمة الدهر115: 3نهاية األرب- 2301
  .اصطنع يدا:... 381: 4، يتيمة الدهر115:  3ساقط ن ج، نهاية األرب- 2302
  .115: 3، نهاية الرب934: 4، زهر اآلداب357: 4يتيمة الدهر- 2303
  .115: 3، نهاية األرب14: 1زهر اآلداب. ولم أر مثل الصبر: م، ج. فلم أر يوم: ج-- 2304
  .115: 3نهاية األرب-- 2305
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  2306بعـد أن عـوج المشيـب قناتـي  ما استقامت قناة رأيــــــي إالّ] ظ37 [   
  

  :2307الّي أحمد الميك]بن[أبو الفضل عبيد اهللا 
  فــمرجتـع مبــــوت أو زوال ه بـه غنـــــيـوكل غىن يتي )31(

  !؟ 2308أليس الموت يزوي مــا زوى لي  وهب جدي زوالـي األرض طــرا

  نعمى وبوس عـــــاد لــــك  أخوك مـن إن كنـت فـــــي

  بالـبـر منــه عــــــاد لـك  2309وإن بـداك منعمـــــــــا

  2310وما بعده منها أهم وأعظــــــم  ـــة يصاب الفتى في أهلـه برزيئ

  2311وإن يك مجزاعا فوزر مقـــــدم  فإن يصطبر فيها فأجـر مؤخّـــر

  وخـّل المــزاحمـــــه  2312]ش فـي المعــــــا     [جامل النّاس 
  يتعاطــى املـــزاح مـــــه  وتنصـح وقـل لــمــــــن )32(

  2313اسى الكروبــــاعلى علل الحب ق  ومن يطو مكنـون أحشائــــه[

  2314]م كمالـهــل الكريـال عون للرج

   قــدره2315 فقد رضي اخلفض مـن  ومن سخط النصب فـي قــــدره )33(

   غدا أقوم من قــــــدح2316ولو  ذو الفضل ال يسلم مـن قــــدح

  كما يذبح الطّاووس من أجل ريشـه  وقد يهلك اإلنسان كثـرة مالـــه[

  وموته خزيه ال فوتـه الـــدانـي  هعمر الفتى ذكره ال طـول مدتــ

                                                 
  .جاءت األبيات في ج بترتيب مختلف. 115: 3، نهاية األرب314: 1، زهر اآلداب377: 4ريتيمة الده- 2306
. هـ436هو عبيد اهللا بن أحمد بن علي أمير من الكتاب الشعراء، توفي سنة . ما بين قوسين تكملة من م، وك- 2307

  .344: 4، األعالم354: 4، يتيمة الدهر202: 3اللباب
  .189: والبيتان بالديوان. ليس: ج- 2308
  .439-438: 4والبيتان بيتيمة الدهر. وما بعدها منه: ك، ج- 2309
  .وما بعدها منه:... ك، ج- 2310
  ...".موفر:"... 207: الديوان... وإن كان: فأجر موفر، م: م، ك، ج- 2311
  .439: 4ورد بالهامش، والبيتان بيتيمة الدهر- 2312
  .33: الديوان- 2313
  .رتيب مختلفوجاءت األبيات في م وك بت. ساقط من ك وج- 2314
  ...في... كَما: 113: في، وفي الديوان: ك، ج- 2315
  .314: 1، زهر اآلداب441: 4يتيمة الدهر. وإن: م- 2316
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  جيمع له بك يف الدنيـا حياتـــان فاحي نفسك باإلحسـان تزرعــه )34(

  وشعــره مخـــتـلـــــط  قـال لمـن يحلقـــــــــه

  أأســــود أم أشـمــــــط  باهللا قـل مـا لونــــــــه

  2317]بيــن يديـك يســــــقـط  رفقـا يـــافتـــــى: الـفق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  . 129: واألبيات بالديوان. وجاء خطأ شعره بكسر الشين. زيادة من ك- 2317
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  انيـل الثـالفص
في سياقة ما يجري مجرى األمثال من األقوال الّصادرة عن طبقات الناس 

وذوي المراتب المتباينة، والّصناعات المختلفة وما قيل فيهم، وذكر ما لهم وما 

  .2318عليهم، ووصف أحوالهم ومتصّرفاتهم

  2319الّسلطان والملك والملوك

  2320السلطان ظّل اهللا في األرض   ]و38[

بيالسلطان يأخذ أخذ األسد ويغضب غضب الص  
  من عصى السلطان فقد أطاع الشيطان )35(

  .2321الملك عقيم

  2322]وبين أحد[ال أرحام بين الملوك 

  2323.جاور ملكا أو بحرا

  . بدوات2324للملوك

   وال يبقى على الظّلم2325الملك يبقى على الكفر

  .سكر السلطان أشد من سكر الشّراب

  .2326]شر السلطان من خافه البرئ[

  .السلطان كالنار إن باعدا بطل نفعها، وإن قاربتها عظم ضررها )36(

  . بالحرمان2327الملوك يؤدبون بالهجران و ال يعاقبون

                                                 
  .تصرفاتهم:   ك- 2318
  .السالطين والملوك: ج. السلطان والملوك: ك- 2319
  .28ثمار القلوب.  في أرضه:ك، ج- 2320
  .، منسوب للنعمان بن المنذر43: ، اإلعجاز واإليجاز346: 2المجمع- 2321
  .43: اإلعجاز واإليجاز. ساقط من ج- 2322
  .49: 2المستقصى- 2323
  .24: األمثال. لملوكل: م- 2324
  .على الكسر: ج- 2325
  .السالطين: ك. زيادة من م، وك، وج- 2326
  .، وهو منسوب لناص الدولة الحمداني58: يجازاإلعجاز واإل. وال يؤذبون:... م- 2327
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  .إقبال السلطان تعب وفتنة، وإعراضه حسرة ومذلّة

  .صاحب السلطان كراكب األسد؛ يهابه النّاس؛ وهو لمركبه أهيب

  2328أجرأ النّاس على األسد أكثرهم له رؤية
  .لسلطان سوق ما نفق فيها جلب إليهاا )37(

  .خذوا:هاتوا فقد قال لهم:السلطان إذا قال لعماله

  .2329النّاس على دين الملك

  2330]بما اختار[من ملك استأثر 

  إذا تغير السلطان تغير الزمان

  . أبقى للملك2331عفو الملك

  .2332من خدم السلطان خدم

  .2333نالبحر، والسلطان، والزما: ثالثة ال أمان لها

  . اقتبست منها فعلى حذر2334ليكن السلطان عندك كالنّار ال تدنو منها إالّ عند الحاجة، وإذا

  أدوم التّعب خدمة السلطان

  .2335من أكل من مال السلطان زبيبة أداها تمرة

  .2336من تحسى مرقة السلطان احترقت شفتاه ولو بعد حين

 فكان أبعدهم في المرقى أقربهم إلى مثل أصحاب السلطان كقوم رقوا جبال ثم وقعوا منه،

  .2337التّلف

  

                                                 
  .أكثرهم لرؤيته: ك- 2328
  .الملوك:... 414: 2، المجمع159: المثال. ملوكهم: م- 2329
  .تكملة من ج- 2330
  .الملوك: ك- 2331
  .من خدم الرجال: 377: 2المجمع. خدمه اإلخوان: خدمه الشيطان، ك، ج: م- 2332
  .السلطان والبحر والزمان: ك، ج- 2333
  .وإن:... ج. فإذا:... وم. حاجتك، وإن:... ك- 2334
  .للسلطان:... 371: 2، المجمع31: المثال. زبيبة... ثمرة:... ك- 2335
  ...من أكل: 360: 2المجمع... لو: ج- 2336
  .فكان أقربهم فيمن المرقى أقربهم من التلف:... من التّلف، ج: ك- 2337
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 ثمرة طيبة، وكّل سبع حطوم، واإلرتقاء 2338]كّل[مثل السلطان كالجبل الصعب الّذي فيه 

  .2339 شديد والمقام فيه أشد]إليه[

  . نافلة2340 وللرعية/   المال للملوك فريضة ]ظ38[

  .ما أخرج من كالم ابن المعتّز في شؤونهم وذكر أصحابهم

  . أسرعها احتراقا2341أشقى النّاس بالسلطان صاحبه، كما أن أقرب األشياء إلى النّار

  .2342ال يدرك الغنى بالسلطان إالّ نفس خائفة وجسم تعب ودين منثلم

  .2343إن كان البحر كثير الماء فإنّه كثير المهوى

  . اآلخرة2344ومن شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذّل
  .لك كفساد اجلسم بال روحفساد الرعية بال م

  . فزده إجالل2345وإذا زادك الملك تأنيسا

  .من صحب السلطان فليصبر على قسوته، كصبر الغواص على ملوحة بحره

  .، والدين بالملك يقوى2346الملك بالدين يبقى

  .من نصح الخدمة نصحته المجازاة

كاد يسلم راكبه في ال تلتبس بالسلطان في وقت اضطراب األمور عليه، فإن البحر ال ي

  .حال سكونه فكيف عند اختالف رياحه واضطراب أمواجه

  

  

  
                                                 

  .ساقط من ج- 2338
  .والمقام به: ج. ين ساقط من كاإلرتقاء، وما بين قوس: ك. فاإلرتقاء: م، ج- 2339
  .والرعية:... ج- 2340
  .من النار: ج- 2341
  .منكسر. وتعني جميعا. متكلم: م، ج- 2342
  .إن البحر كثير الماء، غير أنه بعيد المهوى: ج. بعيد الهوى:... البحر كثيرا، فإنه بعيد المهوى، ك:... م- 2343
  ...يشاركه في: ك. من شارك: م، ك، ج- 2344
  .ل ساقط من كوالمث. أنسا: م- 2345
  .أبقى: ك- 2346
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 شمس 2348]السيد[المؤلّف لخدمة األمير [ أخرج من ذلك من كتاب المبهج 2347ما

  2349]:المعالي

  .2350األوطان حيث يعدل السلطان

  .2351إذا نطق لسان العدل في دار اإلمارة، فلها البشرى بالعز والعمارة

  .2352دل أن يستقر سريره في سرة األرضأحر بالملك العا

  . الردية2354المطامع الّدنية في المطاعم 2353ما للملوك و

  .2355ريح السلطان على قوم سموم وعلى قوم نسيم

  .2356أخلق بدم المستخفّ بالجبابرة أن يكون جبارا

  . دمه2357من غمس يده في مال السلطان فقد مشى بقدمه على

  .ه، ولن يستقيم أمر خالفته مع مخالفته في عباده وبالد2358الملك خليفة اهللا

  .2359الملك من يبسط أنواع العدل وينشر أنواع الفضل ]و39  [

  .2360األقوال الّصادرة عن الملوك واألجلّة الّدالّة على عظم هممهم وكرم أخالقهم

                                                 
  .مما: ج- 2347
  .ساقط من ج- 2348
  .ساقط من م وك- 2349
  .37: المبهج- 2350
  .نفسه- 2351
  .، ويستقيم السرور به على أسرة الفضل:...38: نفسه- 2352
  .في المطامع: ك- 2353
  .42: المطامع، والمبهج: ج- 2354
  ...".وعلى آخرين:"... 44: وفي المبهج. سموم... نسيم:... م- 2355
  .الهدر، والمثل ساقط من ك: ر من الدمالجبا- 2356
  .43: إلى، وكذلك هو في المبهج: م- 2357
  ...".ولن تستقيم خالفته:"... ، وفيه44:اهللا تعالى، المبهج: ك- 2358
  ".العدل... الفضل:"... 36: ينشر أنواع الفضل، ويبسط أنواع العدل، وفي المبهج: ك، ج. أجناس البذل:... م- 2359
  ...".دالة... منأقوال صادرة: ك، ج- 2360
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  كثرة2363القصاب ال يهوله: يف مثانني ألفا فقال2362إنّ دارا : حرب دارا2361]إىل[قيل لإلسكندر وهو بارز 
  .الغنم

  .اصطناعنا إياه بيته وشرفه: اصطنع أنو شروان رجال فقيل له إنّه ال قديم له، فقال

لو ال : 2366كسرى:  عند كسرى قوسه عن العرب فقال2365 رهن حاجب بن زرارة2364لما

  .أنّهم عندي أقّل من القوس لم أقبلها

  .2368نحن الزمان من رفعناه ارتفع، ومن وضعناه اتّضع: 2367معاوية

 إنّني آلنف أن يكون في األرض جهل ال يسعه حلمي، وذنب ال يسعه :2369وكان يقول

  .عفوي، وحاجة ال يسعها جودي

  :2370النّعمان بن المنذر

  مـن الذّنــوب لفضلهـــــا           2371تعفـو امللـوك عـن الكثيـر )38(

  وليـــس ذاك لجهلهـــــا 2372ـي اليسيــرـــب فــد تعاقـولقـ

، وأنصف 2373اس من تواضع عن رفعة، وعفا عن قدرةأفضل النّ: عبد الملك بن مروان

  . عن قوة

  .ابق لهم لحوما يعقدوا بها شحوما : في أمر أهل السواد2374وكتب إلى الحجاج

                                                 
  .وهو بازاء حرب دارا: م، ك. ورد بالهامش- 2361
  ...دارا بن دارا كيف تطيقه وهو في : ج... دارا بن دارا إنه: ك- 2362
ال :"... 34: ، اإلعجاز واإليجاز101: 2وهو في المجمع... القصاب ال تهوله: في ثمانين ألف رجل، فقال: م- 2363

  ...".تهوله
  .رلما: م- 2364
  .150: 11ي األغانيأخباره ف- 2365
  .قال كسرى: كسرى، ج... عن العرب عن كسرى، قال: م- 2366
  .قال الجهول: رضي اهللا عنه، م: ك- 2367
  .45: اإلعجاز واإليجاز... من وضعناه اتضع، ومن رفعناه:... م- 2368
  .الجهول الكذوب: م- 2369
  .النعمان بن منذر: النعمان بن نذر بن ماء الماء، ج: م- 2370
  ...يعفو: م- 2371
  .الكبير، وفيهما وردت األبيات بترتيب مختلف: ك، ج- 2372
  .قوة:... ك- 2373
  .وكتب إلى الحجاج الظلوم: م- 2374
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  : 2375المهلّب

    .2376لهاعجبت ممن يشتري المماليك بماله وال يشتري األحرار بفع

  . على غيركم2377أحسن ثيابكم ما كانت :وقال لبنيه

  :يزيد بن المهلّب

  .تكثروا من الحمد، فإن الذّم قّل من ينجو منهاس

  :زياد

 يقدر 2379 فليس كّل أحد يصل إلى السلطان، وال كّل من يصل إليه2378اشفعوا لمن درأكم

  .على كالمه

  : الّسفّاح

  .خالون من حسن آثارنا /2380ما أقبح بنا أن تكون الدنيا لنا وأولياؤنا] ظ39[

  حرمة الحقّ لنا في دمك وعلينا :  يسأله في أمر وقد كتب إليه2381عبد اهللا بن علي لمروان

  .          في حرمك

فمن تباهي  2384]من قريش[ إذا قتلت أكفاءك :2383]للّسفّاح[ 2382عبد الّصمد بن علي

  .2385بسلطانك

  .2386إنّما تطلب الدنيا لتملك فإذا ملكت فلتوهب: المأمون

                                                 
  .المهلب بن أبي صفرة: ك، ج- 2375
  .العبد:... ج ... كيف ال... العبيد:... ك- 2376
  .ما كان: م، ك، ج- 2377
  .داركم: ج- 2378
  .وفي ك، وج، وردت األمثال بترتيب مختلف. إلى السلطان:... م- 2379
  .وألوليائنا: ، ج...لنا الدنيا:... ك- 2380
عبد اهللا بن علي المروني، وهو عبد اهللا بن علي : عبد اهللا بن علي بن مروان، والتصويب من ك، وج، م: األصل- 2381

الهاشمي العباسي عم الخليفة أبي جعفر المنصور، وهو الذي هزم مروان بن محمد بالزاب، خرج على المنصور 

  .10: 8، تاريخ بغداد215: 5، ابن األثير7: 2هـ، النجوم الزاهرة147فحبسه، مات سنة 
، 307: 1، شذرات الذهب37: 11هـ، تاريخ بغداد185هو عبد المد بن علي العباسي، عم المنصور، مات سنة - 2382

  .367: 2وفيات العيان
  .ساقط من م- 2383
  .ساقط من ك وج- 2384
  .بملك: ك، ج- 2385
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ذهبية، وجارك ليس من المروءة أن تكون أوانيك فضية و: ووقّع إلى بعض أصحابه[

  2387]طاو، وغريمك عار

  .2388]إنّما يتكثّر بالذّهب والفضة من تقالّن عنده: وكان يقول[

  

  

  

  :2389العّباس بن محّمد للّرشيد

  . من شكرك واحصد بهذا من كفرك2390إنّما هو درهمك وسيفك، فازرع بذاك

  :2391الحسن بن سهل

 في الخير، فرد ال سرف: ال خير في السرف، فقال:  له2392الشّرف في السرف، وقيل

أنا الّذي أحسنت :من أنت فقال: 2393]له[وتعرض له رجل فقال . اللّفظ واستوفى المعنى

  . مرحبا بمن توسل إلينا بنا2394:]الحسن[: إليه عام كذا فقال

ومن .  الكرام2396 من أقعدته نكاية األيام أقامته إغاثة:2395األمير الّسّيد شمس المعالي

  . النّهار عنه بضيائهألبسه اللّيل ثوب ظلمائه نزعه
  .اقتناء املناقب باحتمال املتاعب، وإحراز الذّكر اجلميل بالسعي يف اخلطب اجلليل :ومن رسالة له

                                                                                                                                                         
  .كَت فلتُوهبمِل... لتُملك... تُطلب:... م- 2386
  .ساقط من ك وج- 2387
  .زيادة من ك وج- 2388
الرشيد والعباس هو أخو المنصور، وواليه على بالد الشام، ووالي الرشيد على الجزيرة، مات سنة :... م، ج- 2389

  .120: 2، النجوم الزاهرة253: 7، تهذيب ابن عساكر95: 1هـ، تاريخ بغداد186
  .بهذا: بذلك، ك: م، ج- 2390
: 7هـ، تاريخ بغداد236هل بن عبد اهللا السرخسي والد بوران زوجة المأمون، ووزيره، مات سنة الحسن بن س- 2391

  .390: 1، وفيات األعيان319
  .فقيل له: فقيل، ج: م- 2392
  .ساقط من م وك- 2393
  .ساقط من م- 2394
ه وقد األمير شمس المعالي من رسالة ل: شمس المعالي من رسالة له، ج: األمير قابوس بن وشكمير، ك: م- 2395

  .تقدمت ترجمته
  .إعانة: ج- 2396
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  2397]ومن كالمهم السائر مسري األمثال[
  :أرد بشري

  .2398إذا رغب امللك عن العدل رغبت الرعية عن طاعته

  .ء مع دولة الغوغاء مع فساد العامة، وال نظام للدهما2399ال صالح للخاصة

  . وذنب صار رأسا2400أوحش األشياء عند الملوك رأس صار ذنبا

 وال عمارة إالّ بعدل ،، وال مال إالّ بعمارة2401ال سلطان إالّ برجال وال رجال إالّ بمال

  .وحسن سياسة

  . من ال يحمده2402من منع المال من سبيل حمده ورثه

   تفنى2403 يبقى والنّعمالسكر أكبر من النّعم ألنه: بهمن بن اسفنديار

  :أفريدون

  .فخلّدوها أحسن أعمالكم. األيام صحائف آجالكم ]و40[

ألن أبي سبب : ما بال تعظيمك لمؤذّبك أشد من تعظيمك ألبيك؟ فقال: قيل لهاإلسكندر، 

  .حياتي الفانية، ومؤدبي سبب حياتي الباقية

لو تزوجت : 2405وقيل له. ال أجعل غلبتي سرقة: الفرس، قال2404ولما أشير عليه بتبييت

  .ال تغلبني إمرأة غلبت أباها: 2407]فقال[ 2406]بنت دارا[

  فكيف تصبغ الكبر؟  2408إن كنت صبغت الشّيب: ونظر إلى شيخ خضيب فقال له

                                                 
  ...سيرة:... تكملة من م، وك، وج، ك- 2397
  .عن الطاعة: ك، ج- 2398
  .الخاصة: ج- 2399
  .أو: ك، ج- 2400
  .إال بالمال... بالرجال:... م- 2401
  ).بكسر الراء(ورثه : م- 2402
  .هذه ال تبقى، وذلك ال يفنى... أكثر:... وتلك، ج: ك- 2403
  .بتثبيت: بمبايتة، ج: م- 2404
  .قيل له: ج- 2405
  .ساقط من ك- 2406
  .ورد بالهامش- 2407
  .المشيب: م- 2408
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  :2409بهرام جور

  . الحكم ميزان اهللا في أرضه

  :قباذ

  . باإلفضال تعظم األقدار
  : و شرواننأ

 وأحقّهم بذلك من رفعه اهللا 2411]والتّواضع له [2410]تعالى[كّل النّاس أحقّاء بالسجود هللا 

  .عن السجود ألحد من خلقه

 من 2412إن الملك إذا كثرت أمواله مما يأخذ من رعيته كان كمن يعمر سطح بيته بما يقتلع

  .قواعد بنيانه

  .إن لم يساعدنا القضاء ساعدناه

  . ما يكون2413إذا لم يكن ما تريد فأرد

  .2414لك كزلّة اللّبيبال تغتر بصواب الجاهل فإن ذ

  .ما أكلته راح وما أطعمته فاح

  2415]اإلنعام لقاح والشّكر نتاج[

  . للّذة العقوبة2417 العفو ما لم نجده2416وجدنا للذّة

  :2418هرمز

كنك2419ال تحرساكنا، وسكّن كّل متحر .  

                                                 
  .وهللا مشيه: في ك ورد بعده- 2409
  .زيادة من ك- 2410
  .ساقط من ك وج- 2411
  .يقتلعه: ك- 2412
  .127: 1فأريد، المستقصى: ج- 2413
  .فإنه كزلة العاقل: ك، ج- 2414
  .ساقط من ك- 2415
  .لذّة، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 2416
  .لم نجد: م- 2417
  . ساقط من ج- 2418
  .ال تحرك: ج- 2419
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  :أبرويز
  2421]أطع من فوقك يطعك من دونك[ .2420أطع الكبري يطعك الصغري

   :يزد جرد

  .2422ن قوم كفى عدوهمإذا أدبر الدهر ع

  :عبد الملك بن مروان

 من أحسن اهللا إليه، وأوالهم بالعفو من بسط 2423]إلى النّاس[أحقّ النّاس باإلحسان 

  .بالقدرة يديه 2424]اهللا[
  :السفّاح

  . الفرصة2425األناة حممودة إالّ عند إمكان

  :المنصور

  .إذا كان الحلم مفسدة كان العفو معجزة
املهدي:  

  .وشديدا من غري عنف/  غري ضعف  كن لينا يف]ظ40[

  :2426الّرشيد إلسماعيل بن صبيح

  .إياك والّدالّة فإنّها تفسد الحرمة ومنها أتي البرامكة

  :المأمون

  .القدح في الملك، وإفشاء السر، والتّعرض للحرم: يحتمل الملوك كّل شيء إالّ ثالثة

  

  :المعتصم

   بطل الرأي2427إذا نصر الهوى

                                                 
  .ساقط من م وج- 2420
  .ورد بالهامش، ساقط من م- 2421
  .42: 1المجمع- 2422
  .ساقط من م وك وج- 2423
  .ساقط من م وك- 2424
  .مكان، والتصويب من م ، وك، وج: األصل- 2425
صيحا عاقال كان شجاعا ف. هو إسماعيل بن صالح أمير من الخطباء العظماء، واله الرشيد إمارة مصر، ثم عزله- 2426

  .105: 2النجوم الزاهرة. أديبا
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  :2428المنتصر

 عز ذو باطل ولو طلع من جبينه القمر، وال ذّل ذو حقّ ولو أصفق العالم واهللا ما

  .2429عليه
 مشس املعايل يف أثناء 2431]السيد األجلّ[، من كالم األمري 2430ومما جيري هذا ارى يف األمثال

  2432رسالته

  . نار النّجاح2434 الشّفيع تورى2433بزند

  .ومن كفّ المفيض ينتظر فوز القداح

  . الحاجات2435]ذوي[الوسائل أقدام 

  . الكرم2436العفو عن المجرم من مواجب. والشّفاعات مفاتيح الطّلبات

  .وقبول المعذرة من محاسن الشّيم

  . بالقوادم والخوافي، وعمل الرماح باألسنّة والعوالي2437قوة الجناح

  .2438الدنيا دار تغرير وخداع، وملتقى ساعة الوداع

  .2440بعد أثر بين ورد وصدر وصائرون خبرا 2439وأهلها منصرفون

غاية كّل متحرك سكون ونهاية كّل متكون أالّ يكون وآخر األحياء فناء، والجزع على 

  .2443 فلم التّهالك على هالك،2442 عناء، وإذا كان كذلك2441األموات

                                                                                                                                                         
  .إذا نصر الرأي بطل الهوى: 82: 1إذا نصر الحق الهوى، المجمع: ك- 2427
  .المتبصر، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 2428
  .عليه العالم: م- 2429
  .ومما يجري مجرى األمثال: م، ك، ج- 2430
  .ساقط من م وك- 2431
  .من كالم شمس المعالي: ج- 2432
  .زند: ك- 2433
  .نوري: توري، والتصويب من م، ج: األصل- 2434
  .ساقط من ك وج- 2435
  .موجب: ك- 2436
  .النجاح والجناح:... ج- 2437
  .ساعة لوداع: م، ك، ج- 2438
  .متصرفون: م- 2439
  .خبر: ج- 2440
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ر ه،أحزان وهموم 2444حشو الده إذا سمح الدهر .  من غير كدر معدوم2445 وصفو

  .به قد أغاروإذا أعار فاحس.  بوشك االنقضاء2447فأبشر 2446]بالحباء[

 هر طعمان حلو ومروالخلق معروض على   [.  صرفان عسر ويسر2449واأليام. 2448للد

  .2451]األحوال على دوريه/ 2450 مقسم،طوريه] و41[  

  .المدى  غاية ومنتهى وانقطاع وإن بعدءشيلكّل 

ب  االقتضاء كسوف في وجه 2453]إلى[والحاجة . 2452ترك الجواب داعية االرتيا

  .2454الرجاء

  . ثقيل، والمدى فيه وإن كان قصيرا طويل2456]للجواب[ 2455رهم المنتظ

  .  تلحق آثاره2459 إذا سرى لم2458]الشّهاب[ . يشقّ غباره2457النّجيب إذا جرى لم

  .من أين للضباب صوب السحاب

                                                                                                                                                         
  .الموت: ك- 2441
  .ذلك كذلك: م، ك، ج- 2442
  .الهالك: م، ك- 2443
  .حشو هذا الزمان، ثم صححت في الهامش: ورد في المتن- 2444
  . وصفو:ج- 2445
  .ورد بالهامش- 2446
  .فاشكر: م- 2447
  ...الدهر صمعان: الدهر حلو ومر، ج: ك- 2448
  .ولأليام: م- 2449
  .مقسوم:  م- 2450
  .ساقط من ج- 2451
  .ترك الجواب جواب: 32: األمثال- 2452
  .ورد بالهامش- 2453
  .الرضا: ك- 2454
  .ورد في المتن المتبصر، وصححت بالهامش- 2455
  .ساقط من ج. كإلى الجواب والتصويب من و: األصل- 2456
  .ال: ك- 2457
  .ساقط من ك، وج- 2458
  .ال: ك- 2459
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2462 األرض لطافة الهواء ويصير2461وهيهات أن تكسب . العقاب2460وللغراب هوي 

  .البدر كالشّمس في الضياء

  .2464]وكّل سير إلى قرار[.   عال إلى إنحدار وكّل2463كّل غم إلى إنحسار

   2465ومن كالم بلغاء أهل العصر في الّسلطان

" :  

  . من سجايا سلطانه2467وصفة كّل زمان منتسخة.  بزمانه2466]شيء[المرء أشبه 

 على حاشيته وحشمه 2469 على خدم السلطان عدل اإلبقاء على ماله، واإلشفاق2468اإلبقاء

  . اإلشفاق على ديناره ودرهمه2470مثل

  : 2471ابن عّباد

  .2473 ببذل الروح والجنان2472مرضاة السلطان ال تغلو بشيء من األثمان، ولو

  . وحتم على من ألقى السمع وهو شهيد،تهيب السلطان فرض وكيد

  :  إسحاق الصابي2474فصل أبي

                                                 
  .هوء، والتصويب من م، وك، وج:  األصل- 2460
  .تكتسب: م- 2461
2462 - اء(ورد خطأ يصيربضم الر.(  
  .كّل هم إلى فرج: 221: األمثال- 2463
  .تكملة من ج- 2464
  .بلغاء العصر في ذكر السلطان:... ج- 2465
  .ساقط من ج- 2466
  .منتسجة: م- 2467
  .ورجاله... اإللقاء: م- 2468
  .اإلبقاء، وصححت بالهامش: ورد في المتن- 2469
  .عدل: ج- 2470
  .ابن عباد الصاحب: ج- 2471
  .وال: ك، ج- 2472
  .والجثمان: م، ج- 2473
  .فصل ألبي إسحاق الصابي: أبو إسحاق الصابي، ك: م، ج- 2474
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 اتساع األمر، وجاللة القدر، ال 2475الملك أحق باصطفاء رجاله منه باصطفاء أمواله، مع

ومثله في ذلك مثل المسافر في الطريق البعيدة . وال يستغني عن الكثرةيكتفي بالوحدة، 

  .، مثل عنايته بفرسه المركوب2477 عنايته بفرسه المجنوب2476الّذي يجب عليه أن تكون

  :2479]أيضا[ 2478]وفصل له[

  . لم يغلط ولم يتغظ2481 فاتّعظ، أشد انتفاعا منه بمن2480الملك بمن غلط من إتباعه

  2484 والثّاني كالجذع/ ،2483]وأصلحته النّدامة[، 2482 الذي أدبته العزةألن األول كالقارح] ظ41[

 والعرب تزعم أن العظم إذا . وراكن إلى السالمة2486 الّذي هو راكب للعزة2485لمتهوك        ا

  .2487من كسره، عاد صاحبه أشد بطشا وأقوى يدا        جبر 

  

  

  : بكر الخوارزمّي2488فصل أبي

 الوالية 2491 كبير مع العطلة والبطالة، وإنّما2490كماال الوالية والعمالة، 2489ال صغير مع

 2494]إنّما[و[ .بممتطيها   وتقبح  2493 وتكبر بواليها، ومطية تحسن2492]تصغر [أنثى

   يليه،2495الصدر بمن

                                                 
  .ألنه مع: م، ج- 2475
  .يكون: م، ك- 2476
  .المخبوب: ج- 2477
  .ساقط من م- 2478
  .جتكملة من - 2479
  .عن اتباعه:... ج- 2480
  .ممن: ج- 2481
  .الغيرة: العبرة، ج: م- 2482
  .ساقط من ك- 2483
  .كالجدع: ك- 2484
  .المهتوك: م- 2485
  .راكب العزة: ك، ج. للغرة:... م- 2486
  .أبدا: أيًدا، والتصويب من م، ك: األصل- 2487
  .فصّل ألبي بكر الخوارزمي: فصل أبو بكر الخوارزمي رحمه اهللا عليه، ك، ج: م- 2488
  .من: م- 2489
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  .بالعمال  كما أن النّساء بالرجال  األعمال2496]والدست بمن يجلس فيه، و

، وإن 2499]منه[ عري 2498]عنه[إن والية المرء ثوبه، فإن قصر  :2497ومن فصل له[

  طال

  . عثر فيه2500]عليه[

ر2501]قليل[ ن2502 السلطان كثي  مكاشفته غرور 2503، ومداراته حزم وتدبير، كما أ

  .وتغرير

اس من كان على[: أبو الفتح البسيتلطان مدالّ ولإلخوان مذال2504ّ]أجهل النالس  .  
  . قطعة من ذكر اآلداب يف صحبة امللوك

  :2505بزر مجهر
  . فقد خاطر بنفسه2506 أدبمن جالس امللوك بغري

  

  :ابن املقفّع
  .من خدم السلطان فعليه باملالزمة من غري معاتبة

                                                                                                                                                         
  .وال: ك- 2490
  .فإن الوالية: ج- 2491
  .ساقط من ج- 2492
  .تخسر: ج- 2493
  .ساقط من ك، وج- 2494
  .من: ج- 2495
  .ساقط من م- 2496
  .وفصل له: ساقط من م، ج- 2497
  .ساقط من ك- 2498
  .ورد فوق السطر- 2499
  .ساقط من ك- 2500
  .ساقط من ك- 2501
  .كبير: ك- 2502
  .ومكاشفته: ك، ج- 2503
  .ساقط من ج- 2504
  .كيمبرز جمهر الح: م- 2505
  .آداب:... ج- 2506
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  .2507]كن على التماس احلظّ بالسكوت بني أيدي امللوك أحرص منك على إلتماسه بالكالم: غريه[
  الناس ال2508معاشر: خطب املنصور فقال يف خطبته، ما كأنه تفسري ما أدجمه فيتاغورس وإيضاحه وهو

 2511من أضمر ذلك أظهره اهللا على سقطات لسانه وفلتات أفعاله 2510 غش األئمة، فإن2509ّتضمروا

  . وجهه2512وسحنة
  :2513 الربيع بنالفضل

  .  النوكي2514مسألة امللوك عن أحواهلم حتية
  : غريه

  .2515]األمراء ال يشمتون امللك[
  امللك يعلم وال يعلّم

  2516] مل جيب شق عليكال تسلّم على امللك، فإن أجابك شق عليه، وإن[

  :2517ابن عباد
    من التعظيـم، واحـذره وراقـب   ـزده ـسلطـان فــ 2518إذا أوالك

  .وقرب البحر حمـذور العواقـب      ر عظمـا ـالسلطان إالّ البح 2519فما
  

  :2520الوزارة والوزارء ]و42[
  : 2521]مزدك[

                                                 
  .اإللتماس، وما بين قوسين زيادة من ك وج- 2507
  .معشر: ك- 2508
  .ال تظهروا: ك- 2509
  .فإنه: ك، ج- 2510
  .أحواله: ك، ج- 2511
  .سحبة: ك- 2512
  .الفضل بن الربيع بن عباد: م- 2513
  .سجية: ورد بالهامش- 2514
  .زيادة من م وج- 2515
  .زيادة من م وج- 2516
  .البن عباد الصاحب: ج- 2517
  .192: أدناك، والبيتان بالديوان:  وال، ك، ج:ك- 2518
  .وما: م- 2519
  .الوزراء وذكر الوزارة: ك، ج- 2520
  .ساقط من ج- 2521



 256

  أخوف ما يكون الوزراء عند سكون الدمهاء
  . الوزراء2524عامة آمن ما تكون ال2523أخوف ما تكون: 2522]غري[

أعلم امللوك حيتاج إىل وزير، وأشجع الناس حيتاج إىل سالح، وأجود اخليل حيتاج إىل سوط، وأجود :العجم
فار حيتاج إىل مسنالش.  

مثل امللك الصاحل إذا كان وزيره فاسدا، مثل املاء الصايف العذب النمري الّذي فيه التماسيح، فال يستطيع 
  .2526]حذرا على نفسه منه[، وإىل املاء ظامئا، 2525ان وروده وإن كان ساحبااإلنس
  .ال تغترنّ بكرامة األمري إال غشك الوزير :العامة

  .2527إذا طلبت نائل األمري، فالطف من جهة الوزير
  :2528ابن العميد

  قد أومهتك غىن عن الــــوزراء   هيهات مل تصدقك فكرتك التـــي 
  2530]بغري ســـماء[أرضا وال أرض   جتــد  مساء مل 2529مل تغن عن أحد

  :سليمان بن مهاجر 2531غريه، وهو[
  أودى فمن يشـنـاك كان وزيــرا   إنّ الويزر وزير آل حممــــد

  
  :أبو الفتح البستين

  خطيئة بل هـي الكبيـــــــره  وزارة احلضـرة الكبيـــــره 
  2533]مبيـــــــرة[فإنهـا حمنـة   2532فال تردهـا وال تردهــــــا
  ورأوها من أعظم الدرجـــــات  عذلوين علـى وزارة بســــت

                                                 
  .ساقط من م وك- 2522
  .يكون: م، ك- 2523
  .يكون: م، ك ج- 2524
  .سائحا: ج- 2525
  .ساقط من ك وج- 2526
  ...فالطف له من: م، ك، ج- 2527
  .الوزير بن العميد: ك- 2528
  .أرض: ك، ج- 2529
  .شورد بالهام- 2530
  .ساقط من م وك وج- 2531
  .فالتَردها وال تردها: م، ك- 2532
  .ورد فوق السطر- 2533
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  2535إنين بعد مل أمـلّ حيــاتــــي 2534]بسـت[قلت ال أشتــهي وزارة 
  وزارة بست وهي سخنـة عيـــن  م عــلىـأكتاب بست كم تناحرك[

  2536ب حنيــنــرفلم بينكم يا قوم ح  ا تطلبونـــهـوخف حنني فوق م
 2539العمل لعلي واالسم حلامد  كان2538وقلّد الدواوين علي بن عيسى 2537العباسا استوزر حامـد بن ملّ

  .2540]ما يتمثّل الناس به يف معناه[فقال بعض الشعراء 
     إنّ وزيريـن فـي بــــالد  أعجـب مـن كـلّ مـا تـراه
     وذا وزيـر بـال  ســــواد  هـذا سـواد بـال وزيــــر

      :2541ومن كالمهم املتمثّل به
  :  وزراء العجمبعض

  على اللّني، والبذل، والكيد،  :ينبغي للملك أن يبين أمره مع عدوه على أربعة أوجه
   مل ينفع فاإلنضاج 2543 فأول عالجه التسكني، فإذا2542ومثل ذلك مثل اخلراج. املكاشفةو  ]ظ42[ 

            
  . لعالج فالكي، وهو آخر ا2545 فالبطّ ، فإذا مل ينجع2544والتحليل، فإذا مل ينفع

  :2546حيي بن خالد
  .النية احلسنة مع العذر الصادق، يقومان مقام النجح

  .إذا أدبر األمر كان العطب يف احليلة 
                                                 

  .ورد بالهامش- 2534
  .إننّي لم أمَل حياتي: ك، ج- 2535
  .زيادة من م، وك، وج- 2536
: 6، المنتظم208: 3هـ، النجوم الزاهرة311حامد بن العباس، ولي الوزارة للمقتدر، عزل ومات مسموما سنة - 2537

180.  
، 14: 12 هـ، تاريخ بغداد334ن عيسى الجراح كان كاتبا ووزيرا للمقتدر، والقاهر، توفي سنة هو علي ب- 2538

  .351: 6المنتظم
  .االسم لحامد والعمل لعلي: ك، ج- 2539
  .ساقط من ك وج... به النّاس:... م- 2540
  .فن كل فن: وفي ج ورد بعده. ومما يتمثل به من كالم الوزراء: ك، ج- 2541
  .ر الخراجومثل ذلك ذك: ك- 2542
  ...فإن لم: ك، ج- 2543
  .فإن لم ينجع: فإن لم ينجح، ج: ك... فإن لم: م- 2544

  ...فإن لم: ك، ج- 2545
  .265: 5، وفيات األعيان5: 20هـ معجم األدباء190يحي بن خالد بن برمك مّؤدب الرشيد، مات سنة - 2546
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  .أحسن إليه فأنا خمير فيه 2547]مل[من أحسنت إليه فأنا مرن به ومن 
  .2548أحسن ما يكون احلسن جبنب القبيح

  .2549كفرذكر النعمة من املنعم تكدير، ونسيان املنعم عليه 
  .2550اهلدية، والكتاب، والرسول: ثالثة تدلّ على عقول أرباا

  .يدلّ على كرم الرجل سوء أدب غلمانه
  .شيطانه أخبث من أن أسلّطه على عقلي: لو قلت الشعر، فقال :2551وقيل له

  .ما أحد رأى يف ولده ما حيب، إالّ رأى يف نفسه ما يكره
  :2552]وزير املهدي[أبو عبيد اهللا 

  . الصرب على حقوق الثّروة أشد من الصرب على أمل احلاجة. 2553بشر علم من أعالم النجححسن ال
  .  من هذا2555ما رأيت عذرا أشبه بإستئناف يف ذنب:  فقال2554]فلم حيسن[واعتذر إليه رجل 

  
  

  :2556جعفر بن حيي
  .، واحلسود مغموم، والبخيل مذموم2557الرزق مقسوم، واحلريص حمروم

  . وإذا كان اإلجياز مقصرا كان اإلكثار أبلغ،ا كان اإلكثار عياإذا كان اإلجياز كافي
  . وما استرتر مبثل اجلور2558اخلراج عمود امللك وما استغزر مبثل العدل

                                                 
  .ساقط من ك- 2547
  .بالهامشأحسن ما يكون الحسن يقبح القبيح، وصححت : ورد في المتن- 2548
  .وتقصير:... ج- 2549
  .الرسول والكتاب والهدية: أصحابها:... ك، ج- 2550
  .قيل لواحد: ج- 2551
  .تكملة من ك وج- 2552
  .البشر من أعالم النّجح: ك- 2553
  .ساقط من ك وج- 2554
  .الذنب: ج- 2555
، 152: 7هـ، تاريخ بغداد 187جعفر بن يحي بن خالد البرمكي، وزير الرشيد، قتل في نكبة البرامكة سنة - 2556

  .292: 1، وفيات األعيان123: 2النجوم الزاهرة
  .321: 1مجمع األمثال- 2557
  .البذل: ك- 2558
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 بئس :2561ووقّع.  وإما اعتزلت2560 فإما اعتدلت2559وقلّ شاكروك[قد كثر شاكوك : ووقّع إىل بعض عماله
  .  العدوان على العباد2562الزاد إىل املعاد

  .ما أظن النعمة إالّ مسخوطا عليها أما تراها أبدا عند غري أهلها: لفضل بن الربيعا
  .العجب ملن يرجو من فوقه كيف حيرم من دونه :  / 2563الفضل بن سهل ]و43[  

  . إالّ يف شر زمان، وأخس سلطان2565ال يكسد رئيس صناعة: 2564احلسن بن سهل
  .ا غرمي2566إذا مل أعط إالّ مستحقا فكأني أعطيت

  . ويتناوهلم من يريدهم باحلاجة،األطراف منازل األشراف يتناولون ما يريدون بالقدرة
  :2567حممد بن يزداد

  .إذا مل تستطع أن تقطع يد عدوك فقبلها
  .مل يكن منك بأس ليس عليك بأس ما

  : 2568بن مروان
  .مثل الكاتب كالدوالب إذا تعطّل تكسر

  .اإلرجاف مقدمة الكون: 2569ابن الزيات
  .2571اإلرجاف زند الفتنة: 2570عبيد اهللا بن حيي

                                                 
: ، م)تعزل: والصواب(وقّل  حامدوك، إما تعدل، وإما تعزل : وفي نسخة: ورد بالهامش، وجاء بعده بالهامش- 2559

  .حامدوك: ج. شاكوك وباكوك، ساقط من ك
  .عدلت: ج- 2560
  .ووقع أيضا: م- 2561
  . معاد:ج- 2562
، 339: 12هـ، تاريخ بغداد202الفضل بن سهل السرخسي، جعل له المأمون الوزارة وقيادة الجيش، قتل سنة - 2563

  .445: 1، اللباب209: 3وفيات األعيان
: 7هـ، تاريخ بغداد236الحسن بن سهل بن عبد اهللا السرخسي، وزير المأمون، وصهره، والد بوران، مات سنة - 2564

  .390: 1، وفيات األعيان319
  ...ال تكدس لرئيس: ـ، ج...ما: م- 2565
  .أعطى: م- 2566
هـ، 230محمد بن يزداد بن سويد المروزي، من كتاب اإلنشاء في الدولة العباسية، استوزره المأمون سنة - 2567

  .363: ، معجم الشعراء258: 2النجوم الزاهرة
البيعة للمعتصم بعد وفاة المأمون، توفي الفضل بن الربيع، هو الفضل بن مروان بن ماسرجس، هو الذي أخذ : ك- 2568

  . 233: 2هـ، النجوم الزاهرة250سنة 
هـ، 233محمد بن عبد الملك، وزير المعتصم والواثق من بلغاء الكتاب والشعراء، عذبه المتوكل حتى مات سنة - 2569

  .182: 4، وفيات األعيان342: 2تاريخ بغداد
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  . أقلّ من األلف2573]عدد[ال ينبغي للملك أن جيري على لسانه : 2572أمحد بن اخلصيب
  .2575]اتق اهللا يف اإلرصاد، فإنّ اهللا باملرصاد:  إىل أمحد بن طولون2574عبيد اهللا بن سليمان[

  .وكاألخ املشاق: 2577عباد قال بن 2576]و[. القلم الرديء كالولد العاق: عيسى بن فرخانشاه
  .غرس البلوى يثمر الشكوى: حامد بن العباس

  . يوم السبت2579أنا يوم اخلميس أكتب من: 2578ابن مقلة
  .التصرف أسىن وأعلى والتعطّل أعفى وأصفى: املهلّيب 2580]أبو حممد[
   2581]وعد الكرمي ألزم من دين الغرمي: ابن عباد[

  .ب السلطان ويتداوهلا الناس، فيهماألمثال اليت يتناوهلا العمال وأصحا
  . الوالية حلوة الرضاع مرة الفطام

  .2582غبار العمل خري من زعفران العطلة
  .من تاه يف واليته ذلّ يف عزله

  . العزل يضحك من تيه الوالية2583ذلّ
  ومخـاره صعـب شديــد  شكـر الواليــة طيــب 

                                                                                                                                                         
هـ، 263 بن يحي بن حاقان، استوزره المتوكل، والمعتمد، مات سنة عبيد اهللا بن يحي بن خاقان، هو عبد اهللا: ك- 2570

  .82، الديارات 125: 1دول اإلسالم
  ...األراجيف زنود: م- 2571
الخصيب، أحمد بن إسماعيل بن الخصيب األنباري، من كبار الكتاب المترسلين، كان كاتب عبيد اهللا بن عبد : ج- 2572

  .227: 2، معجم األدباء53: هـ، هدية العارفين290اهللا بن طاهر، وقتله محمد بن طاهر سنة 
  .ورد بالهامش- 2573
هـ فوات 288عبيد اهللا بن سليمان بن وهب الحارثي، من كبار الكتاب، استوزره المعتمد، والمعتضد، مات سنة - 2574

  .252: ، الوزراء والكتاب27: 2الوفيات
  .زيادة من ك وج- 2575
  .ساقط من ج- 2576
  .الصاحب: ك- 2577
علي بن الحسين، من الشعراء األدباء، يضرب بحسن خطه المثل، وزير المقتدر، ثم القاهر، ثم محمد بن - 2578

  .198: 4هـ، وفيات األعيان328الراضي، مات سنة 
  .منّي: م، ك- 2579
  .زيادة من ك وج- 2580
  .زيادة من ك وج- 2581
  .21: 2المجمع- 2582
  .398: 1نفس- 2583
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  2584]كم تائه بوالية وبعزله ركض الربيد[

  . يلزمك العملإلزم الصحة
  . وكلّ ذم2585الوالية وكلّ مدح والعزل

  . قدره فوقه2587ومن تواضع فيه دلّ على أنّ.  أن قدره دونه2586من ولّي عمال فتاه فيه دلّ على
  .العزل طالق الرجال

  .2588]العزل عند معتاديه هزل[
  .2589العزل حيض العمال

ـّال حيـض]ظ43  [   يـض حلاه اهللا من حيض بغــ     وقالوا العـزل للعم
من الالّئي يئسن من احمليـض    فإن يـك هكـذا فأبـو عــلي  

   2590:]منصور الفقيه[
  لنـا اجلفـا وتـــبــــدل     ى فأبــــدى   ـيـا مـن تولّـ
  2591 من مل ميـت فسيعـــــزل       نـــاعك مسـألــيــس من

  

  2592:]خر[

    وعنـد الواليـة استكبـــــر  ـزل املـرء واصلتـهـإذا أع
    ونفسـي علـى الـذّل ال تصبـر  ـى لـه خنـــوة   ـ املولّألنّ

             2593:]ابن الـرومي[
  وال تكونن نعلي بذلة املـــلك       حتظ ا2594وكن قلنسوة اململوك

  :2595]جعفر بن حممد[

                                                 
  .زيادة من م- 2584
  .العزلة، والتصويب من ج: األصل- 2585
  .أخبر أن: ك، ج- 2586
  .دل أن: ك- 2587
  .زيادة من ك وج- 2588
  .العزل طالق الرجال وحيض العمال: 690: 1المجمع- 2589
  .ورد بالهامش- 2590
  .883: 3زهر اآلداب- 2591
  .زيادة من ك- 2592
  .آخر: ورد بالهامش، في ك- 2593
  .قلنسوة للمملوك: ج- 2594
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  . اإلحسان إىل اإلخوان2596كفّارة عمل السلطان
  .لقطت، وإن تعرض هلا إنسان هربت إن رأت احلب ؛2598 من السلطان مبرتلة الدجاجة2597كن: العجم

  :وقريب من هنا قول أمين بن خرمي[
  2599]  وإذا ما كان هرج فاعتـزل  وإذا كـان عطـاء فاـــم

  . الشليطان2601 من والّه السلطان ضيعه2600:]العامة[
  :وإىل هذا املعىن أشار من قـال

   حتى دهتك أصابع الشيطـــان  قد كنت أكرم صاحـب وأبـره 
   كم غيرت خلقا من اإلنســـان  إلله بناـا فأبـاـــاجذّ ا

   إذا ويل والية بعشر وده قبلها2602ارض من أخيك          
   مغيرة الصديق على الصديــق  وكــلّ واليـة البد يومــا

  :2603زياد األعجم
  إذا غيـر السلطـان كـلّ خليــل   رغبة2604فىت زاده السلطان يف احلمد

  :آخر
  2606] وليـس لـه صديق2605]وفارقهـا  وليس له عـــــــدو[ توالّها[

أبو الفتح البسـي:  
  من غمـوم تعتريـه وغمــــم  صاحـب السلطان البـد لــــه

                                                                                                                                                         
هـ، فوات 352ن شاعرا، كتابا، توفي سنة ساقط من ك وج، هو جعفر بن محمد بن ورقاء الشيباني، كا- 2595

  .123: 2، األعالم105: 1الوفيات
  .الملوك: ج- 2596
  .إن الرعية: ج- 2597
  .بمنزلة الدجاجة من اإلنسان: بمنزلة الطائر من اإلنسان، ك: م- 2598
  .وإذا كان قتال... فإذا: 542: 1زيادة من م وك وج، وهو في الشعر والشعراء- 2599
  .ساقط من ك وج- 2600
  .خيبه: صبغه، ك، ج: م- 2601
  .ممن أحبك: ك- 2602
، طبقات 193: 4، خزانة األدب98: 14هـ، األغاني100أبو أمامة العبدي، شاعر هجاء، توفي حوالي سنة - 2603

  .551فحول الشعراء
  .في الخل: في الجد، ك: م- 2604
  .ساقط من م- 2605
  .ساقط من ك- 2606
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ـّذي يركب حبرا، سيــــرى   2607!قحم األهـوال مـن بعـد قحــم  وال
          2608قادة اجليوش والفرسان والشجعان

  .2609]موت يف عز خري من حياة فـي ذل[
  . للعار وأدرك للثّـــأر2610قدام أنفىاإل

ـّى2611الشجاع موقّى   . واجلبان ملقـــ
  ك الفشـــــــلـفال يكن من          واحلـرب إن باشرــــــا]و44[  

  2612وت إالّ بأجــــــلـال مـ    واصرب على أهواهلـــــــا
  . وعثراا ال تقال2613احلرب سجال
  .2614احلرب خدعة

  ون نفوســــاـوم ينفقـمال وق        ــمكم بني قوم إنما نفقاـــ
  .املكيدة أبلغ من النجدة
  .2615الكيد أبلغ من األيد

  .املكر حيلة من ال حيلة له
  .2616السالح مثّ الكفاح

  2617*وقبل تزول احلرب متأل الكنائن* 
  .السالح زينة وعدة

  .السالح جنة األبدان ووقاية األنفس
  .بان بالسالحقد جينب الشجاع بال سالح، ويشجع اجل

                                                 
  .298: الديوان- 2607
  .والشجعان والفرسان:... م- 2608
  .جساقط من - 2609
  .أتقى، ورد في ك بترتيب مختلف: ج- 2610
  .الشجاع مبقى: اللسان الشجاع، ك: ج- 2611
  .البيتان ساقطان من ك وج- 2612
  .298: 1المجمع- 2613
  .واختار ثعلب الفتحة) يروى بفتح الخاء وضمها(خدعة : 274: 1نفسه- 2614
  .القوة، جاء المثل في ك بترتيب مختلف: األيد- 2615
السالح زينة وعدة، ثم الكفاح، والتصويب من م وك : ذا المثل، والذي بعده، فجاءوقع في األصل تداخل بين ه- 2616

  .وج
  .نزوع: ... ك- 2617
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  . االنصراف قبل التمكن هزمية
  .ال متنع عدوك السبيل يف هزميته
  . معك ال عليك2618احتل للشمس والريح بأن تكونا
  .إذا ابتليت بالبيات فعليك بالثّبات

  2620].2619]اخلندق إن كنت مقيما[وال [ال تغفل احلسك إن كنت نازال 

الّذئب، وروغان  ، وختل2622ألسـد، واستالب احلدأة وثبة ا2621ينبغي أن جيتمع يف قائد اجليش: العجم
الثّعلب، وصرب احلمار، ومحلة اخلرتير، وبكور الغراب، وحراسة الكركي.  

  .لعزميةا 2623اهلزمية حتّل
  .2624اهلارب ال يعرج على صاحب
  .2625إذكاء العيون أنفى للظّنون

  
  . خري من ألف مقاتل2626حمرض

  . البؤس2627التعذير مفتاح
  . جنة اهلارب2628اللّيل

  .الفرار يف وقته ظفر
  .2629فر أخزاه اهللا خري من قتل رمحه اهللا

  .2631]الفرار بقراب أكيس[ :2630العرب

                                                 
  .يكونا: ... ك- 2618
  .ورد بالهامش- 2619
  .ساقط من ج- 2620
  .الجيوش:... ج- 2621
  .الجرأة، والتصويب من وج: األصل- 2622
  .تحمل: م- 2623
  .على صاحبه: ج- 2624
  .نفي الظنون: ج- 2625
  ...محرض واحد: م- 2626
  ...مفاتيح:... ج- 2627
  .الليلة، والتصويب من م وج: األصل- 2628
  ...هرب: ساقط من م، وفي ك وج ورد منسوبا للعامة، ج- 2629
  .العامة: م- 2630
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  .احملاجزة قبل املناجزة
  .إذا مل تغلب فاخلب

  .2632احلرب سجال
  .احلرب يقدمها الكالم

  .احلرب أوهلا كالم وآخرها اصطدام
  .2633إنّ اجلبان حتفه من فوقه

  .2634عصا اجلبان أطول
  ـوم صالــيـجناـا علـم اللــه وإنـي حبرهـا الين مـن ـم أكـل

  2635]واحلرب يلحق فيها الكارهون كمـا     تدنو الصحاح من اجلرىب فتعديهـا
   جـر الذّيــول2636     وعلى احملصنات  كتب القتل والقتـال علينـــــا]ظ44[   

  2637    على رذايا نعم يف مــــــراح  ما أطيب األمر ولـو أنـــــه
   احلروب فسالـم2638]تظفّرك[     إذا مل  املت ملّا طالت احلرب بـيننـاوس
   2639]لكتاب والبلغاءا[

   2640]أحد اللّسانني[القلم 
  2641عقول الرجال حتت أسنة األقالم

  . سواد ويف البصائر بياض2642]يف األبصار[صورة اخلطّ 
  . األدب2643داءة اخلطّ زمانةر

                                                                                                                                                         
  .66: ، أمثال العرب32: 2ساقط من ك، المجمع- 2631
  .ساقط من م وك وج، تقدم- 2632
  .18: 1من أنفه، مجمع األمثال: م- 2633
  .681:  وثمار القلوب163: 2 والمستقصى642: 1المجمع- 2634
  .زيادة من م وك وج- 2635
  .الغانيات: ك، ج- 2636
  .المهزول من اإلبل التي أنهكها المرض: ساقط من ك، والرذية هنا- 2637
  .ورد مطموسا في م- 2638
  .ورد بالهامش- 2639
  .ورد مطموسا في م- 2640
  .أقالمهم:... م- 2641
  .ورد بالهامش، وجاء المثل مطموسا في م- 2642
  .با للمبردفي ج ورد منسو- 2643
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  . احلكمة2644]غيث[بنوء األقالم يصوب 
  .2645ئغ الكالم يفرغ ما جيمعه القلب ويصوغ ما يسبكه اللّبالقلم صا
  . كيف حتوك وشي اململكة2646هللا در األقالم: املأمون

  .مل أرباكيا أحسن تبسما من القلم: 2647جعفر بن حيي
  .2649 ظهرت بآلة جسمانيه2648]وإن[اخلطّ هندسة روحانية : أقليدس
  اخلطّ عقال العقل: أفالطون

  . الزمانة اخلفية2652تلك: ، فقال2651 يكتبفالن ال: 2650قيل لنصر بن سيار
  

 .2654ما أثّرا األقالم مل تطمع يف دروسها األيام: 2653مثامة
  . اململكة وخزنة األموال2656 امللك وعمار2655الكتاب ساسة: غريه

  . األقاليم2657باألقالم تساس
  . كفاه2660]شرب[ أخذ طومارا مأله وإن اقتصر على 2659]إذا[ 2658]من[الكاتب 

                                                 
  .من األقالم: ورد بالهامش، م- 2644
  ...ما يجمعه العقل:... ج- 2645
  .القلم، وجاء فيهما بترتيب مختلف: ك، ج- 2646
: 7هـ، تاريخ بغداد187جعفر بن يحي بن خالد البرمكي، وزير الرشيد، كان كاتبا بليغا، قتل في نكبة البرامكة - 2647

  .292: 1، وفيات األعيان123: 2، النجوم الزاهرة152
  .ساقط من ك- 2648
  .جثمانية: ك، ج- 2649
كان واليا بخرسان أيام . نصر بن سيار بن رافع بن ربيعة الكناني من الدهاة الشجعان، والخطباء الشعراء: ك، ج- 2650

  .28: 1، البيان والتبيين326: 1، خزانة البغدادي148: 5هشام بن عبد الملك، ابن األثير
  .ال يكذب: ج- 2651
  .هي: ك، ج- 2652
ثمامة بن أشرس، هو ثمامة بن أشرس النميري، من كبار المعتزلة، أحد الفصحاء البلغاء اتصل بالرشيد ثم : ك- 2653

: 1، ميزان االعتدال83: 2، لسان الميزان140: 7، تاريخ بغداد61: 1هـ، البيان والتبيين213بالمأمون، مات سنة 

173.  
  .وهو ساقط من ج... يطمع في دروسه... ما أثرته: ك- 2654
  .سياسة: م- 2655
  .، نسب ألحمد بن يوسف8: عماد في خاص الخاص: عمارة، ج: ك- 2656
  .تدبر: يدبر، ج: ك- 2657
  .ورد تحت السطر- 2658
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  .عقل الكاتب يف قلمه
  .2661]جواب اجلواب من اخلطط الصعاب[
  .2662]املتصفح للكتاب أبصر مبواضع اخللل فيه من منشئه[

  .عنوان عقله ولسان فضله 2663كتاب املرء
 والتخطيط الكثري إستخفاف 2666استغباء للمكاتب 2665]يف الكتاب[النقط الكثري : 2664إبراهيم بن العباس

  .به
  .2667الكتاب جهابذة األلفاظ: غريه

  .2668من كتاب قد ضرب عليه، فقد خان، ألن اخلطّ خيزن ما حتتهمن قرأ سطرا 
  كأنه يقبل  . وال ميلّ اإلستزادة/ خيدم اإلرادة .  الكالم2669القلم جمهز جليوش: ابن املعتز]و45 [

  .2670          بساط السلطان، ويفتح أبواب البستان
  .اخلطّ نصف الكتابة: 2671]غريه[
  .2672]األقالم مطايا األوهام[

  :تاب املبهجومن ك
  . أنفع األدوات، واحلرب أجدى من الترب2673]من[الدواة 

  . احلسام2674صرير األقالم كصليل

                                                                                                                                                         
  .ساقط من م- 2659
  .ساقط من ج- 2660
  .ساقط من ك وج- 2661
  .ساقط من ك وج- 2662
  .كتاب العاقل، وجاء فيه وفي ك بترتيب مختلف: ج- 2663
، أمراء البيان 177: 6هـ، تاريخ بغداد243 من أشهر الكتاب، توفي سنة إبراهيم بن العباس الصولي، يعتبر- 2664

  .164: 1، معجم األدباء244
  .ساقط من م- 2665
  .استغناء المكاتب: م- 2666
  .الكالم، ورد في ك وج بترتيب مختلف: م- 2667
  .وجاء في ك، وج بترتيب مختلف. وقد، والتصويب من م، وك، وج... فقد:... األصل- 2668
  .بجيوش: م- 2669
  .بستان:... م، ك، ج... سلطان، أو يفتح:... م، ج- 2670
  .ساقط من ج، والمثل ساقط من ك- 2671
  .زيادة من ج- 2672
  .103: ساقط من م، والمثل بالمبهج- 2673
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  .، ورحيانة الروح2675الكالم الفائق، باخلطّ الراّئق؛ نزهة العني، وفاكهة القلب
  . من حيوك الكالم على حسب األماين، وخييط األلفاظ على قدود املعاين2676الكاتب

أبو الفتح البسيت:  
   وعدوه مما يكسب اجملد والكـــرم إذا أقسم األبطال يوما بسيفهـــــم
  2677 مـدى الدهـر أنّ اهللا أقسـم بالقلم  كفى قلم الكتاب جمـدا ورفعــــة

  2679البيان ترمجان القلوب وصيقل العقول:  2678]سهل بن هارون[
  .2680الكالم احلسن مصائد القلوب :غريه

ةالبال: أبو عبيد اهللا وزير املهدية ورضيته اخلاص2681غة ما فهمته العام.  
  .2682أبلغ الكالم ما سابق معناه لفظه: غريه

2683البالغة ما أشار إليه البحتري.  
  دـ البعي2685رامـغاية امل 2684]به[   وركنب اللّفظ القريب فأدركن

  2686خري الكالم ما قلّ وجلّ ودلّ ومل ميلّ
  .2687خري الكالم ما كان لفظه فحال ومعناه بكرا

املعىن ومل يطل سفر الكالم2688البالغة أن يبلغ: ابن املعتز .  
  . ما أسفر عن احلاجة2689خري البيان

                                                                                                                                                         
  .103: كصرير، المبهج: ج- 2674
  .101: نزهة القلب وفكاهة النفس، وهو بالمبهج: ك، ج- 2675
  ...للكاتب أنينبغي : 102: البليغ، وروايته في المبهج: ك، ج- 2676
  .481: 2زهر اآلداب- 2677
ورد بالهامش، هو سهل بن هارون الدستميساني، كاتب بليغ، اتصل بخدمة الرشيد، ثم المأمون، وكان شعوبيا، - 2678

  .181: 1، فوات الوفيات266: 11، معجم األدباء159: 1هـ، أمرا البيان215توفي سمة 
  .ترجمان العقول وروض القلوب: ك، ج- 2679
  .من مصائد القلوب.. :.م، ك- 2680
  .ووصفته الخاصة: م- 2681
  .سابق لفظه معناه:... ك... ما وافق:... م- 2682
  .حين قال: ج: البحتري، حيث قال:... م، ك- 2683
  .ورد تحت السطر- 2684
  .المراد: غاية المراد، ج:... ك- 2685
  .ولم يطل فيمل:... م- 2686
  .تب منسوب لعبد الحميد بن يحي الكا71: في اإلعجاز واإليجاز- 2687
  .تبلغ: ك، ج- 2688
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  .2690البالغة ما صعب على التعاطي وسهل على الفطنة
  . مسمعه ويؤنس مصنعه2691أبلغ الكالم ما يطمع

  : املبهج2692ويف كتاب
  .2694، وكثر إعجازه، وناسبت صدوره أعجازه2693]وقلّ جمازه[أبلغ الكالم ما حسن إجيازه، 

  . من املعاين مثارها2696]جيتين[ من األلفاظ أنوارها، و2695البليغ من جيتلي

  :2697]وذكر األدب[األدباء 
  .األدب أحد املنصبني

  .األدب لقاح العقول وغذاؤها
  .أديب/ ال غربة على ]ظ45[

  األدب يشحذ الفطن
ما من أدبه2699 أو، كرما من طبعه2698لست تعدم من األديب :ابن املعتزتكر .  

  . العقل فحسن عقلك كيف شئت2700]رةصو[األدب 
  .2701من زاد أدبه على عقله كان كالراعي الضعيف مع نعم كثري

  . مع األدب كالشجرة املثمرة2703]العقل[ و،2702العقل بال أدب كالشجر العاقر
  . األدب بني أهله نسب:2704]غريه[

                                                                                                                                                         
  .الكالم: الكالم، وصحح بالهامش، م، ج: ورد بالمتن- 2689
  .البالغة ما سهل على الفطنة وصعب على التعاطي: ج- 2690
  .ما يؤنس: م، ج- 2691
  .ساقط من ج. الكتاب، والتصويب من م، وك: األصل- 2692
  .ساقط من ج- 2693
  .99: وتناسبت صدوره وأعجازه، وكذلك هو بالمبهج: ك- 2694
  .100: يجتني، وكذلك هو بالمبهج:  ك، جم،- 2695
  .ويجني: ساقط من ك وج، وروايته بالمبهج- 2696
  .تكملة من ك وج- 2697
  .في ك وج وردت األمثال بترتيب مختلف. األدب، والتصويب من م وك وج: األصل- 2698
  .و: ج- 2699
  .ورد بالهامش- 2700
  .نعم كثيرة: غنم كثيرة، ج: م- 2701
  .شجرة العاقركال: كالشجر بال تمر، ج:... م- 2702
  .ساقط من ج- 2703
  .ساقط من م وك وج- 2704
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  .األديب صنو األديب
  .2705] وذريعة إىل كلّ شريعة،األدب وسيلة إىل كلّ فضيلة[
  .2706ألديب ال جيالس من ال جيانسا

  .2707قيدوا العلم بالكتابة

  . من إشكاله2708وشكله مينع. إعجام اخلطّ مينع من إستعجامه
  .اخلطوط املعجمة كالربود املعلمة
  .اكتبوا الكتب ألواخر أعماركم

وما كتب قر 2709ما حفظ فر.  
  .إنّ هذه اآلداب شوارد فاجعلوا الكتب هلا أزمه

  .لاملذاكرة صيقل العق
  2710]الكتب بساتني العقالء[
  .2711]خري جليس يف الزمان كتاب[

  .2712علم ال يعرب معك الوادي ال يعمر بك النادي
  .الكتب أصداف احلكم تنشق عن جواهر الكلم: بزر مجهر

  . ذهب األلباب2713إنفاق الفضة على كتب اآلداب خيلفك عليه
 حيمل يف ردن، وروضة تقلب يف بستان  ظرفا2715 وظرف حشي، وعاء ملئ علما2714]الكتاب[ :اجلاحظ
  . األحياء2716ينطق عن املوتى، ويترجم عن. حجر

  . وإن أساء فقد استقذف، فإن أحسن فقد استعطف، استهدف2717]فقد[من صنف كتابا 

                                                 
  .ساقط من ج- 2705
  .إال من يجانس:... ك- 2706
  .99: 2بالكتاب، والتصويب من م، وك، والمجمع: األصل- 2707
  .يؤمن من... يؤمن استعجامه:... يؤمن، ج: ك- 2708
  .ما كتب قر وما حفظ فر: م، ج- 2709
  .ساقط من ك- 2710
  .وخير: ساقط من ك، ج- 2711
  .ليس بعلم.. :.ج- 2712
  .يخلف عليك: ك، ج- 2713
  .ساقط من ك- 2714
  .72: اإلعجاز واإليجاز... كسي ظرفا، وبستان:... ج- 2715
  .كالم: ك، ج- 2716
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  . الذّهب2719 النتف قراضات2718:]غريه[
  . وال إمرأة على عطر،ال تأمنن قارئا على صحيفة

يف واملذاكرة املسن2720األدب كالس.  

  :ر الفيقهمنصو[
   يف العني فضل ولكن ناظر العيـــن   :خذ العني من كلّ فقلـت هلــم: قالو

   يف األلف حرفيـــن2721 وربما مل جتد  حرفني من ألف طومـار مســـودة
  ي النـاس كــنـــــهـا فـن البلـوى الّتـي لــــــيـس  هلـ   وم]و46[

   2722نـــــــهـر مـ  يدعــي أكث  أنّ مـن حيــسن شيئـــــــا
  

  2723.دلّ على عاقل إختياره

  .2724تقلّل من األدب لتحفظ وتكثّر منه لتعلم

  .جعل ما يف كتبك رأس مالك وما يف قلبك للنفقةا
  : النحويون

  .النحو يف الكالم كامللح يف الطّعام
  :عبد امللك بن مروان

  . أقبح من اجلذري يف الوجه2725اللّحن يف الكالم
  2726واملرء تكرمه إذا مل يلحـــــن    األلكــــنالنحو يبسط من لسان [

   مقيم األلســـــن2727]حقا[فأجلّها     وإذا التمست من العلوم أجلّهــــا

                                                                                                                                                         
  .ساقط من ج- 2717
  .ساقط من ك وج- 2718
  .قراضة: ك- 2719
  .كالمسن: م، ك، ج... اآلداب: ك. المذاكرة كالسمن، وصححت في الهامش: ورد بالمتن- 2720
  .نجد: م- 2721
  .من ك وجساقط - 2722
  . منسوب للمولدين381: 1بمجمع األمثال- 2723
تكثّر من العلم لتعلم، وتقلل منه لتحفظ، وجاء في ك وج منسوبا : تكثّر من األدباء لتعلم، وتقلل منه الحفظ، ج: ك- 2724

  .للخليل بن أحمد
  .المنطق: النحو، ك، ج: م- 2725
  .زيادة من م وك وج- 2726
  .فأجلها منها: ورد بالهامش، م- 2727
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  :قال ابن احلجاج[ فالن زيد املضروب :2728ومن أمثاهلم
ـّها السائل عــن حــــالـي   أنــا املضـروب زيــــــد    أي
  2729]قيـــــدليـس فــي رجلي     وأنـا احملبــوس لـــــكـن

  : 2730]وقال الشاعر[
   زيد باملالم ويضـــرب2731فيخص    ما كــنت أحسـب أنّ عمرا يذنب

]ستمي2732]أبو سعيد الر:  
  وحيرم ما دون الرضى شاعر مثلـي   أيف احلق أن يعطى ثالثون شاعـرا
  وضويق بسم اهللا فـي ألف الوصـل      كما ساحموا عمـــرا بواو زيادة

  
]2733]أبو بكر اخلوارزمي:  

  مل يلق زيد النحو من عمـــــرو     منــــه الّذي 2734قد لقي األحرار
  2735]:أبو الفتح البسيت[

  2736كأني نون اجلمع، حني تضــاف    حذفت، وغريي مثبت يف مكانـــه
  2737]بالعـزل، والعـزل أخـو األزل    دهيت يف نضرة أيامكــــــم[

ـّي ألـف ال    أدرجت يف أثناء نسيانكــــــم   وصــــلحتى كأن
  :2738]يف وصف رجل سهل القياس[وله 

  ر والشـــــرــه للخيـإذعان    لنا صــديق خري أحوالـــــه
يف كلّ جرير، فــــــال2739جير     تراه يـومــا غيـر منجـــر  

                                                 
  .ومن أمثال النحويين: م- 2728
  .ورد بالهامش، ساقط من م، في ك نسب البن الحجاج، والبيت الثاني ساقط من ك وج- 2729
  .وقال شاعر، ساقط من ك وج: م- 2730
  فيحق: ج- 2731
  .ورد بالهامش، ساقط من ج- 2732
  .ورد بالهامش، ساقط من ج- 2733
  .353: األحباب، وكذلك الديوان:... لقد لقي األحزان، ج: ك- 2734
  .ورد بالهامش، ساقط من ج- 2735
  .126: الديوان- 2736
  .151: ساقط من ج، والبيتان بالديوان- 2737
  .ساقط من م- 2738
  .254: ينجر، وكذلك هو بالديوان: م- 2739
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  2740]ليس يواتــيه ســوى اجلــر    كأنه باب املضــاف الّــــذي[
  :أبو احلسن اللحـام[

  ومن اللّغات إذا تعـد املهمــــل    أفعــــلأنا من وجوه النحو فيكم 
  2741]نعتـه ليــس ينصـــــرف    وصرفنا بشـــاعـــــــر

  .املعلّمون واملؤدبون
  .2743ويف الكرب كالكتابة على املاء. 2742التعلّم يف الصغر كالنقش يف احلجر]ظ46[

  .التخريج بالتدريج
  .2744رد من طه إىل بسم اهللا

  . ليست من رجال يس2746]فة، وشري[ 2745]أحد[قل هو اهللا 
  .2747فالن يقرأ تبت على أيب هلب

  . كاملسن يشحذ وال يقطع2748]مثل املعلم[
يبرع2749ضرب املعلّم للصماد للزكالس .  

  .2750من أدب أوالده أرغم حساده
  . مل يتأدب يف صغره مل يترأّس يف كربه2751من

  . باحلسب2752من فاته األدب مل ينتفع
  . اهللاألدب من األب والصالح من

  .أهل األدب هم األكثرون وإن قلّوا، وحملّ األنس حيث حلّوا

                                                 
  .ساقط من ك- 2740
  .117: 4والبيتان باليتيمة . زيادة من ك وج- 2741
  .بالحجر: م- 2742
  ...في:... ك... كالرقم: م- 2743
  .ولدين منسوب للم445: 1المجمع- 2744
  .تكملة من ج- 2745
  .100: 2والمجمع... ولكن:... 91: األمثال. تكملة من م، وك، وج- 2746
  ...تبت يدا:...م- 2747
  .ليس مثل المعلم: ك. ورد بالهامشن ساقط من م- 2748
  .الصبي: م، ج- 2749
  . منسوب للمولدين367: 2المجمع- 2750
  .ومن: ج- 2751
  .لن ينفعه الحسب:...  ك، ج.من فاته األدب من األدب لم ينتفع بالحسب: م- 2752
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  2753]    وليـس ينفـع بعـد الكبــرة األدب  قد ينفـع األدب األحـداث فـي مهـل[
  2754    ولــن تليـن إذا قومتهــا اخلشـب إنّ الغصـون إذا قومتهـــا اعتدلـت
  ـن أبـي جـاد وهـــواز    وحنـن بي  أوالك فـي السـور األولـى منازهلـم

  2755]حـواه الصـدر[    مـا العلـم إالّ مـا   ليـس بعلـم مـا حـوى القمطـــر

      فجمعــك للكتـــب ال ينفــــع  2756إذا لـم تكــن واعيــا حافظـــا
      يروح إىل أنثـى ويغـدو إلـى طفـل   والعقل عند من2758]احللم[ يرجى 2757فكيف

  
   لـم يكرمـا2760]مهـا[ان إذا ـ    ال ينصح   كالمهــــا2759ـبإنّ املعلّـم والطّبي

   إن جفـوت معلّمـا2761    واقنـع جبهلـك فاصرب لدائـك إن جــفوت طبيبــه
  2762]    حتـى بنـو الـــوزراء واخللفـاء  مـن علّـم الصبيـان أصبـوا عقلــه 

  2763]العلماء[
  .العلماء ورثة األنبياء
  .العلماء أعالم اإلسالم

  . يف األرض كالنجوم يف السماءالعلماء
  .العلماء غرباء لكثرة اجلهال

  . كالسراج من مر به اقتبس منه2764العامل
  .امللوك حكّام على الناس، والعلماء حكّام على امللوك

  .لوال العلم لكان الناس كالبهائم

                                                 
  .ورد بالهامش، ساقط من م- 2753
  .آخر: في ج ورد قبل األبيات... وال يلين إذا قومته: م، ك، ج- 2754
  .ما وعاه: ورد مطموسا في م، ك- 2755
  .حافظا واعيا: م، ك- 2756
  .وكيف: م، ك، ج- 2757
  .الفضل والعلم: زيادة من م، ساقط من ك، ج- 2758
  .من م، وك، وجاألديب، والتصويب : األصل- 2759
  .ساقط من ك- 2760
  .واصبر لجهلك: ك، ج 2761
  .زيادة من ك وج- 2762
  .ورد بالهامش- 2763
  .العلم: م- 2764
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  2765]يوم القيامة[مداد العلماء يوزن بدم الشهداء : احلسن

  :ابن عباس
  2766]فخذوا من كلّ شيء أحسنه[ر من أن حيصى العلم أكث

  2767 ذللت طالبا فعززت مطلوبا]و47[   
  :علي بن أيب طالب[

 ال، ولو مارسه ألـف سنـه    ما حوى العلم مجيعا رجـل
  2768]فخذوا من كلّ شيء أحسنه  إنمـا العلـم بعيـد غـوره

  

  :غيره

   الجهل أبدا 2771]ذّل[ ساعة بقي في 2770 ذل العلم2769من لم يحتمل
  .م يؤتى وال يأيتالعل

  .آفة العلم النّسيان

  .ماصين العلم بمثل بذله ألهله

  .2772من رقّ وجهه عند السؤال رقّ علمه عند الرجال
  .العلم حياة القلوب ومصابيح األبصار

  .من ظن أن العلم غاية فقد بخسه حقّه

  .العلم أشرف األحساب

  .2773الحبر عطر األحبار:سهل بن هارون

  .2774]ي الدنيا يحسنه أهل الدنيا كلّهم، وليس يحسنه واحدكّل شيء ف[: الجاحظ
                                                 

  ...".يوزن مداد العلماء بدم: الحسين: "ج. ساقط من م- 2765
  .ساقط من م- 2766
  ".مظلوما... ظالما:"... م- 2767
  .زيادة من م- 2768
  .يحمل، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 2769
  .التعليم: م، جالتعل: م- 2770
  .تكملة من م وج- 2771
  ".من رق وجهه رق علمه:" ، وفيه371: 2مجمع األمثال- 2772
  ".األخيار... الخير:: ج- 2773
  .زيادة من م، وك، وج- 2774
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  .2775خذ من العلوم نتفها ومن اآلداب طرفها
  .زلّة العامل ال تقال

  2776إذا زّل العالم زّل بـه عالم

فينة، : ابن المعتز2778يغرق معها خلق كثير 2777]تغرق و[زلّة العالم كانكسار الس.  

  .2779علم بال عمل كشجرة بال ثمرة

  . المطر الكثير الصخر، كذلك ال ينفع البليد كثرة التعليمكما ال ينبت

  2780]بعلمه[من ترفّع بعلمه وضعه اهللا 

  . كتم علما فكأنه جاهله2781من
  .علم الرجل ولده املخلّد

  .، والعالم كبير وإن كان حدثا2782الجاهل صغير وإن كان شيخا
  .من أكثر مذاكرة العلماء مل ينس ما علم، واستفاد ما مل يعلم

  . المنخفض أكثر البقاع ماء2783]المكان[تواضع من طالّب العلم أكثرهم علما، كما أن الم

 من فوقك من 2784]ذكرا[إذا علمت فال تفكّر في كثرة من دونك من الجهال، ولكن 

  .العلماء

كذلك العلم ال  2786]و[ تجد حطبا، 2785النّار ال ينقصها ما أخذ منها؛ ولكن ينقصها أن ال

  .فقد الحاملين له سبب عدمهيفنيه االقتباس منه، و

                                                 
  .لطفها: م- 2775
زلة العالم، :" 110: 2، وفي المستقصى61: 1، وكذلك هو بالمجمع"بزلته عالم:... ، ك، ج"زل به العالم:"... م- 2776

  ".المزلة الع
  .ساقط من م- 2777
  .عالم كثير::... ج- 2778
  ...كشجر:... بال ثمر، ج: م، ك- 2779
  ساقط من ج- 2780
  .ومن: ج- 2781
  .كبيرا: ج- 2782
  .ساقط من ج- 2783
  .ساقط من ك- 2784
  .لم: م- 2785
  .ساقط من ك وج- 2786



 277

  2788العلم ينعى أهله أن يمنعوه أهله: 2787]غيره[
  . العلوم، وهم أموات2789وعاش خزان. مات خزنة األموال، وهم أحياء

  . علم ال ينفع ككنز ال ينفق منه2790]مثل[
  2791لكلّ عامل هفوة

  . جيرانه2792أزهد النّاس في عالم

  .وبين عباده / 2794]علم اهللا[المفتي يدخل بين . 2793 علماىما مات من أحي]ظ47 [  

  2795]والمحّدثون[الفقهاء 

  2798 لو سكت من ال يعلم لسقط االختالف2797]و[ به، 2796خري الفقه ما حاضرت

  .ال بد للفقيه من سفيه

. ومن طلب الدين بالكالم تزندق.  غرائب األحاديث كذب2800من يتبع: 2799أبو يوسف

  .2801ومن طلب المال بالكيمياء أفلس

ما ناظرت ذا ف: 2802الشعبيإالّ غلبني، وما ناظرت ذا فنون إالّ غلبته2803ن .  

                                                 
  .ساقط من م وج، والمثل ساقط من ك- 2787
  ...".أن يمنعوا... ينهاي:"... ج- 2788
  .خزنة: م- 2789
  . كساقط من- 2790
  .292: 2المستقصى في األمثال- 2791
  .150: 2العالم، وفي المستقصى: ج- 2792
  .علمه: ج- 2793
  .بين اهللا: ساقط من م، ج- 2794
  .ساقط من م وج- 2795
  .78: 2ما حضرت فيه، المستقصى في األمثال: م- 2796
  .ساقط من م وج- 2797
  .الخالف: ك- 2798
: 3م، أخبار القضاة لوكيع182ضي القضاة، توفي سنة يعقوب بن إبراهيم، صاحب اإلمام أبي حنيفة، وتلميذه، وقا- 2799

  .107: 2، النجوم الزاهرة242: 14، تاريخ بغداد354
  .تتّبع: يتّبع، ج: م- 2800
  .ورد في ك وج بترتيب مختلف- 2801
، 65: 5هـ، تهذيب التهذيب103عامر بن شراحيل الحميري، فقيه شاعر من رجال الحديث الثّفات، مات سنة - 2802

  .227 :12تاريخ بغداد
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  .إذا رأيت الفقيه يأتي باب السلطان فاعلم أنّه لص: 2804األعمش

  ):ومن أمثالهم(

  .2805كثرة السماع مضلّة للفهم

  .إذا ازدحم الجواب خفي الصواب

ال األشد واب في األسدالص 2806إن.  

  .2807الغلط تحت اللّغط
  2808خرق اإلمجاع خرق

  .بكّل شيء ينطق 2809المحجوج

  .2810المسألة إجماع
  .الضرورة تبيح احملظورة

  .إذا جاء النّص بطل القياس

  . إعادة الحديث أشد من نقل الصخر:2811الّزهرّي

  . أصحاب الحديث نفا قهم عند الكبر2812وكذا ك

  

  :2813]أبو الفتح البتسّي[

  2814وبيـان الحـقّ نـص وقيـاس  أنت عين الجود نصا وقياسـا

                                                                                                                                                         
  .ذا فن واحد: ج- 2803
  .227: 12، تاريخ بغداد342: 6هـ، طبقات ابن سعد148سليمان بن مهران، عالم بالقرآن والحديث، توفي سنة - 2804
  .مضلة الفهم: ك- 2805
  .األسد األشد: م- 2806
  .اللفظ: ك- 2807
  .الحمق): بضم الخاء(خرق المسألة، والخرق : ج- 2808
  .المنطوق: م- 2809
  .ج، وفي ك ورد بترتيب مختلفاحتجا: إجتماع، ج: م- 2810
هـ، تهذيب 124هو محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب، أول من دون الحديث من أهل المدينة، توفي سنة - 2811

  .360: 3، حلية األولياء102: 1، تذكرة الحفاظ445: 9التهذيب
  .كذلك: ك- 2812
  .ورد بالهامش، ساقط من م وج- 2813
  ...".هوبيان الفق:" 356: 4في اليتيمة- 2814
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ـّم بالتـراب2816أبيـح لـي   د مـاء طهـوراـمل أج 2815وملّا )39(    التيم
  2817ومنع ما نرتـجي مـن الصفـد  إنّ حرامـا قبـول مدحتنــا

  النّقـد حــرام إالّ يـدا بيــد  كما الدنانيـر بالدراهـم فـي

   بالعبد2818ولم أر حرا قطّ يضرب

  2819:]آخر[

   ففضضتها بالسمع وهي قصائـد  زفّت إليك لنا عرائـس أربـع

  2820 إن النّكاح بغير مهـر فاســد  بعث إلي مهورهـن بأسرهـافا

  :2821أبو الفتح
  النصاب وإن كان النصاب به متّا   النصاب قضية     2822فليس لنا دون )40(

]    2823]تعلّـق ال محالــة بالقيــاس  إذا أعيى الفقيه وجـود نـص  

  2824] في الوفاء بـهكفّارة الذّنب إالّ ذرت هللا صوما إن رجعت وما    ن]   و48 [

  :ابن العميد

  مستندا في المسجد الجامـــع  قـل البن خالّد إذا جئتـــه    

  2825ش عـن نافــعمحدثنـا األع هذا زمان ليـس يحظى بــه    

  :القّصاص والّزّهاد
  .إذا رأيتم رياض اجلنة فارتعوا فيها

  . كالطّير في القفص2826المنافق في المجلس

                                                 
  .فلما: ج- 2815
  .وفي ك ورد منسوبا ألبي الفتح البستي. إلي:  م- 2816
  .العطاء: الصفد- 2817
  .يقتل، والمثل ساقط من ك وج: م- 2818
  .غيره: ك، ج. ساقط من م- 2819
  . منسوبان للبستي356: 4البيتان في اليتيمة- 2820
  .وله، وهو ساقط من ج: أبو الفتح البستي، ك: م- 2821
  . برواية م355: 4ما دون، وهو في اليتيمةف: لما دون، ك: م- 2822
  .زيادة من م وك- 2823
  .تذرت اهللا، والبيت زيادة من م، وك، وج: م- 2824
ابن المعتز، وهو خطأ، وابن خالّد هو أبو محمد بن عبد الرحمان بن خالّد الفارسي، كان قاضيا وأديبا : م- 2825

  .ومحدثا، اختص بابن العميد
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  . ندموالتّوبة: 2827الندم توبة
  .، إفتضحوا فاصطلحوا2828جنا املخفّون

  .2829أقصر ملّا أبصر

  

  .2830اتّقوا مجانيق الضعفاء
  . عرفت فذرفت2831عني

  .الدعاء مفتاح الرمحة

  .النّاقد بصير

  . غض البصر2832نعم حاجب الشّهوات

  .رأس الدين صحة اليقين

  .معاعتبر بما ترى، واتعظ بما تسمع، قبل أن تصير عبرة الرائي وعظة السا

  . مدنّس دينه، ومكرم نفسه اليوم مهين لها غدا2833رب مبيض ثيابه

القاص القاص ال يحب.  

  . منها بين رزق ورفق2834المذكر كالنّخلة؛ ال يزال

   2835.]أحالم[الدنيا حلم، واآلخرة يقظة، والمتوسط بينهما الموت، ونحن في أضغاث 

  .صم عن  الدنيا تفطر باآلخرة

  .فلما عرفت اهللا رويت من غير شربمازلت أشرب وال أروى، 

  .حالوة الدنيا مرارة اآلخرة، ومرارة الدنيا حالوة اآلخرة

                                                                                                                                                         
  .في المسجد: ك- 2826
  .392: 2ثالمجمع األم- 2827
  .المخففون: ك- 2828
  .283: 1المستقصى في األمثال- 2829
  ).أي دعواتهم (207: 1ك اتّق، وكذلك في مجمع األمثال30:في م، وك، وج ورد بترتيب مختلف، األمثال- 2830
  .627: 1أعين، المجمع: ج- 2831
  .، مع نسبته للمولدين413: 2الشهوة، المجمع: م- 2832
  .ثوبة: ج- 2833
  .ال تزال: م- 2834
  .ملة من م، وك، وجتك- 2835
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  .2838 بين نعمة وذنب، ال يصلحهما إالّ الشّكر واالستغفار2837العبد: 2836ذو النّون
  .ينبغي للعبد أن يكون يف الدنيا كاملريض؛ البد له من قوت و ال يوافقه كلّ طعام: غريه

  . ال يزول2839]بأنّه[ة نعيم أفضل من علم أهلها ليس في الجنّ
  .نائم مقر بذنبه خري من مصلّ مدلّ على ربه

  .2842، أقبل إليه بقلوب المؤمنين2841]تعالى[إذا أقبل العبد إلى اهللا : 2840محّمد بن واسع[

  .الزهد إخفاء الزهد: 2843ابن المبارك
  .إذا هرب الزاهد من الناس فاطلبه، وإذا اطلبهم فاهرب منه

  .ثم بر أباك وصل أخاك وارحم ابنك/ إتّخذ النّاس أبا و أخا وابنا، : 2844]رجاء بن حيوة]   [ظ48[

  .كّل ما فاتك من الدنيا فهو غنيمة: 2845ابن الّسّماك

مسكين ابن آدم جسم معيب وقلب معيب ويحتاج أن يستخرج من : 2846يحي بن معاذ

  .معيبين عمال ال عيب فيه

  .  على ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف2848المستعان اهللا: 2847عمر بن ذّر

                                                 
، حلية 393: 8هـ، تاريخ بغداد345هو ثوبان بن إبراهيم المصري، أحد العباد الزهاد المشهورين، توفي سنة - 2836

  .331: 9األولياء
  .إن العبد: ك- 2837
  ...".الشكر أو: إالّ: إالّ شكر واستغفار وك:" م- 2838
  .ساقط من ج- 2839
ألزدي، فقيه ورع من الزهاد، رفض تولي قضاء البصرة، توفي وهو محمد بن واسع ا. ساقط من م، وك، وج- 2840

  .499: 9هـ، تهذيب التهذيب123سنة 
  ".على اهللا:"... ساقط من ج، وفيها- 2841
  .أقبل بقلوب المؤمنين إليه: ج- 2842
هـ، 181عبد اهللا بن المبارك بن واضح الحنظلي الحافظ، قضى عمره في الجهاد والحج والتّجارة، توفي سنة - 2843

  .162: 8، حلية األولياء140، الورقة 152: 10اريخ بغدادت
، حلية 265: 3هـ، تهذيب التهذيب112ساقط من ج، وهو رجاء بن حيوة الكندي، عالم واعظ فصيح، توفي سنة - 2844

5 :170.  
  .هو ابن السماك واعظ هارون الرشيد- 2845
  .71: 4صفوة الصفوة. هـ258 سنة هو يحي بن معاذ بن جعفر الرازي، واعظ زاهد، توفي في نايسبور- 2846
ابن دينار، هو عمر بن ذر بن عبد اهللا بن زرارة  الهمذاني، من رجال الحديث، توفي سنة : عمرو، ك: األصل- 2847

  .444: 7هـ، تهذيب التهذيب153
  .اهللا المستعان: ج- 2848
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، 2850]بال شهوة، وركّب البهائم من شهوة بال عقل[ المالئكة من عقل 2849ركّب اهللا: غيره

 2851وركّب ابن آدم من كليهما؛ فمن غلب عقله شهوته فهو خير من المالئكة، ومن غلبت

  .شهوته عقله فهو شر من البهائم

الثكلى : د علمت ما جاء في الخضاب، فقال؟ وق2854 ال تخضب2853]لم[:  لبعضهم2852قيل

 .ال تحتاج إلى ماشطة

العجب من قوم مسافرين يبكون مسافرا قد بلغ : وسمع بعضهم صراخا على ميت فقال[

  .2855]همنزل

  

  

ة:  القاّص2856ابن سمعون  عولجت 2857إن القلب بمنزلة المرآة فإذا؛ أصابتها لطخ

جرّ، فإذا زادت جليت بالحديد فإن  من فتات اآل2858فيه زيد فيه[بالزيت، فإذا زادت 

  . حتّى ركبها الصدأ لم يكن بد من عرضها على النّار حتّى يتم جالؤها2859]زادت

  .2862العلم كفتنة المال والنّساء 2861]القول و[فتنة : 2860]غيره[

  . تقصيري2863  ينفعك علمي وال يضرك  اعمل بعلمي وإن قصرت فـي عملـي 

                                                 
  .اهللا عز وجّل: اهللا تعالى، ج: ك- 2849
  .في م ورد بالهامش- 2850
  .ومن غلب: ك- 2851
  .وقيل: م- 2852
  .ساقط من ج- 2853
  .تختضب: ك وج- 2854
  .ساقط من ك وج- 2855
هـ، 387 زاهد واعظ، توفي سنة ن، وهو تصحيف، هو محمد بن أحمد بن إسماعيل بن سمعونشمعو: األصل- 2856

  .198: 7، المنتظم155: 2، طبقات الحنابلة274: 1تاريخ بغداد
  .اللطخة، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 2857
  ...فإذا زادت زيد فيها من: دت زيد من ج، جفإذا زا: م- 2858
  ...".فإذا زادت على ذلك:"... ج. ساقط من م- 2859
  .ساقط من ج- 2860
  .ساقط من ج- 2861
  ".والولد:"... م، ك، ج- 2862
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   )المتصّوفة(

  .نور الحديقةنور الحقيقة أحسن من 

  .الزهد قطع العالئق وهجر الخالئق

  .الدنيا ساعة فإجعلها طاعة

  .التّصوف ترك التّكلّف

   إلى الدنيا وأنـت مجــرد2864  سقطت  تجرد من الدنيـا فإنّـك إنّمـــــا

   أنا2865أخذ منّي أنا فبقيت نابال

  أرأيتم صيادا يبيع شبكته؟: 2866تبيع مرقّعتك؟ فقال: قيل لبعضهم
  . لو قدرت لطلّقت نفسي: لو تزوجت فقال:قيل آلخرو

  :2867]أبو الفتح البستّي[
      قدما وظنّوه مشتقّا من الصـــــوف  تنازع النّاس في الصوفي، واختلفــوا

  

    صافى، فصوفي، حتّى لقب    أنحل هذا االسـم غـير فتـى2868ولست]و49    [

  الصوفــي

  :الحكماء والفالسفـة
  . وتثمر في اللّسان2870الحكمة شجرة تنبت في القلب. 2869]المؤمنالحكمة ضالّة [

  . اللّؤلؤ من البحر، والذّهب من الحجر، والحكمة ممن قالها2871خذوا

  .2873 فابتغوا لها طرائف الحكمة، األبدان2872]كما تمّل[إن هذه القلوب تمّل 
                                                                                                                                                         

  .يضررك، والتصويب من ك وج: األصل- 2863
  .خرجت، جاء فيها وفي ك وج بترتيب مختلف: م- 2864
  .أنا، وهو ساقط من ك: م، ج- 2865
  .قال: ك- 2866
  .في ج ورد بالهامش- 2867
  ....".أمنح:"... ، وفيه134: فلست، والبيتان بالديوان: ج- 2868
  .299: 1ساقط من ك وج، المجمع- 2869
  .في القلوب: ك- 2870
  .خذ: ج- 2871
  .ساقط من ك- 2872
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  . الشّيء استغنى عنه2875]من[ 2874من أيس
  .استغناؤك عن الشيء أحسن من إستغنائك به

  . وخير ما في اللّئيم، أن يكفّ عنك أذاه،شر ما في الكريم، أن يمنعك خيره

  . والممتنع، وحسن العزاء عما ال يستطاع2876رأس العقل التّمييز بين الكائن

  . فإنّه ال يناله حتّى يذّل،2877من أراد العز فال يطلبنّه
  .، أتاه الشر يطلبه من كلّ ناحية2878إذا ابتلى املرء

  .2879 األحزانالفتنة ينبوع

  . إالّ القضاء2880كّل شيء يستطاع قلبه إالّ الطبيعة، ويقدر على رده

  .تح من نفسه، فال قدر لها عندهسى من النّاس ولم ييمن استح :أفالطون

فمن عدمها عدم القرب من بارئه2881الحكمة سلّم العلو ،.  

  

  . بالحكمة2882يا أسراء الموت حلّوا أسركم

  .2884لعز الكمال: مة والمال؟ فقال ال تجتمع الحك2883]لم[: وقيل له

  . وأطع من شئت2885اعص الهوى: أرسطا طاليس

  .، كاألطباء لألجساد2886الحكماء لألخالق

                                                                                                                                                         
  .الحكم: م، ك- 2873
  .يئس: ج- 2874
  .ساقط من ك- 2875
  .الجائز: ج 2876
  .فال يطلبه: م، ج- 2877
  .اإلنسان: ك- 2878
  .نسب للمولدين 52: 2بالمجمع- 2879
  .وردة:... ك- 2880
  .العلم: العلوم، ك: م- 2881
  .إساركم: اسرائكم، ك: م- 2882
  .تكملة من م، وك، وج- 2883
  .كما ال يجتمع العز والكمال: ج: لعزة، ج: ك- 2884
  . بدون نسبة81: هواك، وهو في اإلعجاز واإليجاز: ج- 2885
  .األخالق: ج- 2886
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  .يعبر عن اإلنسان اللّسان، وعن املودة والبغض العينان

  .2887العشق داء ال يعرض إالّ القلوب الفارغة

  :سقراط

  .استهينوا بالموت، فإن مرارته في خوفه

  .ديب أن يخاطب الجاهل، كما ال ينبغي للصاحي أن يخاطب السكرانال ينبغي لأل

  . التّين والشعير2888األغنياء البخالء، بمنزلة البغال والحمير؛ تحمل الذّهب والفضة، وتأكل

  ألن المقبل كالصاعد من مرقاة /  حركة اإلقبال بطيئة، وحركة اإلدبار سريعة، 2889:]غيره[ ]ظ49   [

  . كالمقذوف به دفعة من علو إلى سفل2890، والمدبر         إلى مرقاة

 رأى وجهه حسنا، لم يشنه بقبيح 2892 في المرآة، فإن2891ينبغي للعاقل أن ينظر إذا أصبح

  . بين قبيحين2893من فعله، وإن رآه قبيحا، لم يجمع

 حادث لم يكن، وكأن ما البد منه قد نزل، وكأن ما 2894]أمر[في كّل يوم : أفالطون

  .زل نزل لم ي2895]قد[

هذه لم : ، فقال2897]في النّظارة[نظر بعضهم إلى جارية حسناء خرجت يوم عيد  2896]و[

  .تخرج لترى، لكن خرجت لترى

  .ال تزد الشّر شرا:  إلى معلّم يعلم جارية الكتابة، فقال2898ونظر

  .يا صياد احذر أن تصاد: 2899]ونظر إلى صياد يكلّم إمرأة فقال[
                                                 

  ". للقلوبال يتعرض إالّ:"... ، ج"داء يعرض:"... م- 2887
  .وتعتلف: م، ك، ج- 2888
  .ساقط من ج- 2889
  .والمدبر واحدة: ج- 2890
  ...".إذا أصبح أن ينظر:"... م، ك، ج- 2891
  .فإذا: ج- 2892
  .لم يجتمع: ج- 2893
  .ورد فوق السطر، وهو ساقط من م، وك، وج- 2894
  .ساقط من ج، ونسب فيها القول ألبقراط- 2895
  .ساقط من ج- 2896
  .، وما بين قوسين ساقط من ج...ونظر بعضهم في المرآة إلى جاريه. دخرجت إلى النضارة يوم عي: م- 2897
  .ونظر بعضهم: م، ك، ج- 2898
  .فقال له، وما بين قوسين ورد بالهامش: ك- 2899
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  .يت كّل الشّجر أثمر مثل هذهل:  فقال2900]مصلوبة[ونظر إلى إمرأة 
  .أما البيت فحسن وأما الساكن فردئ: ونظر إىل رجل سوء، حسن الوجه، فقال

قد : ، تقدم إليه أحدهم فقال2902 عند وفاة اإلسكندر، لما جعل في تابوت ذهب2901كالمهم

  . يخبأه الذّهب2903كان اإلسكندر يخبأ الّذهب، وقد أصبح اآلن

  .2905حر كنا بسكونه:  فقال2904بكونوتقدم إليه آخر، والنّاس ي

  . يعظنا في حياته، وهو اليوم أوعظ منه أمس2906كان: وتقدم إليه آخر فقال

د:  آخر فقال2907]إليه[وتقدم  جاب األرضين وملّكها، ثم جعل منها في أربعة  2908لق

  .2909أذرع

انظـر إلى حلم النّائم كيف انقضى، وإلى ظّل الغمام كيف :  آخر فقال2910ووقف عليه[

  .2911]انجلى

  . كثيرا من النّاس لئال يموت وقد مات اآلن2912قد أمات هذا الميت: ووقف عليه آخر فقال

  .مالك ال تقّل عضوا من أعضائك، وقد كنت تستقّل بملك العباد: 2913وقال آخر

 عن ضيق المكان وقد كنت ترغب بها عن رحب 2914]بنفسك[مالك ال ترغب : وقال آخر

  .البالد

                                                 
  .ساقط من م- 2900
  .كالم: ك- 2901
  .من ذهب: ج- 2902
  .واآلن قد أصبح- 2903
  .يبكون ويجزعون: م، ج- 2904
  .، والمثل ساقط من ك...حركنا: م- 2905
  .قد كان:  جم، ك،- 2906
  .ساقط من م- 2907
  .قد: م، ك، ج- 2908
  ...".ثم حصل منها:"... م، ك، ج- 2909
  .إليه: عليها، ك: م- 2910
  .ورد مطموسا في ج- 2911
  .الليث: ك- 2912
  .ووقف عليه آخر فقال: م، ك، ج- 2913
  .ساقط من م- 2914
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  .على الكالم، واآلن ال يقدر عنده على الصمت ال يقدر عنده 2915كان: وقال آخر

  .فصار مأكوال/ كان غالبا فصار مغلوبا وآكال :    وقال آخر]و50[

  .، مع شدة خضوعك اليوم2916ما كان أقبح إفراطك في التّجبر: وقال آخر

  . أبي يغلب2917ما علمت أن غالب: وقالت بنت دارا
  .2918يت الوسائد، ونصبت املوائد، ولست أرى عميد اجمللسقد نضدت النضائد، وألق: وقال رئيس الطّباخني

  :المتكلّمون

  2919]كّل مجتهد مصيب[

  .2920من شك في المشاهدات، فليس بكامل العقل

  .2923د العلوم، وال فرق بين إنسان يقلّد وبهيمة تنقا2922 دفائن2921بالبحث والنّظر تستخرج

 على كّل صناعة، علق نفيس وجوهر ثمين، وهو العيار :الجاحظ في وصف صناعة الكالم

ي ورجحانه، [ يستبان نقصان كّل شيء 2924والزمام على كّل عبارة، والقسطاس الذّ

 علم عليه عيال، 2928وكدره، فكّل 2927]2926]شي[ الذّي يعرف به صفاء كّل 2925والراووق

  .وكّل تحصيل له آلة ومثال

                                                 
  .قد كان، وهو ساقط من م: ك، ج- 2915
  .في التجبر أمس: م، ك، ج- 2916
  .الغائب: م- 2917
  .ميد المجالس قاعدع: ج- 2918
  .زيادة من م وج- 2919
  ...".كامل:"... م- 2920
  .يستخرج، والتصويب من ك: األصل- 2921
   وصححت بالهامش- وكذا في ك–دقائق : ورد في المتن- 2922
  .تنقاد، والتصويب من ج: األصل- 2923
  .الذي به: م، ك- 2924
  .الرائق: م- 2925
  .ساقط من م- 2926
  .ساقط من ج- 2927
  .وكّل: ج- 2928



 288

 عند  يصير إلى شكله، وهو عند اللّئام أكثر منه2930الذّهب لئيم ألن الشيء :2929النّظّام

  .الكرام

  .استراح من حيث تعب الكرام: 2931وذكر رجال فقال

  :أبو الهذيل

 ،وال في [ال يجوز في دور الفلك، وال في تركيب الطبائع، وال في القياس، وال في الحس

  . وال في الواجب، أن يكون محب ليس لمحبوبه إليه ميل،2932]الممكن

  .نومتى لم يك: 2935متى كان اهللا؟ قال: 2934]لثمامة[ 2933وقيل

  .الجواب عليه:  الكافر؟ فقال2936وقيل له لم كفر

  :2937ابن عّبــاد

ـّن مـن خصـم2938   كمعتزلي  تمكّتن منّـي الشّـوق غيـر مسامـح    قـد تمك

     وأرى الجبـر ضلّــة وشناعـــه  كنـت دهـرا أقـول باإلستطاعــه

     ي؛ فسمعـا للمجبريــن وطاعــه   ظبـ2939]هـوى[ففقدت استطاعتي في 

  
  :2940]الّروميابن [

   صفـدا2941اه معتـز ليـا مقتـراـ    كفّ  ما عذر معتـز لّـي موسـر منعـت
                                                 

هـ، أمالي 231بن سيار البصري، من أئمة المعتزلة، ورئيس الفرقة النظامية، توفي سنة هو إبراهيم - 2929

  .234: 2، النجوم الزاهرة97: 6، تاريخ بغداد132: 1المرتضى
  .الشكل: ك، ج- 2930
  :، فقال"يستوي عندي المدح والذّم:" وذكروا رجال يقول: م- 2931
  .ساقط من ك- 2932
  .قيل: م- 2933
  .ساقط من ك- 2934
  .فقال: ك، ج- 2935
  .كفر الكافر: قيل له: وقيل كفر الكافر، ك: م- 2936
  :الصاحب بن عباد حيث قال: ج- 2937
  ".مخالس:"... 923: 4، وفي زهر اآلداب320: 3لمعتزلي، وال يستقيم به المعنى، وهو باليتيمة: ك- 2938
  .923: 4، وزهر اآلداب320: 3ظنّي، والبيتان باليتيمة:... ورد بالهامش، م- 2939
  .من جزيادة - 2940
  ...".مثله:"...922: 4معسرا، وفي زهر اآلداب: ك، ج- 2941
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  ّل الـذّي عقـداـ فقد ح2943    إن قال ذاك  بطــهث المحتـوم 2942أيزعـم القـدر

  :]األطباء[   ]ظ50[
  2944.كّل كثير عدو الطّبيعة

  .2945العادة طبيعة خامسة
  .الطب استدامة الصحة، ومرمة العلّة

  . هو األزم2947الدواء 2946]العرب[

  .2948رب أكلة تمنع أكالت

  .خفّف طعامك تأمن سقامك

واء الكي2949آخر الد.  

  .2950البطنة تذهب الفطنة[

  .2951]من لزم القصد استغنى عن الفصد

  . بما يكره2952العاقل يترك ما يحب ليستغنى عن العالج: العجم
  .واهلرم مرض طبيعي. م عارضراملرض ه: جالينوس

  .من السماء بطل الدواءإذا كان الداء 
  .جمالسة الثّقيل محى الروح

  .2954 الحياة فليكثر أو ليقّل2953صاحب الجماع مقتبس من نار

                                                 
  .إن عمر: م- 2942
  ...".ذاك حّل:"... هذا، وفي زهر اآلداب: ج- 2943
  ".كل كبير:" 155: 2لطبيعة، وبالمجمع:... ج- 2944
  .290: 1المجمع- 2945
  .ساقط من ك وج- 2946
  .الداء: م- 2947
  .399: 1والجمهرة"  منعت:"...، وفيه93: 2، والمستقصى415: 1مجمع األمثال- 2948
  . منسوب للقمان بن عاد3: 1ساقط من ك وج، وهو بالمستقصى- 2949
  .145: 1المجمع- 2950
  .زيادة من م، وك، وج- 2951
  .بالعالج، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 2952
  .ماء: ك- 2953
  .رهمنيك عمرك، إن شئت قلله، وإن شئت كثّ: علي بن أبي طالب: أو يقل، في م ورد بعده: م، ج- 2954
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  .أنا للمريض الذّي يشتهي أرجى منّي للصحيح الذّي ال يشتهي

  . للثوب، ينقّيه ولكن يبليه2955مثل الدواء للبدن كالصابون: بقراط

  .2956ريه هو الّذي يأكلك وما ال تستم،إنّما تأكل ما تستمريه

  . مما يشتهي2958من أكل ماال يشتهي اضطر إلى اإلمتناع: 2957]أهرن[

  .الحزن مرض الروح، كما أن األلم مرض البدن: 2959]غيره[

  :بختيشوع
  .أكل القليل مما يضر أصلح من أكل الكثير مما ينفع

  :2960ابن ماسويه

  .2961عليك من الطّعام بما حدث ومن الشّراب بما قدم

  :2962ن قّرةثابت ب

 له جارية حسناء، وطباخ حاذق، 2964 بالشّيخ من أن يكون2963ليس شيء أشد إضرارا

  .، ومن النّكاح فيهرم2965ألنّه يستكثر من الطّعام فيسقم

  .صانع الطّبيب قبل أن تمرض: 2966]العامة[

  .2967ليس على الطّبيب إسفيدباج

                                                 
  .مثل الدواء مثل الصابون: ك- 2955
  .ما تشتهي، وما ال تشتهي فهو يأكلك:... كل ما تستمرئه، وما ال تستمرئه هو بأكلك، ك، ج: م- 2956
  .ساقط من م- 2957
  .امتناع: ج- 2958
  .ساقط من م- 2959
المأمون، هو يوحنا بن ماسويه أبو زكريا، سرياني األصل، عربي المنشأ، طبيب ومترجم، خدم هارون الرشيد و- 2960

  .65، طبقات ابن جلجل175: 1، طبقات األطباء248: أخبار الحكماء. 243مات سنة 
  .بما عتق: م- 2961
هـ، حكماء 288ثابت بن قّرة الصابي، طبيب حاسب، فيلسوف، اتصل بالمعتضد العباسي، توفي سنة - 2962

  .215: 1، طبقات األطباء20اإلسالم
  .ضرارا: م- 2963
  .أن تكون: ج- 2964
  . فيمرضفيقسم: م- 2965
  .ساقط من ج- 2966
  .161: األمثال- 2967
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  .فالن أوصف من طبيب

  .2968هولي كالطّبيب ال كالمغنّي

  *2969لنّاس وهو مريضطبيب يداوي ا* 

  .2970يا طبيب طب نفسك

  *ومـن العجائب أعمش كحال* 

  :ابن الّرومي
  2971* غلط الطّبيب إصابة المقـدار*

  :2972]لمتنّبيا[
  * صحت األجسام بالعـلل2973فـربما* 

   المريــــب2974يءتمثّلهم لـدى الشّ  وللسقّــاط أمثال فمنا : الّصنوبرّي

  أال فاضـرب به وجه الطّبيــــب  إذا ما كنـت ذا بـول صحيـــح   ]و51[

   2975:]آخر[
  فنجا ومـات طبيبه والعــــــود  كم من عليل قد ختطّاه الـــردى  )41(

 
 
 
 
 
 

  2976:]غيره[

                                                 
  . منسوب للمولدين484: 2كالمغاني، وهو بالمجمع: ك- 2968
  .، منسوب للمولدين612: 1المجمع- 2969
  .، منسوب للمولدين488: 2، وكذلك هو بالمجمع)بكسر الطاء(ِطب لنفسك : م، ك، ج- 2970
  *والنا يلحون الطبيب وإنما:*في ك ورد صدره- 2971

  عمرت محالته عن األصدار  ب على مــوردغلط الطبي: ج

      والناس يلحون الطبيب وإنما     غلط الطبيب إصابة المقدور

  .المقدور:... وفيها
  .ساقط من م- 2972
  لعل عتبك محمود عواقبه؛:* ، وصدره935: 4  وزهر اآلداب210: 3وربما، والبيت بالديوان: م، ك، ج- 2973
  .لدى الشيب، والتصويب من ك: األصل- 2974
  .زيادة من م، وك، وج، وجاء فيها بترتيب مختلف- 2975
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ـّه ودوائـــــه )42(   أتـــــى 2977ال يستطيع دفاع مقدور  إنّ الطّبيب بطب
   فيما مضـــى2978قد كان يشفي غريه مـا للطّبيب ميوت بالداء الـــذّي )43(
  جلب الدواء وباعه ومن اشتــــرى واملداوى والـــذّيذهب املداوي  )44(

  2979]:عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر[
  راس األطبـــــاءـالّء أعـما كنت أحسب أن الدهر يجعل أمـراض األع

   األعـــــالّء2980رات األطباء أسقام  حتّى تبين في ذا الدهر أن تجـــا

   :2981]أبو الفتح البستّي[

  ل النّضـج بحـرانـد قبـفليس يحم  ي األمـر تطلبـهـوال تكن عجال ف

  :وله[

  2983] لألوجـاع2982اب أطـبـّإن الكت       ال تعتمـد إالّ رئيسـا فاضـــال

  :2984]وله[

  ومـن دونهـا حالـة مضنيــه   الثيـاب     2986رء حرـ يلبس الم2985وقد
       وعلّتهـا ورم فــي الريـــه   يكتسـي خـده محــرة2987كمـا )45(

  :2988]وله[

ـن المــسنّـك أنّنـي لي2989     فإنّـي إذا انتضيـت حســـام ال يغر  

                                                                                                                                                         
  .زيادة من ج- 2976
  .محذور: م، ك، ج- 2977
  .يبري مثله: مثله، ج: ك- 2978
  ...عبد اهللا بن عبيد اهللا: ورد بالهامش خطأ- 2979
  .أمراض: ك- 2980
  .934: 4فال تكن، وكذلك هو في زهر اآلداب: ، وفيها358: 4تكملة من، وك، وج، والبيت باليتيمة- 2981
  .358: 4إن الكيان، وكذلك هو في اليتيمة: إن الكبار، ك: ج- 2982
  .زيادة من م، وك، وج- 2983
  .زيادة من م، وك، وج- 2984
  .فقد: ج- 2985
  .خز الثّياب: ك، ج- 2986
  ...كمن: ، وفيها358: 4كمن، والبيتان في اليتيمة: حر، والتصويب من باقي النسخ واليتيمة، م: األصل- 2987
  .جزيادة من م، وك، و- 2988
  ...فغربي: 387: 4والبيتان بالبيتيمة. حسامي، وهو ساقط من ك وج... فعزمي: م- 2989
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  ـم فيـه آلخريــن زكــامـأنـا كالـورد فيـه راحـة قـوم      ث

  :2990]وله[
  2991    وإن كـان فدمـا ثقيـال عبامــا  وإني ألختـص بعـض الرجـال

  امـــا يشهي الطّع2992-    ثقيل وخيم   علــى أنّــه–فـإن الجبـن 

  :2993]وله[

  2994    ضرر السعال بمن به إستسقــاء  إن الجهـول تضرنـي أخالقـه
  الشعــراء )46(

  .2996ويل للشعر من رواية السوء: 2995الحطيبئة

  .2998خير الشّعر الحولي المحكّك المنقّح: 2997زهير

  :غيره

نيوأسرى مروءة الد ،ريالشّعر أدنى مروءة الس.  

  .يالجناح بالخوافي والقريض بالقواف

  2999]الشّعراء أمراء الكالم[

  3000]أشعر النّاس من أنت في شعره[

3001رويد الشّعر يغب  

  .3002 الزحاف في الشّعر كالرخصة في الفقه:األصمعّي   ]ظ51[

                                                 
  .زيادة من م، وك، وج- 2990
  .األحمق: العي عن الكالم، وقلة الفهم، والعبام: الفدم- 2991
  .935: 4، وزهر اآلداب358: 4وخيم ثقيل، اليتيمة: م- 2992
  .زيادة من ج- 2993
  .358: 4اليتيمة- 2994
  . وكذلك جزهير،: األصل- 2995
  .من رواة: ويروى:... 383: 2، المستقصى35: الشعر، األمثال:... م- 2996
  .الحطيئة، وكذلك في  وج: األصل- 2997
  .المنقح المحكك: م- 2998
  ..زيادة من م، وك، وج- 2999
  .ساقط من م- 3000
  .388: 2، والجمهرة106: 2، وامستقصى404: 1المجمع- 3001
  .ورد في ك وج بترتيب مختلف- 3002
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  :جرير

  .3003أنا ال أبتدي ولكن أعتدي

  . من بر الوالدين3005]ضرب[إعطاء الشّاعر : 3004]غيره[

  .3006المدح مهزة للكرام

  .الممدوح 3007خير المدح ما وافق حال

  .3011إفعلوا حتّى أثني: 3010إمدحنا بشعرك، قال: 3009 لسالمة بن جندل3008]تميم[قالت 

   .3012اللّهى تفتّق اللّهاة: غيره
  .تنح عن طريق القافية

  .3013الحمد مغنم والذّم مغرم

  .بيع الشّعر بالشّعر ربا

  .أحسن الشّعر أكذبه

  :ابن المقفّع

  .يئنيما يجيئني من الشّعر ال أرضاه وما أرضاه ال يج

  .3015شغلني الشّعير عن الشّعر: 3014]العامة[

  .ما ظنّك بقوم أحذقهم أكذبهم: 3016]الخاصة[
                                                 

  .قتديولكن أ: م- 3003
  .ساقط من م- 3004
  .ورد بالهامش، وهو ساقط من م- 3005
  .للكرم: ك- 3006
  .حالة: ك، ج- 3007
  .ساقط من ك- 3008
  .86: 2هو أبو مالك سالمة بن جندل بن عبد عمرو التميمي، شاعر جاهلي، خزانة األدب- 3009
  .فقال: م، ك، ج- 3010
  .عليكم:... م- 3011
  .يفتح اللها: حلق، م، كاللحمة المشرفة على ال: العطايا، واللهاة: اللهي- 3012
  ...والمذمة:... 299: 1المجمع- 3013
  .زيادة من م، وك، وج- 3014
  .والبر عن الِبر:... ، وفيه544: 1المجمع- 3015
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: ؟ فقال3018]عليه وسلّم[ لم ترث رسول اهللا صلّى اهللا 3017]مالك: بن ثابت[قيل لحسان 

  .جلّت المصيبة عن المرثية

  .نىوجد آجرا وجصا فب: 3020 في الهاشميات فقال3019إن الكميت قد أحسن: وقيل للفرزدق
  :قد خرجت من العروض يف قولك:وقيل أليب العتاهية

        *عتب ما للخيال خبريني ومالي؟* 

  أنا أسن من العروض: فقال

 أولج في المسامع، وأجول 3022ألنّها: إنّك تقصر أشعارك، فقال: 3021وقيل ألبن الزبعرى

  .في المحافل

  3024]لعنقيكفيك من القالدة ما أحاط با:  مثل ذلك، فقال3023وقيل للجماز[

  :قال المأمون للعتّابّي

  .3026 لعطية من لساني بالمسألة]با[يدك أطلق  :، فقال3025]سلني[

  :3027وقيل للعّجاج

  . من البناء3028الهدم أيسر: إنّك ال تحسن الهجاء، فقال

                                                                                                                                                         
  .زيادة من م، وك، وج- 3016
  .ورد بالهامش- 3017
  .، وما بين قوسين ساقط من م...ما بالك ال ترثي: م، ك، ج- 3018
  .قد أحسن جدا: م، ج- 3019
  ... نعم:فقال: م، ك، ج- 3020
عبد بن الزعبري بن قيس السهمي القرشي، شاعر قريش في الجاهلية، أسلم بعد فتح مكة، ومدح الرسول صلى - 3021

  .391: 1، إمتاع األسماع140، 137: 4اله عليه وسلم، األغاني
  .ألن القصار: ك، ج- 3022
  .للخباز: ، م163: آلدابأبو عبد اهللا محمد بن عمرو، كان من أحلى الناس حكاية وأكثرهم نادرة، زهر ا- 3023
  .زيادة من م، وك، وج- 3024
  .ورد بالهامش- 3025
يا أمير المؤمنين، يدك : ك، ج. سلني قال: ولما قال المأمون للعتابي: م، ك. ما بين قوسين زيادة اقتضاها السياق- 3026

  ...أطلق من: بالعطية أبسط، ج
إلى أيام الوليد بن عبد الملك، شرح شواهد هو عبد اهللا بن رؤبة التميمي، شاعر راجز مجيد، أسلم وعاش - 3027

  .218: 4، األعالم18: المغنى
  .أسهل: ك، ج- 3028
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  :البحترّي

  .الشّكر نسيم النّعم

  .لسان الشّاعر أرض ال تخرج الزهر حتّى تستسلف المطر: غيره

  .3030 محمود إالّ منهم، والكذب مذموم إالّ فيهم3029ادما ظنّك بقوم اإلقتص

  .والنّظم يبقى بقاء النّقش في الحجر. 3032النّثر يتطاير تطاير الشّرر: 3031ابن عّباد

 الكذب مثوبة، ويقرع جليسه في أدنى 3033]المدح[إياك والشّاعر؛ فإنّه يطلب على : غيره

  .زلّة

  :أبو سعيد المخزومّي

   أكـن شاعــرا3034]لم[   يا ليت أنّي    الكلـب والشّاعـر فـي حالـة

      يستطعم الوارد والصـــــادرا     أمـا تـراه باسطــا كفّـــه]و52[

ـّـا          [   3035]    مــا كنـت إالّ رجـال تاجـرا  واهللا لـوال خطـرات الصب

  3036]:بن املعذّلا[
   السـؤال3037]ذلّ[بني ذل اهلوى، و       أي ماء حلر وجهك يبقــــى

  :3038]وف بن محلّمع[
  ولكن وجهي مفحم غري شاعــر        لساين وقليب شاعران كالمهــا )47(

  :3039]المتنبّي[

                                                 
  .اإلقتصار، والتصويب من م وك: األصل- 3029
  .إالّ عندهم: ك- 3030
  .الصاحب: ك، ج- 3031
  .الشجر: ك- 3032
  .ساقط من م، وك، وج- 3033
  .ساقط من ك- 3034
  .زيادة من ج- 3035
  .زيادة من م، وك، وج- 3036
  .ورد بالهامش- 3037
وهو عوف بن محلم الخزاعي، أحد العلماء الشعراء الرواة، اختص بطاهر بن الحسين، . زيادة من م، وك، وج- 3038

  .139: 16، معجم األدباء118: 2هـ، فوات الوفيات220ثم بابنه عبد اهللا، توفي سنة 
  .زيادة من م، وك، وج- 3039
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   على الشعـــراء3040لساين يرىب         امللوك وإن كــانوفؤادي من )48(

  

  :3041]ابن أبي فنن[
  3042يلوم على البخل الرجال ويبخـل        وإن أحقّ النّاس باللّوم شاعــر

  :3043]دعبل[
  ات قائلـــهـوجيده يبقى وإن م  ،  3044الشعر من قبل ربهميوت رديء  )49(

  3045ر ويكـتبـوما الشعر إالّ ما يسي       أراين إذا ما قلت شعرا أسرتــه

  الهجــــاء 3046عداوة من يقّل عن     ومما يقتل الشّعـراء غمــــا

  3047   على العورات موفية دليلــــه  وللشّعراء ألسنـة حـــــداد

  3048   جمعك معنا هن في بـيــــت  سين بيتا ســـداأحسن من خم

  :3049]أبو تّمــام[
   3050!   والشّعر ما لم يك عند أهلــــه ما أضيع الغمد بغيــر نصلــه

  :3051]علّي بن الجهم[

   ليس بذي حد3052]هو[    كهام ويفري و   وما الشّعر إالّ السيف ينبو وحـده

                                                 
  .159: 1يربي، والتصويب من م، وك، وج، الديوان: األصل- 3040
  .زيادة من م، وك، وج- 3041
  .177: 1، وشعراء عباسيون641: زهر اآلداب- 3042
  .زيادة من م، وك، وج- 3043
: 2، الشعر والشعراء695: 3، زهر اآلداب119: ، اإلعجاز واإليجاز124: أهله، وكذلك الديوان: م، ك، ج- 3044

  ...".ويحيا:"... ، وفيه851
  .غيره: آخر، وفي ك: في م ورد قبل البيت- 3045
  .آخر: من، والتصويب من م، وك، وج، وفي ك وج ورد قبل البيت: األصل- 3046
  :آخر، وفي ج ورد بعده: في ك وج ورد قبل البيت- 3047

      وداراهم مدارة جميلــة  ومن عقل الكريم إذا اتقاهم

     وإن كذبوا فليس لهن حيلة  إذا وضعوا مكاويهم عليها
  .ساقط من ك، وورد في م بترتيب مختلف- 3048
  .ن م، وك، وجزيادة م- 3049
  .470: 4الديوان- 3050
  .زيادة من م وك- 3051
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  نه ولم يـكن مستعــــارا    اس م  إن خير األشعار ما يستعير الـنّـ

  

  

  :3053]أبو تّمــام[
   تبىن املكــارم3054       بناة املعايل أين  ولوال خالل سنها الشعر مـا درى )50(

  :3055]ابن الّرومي[
ـّاس   3056       بالذّي يبقيه أرواح له عطــرات  أرى الشّعر يحي المجد والن

  3057عظم نخـــرات       وما النّاس إالّ أ  وما المجد لوال الشّعر إالّ معاهـد

  :3058]أبو فراس[
  رأوا حنوهـا وضــــــي    ملّــاايلـ للمع3059ومـتناهض الق )51(

  تكلّف الشّعر بالعــــــورض   ات كــــــداـتكلّفوا المكرم

  :3060]المنّجمــون[
  3061.دقيق علم النّجوم ال يدرك، وجليله كثير الكذب

  يــدورب النّجـم يفعـل مـا ير  3062يدبر بالنّجوم وليس يــــدري

  3063]علم النّجوم على العقول وبال[

   نفــع سبيـــــــل3064]ال[و  ليـس للنّجم إلى ضـــــــر]   ظ52[

                                                                                                                                                         
  .ورد بالهامش، وهو ساقط من م- 3052
  .زيادة من م، وك، وج- 3053
  ...".بغاة الندى من أين تؤتي:" 183: 3كيف، وهو بالديوان: م، ك، ج- 3054
  .زيادة من م، وك، وج- 3055
  .والباس بالندى تتقية:... لدى تبقية، ج: ك- 3056
  ...".الناس لوال... و:"، ك"معاهدا:"... م- 3057
  .زيادة من م، وك، وج 3058
  .178: الناس، والبيتان بالديوان: م، ج- 3059
  .ورد بالهامش- 3060
  .الخلل: ك- 3061
  .تدبر بالنجوم ولست تدري: م، ك- 3062
  .زيادة من م- 3063
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   دليـــــل3065قات والســـمت  إنّــما النّجـــم عـــلى األو 

  أو كان يرجــو المشتـــــري   من كان يخشى زحـــــــال

  

  3066ري بـــــ-كان أبي األدنـى   ولـــــــو-فإنّني منـــه

  :3067]أبو الفتح البستّي[
  أقوى من املشتري يف أول احلمـل  قد غض من أملي أني أرى عملـي )52(

   الحظّ من زحــل3068كأنّنـي أستمد    وإنّني راحل عما أحاولـــــه

  فأحكم علـى ملكه بالويل والحـرب    إذا غدا ملك باللّهو مشتغــــال

  3069نجم اللّهو والطّـربلما غدا برج    ألم تر الشمس في الميزان هابطـة

   احتقــادا3071دـوتبعد حيــن تحتق    اـ رضاه3070]لذي[وقد تدني الملوك 
  ويف التربيع يـسلب ما أفـــادا   يـيعط 3072]يف التثليث[كما املريخ  )53(

  ن يجـــبـ فليمتحن م3074       تمدحت  ي كمــــاـ فإن3073ّ]بي[أال فثقوا 
  ي باملنقـــــلبـ قلب       وال برج  فال كوكيب راجع يف الوفــــاء )54(

  وفازت قداحهم بالظّفــــــر  ال عـلّـــــةـ ب3075لئن كسفونا

                                                                                                                                                         
  .تكملة من م وج- 3064
في ج لمنصور الفقيه، وهو في م، وك وج بترتيب مختلف، مع نسبتها . والشمس، وورد البيتان بالهامش: ج- 3065

  .187: 19وكذلك بعجم األدباء
وفي ك وج نسب البيتان لمنصور الفقيه، . والتصويب من م وج... كان إلى األدنى: األصل. وإن:... م، ك، ج- 3066

  .186: 19وكذا معجم األدباء
  .زيادة من م، وك، وج- 3067
  .449: 2أستدر، زهر اآلداب: 359: 4يتيمة الدهر. أستدير: أستدر، وج: ك- 3068
، وزهر ...اما ترى: ، وفيها359: 4في م، وك، وج نسب البيتان ألبي الفتح البستي، وهما في يتيمة الدهر- 3069

  .449: 2اآلداب
  .ساقط من ج- 3070
  .يحتقد، في م، وك وج نسب البيتان ألبي الفتح البستي: ك- 3071
  .االستخدامالتسرع أو : يحتقد احتقادا، والحفد: 360: 4ساقط من ج، يتيمة الدهر- 3072
  .راجعا... فما: 449: 2، وزهر اآلداب360: 4ساقط من ج، والبيتان بيتيمة الدهر- 3073
  .ونسبت األبيات التالية ألبي الفتح البستي في، وك، وج. مدحت: ك- 3074
  .449: 2وزهر االداب... ، وفيها، كما تكسف360: 4كشفونا، والبيتان باليتيمة الدهر: ك، ج- 3075
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         كما يكسف الشمس جرم القمــر  فقد يكسف املرء من دونــــه )55(

   ما فيه زيـغ وخلــــل3076       مثل شرف الوغد بوغـد مثلـــــه

  ـل زحـ3077شرف المريخ في بيت  ودليل الصدق فيمـا قلتـــــه    

  ه السفـلـي أوجـال فــي صـبب أشرافه وعـال تعجبن للدهر ضلّل ف[

  

  3078]فالمشتري السعد عال فوقه زحـل        وانقد ألحكامه أنّى تقاد بهــــا

  حتّى أخّل بطاعة النّصحـــــاء         ملكـه3079وةـه قـذي غرتـقل للّ

   الجـوزاء أوج الشّمس في3080وكذاك   شرف الملوك بعلمهم وبرأيهـــم

  فساد األماكن والشّر يعــــدي     المرء بعد الصـالح3081]يفسد[وقد 

  إذا كان في موضع غير سعـــد    3082كما السعد يقبل طبـع النّحـوس

  من بعد طول العهـد بالمــوارد    ما أنس ظمآن بعذب بــــارد] و53   [

  من سيد محض النّجار ماجـــد    بكتـــاب وارد3083]كأنسي[إالّ 

  *3084أنّما استماله من عطــاردك* 

  ر للمشتـريـ فهل من مشت3086شوب  ن ـ كطبع المشتري ما فيه م3085طبعي

  3087اد للمريـــــخـحاشاك أن تنق  يا من تولى المشتري تدبيــــره

  روج بضائــرـفما كّل تربيع الب   من كـّل شيء مفـزع3088ال تفزعن
                                                 

  .مثال: ك- 3076
  .يزيغ... 450: 2، وزهر اآلداب360: 4رج، يتيمة الدهرب: م- 3077
 وجاء البيتان في م 450: 2، وزهر االداب192: 4وعلى في أوجه، والتصويب من م، ويتيمة الدهر: األصل- 3078

  .بترتيب مختلف، وهما ساقطان من ك وج
  .عزة: م، ك، ج- 3079
  .450: 2، وزهر اآلداب360: 4كذلك، والبيتان بيتيمة الدهر: م، ك- 3080
  .ورد بالهامش، ونسب البيتان في م، وك، وج للبستي- 3081
  .450: 2، وزهر االداب361-360: 4النجوم، والبيتان بيتيمة الدهر: ذم- 3082
  ...".بماء:"... 450: 2، وزهر اآلداب361: 4ورد بالهامش، والبيتان باليتيمة- 3083
  .استماه: ك- 3084
  طبع: ك- 3085
  .361: 4، وهو باليتيمةشر، ورد البيت في ك بترتيب مختلف: ج- 3086
  .61: 4اليتيمة- 3087
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  3089]ر بـرـ صهبكر شكر زفّت إلى[  وأتم األشياء نـورا وحسنـــــا

  ن قـران بـر وشكــرـمنظرا م   في الحوت أبهى3090ما قران السعدين

  3092له الخلق األشرف األطــــرف  3091ى بيتــه مـاجدـدعانـــي إل

  3093بعذر هو األلطف األطــــرف   فالزمت بيتي وال طفتــــــه
  عطارد يف بيتـــه أشــــرف عطارد جنمي وال شـــــك أنّ )56(

  لرئاسة وتصاغروا وتخادمــــوا   ال تتعرضـوايـا معشـر الكتّاب 

  3094إالّ عطارد حين صــــور آدم  إن الكواكب كن في أشرافهــــا

  الشّمس 3096 تنكسف3095]التّنّين[فمن ذنب    وال غرو أن يمنى أديـب بجاهـل

  :القضاة والعدول

  .حسن رأي القاضي خير من شاهدي عدل

  .3097إذا كذب القاضي فال تصدق
  . وأىب القاضياصطلح اخلصمان

  .3098في بيته يؤتى الحكم

  .3099من يأتي الحكم وحده يفلــح
  .القاضي ال يسمع ما يكره

                                                                                                                                                         
  .وال تفزعن: م، ك، ج- 3088
  .ورد مطموسا في ج- 3089
  .361: 4السعدين، بكسر السين، والتصويب من م، والبيتان باليتيمة : األصل- 3090
  .سيد: م، ك، ج- 3091
  .األظرف: ك- 3092
... سيد:"... ، وفيها362: 4يمةاأللطف األظرف، واألبيات باليت: األظرف األطرف، ج: األطرف األلطف، ك: م- 3093

  ".األشرف األظرف:"450: 2في بيته أظرف، وزهر اآلداب... األشرف األظرف
  ...".أشرفها:"... 450: 2، وزهر اآلداب362: 4البيتان في يتيمة الدهر- 3094
  .أديب التّنّين: ورد مطموسا في المتن، وأعديت كتابته بالهامش، ك- 3095
  . م، وك، وجتتكشف، والتصويب من: األصل- 3096
  .فال يصدق: 21: األمثال. يصدق: ك- 3097
  .87: 2 والجمهرة183: 2المستقصى- 3098
  .أي يظهر على خصمه: يفلج: 360: 2يفلح، المستقصى في األمثال: 346: 2أفلح، مجمع األمثال: م- 3099
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  يوما إذا كان خصمه القـاضـــي  واملرء ال يرجتى النجاح لــــه )57(

  فتعديل الشّهود إلى القـــــرود  3100]إلى ابن آوى[ إذا كان القضــاء ]ظ53[

  3101 نقض القضـــــاءأتاه خصمه  قضــــى لمخاصم يوما فلمــا
  فإنّ قضاة العاملني لصـــــوص  فال جتعلني للقضاة فريســـــة )58(

  3102وأيديهم دون الشّصوص شصـوص  مجالسهم فينا مجالس شرطــــة

  

  :3103]محمود الوّراق[
  ة اجلائريــــن إىل القضـــاة  كنا نفر مــــــن الــــوال )59(
  ـــــوالةجور القضاة إىل الــ  ر مـــــــنـ حنن نف3104فاليوم )60(
   3105:]قال اجلماز[ )61(

  ة على العفاةـن البرامكــا زمـنّه        أـدة كـبمائ[النـــا فــجاءن

  3107اةـــاب القضـى بـم علـة اليتيـن دمعـراب أرقّ مـ بش3106]اـم جاءنـث

   3108:]غيره[

  . سم قاتل3109ريق العدول

  .3110رب عدل في ظاهر أهل السمت وباطن أصحاب السبت
  .ب ملسذئاب طلس يف ثيا

   :  والّدّهاقين3111البنّاء

                                                 
  .ورد مطموسا في ك- 3100
  .ورد في م بترتيب مختلف، وهو ساقط من ك وج- 3101
  .دون اللصوص شصوص: م- 3102
  .ورد بالهاش- 3103
  .فاآلن: م، ك، ج- 3104
  .زيادة من م، وك، وج- 3105
  .ورد بالهامش- 3106
  .القاضي: م- 3107
  .ساقط من م- 3108
  .العذول وهو منسوب للمولدين : 446: 1مجمع األمثال- 3109
  .الّسمت: ج- 3110
  .الزراع، وجاءت األمثال في م، وك، وج بترتيب مختلف: التّنا، ك: م- 3111
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  . الحساب عند البيدر

  3112]كتب الوكالء سفاتج الهموم[
  .ابتغوا الرزق يف خبايا األرض

  .3113مطرة في نيسان خير من ألف سان

  .3114إذا كانت السنة مخصبة تبين خصبها في النّيروز

  .3115ال تؤتي الضيعة أكلها إالّ من تولّى كلّها
  .ين ظلّك أعمرأر: تقول الضيعة لصاحبها

  .خرير الماء في الضيعة عبارة عن العمارة

  .الضيعة في غير بلدك لغير ولدك

  .نقصان الغلّة زيادة الغلّة

  .فالح المعيشة في الفالحة

  .الضيعة ضائعة ما لم تدبر بقوة ساعد وجد مساعد

  .3116السعر تحت المنجل

  3117قلّت فواضلــهأرى عازب األموال   سأبتــــاع ماال بالمدينة إنّنــي

  كـي وحملـل حملـك أحمـي ظلّـ عنيابعـد: تقول النّخلة لجارتهــــا

  3118]ك اإلخــوانـاتّخذ ضيعة تفي لك إذا خان: إسماعيل بن صبيح، لصديق لـه

   باعـهـا3119ّلـفمن ذّل قاساها ومن م    هي المــــال إالّ أن فيها مذلّة

   3120]محمود الوّراق[  ]و54[

                                                 
  .ساقط من ك وج- 3112
  .ساق)... بفتح الطاء(مطرة : 375: 2 بستان، مجمع األمثال:ج- 3113
  .157: األمثال- 3114
  .ضعيفها ، وهو ساقط من ك وج: كلّها- 3115
  .، منسوب للمولدين500: 1مجمع األمثال- 3116
  .فضائله: ج- 3117
  .زيادة من ك، وج- 3118
  .عز: م- 3119
  .ساقط من م- 3120
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  يريد أن تبقى لصبيانــــــــه   ـة ذو ضيعةالضيعــ 3121ال يقبض )62(

  عادني مذرزئته العــــــــواد  لي زرع أتى عليه الجـــــراد[

  3122]قبل أن يبلغ الحصاد حصــــاد  كنت أرجـــو حصاده فأتـــاه

  3123:]غيره[

  ندمت على التفريط في زمن البــذر   إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا

  :وفي كتاب المبهج

  ن غالّت الرساتيـــــــــق   ـل الدهقـــــــاإذا ما نقـ

  

  3124ء في سود الجواليــــــــق   فكم من نعمــة بيضــــــا

  3125:]وفيه[

   الحــركـــه3127ال تكــثرـ       جم  3126جمـال معيشـة المثــــري

   البـركـــه3128ألــقت حولهـا   إذا بركت ببـاب الــــــداّر

  :التّّجار والّسوقة

  .التّجارة إمارة

  .3129رأس المال أحد الربحين

  .3130الصرف ال يحتمل الظّرف
  . نصف التجارة3131التعبري

                                                 
  .ال يغصب: م- 3121
  .ساقط من م وج- 3122
  .ك وجآخر، ساقط من : م- 3123
وهو العدل من صوف أو شعير، وهي كلمة فارسية، والرساتيق : الجوليق، والجواليق، جمع الجواِلق، وِجواِلق: ك- 3124

  .67: جمع رستاق، وهو السواد من األرض، والبيتان للثعالبي في كتابه المبهج
  .وفيه أيضا: زيادة من ك، ج- 3125
  .التاني:... م، ك، ج- 3126
  .تدمن: ك، ج- 3127
  ...رحلها... تدمن... التّاني:...  وفيه67: رحلها، والبيتان للثعالبي في كتابه المبهج: ملها، جح: ك- 3128
  .25: األمثال- 3129
  .ال يحتمله: 578: 1الصرف مجمع األمثال:... م- 3130
  .207: 1التغيير، مجمع األمثال: ج- 3131
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  .3132كّل شئ وثمنــه

  .3133اشتر لنفسك وللسوق
  .3134النسيئة نسيان والتقاضي هذيان

  .3135األسواق موائد اهللا في أرضه، فمن أتاها أصاب منها

  .3136شاركوا الذّي أقبلت عليه الدنيا، فإنّه أجلب للرزق

  .3137 في كّل سوق، البائع لما ينفق فيهاالرابح

  . المحتكر ملعون3138]و[الجالب مرزوق 

  . توفّق فيه3139بع المتاع من أول طالبه

  . ، وإذا لم ترزق بأرض فاستبدل بها3140]عنها إلى غيرها[إذا لم تربحك تجارة فاعدل 

  .اإلرباح توفيقات

  3141بع الحيوان أحسن ما يكون في عينك

  3142نعوذ باهللا من حساب يزيد

  3143الغلط يرجع

  3144المدبر يحسب النّسيئة عطية ويعتد بها هدية
  . عاجلة خري من ربح بطئ3145وضيعة

                                                 
  .، منسوب للمولدين155: 2، في مجمع األمثال16: ساقط من م، األمثال- 3132
  .190: 1 والمستقصى190، 511: 1مجمع األمثال- 3133
  .النسيئة نسيان: 414: 2، مجمع األمثال120: األمثال- 3134
  .األسواق موائد الخاصة والعامة: م- 3135
  .ساقط من ك- 3136
  .الرابح في كل سوق موصول البائع لما ينفق فيها مقبول: الرابح في كل شيء سوق النافق لما ينفق فيها، ج: م- 3137
  . منسوب للمولدين246: 1 من م، وهو بمجمع المثالساقط- 3138
  . منسوب للمولدين163: 1سوقه وطالبه، وهو بمجمع األمثال: ك- 3139
  .وإذا نبابك منزل فتحول: ، وفيه271: ورد بالهامش، وهو باألمثال- 3140
  . منسوب للمولدين163: 1مجمع األمثال- 3141
  .413: 2نفسه- 3142
  .يرجع: 22: 2نفسه- 3143
  . فيه المدين، يحسب النسية عطية ويعتدها هديةيرجع:... ج- 3144
  . منسوب للمولدين444: 2، وفي مجمع األمثال19: األمثال. وصفقة: م- 3145
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  .3146صفعة بنقد خير من بذرة بوعد

  .3147السلف تلف

  .3148   وال يصلح الحاجات إالّ الدراهم]ظ54[
  .3149من أعطى بصلة أخذ ثومة

  .3150الرديء ال يساوي حمولته

  .3151لعتيقإذا أفلس اليهودي، نظر في حساب أبيه ا

  3152مرجفا في اقتضاء دين قديــم    من أمارات مفلس أن تــــراه
  . ال ينحاش3153املعاش إن مل حيش

  .3154ما المرء إالّ بدرهميه

  .3155قلّة العيال أحد اليسارين

  .3156العيال سوس المال

  .3157أطلق يديك تنفعاك يا رجل
  .3158األموال يف األهوال

  . غير النّاقد3159ال يبصر الدينار
                                                 

نسيئة ... صفقة نقد42: صفعة تنقد خير من بذرة توعد، وف ج وردت األمثال بترتيب مختلف، وهو باألمثال: ك- 3146

  .بنسيئة... صفقة بنقد: 577: 1وبمجمع األمثال
  .، منسوب للمولدين499: 1، مجمع األمثال20: ألمثالا- 3147
  .26األمثال... ولن يقضي: ج- 3148
  .، منسوب للمولدين369: 2، مجمع المثال20: األمثال- 3149
  .21: بحمولته، األمثال:... م- 3150
  .منسوب للمولدين... إذا افتقر: 119: 1مجمع األمثال- 3151
  .راجعا إقتضاء: ك... من عالمات: ك، ج- 3152
  .لم ينحش... 21: لم يحاش، والتصويب من م، وك، وهو ساقط من ج، األمثال: صلاأل- 3153
  .23: بدرهمه، وهو ساقط من ج، وهو بالمثال: م، ك- 3154
 منسوب 100: 2المالين، ومجمع األمثال:... 25: األمثال. خير إلى العاقل: ك. ورد في م بترتيب مختلف- 3155

  .للمولدين
  .25: األمثال- 3156
  .27: ، ولعلها تصحيف، وهو باألمثالبأرجل:... م- 3157
  .31: مثالاأل- 3158
  .، منسوب للمولدين276: 2، مجمع األمثال275، 38: الدنيا، وهو خطأ، المثال: ج- 3159
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  .3160ين الدراهمتفرق بين المسلم
  .3161النقد صابون القلب

  3162]النّقود تحّل عقد الحقود[

  .3163وربما غال الشيء الرخيص

 منه3164]له[من اشترى ما ال يحتاج إليه باع ما ال بد   

  .3165ال رسول كالدرهم
  .من مجع ماله من الدوانيق فما عسى أن يعطي غري القراريط

  .3166بونمن اشترى الدون بالدون رجع إلى بيته وهو مغ
  .3167ال تبع نقدا بدين

  .المغبون ال محمود وال مأجور

  .3168المستقرض من كيسه يأكل
  .الكفالة ندامة

  .عصفور في الكفّ خير من كركي في الهواء

  .3169التّقدير في المعيشة نصف الكسب

  .3170من السرف أن تشتري كّل ما تشتهي
  . جهاز ضعيف3171حبال وليف

                                                 
  . منسوب للمولدين207: 1، وبمجمع األمثال242: وهو باألمثال. تعز، وال يستقيم بها المعنى: ج- 3160
  .، وهو فيه منسوب للمولدين414: 2القلوب، وكذلك بمجمع األمثال: م، ك- 3161
  .عقود الحقود، والمثل زيادة من م، وك، وج: ك، ج- 3162
  .وربتما: 279: األمثال- 3163
من اشترى ما ال يريد باع :  بالصيغة التالية43: وهو باألمثال. باع ما يحتاج إليه، وال بد منه: ساقط من ك، ج- 3164

  .وجا منسوبا للمولدين.  يحتاج إليهباع ما: ، كما يلي372: 2ما يريد، وبمجمع األمثال
  .، منسوب للمولدين276: 2كالدراهم وهو بمجمع األمثال: ج- 3165
  .، منسوب للمولدين369: 2، وبمجمع األمثال20:األمثال- 3166
  .، مع نسبته للمولدين276: 2، مجمع األمثال32: مثالاأل- 3167
  .، مع نسبته للمولدين375: 2مجمع األمثال- 3168
  .التقدير أحد الكاسبين، مع نسبته للمولدين: وفيه، 207: 1نفسه- 3169
  .ما يشتهي: م- 3170
  .، مع نسبته للمولدين320: 1مثالحنا أو، وهو بمجمع األ: م- 3171
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  .3172من لم يتغد بدانق تعشّى بأربع دوانيق
  . وال تسرق جارك3173اغلق بابك

  . وال شري3174]فيها[سوقنا سوق الجنّة، أي ال بيع 

  3176]يشبه بالمتاع يعرف سعره في أصله ومعدنه[، 3175]بشد األصل[أعرفه 

  . في التّجارة والمعاملة محاباة3178، أي ليس3177اإلخوان وتعاملوا كاألجانبكتعاشروا 
  .3179التاجر فاجر إال من عصمه اهللا

  

  3180    ق فــي ودك عقــده  بن أبي إسحـاقد نرى يا ا

  ودهـي المــوان سـوق     إلخـي لـذا السوقــوك[

  3182    نبتت لحومهم على القراط   وإنّما3181]   ما للتّجار وللسخاء]و55[

  3183وضيعة السوق ذات تنفيق

  .3184خبز السوق يستطاب

  .3185فالن فالوذج السوق

  .3186 بسالمة األرواح]النّفس[ما أصغر المصيبة في األرباح، إذا عادت 
                                                 

  .31: وهو باألمثال. كلمة فارسية تعني سدس الدرهم: والدانق. بأربعة: يتعشى، م، ك، ج : م، ج- 3172
  .باب دارك: م- 3173
  .سوقنا سوق الجنة: 499: 1وهو بمجمع األمثال. اء، وجاء مطموسا في جوال شر: ورد بالهامش، م، ك- 3174
  ...بشرى: م، ج. ورد مكررا بالمتن- 3175
  .يعرف سره:... ساقط من م، ك- 3176
  .161: األمثال- 3177
  .أليس، وال يستقيم بها المعنى: ج- 3178
  .اهللا تعالى: ك- 3179
  .عهدة، ورد البيتان في م، وك بترتيب مختلف: جك، - 3180
  .للتجارة: ج:  من مساقط- 3181
  .جاء في م وك بترتيب مختلف. على المعراض: م. فإنما: ج- 3182
  .وردت الكلمة مطموسة في المتن، فأعاد الناسخ كتابتها في الهامش والمثل ساقط من م وج- 3183
  .مستطاب: م، ج- 3184
اء في شرحه بأن الجسر، وج:... ، وفيه87: وهو باألمثال. وصنعة ذات تفويق:... وصنعة السوق، ج:... ك- 3185

، 51: 2أهل بغداد يبيعون على جسر باب الطاق   فالوذجا ليس فيه من الحالوة إال السم، يشتريه الفقراء، وهو بالمجمع

  .فالوذج الجسر، وفالوذج السوق، مع نسبته للمولدين: وفيه
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  .3187 الصانع استعملني ؛ وال بأس إن لم تعطني أجرة]يقول[
  .إذا ما غضب السوقي فاحلبة ترضيه

   3188]الّسؤال والمكّدون والغاغة[

 3189]سفتجة[الوجه الطّري  
  .3190احلياء مينع الرزق

  .من مل حيترف مل يعتلف

  .3191التّمييز شؤم

  

  .3192الحركة بركــة

  .3193 حاضرصفاقة الوجه رزق

  . ربح بال رأس مال3194الجدية

  .3195الروزجار رأس مال المكدي

  .3196من رآني فقد رآني ورحلي

  .3199 ليس في البيت سوى البيت3198]و[ سير وال في العظم مخّ، 3197ليس في العصا

                                                                                                                                                         
  .باألرباح، وما بين قوسين ورد بالهامش، وهو ساقط من م، وك، وج: م، ك- 3186
  .األجرة: أجره، ج: م.  قوسين ساقط من مما بين- 3187
  .ساقط من م- 3188
والسفتجة كلمة دخيلة في اللغة العربية، وهي أقرب إلى ما : ، وجاء في هامشه37: ساقط من م، وهو باألمثال- 3189

  .، نسب للمولدين445: 2وبالمجمع. يعرف اليوم بالحوالة
  .ين مع نسبته للمولد321: 1، ومجمع األمثال127: األمثال- 3190
  . مع نسبته للمولدين321: 1التمني، مجمع األمثال: 130: األمثال- 3191
  .، منسوب للمولدين321: 1، مجمع المثال127، 37األمثال- 3192
  ...وصافقة: 127: األمثال- 3193
  .، مع نسبته للمولدين264: 1والجدية، مجمع األمثال: 127: الكدية، األمثال: ج- 3194
  .المقدي: الحرفة، كالزوزجار، وتعني الخدمة أو : م- 3195
  .، منسوب للمولدين370: 2والرحل هنا البيت، وهو أيضا بمجمع األمثال: ، وجاء في هامشه128: األمثال- 3196
  . منسوب للمولدين270: 2، ومجمع األمثال128و71: األمثال- 3197
  .، منسوب للمولدين317: 2، ومجمع األمثال128: وهو باألمثال. ساقط من م، وك، وج- 3198
  .منسوب للمولدين... ليس في: 270: 2، وفي مجمع األمثال128: مثال األ- 3199
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  . برد اآلفاق3200الغرباء
  :ومن أشعارهم

  وال خللق علي أفضــــــــال  احلمد هللا ليس لـي مـــــــال )63(

  وخازني والوكيـل بقّـــــــال  3201شجبي بدنـــــيالخان بيتي وم

  قد نام مع الصوفية وضرب : قالوا3202]في الصناعة[فإذا ذكروا بعضهم بالتّجربة والحنكة 

أي تغرب وبات في غير [ الجوامع، 3204]حصر[، ونام تحت 3203]وجه القبلة[بالجراب 

  .3205]وطن

  .3206]لفقرأي فينا جبرية مع ا[إنّما نحن جبابرة، في أستاهنا خرق 
  

  .3207رأس يف السماء واست يف املاء: ويقولون يف هذا املعىن

  :3208]لجحظة[وينشدون 
  *وللمساكني أيضا بالندى ولع*  )64(

  3209]كتب فالن سفاتج:ويقولون[

  3210]إذا ذهب أهل التّفضل مات أهل التّجمل[

  : 3211]ومن نوادرهم[

  .3212افرش له بنفخة

                                                 
  . منسوب للمولدين22: 2الغرماء، مجمع األمثال: ك- 3200
  .ومسحتي: ومشجني، ج: ومسحبي، ك: م. الحاث: ك- 3201
  .ذكر، وما بين قوسين ساقط من ك: ج... فإذا ذكروا، ذكروا: م. إذا: ك، ج- 3202
  .وجه المحراب:  بين قوسين ساقط م، جوما. فضرب: مع الصوفي، ك: م- 3203
  .ساقط من م- 3204
  .ساقط من م- 3205
  .فينا مع الفقر جيرية، وهو ساقط من م: ك، ج- 3206
  . منسوب للمولدين445: 1مجمع األمثال- 3207
  .ورد غامضا في المتن، وأعاد الناسخ كتابته بالهامش- 3208
  .ساقط من م- 3209
  .ساقط من ج- 3210
  .زيادة من م، وك، وج- 3211
  . منسوب للمولدين52: 2 األمثالمجمع- 3212
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  .من يبندق البعرة يف أست اجلمل

  .3213جلّةاقلع من هاهنا ف
  .ما كلّ وقت تسلم اجلرة

  .3214ست الضراطجزاء مقبل اال

  .3215ال يقوم عطرها بفسائها

  .3216   إذا لم يكن لك است فال تأكل الهليلج]ظ55[

 3219يا أخي، علمت: سمعت كنّاسا في ركن دار يقول لصاحبه: 3218]قال[ 3217أبو العيناء

  .است الجمل قتل أخاه، كما تسقط البعرة من 3220أن المأمون سقط من عيني مذ

  الشّطرنجّيون

  3221من أنت في الرقعـة؟
  .، مثّ نقصناها على قائمة3222زاد يف الشطرنج بغلة

  * فرزنت سرعة ما أرى يا بيدق * 

  *3223وهل تجري البياذق كالرخـاخ* 

  :جحظة[

  3226أودت بشـاهــك ضربـة الـرخ   3225]3224]قل للشّقي وقعت فـي الفــخّ[

                                                 
  .نجله: م- 3213
  .، منسوب للمولدين264: 1، وبمجمع األمثال276: الوجعاء ضرطه، وكذلك في األمثال: ك، ج- 3214
  .عطره بفسائه:... 275: 2، مجمع المثال71:األمثال- 3215
: 1وبالمجمع.  الهليلج، وفيها158: وهو باألمثال. ال تشرب اإلهليج:... ج... إذا لم يكن است فال تشرب: ك- 3216

  .، منسوب للمولدين119
: 3تاريخ بغداد. هـ282محمد بن القاسم بن خالد، أديب ظريف حسن الشعر كفّ بصره بعد الربعين، توفي سنة - 3217

  .278، زهر اآلداب265، نكت الهيمان170
  ...كنّا سمعنا: قال: ساقط من م، ج- 3218
  )بفتح التاء(علمتَ : م- 3219
  .منذ: م، ك، ج- 3220
  .، منسوب للمولدين371: 2مجمع األمثال- 3221
وجاء المثل . الشطرنج: ، وفيها460: 1زاد في الطنبور نغمة، وكذلك في مجمع األمثال: بغال، في م ورد قبله: ك- 3222

  .منسوبا للمولدين
  ).بم الراء(كالرخاخ : م- 3223
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  :3227]غيره[
  واملشرفيــة حول شاهـك تلمــع ــــاوأراك تولع بالبياذق ساهيـ )65(

  :كشاجم

   أقـنـع بالقائمــه3229فـأصبـحـت  3228وقـد كنـت أطمـع فـي قمــرة

  :3230الّسرّي

   مشي الفرازيـن3231]بهم[والراح تمشي   مشوا إلى الراح مشي الرخّ وانصرفوا

  3232]لكان للقاضي بهـا شفعــــــه  لو رمت بالصين شرى ضيعـــة[

   الرخّ في الرقعــــة3233كما يجول  أقطارهــايجـول فـي األرض و

  3234]أعد من الشّطرنج في أول الصــف  وليس قعودي عنك إالّ ألنّنــــي[

   3235النّبيذّيون

  .ما جمشت الدنيا بأظرف من النّبيذ

  .3236ما للعقار والوقار
  .إنما العيش مع الطّيش

  .3237الراح ترياق سم الهم
  .بيد الكأس تعرك أذن الوسواس

                                                                                                                                                         
  .68: ساقط من ج، والبيت بالديوان- 3224
  .ساقط من ك- 3225
  .الرخاخ:  ج- 3226
  .ساقط من م، وك، وج- 3227
  .قمر: ك- 3228
  ...".في قمره:"... ، وفيه374: فقد صرت، وكذلك بالديوان: ج- 3229
  .آخر، وهو ساقط من ج: السري الرفاء، ك: م- 3230
  .الملكة في لعب الشطرنج: والفرزان. ورد فوق السطر- 3231
  .ساقط من ك وج- 3232
  .تجول: م- 3233
  .زيادة من م وك- 3234
  .ذ والشرابالنّبي: ورد بالهاش، م- 3235
  .وللوقار: ك، ج- 3236
  .الهموم: ج- 3237
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  .النّبيذ صابون الهم: ىكسر

  3238]الزبيبي نمكسوذ الخمر[: أبو العيناء[

      3239]:غيره

  3240]الراح كمياء الفرح[
  لكلّ طبيعة رطل  )66(

  * وماء الكـرم للرجـل الكريــم* 

  *ولألرض من كأس الكرام نصيب* 

  :المأمون

  .3241النّبيذ ستر، فانظر مع من تهتكه

  .3242عهاشرب النّبيذ ما استبشعته فإذا استطبته فد

  

  

  

  :الجاحظ

  .3243النّبيذ يرد الشّيوخ إلى طبع الشّبان، والشّبان إلى طبع الصبيان

  :ابن عّباد

 من 3245 أوزار السكر على ظهور الخمر، وطوي بساط الشّراب بما فيه3244قدما حملت

  .خطاء وصواب
  :3246غريه

                                                 
  .ورد مطموسا وأعاد الناسخ كتابته بالهامش- 3238
  .ساقط من ك وج- 3239
  .ساقط من ج- 3240
  .فانظر مع يكسه، وهو ساقط من ج: م- 3241
  .فإذا ذقته استبطبته: ك- 3242
  .طبائع... طبائع:... م، ك، ج- 3243
  .قد حملت: ك- 3244
  .على ما فيه: ك، ج- 3245
  .. م وكساقط من- 3246
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  . لقدم وصيته3247   لوال أن المخمور يعرف قصته]و56[
  .كاحلي بني املوتى؛ يضحك من عقلهم، ويأكل من نقلهم 3248الصاحي بني السكرى

  .3249متابعة األرطال تبطل سورة األبطال
  .أمحق ما يكون السكران إذا تعاقل

  .، والوقار عليه سخف3250التبذل على النبيذ ظرف
   تداويـت منهـا ــا3251]  وأخرى  شربـت علـى لـــذّة[وكـأس 

  ا يتداوى شارب اخلمر باخلمـر  كم  3252]تداويت من ليلى بليلى على اهلوى[
  3253*وللشاربيها املدمنيها مصارع*
  3254:]آخر[
  *أصرفها للهموم أصرفهــا* 

  

  :3255الحسن بن وهب

  . وجهك وتعبس في وجهها3256]في[ما أنصفتها تضحك 

  . الهموم، ويظهر السر المكتوم3257حد السكر أن تغرب: غيره
  .ما أطيب اخلمر لوال اخلمار

  .ألولفالن أثقل من القدح ا

  .هما خليطان من ماء الغمامة والخمر

  3258]هي المصافاة بين الماء والخمر[

                                                 
  .قصبه: م- 3247
  .السكارى: ج- 3248
  ...تبطلق:.. م... متابعة األبطال: ك- 3249
  .طرف: م- 3250
  *وكأس تداويت منها بها: * ورد بالهامش، والبيت ساقط من م، وج، وجاء في ك- 3251
  .تكملة من م، والبيت ساقط من ك وج- 3252
  .المصارع، والتصويب من م وج، وهو ساقط من ك: األصل- 3253
  . كزيادة من- 3254
  . 136: 1فوات الوفيات. هـ250الحسن بن وهب بن سعيد الحارثي، شاعر كاتب، مدحه أبو تمام، توفي سنة - 3255
  .ساقط من ج- 3256
  .تفرق: م- 3257
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   .3260] لست منه في خير وال شر3259]لست من هذا األمر في خّل وال خمر، أي[[:العرب
  .اليوم مخر وغدا أمر

الحد : 3263 الثّمانين، يعني3262أقربه من: 3261ما تحب من الشّراب؟ قال: قيل للفرزدق

  .حديوجب ال 3264]الذّي[

  : ومن كتاب المبهج

  . الراح3265الدنيا معشوقة، ريقها

  .3267 الجتماع المرارة واللّذّة فيهما3266]وذلك[الخمر أشبه شيء بالدنيا، 

  .3268النّبيذ عروس مهرها العقل
  .3269اخلمر مصباح السرور ولكنها مفتاح الشرور

  3270]لكّل شيء سر وسر الراح السرور[
  .مع الندمي املصايفال يطيب املدام الصايف، إالّ  )67(

  انـاع لبـن رضـ حقّا م3272 وأوجب        ـة حرم3271وإن رضاع الكأس أعظم

   3273:]آخر[
                                                                                                                                                         

  .زيادة من ك- 3258
  .ساقط من م- 3259
  .ساقط من ج- 3260
  .فقال: ج- 3261
  .إلى:... ك- 3262
  .الغاية: م- 3263
  .ساقط من ك- 3264
  .112: المبهج. ريحها: ك- 3265
  . من م، وك، وجساقط- 3266
الخمر كالدنيا، :" 79: واللّذاذة فيها، اإلعجاز واإليجاز:... ، وفيه112: فيها، وهو بالمجمع: م، ج. واللّذاذة: م، ك- 3267

  .وهو منسوب لقابوس..." والدنيا كالخمر
  .الخمر: 113: المبهج. األمثال الموالية وردت في ج بترتيب مختلف- 3268
  .، وهو منسوب لقابوس بن وشمكير79: يجاز، اإلعجاز واإل113:المبهج- 3269
  ...اإلرتياح والسرور:... ، وفيه113: زيادة من ج، وهو بالمبهج- 3270
  .أوجب: ك- 3271
  .وواجب: ج- 3272
  .زيادة من ك- 3273
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  ن علـى الزمـان الفاسـدـمما يعي  صب النّبيذ على الفؤاد فإنّــــه 

  3274        فللروح اهد الراح فهي لها جنـس  وأحسن ما يهدى إلى الشّيء جنسه

  ذ كثيــــرـ قيراط النّبي3276]أن[إالّ   3275ــةويظلمني في كّل دور بحبــ

  3277:]حسان بن ثابت[
  فهن لطيب الراح الفـــــــداء  إذا ما األشربات ذكرن يومــــا )68(

  أقلّهم عقال إذا كان صاحيـــــا  وجدت أقّل النّاس عقال إذا انــتشى

  3278:]آخر[

   الــراسإذا تمشّت حميا الكأس في   ما باالست من دنس  3279  الكأس يظهر]ظ56[

  3280:]آخر[
  أن ال يعاد حديث السكر يف الصحـو  إنّ الشراب له شرط مسعت بـــه )69(

  بالراح من كانت له قطر بـــــل   من وسع النّدامـــى جوده3281وأحقّ

  

   3282:]أبو نواس[
  إالّ بطيب خالئق اجلـــــالّس  والراح طيبة وليس متامهـــــا )70(

   3283:]المأمون[

  كأنّها دمعة من عين مهجــــور     صافيـة3284ولـــيس للهم إالّ كّل

  3285ان المـــدامـى فزمـتولّ إنـف    ما العيش إالّ في زمان الــصبى
                                                 

  .وللروح فاهد، وجاء في م وك بترتيب مختلف: ج- 3274
  .ثالثة: ك- 3275
  .ورد البيت في م بترتيب مختلف. ورد بالهامش- 3276
  . م، وجزيادة من- 3277
  .زيادة من ك- 3278
  .تظهر، في ج ورد عجز البيت مطموسا:... ك، ج- 3279
  .زيادة من ك، جاءت األبيات في م وك بترتيب مختلف- 3280
  .بلد بالعراق: وقطريّل. وأحن، مع نسبته للبحتري، وهو ساقط من ك: م- 3281
  .زيادة من م- 3282
  .زيادة من م وك- 3283
  .إالّ شرب صافية: ج- 3284
  .فجنون المدام، وصححت بالهامش، وهو ساقط من م، وك، وج... جنون الصبا.. :.ورد بالمتن- 3285
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  3286:]العطوي[
  در النهــــارـر صـر املسيـوخي 3287مي الــهــإنّ شرب املدام سري نف )71(

  له بإقالة عنـــــد العثــــار    3288]فاحكـم[فمن حكّمت كأسك فيه 

  3289فإذا ما انقضى طوينا البساطـــا    ذ بســـــاطإنّما مجلس النّبي

  : 3290المغنّون

  .تيه مغن وظرف زنديق

  .أفلس من طنبور بال وتر

  3291]زاد في الطّنبور نغمة[

  .3292الغناء رقية الزنا
  .الغناء الفائق غذاء الروح

كأنّه خلق من كّل قلب، فهو يغنّي كّل إنسان ما :  بعضهم مغنّيا فقال3293ووصف

  .3294يشتهيه
  .لغنائه يف القلب موقع القطر يف اجلدب: ه آخر فقالووصف

  .3295السماع إدام المدام

  .3296السماع متعة األسماع

د: 3297الكندّي  ألن المرء يسمع فيطرب، ويطرب فيسمح، 3298سماع الغناء برسام حا

  .ويسمح فيعطي، ويعطي فيفتقر، ويفتقر فيغتم، ويغتم فيمرض، ويمرض فيموت
                                                 

سمط . زيادة من م، وهو محمد بن عبد الرحمان، شاعر عباسي كان معتزليا، منهوما بالنّبيذ، اشتهر أيام المتوكل- 3286

  . 377: ، معجم الشعراء140: الآللي
  .إلى اللّهو، وهو ساقط من ك وج: م- 3287
  .وأعد كتابتها في الهامش، في نسب للعطوي، وهو ساقط من ك: سة في األصلوردت مطمو- 3288
  .بساطه: ك، ج- 3289
  .المعاشرون والمطربون: م- 3290
  . منسوب للمولدين460: 1ورد بالهامش، وهو بمجمع المثال- 3291
  .، منسوب للمولدين22: 2بمجمع األمثال- 3292
  .وصف: ك، ج- 3293
  ...كال بما: ك، ج.  بالهامشما يشتهي، وصححها الناسخ: ورد بالمتن- 3294
  .السماع إدام المدام، وأداة النّدام: 115: المبهج- 3295
  .األذهان: ك- 3296
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  :أبو نواس
  قران النغم بالوتر الفصيــــــح  ريــة اللّيالـــيذّ عاـوجدت أل )72(

  ما للغناء مع الحديث نظــــــام  3299حكـم الغنـاء تسمـع وندـــدام

ـّة   اع حـــرامـ السم3300أن الحديث مع  لو أنّني قاض قضيـت قضيــ

  :كشاجم[

ا عبثن بأوتارهــــــــن3301]قبيل التّبلّج أيقظننـــــــــي  ولم  

  3302]بنقر البنوب فأطربننـــــــي   وأتبعنهــــــاجسسن المثاني[

   وأفسدننـــــي3303]نــفأصلحنه[  عمدن إلصالح أوتارهــــــن   ]و57[

        3304:]غيره[

  أحسن ألطرب أيها الغضبــــان  3305أغضبت من طربي على إحسانـه

  

  

  3306:]جحظة[

  3307وبأحسنت ال يباع الدقيــــــق  أحسنت زدنـــي: قال: كلّما قلت

  3308قالعشّا
  . يعمي ويصم3309حبك الشيء

                                                                                                                                                         
أخبار . يعقوب بن إسحاق فيلسوف العرب، عانى أيام المتوكّل ونال منزلة عظيمة عند المأمون والمعتصم- 3297

  .73: ، طبقات ابن جلجل206: 1، طبقات األطباء40: الحكماء
  .، منسوب للمولدين498: 1، وبمجمع األمثال19: الجنون، وهو باألمثال:  مرض ذات الجنب، وقيل:البرسام- 3298
  .مدام: ك- 3299
  .على: على، وصححت بالهامش، ك: ورد بالمتن- 3300
  .زيادة من م وك- 3301
  ...".البموم... مثالك يمزجنها:"... ، وفيه389: زيادة من ك، واألبيات بالديوان- 3302
  .فأصلحني وأقعدنني: ك. لناسخ كتابته فوق السطركتب خطأ، وأعاد ا- 3303
  .زيادة من م- 3304
  .ياسا خطأ من أن طربت لدرزر: ك- 3305
  .زيادة من م وك- 3306
  ...".قوله إن شدوته:" 132: وروايته بالديوان- 3307
  .العشّاق والعشق: م- 3308
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  3310]الهوى هوان[
  أحب شيء إىل اإلنسان ما منعا )73(

  .قطع األوصال أيسر من قطع الوصال

  3311]ما خلق الفراق إالّ لتعذيب العشّاق[

  .3312الغريب من لم يكن له حبيب

  .غضب العاشق أقصر عمرا من أن ينتظر عذرا

  . كمطر الربيع3313غضب العاشق
  .تهمن كثرت حلظاته دامت حسرا

  ما لقيت روح من الحين، ما لقي القلب من العين

  .3314المحبوب مسبوب

  3315*وقد يؤذي من المقة الحبيـب* 

  3316*ما الحب إالّ للحبـيب األول* 

  . أطيب الطّيب عناق الحبيب3317]و[
  .ربما تلف من كلف

  *رـال آخـب بــل المحـــولي* 

  *لو صح منك الهوى أرشدت للحيل* 
)74(  *عـون بشافـيك  3318وال خري يف ود*  

  3319*ودـن تــم[حسن في كّل عين * 
                                                                                                                                                         

  .، منسوب ألبي الدرداء56: 2، المستقصى273: 1مجمع األمثال. للشيء: ك- 3309
  .87:  من ك، اإلعجاز واإليجاززيادة- 3310
  .87: زيادة من ك، اإلعجاز واإليجاز- 3311
  .غريب: ك- 3312
  .، وهو منسوب للمولدين21: 2العشّاق، وكذلك في مجمع المثال: م- 3313
  .، منسوب للمولدين375: 2بمجمع األمثال- 3314
  .المحبة: المقة- 3315
  .وقد تقدم*.  شئت من الهوىنقل فؤادك حيث:* ، منسوب ألبي تمام، وصدره227: باألمثال- 3316
  .ساقط من م وك- 3317
  .حب: م، ك- 3318
  .، منسوب لعمر بن أبي ربيعة63: 2ورد بالهامش، وهو بالمستقصى- 3319
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  وأشــدهــا فقـد الحبيــب     3320محـن الــزمــان كثيـرة

  . أهون من نزاع الشّوق3321نزاع النّفس
  . من لفظة3322رب صبابة غرست من حلظة، ورب حرب جلبت )75(

  .3323ليس في الحب مشورة، وال في الشّهوات خصومة
  .وأي عشق باختيار

  * حبيبها3324حيث كانهوى كّل نفس * 

  :3325]آخر[
  غري أنّ الصدود منه قبيـــــــح  كلّ شيء من احلبيـــب مليـــح )76(

  :3326]آخر[

  من القلوب وجيه حيث ما شفعــــا     إداءتـــه3327وـع يمحـفي وجهه شاف

  3328إلى الحبيب بعيدا حين أنصــــرف    أرى الطّريق قريبا حين أسلكــــه

  يسير ولكن الخروج عسيــــــر    دخولك من باب الهوى إن أردتـــه

  فأين حالوات الرسائل والكتـــــب    إذا لم يكن في الحب سخط وال رضى

ـّاس عنـدي فــإذا   غبت عن عيني لم ألق أحــــــد   أنـت كـّل الن

  3329ان منـه حبيــبـحبيب على ما ك    اءة حظـــــوةـ   أساء فزادته اإلس]ظ57[

  أمرت الدمـوع بتأديبهـــــــا    :كــــمت إذا استحسنـت غيرـفقل

   ذلـك الواحـــــــد3330يؤخذ منه    ه واحـــــدـان لـما حال من ك
                                                 

  .شديدة، وجاء فيه بترتيب مختلف: م، ك- 3320
  .نزع... نزع: ، وفيه87: نزع الروح، اإلعجاز واإليجاز: م- 3321
  .شبت من لفظة، وجاء فيه المثالن منفصالن دون ربط:...يه، وف446: 1جنيت، وهو بمجمع األمثال: م، ك- 3322
 وجاء المثالن منفصالن، دون ربط مع نسبتهما 269: 2ليس في الشهوات خصومة، مجمع األمثال: 130:مثالاأل- 3323

  .للمولدين
  .هوى تذرف العينان منه، وإنّما:  منسوب لذي الرمة، وصدره225: أين حّل، وهو باألمثال: ك- 3324
  .دة من كزيا- 3325
  .زيادة من ك- 3326
  .تمحو، والتصويب من م وك: األصل- 3327
  .آخر: ورد قبل كل بيت من األبيات التالية: في ك- 3328
  .في ك ورد بترتيب مختلف- 3329
  .غيب عنه: ك- 3330



 321

  وللنّاس فيما يعشقون مذاهـــــب    3331ار ألهلهــاـومن مذهبي حب الدي

ل الشّفيـــــــــعـن قبـت مـــك شافعــــي فأتيـّرت حبـصي  

   3332:]األحوص[

  3333حذر العدى وبه الفؤاد موكـــــل   ي أتعــــزليا بيت عاتكــة الذّ
  قسما إليك مع الصدود ألميـــــل   إني ألمنحك الصدود وإننـــــي )77(

  على أن قرب الدار خير من البعـــد  بكّل تداوينا فلم يشف ما بنـــــا

  3334]إذا كان من تهويه ليـس بــذي ود  أال إن قرب الدار ليس بنافــــع[
   به القلب يكلــــــفيءولكنه ش  ب من حسن وال من دمامـةوما احل )78(

  وهل بعد هذا للمحبين مطلـــــب   اليأس يسليني وال القرب نافعي3335وال

   3336:]ابن الّرومي[

   غدوه ورواحـــــه3337نحو الحبيب  يغدو المحب لشأنه وفـــــؤاده

  

  

  

   3338:]غيره[
  ب يدبر بالعقـــــلوال خري يف ح  لو دبرت بالعقل حبهـــا،: يقولون )79(

  3339ومن أمثالهم على أفعل من كذا

  3340أثقل من رقيب بين محبين

                                                 
  .وأهلها: ك- 3331
. 224: 4األغاني. هـ105زيادة من م، عبد اهللا بن محمد األنصاري، شاعر هجاء، له نسيب رقيق، توفي سنة - 3332

  .232: 1خزانة األدب
  ...وبك الفؤاد: والتصويب من ك، وفيها... األصل وم، يا بنت عاتكة التي- 3333
  .زيادة من م- 3334
  .فال: م، ك- 3335
  .زيادة من م وك- 3336
  .المحب: ك- 3337
  .زيادة من ك- 3338
  .ومن أمثالهم على أفعل: م، ج- 3339
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   عاشق]على[أثقل من واش 

   عاشق3341أنم من دمع على

  .3343العشّاق، ترقّها لوعة الفراق 3342أرقّ من دمع
  . حمب، وشكوى صب3344أرق من دمع

  أشوق من عاشق طروب

  .أسر من قرب الحبيب

  3345أشقى من محب

  .3346 األحبةأشد من فراق
  .أطيب من ريح احلبيب املوافق

  .3347أطيب من رائحة العروس الحسناء في أنف العاشق الشّبق

 3348]لحبيبه[أطوع من محب  
  .أمد من نفس العاشق

  . المرهاء3349أصفى من دمع العاشقة

  . أحسن من التّالق3350]و[أقطع من الفراق 

  .   أقبح من عاشق مفلس]و58[

  .أحلى من فم الحبيب

  .انقة األحباب في حلّة األمنألذ من مع
                                                                                                                                                         

  .، منسوب للمولدين218: 1بمجمع المثال- 3340
  .لمثل ساقط من ك وجساقط من م، وا- 3341
  .دموع العاشقين: دموع، ك: م- 3342
  .أرسله: مرتها، ومرى الدمع: برح بها، ج: سرتها، ك: م- 3343
وأرقّ من :... 146وأرقّ من الشكوى، :... 57: وهو باألمثال. أرق من دمع محب يمليه وصب: دموع، ج: ك- 3344

  .قلب العاشق
  .مثال بترتيب مختلفوما في األرض أشقى من محب، وجاءت األ: ج- 3345
  .الحبيب: م- 3346
  .، منسوب ألبي عبد اهللا الجماز86: ورد مطموسا، وأعاد الناسح كتابته بالهامش، باإلعجاز واإليجاز- 3347
  .ساقط من م، وك، وج- 3348
  .الدمعة، وجاء منسوبا للمولدين:...  وفيه176: 1وهو بمجمع األمثال. من دم العاشقة المرهاء: العاشق، ج: ك- 3349
  .ساقط من م، وك، وج، وفيه ورد المثالن منفصلين بدون ربط- 3350



 323

  3351]في الفم[ألذّ من ريق األحبة 

  .أحر من قلب عاشق

ـّة   .أمر من فقد األحب

  .3352أسر من قرب الحبيب
  .بتساما من نظر املعشوق يف وجه عاشق ب3353ألذّ

  3354النّساء
  :3355العرب

 ما خال النّساء وذكرهن؛ أي أن الحر يحتمل كّل شيء حتّى 3356]ومهاه[كّل شيء مهه 

  3357]اليسير: ومعنى المهه[يأتي ذكر حرمه 

  .3358العوان ال تعلّم الخمرة

   كّل غانية هنــــد3359] سجية نفس  فال تحسبن هندا لها العذر بعدهــا[

  3360ما أمامة من هند

  3361كّل ذات ذيل تختال

  3362]كّل ذات صدار خالة[

  3363*وليس لمخضوب البنان يمين* 

                                                 
  .ساقط من ك- 3351
  .تقدم- 3352
  .وجاء بترتيب مختلف... ليس شيء ألد: م- 3353
  .للنّساء وما قيل فيهن: ج- 3354
  .تقول العرب: ج- 3355
و في ، وكذلك ه...مهه ما خال:"... ، وفيه104: 2ساقط من ك، وجاء مطموسا في م، وهو بمجمع األمثال- 3356

  .118: 2الجمهرة
  .ساقط من ج- 3357
  .35: 2الجمهرة. العوار ال يعلم الخمرة: ال يعلم العوان الخمرة، ك: م- 3358
  .ورد بالهامش، وهو ساقط من م، وك، وج- 3359
  .319: 2مجمع األمثال- 3360
  .107: 2نفسه- 3361
  .لي:... 127:  أمثال الضبي118: 2قميص يغشّي الصدر بال كمين، الجمهرة: والصدار. ساقط من ك- 3362
  .المخضوب البنان:... البيان، وال يستقيم به المعنى، والتصويب من م، وك، ج: األصل- 3363
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  3364ال تعدم احلسناء ذاما )80(

  .ناتال تسد الثغور بالمحص

  .3365لو ذات سوار لطمتني

  . عام هدائها3366ال تحمدن أمة عام شرائها، وال حرة

  .3367ال عطر بعد عروس
  .3368قبل النفاس كنت مصفّرة

  .3369ومحى وال حبل

  . عجالة الراكب3370الثّيب
  .3371كلّ فتاة بأبيها معجبة

  .3372من يمدح العروس إالّ أهلها
  .3373إنّ النساء شقائق األقوام

  3374مهرهامن ينكح الحسناء يعط 
  
  

  .3375بينهم داء الضرائر

  .3376شر الغريبة يعلن، وخيرها يدفن[
                                                 

، 256: 2، والمستقصى في األمثال213: 2ذما، وهو بمجمع األمثال: م. ذأما، والتصويب من ك وج: األصل- 3364

  .310: 2والجمهرة
  .160: 2، والجمهرة161: 2مجمع األمثال- 3365
  .العروس: 309: 2روسا، الجمهرةع: ك، ج- 3366
  ...".ال مخبأ  لعطر:"... 307: 2، وفي الجمهرة362: 2المستقصى في األمثال- 3367
  .105: 2الجمهرة. قد كنت قبل النفاس مصفرة، وهو ساقط من ك: م، ج- 3368
  .265: 2، والجمهرة274: 2، والمستقصى في األمثال420: 2ساقط من ك، وهو بمجمع األمثال- 3369
  .230: 1الشّيب، وكذلك في ج، والتصويب من م، وهو بمجمع األمثال: األصل- 3370
  .120: 2، والجمهرة228: 2، والمستقصى في األمثال108: 2مجمع األمثال- 3371
  .264: 2، والمستقصى في األمثال346: 2مجمع المثال- 3372
  .410: 1المستقصى في األمثال- 3373
  .264: 1، والمستقصى في األمثال333: 2مجمع األمثال- 3374
، 17: 2، والمستقصى في األمثال127: 1األمثال التالية وردت في م بترتيب مختلف، وهو بمجمع األمثال- 3375

  .181: 1والجمهرة
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  3377]خلع الدرع بيد الزوج

  . رجال أم عاصم3378]من[ليست حفصة 

  .مرأة ريحانة وليست بقهرمانة

  .3379]والذّباب بالذّباب[. النّساء بالنّساء أشبه من الماء بالماء، والغراب بالغراب
  .3380النساء حبائل الشيطان

  .3381ارس المرأةالقبح ح

  .3382أجيعهن وال يبرحن وأعريهن وال يمرحن

  . ما شئت3383اعص هواك والنّساء واعمل

  3384]ال تأمنن على النّساء أخا[
  .ما يف الرجال على النساء أمني

  *بكارإن المناكح خيرها األ* 

  3385كاد العروس يكون أميرا

  . الحبلى3386]صيحة[نحن على 

  

  . على المقلى الثّكلى، وكالحبة3387]كالمرأة[فالن 

                                                                                                                                                         
  .129: 2المستقصى في األمثال- 3376
  .334: 1ما بين قوسين ساقط من م، والمثل في مجمع األمثال- 3377
  .13: القلوب، وثمار 60: وهو باألمثال... من نساء: ورد بالهامش، ج- 3378
  .ساقط من م- 3379
  .239: 2، منسوب البن مسعود رضي اهللا عنه والجمهرة390: 2بمجمع األمثال- 3380
  .، منسوب للمولدين101: 2نفسه- 3381
  .أجعهن فال يمرحن، وأعرهن فال يبرحن: م، ك، ج- 3382
  .وأطع: م- 3383
  .زيادة من م- 3384
: 2ومجمع األمثال... كاد العروس أن يكون: يه، وف72: كادت العروس أن تكون أميرا، وهو باألمثال: م- 3385

  .أن يكون ملكا... ، وفيه203: 2ملكا، والمستقصى في األمثال:... 137
  .، منسوب للمولدين413: 2، وبمجمع األمثال83: ورد غامضا، وأعيدت كتابته بالهامش، وهو باألمثال- 3386
، وفيه ورد المثالن 87: ن م، وك، وج، والمثال، والتصويب م)بالياء(وكالحية :... األصل. ورد غامضا فيم- 3387

  وجاء منسوبا للمولدين... كالمرأة: ، وفيه157: 2منفصلين، ومجمع األمثال
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  .3388من استحيى من بنت عمه لم يولد له
   3389يف كلّ أرض قحاب

  .3390 نصف احلسن /البياض]ظ58[
  3391]اجلمال يف األنف، واملالحة يف العني، واحلالوة يف الفم[

  .3392العجيزة أحد الوجهني

  3393]بلكّل فتاة خاطب، ولكّل مرعى طال[

  .3394التّحسن خير من الحسن

  .3395أسوي العوج: لأين تذهب؟ لقا:لو قيل للشّحم

  .3396زوج من عود خير من قعود

  . الحديث فاغزلي3397نعم لهو الحرة المغزل مع

  . هو المملوك، إالّ أن ثمنه عليه3398المملك
  .فرح شهر، وغم دهر، ووزن مهر، ودق ظهر: التزوج

  3399وتمادوا في عتابـــــه   رب ذئـب أخـــــذوه
  ـــهوذروه يف عذابـــ   مثّ قالـوا زوجـــــوه )81(

  

  .3401]عند من تضع رقّك[النّكاح رقّ، فانظر : 3400]رضي اهللا عنها[أسماء بنت أبي بكر 

                                                 
  .له ولد، وجاء منسوبا للمولدين:... ، وفيه369: 2، ومجمع المثال160: المثال... تولد:... ج- 3388
  .268: ورد في ك بترتيب مختلف، األمثال- 3389
  .، منسوب للمولدين165: 1بمجمع األمثال- 3390
  .زيادة من م- 3391
  .، منسوب للمولدين691: 1بمجمع األمثال- 3392
  .زيادة من م، وك، وج- 3393
  .207: 1مجمع المثال- 3394
  .، وهو مثل عامي297: 2الحوج، وهو بالمستقصى في األمثال: م- 3395
  .111: 2، والمستقصى في األمثال451: 1مجمع المثال- 3396
  .ومع: ج- 3397
  . المملكيا هذا: ج- 3398
  . ثم صححها الناسخ في الهامش- وكذلك في ك، وج–عقابه :   في المتن- 3399
  .ساقط من م وج- 3400
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  .3402المرأة فراش فاستوثروه: مصعب بن الّزبير

، والمرأة السوء غّل من 3403المرأة الصالحة خير للمرء من يديه: مسلمة بن عبد الملك

  .3405، ومن لم تخنه نساؤه تكلّم بملء فيه3404حديد
  .أة يف مجاهلا، ومجال الرجل يف عقلهعقل املر: غريه

  :المأمون

  . شر ما فيهن، قلّة اإلستغناء عنهن3406]من[النّساء شر كلّهن و

  وال يمكنه أن يكتم حبها يوما واحدا،[الرجل يكتم بغض المرأة أربعين عاما : غيره

  .ا وال يمكنها أن تكتم بغضه يوما واحد3407]والمرأة تكتم حب الرجل أربعين عاما

  :معاوية

  .3408يغلبن الكرام ويغلبهن اللّئام

  3409]ال تأمنن إمرأة على طيب وال على رجل: غيره[

  :ابن المعتّز

مناه أن  3411]الذّي[ الحرام، وهو كالطّليح 3410]إلى[من أتعب نفسه في الحالل لم يتق 

  .يستريح

  أال إن تقويم الضلوع إنكسارهـــا  هي الضلع العوجاء لسـت تقيمهــا

  

  

                                                                                                                                                         
  .ورد مطموسا، وأعاد الناسخ كتابته بالمتن- 3401
  .، منسوب للمولدين376: 2بالمجمع- 3402
  .من بدنه: م- 3403
  .ورد مستقال، منسوبا للمولدين...المرأة السوء: 376: 2مجمع المثال- 3404
  .، جاء مستقال منسوبا للمولدين372: 2 المثالمجمع- 3405
  .ساقط من م- 3406
  .ساقط من ك- 3407
  .508: 2وهو بمجمع المثال... هن يلعبن: ورد في ك وج بترتيب مختلف، ج- 3408
  .ساقط من م وج- 3409
  .ساقط من م- 3410
  .ساقط من ك- 3411
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 ياحيـــــن3412فكلّنا نشتهي  النّساء رياحين خلقن لنـــــاإنالر شم   

  3413]وعيش بني الدنيا لقاء بناتهــــا  ونحن بنو الدنيا وهن بناتهــــا[

   وما أوجعتنـــي3414أوجعت نفسها  ضربتني بكفّها إبنـة معـــــن

  3415رأى خلال فيما تولّى الوالئــــد  إذا لم يكن في منزل المـرء حـرة

  فهن لعمر اهللا بئس القعائـــــد  ن حــر قعيــدةـ يتّخذ منه3416وال   ]و59[

  عيش إذا مـا فسـد األهـــــل  ليس لرب البيت فـي بيتـــــه

  3417]وأي طالق للنّساء الطّوالـــــق  وحلّف منهم بالطّـالق أكابـــرا[

   نساء صوالــح- ال تكذب-وفيهن   رأيت رجاال يكرهـون بنـاتهــم

  3418عوائد ال يمللنه ونــوائـــــح  فيهن واأليام يعثرن بالفتـــــىو

  3419]حبوك على تزويجها الذّهبــــا   وإن ال تنكحن عجوزا إن دعـوك[
   نصفيها الذّي ذهـبــا3421فإنّ أطيب  إنها نصـــف،: 3420وإن أتوك فقالو )82(

  بين الجمـرتيــــن:كما قد قيل  وصاحب ضرتين على اللّيـــالي

  3424دى خصلتيـنـن إحـ م3423يعرى     فما  3422يهيج بسخط هذيرضى هذى 

     وهل يصلح العطّار ما أفسد الدهر[

                                                 
  :فكلّنا يشتهي وجاء بعده بالهامش: ك. وكلّنا يشتهي: م- 3412

  نعوذ باهللا من شر الشّياطين  ن خلقن لناإن النّساء شياطي

  .ولعله إضافة متأخّر، الختالف الخط
  .زيادة من م، وك، وج- 3413
  .آخر: في م، وك، وج، ورد قبل األبيات التالية. كفّها: م- 3414
  .تدير الوالئد... تكن:... ك، ج- 3415
  .فال: ك، ج- 3416
  .زيادة من ج، وصدر البيت ساقط من ك- 3417
  .ال يمكلنه... ... فقيهن: ج- 3418
  .زيادة من ج. 3419
  .وقالوا: م- 3420
  . وصححها الناسخ في الهامش-وكذا في م، وك، وج–ورد في المتن أفضل - 3421
  ...سخط:... م، ج. ، والتصويب من ك...هذا:... األصل- 3422
  .يخلو: م- 3423
  .الشخطتين: م، ك، ج- 3424
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  3425]واخلع ثيابك منها ممعنا هربـــا  ت بهــايـال تنكحن عجوزا إن أت
  الّصبيان

  .3427]فيه[الصبي أعلم بمضغ : 3426]العرب[

3428كّل امرئ في بيته صبي.  

  .3429إتّق الصبيان ال تصبك باعقائهـا

  :والعاّمةالعجم 
  .3430ال تعطني الصيب واحدة فيطلب إثنني

  . استه3432]سواد[ بياض أسنانك فيريك 3431ال تر الصبي

   بالزبيب3433]الصبيان[إنّما يخدع 

  . النّبي3434الصبي صبي ولو لقي

  . ما لم تلتح3435ال تسخر بكوسج

  .أثقل من يوم السبت على الصبيان

  ]:ابن الّرومي[

  3436]ن ســتّـبن خمس وعلى ابا    على   ــــــتأثقل من طلعة يوم السبـ[

  3437الصعو في التّرع والصبيان في الطّرب
  3438كعصفورة يف كف طفل يسومهــــا      ورود حياض املوت والطّفل يلعـب

                                                 
  .زيادة من ج- 3425
  .ساقط من ج- 3426
  .549: 1تصويب من مجمع األمثاللمضغ فيه، وال: ساقط من ك، واألصل- 3427
  .122: 2الجمهرة- 3428
  .35: 1، والمستقصى183: 1بأعقابها، وكذ في المجمع: م، ك، ج- 3429
  .فيطلب منك: اثنتين، ج: م، ك- 3430
  .للصبي: ج- 3431
  .، منسوب للمولدين273: 2في م بياض، وهو بمجمع األمثال- 3432
  .120: 1مثالتكملة من م، وك، وج، والمثل بمجمع األ- 3433
  .ولو صحب: ولو كان، ج: م- 3434
  .352: 2كسج: الذي ال شعر على عارضيه، وهي كلمة فارسية، اللسان: الكوسج- 3435
  .زيادة من ج- 3436
  .والصبيان في النّزع: ، وفيه578: 1والصبيان في المغب، وهو بمجمع المثال: ك... العصفور: ج- 3437
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  : 3439ابن عباد

  3440     كفرحة الصبيـان بالتّسريــــح  وفــرحتـي بـوجهـه الصبيـح
  العبيد والخدم 

        3441ـكلـيس عبــد بـأخ لـ

  3442عبد غيرك حر مثلــــك

  3443العبــد من ال عبــد لـه

  .3444 والعبد يألم قلبه/الحر يعطي   ]ظ59[
  .الكلب، ومن ال عبد له مبرتلة

يضرب لمن يهون على .  فإن هلك هلك، وإن عاش فلك3445أحمل العبد على الفرس

  .3446]فيخاطر به[صاحبه 

  .3448]هيضرب لمن يملك شيئا ال يستحقّ[ 3447عبد وحلى في يديه

  3449عبد ملك عبدا

يلحى والعصا للعبد3450الحر .  

  . فال عبد3451من لم يلد فال ولد و من لم يشتر
                                                                                                                                                         

  .ورد في ج بترتيب مختلف- 3438
  .غيره: ج- 3439
  .203: وهو بالديوان... كفرح: ك.. .وافرحتي: م- 3440
  .306: 2المستقصى في األمثال- 3441
: 2، والمستقصى في األمثال626: 1حر مثلك، والتصويب من مجمع األمثال:... غيره، وجاء في األصل: ك- 3442

156.  
  . 49: 2، والجمهرة658: 1، المجمع28األمثال- 3443
  .290: 1، والجمهرة293: 1مجمع األمثال- 3444
  .86: 1على فرس، وكذا في المستقصى في األمثال: ك، ج.  عبدكاحمل: م- 3445
  .وجاءت هذه األمثال في م بترتيب مختلف. ساقط من م، وك، وج- 3446
  .في يده: م- 3447
  .وخُلّي: 157: 2وحلْي، والمستقصى:... 626: 1زيادة من ك، وج، المجمع- 3448
  .157: 2لفأواله نبا، المستقصى في األمثا:... 626: 1مجمع األمثال- 3449
  .205: وهو باألمثال. العبد، وال يستقيم به المعنى: ك- 3450
  .وال يشتري: م- 3451
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ه الضروإن مس حر 3453والعبد عبد ولو. 3452احلررملك الد .  

  . ذراعا3454أعطي العبد كراعا فطلب
  .أجلست عبدي فاتكأ

  .3455البد للعميد من عبيد

  . في األكباد3456العبيد عز مستفاد وغيظ
  .3457 على اهللا ومرافقهم لكأرزاقهم

  .اشتروهم صغارا وبيعوهم كبارا

  . دناءة3458التّسلّط على المماليك
  .من كرم الرجل سوء أدب غلمانه

  .3459استخدم الصغير حتى يكبر، والعجمي حتّى يفصح
  .3461 املماليك الصغار؛ ألنهم أحسن طاعة وأسرع قبوال3460أفضل

  . مكبتة لألعداء3462اإلحسان للعبيد

  .3463*بيد بال موالوهل تحيى الع*
  . حرام3464على العبد ملك ما يصلح للموىل

  . تضمنت رزقه3465]قـد[ إذا تملّكت عبدا

                                                 
  .، منسوبا ألكتم بن صيفي التّميمي289: 1وجاء بمجمع األمثال... ولو مسه: 29:األمثال- 3452
  .ا، وفيه ورد المثالن منفصلين، بدون ربط بينهم29: مثالاأل. وإن مشى على الدر: ك...وإن: م، ج- 3453
  .90: 7يطلب، الجمهرة: ج- 3454
  .من العبيد: ك- 3455
  .ورد بالمتن، غلظ، ثم صححها الناسخ في الهامش- 3456
  .على اهللا تعالى ومراقهم:... م- 3457
  . منسوبا للمولدين207: 1على العبيد، وهو بمجمع األمثال: م، ك، ج- 3458
  ...واألعمى العجمي: ج. يفصح: م- 3459
  .أحسن: ك- 3460
  .وأحسن طاعة:... ج- 3461
  .إلى العبيد: ك، ج- 3462
  .األموال: ج. يحيى: م، ك- 3463
  .على الخدم: م- 3464
  .فقد: ساقط من م، ج- 3465
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  3466تجنّى له ذنبا وليس لـه ذنــــب  إذا برم المـولى بخدمــة عبــده

  إن العبيد ألنجاس مناكيــــــد  ا معـهـد إالّ والعصـ العب3467ال تشتر

   وإن أكرمتهم فســدوا،لى الهوانإن العبــيد إذا ذلّلتهـم صلحــوا     ع

  3468رع الوتـــدـيثبت البيت حتّى يق  ة الـفاجعل عبيــدك أوتادا مشجج

  3469رن بالعبيــــــدـوإن الذّل يق  االت حــــرـفإن الحر في الح

  : اإلماء

    3470ال تفش شرك إلى أمه

  ما أطيب الغنى لوال العبيد واإلماء

  .امة 3471عبد صريخه

  .3472بعد األمة المعارة   من أضرب ]و60[

  .3473كاألمة تفخر بحدج ربتها

  .3474ال تتّخذن السرية إالّ سرية

  . باع الماء واشترى اإلماء3475أخسر ممن

ك: المنصور للمهدي 3476]قال[  على أمة، 3478 أمر األمة وأنت تجزع3477كيف أولي

  .3480لم أجزع على قيمتها، وإنّما جزعت لموافقتها: 3479]فقال[

                                                 
  .في ك ورد منسوبا لسيف الدولة. وإن لم يكن ذنب: ك، ج- 3466
  في م ورد منسوبا للمولدين- 3467
  .ما لم يقرع... أوتادا تشججها: ك- 3468
  .يهون بالعبد: م. في الحاجات: ك. وإن: ك، ج- 3469
  .إلى األمة: م. شرك: ك- 3470
يضرب لمن : 157: 2، والمستقصى626: 1في الدليل يستعين بمثله، وهو بالمجمع: صريحة، وجاء بعده: ك- 3471

  .ناصره، أذّل منه
  .353: 2، والمستقصى284: 2وهو بالمجمع. المعارة الذليلة: ج- 3472
  . كالفاخرة:208: 2و في المستقصى).بفتح التاء(كالفاخرة بحدج : 113: 2المجمع- 3473
  .مشتقة من السر وهو النّكاح: في ج ورد بعده. ال تتخذ: ك- 3474
  .بمن: ك- 3475
  .البنة المهدي، وهو خطأ: لبنه المهدي، ج: م، ك. ورد بالهامش- 3476
  .أوليك: م، ك- 3477
  .وقد ضرعت: ج- 3478
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  :الخصيان

  .ولم يلده مؤمنلم يلد مؤمنا 

  

  .ب موالهز ب3481خصي يسخر

ال تقل ماال يكون أبدا: 3482أعطاك اهللا ولدا، قال: قيل لخصي.  
  .ب ربه ذهب لبهجمن 

غاز بغيـر ســـــــالح   أليــس زان خــــصـــي  

  ارـت األسفـ كان3484]إن[ 3483ورجال    اء لمطمئـن مقيــــمـونسـ

ـّي   : المتنب

وقد كنت أحسب قبـل الخصـي    الر الحجــــىؤأن 3485وس مقر  

رأيت النّهى كلّها في الخــصى    ا نظـرت إلـى عقلـــهـفلم  

وال بتوبة الجندي بنسك الخصي ال تعبأن.  

 ما قطع 3487]إن[: إنّه مجبوب فقالت: من خصي، فقيل لها[ 3486]استشرت بعض العفائف[

  3488]منه لم يحّل ما حرم اهللا

  : اللّصـوص

  .3489أن يأخذكخذ اللّص من قبل 
  .3490إذا ختاصم اللّصان ظهرت السرقة

                                                                                                                                                         
  .ورد بالهامش- 3479
  .على موافقتها: م- 3480
  .يفجر: ج. يلعب: م- 3481
  .رزقك: م، ك، ج- 3482
  .نساء: ك- 3483
  .ساقط من م- 3484
  .مقر النّهي: م، ج- 3485
  .اشترت: م. ورد بالهامش- 3486
  .ساقط من ج- 3487
  .تكملة من م، وك، وج- 3488
  .وجاء منسوبا للمولدين... اللّص قبل:... 363: 1والمجمع. 274، 157، 31: المثال- 3489
  .و منسوب للمولدينظهر المسروق، وه:... 119: 1وجد صاحب المتاع متاعه، المجمع:... 31: المثال- 3490
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  من فرص اللّص ضجة السوق 3491]ل جـرىـي مثـوقد قيل ف[
على اللّص 3492وقع اللّص.  

  .3493فالن ينقّب على اللّصوص

3494فالن يأكل أكل القنيص اليتيم في بيت اللّص.   
3496احفظ متاعك: اسرق، ولصاحب املرتل: 3495فالن يقول للّص.  

 *الخارباالخارب اللّص 3497* يحب  

  .3499 زنيت فازن بحرة3498إذا سرقت فاسرق درة، وإذا

   .3500]والقميص من بين الجنبين[فالن يسرق الكحل من العين 

  3501وهو ألص من العقعق

  .3502سرق السارق فانتحر، يضرب لمن يجزع على حقّ لغيره أخذ منه
  .3503قطعت القافلة وكانت خرية: العامة

  .3505خل دار غيره ويأخذ ما ليس لهبئس الرجل اللّص يد: 3504الحسن

  .؛ ألن اللّص يسرق مالك، والكذّاب يسرق عقلك3506الكذّاب شر من اللّص: غيره

                                                 
  .، منسوبا للمولدين373: 2تكملة من ج، وهو بالمجمع- 3491
  .، منسوب للمولدين444: 2، وبالمجمع63: األمثال- 3492
  .على اللّص، وهو ساقط من م: ك، ج- 3493
  ...أكل الشّص:... ج- 3494
  .للساّرق: م- 3495
  . للسارق:...، وفيه91: ، وهو باألمثال...البيت:... ج. مالك... البيت:... ك- 3496
  .سارق اإلبل: والخارب: ج- 3497
  .وإن: ك- 3498
  .حرة: م- 3499
  .تكملة من ج- 3500
  .269: 2عقعق وهو بالمجمع... ألص: 369: 2الدرة. طائر الغراب: عقوق، والعقعق: ك، ج- 3501
وهو . أخذ منه، لم يكن له وكان لغيره:... ج. لمن يجزع على ما حق أخذ منه: م. كان في يده:... ورد بالهامش- 3502

  .420: 1، والجمهرة118: 2، والمستقصى475: 1بالمجمع
  .خيرة... قطعت: ، وفيه100: 2، والمجمع100:ورد في م، وك، وج بترتيب مختلف، وهو في األمثال- 3503
  .الحسن البصري: م، ك، ج- 3504
  .فيأخذ: م... بيت:... م، ك، ج- 3505
  ...الكذّاب لص: ك، ج- 3506
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  3507طريق بها قد كان باألمس يقطع    آمن مسـلك:    وقد قيل في األمثال]ظ60[

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .قد كان قطع باألمس يقطع: ج- 3507
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  :ثالـثالفصـل ال
  3508]من جميع األشياء[فيما يكثر التّمثّل به 

  مسالّش
  .3509أحسن من الشّمس

  .أشهر من الشّمس

  .3510]على الشّمس[أدّل من الصبح 

  .3511أضيع من سراج في شمس

  3512من يطين عين الشّمس؟

   عين الشّمس؟3513من يقدر على رد أمس، ولمس
  .ما أصنع بشمس ال تدفيين

  .3515 في العيون الرمد3514الشّمس يقبح
  .فالن أعلم بشمس أرضه

  3517]مسنلل[ على القصر 3516فالن شمس العصر

  3518هل تحوج الشّمس إلى الشّمعة؟
  .يا مشس يا قطيفة املساكني

  .، والروض قد يذبل ثم يورق3519الشّمس قد تغيب ثم تشرق

                                                 
  .تكملة من م، وك، وج- 3508
  .134: 1، والدرة66: 1المستقصى- 3509
  .235: 1 الدرة.ساقط من ج- 3510
  .277: 1في الشّمس، الدرة: م، ك، ج- 3511
  .372: 2، والمجمع...فالن يطين: ، وفيه67: ساقط من ك، وهو باألمثال- 3512

  ...من يقدر على رد أمس، وتطيين: وفيه
  !ما أبين عين الشّمس: ج. ن موِلمن؟ والتصويب م: األصل- 3513
  .يقبح، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 3514
  .في العيون الرمدة: في عيون الرمد، ج: م- 3515
  ...شمس األرض العصر:... ك- 3516
  .ساقط من ك وج- 3517
  .وهو خطأ... هل يحوج المشمش: ك. إلى شمعٍة: م، ج- 3518



 337

  *وهـل شمس تكـون بال شعــاع* 

  *في طلعة الشّمس ما يغنيك عن زحـل* 

  *والشّمس تسليك عما حـّل بالقمــر*     

  * تكبر عن حلي وعن حـلل3520الشّمس* 

ـّت3521 تغبولو لم*    * شمس النّهار لملـ
ـّيل قـواد*  )83(   *الشمـس منّـامـة واللـ

  *فال عجب، قد يربض الكلب في الشّمس* 

  3522]للّئيم يتزوج كريمة[

  .وربما تنكسف الشّمس

  *الشّمس طالعة إن غيب القمـــــر* 

  *والـشّمس تنحطّ في المجرى وترتفـع* 

  * طلع البدر3523إذا الشّمس لم تغرب فال*  

  : تّمــامأبو

  إلى النّاس أن ليست عليهم بسرمد   فإنّي رأيت الشّمس زيدت محبــة

   3524:]ابن الجهم[
  عن ناظريك ملا أضاء الفرقــد    والشمس لوال أنها حمجوبــــة )84(

   3525:]أبو تّمـام[
  ولكنه يف الشمس والبـدر أشنـع     شنعـة3526وكلّ كسوف يف الدراري )85(

  

                                                                                                                                                         
  .قد تغلب ثم تسرق: ج- 3519
  .تجد الشمس: ج- 3520
  . تغيب، وهو خطأ:ج- 3521
وهو قول ابن المعتز قاله في وتر، حين تزوجها رجل فقال، وكان يخطبها هو، : وجاء في ج. تكملة من ك وج- 3522

  .وتر جارية. وهي تأبى عليه
  .فما: م- 3523
  .ورد بالهامش، وهو ساقط من ج- 3524
  .زيادة من م وج- 3525
  .في البراري: ك- 3526
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  :3527يالسيد شمس المعال: وروي لألمير

  وليس يكسف إالّ الشّمس والقمـر    3528ا عـددـوم مالهـ   وفي السماء نج]و61[

   3529:]أبو تّمـام[

  إذا بلغته الشّمس أن يتحـــوال   وإن صريح العزم والرأي المـرئ

  :لبحتـريا[

  3531ويدنو الضوء منها في الشّعـاع     الشّــمس تبعد أن تسامى3530كذاك
  :ابن الرومـي

  3533]ه ينـالـق منـ والرف3532فضياؤها    ن هي لم تنـلورأيتـه كالشّمس إ

  :العّباس بن األحنف
   الفؤاد عزاء مجيـــــال3534فعز  هي الشمس مسكنها يف السمــاء  )86(

  ولن تستطيع إليك النّـــــزوال    ا الصعـــودـ إليه3535فلن يستطيع

  أبدا قبيح قبح الرقبـــــــاء    ما بالها قد حسنت ورقيبهــــا

  ا الحربـــاءـ رقيبه3536أبدا يكون     أنّها شمس الضحــىما ذاك إالّ

  أن تستضـيء بغــرة البــدر   والشّمـس تستغنـي إذا طلعــت

  ف فأنـت ظـّلـوإن ورد المصي    اء فأنت شمـسـ الشّت3537]ورد[إذا 

  

                                                 
  .األمير شمس المعالي: شمس المعالي، جويروى ل: ولألمير شمس المعالي، ك: م- 3527
  .غير ذي عدد: م- 3528
  .زيادة من م، وك، وج- 3529
  .كذلك: ك- 3530
  .والشّعاع: ك، ج- 3531
  .فضاؤه: ك- 3532
  .زيادة من م ، وك، وج- 3533
  .، وال يستقيم بها المعنى)بكسر العين(فَِعز : األصل- 3534
  .وجاء البيت فيها بترتيب مختلفيستطيع، وبه ال يستقيم المعنى، والتصويب من ج، :  األصل- 3535
  .غيره: وفي ك ورد قبل البيت الموالي. تكون، في م وك نسب البيتان البن الرومي: ك- 3536
  .فأنت شمس وأنت ورد: آخر، وفيه عجز البيت: غيره، وفي ك: في م ورد قبل البيت. ورد مطموسا في ج- 3537
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   3538:]غيره[

  3540]ضيائي فإن الذّنـب للعيــن الزم  3539أنا الشّمس إن لم تستبن عين ناظري

   3541:]لمعتّزابن ا[
  كما دلّ إشراق الصباح على الشمس ودلّ على احلمد جـودي وعفّتــي )87(

   3542:]غيره[

ـّا فربمـــا    السحاب على الشّمس3543رأيت جالبيب  لئن سترتك الخدر عن

  :] المتنّبي

  دهم وال جاهــــاـة عنــمنفع  ا صنـعتـ ال تبتغي بم3544كالشّمس[

  3545:]سكويه[

  فضيلة الشّمس ليست في منازلهــا  3546هال يعجبنّك حسن القصـر تنزلــ

  3547]مازاد ذلك شيئا في فضائلهــــا  لو زيدت الشّمس في أبراجها مائـة[

  3548:]ابن الّرومي[

  حتّى تغشّى األرض بالظّلـــــم  3549 ال تبـدو فضائلهـــا]كالشّمـس[

  3550:]ابن لنكك[
                                                 

  .ساقط من ج- 3538
  .عين ناظر: ك- 3539
  .زيادة من م، وك، وج- 3540
  .زيادة من م، وك، وج- 3541
  :غيره، في مستتر: ج. ورد بالهامش- 3542
  .لجالبيب: ك- 3543
  .ورد مطموسا- 3544
  .مسكويه الخازن: زيادة من م وك، ك- 3545
  منزلة؟... أال يعجبك: ج- 3546
  .ساقط من ك- 3547
  .زيادة من م وك- 3548
  .فضيلتها: ك، ج- 3549
  .زيادة من م وك، في ج نسب البن الرومي- 3550
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   نفر منها إذا مالـت إلـى الضـرر  وهبك كالشمس يف حسن ألـم ترنـا )88(
 
 
 

   3551:]مثله البن عّباد[
  إذا بسطـت فـي املصيـف األذى   حتتمـي3552فقـلت ومشـس الضحى )89(

   3553:]أبو الفتح البستي[
   بعد ثـواء رهـن أسفـار3554وصرت لئـن تنقّلـت مـن دار إلــى دار )90(
)91( فس حيث ثوى3555فاحلرعزيز الن مس يف كـلّ برج ذات أنـوار     حروالش  

   3556:]وله[

ـّج  حبست ومن بعد الك]ظ61[   3557تضئ به اآلفـاق للشّمس والبـدر    سوف تبلــ

   3558]:أبو تّمـام[

  وأنـت مشتغـل األلحـاظ بالقمـر    الشّمس تجري في محاسنها 3559أعندك

   3560:]غيره[
  وشعاعهـا فـي سائـر اآلفـــاق كالشمس يف كبد السماء حملّهـــا )92(

  : بن حميد3561سعيد[

  3562البعيـد موكّــلقريـب، وقلبـي ب  هي الشّمس مجراها بعيد وضوءهـا

  3563:]آخر[
                                                 

  .ابن عباد: البن عباد في مثله، ك، ج: مورد بالهامش، - 3551
  .الشمس الضحى: ج- 3552
  .زيادة من م، وك، وج- 3553
  .فصرت: ج- 3554
  .والحر: ك- 3555
  .زيادة من م، وك، وج- 3556
  ...يضيء: ك... جلست: ج- 3557
  .زيادة من م، وك، وج- 3558
  .أعيدك: ج- 3559
  .زيادة من م، وك، وج- 3560
 مترسل من الشعراء، قلده المستعين العباسي ديوان رسائله، له شعر هو سعيد بن حميد، كاتب. معد بن حميد: ج- 3561

  .8-2: 17األغاني. رقيق
  ...".هو:" 139: 3وروايته في شعراء عباسيون- 3562
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  3564]لكالشّمس نالتنا ولسنا ننالهــــا  وإنّـي وإياهــا وإلمامنــا بهـا

  :الهالل والقمر والبدر

   3565:]أبو تّمام[
  إنّ اهلــالل إذا رأيــت منـــوه    أيقنت أنّ سيصري بـدرا كامــــال )93(

   3566]:وله[
  3567تمامـــــهحسنا وليس حلسنـه ك  هذا اهلالل يروق أبصـار الــورى

   3568:]أبو العتاهية[

  3569يبدو ضعيفـا نحيـال ثـم يتّســـق  المرء مثل هـالل حيـن تبصــره
  كر اجلديدين نقصـا ثـم ميحــــق  يزداد حتـى إذا مـا تـم أعقبـــه )94(

  لوأفـرح كلّمـا طلـع الهـــــال  عمــري3570يمر بـي الهـالل بهـدم

  3571 هالل تـوارى بالسـرار فما خلـص  ستخلص مـن هـذا السـرار وإنّمـا

   ليـالي الشّتــاء3572 م من البـدر فـي  غير أنّي أصبحت أضيـع فـي القـو

   3573:]العـرب[

  .3574أضيع من قمر الشّتاء، ألنّه ال يجلس فيه
  .3575يف القمر ضياء والشمس أضوأ منه

  . اصرب حلاجتك حتى تصبح3576أي: اللّيل طويل وأنت مقمر

                                                                                                                                                         
  .ساقط من ك- 3563
  .فإنني، وما بين قوسين زيادة من م، وك: ج- 3564
  .زيادة من ك، وج- 3565
  .زيادة من ك- 3566
  .وليس كحسنة وكتمامه: ك- 3567
  .غيره:  م، كزيادة من- 3568
  .ضعيفًا ضِئيال: م، ك، ج- 3569
  ...هّل... ...بنقص... يبشرني: وجاء في هامش ك شبه مطموس. لمهدم: ج. ساقط من م- 3570
  .وفي م نسب للببغا. توارى في السحاب: ج. فأيما: وأيما، ج: م، ك. سيخلص: ك- 3571
  .ورد في م، وك، وج بترتيب مختلف. من: ك- 3572
  .جزيادة من م، وك، و- 3573
  .ورد بالهامش- 3574
  .182: 2، والمتقصى30: 2مجمع األمثال- 3575
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  .3577اسرمادام القمر طالعا ف

  

  :العرب

  .3578اسر و القمر لك
   السهى وتريين القمـــر3579أريها )95(

  . طاب السفـــر3580إذا اطلع القمر

  :المتنّبي
  ختـرج األقمـار مـن هاالـا    وخمطـئ مـن رميـه القمـر ال )96(

  ت الذّهـبـأن:  قلت للشّمس3581وما   أنـت اللّجيـن: وما قـلت للبـدر

  3582هكذا البدر في الظّـالم يوافــي

  :هغير

  3583كذاك كسوف البدر عند تمامـه   فقدنـاه لمـا تـم واهتـم للعلـى

  :3584أبو بكر الخوارزمّي
  لزاما وإن أعسرت زرت ملامـا    رأيتك إن أيسـرت خيمـت عندنا )97(

  3585اء أقامـاـأغـب وإن زاد الضي       فما أنت إالّ البدر إن قـّل ضوؤه،]و62[

  :3586]البحتـرّي[

  3587وموضع رجلي منـه أسود أقتـم  بـاوبدر أضاء األرض شرقا ومغر
                                                                                                                                                         

  .أال: م- 3576
  .فاشِْر: ك- 3577
  .159: 1وهو في المستقصى. وقمر لك:... ك، ج. ورد في م بترتيب مختلف- 3578
  .147: 1ُ ريك السماء، وهو في المستقصى:وجاء بترتيب مختلف، ج... ُأريك: م- 3579
  .مرق:... ك. جاء في م بترتيب مختلف- 3580
  .وال: م- 3581
  .ساقط من م وك- 3582
  .واعتم بالمعلى:... ك، ج. ورد صدره بالهامش، وهو ساقط من م- 3583
  .أبو بكر: م، ك- 3584
  ...وإن دام: م، ك، ج... تنأى وإن: ج- 3585
  .ورد بالهامش، وهو ساقط من ج- 3586
  .مظلم:... م، ك، ج. رجلي: ك- 3587
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  3588]:غيره[
   قريـب3589إىل وعد ليلـى فاهلـالل    وقد واعدت ليلى اهلالل ومن يعش )98(

   3590]:والنّجوم[الكواكب 

  3591أبعد من الكوكب
  3592أبعد من مناط النجم

  3593أهدى من النّجم

  3594]أنحس من زحل[

  .3595ال زينة للكواكب ظهرا

  3596]لزمه من الكوكب إلى الكوكب[

  3597*ب النّحس يسقي األرض أحياناوالكوك* 

  3598*]وأين نزيل األرض عند الكواكب[* 

  ! أبعده من الثّريا3599ما

                                                 
  .ساقط من ج- 3588
  .والهالل: ج- 3589
  . بين قوسين ساقط من مالكواكب، وما: ج- 3590
  .الكواكب:... 24: 1ومن الكواكب، والمستقصى:... 156: 1المجمع. الكواكب: م، ك- 3591
وكذلك هو " من النجم:"... 193: ، الجمهرة24: 1المستقصى. ومن مناط العيوق:... 156: 1المجمع. النجوم: م- 3592

  .75: 1في الدرة
  .429: 2نجم، الدرة:... 135: المثال- 3593
  .ط من مساق- 3594
  ...ألرينّك الكواكب: م، ك، ج- 3595
  .ساقط من م- 3596
  .226: األمثال- 3597
  *وأين تريك األرض ضوء الكواكب:* ج. زيادة من م- 3598
  ...".أبعد:"75: 1من، الدرة: ك- 3599
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  .احنطّ فالن من التريا إىل الثّرى
  :أبو متّام

  اــوإذا حططت الرحل كان جليس  3600اــكالنّجم إن سافرت كان مواكب

  

  3601:]أبو نواس[
ـّة وا    أيــن النجـــوم التاليـــات )99(   لـبـدور؟مــــن األهلـ

   3602:]غيره[

   نجم مغرب3604مع الصبح في أعقاب   أصبحت من ليلى الغداة كناظر3603]و[

  3605:]غيره[

  منـاط التّريـا وهو منك بعيــد     شكوت الحب قالت أما ترى3606]فلما[

  3607يصوب مـرارا نوءهـا فيجـود  قفلت لها إن الثّريا وإن نــــأت

  3608]ا اآلفـات بعـد حذارهـاآمنّا به  وكنت الثّرياّ حين غارت وأشـرقت[

   3609:]آخر[

  نعــش 3610ة كبنـاتـفصرنا فرق  وكنّا في إجتمـاع كالثّريـــــا

   3611:]المهلّبي الوزير[

  وإنّي على ريب الزمـان لواجـد   خليلي إنّي للثّريـا لحاســـــد

  3612]وأفقد من أحببتـه وهـو واحـد[   أيجمع منها شملها وهي سبعـــة
                                                 

  .موكًبا: ج- 3600
  .زيادة من م، وك، وج- 3601
  .زيادة من م، وك- 3602
  .ساقط من ج-3603

  .أعجاز: ك- 3604
  .آخر:  ك.زيادة من م- 3605
  .ولما: م، ك، ج- 3606
  .ويجود: م- 3607
  .وصوبت عند غيارها، وجا بترتيب مختلف:... ساقط من ك، ج- 3608
  .زيادة من ج- 3609
  .اتبن: ك- 3610
  .زيادة من م، وك، وج- 3611
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  3613:]البحترّي[

  ن اللّيـل غيهـبــطوالع في داج م  ـرىـب أن تــ دراري الكواكنـوحس

  ر إلـى المجـد الّـذي شــاداـوانظ  صغر في السن 3614ال تنظرن إلى العباس عن

 في الجـو 3615في العين أبعدها          إن النّجوم نجوم اللّيـل أصغرهـــــا]ظ62[

  إصعـادا

للم ي  كالفرقديـن إذا تأمـل ناظـــــــر  موضع فرقـد عـن 3616ع

  فرقــد

  3617:]غيره[

م  3618فما لطرف رجائـي عنـك منصـــرف  المشتـري 3619وهل يفارق جـر

ـّور   الن

  3620:]أبو الفتح[

  وللشّمس من بعـد الغـروب طلــوع   استقامـــة3621وللنّجم من بعـد الرجـوع

  3622:]جحظــة[
  3623إلـى الكواكـب وهـو مقعــــد  مثـل الّـذي يرجـو البلـــــــوغ

  : بن أيب ربيعةعمر

ف   أيها المنكـح الثّريـا سهيـــــــال  3624عمـرك اهللا كيــ

  يلتقيــــان
                                                                                                                                                         

  .ويؤخذ مني مؤني وهو واحد: ورد بالهامش، وجاء بالمتن- 3612
  .غيره: ورد بالهامش، م- 3613
  .من: ك، ج- 3614
  .أنفذها: ك- 3615
  .لم يعد: ج- 3616
  .زيادة من ج- 3617
  .مصطبر: ج- 3618
  .جسم: ك- 3619
  .زيادة من ك- 3620
  .الغروب: ج- 3621
  .زيادة من م وك- 3622
  .69: الديوان- 3623
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ـّة إذا مـا استقلّـــــــت   وسهيــل إذا استقـــّل يمـــان  هي شامي

  3625:]البحترّي[
ت سعــد ـسعد ولكن أن    وزراء إنـك عندهــمـب الـا حاجـي )100(

  الذّابـــح

  3626:]غيره[

م إالّ أن يقابلنـا ـمن النّج    ا وهـل لنـاـم منّـان النّجـ مك3627وأنت

  3628النّجـــم
  3629:]آخر[
  ك إالّ الفرقـــــــدانـلعمر أبي    ـلّ أخ مفارقـة أخـــــوهـــوك

  3630]:حكيم[

وكذلك حدث  3632وأفولها، وال يزال طالع وآفل 3631إن األحداث مقرونة بطلوع النّجوم

  .نازل وآخر منفرج

  3634]والمطر [3633الّسماء والّسحاب والبـرق والّرعد

  * حين تحتجب3635إن السماء ترجى* 

                                                                                                                                                         
  ...كيف يك: ج- 3624
  .زيادة من م، وك، وج- 3625
  .زيادة من م وك- 3626
  .رأيت، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 3627
  .نجم: ك- 3628
  .زيادة من ك- 3629
  .كلمة حكيم: زيادة من م وك، ج- 3630
  .، والتصويب من ك وج-وكذلك م-النّجم، : األصل- 3631
  ...فكذلك:... ج... وال يزال آفل وطالع، فكذلك: وال يزال النّجم طالعا وآفال، ك: م- 3632
  .والرعد والبرق: م- 3633
  .والرعد:... ساقط من م، ج- 3634
  .يرجى، والتصويب من م، وك، وج: الصل- 3635
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  * مساء3636من ذا رأى أرضا بغري*  )101(
    مل تضحك األرض عن شْي من الزهر  إنّ السمـاء إذا لـم تبـك مقلتهــا )102(

   3637الفرص تمر مـر السحــاب

  *هـل يرتجى مطر بغير سحاب*

  3638*]اـــال يكن وعدك برقا خلب[* 

  3639*إن خـير البرق ما الغيث معه* 

  *بـالغيث رشّ ثم ينسك 3640وأول* 

  3641*عـسحابة صيف عن قليل تقشّ* 

حتّى / يضرب للساهي عن حاجته . ال يشعر به 3643يذهب يوم الغيث: 3642]العرب[  ]و63[

  .وال يعلم                3644تفوته

  3646] علمت ما يتبعهيءأي إذا رأيت دليل الشّ[ 3645أرينها  نمرة أركها مطرة

  :أبو بكر الخوارزمّي

  3647كالغيث يلقى وهو في الحــبــي    صر الخفـي فـي الجلــيقد يب

  . بال ثمـر3648فالن برق بال مطر وشجر

  .3650]وهو الذّي ال غيث معه[ 3649فالن أكذب من برق خلّب

                                                 
  .تعيب: ك، ج- 3636
 رم: 654: ، منسوب للمولدين، وفي ثمار القلوب52: 2، والمجمع39: حاب، وهو بالمثالتمر من الس:... ج- 3637

  .السحاب
  .زيادة من ج- 3638
  .482: 1، والمجمع236: األمثال- 3639
  ...قطر ثم:... ج. أول، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 3640
  سحابة الصيف: 653: تشّعت، ثمار القلوب: م- 3641
  .ساقط من ج- 3642
  .411: 2، وكذا في المستقصى...وال:... 493: 2الغيم، وهو بالمجمع: م، ك، ج- 3643
  .يفوتها: يفوته، ك: م- 3644
  .49: 1أركها، الجمهرة... أرينها: ، وفيه144: 1وهو بالمستقصى. شجرة:... أريكها، ك: ك، ج- 3645
  ...معناه، أي: ساقط من م، ج- 3646
  .421: الديوان- 3647
  .وشجرة: ك- 3648
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  .، لمن يخوض الظّلمة3651ليس في البرق الالّمع مستمتع
  * يدر كما در السحاب على الرعد*  )103(

  .ل المتكبر للبخي3653]يضرب [3652ربّ صلف تحت الراعدة

  :ابن عّباس

  .3654المطر بعل األرض، أي يلقحها

  . ووبل صار و باال.3656رب غيث عاد عيثا: 3655]غيره[

  3657*أسرع السحب في المسير الجهام* 

  .3658فر فالن من القطر وقعد تحت المزاب
  *ومن يسد طريق العارض اهلطل* 

    3659أهول من السيل باللّيل

  .3660سبق سيله مطره

  3661*ني الوكفقبل السحاب أصاب* 

  .3662سحاب عداني فيضه وهو صيب
  .ربما عاق املطر عن الوطر

                                                                                                                                                         
  .برق الخلّبا: رق الخلّب، جبال: ب، وصححها بالهامش، في م وكبرق الخلّ: ورد بالمتن- 3649
  .ساقط من م- 3650
  .272: 2مجمع المثال- 3651
  .396: 2، والجمهرة96: 2، والمستقصى411: 1المجمع- 3652
  .ساقط من م- 3653
  .المطر بعل األرض: 516: ثمار القلوب. يلحقها، وهو خطأ: ك- 3654
  .ساقط من م، وك، وج- 3655
  .138:  الضبي في أمثاللم يكن غيثا، وكذا.. :.97: 2المستقصى- 3656
  .جهات غير قليل كجهام: م- 3657
ن ر مف: ، وفيه51: 2وهو بالمجمع. ب، والتصويب من م، وك، وجاالمزز: ورد خطأ في األصل. المطر: م- 3658

  .الميزاب... لمطرا
، 392: 2ك في الجمهرةمن السيل، وكذل:... 1:444والمستقصى. السيل، ومن الحريق:... 2:483المجمع- 3659

  .429: 2والدرة
  .مطره يله:... 472: 1المجمع- 3660
  .، منسوب للمولدين99: 2المجمع- 3661
  .سيب: ك- 3662
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  .3663المطر مفسد الميعاد

  :3664]أبو الجبلة[

 *3665*مازال عودي في ثرى ثري    

  3666* ذاك النّدى الوسمي]من[بعدك * 

*ويبالد 3667*حتّى إذا ما هم  
  *جئتك واحتجت إىل الويلّ*  )104(

   3668:]للبحترّي[

   مـن نعماك فضال فوالــه3669وعودت  مضى منك وسمي فـجـد بوليــه

  

  

  

   3670:]ابن الّرومـّي[

   سمـاوات بأمطــــار3672وهل تمن  3671لكم علينا إمتنـان ال امتنـان بــه

   3673]:غيره[
  النفوس من قبل بلّ األرض باملطـر  واهللا ينشئ سحابـا تطمئـن بـــه )105(

   3674:]منصور الفقيه[

                                                 
  .مفسد للميعاد: ك- 3663
اتصل باألمويين، ثم . هو أبو الجنيد بن زائدة التميمي، شاعر راجز. أبو جبلة والتصويب من ج: األصل- 3664

  .ساقط من م. 79: 1 خزانة األدب،580: 1أمالي المرتضى. بالعباسيين
  .تراب ندي: ندي، ثري ثري: م- 3665
  .الوسمي، والتصويب من م، وك، وج، وما بين قوسين ساقط من ج: األصل- 3666
  .ويذّبال: ك- 3667
  .البحتري: ورد بالهامش، م، ك، ج- 3668
  .وعولت من نعمان: وعود ج: ك- 3669
  .زيادة من م وك- 3670
  .المتنان له: ج- 3671
  .يمن:  كتمن،: م- 3672
  .زيادة من م- 3673
  .زيادة من ك- 3674
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  ــــــلّ فط3675إن مل يكن وابل فامنن مبا شئـت مـن نــــوال )106(

   3676:]أبو تّمـام[

  معروفها الرواد ما لم تبــــرق  و إلـىـ قّل ما تدع3677وكذا السحائب

  3678ما لم يكن للنّاس فـي إبانــــه   واعلم بأن الغيث ليـس بنافـــع

  3679]المتنّبي[

  3680يزيلهن إلى من عنـده الـديـــم    ليت الغمام الّذي عنـدي صواعقـه      ]ظ63[

  3681:]و عيينــةأب       [  

    وأنت جراد لست تبقـي وال تــذر   نعـيش بظلّـــه3682ثـ       أبوك لنا غي  

   :3683]غيره[
  3684وإن تطاير مـن نريانــه الشـرر    ال يؤنسنك مـن عثمـان حدتـــه

  3685كالرعد والبرق يأتي بعده المــطر   فإن حدتــه واهللا يكـــــــأله

  :آخر[

  3686]كما يمسك اهللا السحاب عن المطـر    ـودهورب جـواد يمســك اهللا جـ

  بمنزلة الغيث الّذي قبله الجـــدب    3687وإنّي أرى التّأديـب عنـد وجوبـه

   3688:]بشّار بن برد          [

                                                 
  .وابال: ك- 3675
  .زيادة من م وك- 3676
  .394:السحاب، الديوان: ك، ج- 3677
  .للنّاس مل لم... القطر: ك- 3678
  .زيادة من ك- 3679
  .عندهم: ك- 3680
  .زيادة من ك- 3681
  .ظّل: م- 3682
  .زيادة من ك- 3683
  .شرر: ال تونسنّّك، م: ك- 3684
  .كالبرق والرعد: م، ك- 3685
  .ادة من كزي- 3686
  .وجوده: ك- 3687
  .كثير: زيادة من م، ك- 3688
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  3689ت وتجلّـــتـفلما رجوها أقشع              كما أبرقت قومـا عطاشـا غمامـة

  3690:]بشّار بن برد[
  ا وأبطا رشاشهـاـأضاءت لنا برق أظلّت علينـا منـك يومـا غمامـة )107(

  اـ عطاشه3691وال غيثها يأتي، فيروى  ا يجلـى فييـأس طامـع،ـفال غيمه

   3692:]غيره[

  يسـر أن جمع األوطان والمطـرا     فيهـم كممطـور ببلدتــه3693فكنت

   3694:]آخره[

  إن هذا لوصمة فــي السحــاب     السحـاب وأظمـا3695أنا فـي ذمـة

  :3696]العرب[
   مطر3697 أنّ كالحيسب املمطور )108(

  3698رب غيث لم يكن غيثـــا
   على ما أفســد3699عاد غيث )109(

  .3700اضطره السيل إلى معطشه

  .3701من يرد السيل على أدراجه

  .3702سال به السيل وما يـدري

                                                 
  ...".رأوها:"...107: 1وهو في الديوان- 3689
  .زيادة من ك- 3690
  .فيروى: م- 3691
  .زيادة من ك- 3692
  .وجاء في م بترتيب مختلف. وكنت: م، ج- 3693
  .زيادة من ك- 3694
  .ذيمه، والتصويب من م، وك، وهو ساقط من ج: األصل- 3695
  .ساقط من م- 3696
  .641: 2، مجمع األمثالفال: ك- 3697
  .غيثا: ك- 3698
  .641: 1غيثا، وهو بالمجمع: م- 3699
  .582: 1المجمع- 3700
  .340: 2أحداجه، وهو بالمجمع: ساقط من م، ك- 3701
  .بدون شرح..." سيل به:" 423: 1وجاء منسوبا للمولدين، الجمهرة. سال به السيل: 499: 1بالمجمع- 3702
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  الّريــاح
  يضرب للمدّل بنفسه إذا . أي القيت من هو أشد منك[إن كنت ريحا فقد القيت إعصارا 

  .3704] بمن هو أدهى منه3703يبل

  .ن ساكن الريح، إذا كان حليمافال

  . أي قوتكم3707﴾ تذهب ريحكم3706]و[﴿ : وفي القرآن3705قد ذهبت ريحه أي دولتـه

  3708يومـا فالبد من ركــــــود    وكـّل ريــح لهـــا هبـوب

  3710فإن لكّل خافقـــة سكـــون    3709إذا هبـت رياحـك فاغتنمهــا

  3711]متى يكــونفال تدري السكون     وال تقـعد عن اإلحسـان فيهـا[

  من بعد مــا ابتدأت نسيمـــا    والـريـح ترجـع عاصفـــا

  .   وبعض القول يذهب في الريــاح]و64[

  تجري الرياح بما ال تشتهي السفن  3712]ما كّل ما يتمنى المرء يدركـه[

  

   *3714]الدبورا[ كانت 3713]ريحا[لو كنت * 

  :أبو تّمـام

  3715 نبع ولم يعبأن بالرتـــمعيدان    إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت

   3716:]ابن الّرومـي[

                                                 
  .32: 2وأشد، وفي الجمهرة:... 43: 1صلي، وكذلك في المجمع: ك، ج- 3703
  .ساقط من ك- 3704
  .66" هبت ريحه، أي قامت دولته، وهو كذلك في األمثال: ك، ج- 3705
  .ساقط من ك- 3706
  .46ىآلية: سورة األنفال- 3707
  .وال بد، وجا في م، وك، وج بترتيب مختلف: ج- 3708
  .24: األمثال- 3709
  ... كلفعقبى: ج: ك... عاصفة:... م- 3710
  .زيادة من م- 3711
  .، منسوب للمولدين207: 1ادة من ج، وهو بالمجمعزي- 3712
  .ساقط من ج- 3713
  .دبورا: ورد بالهامش، في م- 3714
  .عيدان نجد، وهو ساقط من م، تقدم: ولم يعبأ بها الرتم، ك، ج: ورد بالهامش- 3715
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  كالريـح تغـري النـار باإلحراق     بلـوم إنـــه3717ال تطفئن جوا )110(

   3718:]الفرس[

  .3719ما حيلة الريح إذا هبت من داخل

ـّة   : العام

  .3720ريح ولكنّه مليح

  قول فالن ريح في قفص

  .فالن يكيل علينا الريح

  .ّل قومفالن يهب مع كّل ريح ويسعى مع ك

ـّا لمـن مودتــــه   إن زلت عنه سويعــة زالــت    أفّـا وتف

  3721مال مع الريح كيف ما مالــت    إن مالت الريـح هكـذا وكـذا

  :اللّيل والنّهار واألّيام

  .3722اللّيل حبلى، ليس تدري ما يلد

  .3723اللّيل أخفى للويل
  اللّيل ـار األديب )111(

  3725]تدرك[ 3724تّخذ اللّيل جمالا

  .3726 وادرع ليالشمر ذيال،
ـّيل على الراقد   .ما أقصر الل

                                                                                                                                                         
  .ورد بالهامش، وهو ساقط من ج- 3716
  .هوى: ك- 3717
  .زيادة من م، وك، وج- 3718
  .374: 2المجمع- 3719
  .445: 1نفسه- 3720
  .حيثما مالت: م، ك، ج- 3721
  . ما يلدىليس يدر:  ما تلد، جىال يدر:  ما تلد، كىليس يدر: م- 3722
  .151: 2، والجمهرة186: 2المجمع- 3723
  .أتّخذ: 184: 1المجمع- 3724
  .34: 1تكملة من المتقصى- 3725
  .134: 2، والمستقصى507: 1المجمع- 3726
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  3727*ةما أشبه اللّيلة بالبارح* 

  3728]*وليل المحب بال آخر[*

  * كاللّيل الّذي هو مدركي3729فإنّك* 

  3730هذا أمر دبر بليل

  3731أمر نهار قضي ليال

   *3732]هيسى[إحدى لياليك فهيسي * 

   لمن ينزل به األمر الشّديد الّذي يحتاج3733]يضرب[

  .أن ينصب ويتعب إلى 3734]فيه[
  .3735اللّيل أعور، أي ال يبصر فيه

  .3736ليلنا عنده سحر كلّه، ويومنا ضحى إلى آخره

  . مع هدم اللّيل والنّهــار3737]مدة األعمار[كم قدر 

  .مطيته فإنّه يسار به وإن لم يسر[من كان اللّيل والنّهار 

  .3739 غرسان يثمران للبرية ضروب البلية3738]اللّيل والنّهار

  3740*خفى على النّاس النّهـار؟وهل ي* 

  إالّ أساءت إليه بعـد إحســـــان  إن اللّيـالي لم تحسن إلـى أحــد

                                                 
  .كلهم أروغ من ثعلبة: عجز بيت لطرفة، وصدره- 3727
  .اقط من كس- 3728
  .وإنّك: ج- 3729
  .دبره بليل: دبر بليل، ج: دبر بالليل، ك: م- 3730
  .362: 1المستقصى- 3731
  .60: 1، والمستقصى44: 1 وهو بالمجمع.ال تنعمي الليلة بالتعريس: ساقط من م، وعجز البيت- 3732
  .ورد بالهامش- 3733
  .ساقط من ك- 3734
  .ال يبصر به: ج- 3735
  .إبهام الحبارىويومنا عنده ك:.... 58:األمثال- 3736
  .ورد بالهامش- 3737
  .ساقط من م- 3738
  . البرية...نمثمرا:... م- 3739
  .27: المثال- 3740
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   3741:]آخر[

  3742إذا طلبا أن يدركا ما تيممـــــا  ولن يلبــث العصران يوم وليلـة

ـّيل والنّهـــارا   جارين ال يبقيــــان جــــارا  أمـا تـرى اللـ

   بنحس عليـــــــــه داراإالّ  لـم يجريــا المـرئ بسـعــد

  تقاضاه شيء ال يمّل التّقاضيــــا   إذا ما تقاضى المـرء يـوم وليلـة]ظ64[

  3743تطوي وتبسط بينهــا األعمـــار   إن اللّيالــي لألنـام مناهـــل

ـّرور قصـــار3744وطوالهن  فقصارهـن مـع الهمـوم طويلـة    مع الس

  3745 اللّيالي وكر العشـــــــيمر  أشـاب الصغيـر وأفنـى الكبيـر

  أتى بعد ذلك يـــوم فـــــتي   3747 هرمـت يومــها3746]ـةـليل[إذا 

  3748من لم يؤدبه والده أدبه اللّيل والنّهار
  3749]يوم السرور قصري[

  3750اليوم خمر وغدا أمر
  اليوم عيش وغدا جيش )112(

  

  .3751اليوم فعل، وغدا ثواب

3752ما يوم حليمة بسر.  
  .ليس يومي بواحد من ظلوم

                                                 
  .زيادة من م- 3741
   تقدم.ما يمما: ك- 3742
  .دونها األعمار:...  م.لأليام: م- 3743
  .وقصارهن: م- 3744
  .كر الغداة ومر العشي: ج... ومر... كر: م، ك- 3745
  .ساقط من ج 3746
  .لةإذا هرمت لي: م- 3747
  ...واده:... ه، جاأدبه الليل والنهار من لم يؤدبه والد: م- 3748
  .ساقط من م- 3749
  .334: 2الجمهرة- 3750
  .عذاب: ج- 3751
  .191: 2 والجمهرة340: 2، المستقصى295: 2، المجمعبشر:... ك، ج- 3752
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  .يوم لنا ويوم علينا

  .3753من ير يوما يربه
  3754*ويف اللّيايل ويف األيام معترب*  )113(

  *وما اليوم إالّ مثل أمسي الّذي مضى* 

   3755من عرف األيام لم يغفل اإلستعداد
  .3756مع اليوم غد ومع السبت أحد

  3757*إن غدا لناظره قريب* 

  3758*وهل يستبان الرشد إالّ ضحى الغد* 

  3760﴾نداولها بين النّاس[أليام وتلك ا﴿ 3759:]وفي القرآن[
  .لكلّ قوم يوم

  . العمر أقّل من أن تحتمل الهجر3761]أيام

  .3762ال تبع يوما صالحا بيوم طالح

  .3763يأتيك كّل غد بما فيه

  

  .3764لكّل غد طعام

  .، ولكّل عشاء غبوق3765لكّل صباح صبوح

                                                 
  .219: 2 والجمهرة361: 2، المستقصى...ِري:... 337: 2المجمع... رب... رب:... م، ك- 3753
  .تجربة:... 232: األمثال... واأليام:... م- 3754
  .لم يغفل االستعداد لها:  ج.، وك مبر، والتصويب منتإال استع: األصل- 3755
  .227: 2مع اليوم غد، وكذلك بالجمهرة: 158: المثال- 3756
  ...فإن: للناظرين، ك... وإن: م- 3757
  .252: األمثال- 3758
  .قال تعالى: ساقط من م، وك، ج- 3759
  .140:  عمران اآليةسورة آل- 3760
  .ساقط من م- 3761
  .16: صالح ، وال يستقيم به المعنى، وهو باألمثال: م- 3762
  .494: 2مثالمجمع األ- 3763
  .199: 2، المجمع26: مثالاأل- 3764
  .292: 2، المستقصى171: 2المجمع- 3765
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  .3766أمسك ماض، ويومك مستقبل، وغدك مبهم

  .، وغدا أمل3767اليوم عمل، وأمس أجل

  إن يوم الشّر ال كـان عتيـــد     أمكن يـوم صــالح3768]ما[ واله

  ما نسك يوم جمعـة من سبــت     أيـام ال أدري وإن سـألـــت

  بإنصاف لهن وال ســـــرار     وماشعرنـا3769شهـور تنقضيـن

  فكأنّها وكأنّهم أحـــــــالم    ثم انقضت تلك السنـون وأهلهـا

         وأيام السرور تطيـر طيـــرا  صصــات الهمـوم مق3770وأيـام   ]و65[

  3771يوم لعلّـك أن تقصـر عن غـد    ال تحملـن همـوم أيـام علـى
  الـّدهر والـّزمـان 

هر باإلنسان دواري3772الد.  

  . المؤدبين3773الدهر أنصح[

  .3774]الدهر ذو دول

  . الزمان3775]بغوائل[من له يدان [

  .3776من عتب على الدهر طال عتبه[

  .3777ابق الدهر عثرمن س

  .3779] أبلغ في التّكبــر3778]الدهر[

                                                 
  .متّهم، والتصويب من م: األصل- 3766
  .رحل: ك- 3767
  ...واله ما كان يوم: ساقط من م، ج- 3768
  .ينقضين:  ك، جم،- 3769
  .فأيام: م- 3770
  .غده:  ك، ج.وال:  م- 3771
  .249: دوار، وهو باألمثال: ك- 3772
  .أفصح: ك- 3773
  .ساقط من م- 3774
  .ورد مطموسا في المتن، وأعاد الناسخ كتابته بالهامش- 3775
  .351: 2وجاء منسوبا ألكتم بن صيفي، وفي: طالت معتبته:... 337: 2مجمع المثال- 3776
  .، منسوب للمولدين69: 2 وبالمجمع،183: مثالاأل- 3777
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  .3780هو الدهر، وعالجه الصرب

  . أباد األمم والقرون تعاقب الحركة والسكون3781]إنّما[

  .3782حلو ومر: الدهر يومان

  *عسل  3783]من[وما خال الدهر من صاب و* 

  . الهوان3784من يصحب الزمان ير
  .ما ذممت زمانا إالّ متنيته

   يشبع أكله دهر ال )114(

        لكـنّـــه يقـبـــل أويـدبـــر  الدهــر ال يبقــى علــى حالــة

ه       فاصبـر فـإن الدهـر ال 3785فـــإن تـلقّـــاك بمكـروهــ

  يصـبـــر

       فاغـض قليال سـوف يقبـل   هـل الدهـر إالّ طرفـة دونها قـذى[

  3786]مدبـر

   والدهر ما عاش في إفسـاده  مجتهدا  3788]العيش[ الفتى في صالح 3787 سعي

  3789ساعـي

   نابـــهةفاصبـر ألكلتـه وعضــ  وأكلــت دهــرك أربعيــن وأربعــا

ل  وإن أمـيــر المـؤمنـيــن وفعلـــه   3790لكا لدهر العـار بمـا فعـ

  الدهـر
                                                                                                                                                         

  .ورد مطموسا في ج- 3778
  .النّكير، يعني بالنّكير اإلنكار والتّغير:... ، وفيه378: 1ساقط من م، وهو بالمجمع- 3779
  .، منسوب للمولدين485: 2بالمجمع- 3780
  .ساقط من م- 3781
  .فمر:... 239 و28:ك، وهو باألمثالوفحلو، والتصويب من م، :: األصل- 3782
  .276: خ كتابته بالهامش، وهو باألمثالسا بالمتن، وأعاد الناس مطموورد- 3783
  .يلق: م- 3784
  .بمكروهة، والتصويب من ج: األصل- 3785
  .ساقط من م- 3786
  .يسعى: م، ك، ج- 3787
  .ساقط من ج- 3788
  .في إصالحه والتصويب من م، وك، وج: األصل- 3789
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  3791:]البحتري[
  سريعــا وإالّ ضيقــة وانفراجهــا هـل الدهـر إالّ غمــرة واجنـالؤهــا )115(

  3792]:غيره[
  وهـم فسـدوا ومـا فســد الزمـان يقولــون الزمــان بــه فســــاد )116(

  غيــر شكـر األصحـاب واإلخـوان  ليـس يبقـى علـى صــروف الزمـان

هـر تلقّـى اإلحســان باإلحســان  أحزم النّـاس مـن إذا أحسـن الــــد  

  3793:]المتنّبي[

  3794 وأتينـاه علـى الهـــرم]فسرهـم[تــه       أتــى الزمـان بنـوه فـي شبيب]ظ65[

  3795!ف   فقد أتينـاه، بعـد الشّيـب والخـر  ال غرو إن لم تجد في الدهـر مخترفـا

  3796:]أبو الفتح[
 الصـوالـــج 3797   لعــب  الدهـر يلـــعب بــالفتـــــى )117(

  بالكـــره

     عصفـــت بكـــفّ مــــن ذره  أو لعــب ريـــح عــاصـــف

     دة والشّقـــــاء بـــال بـــره ـوده نحـــو السعــــــاويـقـ

ـّاص ومــــــا الـ      إنســــــان إالّ قنبـــــــره الدهــر قنـ

  3798*سخف الزمان، فإن سخفنا فاعذر* 

   فارقــص3799]الدهر[كما يشدو لك 

                                                                                                                                                         
  .صنع: م- 3790
  .زيادة من ك- 3791
  .زيادة من م، وك، وج- 3792
  .من جزيادة - 3793
  .على هرم، وما بين قوسين ورد بالهامش: ك- 3794
  .271:  الديوان.والحزن:: ك- 3795
  .زيادة من ك- 3796
  .بِعلَ: م- 3797
  فمتى سخف فاعذره  سخف الزمان تعديا: فاعذره، ج: م- 3798
  .ساقط من ك- 3799



 360

  3800:]ابن المعتـز[
  3801ء تأكـل الولــداوأنـت والـد سـو       يا دهر وحيـك مـا أبقيـت لـي أحـدا

  الّدنيــا
  عدو يف ثياب صديق )118(

  3802ضاحكة مستعبرة

   معشوقة3803عدوة النّاس

  .من بخل بالدنيا جادت به

  .3805، إن بقيت لك لم تبق لها3804غادرة غدارة

  .أفّ من أشغالها إذا أقبلت، و حسراتها إذا أدبرت

  .واجدها سكران، وفاقدها حيران

  .ها مات حسرة عليهامن نال الدنيا مات بها، ومن لم ينل

  . إليها الجاهلىمثل الدنيا كمثل الحية؛ لين مسها، قاتل سمها، يحذرها العاقل، ويهو

نيا من الهمفي الد 3806البد.  

  . لتغمك3808] إنّما تعطيك3807]و[لتسرك، [إن الدنيا ليست تعطيك 
  3809*ومل أر كالدنيا تذم وجتلب*  )119(

  .م أحالم النّائ3810أشبه األشياء بالدنيا
  .من أكرم الدنيا أهانته

                                                 
  .زيادة من ك وج- 3800
  .293: 2الديوان- 3801
  .مستبشرة: ك- 3802
  .للنّاس:... ك- 3803
إن بقيت لها بم تبق لك، وهو منسوب : ه، برواية م، وج، وفي37: غرراة، اإلعجاز واإليجاز عذّراة : م، ج- 3804

  .لنرسي بن إيران
  .إن بقيت لها لم تبق لك: ج- 3805
  .221، و36: المثال- 3806
  .ساقط من ك وج- 3807
  .ورد بالهامش، وهو ساقط من م- 3808
  .وتحمد: م- 3809
  .في الدنيا، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 3810
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  .الدنيا ال تعطي أحدا ما يستحقّه؛ إما تزيده أو تنقصه

  . نام نومة فرأى فيها من يحب ويكره ثم انتبه3811مثل الدنيا كرجل
  .3812]ومن مال عليها مالت إليه[من مال إىل الدنيا مالت عليه 

  .وإذا أدبرت عنه سلبته حماسن نفسه/    إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته حماسن غريه، ]و66[
  .لو عقدت الدنيا بذنب كلب جلرها

  .3813دنياك ما أنت فيه

:  على الدنيا؟ فقال3815أما ترى حرص النّاس: 3814قيل لعلي بن أبي طالب رضي اهللا عنه

  .هم أبناؤها

   منـه فهو شيء محبـب3816وما كنت  ولكنّنـا منهـا خلقنـا لغيرهـــا

  :3817الحسن

  .3818وحرامها عقابحاللهـا حساب، 

  :يحي بن معاذ

  . يفق إالّ في عسكر الموتى، نادما خاسرا3819الدنيا خمر الشّيطان، من شرب منها ال

  :ذو النّون

  . ، و اآلخرة أما3820اتخذ الدنيا ظئرا[

   3822:]3821عبادة

  .الدنيا قحبة فيوما عند عطّار، ويوما عند بيطار
                                                 

  .كمثل رجل، والمثل ساقط من م: ك- 3811
  .ساقط من ك- 3812
  .، منسوب للمولدين381: 1المجمع- 3813

  .كرم اهللا وجهه... ألمير المؤمنين علي: ألمير المؤمنين علي، ج: م- 3814
  ؟...لم حرص النّاس: ج- 3815
  .وما أنت فيه: وما انت منه، ج: م- 3816
  .الحسن بن علي عليهما السالم: ج- 3817
  .عذاب: م، ك، ج- 3818
  .لم: م، ك، ج- 3819
  .رةض: ج- 3820
  .ابن عبادة: اج- 3821
  .ساقط من ك- 3822
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  .تحمل كّل راكب[[ب، ودابة ذلول الدنيا أنثى، تنكح كّل خاط: أبو بكر الخوارزمّي

  3823]والحمـد هللا علـــى ذلــــكا  أصبحـت الدنيـا لنــا عبــرة[

  

  وما أرى فيهم لهــا تاركــــا  3824قد أجمـع النّـاس علـى ذمهــا
  ومرارة الدنيا ملــن عقــــال  وحـالوة الدنيـا جلاهلهـــــا )120(

   ونــيــــــهخبثت فعــال  أفّ للدنيــا الدنيــــــــه

  3825ولعيش حشوه هم وعقباه منيه

  :ابن المعتــّز

  .3826مصائب الدنيا أكثر من نبات األرض

  .من عجائب الدنيا أن تبكي على من تدفنه، وتطرح التّراب على وجه من تكرمه

 . الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام[أهل 

  .ها كصور في صحيفة، كلّما طوي بعضها نشر بعض3827]أهل الدنيا
  .طالق الدنيا مهر اجلنة

  .أجود الناس من زهد يف الدنيا، ووهبها للناس

  .3828خير الدنيا حسرة، وشرها ندم

  .3829نرقع خرق الدنيا فيتّسع، وتشعبها فينصدع، ونجمع منها ما ال يجتمع
  األرض  ]ظ66[

  .3830شور﴾﴿هو الّذي جعل لكم األرض ذلول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النّ

  . بـرة3831] بكم[تمسحوا باألرض؛ فإنّها
                                                 

  .زيادة من ج- 3823
  .تركها: ك:بغضها، وصححها الناسخ بالهامش: متنورد بال- 3824
  .ها المنيةاعيشها هم وغم       ثم عقب: م- 3825
  .33: األمثال- 3826
  .ساقط من م- 3827
  .ندامة: م- 3828
  .تجتمع... ها فتتصدع، ويجمعبسع، وتشعفتتّ... ترقع: ك. جمعي و ...نرقع خرق: م- 3829
  .15اآلية : سورة الملك- 3830
  .ساقط من ك- 3831
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  . والعرض3832]الطّول[أمحل من األرض ذات 

  .3833أكتم من األرض

  .األرض من تربة والنّاس من رجل

  .من باع التّراب ولم يجعل ثمنه في التّراب، جعل على رأسه التّراب

  .ابتغوا الرزق في خبايا األرض

  3834*وأنّى تمطر األرض السمــاء* 

  .3835]يضرب في فضل العلم وذم الجهل[رضا عالمها، وقتلت أرض جاهلها قتل أ

   البؤس من يكــــرم3836حتّى يدنو  الدهر يستخـدم مـن يخــــدم

  3837]إالّ لكي تطعم مــن تطعــــم  من فوقهــــا[كاألرض ال تطعم 

  والنّاس لوال الفعال أشكــــــال     واحـــدة3838واألرض لوال العداء

  من البذر فيهـا فهي ناهيك من أرض  3839ريع ما أنت زارعإذا األرض أتت 

  3841]زادت األرض ثامنة[إالهي : وقالت  3840مشى فدعت من ثقله األرض ربها

   هم منك أرفـــع3842فكم تحتها قوم   وال تمش فوق األرض إالّ تواضعا

  3843]ه ولـم يـــؤبـيرجع إلى أهل  يا أرض كم وافد أتـاك فلــــم

   الحوت مـــــن األرض3844تحمله   ــاتحمل منك األرض أضعاف م

                                                 
  .134، 69: 1الدرة. األرض:... 87: 1وهو في المستقصى. ذات العرض:... ورد بالهامش، ك- 3832
  .361: 2، و69: 1، والدرة288: 1المستقصى- 3833
  .في سماء:... م- 3834
  ".عالمها:"... 102: 2، الجمهرة188: 2ن، والمتقصىيثالن فيه منفصل، وجا الم74: 2ساقط من م، وهو بالجمع- 3835
  .يدين: ك- 3836
  .إالّ لكي يطعم من يطعم    كاآلنف ال يطعم من فوقه: ساقط من م، ك- 3837
  .الغداء، وقد تقدم: العداة، ك: م- 3838
  .زراع... ربع: ك- 3839
  ...زدت في:... الحوت ربه وقال:... م- 3840
  .ساقط من ك- 3841
  .قوما: ك- 3842
  .ساقط من ج- 3843
  .يحمله: م- 3844
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   والحجــارة3845الجبل

  . الرجــال3846ال تلتقي الجبال وقد تلتقي

   ال يتزلزل بالرياح، 3848 منزلة أصابها، كالجبل الّذي3847ذو الشّرف ال تبطره

  . النّسيم3850 أدنى منزلة، كالكأل الّذي يحركه مس3849والسخيف تبطره

      ال نهد منه أعاليـه وأسفلــــه     ولو بغى جبل يوما على جبــل  ]و67[

  3851:]الخنساء[
  .كأنه علم يف رأسه نار

  . آخر3853]أمر[ علما بدا علم، أي إذا فرغنا من أمر حدث 3852إذا قطعنا
  .3854ل بنجد، أي من رآه مل حيتج إىل أن يسأل هل بلغ جندا أم البج: أجند من رأى حضنا، وحضن

  3856]أي الجبل العظيم[ 3855ضن حتّى حءشياللّيل يواري حضنا، أي يخفي كّل 

   وهي قطعة من جبل، أي بأمر يهلكه،3857رماه بثالثة األثافي

   األقددام3858حتّى تصير مداوس    تتناثر األطواد وهي شوامـخ

  . في موت الرؤساء3859]يضرب[قوموا انظروا كيف تزول الجبال 
  .رد احلجر من حيث جاءك

                                                 
  .الجبال: ك، ج- 3845
  .يلتقي: م- 3846
  .ال يبطر: ك- 3847
  ...كالجبال: م- 3848
  .يبطره: ك، ج- 3849
  ...أدنى: ج. مر: م، ك- 3850
  .زيادة من ج- 3851
  .قطعت:... ، وفيه126: 1إذا قطعت، وهو في المستقصى: إذا قطف، ج: م- 3852
  .ساقط من م، وك، وج- 3853
  ...لم يحتج أن يسأل:  بلغ نجدا أم ال، جلم يحتج أن يسأل: ك- 3854
  .174: 2الجبل، وهو بالمجمع: الحضن، ك، ج: م- 3855
  .ساقط من ج- 3856
  .102: 2المستقصى... اهللا بثالثة:... 402: 1المجمع- 3857
  .مدارس: م- 3858
  .ساقط من م، وك- 3859
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  .3860رمي فالن بحجره، أي قرن بمثله

  . يتصاوالن3861كاكا للقرنينصطكّتا اصطاجندلتان 

  

  

  .، أي دبر األمر على وجهه3862وجه الحجر وجهة ماله

  .، يضرب لمن يحتمل المصيبة وال تؤثّر فيـه3863كانت هزمة في حجر
  . ألقمه احلجر، أي أجابه جبواب مسكت

  :3864]ويف القرآن[
  3865﴿وإنّ من احلجارة ملا يتفجر منه األار﴾

  .الل الصخرة باملاء الز3866جد، فقد تنفجر
  . للبخيل3867]وال يروي[فالن حجر ال يروى 

  .3868أقسى من احلجر
  .3869أبقى من النقش يف احلجر

   بـه يبسا وإن ظن يرطب3870]يزيد[  ر املـال البخيـل فإنــهـإذا غم

                                                 
رماه : 103: 2ستقصى، وفي الم42: 1أي بقرن مثله، وهو في المجمع: ج. بحجر أن يقرن مثله... ملي: ك- 3860

  .بحجره
  .54: 2، والمستقصى243: 1في القرنين، وهو بالمجمع: م، ج- 3861
 في الوجهين،  بالرفع، وما صلةٌهة، ووجهِججهة، وِو: اله، ويروىوجهة ماله، وبجها م: ويروى: ورد بالهامش- 3862

جهة وجهة، يعني أن الحجر وجهة ما،  فلة ِووجه الحجر: هته، والرفع على معنىوالنصب على معنى، وجه الحجر ِج

ها يضرب في حسن ي مالئمة، إال أنك تخف وجهةًفإن لم يقع موقعا مالئما، فأدره إلى جهة أخرى، فإن له على حاٍل

وهو . وجهة ما... وجه: والمثل ساقط من م، ك. التدبير، أي لكل أمر وجه، لكن اإلنسان ربما عجز عنه، ولم يهتد إليه

  .264: 2 وهو بالجمهرة. جهة ماله:2في المستقصى
  ...وقرة:... 104: 2وال بأس قبله، وهو في المجمع... هزمه في حجر، لمن: ك- 3863
  .قال اهللا تعالى: ساقط من م وك، ج- 3864
  .74اآلية: سورة البقرة- 3865
  .فجرتي: ينفجر، ج: م- 3866
  .يقال ذلك للبخيل: ج... فالن بحر: ورد بالهامش، ك- 3867
  .751: 1، الدرة282: 1 المستقصى.من الحجروصخرة :... 98: 2حجر، المجمع. :..45: األمثال- 3868
من حجر، وكذلك :... 27: 1 المستقصى.الكتابة: والوحي... وحي:... 162: 1على الحجر، مجمع األمثال:... م- 3869

  . برواية المجمع93: 1، الدرة205: 1بالجمهرة
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  إذا غمر املاء احلجـارة تصلــب  3871وليـس عجيبـا ذاك منـه فإنـه
  3872املاء

  .3873إن ترد املاء مباء أكيس
  

  .3874ماء وال كصداّء
  .3876]يضرب للشيء الّذي يكون به مالك األمر[ 3875]أمر[املاء ملك 

  .3877]أي قد بلغ من حدقه باألمور أنّه يرقم حيث ال يثبت الرقم[فالن يرقم في الماء 

  :3878قال أوس بن حجر

   إن كان للماء راقم3880   على مائكم   القراح إليكــم3879  سأرقم بالماء]ظ67[

  3881أصفى من ماء المفاصل

يل الز3882اببلغ الس.  

  . مدت بماء، يضرب في األمر يزداد فسادا3883ثأطة

                                                                                                                                                         
  .ساقط من ج- 3870
  .منه ذاك:... ك- 3871
  .ذبالماء الع: ج- 3872
  .68: 1، والجمهرة370: 1أوفق، والمستقصى:... 233: وهو باألمثال... برد ماء:... ك- 3873
  .73: ، أمثال الضبي197: 2، الجمهرة301: 2المجمع- 3874
  .302: 2 والتصويب من م، وج، والمجمع،ورد مطموسا في األصل- 3875
 الناسخ بالهامش ما أثبتناه بين قوسين، وجاء يكون مالك األمر، ثم أورد) لعلها كذلك(ترى للشيء : ورد في المتن- 3876

، أي يتدارك به ...أي الشيء يكون: ج... للشيء يكون: ك. يضرب لشيء يكون به مالك المر: م. مطموسا أيضا

  .األمر، وبه حياة كل شيء
  ...أنه رقم:... ساقط من م، ك- 3877
  .أوس بن حجر: م- 3878
  .في الماء: ج- 3879
  .نأيكم: م- 3880
هو منفصل الجبل من الرملة يكون بينهما رضراض وحصى صغار، يصفو : قال األصمعي: 570: 1المجمع- 3881

  .479: 1، والجمهرة210: 1ماؤه وبرق، المستقصى
، 124: 1الربى، وهو بالمجمع:... وكذا في ج، وصححت بالهامش، في ك–... الماء:... ورد بالمتن- 3882

  .180: 1الماء، والجمهرة:... ، وفيه14: 2والمستقصى
  .4: 2، والثأطة، الحماة والمستقصى210: 1قإصة، والتصويب من المجمع: األصل- 3883
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  .3884أحمق من العق الماء

  3885]تكفي الطّين الرطب قطرة ماء[
  3886الرشف أنقع

  .3887ليس الري على التشاف يف ذم اإلستسقاء
  . أنقيت3888ال ماءك أبقيت، وال درنك

  .املاء أهون موجود، وأعز مفقود 

  .3889فالن كالقابض على الماء
  .ورجاله يف املاء، إذا كان على خطرفالن نائم 

  :المولّدون والعاّمة
  .اخللّ حيث ال ماء حامض

  .الماء إذا طال مكثه، ظهر خبثه، وإذا سكن متنه تحرك نتنه

  . من رأس العين3890الكدر
  .إذا عذبت العني، طابت األار

أي قليل من كثير3891هذا غيض من فيض، وبرض من عد ،.  
  . فيه ماءيف فمي ماء وهل ينطق من يف

  . من ذي الغلّة الصادي3893]الماء[مواقع      3892]فهن ينبذن في قول يصبن به[

  *والمرء يشرق بالزالل البارد* 

  *كذلك غمر الماء يروي ويغرق* 

                                                 
  .133: 1، الدرة313: 1الجمهرة- 3884
  .زيادة من ج- 3885
  .، أي أذهب وأقطع للعطش423: 1أنفع، وكذا المجمع: م، ك، ج- 3886
في ذم :... قصاء، كليس الردئ عند التشاف، في ذم االست: م. اف، والتصويب من م، وك، وجشالنّ: األصل- 3887

  .304: 2، والمستقصى182: 2عن التّشاف، يقال في ذم االستقصاء، وهو بالمجمع:... االستغناء، ج
  ...درنِك.... ماءِك:... 266: 2والمستقصى...... حرك:... 218: 2ذرنك، المجمع: ك- 3888
  .125: 2الجمهرة- 3889
  .الكذب: ك- 3890
  .عهد: ك- 3891
  .زيادة من ج- 3892
  .ساقط من ك- 3893
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  *3894والمشرب العذب كثير الزحام* 

  3896]الماء الجـاري 3895]في[ينبغي للعاقل أن يداري زمانه مدارة السابح [
  أما إليك طريق غيـر مســــدود    مواردهــايا سرحة املاء قد سدت  )121(

  متلهب األحشـاء صــــــادي     أخــذ المــاء مــن3897أيجـوز

  

  3899]الـــورود[ولكن ال سبيل إلى      شديـــــد3898أرى ماء وبي ظمأ

  فكيف يصنع من قد غـص بالمـاء    من غص داوى بشرب الماء غصتـه

ما وردناه إذا الماء فل       لشربـه3900]جئنا[وما كنت إالّ الماء 

  جامـــــد

  إذا كان ممنوعا سبيل المـــوارد     نظر الصادي إلى الماء حسرة3901ومن

ـّي للماء المخالط للقـــذى   إذا كثرت وراده لعيــــــوف    3902وإنـ

  يسوق الري من حـر كريــــم        سأقنع بالثّماد لعـّل دهـــــرا]و68[

  3903]على الماء خانته فروج األصابـع    ابــضومن يأمن الدنيا يكن مثل ق[

   زبدا من الماء بالمخض3904لكالمبتغي    وإنّي وإشرافي عليـك بهمتــــي

   وافــاه عطشــــان3905وقــد         فقـل فـي مكـرع عـــــذب

                                                 
  .205: ، األمثال*يزدحم النّاس على بابه:* ألبي علي البصير، وصدره- 3894
  .ساقط من ك وج- 3895
  .آخر: ساقط من م، في ك ورد قبله- 3896
  .يجوز، وجاء بترتيب مختلف: ج- 3897
  . وصححها الناسخ بالهامش-وكذا في م، وك، وج-عطش، : ورد في المتن- 3898
  .ورد مطموسا، وأعاد الناسخ كتابته بالهامش- 3899
  .ورد مطموسا وأعاد الناسخ كتابته بالهامش- 3900
  .وفي: م، ك، ج- 3901
  .بالقذى: م- 3902
  .زيادة من م وك- 3903
  .كالمبتغى: ك- 3904
  .فقد... من كرع:... م- 3905
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ن       الصبر عنك وأي صبــر3906فكيف  الماء 3907لعشطان ع

  الــــزالل

ر 3908]وربما    [     وإن الماء في العيـدان يجـــري ي ـ ف3909تعثّ

  3910الحلــوق

  3911]كذلك غمر الماء بروي ويغـرق       [  وليس يعاف الرنق من كان صاديـا

  أخط بأقالمي على الماء أحرفــا     فإنّمـــا3912وكـإذا أنا عاتبت المل

   ويمتد عمر اآلجن األسن3914]يفنى[     أن أعذبــه3913اـوالماء ليس عجيب

  بنا ظمأ برح وأنتـم مناهــــل  نـــــاا فإنّـأكابرنا عطفا علين

  3915في الراغبين إليه سوء ثنــــاء   م يفــضـالمال يكسب أهله ما ل

  خبط السقاة جمامـه بــــدالء   بئـــره إالّ إذا3916نـاء يأسـكالم

  .، إذا طالت به األيام أسن3918المرء المقيم بمكان واحد، كالماء الراكد: 3917]العجم[

  3919:]البحر[

  .3920 البحر وال حرجحدث عن

  . خلق ضعيف3921البحر خلق عظيم ركبه

                                                 
  .وكيف: م، ك، ج- 3906
  .من: م- 3907
  .بياض في م- 3908
  .غير، والتصويب من م، وك، وجت: األصل- 3909
  .الخلوق، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 3910
  .ساقط من م- 3911
  . والتصويب من م، وك، وجلالملو: األصل- 3912
  .عجب: ج- 3913
  .ورد مطموسا في المتن، وأعاد الناسخ كتابته بالهامش- 3914
  .ثناء: ج- 3915
  .تأنس:: ك، ج- 3916
  .ورد بالهامش- 3917
  .الزالل: ج- 3918
  .العامة: ج- 3919
  .36: األمثال- 3920
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  .دود على عود

  3922]يالم أبو الفضل في جوده[
  *وهل ميلك البحر أن ال يفيضــا*  )122(

  .سالمتي منه: ؟ قال3923ما أعجب ما رأيت فيه: قيل لبعض التّجار

ـّه عـذب مـورد   وذا عجب أن الغذوبـة فـي البحـر    هـو البحـر إالّ أن

فمـا يغنـي إقترابـي مـن     3924البحر مالي مخلص إليهإذا كنت قرب [

  3925]البحـر

   3926:]ابن الّرومي[

و    كالبحــر يرسـب فيــه لؤلــؤه  فوقـه 3927سفــال وتعلـ

  3928جيفــه

  

   فيــه جيفـه3929وال ينفـك يطفـو       كمثــل البحـر يغـرق فيـه حـي]ظ68[

  *إن الغريق بكّل حبل يعلق* 

 *واقياومن قصد البحر استقل الس*  

  *أنا الغريق فما خوفي من البلل* 

  :ابن الّرومّي

  هو البحر فيـه الغنـى والغـرق    أال فارجـه واخشـه إنّــــــه

  3930:]أبو نواس[

                                                                                                                                                         
  .يركبه: ج- 3921
  .زيادة من ج- 3922
  .في البحر: ج: من البحر، ك: م- 3923
  .في بحر وما خلص إليه:... ك- 3924
  .زيادة من م، وك، وج- 3925
  .آخر: ورد بالهامش، ساقط من م وج، ك- 3926
  .وتعلو: ويعلو، ج: م، ك- 3927
  .جيف، في ج ورد بترتيب مختلف: ك- 3928
  .وال تنفك تطفو: ك- 3929
  .ورد بالهامش، ساقط من ج- 3930
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  قاس الثّمــاد إىل البحــــور    من قـاس غريكـم بكــــــم )123(
  الّسمك والحيتـان والّضفادع

  .3931شر السمك يكدر الماء
)124(  *مكةهذا يصيد وهذا يأكل الس*      

  .كم بين حوت السماء وحوت الماء

  3932]حوتهـا[ازة ـ  يعيش بديموم المف  سأبقى بقاء الضب في الماء أو كمـا

   المــاء حوتــــه3934بايــن           3933]إن[كيف يرجو البقــــــاء 

  . المـاء3935هل يصبر الحوت عن

     يصبح ظمآن وفـي البحـر فمـه    3936هــ يلهمءشيكالحوت ال يرويه 

  .علت الدواب، فاستنعلت الضفدعةأن

  ن شكـا الضفـــدعـ   كما قال حي    وستر الدجى مسبـــل 3937]أقول[

     وفي الصمت حتفي فما أصنـــع؟   كالمي إن قلته ضائــــــري

  

  ة البحـــرـ   فدّل عليها صوتها حي     تجاوبـت3938ضفادع في ظلماء ليل

  الحكمـــــــــاء 3939هـ   فسرت  قالــت الضفـدع قـــــوال[

  3940]اءـه مــي فيـن فــطق مـ           ل ينــاء وهــي فمي مــف

                                                 
  .سوب للمولدين، من544: 1، والمجمع... الذي:... 15:األمثال- 3931
  .ورد مطموسا في ك- 3932
  .ساقط من ك- 3933
  .فارق: م، ك- 3934
  .من: ك- 3935
  .لقمةيكالحوت ال يرق به شيء : ج- 3936
  .ساقط من ج- 3937
  .ظلماء الليل: ج- 3938
  . وصححه الناسخ بالهامش-وكذا في م، وج–فهمته : ورد في المتن- 3939
  .ساقط من ك- 3940
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   وجفّت مشارعـه3941   عفت منه آثار  يعود املاء يف النهر بعدمـا: وقالوا )125(
  3942   وتعشب شطّاه متـوت ضفادعـه  إىل أن يرجع املـاء عائـدا: فقلت )126(

  3943]الّسفينــة[  

  .3944سفينــةمن كثرة المالّ حين غرقت ال]   و69[

  *إن السفينة ال تجري على اليبس* 
  3946] للشيء اجلامع3945]تضرب[سفينة نوح [

     والبعد منهــم سفينــــــه  النــاس حبــر عميـــــق )127(

  3947]   لنفسك المسكينـــــــــه    قــد نصحتـك فانظـــــر[

  .3948ما أشبه السفينة بالمالّح

  3949]العيانيضرب لألصدقاء [فالن صحبته صحبة السفينة 

  3950]لألحمق المتهور[تيس في سفينة 

  3951]إذا سخر به وهو ال يشعر[رقص في زورقه 
 أن أركب ما ال أملك عنانه، 3952إني ألكره: امتنع حكيم من الركوب يف السفينة، فقيل له يف ذلك، فقال

  .وال أضبط زمامه
  ار ـالّن

  .3953أحسن من النّار الموقدة

                                                 
  .آيات: ك- 3941
  .عقاربه: ك- 3942
  .ساقط من م- 3943
  .، منسوب للمولدين373: 2، وبالمجمع157: المثال- 3944
  .ورد بالهامش، وهو ساقط من ك، وج- 3945
  .39: ر القلوبا، وثم...وفالن: ، وفيه70: ساقط من م، وج، وهو بالمثال- 3946
  . وفي ج ورد بترتيب مختلف.زيادة من م، وج- 3947
  .374: 2، والمجمع46: األمثال- 3948
  .ساقط من م- 3949
  .76:  وهو باألمثالزيادة من م، ج،- 3950
هو رقصت في زورقة، و: فإذا سخرت به، وهو ال يشعر، قلت: 98: سخر منه، وهو في األمثال: ساقط من م، ج- 3951

  .، منسوب للمولدين446: 1في المجمع
  .إني أكره، والمثل ساقط من ك: م- 3952
  .158: 1أحسن من النار، وكذا الدرة: 67: 1المستقصى- 3953
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  3954]أحسن من الصالء في الشّتاء[
  3955 بنارهىالن ال يصطلف

  فالن واري الزناد )128(

  3956 أي أنجحت بك،وريت بك زنادي

  .3957فالن كابي الزناد، إذا كان قليل الخير

في تفضيل بعض أهل الفضل على [، 3958في كّل شجر نار واستمجد المرخ والعفار

  .3959]بعض

  .3961]أي كن لي أكن لك[ 3960 لي أقدح لكئأض

  .للمستعجل 3962]يضرب[ليس هذا بنار إبراهيم 
  .الن نار احلباحب، أي ال نفع فيهف

  . العجالن3963هو كالقابس

  .3964قد نفخت، لو كنت تنفخ في فحم

  *و النّار[ بين الثّلج 3965سبحان جامع* 

  *النّار قد يخمدها النّافخ 3966]و* 

   *3967]بنافخ[كملتمس إطفاء نار * 

                                                 
  .140:  األمثال.اقط من كالصلى، وهو س:... م- 3954
  .ورد في ك بترتيب مختلف- 3955
  .، وزهرت بك ناري...وريت: 425: 2أنجحت بك طلبي، وهو بالمجمع: ج... تجحن: ك- 3956
  .بطىء الخير:... م- 3957
  .استمدح المرج العقار: ك- 3958
  .183: 2على بعضهم، وهو ساقط من م، وهو بالمتقصى: ك- 3959
  .50: 1، والجمهرة213: 1المستقصى- 3960
  .ورد بالهامش- 3961
  :...عجلت على الشيء قلتواستُ: 64: مثالساقط من م، وباأل- 3962
  .كقابس: ك- 3963
  .نفخ في فحمأقد نفخت، لو : ، وفيه193: 2المستقصى- 3964
  .الجامع: ج- 3965
  .تكملة من، وك، وج- 3966
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  *والجمر يوضع في الرماد فيخمد* 

؛ إن أطيل اسخانه بالنّار، لم 3970كالماء بمقاربة العدو، فإنّه 3969 ال تغترن3968:العجمم[

  يمنعه من 

  .إطفائها

  سم النّار مخلــوق ا تفوه ب3972]لما            [3971لو أن من قال نارا أحرقـت فمـه

  * من الرمضاء بالـنّار3973كالمستجير* 

  * نار روحت تتأجـــج3974]كذا كّل[* 

  *مشاعل 3975]الظّالم[هيهات تكتم في * 

إتّقـدت3976اـادح إيراءهـ       فإن بغى ق  نـد ما تركتالنّار كامنة فـي الز   

  م تثرهـا األزنـدـال تصطلى إن ل  3977   والنّـار فـي أحجارهـا مخـبوة]ظ69[

  ا اإلحــراقـتعطي النّضاج وطبعه  والنّار بالماء الّـذي هـو ضدهــا

ـّه3978ي وهـو ليـنـوالماء يطف   عـذب مذاقتـه لهيـب النّــــار  ، مس

   الكــــالم3979اـوإن الحرب مبدأه  نّــار بالعوديـن تذكـــىوإن ال

  :ابن المعتز[

                                                                                                                                                         
، 49: تاب اآلداب، وجاء في هامشه، بأنه عجز بيت في ك51: إطفاء جمر، وهو باألمثال: ك، ج. ساقط من م- 3967

  .وإني وإعدادي لدهري محمًدا: بدون عزو، وصدره
  .ساقط من م- 3968
  .ال تغتر: ج- 3969
  .فإنه كالماء الذي: ك، ج- 3970
  .فيه، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 3971
  .ورد فوق السطر- 3972
: هامش، وهو وصححت بالهامش، وجاء صدر البيت بال-  وكذا في م، وك، وج-كالمستغيث، : ورد في المتن- 3973

  .، وفيه المستغيث125: 2وهو بالمجمع. المستجير بعمرو وعند كربته
  .روحت تتوهج:... كذا كل نار، وهجت تتوهج، ك: ورد مطموسا في المتن، وأعاد الناسخ كتابته بالهامش، م- 3974
  .ورد مطموسا في المتن، وكتبه الناسخ بالهامش- 3975
  إبرائها: ك- 3976
  . وصححها الناسخ بالهامش- وكذا في م–مخبوءة : ورد بالمتن- 3977
  .آخر: لدن، في ج ورد قبل البيت: لين، ك- 3978
  .يقدمها: أولها، ك، ج: يقدمها، وصححها الناسخ بالهامش، م: ورد بالمتن- 3979
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  3980]إن لــم تجـد مـا تاكلــــه  النّــار تأكـل نفسهـــــــا

  3981كالموقـد النّار فـي اليقــــاع  والكاتـم األمـر ليـس يخفـــى

  :غريه[

  3982]يدلّك الشّيء علـى الشّــــيء  وقـس علـى الشّـيء بأمثالـــه
 توقـد 3984]قد[فالنار      كـلّ دخـان تــرى3983 تتبعـنال )129(

للكـــــي  

  :3985في إبراهيم بن المهدي البن الزيات

   بالزنـد3986 يكون بها كالنّار تقـدح ألم ترأن الشيء للشّيء علّــــة

  لها مطفئ لم يلبث البيـت أن يـقع   نار ولم يكن3987إذا اشتعلت في البيت

  3988أدنيـت لهـا النّـــــــاراء   فمـا ظنّـك بالحلفــــــــا
  3989وكتم النار فـي قصـب حمــال  وكنت كمودع احللفاء نـــــارا

  فوجدتكـم نـار المجـــــوس     لقد جربتكـــــــم3990عمري

من  3991]عـدوها و[يضـرب لمن ال يفرق بين مواليه ومعاديه ألن النّار ال تبقى على [

  3992]يعبدها

   3993:]أبو تّمـام[

                                                 
  .بعضهم: ورد قبل البيت:  وك، في ج،ساقط من م- 3980
  .غيره: قاع، في ج ورد قبل البيتببال: اع، كباليف: م- 3981
  .من جزيادة - 3982
  .ال تبتغن: م- 3983
  .ورد فوق السطر- 3984
  .ابن الزيات: ج... ميابن الزيات في إبراه: ك... البن الزيات في إبراهيم: م- 3985
  .بقدح: ك- 3986
  .في النار: م- 3987
  .ورد في م وك بترتيب مختلف- 3988
  .في نصب محاك: ك... فكنت: ك- 3989
  .غيره: لعمري، وجاء قبل البيت: ج- 3990
  .تكملة من ك- 3991
  .ساقط من م- 3992
  .ورد بالهامش- 3993
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ـّار فيمـا جـاورتلوال إشتعال ال   ما كان يعرف طيب عـرف العـود  ن

  والعود يجزيك تدخينـا بإحـــراق   حين ال أجزيك سيئــة3994تسيء بي

  3995وأي جـد بلـغ المــــــازح  أية نـار قـدح القـــــــادح

  سـواه المصطلــــينارا وقادح    لغيره ال يأتلــــــي3996كم قادح

  3997وتضئ للساري، وأنـت كــذالـكا  وفتيلـة المصبـاح تحـرق نفسهـا

  3998]والنّخل[الشّجر 

  وما يدريك ما الدخل    الفتيان كالنّخل3999   ترى]و70[

  .4000]يضرب لذي المنظر وال خير فيه[

  4002]للشيء يرى عند غير أهلــه[*4001متى كان حكم اهللا في كرب النّخـل*

  فأبعدكـن اهللا مـن شجــــرات    إذا لم يكن فيكن ظّل وال جنـــى
  * 4003إنّ الغصون عليها ينبت الشجر*  )130(

  *4004والنّاس يبلون كما يبلى الشّجر* 

  .4005النّبع يقرع بعضه بعضا، في معاداة األقارب

  *4006رومته ما ينبت العوداوفي * 

  .4007]الماء في العود[كجري 

                                                 
  .ورد مطموسا، وكتبه الناسخ بالهامش، في م وج نسب البيت البن الرومي- 3994
  .تقدم- 3995
  .كادح: م- 3996
  .كا كذا: م، ك- 3997
  .تكملة من م- 3998
  .نرى: ك- 3999
  .عنده... يضرب لذي: عنده، ج:... ساقط من م، ك- 4000
  .340: 2المستقصى- 4001
  .لشيءليضرب : ساقط من م، ج- 4002
  .249: إن الغصون ينبت عليها الشجر، وهو باألمثال: ك- 4003
  . المحقق للهيثم بن األسود العريان، وهو شاعر أمويهوالناس، نسب:  وفيها27:المثل- 4004
  .ةايضرب في معاد: ودة، كامع: م- 4005
  .الشجر... اومية:... ج- 4006
  .ورد بالهامش، ساقط من م- 4007
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  4008أعراقه أن ال يطيـب جنــــاه    ال عذر للشّجر الّذي طابت لــــه

  4009:]بن الّروميا[

  حمال ونورا، وطاب العود والـورق  ترج طـاب معـــاكأنكم شجر األ

   كـّل اإلبــــاء4010ويأبى الثّمـار  فغدا كالخالف يـورق للعيــــن

  له رواء ومالـه ثمــــــــر   4011في شجر السـرو عندهـم مــثل

  :4012أبو الفتح البستّي

  4013]وكن لنا فيه خالف الخـــالف  أثمر بما أورقـت للمجتنــــى،[

  4014شريف النّجار، زكـي الحســب  طفيت أمـرءا فليكـــنإذا ما إص

  ت ال للثّمـار وال للحطـــــب  فنذل الرجال  كنـذل النّبـــــا

   4015:]بشّار بن برد[

  4016]ترجى الثّمار إذا لم يورق العود    أورق بخير ترجـى للنّوال فما[

   غصن الدوح حين يشذّب4017يفرع    وقد شذّبتك الحادثات وإنّمـــا

  *إنّما السحق من الفسيــلو* 

  :ابن الرومي

  ويأبى الكسر من عطفيــه آب     لينـا4018كـكخوط الخيزران تري

  4019ما هو حامل] الخراف[وال يمنع     هـفأنتم كمثل النّخل يسرع شوك

                                                 
  .ورد في م بترتيب مختلف- 4008
  .آخر: مش، كورد بالها- 4009
  .اإلثمار: ك، ج- 4010
  ...منهم في الشجر السرو: السرور، ج: ، ك...السوء منهم:... م- 4011
  .ورد بالهامش- 4012
  .131: ساقط من م، الديوان- 4013
  ".ريف النسبش... اصطنعت:"... 33: ذكي وفي الديوان: وإذا، ك: ك- 4014
  .زيادة من ك- 4015
  ...ترجى... يرجى للنوال:...  النوال، جالكي يرج:... ساقط من م، ك- 4016
  .يتفرع: ج- 4017
  .يريك، في م، وك، وج وردت األبيات بترتيب مختلف: ك، ج- 4018
  .يشرع الحراق، وما بين قوسين ورد مطموسا في المتن، وأعاد الناسخ كتابته بالهامش... منتأو: ك- 4019
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  ترى فسيلك إن عمرت عيدانـا    إغرس فسيال تناساه فيوشـك أن

  4020يقظانـا ] ما كانإذا[وال ينام     العرق يسري إذا ما نام صاحـبه

  :  التمـر ]ظ70[
  4021التمرة إىل التمرة متر
  .4022]وبيضاء شحمة[ما كلّ سوداء مترة، 

  . فجمرة4023اعط أخاك مترة فإن أىب

  .4024تمرة وزنبور

  .4025من شهوة التّمر يمص النّوى

  . التّمر إلى هجر4026كمستبضع

  . بالبصرة4027أرخص من التّمرة

  .4028 الورشان يأكل الرطب المشان]بعلّة[
  .فالن يطلب التمر بال شوك

  .4029 من التّمرة بالتّمرة]به[أشبه 

 4032 إنّما ينتقي4031]ألن الغراب{يضرب لمن أصاب ما يريد [[ تمرة الغراب 4030وجد

  .4034}4033 ]من التّمر أجوده وأطيبه

                                                 
  .بالهامشوما بين قوسين ورد مطموسا في المتن، وكتب ... يسرق إذا:... فالعرق، ج: م- 4020
  .، منسوب ألحيحة بن الجالح187: 1ورد في م بترتيب مختلف، وهو في المجمع- 4021
ما كّل بيضاء شحمة، وال كّل سوداء ترة، : 307: 2ساقط من ك وج، وما بين قوسين تكملة من م، وهو بالمجمع- 4022

  .أول من قاله عامر بن ذهل بن ثعلبة: ، وفيه328: 2وكذلك هو بالمستقصى
  .21: ، خاص الخاصاباك: م- 4023
  .32: 2المستقصى- 4024
  . منسوب للمولدين376: 2بالمجمع- 4025
  .233: 2، والمستقصى129: 2تبضع، وهو في المجمعسلم: ك- 4026
  .التمر: م، ج، ك- 4027
: 1رطب المشان، وهو نوع من الرطب، وهو بالمجمع: بغلة، ج:  ج.تأكل، وما بين قوسين ساقط من ك:... م- 4028

  ... يؤكل الرطب:... 11: 2وهو نوع من التمر يقولون إنه يشبه الفأر شكال، وفي المستقصى.. .شانرطب الِم:... 126
أشبه : ، وفيه188: 1 والمستقصى،536: 1المثل ساقط من م، وما بين قوسين ساقط من ك، وهو في المجمع- 4029

  .255: 1، والدرة459: 1وكذلك هو في الجمهرة... من
  .363: 2 والجمهرة373: 2، والمستقصى419: 2وجدت، وهو في المجمع: ك- 4030
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ألن الخاطب [كّل خاطب على لسانه تمرة، يضرب لمن يحلو كالمه عند طلب الحاجة 

  4035]أحلى النّاس كالما

 4038يجتمعان على الرجل[ 4037 في الخلّتين المنمومتين]يضرب[ 4036وسوء كيلةأحشفا 

  .4039أكلتم تمري وعصيتم أمري

  .، فيؤكل تمرك وتعنّف على الخالف4040إذا أرسلت لتأتي ببعر، فال تأت بتمر: العجم

  مـن ساقــط أمــرا سنيــــا  مـن كـان يأمـل أن يـــــرى

  طبــا جنيــــامـن عوسـج ر  فلقـد رجـا أن يجتنـــــــى

  نخلــة يحــرم الرطـــــب  ليــس مـن لـم تكــن لـــه

  4042وهزي إليك النّخل يساقط الرطـب  :4041ألم تر أن اهللا قال لمريــــــم

  جنته ولكن كّل شيء له سبــــب   تجنيه من غير هزها4043]أن[ولو شاء 

  :آخر[

  فقدته كفّ مغترســـــــــه  رب مغروس يعــاش بـــــه

  4044]أقرب األشياء من عرســـــه  كذاك الدهر ما تمــــــــهو

            : سائر الثّمــار

                                                                                                                                                         
  .ورد بالهامش- 4031
  .يلتقي: ك- 4032
  .ساقط من م- 4033
  .ساقط من ج- 4034
  .129: 2جمعم، وما بين قوسين ساقط من ج، وهو في ال...ألن الطالب: ك- 4035
  .، وجاءت األمثال في م، وك، وج بترتيب مختلف، وقد تقدم68: 1، والمستقصى288: 1المجمع- 4036
  .للخلتين: ين ساقط من ج، كما بين قوس- 4037
  .في الرجل: ساقط من م، ج- 4038
  .46: ، واإلعجاز واإليجاز296: 1، منسوب لعبد اهللا بن الزبير، وكذلك في المستقصى107: 1بالمجمع- 4039
  .بتمرة... ببعرة:... لتأب ببعر فال تاب، ج:... بالتّمر، ك:... م- 4040
  . جإن اهللا عز وجّل قال لمريم، وهو ساقط من: م- 4041
  .تساقط:  م، ك.الجذع:... ك، ج- 4042
  .ورد بالهامش- 4043
  .زيادة من ج- 4044
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  .إنّك ال تجني من الشّوك العنب

  :أبو عثمان الخالدّي

   معظما4045صديقا مجالّ في المجالس  وكم من عدو صار بعـد عــداوة

  يرى عنبا من بعدما كان حصرمـا    4046ود كرمهـال غرو فالعنقود في عف

   4047:]غيره[
  4048محال ونورا، وطاب العود والورق  فأنتم شجر األترج طـاب معـــا

  4049]تعود به املرضى وتطمع يف األجر  كسارقة الرمان من كرم جارهــا[

  :4050أبو الفتح   ]و71[

  وبأسا، وجودا، ال يفيـق فواقـــا   فتى جمع العلياء، علما، وعفّــة،

  بـة، ومذاقــــاورائحـة محبو    كما جمع التّفّاح، حسنا، ونضـرة

  الخوخ أسفل

  :4051العاّمــة

  .4052التّينة تنظر إلى التّينة فتنضج

  . بالجوزة إالّ كاسرها4053]ال يستمتع[

  .4054]أصلف من جوزة في غرارة[

   حين يكسر4055]خيره[صحيحا ويعطي   رأيتك مثـل الجـوز يمنـع لبــه 

  .، وأكله أكل الموز4056كسره كسر الجوز، وقشره قشر اللّوز
                                                 

  .في العيون: ج- 4045
  .في العنقود: وال، ج: م، ك، ج- 4046
  .تقدم- 4047
  .زيادة من ج- 4048
  .ساقط من م- 4049
  .البستي: أبو الفتح البستي، ج: م، ك- 4050
  .الخوخ أسفل: في م ، وك، وج ورد قبل المثل- 4051
  .فتينع: 207: 1، وفي المجمع157: لاألمثا. ساقط من م- 4052
  :...276: 2ال يستمع، وهو خطأ، وهو بالمجمع: ك، ج. ورد مطموسا في المتن، وأعاد الناسخ كتابته بالهامش- 4053
  .263: 1، الدرة112: 1جوزتين، وأيضا بالمستقصى:... 575: 1ساقط من ك، وهو بالمجمع- 4054
  .ورد مطموسا بالمتن، وأعيدت كتابته بالهامش- 4055
  .واقشره... اكسره: 54: األمثال- 4056
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  . بدينار4058الطّيور، ما وجدوا تينا  4057ين جميعلو عرف التّ

  

  

  : والّريحان4059النّبات والّروض

  4060مرعى وال كالسعدان

  4061مرعى وال أكولة

  .4062عشب وال بعير
  .البد للزرع من حصـاد

  الشّوكة استغنت عن التّنقيح

  4063نزل بواد غير ذي زرع
  كما تزرع حتصد )131(

  . تستعن على عدوك بصديقه ضلعها معها ، أي ال4065، إن4064ال تنقش الّشوكة بمثلها
  . باملن4066]يسمح[وبعض الشوك 

  :ابن الرومي

  يذود به األنامل عن جنـــــاه   شــوك،4067]إبداء[عذرنا النّخل في 

                                                 
  .جمع: ك- 4057
  .تينة: ج.تينة: ج- 4058
  .واألرض: م- 4059
ول من قال ذلك، الخنساء بنت أو... ر الشعب لبناثأخ: السعدان: قال بعض الرواة: ، وجاء فيه299: 2المجمع- 4060

  .127: الضبيأمثال ، و344: 2عمرو بن الشريد، وهو أيضا بالمتقصى
  .206: 2، والجمهرة344: 2ل للكل، وتسمن، وهو أيضا بالمستقصىزالشاة التي تع:  األكولة:301: 2المجمع- 4061
  .162: 2المستقصى- 4062
 وجاءت هذه األمثال في م، وك، وج بترتيب .، وهو منسوب للمولدين...نزلت منه: ، وفيه413: 2المجمع- 4063

  .مختلف
  .بالشوكة مثلها: ال تنعش، ك، ج: بشوكة مثلها، ك: م- 4064
  .260: 2، والمستقصى234: 2في المجمعإن وهو : ك- 4065
  .ورد مطموسا، وكتبه الناسخ بالهامش- 4066
  .كتب خطأ بالمتن، وصححه الناسخ بالهامش- 4067
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  لنا شوكا بال مثر نــــــراه فما للعوسج امللعون أبـــــدى )132(

  4068]العرب[

   إذا جاء في جيش عظيم4069جاء بالشّوك والشّجـر
  4070د، يضرب لألمر الشاقومن دون ذلك خرط القتا

  وتبقى حزازات النّفوس كما هيـا      وقد ينبت المرعى على دمن الثّرى]ظ71[

  4071فما بعد العشيـة مـن عــرار    تمتّع من شميم عرار نجــــد

 التي حسن ورقها 4075كالكرمة لستم :4074]4073]كالم له[في [  4072عيسى عليه السالم

 قّل ورقها وكثر شوكها وصعب 4076 التّيوطاب ثمرها وسهل مرتقاها، بل أنتم كالسمرة

  .مرتقاها

  المواعيــد إن فاته الماء أحيته   4077ال تجعلنّي ككمـون بمزرعــة
   4078:]العرب[
  *4079]جتنب روضة وأحال يعد و* 
  .4081 ملن اختار الشقاء على السعادة4080]يضرب[

  م علـى السحـــابــفأثنت بالنسي    ت سحابـاـة سقيـ كروض4082تــوكن

                                                 
  .ورد بالهامش- 4068
  .38: 2، والمستقصى229: 1المجمع- 4069
  .الشّاق الشديد: م- 4070
  .بالعرار: م- 4071
عيسى عليه : ى بن مريم على نبينا وعليه الصالة والسالم، جعيس: عيسى بن مريم عليهما الصالة والسالم، ك: م- 4072

  .الصالة والسالم
  .ورد بالهامش- 4073
  .ساقط من م- 4074
  .كالكرامة: ج- 4075
  ...يعني شجرة أم غيالن، شجر المقّل، التي: ج- 4076
  .لمزرعة، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 4077
  .189: 2بشار، وهو في ديوانه، منوب ل166، و150: أغنته، وهو في األمثال: م، ك، ج- 4078
  .ورد بالهامش- 4079
  :يعني أقبل، قال الشاعر: أحال: ورد في الهامش- 4080

  بصاحبه يوما أحال على الدم   وكنت كذئب السوء لما رأى دما
  .ساقط من ج- 4081
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  ي مآثـره احلســـىنــأمنظره خيف         يث نشرهغال يثىن على الهب الروض 
  4083]:العامــة[

  . عن املبقلة4085 وال تسألن4084]من حيث يؤتى به[كل البقل 
  . من بصلة4086أكسى

  
  .4087ليت الفجلّ يهضم نفسه

  .4088]الطّاقة من الباقة[
  .لو كان يف البقلة خري ألكلها الكلب

  .4089البستان كلّه كرفس
  . القرع4090سقىبعلّة الزرع ي
  :أبو نواس

   كسرى بعلّـة الرحيـان4093    فيما قال   4092]كما[ 4091]املاء[صرت كالتني يشرب 
  4094]:العرب[
  .4095]هل تنبت احلقلة إالّ البقلة[
  * 4096تسألين برامتني سلجما* 

                                                                                                                                                         
  .جاء في م بترتيب مختلف- 4082
  .ورد بالهامش- 4083
  .ساقط من م، وك، وج- 4084
  . منسوب للمولدين156: 2معوال تسأل، وهو في المج: م، ك، ج- 4085
  .361: 2من البصل وكذا الدرة: 147: 2، والجمهرة151: 2وهو بالمجمع أكيس،: اكسني، ج: ك - 4086
  .الفجل وجاء منسوبا للمولدين:... ، وفيه270: 2المجمع- 4087
  .ساقط من م- 4088
  . مع نسبته للمولدين164: 1، والمجمع63: األمثال- 4089
  . مع نسبته للمولدين163: 1وج، وهو بالمجمعيقي، والتصويب من ك : األصل- 4090
  .ورد بالهامش- 4091
  .ساقط من م وج- 4092
  ...كما قد قال: ك- 4093
  .ساقط من ج- 4094
  .ساقط من ك- 4095
  .شلجما، وهو أفصح:... ، وفيه27: 2، والمستقصى171: 1المجمع- 4096

  ).سلج. (301 - 259 - 258: 12ضرب من البقول، ورامة اسم موضع بالبادية، اللسان: والسلجم
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  .يضرب ملن يسأل شيئا يف غري موضعه

  .4097أذّل من فقع بقرقر
  .4098لثّمام ال يطولهو على طرف الثّمام، أي قريب املتناول؛ ألنّ ا

  
  
  

   4099:]العاّمة والمولّدون[

  . للمعجب4101]يضرب[ 4100فالن ال يرى من ورائه الخضرة

  .للبخيل 4104]يضرب[ من كفّه خردلة، 4103ال تسقط 4102]فالن[

  .فالن كثير الزعفران، للمتكلّف

  4105]فالن كثير الرماد، للمضياف[

  . للمسن4108 ]4107]يضرب[ بزر قطونا 4106وهي[فالن يذكر السماء 

  .4110 للمخلّط،4109يخلط الماش بالدرماشفالن 

                                                 
الكمأة : والفقع:  وفيه395: 1، وصحح بالهامش، ساقط من ك، وهو بالمجمع)بالتنوين(ورد في المتن بقرقر - 4097

  ".بقرقرة:"... 204: 1، الدرة"فقع، بقاع:"... ، وفيه134: 1ضاء، وبالمستقصىيالب
  .التمام: 454: 2 وهو في المجمع.وألنه ال يطول... أي هو: ج- 4098
  .ساقط من ج- 4099
  .خضرة وراءه:...  خضرة، جهوراء:... خضرة، ك:... م- 4100
  .ورد بالهامش، ساقط من م، وك، وج- 4101
  .ساقط من م- 4102
  .ال يسقط: م، ج- 4103
  .يقال هذا البخيل:  وج.ورد بالهامش، ساقط من م، وك- 4104
  .زيادة من م- 4105
  .وهو، والتصويب من م: األصل- 4106
  .ورد بالهامش، ساقط من م وك- 4107
  .ساقط من ج- 4108
حدته بحجم نصف حبة العدس، ا، ووالماش حب أخضر: 67 :، وهو بالمثالسماالماس باالتر: بالردماش، ك: م- 4109

وهو دقيق الحواري، : المولدين حرفوه عن الدرمك  والدرماش، لعل.مائل إلى السواد، ويمكن أن يخلط بالرز في الطبخ

  .ب الماشيضر.: 512: 2 والمجمع.أي أجود أنواع الدقيق األبيض
  .للخلط: م- 4110
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  .4111ال تدخل بين البصلة وقشرها

  * الحنظل 4112والشّري أري عند طعم* 

  *ريحانا 4113من يزرع الثّوم ال يقلعه   * ]و72[

   رعـي الهشيـم4115       وصوح بقلهـا   إذا اقشعــرت4114وقد قيل البـالد

  

  م ريحانـه قبـل شــ4118ألمـدح   لم أكـن4117 ال الذي زعموا4116]لو[و

  .4119]فالن ريحانته على القدح[
)133(  *رياح الورد باجلعل4120كما يضر *  

  :4121سعيد بن وهب[

  والبد من شم وإن يبـــس اآلس    4122]فأدنيته حفظا لما كان بيننـــا

  إذا ورد الورد صدر البــــرد
  وال خري فيمن ال يدوم له عهــد    أرى عهدكم كالورد ليس بدائــم )134(

  4123ه نضرة تبقى إذا ذهـب الـوردل    وعهدي لكم كاآلس حسنا وبهجـة

   4124]:أبو الفتح البسيت[

                                                 
  .، مع نسبته للمولدين276: 2، والمجمع37: األمثال- 4111
  .العسل: ، واألريه الحنظل أو ورق: الشري.أكل: ج- 4112
  .لم يحصده: م- 4113
  .ولكن البالد :ج- 4114
  .نبتها: م، ج- 4115
  .ورد فوق السطر- 4116
  .خبروا، وجا فيها بترتيب مختلف: م- 4117
  .ألحمد: ج- 4118
  .ساقط من م- 4119
  .كما تضر: ك، ج. ضركما ي: م- 4120
. هـ208كبره وتنسك، توفي ببغداد سنة  في شاعر بصري، كان أول أمره خليعا ماجنا، ثم تاب ب سعيد بن وه- 4121

  .188: 2، النجوم الزاهرة258: ، الموشح73: 9تاريخ بغداد
  .تكملة من ك وج- 4122
  .فني: ج- 4123
  .زيادة من م- 4124
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  4125تلقـاه وهـو العابـس المتجهـم    الحر طلق ضاحك ولربمـــا
  وهو الذّكي الناضـر املتبســم    كالورد فيه عقوصة ومــرارة )135(

   4126:]منصور الفقيه[
  ونبـت األرض ألــــــوان    بـنـو آدم كـالـنبـــــت )136(

ـّن   ل والكافـور والبـــــــان    دفمنه شجر الصــــــ

  ل ما يخـرج قطــــــران    ومنه شجر أفـــــــضـ

  

  

   4127:]بديع الّزمان الهمذاني[

   األشجار في الثّمار، فسبيله إذا أتى بالحسنة أن يرفّه 4128مثل اإلنسان في اإلحسان كمثل

  .إلى السنة

   4129]:الطّعام[

  .4130افرش طعامك اسم اهللا والحفه حمد اهللا

  .4132]أي ذقه فإنّه يدعوك إلى شهوته[ 4131عمتطعم تط
رمثّ الد الرب.  

  . الشّعير يؤكل ويذم4133]خبز[

  .4134كسرة بملح إلى أن يدرك الطّبيخ

  . ضيفكم4135لهنوا

                                                 
  .359: 4يمةالمتهجم، والبيتان في اليت: ج- 4125
  .زيادة من م، وج- 4126
  .زيادة من م، وج- 4127
  .مثل: ج- 4128
  .ورد بالهامش- 4129
  .، منسوب لعمر بن عبد العزيز...بسم:... 56: بحمد، وهو خاص الخاص... باسم اهللا... الحمد هللا،:... م- 4130
  .216: 1، والجمهرة29: 2، والمستقصى177: 1المجمع- 4131
  .ساقط من م- 4132
  .562: ، وثمار القلوب511: 1بالمجمعتكملة من م، وهو - 4133
  .الشواء... وملح حتّى:... 112الطعام، وهو في األمثال: الشّواء، ج: م- 4134
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  .4136خير الغداء بواكره، وخير العشاء بواصرة
  .4137أقلل طعاما حتمد مناما

  4138أي طعام ال يصلح للغرثان؟
  . أعجبته الرئة4139من مل يذق حلما

  .4141، أي اهتم للحاضر ثم للغائب4140شبع ثم أزل وارفعكل وا

  .4143أي يتبلّغ باليسير حتّى يدرك الكثير. بالقضم / 4142   قد يدرك الخصم]ظ72[
  :العامة واملولّدون

ة  في صرف ما بين الجيد 4145]يضرب[[ 4144شبر في ألية خير من فراغ في رئ

   4146]والردئ
  . ما هي إالّ لبلية4147ألية يف برية

  4148] إشتوىمن اشترى[

  . عصيدة4149ال يجئ من خلّه
  4150إىل كم سكباج؟ )137(

  4152 القلية4151]الهريسة كيف تشبعه[من ليس تشبعه 

                                                                                                                                                         
  .الشّواء:... 608: أي أطعموهم اللّهنة، وهي ما يتحلل به قبل الغذاء، ثمار القلوب- 4135
  .340: 1وهو بالمجمع. أي ما يبصر من الطعام قبل الظالم. سوافره: ج- 4136
  .286: 1ستقصىالم- 4137
  .، منسوب للمولدين122: 1ان، وهو الجائع، والمثل بالمجمعثيصلح الغر:... م- 4138
  .، منسوب للمولدين369: 2، وبالمجمع17: اللحم، وهو باألمثال: ج- 4139
  .، مع نسبته للمولدين155: 2المجمع- 4140
  .للحاضر... الغائب:... الغائب، ج:... م- 4141
  .الخضم: م، ج- 4142
  .بالقليل حتى يدرك الكثير: ير يدرك الكثير، جأي باليس: م- 4143
  .، منسوب للمولدينةري:... 544: 1في الرئة، وهو في المجمع... في األلية:... ج- 4144
  .ورد بالهامش وهو ساقط من ج- 4145
  .اقط من م- 4146
  .ألية، منسوب للمولدين: 122: 1األية في البرية، وهو في المجمع: ج- 4147
  .353: 2، والمستقصى342: 2ساقط من م، وهو بالمجمع- 4148
  . منسوب للمولدين274: 2خلّة، وهو المجمع: ج- 4149
  .والسكباج طبيخ من اللحم والخّل والمرق: ، وفيه64: إليكم، وهو باألمثال: ج- 4150
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  .4153ليس على الطّبيب إسفيدباج

  .4154]ما كّل بيضاء شحمة[

  .4155فالن فالوذج السوق
  .4156لو أطعمته عسال عض إصبعي

  

  

  :العرب

 من 4159]له[ لمن يخدم نفسه إذا لم يكن 4158]يضرب[ 4157تخرسي إذ ال مخرسة لك

  .يخدمه
  .4160إنه ليعلم من حيث يؤكل الكتف

  .4161العاشية تهيج اآلبية

  4162الخـرس واإلعذار والنّقيعــه    كـّل الطّعـام تشتهـي ربيعـه

  :العامـة

  .فالن صاحب ثريد وعافية

                                                                                                                                                         
  .ساقط من ج- 4151
  .الآلكشة: م- 4152
  .نوع من الطبيخ- 4153
  .ساقط من م، تقدم- 4154
  .51: 2، والمجمع87: تقدم، وهو باألمثال- 4155
ألقمته، وجاء منسوبا :... 271: 2وفي المجمع... متهوألقّ... لو: 100: ألقمته، وهو في المثال: ، م، ج...ولو: ج- 4156

  . للمولدين
يا نفس ال مخرس لك، وفي :... 172: 1وهو في المجمع... تحرس ال محرسة: محرسة لك، ج... تخرسي: م- 4157

  ...يا نف ال مخرسة:... 22: 2المستقصى
  . م وجساقط من- 4158
  .ساقط من م- 4159
  .من أين تؤكل:... 58: 1تؤكل، وهو في المجمع:... هو يعلم كيف، ج: م- 4160
  .تقدم- 4161
طعام يصنع للقادم : طعام يصنع ألجل الختان، والنقيعة: طعام يصنع للنّفساء، واإلعذار: الخرسة: ورد بالهامش- 4162

  .  والبقيعة... يشتهي:... من السفر، ج
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  سـواء إذا ما جـاوز اللّهـوات   4163تنافس طيـب الطّعـام وكلّـه

   والحدثان4164والسراءعلى البؤس     على كّل حال يأكل المرء زاده

   وغـرور4166 خدعة4165والرواصير    كّل شيء سواك يـا لحـم زور

  ونتـن الملـح ليـس لـه دواء    إذا مـا اللّحـم أنتـن ملّحـوه

  سفّ السويق لنافخ المزمــــار    بكائـن4167أنّى يكون وليـس ذاك

  هـذا منتـن : لحما رخيصا قـال    مثل اليهـودي الّـذي لمـا رأى

  

  

  

  

   4168:]الّصاحب[

  4170مثلـك يـا خبـز إذا جاعــوا     4169لـم تشتـر النّـاس وال باعـوا

   4171:]ابن المعتّز[

   فيهن بالوشي والطرز4172       وزين من  رأيـت بيوتـا زينـت بنمـارق

  4173بأحسن في دار الكريم من الخبـز    فلـم أر ديباجـا ولـم أرسندسا

                                                 
  ...اف في طيب القراتن: ينافس، ج: م- 4163
  .الضراءو: النّعماء، جو: م- 4164
  .والمواصير: ج- 4165
  .متعة: م- 4166
  .ولي قط: م- 4167
  .زيادة من ج- 4168
  .ال يشتري: م- 4169
  ...خيرا من الخبز: م، ج- 4170
  .ورد بالهامش، زيادة من ج- 4171
  .ما فيهن: م- 4172
  ...من سد كريم:... م- 4173
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  عة النتظار الواحــدجوع اجلما    رسم جرى يف الناس ليس بقاصد )138(
  4174]العامـة[ )139(

  .4175   لوال اخلبز ملا عبد اهللا]و73[
  .لوال الرغيف ملا عبد اللّطيف

  . ال القصعة4176لتكن التّريدة بلقاء

  .4177من أكل القاليا صبر على الباليا

  . من طرفين4178ال يؤكل الميسور

  .4179بطني عطّري، وسائري ذري

  .4180البطنة تذهب الفطنة
  ترك العشاء مهرمة )140(

  4181وإذا يحاس الحيس يدعى جنـدب   تكون شديدة أدعـى لهـــاوإذا 

  .اللّبـــن 

   ضيعت اللّبن4182الصيف

  *وتحت الرغوة اللّبن الصريح * 

  4183يسر حسوا في إرتغاء

  .4184من يرى الزبد يعلم أنّه من اللّبن

  .4185شر اللّبن الوالج

                                                 
  .ورد بالهامش- 4174
  .ته للمولدين، مع نسب272: 2المجمع- 4175
  .تلقى:... ج- 4176
  .، مع نسبته للمولدين368: 2المجمع- 4177
  .الميسر، والتصويب من ج: األصل- 4178
  .9: 2، المتقصى134: 1المجمع- 4179
  ...تأفن:... 145: 1تذهب بالفطنة، وهو في المجمع: ج- 4180
  . وقد تقدم.يحاش الحيش: كريهة، م: م، ج- 4181
  . تقدم.27:  الخاص، خاص51: في الصيف، أمثال الضبي: ج- 4182
  .412: 2، والمستقصى496: 2المجمع- 4183
  : ، ورد بعده361: 2، والمستقصى...يخله:... 342: 2المجمع- 4184

  حبفإن خير اللبن السوا  فأضيف ألضيافك ألبانها
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  .4189] لكرمه لكثرة ما عنده ال4188]اللّبن[ لمن يعطي 4187]يضرب[[ 4186أتاك ريان بلبنه
دع داعي اللنب، أي أبق يف الضرع قليال من اللّنب وال تستوعب كلّ ما فيه؛ فإنّ الذي تبقيه فيه يدعو ما [

  .4190]وراءه من اللّنب
  .4192]أي مينع رفده ورفد غريه[ 4191مينع دره ودر غريه

  . للمعتذر زورا4193أبى الحقين العذرة

  .4194اإليناء ثم اإلبساس

  .4197فيمن يخطئ مرة ويصيب أخرى 4196]يقال[ 4195ألرضشخب في اإلناء وشخب في ا

  

  .4198احلب حلبا لك شطره

اعد األشدأي أخذتها قهرا4199حلبتها بالس .  

  .، وذر أحرزه غير حالبه4200رب حظّ أدركه غير جالبه

  4201*فتأ الغضبتإن الرثيئة مما * 

  4202]أي يسكّنه[

                                                                                                                                                         
  .129: 2المستقصى- 4185
  .63: 1بقعب من لبن، الجمهرة:... ، وفيه37: 1نفسه- 4186
  .ورد بالهامش- 4187
  .هو ساقط من مورد بالهامش، و- 4188
  ".بلبنه ريان"... 58: 1ساقط من ج، وهو بالمجمع- 4189
  .زيادة من ج- 4190
  .415: 2، والمستقصى496: 2المجمع- 4191
  .زيادة من ج- 4192
  .، تقدم31: 1، والمستقصى57: 1المجمع- 4193
  ...قبل:... 82: 1، وفي المجمعساإللباس ثم اإللبا: م- 4194
  .127: 2، والمستقصى504: 1المجمع- 4195
  .قط من م وجسا- 4196
  .لمن يصيب مرة ويخطئ مرة: ج- 4197
  .65: 1، والجمهرة70: 1، والمستقصى271: 1المجمع- 4198
  .281: 1، والجمهرة66: 2المستقصى- 4199
  .حالبه، والتصويب من ج: األصل- 4200
  .لحلواللبن الحامض يخلط با: يئةثالر: الرثيئة تفتأ، وجاء في شرحه:... 18: 1يفثّ، وهو المجمع: يفتأ، ج: م- 4201
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   4203:]بشّار[

  الحالـــبوالدر يقطعه جفـاء      منافعي4204وإذا جفوت قطعت منك
  .، أي له من حيلبه وليس له من ينصحه4205ليس هلا راع ولكن حلبة: العرب

  .4206خير حالبيك تنطحين

   4207:]أبو الفتح البستّي[

 4208]إن كنـت تطلـب ثـروة وغنـى     فعليـك باإلجمـال فـي الطلـب[

ُل لَيسـفَالري ِفـس رلَـدـ    ِم4209ِبـي العغَي ـنسالَـِر ِابلَاٍس وِبــ ح  

ناِفُل4210كَمالِخلْفُ حالظِّلْفَ و تَِدرسي .  

  4211الْخَلُّ

قُهقِّ الْخَلِّ ذَواِء حقَض ِمن كِْفيك4212ي  

ا اَقْفَرِه خَل4213ُّمتٌ ِفييب   

  دام الْخَلُِّإلِنعم اْ]  ظ73[

]اِمضح اءثُ الَ مي4214]الْخَلُّ ح  

  4215 دودهالَ يصِبر علَى الْخَلِّ ِإالَّ

ِصيِرهع رخَم ادالَفَِة عا،  ـِمثُْل الس عاللَّـ  ب اِمِضـذَاذَِة، خَـدٍر حلَّ خَم  

                                                                                                                                                         
  .زيادة من ج- 4202
  .ساقط من ج- 4203
  .عنك: م، ج- 4204
  .176: 2المجمع- 4205
  .342: 1، والجمهرة332: 1نفسه- 4206
  .ساقط من ج- 4207

  .ساقط من ك- 4208
  .في السلب: م- 4209
  ...كم: ، ج...كم تستدر الحلف: وكم، ك: م- 4210
  .في الخل: ج- 4211
  . منسوب للمولدين513: 2، وبمجمع األمثال18 :وردت المثال التالية في م وج بترتيب مختلف، وهو باألمثال- 4212
  .ما افتقر: ك، ج- 4213
  . منسوب للمولدين364: 1ساقط من ك، وهو بالمجمع- 4214
  .، وهو منسوب للمولدين273: 2المجع- 4215
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   4216:]الْخَاِلِدّي[

  َل ذَاك مداما ـتْ قَبـ وكَان4218َ]الًّـخَ[ غَدتْ      4217والراح وهي الروح ربتَما

  واِك والَ خَمـرـلٌّ هـِك الَ خَـَوَأنّ م    ـِك هاِئمغْرم ِب 4219]اَنِّي[َأِفي الْحقِّ 

  الدُهُن والزيتُ والسمُن

تَهٍن طَالَ اُسهذَا د كَان ن4220م   

نهدي ٍة فَاِرغٍَة4221فُالَنورقَار ِمن .  

نهتَِمُل الدحالَ يو ،نهتَِمُل الدحِتيِم يالْي ْأس4222ر.  

]لَِقيوبِن َأِبي َأيهِبد ه .هتَفِْسير متَقَد قَد4223]و.  

ونهدم هجو .اِئعج طْنب4224و .  

  .4225ِانْصب دهنُه ِفي الرمِل يضرب ِفي ضياِع النَّفَقَِة

  . ِإذَا كَان ِفي غَمٍّ شَِديٍد4226فُالَن ِفي الزيِت

الَغَِة4227كَشْخَانبٍت ِفي الْميِبز .  

  .4228صب ِفي ِقنِْديِلِه الزيتُ، ِكنَايةٌ عِن الرشْوِة

 4232]الْحاِذقُ [4231]ِإالَّ[ 4230ولَيس يحقُنُها. ِ، يضرب ِفي الرفِْق4229َأنَا ِمنْه كَحاِقِن الِْإهالَة

قَاءِرقَ السحالَ ي تْ كَيدرب ا قَدَأنَّه لَمعتَّى ي4233ح.  

                                                 
  .آخر: زيادة من م، ك- 4216
  .ربما: ج- 4217
  .كُِتب خطأ في المتن، وصححه الناسخ بالهامش- 4218
  .ت في ك بترتيب مختلفورد مطموسا في م، وجاء البي- 4219
  .376: 2، والمجمع36:   األمثال- 4220
  ...يدهن: 511: 2، والمجمع92: يدهن، المثال: ك- 4221
  .الوهن... رأس اللئيم: رأس اللئيم، ج: ك- 4222
  .وقد تقدم ذكره: ... ج. ساقط من م- 4223
  .، مع نسبته للمولدين444: 2المجمع- 4224
  .لما ضاعت نفقته: ج- 4225
  .لمن وقع فيما يكره:... 68: المثال- 4226
: الكشحان في الزيت، في ك ورد منسوبا للعرب، وهو في األمثال: ج. كشحان، والتصويب من م: األصل- 4227

  .بكسر الكاف، وجا منسوبا للمولدين... ِكشّخَان: 157: 2، والمجمع..."بخّل وزيت:".. 104
  .يريد الرشوة: ج- 4228
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  4234*] ِمنِّي أو تُِريِدين محبِتيفِإن كُنِْت*[

]*مالَْأد تْ لَهبِن رمكَالس 4235*]فَكُوِني لَه  

 نُكُممِريقَ[س4236]هِفي َأِديِمكُم .  

  اللّباُس

  .4237الْمروءةُ الظَّاِهرةُ ِفي الثِّياِب الطَّاِهرِة

  .الْعري الفَاِدح خَِير ِمن الزي الفَاِضِح

سِبِهِالْب الَ تَشْتَِهرِه وِفي تَقَرا الَ تُحاِب مالِثي ِمن .  

 ساِب[ِالْبالِثي 4238]ِمنكمخْدا ي4239 مكتَخِْدمسالَ يو ،.  

 هجنَس كلَيع سلَي]بح4240]فَاسرجو .  

  .4241َأي قَِميٍص الَ يصلُح ِلِلعرياِن

*انًا ِبِديبيرع ددهي نماِجو*  

  . النَّاس4242كُْل ما تَشْتَِهي، واَلْبس ما تَشْتَِهي

  .شِْر الن4243َّالْطَّي َأبقَى علَى

                                                                                                                                                         
، وفيه يقال للشّحم والودك المذاب، 58: 1المثل للعرب، وهو بالمجمعوهي الودك، ونسب فيها . اإلهالة:... ج- 4229

  .اإلهالة
  .يحقنه:... ج- 4230
  .زيادة اقتضاها السياق- 4231
  .الحاذر: ورد مطموسا بالمتن، وأعاد الناسخ كتابته بالهامش، م- 4232
  .لكي ال يحرق: ، ج...حتى يعلم أنها بردت: ، ك...حتى يبرد كي: م- 4233
  .زيادة من ج- 4234
  .ساقط من ك- 4235
  .هرق: ساقط من م، ج- 4236
  .الطاهرة الفاخرة:... ، ج...في الكسوة:... م- 4237
  .ساقط من م- 4238
  .والتصويب من م... ما ال: األصل- 4239
  .ساقط من ك- 4240
  .، وورد منسوبا للمولدين122: 1، والمجمع158: المثال- 4241
  .ما يشتهيه: ما يشتهي، ك: م، ج- 4242
  .من: م، ك، ج- 4243
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  . الثَّوِب طَيه4244راحةُ

  . خَاِرًجا4247]ُأزينُك[ِاطِْوِني داِخالً : 4246]ِلصاِحِبِه[ الثَّوب 4245يقُوُل

  .  رب ثَوٍب يستَِغيثُ ِمن صاِحِبِه

  .*والَ جِديد ِلمن الَ يلْبس الْخَلَقَا* ] و74[

  .العماِئم ِتيجان الْعرب

   .4248تَشِْويه الْعمامِة ِمن الْمروءِة

  .4250، وِمن طَيلَساِن بٍن حرٍب4249َأخْلَقُ ِمن بردِة

ـوسالَـٍة لَبِلكُـِل ح ـسِإ[هـا          ـِالْبا وهمـا نَِعـيـاِإمهـْؤسـَا ب 4251]م  

ٍض ثَويبم بنِّردم هـبٍس ِعرـضه  

 الَ تُساِوي 4254 وشَِرب، وِفي جبٍة4253]علَيِه[ فُالَن ِفي قَِميٍص قَد َأكََل الدِهر 4252جاءنَا

   4255﴾ِإذَا السماء انْشَقَتْ﴿تَصِحيفَها، وِفي دراعٍة تَقْرُأ 

  .جيِب، نَِقي الذَّيِل، عِفيفُ الِْإزاِرفُالن نَاِصح الْ

  *اتَّسع الْخَرقُ علَى الراِقِع*

كُني 4256ِإذَا لَمِرجحلًَما فَدعم .  

                                                 
  .لمتن بتاء مفتوحة، وصححها الناسخ بالهامشوردت في ا- 4244
  .ويقول: ج- 4245
  .ساقط من ك- 4246
  .ورد في المتن مطموسا، وأعاد الناسخ كتابته بالهامش- 4247
  .42: تشويش، وال يستقيم به المعنى، والتصويب من المثال: ك، ج- 4248
  .البردة وجاءت المثال في ج بترتيب مختلف: ك، ج- 4249
  .367: ثمار القلوب- 4250
  .يادة من جز- 4251
  .جاء: ك، ج- 4252
  .فالن: م- 4253
  ...فالن في: م- 4254
  .1اآلية: سورة اإلنشقاق- 4255

  :وجاء في هامش ج

  فهي تقرأ إذا الّماء انشقت    دب فيها البلى فدقت ورقّت

  أذنت لي بربها ثم حقّـت    وإذا ا سألتها عـن بالهـا
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  *وما حسن الِثياِب ِبالَ طَراِز*

  .، فَاعلَم َأنَّه ِمن حاجِتِه4257ِإذَا عاب البزاز ثَوًبا

والس سلْبي اِلحفُالَنساِب المحلَى َأصع 4258اد.  

  .لَيسِت الِعزةُ ِفي حسِن الِْبزِة

  .4259لَيس الجماُل ِبالِثياِب

نْهاللَّه ع ِضيَأِبي طَاِلٍب ر نب ِليِلِل [4260عٍل طَِويِل الذَّيجقَى : 4261]رَأب فَِإنَّه ِلكذَي ِمن رقَص

  .4262وَأنْقَى وَأتْقَى

 ِإنادا زِإذَا م دِديِف4263الْج Jٍَق    ـي خَل ـُوع    تَبين النَّاس َأن الثَّـوب مـرق

يتَدا ِاهم كقَِميص قَعارJبيِه ـتَ ِلج      4264فَـِإنبيج ـلَّكـ َأضتَبفَاس ِدِلـك  

   4265]ِيـب قَِميِصـِه مرقُوع خَلَـقٌ، وج  ى وِرداُؤه   ـقَد يدِرك الشَّـرفَ الْفَت

   4266اِم الْمطَاِرفُحذَوعجتْ عِجيًجا ِمن     ده  ـبـك الخَز ِمن روٍح وَأنْكَر ِجلْ

  هذَا وهذَاك  لَـيـس  يـتَّـِفــقُ  قٌ،    ـ وجـورب خَل4267َِمطْرفٌ خَـزٍّ

  

  

الُْحِليو رالد  

                                                                                                                                                         
  .إن لم يكن: م، ك، ج- 4256
  .سوب للمولدين من120: 1الثوب، وهو بالمجمع: ج- 4257
  .المسائح: ج. قوم ذووا سالم، وهو ساقط من م: المسلحة: ورد بالهامش- 4258
  .، ونسب فيه للمولدين269: 2، والمجمع25: األمثال- 4259
  ...قال علي عليه السالم لرجل قصر: علي السيد، سيد السادات، ج: م- 4260
  .ساقط من م- 4261
  .يا هذا، فإنه أنقى وأبقى وأتقى: م- 4262
  .زيد:  ك، جم،- 4263
  .فإذا: م، ك، ج- 4264
  .ساقط من م- 4265
  .من يديه المطارق:... ، ج...الحر:... م- 4266
  .تطرف خز: الخز اسم رجل، ج: ورد بالهامش- 4267
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*كتْري رغَالَِئِه4268الد ِمن *  

  *يِزين الَّالَِلَئ ِفي النِّظَاِم ازِدواجها*

  .الدرةُ الَ تُستَهان ِلهواِن غَاِئِصها

ِة4269قَدرالد رفَِة غَيدص ِمن جخْري   

  . ِفي نُحوِر الِْحساِن4270َأحسن ِمن الدر والِْعقْياِن

   4271وواِسطَةُ العقِْدفُالَن درةُ التَّاِج 

   في التَّفَاوِت4272]مشْخَلَبةٌ[ ودرةٌ

  4273*وَأحسن ِعقِْد الْعِقيلَِة ِجيدها*

  .4274كَم بين ياقُوتٍَة ِإلَى سبجٍة

  . بعِض الْمواِقيِت4275]ِفي[ربما كَسدِت الْيواِقيتْ ] ظ74[

  .4276خُذْه ولَو ِبقُرطَي ماريةَ

   4277ذَاتُ ِسواٍر لَطَمتِْنيلَو 

  . ِإحدى خَدمتَيها4278]كَالْممهورِة[

تَزُن الُْمعِاب:  

ـــــلُوهـعياِر وِفي الِبح رالد بسرالَْأقْــذَاِء4279يـاِد وبالَْأز غُثَاء   

                                                 
  .وغال عليك طالبه: ، منسوب لبشار، وصدر البيت234: ينزل، وهو بالمثال: ج- 4268
  .99: 2، والمجمع22: هل، وهو باألمثال: م- 4269
:"... 34: 1منسوب للمولدين، الدرة: 99: 2العقار، وصححها الناسخ بالهامش، وهو بالمجمع: تنورد في الم- 4270

  ".الدر
  .فالن عين القالدة، وجوهرة العقل: 89: مثله في األمثال- 4271
  .در ومنهلة: ومخشلبة، ك:: ورد غامضا بالمتن، وأعاد الناسخ كتابته بالهامش، م، ج- 4272
  . شيء خيارهعقيلة كل: في ج ورد بعده- 4273
  .سبحة: سجنه، ج: ك- 4274
  .ورد تحت السطر- 4275
ومارية هي بنت ظالم بن وهب، يقال إنها أهدت إلى الكعبة قريطها، وعليهما درتان كبيضي : 323: 1المجمع- 4276

  .لم ير الناس مثلهما، ولم يدروا ما قيمتها. حمام
  .161: 2ساقط من ك، وهو بالمجمع- 4277
والخدمة، السير الذي يشد على رسغ البعير ثم : 147: 2لناسخ بالهامش، وفي المجمعورد خطأ بالمتن، وصححه ا- 4278

  .يستعار لما تلبسه المرأة من الخلخال تشبيها به
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وهـ        4280وـسفَي امـري َأن دالَ ب   لُج ًما ِمنوج ياِءتَخْرـر4281ِة الْخَض   

  اِءـٍَر الْعظَمـثُم يعلُو ِمن بعِد ذَِلك ِفي التِّيــــــجاِن هـام اَألكَاِب

]لَه 4282]:و               

ـَهـقَد يخْرج الْدرتَاِن ِم ـَه       والـدر يخْـتَاره الـِذي عرف   ن صدف

  هـَِقيـمِتهـا        وُأخْتُهـا دون ِقيـمِة الصـدفِإحداهما لَـم يحـطْ ِب

]هر4283:]غَي  

   الصـدف4284ُك مـاذَا يِكـنُّهـِاياك َأن تَحِقر الرجاَل فَما يــد       ِري

]4285:]آخَر  

  *استَِكنُّوا كَالدر ِفي الَْأصداِف* 

 *عي َأن لَهَأه لْياشَغََل الْح4286*ار  

]-هجالب الُـهـَتْ ِخـص تَم ِبذَاك         ـمقَةٌ فَقُلتُ لَـهرـُوا ِبِه ز   هـقَال

  :آخر

باقـوٍت ِإلَى سي نـيب ـا        كَـمقَِتهرـِن ِمثُْل زيـُل العا كُحمه4287]ح  

رِللد ـوٍه        كَـانجو ـنسح انز رِإذَا الـدـْنَاو    حسن وجِهك زي

  4288:]ابن الّرومي[

  يتَمم ِمن حسٍن ِإذَا الحسن قَصرا    ٍة   ــي ِإالَّ ِحيلَةٌ ِلنَِقيصحلـوما اَلْ

فَّـا ِإذَا كَـفََأمواُل ممالْج ا     ًرا  ـانروـزي ِإلَى َأن تَجحي لَم ِنكسكَح  

   4289]ـوِمـواِس  الْهمـن وسـوبي يـــِواِس الْحلـسن وـم بيـــكَ[

                                                                                                                                                         
  .ويعلوها: ج- 4279
  .فهو: ج- 4280
  ...فيستخرج من تحت: ويستخرج من تحت لجة خضرا، ك: م- 4281
  .زيادة من م- 4282
  .زيادة من م- 4283
  .تُكنّه: م- 4284
  .زيادة من م- 4285
  .523: 1المجمع- 4286
  .زيادة من ج- 4287
  .زيادة من م وك- 4288
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   4290الطِِّيُب

  الَ مخْبَأ ِلِعطٍْر بعد عروٍس

رهالد دا َأفْسم طَّارالْع ِلحصْل يهو  

   الِْعطِْر،  ِاخْتَرتُ علَى4292لَو كُنْتُ تَاِجًرا لَما: 4291]رِضي اللّه عنْه[عمر بن الْخَطَّاِب 

 هحفَاتَِني ِرب ِإن ]هفُتِْني ِريحي لَم.  

]هر4293:]غَي  

هحِري طَاب ن4294]مقْلُهع ادز .  

 *كالِمس كذَاقَِتِه4295ِفي شَمم نشُغُْل ع *  

  4296]آلَفُ ِمن الِْمسِك والْعنْبِر[

  * فَِإن الِْمسك بعض دِم الْغَزاِل*

 *فَـِإنَّكدرالْو بذَه ِد ِإن رالْو اءم *  

ِإنَّم اِريوِد الِْقمِللْع الَ ذَنْبـوهائحوِه رلَيلَّتْ عقُ ِإذْ درح4297ا        ي   

ِإذَا م ـككَــذَا الِْمـسـا ـا       ـوِطـيـب ادقًـا زحس  ِزيد  

   4298الذَّهُب

  *ٍإبِريز يصفُو علَى السبِككَذَا الذَّهب الْ*     ] و75[

   وِللظَّهِر قُوةُالْعين ِللْعيِن قُرةٌ

اِضـٍر ِلباٍل حم رخَي باِضٍراالذَّهحٍد و  

                                                                                                                                                         
  .الصدور وهو ساقط من ج: ك- 4289
  .العطر: ك- 4290
  .عمر رضي اهللا عنه: ساقط من م، ج- 4291
  .ما: ج- 4292
  .ساقط من ك، وج- 4293
  .ساقط من م- 4294
  .، منسوب للمولدين51: 2للمسك، وهو في المجمع: ج- 4295
  .ساقط من م- 4296
  .إذا، وجاءت فيها األمثال بترتيب مختلف:  إن دلت، ج:فال ذنب، م، ك: ك، ج- 4297
  .الذهب والفضة: الذهب والفضة والعين، ك، ج- 4298
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  ما َأسرع ذَهاب الذَّهِب وانِْفضاض الِْفضِة

  .ِإنَّما يِعز الَّذَهب ِفي معدِنِه

  

  .4301 الْماَل يغَِطي الْعيوب4300]، َأي َأن4299الَْأِفين] نَأفْ[ يغَِطي ِقيِنألَِّوجدان ا[

  *4302]ِبعِجيـٍب[تٌ ِمن ِفضٍة بوما خَ* 

بسنَحو كْنَاهبنَِثـسح نع ى الِكيردـنًـا      فََأبـيلُـج ِد4303هِديالْح   

   4304الدراِهم َأرواح تُستَلُّ

رم اِهمرِرالدهوِح الدرِلج 4305اِهم.  

  .الدرهم ذُو جنَاٍح، ِإن حركْتَه طَار،  والدينَار محموم إن َأزعجتَه ماتَ

تَِصيح ِإالَّ َأن اِهمرِت الدَأب  

]هوا ِللَّـِه زـرواــَأظْـهارـُـوِش د   .4306]ـًدا      وعـلَـى الْمنْق

  ه حجــــوا وزارواــوا      ولَــامــوا وصولَـه صـلَّ[

   4307]م ِريـشٌ لَطَــارواـا      ولَـهـــلَـو رَأوه ِفـي الثُـريـ

  الْسيفُ

   4308سبقَ السيفُ العذَْل

  4309*]محا السيفُ ما قَاَل ابن دارةَ َأجمعا*[

ذَا َأثَرهِفي ويشْتَِري سي نم؟4310ه  

                                                 
  .الِحلُي: لعلّها- 4299
  .425: 2والمثل بالمجمع. فن: غطى، وما بين قوسين ورد بالهامش، ج: م- 4300
  ...أي المال: ساقط من ك، ج- 4301
  .هامشورد مطموسا بالمتن، وأعاد الناسخ كتابته بال- 4302
  .خبث: م، ك، ج- 4303
  .تسيل:  ورد مصحفا382: 1تُسّل، وفي المجمع: 160: تسيل، وهو تصحيف، وهو بالمثال: م، ك- 4304
  .الدرهم مرهم: 382: 1، وبالمجمع...الدرهم مرهم لجرح: م- 4305
  .ساقط من م- 4306
  .زيادة من ج- 4307
  .27: ، وباإلعجاز واإليجاز181 و48: ي، أمثال الضب417: 1العذََل، وكذلك الجمهرة:... 461: 1المجمع- 4308
  .303: 2جمعا، المجمع: ساقط من ك، ج- 4309
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  .4312 يضرب ِللْمشْنُوِء4311ِإنِّي لََأنْظُر ِإلَيِه وِإلَى السيِف

  .السيفُ ِحصن الْمِلِك

  .السيفُ يقْطَع ِبحدِه، والْمرء يسعى ِبجدِه

   4313والَ خَير ِفي ِغمٍد ِإذَا لَم يكُن نَصُل*

  *م الذَّكَرعلَيِه الصاِر4314لِّبِد ينْبولكَا* 

  *4315السيفُ َأصدقُ َأنْباًء ِمن الكُتُِب* 

  * ما يرى مسلُوال4316ًوالسيفُ َأهوُل*

  *وعادةُ السيِف َأن يستَخِْدم الْقَلَما*

  *وهْل يجمع السيفَاِن ويحك ِفي ِغمٍد*

  4317*وما نَفْع السيوِف ِبالَ ِرجاِل*

]ر4318:]ُبالع   

*ِدنُهعِف ميتَ ِظالَِل الستَح 4319*الِْعز   

  *    هبوِني أمرًءا جربتُ سيِفي علَى كَلٍْب[*

  4320*]ولَيس ِفي السيِف عفْو عن صياِقِله* 

  * حد ِحين يسطُو ورونَق4321ُوِللْسيِف* 
                                                                                                                                                         

  .340: 2المجمع- 4310
  .سيفي: ج- 4311
  .المنشوء: 48: 1للمنشوء المبغض، وبالمجمع: المشبوء، والتصويب من م، وك، وفي ج: األصل- 4312
  .نصال: ج- 4313
  .تنبو: ج- 4314
حده الحد بين الجد : ، منسوب ألبي تمام، وعجزه127: لورد في م، وك، وج بترتيب مختلف، وهو باألمثا- 4315

  .واللعب
  .اهون: ج- 4316
  : منسوب للبحتري، وصدره275: وهو باامثال- 4317

  ورت سيوفهم ومضوا كراما
  .زيادة من ج- 4318
  .منسوب للنعمان بن المنذر" السيف:"... 42: مسكنه، في اإلعجاز واإليجاز: م- 4319
  .و زيادة من م، وك، وجوه... للسيف عقر من:... ج- 4320
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  * آجاُل4322]ِللْنَّاِس[وِللسيوِف كَما * 

] *قَد [يه4323زامسح وهو الِهنِْدي *  

  

  4324]:َأُبو تَماٍم[

   4325       ِمـن ِسحِنـِه لَـم ينْتَِفع ِبِصقَــاِلِه صيـقَـُلـوالسيفُ ما لَم يلْفَ ِفي

  4326]:الُبحتُِري[

]زـفُ ِإالَّ بيـا السمٍة   ـغَاٍد ِلـِزينَو  كُني إذَا لَم   اِملُهِف حيالس ى ِمنض4327]َأم   

ـَّوحد      4328هـه الَن متْنُــوكَالسيِف ِإن الَينْتَ] ظ75[   اِنــه خَِشنَـاه ِإن خَاشَنْتَـ

ويـا السكـمتَر ةٌ لَوربتفُ ِإالَّ زلَى لَم       4329اـهالَـِة اُألولَى الحقْطَـَعي ـا كَانع  

  ِدـْ ِفـيهـا ثُـم رد ِإلَى الِْغم4330رد ِفي الْوغَى       فَـُأحِمدـ ج كُنْتُ ِإالَّ السيفَوما

ـُو وهـو ِفـي ِحيـوِإن السيـفَ يمِض[ ـَنْب   4331]وِدـي خَلَِد الْغُمـن ينْضى       وي

اِربضوذًا مشْحفَ ميِك السـَتْر ـُب النَّصر ِعنْد الجفِن والِخلَ   ه    ـالَ ت   ِلـوتَطْل

ـَو ِجـيز الِْحفَ[ ـْقَ صيقَـِلـَّ تَجن  ِر عقْـٍل    ـاظُ ِبغَيـول   4332]امـِه الْحسـب عن

ـْتَ ِفي شٍَك ِمن السيِف فَابلُ ـَا تُِع  ه    ـِإذَا كُن ِإمـُنَـقِّـيـِه و   .4333ـدهــ فَإمـا ت

وِإالَّ كَغَي الِْهنْـِدي ـاِرمـا الصفَـاِرقْـِإذَا لَـ ِرِه     ـمي ِغممو ادالنِّج ـْـههـد  

                                                                                                                                                         
  .وال السيف: ك- 4321
  .ورد مطموسا بالمتن، وأعاد الناسخ كتابته بالهامش- 4322
  .ما بين قوسين ساقط من ك- 4323
  .ساقط من ك، وج- 4324
  .بصقاله... سنخة... جوهر... وللسيف: ج. سنخه... جوهر:... ك. سنخه... تلف:... م- 4325
  .زيادة من م- 4326
  . الموالية في م، وك بترتيب مختلفساقط من ك، وجاءت األبيات- 4327
  .آخر: ورد في ك قبل هذه األبيات. مسه، وصححه الناسخ بالهامش: ورد في المتن- 4328
  .لو تركته، في م نسب البيت ألبي تمام: زبدة، ج: ك- 4329
  .وأخمد، وفي م ورد قبل البيت غيره: وأحمد، ج:   ك- 4330
  .، وجفي خلل، والبيت زيادة من م، وك: في حلل، ج: ك- 4331
  .في م وج نسب لمتنبي، وهو ساقط من ك- 4332
  .وله، رحمه اهللا:  في م ورد قبله- 4333
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عضوى4334وِضِع النَّدوِف ِفي ميِع السضكَو ِضرلَى    مِف ِباِلعيِضِع السوى ِفي مالنَّد   

  4335:]ابن الّرومي[

يـْـِه َأح    سـيـفًا كَفُّ صاِقلَِه4336]دركَما يجـ[    ـانًـا تُجدده   وِبـذْلَـةُ الوج

  

  

]هر4337]غَي       

       4338*فَما تَصنَع بالسيِف ِإذَا لَم تَك قَتَّاالَ* 

]ا لَكهعضِف ويةُ السِحلْي 4339 ]فَلَِيس  

*دغْمنٍَّد الَ يهم َأيو *  

  4340:]أبو ِفراس[

ِني عغَا    بفُ ِفي الْويالس نَعصا ينَا مم   ضم ـ ِإذَا فُلَّ ِمنْهِربـــابذُب4341 و   

ـَيـفَ زاد عــلَى     ا كُنْتُ ِإالَّ السـقْـــــالَ  مـِر صهوِف الـدرص   

]ْأُموِني4342:]الْم  

    تَـِسـمبـفَ ميالس َأن ـَن    4343ِإالَّ كُـلَّـما غَـِضبا] يس يبـِسمفَلَ[  والَ تَظُنّ

]ِمياِرز4344:]الْخُو  

ـِِه ِإقْـــالَُل  السيفُ يمِضـي وِبِه انْـِفـــالَُل      والْحر يعـِطـي وب

]لَّـِبي4345]:الُْمه  

                                                 
  .وله عفا اهللا عنه: فوضع، وجاء قبل البيت: م- 4334
  .زيادة من ك- 4335
  .كيف صاقله: يجدد، م: ج. تكملة من م، وك- 4336
  .ساقط من ك وج- 4337
  .تكن: نصنع، ج: م- 4338
  .زيادة من ج- 4339
  .من جورد بالهامش، ساقط - 4340
  .ورد والذي بعده في ك بترتيب مختلف- 4341
  .المأمون، وهو ساقط من ج: ورد بالهامش، م- 4342
  .فال، ما بين قوسين ساقط من ج، وفي ك جاء بترتيب مختلف: م، ك، ج- 4343
  .ساقط من ج- 4344
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  رىــي ُأخْـافَ ِفـٍة      ويبذُُل اِإلنْصـَي حالـالسيـفُ يبِدي الْجور ِف

  4346:]َأبو الفَضِل بن  الْعِميِد[

]اِرٍض   4347]واِم ِلعساُ كَالحدصي ْأيطْ   الرـ يلَيا عقْلُـرصالتَذِْكيـِه و ــهر  

   4348ساِئُر السالَِح

  .ِبَأطْراِف الْعواِلي يجتَنَى ثَمر المعاِلي

  .الرِمح رشَُأ الْمِنيِة

ُل ِمنِحَأطَومِظلِّ الْقَنَاِة[، 4349 ِظلِّ الر ُل ِمنقَاُل َأطْوي4350]و  

  *َأعلَى المماِليك ما يبنَى علَى الَْأسِل* 

       4351*ذَكَّرتَِني الطَّعن وكُنْتُ نَاِسيا] * و 76[

  4352]*وزجها[وما يستَِوي صدر الفَتَاِة *

شْتَدي4353ونِح ِحيمالر ْأسب نِليي .  

  .4354واِليـر الْعـِنها سمجوما تَحلُو مجاِني الِْعـز يـوًمــا       ِإذَا ما لَم تَ

ـَان   اِنـ السن4355َدامـِه الِْعـز ذُالًّ       وصـار الـزج قُـار ِفيـ صـزم

   4356اَعِط الْقَوس باِريها

اِئبص مهاِطئ سالخَو ع4357م.  

 مهالس ادِة4358]ِإلَى[ععالنّز .  
                                                                                                                                                         

  .ورد بالهامش، وهو ساقط من ج- 4345
  .ابن الرومي، ساقط من ج: م- 4346
  .ساقط من م- 4347
  .ةسائر األسلح: م- 4348
  .229: 1المستقصى- 4349
  .ورد بالهامش، ساقط من م، وك، وج- 4350
  .85: 2، والمستقصى388: 1المجمع- 4351
  .ساقط من ج- 4352
  .يشتد: فيشتد، ك: م- 4353
  .إذا لم يجنها شمس المعالي: ك- 4354
  .قادمة: م- 4355
  .66: 2، والجمهرة642: 1المجمع- 4356
  .22: ، خاص الخاص245: 2المستقصى- 4357
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  .، َأي ما حِظيتُ ِمنْه ِبشَيٍء4359ما بِللْتُ ِمنْه ِبَأفْوقَ نَاِصِل

ِي يمقَبَل الرمهاشُ الس4360ر.  

]ُأل الْكَنَاِئناِء تُممَل الر4361]قَب  

  .4362 ِمن غَيِر راٍمرميةٌ

  

  .4363لْعِزيِز يِذلُّتَحوَل الْقَوس ركْوةً، ِل

  *كَالْقَوِس عطَّلَها الراِمي ِمن الْوتَِر* 

  .4364الحذَر قَبَل ِإرساِل السهِم

  اِلـَ النِّب4365ردـا صـي،      ولَِكـن ِخفْتُمـاِنـَا علَـى تَركْتُمـَفَـمـا بقْي

ـَكَـما قَاَل الِْحم   ِرـْن شَتَّـى ِلَأمـتَ ِمـد جمعلَقَـ:        ٍم راٍمـار ِلسهـ

  ِرـِش نَسـ الْبِعيِر وِريِع        وِمـن عقَِبـد نَبـٍل وعويـ صيق4366َحـِديدةُ

   4367:]أُبو ِفراٍس[

  اـَمراِمـيهـا، فَـراِميهـا َأصاب   وكُـنَّا كَاالسـهـاِم ِإذَا َأصابـتْ     

]هر4368:]غَي   

  .  تُِصب جاِنحاتُ النَّبِل كَشِْحي وِمنْكَِبي  ي   ـا كُنْتُ الَ َأرِمي وتُرمى ِكنَانَِتِإذَ

   4369:]ابُن الروِمي رِحمُه اللَُّه[

                                                                                                                                                         
  .642: 2مثل بالمجمعساقط من ك، وال- 4358
  .280: 2ناصل األفوق، والمثل بالمجمع:... ج- 4359
  .104: 2، والجمهرة187: 2، المستقصى65: 2المجمع- 4360
  .186: 2، والمستقصى64: 2ورد بالهامش، المجمع- 4361
  ...رب: 22: ، خاص الخاص105: 2المستقصى- 4362
  .يا فتى:... 63: وهو باألمثال... يضرب: تحولت، ك، ج: ج- 4363
  .287: 1المجمع- 4364
  .249: 3)صرد(نفذ حده اللسان : صرد السهم- 4365
  .حديد: ك- 4366
  .ساقط من ج- 4367
  .زيادة من م وك- 4368
  .زيادة من م- 4369
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 و[فَِإنَّكب4370]ِإذْ تَحِقًبـ ِبخَيعم اللُّطْفَـا4371اـِركو دالْو اذَلْتَهب ـنـاًدا ِلـمِبع        

نَلَكَالْقَوِإذَا ح ا تَكُوننَى مقَذْفَـِس اَح لَه ا تَكُونِم َأنَْأى مهـلَى الس4372اـتْ     ع   

   4375]ِللْمتَعاِدييِن [4374]يضرب [،4373بيِني وبينُـه سوقُ السالَِح

  4376]قَلَب لَه ظَهر ِمجنِِّه[

  

تَْأِخرسُل مَأج نالِْمج م4377ِنع   

  :ّيابُن الروم

ـُوا         ِسهام الِْعدى عنِّي فَكُنْتُم ِنصالُها    4378تَِخذْتُّكُم ِدرًعا وتُرًسا ِلتَدفَعـ

 *مَأِلي نهعنَزاِل والنِّص قْعو*  

  :الْعصا

]لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي[ًصا :  4379تْ عا قُِرعم]ًصالَى عِز4380]عِإالَّ ح ن  

ونآخَر فَِرحو ما قَو4381لَه .  

ِلكَأه نع اكصع فَعة4382ٌالَ تَرِب، ِكنَايالتَْأِدي نع   

]برُل4383:]الْعاِن َأطْوبا الْجص4384 ع   

                                                 
  .ورد مطموسا بالمتن، وأعاد الناسخ كتابته بالهامش- 4370
  ...وإنك إن: وإنك إذ تحنو حنوك معقبا، ك: م، ج- 4371
  .ما يكون... أحنى ما يكون:... م، ك- 4372
  . ورد منسوبا للمولدين164: 1وفي المجمع... وبينك:... 96: األمثال- 4373
  .ورد بالهامش، وهو ساقط من م، وك، وج- 4374
  .ساقط من ج- 4375
  .المجن: 106: 2مجن، والجمهرة:... 198: 2، والمستقصى64: 2ساقط من ك، المجمع- 4376
  .، ونب فيه لإلمام علي رضي اهللا عنه392: 2المجمع- 4377
  .نبالها:... وكنتم، ك... كمأخذت: م- 4378
  .النبي عليه السالم: روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم على والديه، ج: ورد بالهامش، م- 4379
  .ساقط من م- 4380
  ...بها:... م- 4381
  .235: 2المجمع- 4382
  .ساقط من ك- 4383
  .628 و681: ، ثمار القلوب46: 2، والجمهرة163: 2، والمستقصى642: 1المجمع- 4384
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  . 4385الْعصا ِمن الْعصيِة

  *4386ِإن الْعصا قُِرعتْ ِلِذي الِْحلِْم* 

   4387وِلحاِئها الَ تَذْخُْل بين الْعصا  ] ظ 76[

  .الَ تَكُن قَاِتالً ومقْتُوالً ِفي شَقِّ عصا الْمسِلِمين: ، َأي4388ِإياك وقَتَْل الْعصا[

  4389]فُالَن لَين العصا، ِإذَا كَان رِقيقًا حسن الْمدارِة ِلما يِلي

ـِيـا         والْحـر يـالْـعـبـد يقْـرع ِبالْعـصـ    المـالَمــة4390ُهـْكْف

  4392]ِرـكَما قَر عينًا ِباِإلياِب المساِف[ ِبها النَّوى       4391فَالْقَتْ عصاها واستَقَرتْ

  .4393طَارتْ عصاهم ِشقَقًا  َأي تَفَرقُوا

سكَة4394ٌلَيرا ِبِه حم َأي ،ريس اهصِفي ع   

ضا،  يصالْع تُ لَهكَاشَفَِةقَشَرالْم ِعنْد ب4395ر.  

  .4396ِإنَّك خَير ِمن تَفَاِريِق الْعصا

   4397:]َالْعامة[

   4398ِإذَا ذَكَرتَ الذِّْئب فََأِعد لَه الْعصا

  .فُالَن يخْبُأ الْعصا،  ِكنَاية عِن الداِء الشَِّنيِع

                                                 
  .43: ، خاص الخاص37: 2الجمهرة- 4385
وهو . حلم، وجا في تعليق المحقق منسوبا للحارث بن وعلة، وصدره وزعمت أنّا ال حلوم لنا... 248: األمثال- 4386

  .52: 1أيضا بالمجمع
  .235: 2المجمع- 4387
  .إياك وقتيل العصا: 91: 2إياك أن تكون قتيل العصا، وهو بالمجمع: ج- 4388
  .زيادة من ك وج- 4389
  .اإلشارة:... ، وفيه643: 1ة، وكذا المجمعتكفي:  ج- 4390
  .واستقر: ك، ج- 4391
  .270: 2العصا، وهو كذلك بالمجمع:... 128 و71: زيادة من ج، وهو باألمثال- 4392
  .150: 2، والمتقصى599: 1المجمع- 4393
  .وليس: ج- 4394
  .99: 2، والجمهرة...قشر: 197: 2، وفي المستقصى65: 2المجمع- 4395
  .51: 1المجمع- 4396
  . من مساقط- 4397
  . نسب للمولدين119: 1، وفي المجمع17: ، وهو موجود في المثال...الكلب:... ، ج...إذا ذكر: م- 4398
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   4399:]ِدعِبْل[

   عصا4400]ًدا      لَو كُنْتَ سيفًا ولَِكنِّي هززتُـِهوك مجتَـُالَ َأل[ك ـلَقَد هززتُ

]هر4401:]غي   

ـَقُـْل ِلـمـن يحِمـُل الْ   ا ــحـ َأمـسـى وَأصب4402ا     حـيـثُــصع

  ــاـوسى فَـَأفْلَحــد مــِريٍء    بـعـــمـا حـوتْـهـا يد ِامـ

]را الَْأعصع ِمن ب4403ِجَأقْر   

  

  

  

   4406 ]4405] ِإذَا استُِذلُّوا4404]ِللْقَوِم[هم عِبيد الْعصا 

  :الداُر والْوطَُن
   داره4407جنّةُ الرجِل

  دارك قَِميصك، فَوسعه كَيفَ ِشْئتَ
   عشُه وِفيها عيشُه4408دار  الْمرِء

هدهم هاردو ،هِل ِظْئرجالر ضَأر  
الدغَرى اَألصمقَةُ الْعيالض ار  

   4409باعيِلتَكُِن الدار َأوَل ما يشْتَرى، وآِخر ما 
ارالد ثُم ار4410الْج.  

                                                 
  .زيادة من م، وك، وج- 4399
  .ساقط من م- 4400
  .زياد، وهو ساقط من ج: ك- 4401
  .حين: ج- 4402
  .111: 2، والجمهرة279: 1المستقصى- 4403
  .ساقط من م- 4404
  .تكملة من م، وك، وج- 4405
  .مشورد بالها- 4406
  .المرء: م- 4407
  .الرجل: م- 4408
  ...ليكن الدور: م، ك، ج- 4409
  .، نسب للنبي عليه الصالة والسالم238: 1في المجمع- 4410
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  . ِمن َألِْف شَِفيِع4411]خَير[حاِئطٌ 
  .4412لَوالَ حب الْوطَِن لَخَِرب بلَد السوِء

  .ما يِحن الَْأسد ِإلَى غَاِبِهالْكَِريم يِحن ِإلَى جنَاِبِه، كَ
ِتِدكحِم مكَر ِمن ِلِدكوِض مِإلَى َأر لُكيم.  

  . قَباِئلُك4415]ِبِه[ بلًَدا 4414 قَواِبلُك، والَ تَنْسى4413]ِبها[الَ تَجفُ َأرًضاَ 
  .يِحن اللَِّبيب ِإلَى وطَِنِه كَما يِحن النَِّجيب ِإلَى عطَِنِه

   الرحى
   4416َأثْقَُل ِمن رحى بزٍر

   4417اَثْقَُل ِمن ِنصِف الرحى
  

   4418آكَُل ِمن الرحى
  يده تَحتَ الرحى

  .4419َأسمع جعجعةً والَ َأرى ِطحنًا
اعى ِبِثفَاِلهحالر كرع كَه4420ر.  

 /4423، فَالَ الطَحن ينَالُها والَ سالَمتُهاى الرح4422 طَبقَتَي تَقَع بين4421مثَُل فُالٍَن كَمثَِل خَردلٍَة]  و 77[

تَدعايِبه .  

   4424:]َأُبو اِلعتَاِهيِة[ 

                                                 
  .30: ساقط من م، األمثال- 4411
  .38: األمثال... لخربت بالد: ج- 4412
  .ورد بالهامش- 4413
  .وال تبأس: ك- 4414
  .فيها: فيه، ج: ورد تحت السطر، م، ك- 4415
، ومن نصف رحى بزر، ...238: 1البزر، وهو بالجمهرة:... 216: 1بيت بئر، وهو بالمجمعرحى : بذر، ج: م- 4416

  . برواية المجمع505: 1وفي الدرة
  .رحى:... م- 4417
  .118: 1المجمع- 4418
  .126: 1، والجمهرة172: 1طحيناً، المستقصى: م- 4419
  ...األديم، وعرك الرحى:... ، وفيه667: 1المجمع- 4420
  .الخردلة:... م، ج- 4421
  .طبقي: ورد مطموسا، وكتبه تحت السطر، ك، ج- 4422
  .سالمته: ك- 4423
  .ساقط من ج- 4424
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  اـارب ِإن َأنْسيِتِنيهـا ِبمـا      في جنَِّة الِْفردوِس لَم َأنْسهـَي

ـَةًـ ت4425ََأنَا ِإذًا ِمثُْل الَِّتي لَم   اـــةً كُدسهـ طَاِحنَزْل      داِئب

  4426اـتْ نَفْسهـوى      حفْنَـِة بـرٍّ خَنَّقَـِحتَى ِإذَا لَم يبقَ ِمنْه س

  4427الدلُْو والْحبُل

   4428اَلِْق دلْوك ِفي الدالَِء

لْود كلْوِلقَتْ دع اِخٌل4429قَدد ِركخََل ِفي َأمد ى، َأيُأخْر .  

  .لدالَِء َأمالَُؤهاَأبطَُأ فَيِض ا

 *دِإلَى ح لْوُأل الدم4430يبالْكَر *  

  .َأضيع ِمن دلٍْو ِبالَ وذٍَم

  .، ِإذ اكَلِّمه ِبكَالَِم مِسِكٍت4431فََأنَّما اَفْرغَ علَيِه ذَنُوًبا

  

   4432َأتِْبِع الدلْو ِرشَاءها

  4433*كُلُّ امِرىٍء محتَِطب ِفي حبِلِه*

  . ِلَألِكيِد الِْإخَاء4435]يضرب [4434 ِعقَالُه ِبُأنْشُوطٍَةما

 الَ[فُالَن[4436 نجالِْمح كُضرالَ يَل، وبالْح ِقدعي ]برضِعيِف4437]يِللْض .  

  . غَاِرِبِه4438َألْقَى حبلَه علَى
                                                 

  ...الذي... أنّي: ك، ج- 4425
  .حفنة بن: يبق منها، ك: ك، ج- 4426
  .الدلو والحبل والرشا: ورد بالهامش، م- 4427
  .191: 2، والجمهرة181: 2المجمع- 4428
  .191: 2، والمستقصى66: 2دلوا، المجمع: ج- 4429
  .502: 2حد، وهو بالمجمع:  ثم ورد بالهامش-وكذا في م، وك، وج–عقد : تنورد بالم- 4430
  .ذنوب... أ فرغ117: 2من ماء، والجمهرة:... 202: 2، وبالمستقصى126: 2ذنوبا من ماء، المجمع: ج- 4431
  .32: 1المستقصى- 4432
  .يحتطب:... 155: 2كل امرئ في حبله محتطب، في المجمع: ك- 4433
  .325: 2الرشاء، والمستقصى... :، وفيه302: 2المجمع- 4434
  .ورد بالهامش، ساقط من م، وك، وج- 4435
  .ساقط من ج- 4436
  .وال يحرك المحِجن، وال يصلح لشيء:... 47: ورد بالهامش، ساقط من م، وك، وج، وهو باألمثال- 4437
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نَهسر هر4439آج.  

  :ابن الرومي

   ِإن مد كَان ِبالَ آِخِرَأبا حسٍن ِإن حبَل الِْمطَا      ِل

   4440النَّعُل والْخُفُّ والِْمشْطُ والِْمرآةُ

  .* الْحاِفي الْوقِْع4441كُلُّ الِْحذَاِء يحتَِذي*

   4442]ِفي الْحاجِة تَحِمُل صاِحبها علَى التَّعلُّقْ ِبكُلِّ ما يقِْدر علَيِه[

كيمذُْل قَدابو كلَيقِّ  نَع4443ب   

  .ِفي الْمشَابهِة] يضرب. [4444ِإن الِشراك قُد ِمن َأِديِمِه

  *4445َأذَلُّ ِلَأقْداِم الرجاِل ِمن النَّعِل* 

  .4446َأدنَى ِمن ِشسِع نَعِلِه

  .4447َأطْوع ِمن الرداِء، وَأذَلُّ ِمن الِْحذَاِء

  . يضرب ِللْجلِْد الْمتَشَمِر4449] الْواِديَأي خُِذي طُرر [،4448اَطِِّري فَِإنَِّك نَاِعلَةُ

  .4450حذْو النَّعِل ِبالنَّعِل
                                                                                                                                                         

  .إلى: م- 4438
  .الحبل: الرسن- 4439
  .النّعل والمشط والخفّ والمرآة: ك- 4440
يقال وقع الرجل يوقع : ، وجا في شرحه110: 2المجمع. الواقع: ج. تصويب من م، وك، وجتحتدي، وال: األصل- 4441

 منسوب ألبي المقدام جساس بن قطيب، والجمهرة 224: 2وقعا، إذا حفي من مره على الحجارة، وهو في المستقصى

2 :136.  
  ...قدر: زيادة من ك وج، ج- 4442
  .177: 1، والجمهرة12: 2، والمستقصى124: 1المجمع- 4443
  .405: 1، والمستقصى55: 1المجمع- 4444
  .33: ، وخاص الخاص131: 1أذّل من النّعل، وكذا المستقصى: 397: 1ساقط من ك، وفي المجمع- 4445
  .200: 1الشِّسع، وكذلك هو بالدرة:... 120: 1المستقصى- 4446
: 1 الرداء، والجمهرةأذل من. أذّل من الحذاء: 130: 1، وفي المستقصى...أطوع له من الرداء و: م، ك- 4447

  .أذل من الحذاء:... 382
  .آضري، والتصويب من م، وج، وكذلك فاعلة، والتصويب من م، وك: األصل- 4448
  .زيادة من ج- 4449
: 1الجمهرة. ومثله حذو النّعل بالنعل. يضرب في التسوية بين الشيئين... حذو القُذة بالقذة: 271: 1وفي المجمع- 4450

  .والقّذة بالقذّة:... 307
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  .وراِجُل يسنَِحفُّ ِبفاِرٍس.  حاٍف يسخَر ِبنَاِعٍل

 .4451طَِريقُ الَْأصلَِع علَى َأصحاِب الْقَالَِنِس، وطَِريقُ الْحاِفي علَى َأصحاِب النِّعاِل

  .يًئا فَِرجُل المرِء يحِملُها ِقبالُهالَ تَحتَِقر شَ

]ِخالَلُه هتَنْفَع ءرالمو        لَهَأه سرحي الْكَلْب4452]و   

   4453رجع فُالَن ِبخُفَّي حنَيٍن

  :َأُبو الْفَتِْح الُْبسِتي ]ظ 77[

 آكُتَّاب]كُمرتَنَاح ٍت كَمس4454]بسِة بارلَى        ِوزِن عيـَةُ ع   ٍت وهـي سخْن

ـَه        فَكَم بينَكُم ِفي ذَاك حـرب حنَيـَوخُفُّ حنَيٍن فَوقَ م   ِنـا تَطْلُبون

   4455]ِإذَا وِصفَ ِبمعِرفَِة الشَّيِء بحِقيقَِتِه[يحدثُك ِمن الخُفِّ ِإلَى الِْمقَنَعـِة، 

  .4456ِطسواِسيةٌ كََأسنَاِن الْمشْ

ِريبنَوالص:  

  ُأنَاس هم المشْطُ اسِتواًءا لًدى الوغَا     ِإذَا اخْتَلَفَ النَّاس اخْتَالَفَ الْمشَاِجِب

  4457:]العامةُ[

 *تَهينِْتفْ ِلحشْطَ ياِر الْمدي لَم نم*  

*لَــعاَص خَِصي هقَـِلبمـشْطْ ي*  

]برض4458]يالَ ي نِلم ِهحِإلَي 4459]تَاج.  

فَِمرآتُها [ تَتَفَقَّد ِمن وجِهها ما الَ يتَفَقَّد غَيرها 4461]ِلَأن الْغَِريبةَ [4460َأوضح ِمن ِمرآِة اِلغَِريبِة

   4462]َأبًدا مجلُوةٌ

                                                 
  .وطريق األصلع... طريق الحافي: 612: 1المجمع- 4451
  .زيادة من ك- 4452
  .34: ، وخاص الخاص100: 2، وكذا في المستقصى...رجع بخفّي: 414: 1المجمع- 4453
والبيتان ساقطان من . وخفَّا حنين: كم تفاخركم، م: ورد مطموسا بالمتن، وأعاد الناسخ كتابته فوق السطر، م، ج- 4454

  ...".بينكم يا قوم... كم نناجزكم:"... 371: 4ك، وهما اليتيمة
  .ساقط من م- 4455
  .124: 2وهو أيضا في المستقصى. كأسنان المشط... ومثله... سواسية كأسنان الحمار: ، وفيه463: 1المجمع- 4456
  .ساقط من م وك- 4457
  .ساقط من ك وج- 4458
  ...لماال: ساقط من م، وج- 4459
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   4463:]الْعامةُ[

  . 4464فُالَن يرى ِفي اآلجرِة ما الَ يراه غَيره ِفي الِْمرآِة

]ِميالر ن4465:]اب   

ـْقَـى           كُـلَّ وجـٍه  ِبِمـثَـاِلـهـَأنَ ـَالِْمـرآِة َأل   .ا ك

  : 4466]الِْمصِري[منُْصوُر الْفَِقيُه 

ـْك خُموشَ وجِهك ِفي    صداها4467ِإن الِْمــرآةَ الَ تُِريـــ

   هواها4468ِسـك ِفياك نَفْسـك الَ تُِريــــك عيوب نَفْوكَذَ

  .ساِئر ما يتَمثَُّل ِبِه ِمن الَْأدواِت والْآالَِت المستَعملَِة[

  

  

  

   4469]ِفي الدوِر والمنَاِزِل ساِئُر ما ُيتمثَُل ِبِه ِمن اَألدواِت واآلالَِت الُمستَعملِة

   السِكيُن

  .4470بلَغَ السِكين العظْم

   ِفي البغِْض4472]يضرب[ السِكين ِفي الماِء، 4471]ِبي[فُالَن يرى 

  .4475 ِفي الْمرِء يحمد ِمن طَرفَيِه4474]يضرب[، 4473ِإِن ِاستَوى فَِسكِّين، وِإِن اعوج فَِمنْجُل
                                                                                                                                                         

  ...".مرآة:" 319: القلوب، وثمار 431: 1، والمستقصى443: 2المجمع- 4460
  .ساقط من م- 4461
  .مجلوة أبدا:... ما ال يفتقده، وما بين قوسين ساقط من م، ك: م، ك، ج- 4462
  .ساقط من م وك- 4463
  ...ما ال تراه عين:... ك- 4464
  .ساقط من ج- 4465
  .ما بين قوسين ساقط من م وك، واسم الشاعر ساقط من ج- 4466
  .مع صداها:... ج- 4467
  .مع هواها:... ج- 4468
  .ساقط من م- 4469
  .13: 2، المستقصى130: 1المجمع- 4470
  ...يبلي السكين:... على، ج: منّي، ك: م. ورد مطموسا وأعاد كتابته بالهامش- 4471
  .ورد بالهامش ساقط من ك، وج- 4472
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  . ِللْمتَباِغضيِن4476]يضرب[هما كَالسِكيِن و الِقثَّاِء، 

   المديِة فُالَن كَالْباِحِث عِن

  . ِللْخَاِئِب4477]يضرب[لَم يِجد ِلشَفْرِته محزا، 

  :الِقدُر

  .4478فُالَن نَظيفُ الِْقدِر ِللْبِخيٍل

  . ِللْطَّاِئِش4480]يضرب[، 4479فُالَن تَفُور ِقدره ِمن ِنصِف خُوصٍة

  .4481]شَيٍءِفي كُلِّ [لَه ِفي كُلِّ ِقدٍر ِمغْرفَةٌ، ِللْدخَّاِل 

  .4482يفْنَى ما ِفي القُدوِر ويبقَى ما ِفي الصدوِر

  .الِْخواُن وِمنِْديلُُه

   4483]ٍب      وعيب الِتي لَم يوضِع الدهر واِحدـفُ عاِئـٍة َألْـِلماِئدٍة موضوع] [و 78[

الَ ي يـلِخـوانِبِه ض ـُْل ِمنْـــم    4484ِديـِل الِْخـواِنوفٌ     وِعـرض ِمث

]الْخَاِلِدي[:  

ضِعرـوسَأو شَـقَّـِةـخُ ِمـك ِمـن ـمهأزـخٍِ     وطْبم 4485نهـاِئـدالم   

   4486الَ يِطيب حضور الِخواِن ِإالَّ مع اِإلخْواِن

  4487:]ابن الْحجاِج[

                                                                                                                                                         
  .23: ، وجاء منسوبا للمولدين، خاص الخاص119: 1، المجمع100: المثال- 4473
  .ورد بالهامش، ساقط من م، وك، وج- 4474
  ...يحذر:... م- 4475
  .ورد بالهامش، ساقط من م، وك، وج- 4476
  .في الخائب: ساقط من ك، وج، م- 4477
  .54: ورد في ج بترتيب مختلف، وهو في األمثال- 4478
  .بنصف... يفور:... م- 4479
  .في الطائش: ورد بالهامش، ساقط من ك، وج، م- 4480
  .زيادة من ج- 4481
  . فيه منسوبا للمولدين، وجاء511: 20: ساقط من ك، وج، وهو باألمثال- 4482
  .ساقط من ك- 4483
  .341: 2زهر اآلداب- 4484
  .سفرة: ج- 4485
  .341: 2زهر االداب- 4486
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ج افُـقَديَأض ِمـن وِعِهـكج ـنـُر    4488ْأ علَيـِهم سـورةَ الْمـاِئـدهم      فَْأق

  . 4489فُالَن ِمنِْديٌل ِلكُلّْ يٍد، ِإذَا كَان عرضةً ِللَْألِْسنَِة

  .4490لشَيِء مع حصوِل آالَِتِه اكُلُّ َأداِة الْخُبِز ِعنِْدي غَيره،  يضرب ِإلعواِز

  اِإلنَاُء والِوعاُء والسقَاُء

   4491 يرشَح ِبما ِفيِهكُلُّ ِإنَاٍء

   تَكْفَِئين4492خَير ِإنَاءيِك

  . 4493ِبكُلِّ كَْأس حاٍس

 تَاجِإذَا اح]4494]الْغَنِّيتَهرج رالْفَِقي رِف كَسِإلَى الخَز .  

اِء ِبشدا ِفي الِْوعفَظْ مالِوكَاِء4495ِاح .  

  . السر4498اسِتكْتَاِم ِفي 4497]يضرب [4496اجعلْه ِفي ِوعاٍء غَيِر سِرٍب

ى ِسقَاُؤههو نِبيَل م4499خَلِّ سكلَيع هقَلْب دفَس نةَ مبحص عد َأي  ،  

  . ِللْمجرِب4501]يضرب [4500فُالَن الَ يقَعقَع لَه ِبالِشنَاِن

  .، َأي لَيس لَهم ِعنِْدي ما يشْتَهون4502صِفرتْ لَهم ِوطَاِبي

                                                                                                                                                         
  .ورد بالهامش- 4487
  .341: 2زهر اآلداب- 4488
  .لأللسنة:... بكل مائدة، م، ك: ج- 4489
  .223: 2، والمستقصى127: 2المجمع- 4490
  .يترشح:... 224: 2ويروي ينضح، والمستقصى:... 142: 2، والمجمع247: األمثال- 4491
  .إنائك، والتصويب من م وك، والمثل ساقط من ج: األصل- 4492
  .لكل كاسر جابر: ك- 4493
  .ساقط من م- 4494
  .بشدة:... 68: 1، المستقصى287: 1بسد، المجمع: ك- 4495
  .سرب أي سائل... اجعل هذا: 150: 1، المستقصى231: 1وعاء شرب، المجمع: ك- 4496
  . وجورد فوق السطر، ساقط من م، وك،- 4497
  .في استكشاف: م- 4498
  .، ومن هريق بالفالة ماؤه...طريق:... 76: 2المستقصى- 4499
  .جمع الشّن، وهو القربة البالية: ورد بعده في ج- 4500
  .ورد بالهامش، ساقط من م وج- 4501
  .141: 2خلت، والمستقصى: سقاء اللبن، وصفرت: الوطب: ، وفيه552: 1المجمع- 4502
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ر4503ةُاِإلب:  

   4504﴾الجمُل ِفي سم الخَياِط] يِلج[حتَّى ﴿الَ َأفْعُل كَذَا 

  .فُالَن كَالِْإبرِة، تَكْسو النَّاس واستُها عاِريةٌ

  *. اِإلبر4505والقَوُل ينْفُذُ ما الَ ينْفُذُ* 

 *قَلْع ونتَِطيعسْل يِر4506هِد ِباٍإلبالطَّو *.  

  . والرجاِل4507]والرُجِل[ِبِه ِمن ِذكِْر اِإلنْساِن والنَّاِس ما ُيتَمثَُّل 

دبع اناِن4508اِإلنْسساِإلح   

  *سميتَ ِإنْسـانًـا ِلَأنَّك نَاِسـي* 

  *وما علِّم اِإلنْســان ِإالَّ ِليعلَما[*

  *شَديد علَى اْإلنْساِن ما لَم يعوِد* 

 النَّاس[ِم4509 ثَاِل آكْـفَاءِة التِّمِجه 4510ن]     ـوهــَأباءـوح واُألم مآد 4511]م   

  * وشَتى ِفي الشِّيِم4512َأخْتَان/ النَّاس * ]ظ78[

غَلَب نم اعَأتْب 4513النَّاس.  

  .4514]النَّاس ِبالنَّاِس[

]النَّاس [ هاِنِهم َأشْبمِبز]مِمنْه [اِئِهم4515ِبأب.  
                                                 

  .اإلبر: ج- 4503
  .221: 2، والمثل بالمجمع40اآلية: ك، وما بين قوسين ساقط من ك، سورة األعرافذا:... م، ك، ج- 4504
  .243: تنفذ، األمثال: ك، ج- 4505
  .قطع، والمثل ساقط من م: ك- 4506
  .ساقط من م- 4507
، نسب ألبي 57: ، وفيه نسب للمولدين، وباإلعجاز واإليجاز414: 2عبيد، المجمع:... 39: األمثال. عبيد: م، ج- 4508

  . بم المظفّربكر محمد
  .ساقط من ج- 4509
  .215: المثال- 4510
  .زيادة من ج- 4511
  .إخوان:... 382: 2أحيان، وهو في المجمع: أصناف، ج: أمثال، ك: م- 4512
  .، وجاء منسوبا للمولدين414: 2، والمجمع39: األمثال- 4513
  . نسب للمولدين414: 2، وفي المجمع38: ساقط من م، األمثال- 4514
  . منسوب للمولدين414: 2 ج، والمثل بالمجمعما بين قوسين ساقط من- 4515
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  * وابن هاِلٍكلنَّاس ِإالَّ هاِلكوما ا*

   4516]بنُو عالٍَّت َألٍب واِحٍد وُأمهاٍت شَتَى[

النَّاس4517وجهَأقَلَّ فَم قَـد وا      َأنِلمع نالٍَّت فَمع الَدقُـ َأوحمو ـورور.  

  .اِنـار ِإحسـده آثَـِعن    حتَّى يروا 4518النَّاس َأكْيس ِمن َأن يحمدوا رجالً

   4519]الرجُل عبد الدرهِم[

الَهحالَ م  ِجزعي ءر4520الْم   

  * مالَم ينَْل4521]ِإلَى[الْمرء تَواقٌ *

  *  الْمرء يجمع والزمان يفَرقُ*

ا اخْتَارمًءا ورِع ام4522د.   

  .4523الْمرء َأعلَم ِبشَْأنِه

الْمبَأح نم عم ء4524ر   

  .الْمرء ِبَأصغَريِه

  

  

  .4525كُلُّ امِريٍء يصير مريا

  *4526كُلُّ امِرٍء ِفي شَْأِنِه ساٍع*

                                                 
  .زيادة من ج- 4516
  .النَّاس: ك- 4517
  .أحدأ: ج- 4518
  .ساقط من م- 4519
  .221: 2المحالة، والتصويب من م، وك، وج، والجمهرة: األصل- 4520
  .ورد بالهامش- 4521
  .373: 1ساقط من ك، المجمع- 4522
  .ساقط من ك- 4523
  .38: المثال- 4524
سيعود مريبا، أي تصيبه قوارع الدهر فتضعفه وفي :... 105: 2و في المجمعورد في م بترتيب مختلف، وه- 4525

  .سيعود مريًئا:... 225: 2المستقصى
  .225: 2، والمستقصى107: 2المجمع- 4526
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  4528]والْموتُ َأدنَى ِمن ِشراِك نَعِلِه  [4527كُلُّ امِريٍء مصبح ِفي َأهِلِه

  .* امِريٍء ِمن شَجِو صاِحِبِه ِخلْو4529وكُلُّ* 

  .4530الرجاُل ِبالَْأمواِل

*طَاِمعاِل الْمجنَاقَ الرَأع 4531*تُقَطِّع   

  *وِلكُلِّ  دهٍر دولَةٌ وِرجاُل

  االً      فَما فَضُل الرجاِل علَى النِّساِءـكُم ِرجا مـا كَان ِمثْلُِإذَ

  4532:]َأُبو تَمام[

  .الَْأسى    وِتلْك الْغَـواِني ِللْبكَـا والْمآِتِمِد وـُخُِلقْنَا ِرجاالً ِللْتِّجلّ

  :لنَّفُْسا

  4533﴾كُلُّ نَفٍْس ِبما كَسبتْ رِهينَةٌ﴿

  4534*النّفْس مولَعةٌ ِبحب الْعاِجِل* 

  .4535النَّفْس عيوفٌ عزوفٌ

 نم لَمَأع النَّفْس]َأخُوك [4536النَّاِفع.  

َأكْر الَهم انَأه نمهنَفْس 4537م.  

 تْهاءس نُوهب هرس نم]ه4538]نَفْس   

   4540]والمرء يصِلحه الْجِليس الْصاِلح [4539ما عاتَب الرجُل اللَِّبيب كَنَفِْسِه
                                                 

  .في رحله: ويروي:... 131: 2وكّل، وهو في المجمع: ك- 4527
  .ورد بالهامش، ساقط من م- 4528
  .كّل: ك، ج- 4529
  .27: األمثال- 4530
  .30: 2، المستقصى95: 1المجمع- 4531
  .زيادة من م وك- 4532
  .38: سورة المدثّر، اآلية- 4533
  .، منسوب لجرير بن الخطفي381: 2تواقة تحب العاجل، وهو بالمجمع: ك- 4534
  .عزوف ألوف: 392: 2عروق عروق، وفي المجمع: عروف غروف، ج: ك- 4535
  ...أخوها... :381: 2اليافع، وفي المجمع: ج. ما بين قوسين ورد مطموسا في م- 4536
  .، ونسب فيه للمولدين367: 2، المجمع26: األمثال- 4537
  .166: 2، والدرة200: 2 لضرار بن عمرو الضبي، والجمهرة333: 2ساقط من م، ونسب في المجمع- 4538
  .وجا في ج بترتيب مختلف... الكريم:... ما عبت الرجل الكريم لنفسه، ك: م- 4539
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  *الْجود ِبالنَّفِْس َأقْصى غَايِة الْجوِد* 

  4541 غَيِرِه؟من لَم يحِسن ِإلَى نَفِْسِه كَيفَ يحِسن إلَى

ِلنَفِْسك اهضا تَرِللْنَّاِس م ض4542إر.  

  .َأدب النَّفِْس خَير ِمن َأدِب الدرِس

  .4543النَّفْس مِطيةٌ، ِإن كُلِّفَتْ فَوقَ طَاقَِتها قَامتْ ِبصاِحِبها

  .ِإن ِلنَفِْسك علَيك حقًا

اِء الِْإنَسضَأع ثَُل ِبِه ِمنا ُيتَماِطنَِةمالبِة واِن الظَّاِهر  

  :الرْأُس] و 79[ 

*]اشُ تَنْتَِطحالِكباٍج وُل د4544*]اللَّي   

ِبحر ْأِسِه فَقَدا ِبرنَج ن4545م  

اعدْأٍس ِبِه ص4546كُلُّ ر.  

   4547]كُن ذَنًَبا، والَ تَكُن رْأًسا، فَِإن ِللْرْأِس صداًعا كَِثيًرا[

ِبَأقْح اهماِهي روِبالد ْأِسِه، َأياِف ر]ِكتُهسا يم4548]و   

   4549.رِِمي ِمنْه ِفي الرْأِس، ِإذَا ساء رْأيه ِفيِه

  ، ِلمن ِفي نَفِْسِه حاجة4550ٌِفي رْأِسِه خُطَّةٌ

  :الْعامةُ
                                                                                                                                                         

  .زيادة من ج- 4540
  .372: 2 لم يحسن إلى غيره، وكذلك المجمع:...41: في األمثال- 4541
  .لغيرك ما رضيت:... 25: في األمثال- 4542
. قوله قامت بصاحبها، أي قامت صاحبها على المكان، ولم توصله إلى مكان يريده: ورد تعليق الناسخ في الهامش- 4543

  .لصاحبها:... أقامت، ك: م
  .زيادة من ج- 4544
  .360: 2صى، والمستق331: 2فمن، وهو بالمجمع: ج- 4545
  . نسب للمولدين155: 2في المجمع- 4546
  .زيادة من م- 4547
  .401: 1أو بما يسكته، وهو بالمجمع: أو يسكته، ج: ساقط من م، ك- 4548
رمي فالن من فالن في الرأس، وجاء في : 403: 1رأسا برأس، إذا أساءه، وفي المجمع:... بالرأس، ج:... ك- 4549

  .، كما أورده الثعالبي104: 2المستقصى
  24: 2المجمع- 4550
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ولَهفُض كِْثري نوطٌ، ِلمْأِسِه خُي4551ِفي ر.  

  :الُمتَنَبي

  دامـِدك الَْأقْـا ِبقَصـوس ولَِكن     فَضلتْهُؤنَا الرخَير َأعضاِئ

  : ِابُن الْحجاِج

]ل4552َ]و ِإن     لُــحـصي ْأسِللـ الـر ـكنْفَعي  ـْم   رواِسـ

  :الوجُه

حِش َأقْبرحالْم هج4553و : َأي]هجقَ] و نِمم حِح َأقْبِلِغ الْقَِبيبم4554الَه.  

  .4555قَبَل البكَاِء كَان وجهك عاِبًسا

  .4556وا ِبَأِبي وجوه اليتَامى ِفي التَّحنُِّن علَى اَألوالَِد ِفي الشِّدِة

  . الرزق4558َ، ووجهه، يرد4557فُالَن رْأس الْجِريدِة، ووجه التَّخِْت

  .هـن الْحرفَـِةُ الوجِه م وِرقَّ   4559صالَبةُ الْوجِه ِسالَح الْفَتَى

  4560:]َأُبو تَمام[

   4562ماء وجِهي َأو حقَنْتَ دِمي] ِلي[حقَنْتَ   ه    ـ َأصدق4561ُوِلـر القَـي وخَيـوما ُأباِل

  

  

  4563:]ابُن الروِمي[
                                                 

  . منسوبا للمولدين51: 2ورد بالمجمع- 4551
  .ما بين قوسين ساقط من م، وج، والمثل ساقط من ك- 4552
  .369: 2، والجمهرة373: 2، والمستقصى420: 2المجمع- 4553
  .أقبح من وجه من قاله: ج. ما بين قوسين ساقط من م، وك- 4554
  .186: 2، والمستقصى54: 2المجمع- 4555
  .371: 2عند الشدائد، وهو ساقط من ك، المستقصى: ند الشدة، جع... وأتاني: م- 4556
  .ورأس التّخت:... ، وفيه89: الجريرة، والتصويب من ج، والمثال: األصل- 4557
  .، ونسب للمولدين444: 2وكذلك في المجمع... وجهه: 86: يمنع، األمثال: م- 4558
  .، وهو منسوب ألبي نواس222:األمثال- 4559
  .زيادة من م وك- 4560
  .الوجه، وصححها الناسخ بالهامش: رد في المتنو- 4561
  ...أم:... ما بين قوسين اقط من ك، ج- 4562
  .زيادة من م وك- 4563
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ِمنَتْ خَيض نقَلَّ متُـوِإالَّ ـًرا طَِوي َ     ه]ِه] وجِفي واننْوِر ع4564ِه ِللْخَي   

   4565]دلُّ ِبــِه      عـلَى جِميٍل وِللْبطْنَاِن ظُهرانـٌل يستَـلَه محيا جِمي[

  :العيُن

  .فُالَن كَالْعيِن ِفي الرْأِس، و الِْإنْساِن ِفي الْحدقَِة

  الْعين تُرجمان الْقَلِْب

   .4566شَاِهد الْبغِْض اللَّحظُ

  .4567رب طَرٍف َأنَم ِمن ِلساٍن

  . ِحشْمة4568ٌِللْعيِن

نثَم نيتْ ِبِه الْعا قَرِلم س4569لَي.  

  .الْعين حقٌ

  .4570َأسرع ِمن الطَّرِِْف

اءِني الْميلَتْ عما حم كالَ آِتي.  

نيغَطَّى الْع نيالْح اء4571ِإذَا ج.  

ا رٍن ميِلع سلَيسلَيا أخَذَت4572َْأتْ وِلكَفٍّ م   

   4573]َأي بعد الْمعاينَِة[الَ تَطْلُب َآثًَرا بعد عيٍن، 

ابَأص فَهطَر َأطَاع ن4574متْفَهح .  

                                                 
  .ضمنَتْ، وما بين قوسين تكملة من م، وك، وج: م- 4564
  .ساقط من م- 4565
  .449: 1النّظر، ويروى اللحظ، والجمهرة:... 126: 2، وفي المستقصى506: 1المجمع- 4566
  ...".أفصح:"... 427: 1المجمع- 4567
  ...العين: م- 4568
  .307: 2وهو كذلك بالمستقصى..." العينان من هذا... ما لما:" 165: 2من ثمن، وبالمجمع:... م- 4569
  .162: 1المستقصى- 4570
  .، برواية المجمع99: 1، وهو بالجمهرة123: 1، والمتقصى...حارت:... 30: 1المجمع- 4571
ولكن :... 165: 2وبالمجمع. ولكن: وال لكف، ك، ج: بالهامش، مولكن، ثم صححها الناسخ : ورد في المتن- 4572

  ...".ولكن لكِف:"... 307: 2، وبالمستقصى...ليد
  .زيادة من م، وك، وج- 4573
  .جلب: ك- 4574
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  .من غَاب عِن الْعيِن غَاب عِن الْقَلُِب] ظ 79[

  . بعِض الْقُلُوِب عيون4575ِفي

 *يلَى عار عع َأيٍرووٍن ِبالَ ح*  

  : الْعامةُ

  .4576جاء ِمن عيٍن عوراء غَِنيمةٌ]عر[دمعةٌ 

  .4577هاهنَا تُسكَب الْعبراتُ

  .4578والدمع قَد يعِلن ما ِفي الصدوِر

  المساِوًيا عن كُلِّ عيٍب كَِليلَةٌ        ولَِكن عين السخِْط تُبِدي 4579]وعين الرضى[

   4580:]َأُبو الْفَضِل الِْميكَاِلّي[

ـدعـْظَـى ِبِه الَْأب   كَـم واِلـــٍد يـحــِرم َأوالَده         وخَـيـره يح

]دعـبـا يم ِركـدا يظُـهلَـحا        ولَهوا حم ِصـرـِن الَ تُـبـي4581]كَالْع   

   :اُألِذُن

  . يصِغي ِإلَى كُلِّ مبلٍِّغ4582]َأي[ذْن السلْطَان ُأ

لَى ذَاكتُ ع4583لَِبسكتُّ كَالْغَاِفِل الَِّذي لَمس 4584 ُأذِْني، أيعمسي .  

   4585] ذَِلك دبر ُأذِْنيجعلْتُ[

  .4586جاء فُالَن نَاِشًرا ُأذْنَيِه ِإذَا جاء طَاِمًعا
                                                 

  .328:  منسوب للمولدين، وثمار القلوب50: 2، وهو بالمجمع...وفي: ك، ج- 4575
 81: 2، وهو بالمستقصى" من عوراء غنيمة باردةدمعة:" 375: 1ما بين قوسين ساقط من م، وهو بالمجمع- 4576

  .مطابق لما في المجمع
  . منسوب للمولدين483: 2، وهو بالمجمع..."وتقول في الشيء الصعب:" ، وجاء قبله83: األمثال- 4577
  .، وهو ساقط من م...والعين قد تعلن: ج- 4578
  .، وجاء في ج بترتيب مختلف...عين: في م ورد فوق السطر، ك- 4579
  .أبو الفضل: ج. دة من م، وكزيا- 4580
  .ساقط من ك- 4581
  .ساقط من م- 4582
  ...".عليه:"... 278: 2، وفي المستقصى...ليست على ذلك: ك... ذلك:... م، ج- 4583
  .ال: ك، ج- 4584
  .ساقط من ك- 4585
  ...جاء شًرا: 54: 2أي طعاما، المستقصى: م- 4586
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  .ن، ِلتَسمع َأكْثَر ِمما تَقُوُلِإنَّما جِعلَتْ لَك ُأذُنَاِن وِلسا

  .4587]الُْأذْن ِقمع الْفَُؤاِد[

  .4588َأساء سمًعا فََأساء جابةً

  .4589من يسمع يخَْل

  .كَالَمه يدخُُل علَى الُْأذُِن ِبالَ ِإذِْن

اِبياقَ الصحَأُبو ِإس:  

ـٍَد[ محـٍر َأِبـي مِزيـْو   هـورى َأوصافُـلََّ الـ   قَد َأعجزتْ كُ الَِّذي  قُـْل ِلل

   4590]هـِب سالفُـي ُأذُِن اَألديـويسوغُ ِف لَك ِفي المحاِسِن منِْطقٌ يشِْفي الجوى    

ـَفْظَـك لُـْؤلُـٌؤ منَخَّـٌل ـََأن ل   ـهـا آذَانُـنَـا َأصـدافُــوكََأنَّـم     4591وك

 نيخُْل بِر الَ تَدصالْبِع ومالس]برضالَْأقَاِرِب4592]ي نيخُُل بدي نِلم .  

  :الَْأنْفُ

 عدآج كَان ِإنو ِمنْك وء[َأنْفُك4593]ِفي الْقَِريِب الس.  

  . ِمن وجٍه4595]ويشْتَِفي[، ِلمن يضر نَفْسه ِمن وجٍه، 4594شَفَيتُ نَفِْسي وجدعتُ َأنِْفي

ـٌَلكُلُّ شَ    4597]َأي هيـن [4596يٍء َأخْطََأ الَْأنْفَ خَل

اِقي َأنْفَهالر عضثُ الَ ييح هحر4598جلَه اءوِر الِذي الَ دِللَْأم برضي ،.  

َأنْفَه رقَِصي عدا جٍر م4600، ِفي طَلَِب الثَّْأِر4599ِلَأم.  
                                                 

  .ساقط من ك- 4587
  .، تقدم153: 1إجابة، والمسقصى... ساء... ساء: ويروى: 464: 1المجمع. إجابة: م، ج- 4588
  .212: 2أي يظن ويتهم، والجمهرة: 464: 1المستقصى- 4589
  .زيادة من ك، وج- 4590
  .متنخّل: م، ك، ج- 4591
  .ساقط من م وك- 4592
  .ساقط من م- 4593
  .133: 2، والمستقصى506: 1المجمع- 4594
  .من وجه آخر:... وينفع، ج: م، ك. ورد بالهامش- 4595
  .141: 2، والجمهرة227: 2، وكذلك في المستقصىجلل: 111: 2المجمع- 4596
  .جلل، أي يسير هين: ج. ساقط من م، وك- 4597
  .جرحه، ونسب لجندلة بنت الحرث: 221: 1المجمع- 4598
  ...".حز:"... ، وفيه240: 2 وجاء منسوبا للزباء، والمستقصى190: 2المجمع- 4599
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هاِدعج وهاٍم ِلَأنِْفِه وح ب4601رن4602، ِلمِمنْه ِفي َأشَد الْأَّنْفَه هِء، فَتُوِقعالشَّي أنَفُ ِمني .  

  4603الْفَُم واللِّساُن]و80[

  . كُلُّ جاٍن يده ِإلَى ِفيِه4604]ِإذْ[

خَالَ فُوه نم اكياِحِبِه4605حص نِللْمشْغُوِل ع ،.  

 انالَ اللِّسلَو انا إلِِْنسثَّلَةٌ] ِإالَّ[ممةٌ مورملَةٌصهةٌ مِهيمب 4606، َأو.  

  .اللِّسان سبع صِغير الِْجرِم، عِظيم الْجرِم

*رجوحاناللِّس حرا جِر مهالد *  

      قَد ينْفَع الطَّاِئـر واِإلنْسانَـا4607]فَاحفَظ اللِّسانَا[ِحفْظُ اللِّساِن 

  .4608مقْتَُل الرجِل بين فَكَّيِه

  لِّسان َأجرح جواِرِح اِإلنْساِنال

  .ويٌل ِلهذَا ِمن هذَا، َأي ِللرْأِس ِمن اللِّساِن

  .4609قَرع ِسن النَّاِدِم

  . ِلمن دامتْ َأِذيتُه4611]يضرب. [4610يفَ ِبدردِركََأعيبتَِني بُأشٍُر فَ

مِه اُْألرلَيقُ عخْري ظ، ِفي ال4612ْفُالَن4613غَي. 

                                                                                                                                                         
  ...يضرب في: ج... يضرب لمن يطلب: م- 4600
  .406: 1المجمع- 4601
  ...يضرب لمن: م، ك- 4602
  .ورد العنوان، بعد المثلين المواليين، والتصويب من م، وك، وج: في األصل- 4603
  .137: 1الجمهرة. ساقط من م وك وج- 4604
  .، وقد تقدم299: 1، والجمهرة70: 2، والمستقصى268: 1المجمع- 4605
  .321: 2ما بين قوسين ساقط من ك، والمثال بالمجمع- 4606
  .حفظ اللسان يحفظ اإلنسان:  في األصل وم، وجاء في مورد بالهامش- 4607
  .188: 2الجمهرة. 346: 2، ألكتم بن صيفي، وكذلك بالمستقصى285: 2بين لحييه، ونسب في المجمع: ك- 4608
  .قرع فالن: 334: ، وفي ثمار القلوب126: 2وهو بلمستقصى..." من:"... ك- 4609
  .48: 1الجمهرة، و257: 1وهو بالمستقصى... فكيف أرجوك: ك، ج- 4610
  .ساقط من م وك- 4611
  ...فالن يحرق عليك: يحرق عليك األرض، ج: يحرق، ك: م- 4612
  .في الغيظ يستعمل: م- 4613
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داِئٍعَأحنَاِب ج 4614 ِمن  

  ، َأي طَلَبتَ غَير مطْلَب4615كَدمتَ غَير مكْدٍم

  اللِّحيـةُ 

  .4617]يعِني اللِّحيةَ [4616فَِلم خُِلقَتْ ِإذَا لَم َأخْدِع الرجاَل

ِليى حاِل4618اللُّحجالر  .  

  .4619َأفْلَحتْفما طَالَتْ 

  . تَكَوسج الْعقُْل4620]يةُاللِّح[ِإذَا طَالَِت 

  4621]ولَستُ َأدِري كم رأيت امرءاً      َألْحى ولَِكن كَوسج العقْـُل[

  :الْعامـة

  .كَيفَ َأستَِحي وَأنَا ملْتَِحي

  .4622]لُحى يسخَر ِبها جحى[

  الذَّقُن والْقَفَا والُْعنُق              

 .، يضرب ِللْمضطَر يستَِعين ِبِمثِْلِه4623ِنِهمثْقٌَل استَعان ِبذَق

  . الذَّقن موِضع، َأي نَجا وقَد بلَغَتْ نَفْسه4624َأفْلَتَ فُالَن ِبجريعِة الذَّقَِن

  4625]حسبك ِمن الِْقالَدِةَ ما َأحاطَ ِبالعنُِق[

                                                 
  ".يقذف في معى نائع:"... 161: 1، وكذلك هو في الدرة"ضرس:"... 61: 1في المستقصى- 4614
  .217: 2وهو بالمستقصى. كن من غير مكدم، أي طالبت: ج- 4615
فَِلم : 181: 2، وفي المتقصى..إن:... 42: 2سكين الميم، والتصويب من م وك، وج، وفي المجمعفلم بت: األصل- 4616

  ...خَِلقَتْ
  .يعني لحيته: ساقط من م، وكن، ج- 4617
  ...على: ك- 4618
  .وافلحت:... ساقط من ك، ج- 4619
  .51: ساقط من ج، والمثل بخاص الخاص- 4620
  .زيادة من ج- 4621
  .ساقط من ك- 4622
  .341: 2المستقصى- 4623
  .274: 1أفلح، وهو في المستقصى: م- 4624
  .ساقط من م- 4625



 426

  

  

  .4627 نَفِْسِهِ، ِإذَا دافَع عن4626جاحشَ عن خَيِط رقَبِته

  .4628بلَغَِ بِه الْمخَنَّقَ، يضرب ِفي تَنَاِهي الشِّدِة

ِتيسو الْفَتِْح البَأب:  

  فَكَم دقَّتْ وشَقَّتْ واستَرقَّـتْ      فُضوُل الْعيِش َأعنَاَق الرجاِل

ى قَفَاهرتَى يح ى ذَِلكرالَ ي.  

شَر قَفَا غَاِدر و4629هضي ،لَه نْظَرالَ م نِلم بال4630ُرِخصةٌ وودمحم ه.  

]ونلَّدو4631:]الْم  

  .  ِإصطَبال4632ً]وبطْنَه[جعَل فُالَن قَفَاه طَبالً 

  الْيُد والْكَفُّ واْألََصاِبُع ]ظ80[

 .4633الْيد الْعلْيا خَير ِمن الْيِد السفْلى

تْ ثُمشَِبع دي تْكمتَأطْعشَِبع تْ ثُماعج دي تْكمالَ َأطْعتْ، واع4634 ج .  

  .َآثَر لَديهِ ِمن يمنَى يديِه

  .، ِعنْد الشَّماتَة4635َِللْيديِن وِللْفَِم

  .، َأي متَفَرِقين4636ذَهبوا َأيِدي سبا
                                                 

  .48: 2، وهو أيضا بالمستقصى..."دافع: نخاعها، وجاحش: خيط الرقبة:" 230: 1المجمع- 4626
  .باالجتهاد:... دفع، والتصويب من م، وفيه: األصل- 4627
، وفي 14: 2ي المستقصىوكذلك هو ف..." ، وهو الحنجرة والحلق...منه:"... 131: 1بالغ، وفي المجمع: ج- 4628

  . بروايتها دون شرح180: 1الجمهرة
  .279: 2، والجمهرة399: 2، والمستقصى449: 2المجمع- 4629
  .لمن ال ينظر له: ج- 4630
  .ساقط من م وج- 4631
: 1جعل بطنه إصطبال، وهو أيضا بالمجمع: فإذا كان نهًما أكوال، قيل:" 97: ورد بالهامش، والمثل باألمثال- 4632

  .مولدين، منسوب لل264
  .، ونب فيه للرسول صلى اهللا عليه وسلم491: 2المجمع- 4633
  .223: 1المستقصى- 4634
  .ونسب لعائشة رضي اهللا عنها" والفم:"... 293: 2، والمستقصى206: 2والفم، وهو ساقط من ك، المجمع: م- 4635
  ...أيدي: 337 و568:  وفي ثمار القلوب88: 2والمستقصى" سًبا وتفرقوا أيدي سًبا:"... 384: 1المجمع- 4636
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  . 4637ِبالساِعِد تَبطُشُ الْكَفُّ

  

  .، ِإذَا كَان خَِبيًرا باَْألمِر4638علَى يِدي دار الْحِديثُ

  .، َأي مواِفقٌ لَه4639هو علَى حبِل ِذراِعِه

اهدتْ يِه ِبالْفَقِْر4640تَِربلَياِء ععِفي الد ،.  

ِه اُْألخْريدى يدلُّ ِإحا تَبِخيِلىم4641، ِللْب  .  

  .4642طَّمِعَأراَد َأن يْأكَُل ِبيديِن، ِلمن يفِْرطُ ِفي ال

   4643تَركْتُه علَى َأنْقَى ِمن الراَِحة

 *دضع تْ لَهسالذَِليَل الَِّذي لَي 4644*ِإن  

  4645]فُتُّ ِفي عضِد فُالٍَن[ 

  4646]حََألتْ حاِلَئةٌ عن كُوِعها، ِللداِفِع عن نَفِْسِه[

  .4647اِْإلنِْقياِد لِلطَاعِة[هِذِه يِدي لَك ِفي 

  4648ن يِميِنكَأطْوع ِم

ًما4649]فُالَنِه نَدكَفَّي قَلِّبي   

                                                 
  ".بالساعدين:" 129: 1وهو في المجمع- 4637
على يدي ويروى هذا المثل عن جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنه، وهو في :" 629: 1في المجمع- 4638

  .، برواية المجمع167: 2المستقصى
وهو أيًضا " اتقيهو على حبل ع: فإذ كان يالزمك، وال يبرحك، قلت:" 101:ذراعيه، وفي األمثال: م- 4639

  .، برواية المجمع167: 2بالمستقصى
  .23: 2، وكذلك بالمستقصى"يداك:"... 182: 1في المجمع- 4640
  .319: 2، والمستقصى287: 2يضرب للبخيل، وهو بالمجمع: ج- 4641
  ".بشد قين:"... 137: 1لمن يقرأ، وهو في المستقصى: م. بالعين، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 4642
  ...".تركه أنقى:" 214: 1، والجمهرة25: 2، والمستقصى167: 1المجمع- 4643
  ...".من ليست:"... ، وفيه1:404، والمتقصى31: 1المجمع- 4644
  ".فُتَ في عضده:" ، في رح المثل السابق31: 1زيادة من ك، وج، ورد في المجمع- 4645
لد، أي تزيل وسخه وقشوره، لمن الحالئة المرأة  تحأل الج: ، وجاء في شرحه269: 1ساقط من ك، وهو بالمجمع- 4646

  .64: 2وأيضا بالمستقصى. يتعاطى ما ال يحسنه، ويرفق بنفسه شفقة عليها
  .455: 2والطّاعة، وهو بالمجمع:... ك، ج- 4647
  .له من يمينه:... ك، ج- 4648
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  .، ِللنَّاِدِم4650سِقطَ ِفي يِدِه

  .4651خَرج نَاِزع يٍد، َأي عاِصًيا

  .4652َأعطَاه عن ظَهِر يٍد َأي ابِتداًء الَ مكَافََأةً

ِلِهمقَو ٍة، ِمنشَراِحٍد ِبعِلو يداِن: الَ يدي اِلي ِبذَِلكطَاقَةٌ[، م 4653]َأي  

  4654]وهو ِعنْده ِبالشِّماِل، َأي ِبالْمنِْزلَِة الْخَِسيسِة. فُالَن ِعنْده ِبالْيِميِن، َأي ِبالْمنِْزلَِة الْعلْيا[

  .، َأي مجتَِمعون4655هم علَيِه يد واِحدةٌ

 دَأشْد]كيدِبِه] ي كسِزِه، َأِي تَم4656ِبغَر .  

  : 4657لْعجُما

  4658من لَم يقَاِس ِلطَام غَيِرِه، خَاَل كَفََّه عموًدا

  4659:]الْعامةُ[

  4661]ِفي التَّخِْبيِب [4660ِشدقَاك] ِبِه[الَ تُسود ِبِه كَفَّاك، والَ تَتَلَمظَ 

  4663]ِفي ِإمكَان الْمكَافََأِة[، 4662لَيستْ يِدي مخْضوبةً ِبالِْحنَّاِء

  4664:]بطالنََََََّ[

                                                                                                                                                         
  .ساقط من م- 4649
  ...".سِقطَ:"464: 1يديه، وفي المجمع: ك- 4650
  .73: 2وهو بالمستقصى" نا زًعا يده:"... 331: 1 المجمعوفي. فارغ يد:... أي مكاشفًا، ك:... م- 4651
  .العن:... ، ك، ج...من ظهر:... ك- 4652
  .218: 2بذاك، وما بين قوسين زيادة من م، وهو بالمجمع..." هو من قولهم:"... ج- 4653
  .ساقط من م- 4654
  ".هم على يد:" 392: 2المستقصى- 4655
  .506: 1ما بين قوسين ساقط من م، وهو بالمجمع- 4656
  .العامة: م- 4657
  ...من كم يقاس لطام غير،: م- 4658
  .ساقط من م- 4659
  .يتلمظ، وما بين قوسين ساقط من ج: ك، ج- 4660
  .في التّجنيب: في التجنّب، ج: ساقط من م، ك- 4661
  .، ونسب للمولدين270: 2في المجمع- 4662
  .المكافآت: ساقط من م، ج- 4663
  .ساقط من ج- 4664
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  .تَقَع الْيد الْمستَِريحةُ علَى بطِْن جاِئٍع، والْيد الْكَادةُ علَى بطٍْن شَبعاٍن

  :الْعرُب

ِدكِمثُْل ذَاِت ي كفَقْر دا س4665م  

*تَشُج دوِني4666يتَْأس ى ِمنْكُأخْرو *  

  . رد ما َأخَذَت4667ْ]الْيِد[علَى 

  * ِإالَََّ ِإصبع ثُم ِإصبعوما الْكَفُّ*

  :ِ َألِخيِه4668َأحمد بن الْمعذِّل

  .4669َأنْتَ كَاِْإلصبِع الزاِئدِة ِإن تُِركَتْ شَانَتْ، وِإن قُِطعتْ َآلَمتْ ]و81[

ـِن الرشَـِدـرى قَطْعهـالَ يـ فَ   فُّ صاِحِبها    ـن كَـِرفُ العيـقَد يطْ   4670ا م

]4671:]آخر  

ـَدي رِزْئتُهـا ـَلْو َأنَّهـا ِإحـدى ي        ولَِكـن يـِدي بانَـتْ علَى ِإثِْرها يِدي4672فَ

  4673:]َأُبو تَمام[

  4674]وهْل يستَِعيض الْمرء ِمن خَمِس كَفِّـِه     ولَو صاغَ ِمن حـر اللُّجيـِن بنَانَهـا[

]4675]الخَاِلِدي:  

ـَْل خَاتَـم ِفـي سـوى الِخنْصـِرصِغ   ـيـر صرفْـتُ ِإلَـيـِه الْـهـوى    وه

د وتُعظّ ِمن الْغَيِظ علَيِه . [ علَيِه الْخَنَاِصر، وتُثِْنى علَيِه السبابات4676ُفُالَن ِممن تُعقَ

اِهيم4677]اَْألب.  

                                                 
  .323: 2، والمتقصى320: 2المجمع- 4665
  .411: 2تسج، وهو بالمستقصى: ك- 4666
  .تكملة من م، وك، وج- 4667
  .المعذّل: م، ك- 4668
  .، بدون نسبة23: في خاص الخاص- 4669
  ...الكفُّ عين:... م، ك، ج- 4670
  .زيادة من ك- 4671
  .قطعتها: م- 4672
  .زيادة من م، وك- 4673
  .ساقط من ج- 4674
  .زيادة من م، وك- 4675
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  الصدُر والْقَلُْب 

  4678ركصدرك َأوسع ِلِس

   َأن ينْفُث4679َ]ِمن[الَ بد ِللْمصدِور 

  4680صدور اَْألحراِر قُبور اَْألسراِر

  .4681زوج بنَاِت صدِرك ِمن ِبِني ِعلِْمي

  .4682]َألْزم لَه ِمن شَعراِت قَصِه[

  4684﴾وِفهما جعَل اُهللا ِلرجِل ِمن قَلْبيِن ِفي ج﴿ :4683 ]وِفي الْقُرَآِن[

دتَتَشَاه الْقُلُوب  

]الْقُلُوب[اِزي الْقُلُوب4685تُج  

]لْقَاهي ِليٌل ِحينلَى الْقَلِْب دع 4686]الْقَلْب  

]ِد] الْقَلْبسةُ الج4687طَِليع.  

تَتَقَلَّب الْقُلُوب.  

  4688اللِّسان بِريد الْفَُؤاِد

  .ِمن ِرجِلِك القَيد 4689َأخِْرِج الطَّمع ِمن قَلِْبك تَحلُّ
                                                                                                                                                         

  . ثم صححها الناسخ بالهامش-ج وكذلك في م، وك، و-تثنى، : ورد في المتن- 4676
  .ويعض من حسده األباهيم: زيادة من ج، ك- 4677
  .473: 1والجمهرة..." أحمل:"...139: 2، وفي المستقصى550: 1المجمع- 4678
  ...".للمصدور أن:"... 249: 2ساقط من ج، وبالمجمع- 4679
  .35: األشرار، وهو باألمثال:... ك- 4680
  .من علم: من علماء، ك: م- 4681
  . من كساقط- 4682
  .ساقط من م، وك، وج- 4683
  .4اآلية: سورة األحزاب... وما جعلنا: م- 4684
  ...تحاذي:... ما بين قوسين ساقط من م، وفيها- 4685
  .، منسوب للمولدين101: 2زيادة من ج، وهو بالمجمع- 4686
  .، منسوب للمولدين101: 2طالعة، وهو بالمجمع:... ما بين قوسين ساقط من ج، وفيه- 4687
. يدل الرجال على عقله، ونسب البن المبارك: وورد بالحاشية عجزه" وإن اللسان بريد الفؤاد:"275: لفي األمثا- 4688

  .ونسب للمولدين" لسان المرء من خدم الفؤاد:" 272: 2وهو بالمجمع
  .يحّل: م، ج- 4689
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ظَاِلـمالْم ـكتَِنبـا تَجِميَأنْفًا حِارًما       وصو الذَِّكي القَلْب عمتَى تَج4690م   

ِت الْقُلُوببِإذَا تَقَار رضالَ ي داعالتَّب ِإن.  

  .     ِمن قَلِْبي وعيِني4691فُالَن ِفي السواِد[

  4693]4692]َأي الَ تَنْسه[ قَلِْبك اجعلْه ِفي سويدِاء

  .4694]الْبطُْن والظَّهُر والْجنُْب[

  4695ما حك ظَهِري ِمثُْل ظُفِْري

تَظِْهرِر4696ِاسِر ِبِخفَِّة الظَّههلَى الدع   

  4697قَلَب اَْألمر ظَهًرا ِلبطِْن

  .4698ِقها وراء ظَهِركالَ تَجعْل حاجِتي ِبظَهٍر، َأي الَ تُلْ

  ، في تَنَاِهي الشِّدِة4699انْقَطَع السالَ ِفي الْبطِْن

  .، ِلمن الَ يحتَِمُل النِّعمة4700َالِْبطْنَةُ] ِبِه[نَزتْ 

]مهرَأم صلُحو وبِم ِإذَا َأخْصِش،ِللْقَوالْكَرو ِمثُْل اِلمعى م4701]ه  

  عبد بطِْنِه / فُالَن ] ظ81[

]ن4702ْ]وِلكُلِّ ج عرصٍب م  

  4703ِبك قَبَل النَّوِم مضطَجًعادمثْ ِلجنْ

                                                 
  .يجمع:... يحنبك، والتصويب من م وج، ج: األصل- 4690
  في السوادين: ك، ج- 4691
  .ساقط من ك وج- 4692
  .ساقط من م- 4693
  .الظّهر والطن والجنب، وهو ساقط من ج: م، ك- 4694
  .321: 2، والمستقصى289: 2ورد في المتن مثل يدي، وصححها الناسخ بالهامش، المجمع- 4695
  .استعن: ك- 4696
  ...".قلب األمر:" ، وفيه199: 2، والمستقصى55: 2المجمع- 4697
  ".منك بظهر:"...252: 2وفي المستقصى. أي ال تجعلها: ج- 4698
  .ما يكون فيه الولد في بطن أمه، فإذا انقطع في البطن هلكت األم والولد: والسال. 397: 1المستقصى- 4699
  .366: 2، والمستقصى382: 2ما بين قوسين ورد تحت السطر، وهو بالمجمع- 4700
  ...".هم المعى:" 434: 2زيادة من ك، وج، وهو بالمجمع- 4701
  .ساقط من م- 4702
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لَى َأياِلي عا ُأبمقَعِه وي4704 قُطْر،ِبِه ِلمن اليبالَ يِه ولَيشْفَقُ ع4705 الَ ي  

  .4706ِمن ِكالَ جاِنبيِه الَ لَبيِه[

  4708] ِفي الدعِاء علَيِه4707ِبجنِْبِه فَلْتَكُِن الْوجبةُ

  الْكَِبُد والدُم والِْعرقُ

  يا بردها علَى كَِبِدي

  4710]ِإن عاشُوا حزنُونَا وِإن ماتُوا قَتَلُونَا [4709]تَمِشي علَى اَْألرِض[َأوالَدنَا َأكْبادنَا 

   والْكَِبِد4711فُالَن بين الِْخلِْب

  .4712ما ينْفَع الْكَِبد يضر الطِّحاَل

افُالَنودالْكَِبِد، ِإذَا كَاَن ع دوِن، َأسيقُ الْعرَأز .  

 ِقعوِمنِّي م هِقعوم اِء[فُالَنى4713]الْمرلَى الْكَِبِد الْحاِرِد عالْب .  

  .4714جرى ِمنِّي مجرى دِمي ِفي عروِقي

  َأعز ِمن دِم الْفَُؤِاد

ِمكد ِمن ك4715ِسر  

  4716دٍمْل ِبالَ تُكَاِي

                                                                                                                                                         
 361: 1وفي الجمهرة" مضطجعا:"... 81: 2وبالمستقصى..." لنفسك:"... 369: 1عمضجعا، وهو بالمجم: ك- 4703

  .برواية المجمع
  .309: 2المتقصى- 4704
  ...تبالي... تشفق:... م- 4705
  ".جانبيك ال لبيك:"... 351: 2وفي المستقصى- 4706
  .6: 2والمستقصى" أي السقطة:"... 127: 1الوحية، المجمع: م- 4707
  .ساقط من ك- 4708
  .ن جتكملة م- 4709
  .تكملة من م- 4710
  .الحجاب الكبد: الخلب- 4711
  .، نب للمولدين373: 2، وفي المجمع"يضر بالطحال:"... 20:في األمثال- 4712
  .ساقط من ك- 4713
  .عرقي:... ك- 4714
  .416: 2، والجمهرة118: 2، والمستقصى480: 1المجمع- 4715
  .بالدم: م، ك، ج- 4716
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لُهَأه اقَهَأر مد ِزنْكحلَى نَفِْسِه4717الَ ياِني عِللْج ،  

  4718فُالَن الَ يشْرب الْماء ِإالَّ ِبدٍم

  .سعى ِبقَدِمِه ِإلَى مراِق دِمِه

  4719:]الْعامةُ[

  .4720فُالَن يغِْسُل دًما ِبدٍم

  

  4721الَ ُأِحب دِمي ِفي طَسِت ذَهٍب

  : الْعرُب

  4722لِْعرقُ نَزاعا

*ِركدم دوِء الَ بقَ السِعر َأالَ ِإن*  

نَامقُ الْخَاِل الَ ي4723ِعر  

  4724َأقْرب ِإلَيِه ِمن حبِل الْوِريِد

 اسبالْع]اِشميِد الْهمحم ن4725]بَؤدلَِدِه ِلم4726ِب و :فَاكِْفِني آد ماقَهرَأع تُككَفَي ِإنِّي قَدمهاب.  

  :الساقُ والْقَدُم

  ِالْتَفَّتَ الساقُ ِبالساِق، ِفي الشِّدِة

  .كَشَفَِت الْحرب عن ساِقها وكَشَرتْ عن نَاِبها

                                                 
منسوب لجذمية، وفي ..." هرقه:"... 235: 2وهو في المجمعورد بدون إعجام، وفي م جاء بترتيب مختلف، - 4717

  ...".هراقة"... 268: 2المستقصى
  .61: األمثال- 4718
  .ساقط من م وج- 4719
  .الدم بالدم:... ج- 4720
  . نسب للمولدين274: 2في المجمع- 4721
  .، وجاء منسوبا للمولدين690: 1نفسه- 4722
  .42: المثال- 4723
  .351: 2، والدرة111: 2وكذا الجمهرة..." أقرب من:" 279: 1هو في المستقصى- 4724
ساقط من م، هو العباس بن محمد بن عبد اهللا بن عباس، أخو المنصور، ولي الشام والجزيرة، مات سنة - 4725

  .120: 2، النجوم الزاهرة124: 12تاريخ بغداد . هـ186
  .أوالده: م- 4726
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  * الساقَ ِإالَّ ممِسكًا ساقًا4727الَ تُرِسُل*

  . ِإالَّ طَلَب ُأخْرى4728يضرب ِلمن الَ يقْضي لَه حاجةٌ

اِقِه قَدِفي س غَشَّ[ح 4729]َأي.  

هوبِر ظُنْباَْألم 4730ِلذَِلك] لَه رشَم 4731]َأي  

  4732*قَد شَمرتْ عن ساِقها فَشَمِري*

   علَى الِْجد4733 ِفي الْحثِّ

  .4734ِفي الْخَيِر َأي ساِبقَةٌ/ لَه قَدم ] و82[

  ، لِلذَلِّيِل4735فُالَن موِِطُئ  اَْألقْداِم

       4736]نَّك الَ تَسعى ِبِرجلَي من َأبـىإِ]

  4737]فَمن عالَ زلَقًا عن عثْرٍة زلَقًـا      قَدر ِلِرجِلك قَبَل الْخَطِْو منِْزلَها[

 ِهيشًا ويقُر ِإن]4738]ِمنملَى قَــدًمـا عقَد ـونعضالَ ي      مِر اُْألمخَي    

  .4739بعونعون والَ يتَْأي الَ يتَِّب

الَهاِئٍن ِرجِبح 4740َأتَتْك  

الَ تَذَرِقي واِن الَ تُبةُ اللِّسثْرعو ،ربِل تُججةُ الرثْر4741ع.  

                                                 
  .218: 2، وهو بالمجمع...ترسل بكسر الالم: م، ج- 4727
  . تقضى حاجةال:... ك- 4728
  .195: 2، والمستقصى55: 2إذا عمل في شيء يكرهه، وهو بالمجمع: ك، ج. ساقط من م- 4729
  .أي عظم ساقه..." لألمر:"... 196: 2وفي المستقصى..." له:"... 55: 2في ذلك، في المجمع: ك- 4730
  .ساقط من م- 4731
  .191: 2، المستقصى55: 2فشمر، المجمع: ج- 4732
  .في الحب: ج- 4733
  .301: 2قصىالمست- 4734
  .81: األمثال- 4735
  ...".برجل:"... 82: 1وفي المجمع. ساقط من م وك- 4736
  .زيادة من ج- 4737
  .ورد تحت السطر- 4738
  .ال يتبعون وال يتْبعون: م- 4739
  .100:  والجمهرة31: 1ساقط من ك، وهو بالمجمع- 4740
  ".عثرة القدم أسلم من عثرة اللسان:" 661: 1ومثله في المجمع- 4741
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  4742]الْعامةُ[

  .4744]َأي ِانْفَعِني ِبقَِلٍيل َأنْفَعك ِبكَِثيٍر [4743الْيوم َآخُذُ ِبِرجِلك غًَدا] ِبيِدي[خُذْ

  .4745ان فَرِجي ِفي وسِخ ِرجلَيِه ما غَسلَهما سبِعين سنَةًلَو كَ

  4746]يضرب ِللْمخَاِلِف الْقَِليِل الْمنْفَعِة[

   ِبها4747الْعوراتُ وما يتَِّصُل

  .، ِلمن وضع اَْألمر غَير موِضِعِه4748َأخْطََأتْ ِاستُه الْحفْرةَ

  

  . ِللْجباِن4749ار ِباسِت فَِزعٍةطَ

  4751]، ِلمن يطْلُب اَْألمر فَينَالُه عن قَِريٍب4750سِتِهاَهو كَالْمصطَِاد ِب[

رمِد الِْمجوتُع تٌ لَم4752اس] هتَدعي ا لَمم اِشربي ن4753]ِلم  

تَر ا لَما مِته4754ِفي اسخِْفي الِسري ن4755 ِلم.  

نُكوع اِن4756نَِعمِلِه ِللْبي ِبَأه.  

  .4758 ينْتَِطقْ ِبِه، َأي من كَثُر ِإخوانُه ِاستَظَهر ِبِهم4757]يطُْل[من أير َأِبِيه 
                                                 

  .مساقط من - 4742
  . منسوب للمولدين363: 1ما بين قوسين ورد مطموسا، وهو بالمجمع- 4743
  .ساقط من م- 4744
  .حتى يموت: أربعين، ج... لما... غسل:... ك- 4745
  . ورد بالهامش، ساقط من م، جك للمخلف- 4746
  .يتعلّق بها: م- 4747
  ...".استك:"... 102: 1في المستقصى- 4748
  .596: 1المجمع- 4749
  باستها: ج- 4750
  . مساقط من- 4751
  .155: 1المجهر، وفي المستقصى: ج- 4752
  .ساقط من م- 4753
  ".ما ال يرى:"... 182: 2وفي المستقصى" ما ال ترى:"... 27: 2ما ال يرى، وهو في المجمع:... م، ك، ج- 4754
  ".السوء:"... م- 4755
  .368: 2عوفك، وكذلك هو في المستقصى: م، ك- 4756
وفي ..." ذيله"... و..." هن:"... 332: 2 وفي المجمع..."من يطل:" ج. ورد بالهامش، ساقط من م، ك- 4757

  . نسب لعلي رضي اهللا عنه363: 2المستقصى
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  4759]فَلَو شَـاء ربـي كَان َأير اَِبيكُم    طُواالً كََأيِر الْحاِرِث بِن سدوٍس[

  .رْأس مقَنَّع واستٌ عاِريةٌ

]أيٍر د ُل ِمنجَأعفُه4760]خََل ِنص  

كرَأي ثُم كرخَي م4761قَد  

قُوم أيرهيهرغَي 4762 وينيك  

  * معار4763]أير[وشَر مِنيحٍة *

اءيذَا حا، هتَهِدي استُبا     وههجو تُرنَاِء تَسسالْح تُ ِمنِجبخَِالف4764ُعم .  

  

  *4765جزاء مقَبِل الْوجعاِء ضرطَة*

  4766ن الَ يمِسك ضراطه فَزًعافُالَ

غَاِلب وهخَاُف وي نلَى، ِلمَأنْتَ اَْألعِرطًا وَأض.  

لَمتَّى تعذَا حِرط4767ُهضتَ ييالْم َأن   

    4768:]ابُن الْحجاِج[

ـِي صـِديـقٌ جـنَـى عـلَـــي ِمــراًرا فَـَأكْـثَـــرا   ل

لَـم ــثُـمـاتَـبـا عــَل الْبـ        4769تَــهـَ غَـس   وَل ِبالْخَــراـ

  4770 يفْسو علُى الْكُنْــِف منا لَـك الَ تَهجــه          فَقُلْـتُـٍل مـوقَاِئ
                                                                                                                                                         

  ".إخوته يستظهر بهم:"... ج" كثرت:"... م، ك- 4758
  .363: 2ورد بالهامش، ساقط من م وك، المستقصى- 4759
  .ورد بالهامش، ساقط من ك- 4760
  . نسب للمولدين100: 2في المجمع- 4761
  ".غيرك... أيرك. :"..72: األمثال- 4762
  .ساقط من ج- 4763
  .جناء: ك- 4764
  .األست الضراط:... م- 4765
  ".خوفًا:"... 186: ضرطة، وهو في األمثال:... ك- 4766
  . منسوب لسليك بن السلكة215: 1في المستقصى- 4767
  .ورد بالهامش- 4768
  .عتبته: ك- 4769
  .الكلب: الكنيف، ج: من يفيق، م:... ك- 4770
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  اَْألعوُر واَْألعمى

   ِفي التَّحِذيِر!4771اَعور عينَك والحجر

روٌل َأعد4772ب.  

*ورالْع ِعيبفَ يكَيوروَأع وه نم *  

]ريوعو ريِر،كُسيالد ِمفْتَاحو ،رِفيِه خَي سلَي نمِر، واَْألي اِكبر4773] و  

ـَل وجـِد اَْألعـوِر        ِإن ذَهـبـتْ لَم يبِصـِر4774]ِبعيِنـِه[وجـِدي ِبـِه كَِمثْ

]َآخَر:  

ـُه عـينُه متَـعـاِوراوِمن حقِّ من يمِسي مع الْعو   4775]ِر َأن يرى    وِإن لَـم تَخُنْ

]و [وِرمِللْع ِل4776نوِبالْح .  

   َأعمشٌ كَحاٌل وْأعمى منَجم4777ِمن الكَباِئِر] ظ82[

  َأوقَح ِمن َأعمى

  د الْبصـر ما َأوجع فَقْـ4779]يا   قَوِم:[ ِفي مجِلِس4778سِمعتُ َأعمى قَاَل

ـرفُ الْخَبِتي ِعنِْدي ِنصادا سي       رـوَأع ِنِهـميب فَـقَـاَل ِمـن  

ابخَـر اِء ِمنْـهيالْح كَـانمِديقٌ       وص ِمنْه اءيو الْحجرفَ يكَي  

  4780:]آخر[

   الَ تُرى مميًزا بين الصواِب والْخَطَِأأَْن ولَكن الْعمى  شَيئًْا،4781لَيس الْعمى َأن الَ تَرى

  َأعمى يدلِّس نَفْسه ِفي الْعوِر

                                                 
  .255: 1المستقصى- 4771
  .7: 2، والمستقصى124: 1المجمع. ..كل: ك- 4772
  . برواية ك122: 2كسير وعوير وكّل غير خير، وهو فبي المجمع: ك. زيادة من ج- 4773
  .ورد تحت السطر- 4774
  .زيادة من ك وج- 4775
  .ومن العور: ما بين قوسين ساقط من م، ك- 4776
  .العجائب:... ومن، م: م، ك، ج- 4777
  ".من إن قال:"... ك- 4778
  .ساقط من ك- 4779
  .دة من كزيا- 4780
  ".يرى:"... ك، ج- 4781



 438

ـما كُلُّهلُهًضا َأهِجْئتَ َأر 4782ِإنهاِحـدالْو نَكيع ضفَغَم ورع        

  4783:]آخر[

ـِه       ِ َألنَّه قَد نَجا ِم ـَوِروربما ابتَهج اَْألعمى ِبحالَِت ِة الْعرطَي 4784ن  

  4785ما ُيتَمثَُّل ِبِه ِمن ِذكِْر الْمالَِئكَِة

4786الَ تُقَاساِدينالَِئكَةُ ِبالْحدالْم   

  4787]َألن خَطَّهم غَير واِضٍح وَأجود الْخَطِّ َأبينُهِ] خَطُّه خَطُّ الْمالَِئكَِة

 ازمفَ الْجصخَالَِء فَقَ   والْب ضعِنـي           : اَل بع؛ يـهأََْألمالْخَلْـِق، و مِإالَّ َأكْر تَهاِئدم رضحالَ ي

ابالذُّبالَِئكَةَ و4788الْم.  

ما َأنْـتَ ِإالَّ الحفَظَـةُ تَكْتُـب لَفْـظَ          : نَظَر َأعراِبي َإلَى متََأدٍب يكْتُب كُلَّ ما يلْفَظُ ِبِه فَقَالَ         

  .4789اللَّفَظَِة

كََأن ملَكًـا بـين عينَيـِه يـسدده         : 4791 قَاَل ِفي عمر رِضي اُهللا عنْه      4790 َأن عِلًيا  يروى

  .4792ِللْكَالَِم

مـا  : ، فَقَـالَ  4794صاِويرِإن الْمالَِئكَةَ الَ تَدخُُل بيتًا ِفيِه التَّ      : 4793صور بيتَه ] قَد[ِقيَل ِلمِريٍد   

  .  قَاِبض روٍح4795]َأو[بيِتي، وهْل ِفيِهم َإالَّّّّّّّّ صاِحب خَبِر، َأصنَع ِبدخُوِلهم 

  ِإبليُس والشَّياِطين

                                                 
  .كلها: ك- 4782
  .زيادة من ك- 4783
  .العوِر: م- 4784
  .ما يتمثل به في ذكر المالئكة عليهم السالم: ج- 4785
  ال يقاس: م، ك، ج- 4786
  ".أوضحه:"... خطها، ج: ك، ج. ساقط من م- 4787
  .والذّبان: وأألمهم، م: ك- 4788
  ".لفظ اللفظ.. .يلتفظ به:" ك. كلّما، والتصويب من م وك: األصل- 4789
  .عليه السالم: ج: م، ك. أن علًيا السيد: م. ويرى: روي، ك: م- 4790
  .قالفي وصف عمر: تعالى عنهما، ج:... رضي عنهما، ك: م- 4791
  .يسدده الكالم: م، ج- 4792
  .لمزبد، وما بين قوسين ساقط من ج: م، ج- 4793
  .تصاوير: ك، ج- 4794
  .ساقط من م- 4795
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]]ع4796]َأطْوِليسِإلب ِمَآد 4797] ِمن  

هغُالَم ِليسِإب.  

]طَانأٍس4798]الشَّيرْأًسا بر ى ِمنْهضري   

  !ماَ فَِرحنَا ِبِإبِليس، فَكَيفَ بَأوالَِدِه

  4799]فُالَن يِجيء ِبِحيٍل الَ تَهتَِدي لَها اَْألباِلسةَ[

  َأقْود ِمن بِني مرةَ

  وخُبِث ما َأظْهــر ِمـن ِنيِتــِه   4800عِجبتُ ِمن ِإبِليس ِفـي ِفعِلــِه ]  و83[

  4801ِتــِهوصــار قَـواًدا ِلـذُريـ    تَـاه علَى َآدم ِفـي سجدِتـــِه

نْـهع نَـكدصالَ ي باِحِب الْح4802صـوسبعو ـمهِبيــٍب تَجح ِمـن        

ِليــسِإب ــهـروضي ـهعد ــٍل        ثُمصِبـو ًضا ِللَّذِِي تُِحـبر4803ع  

ِليسنِْد ِإبج ِمن فُالَن  

  

اِطيِن اِْإلنِْس4804فُالَنشَي ِمن  

 طَانِسشَيِف الْفَرصِفي َأشْطَاٍن، ِفي و  

همكَر بخَرالَ ي طَان4805الشَّي  

  4806فُالَن شَيطَان خَرج ِمن الْبحِر

                                                 
  .ورد مطموسا- 4796
  .ساقط من م- 4797
  .وهو ساقط من ج..." إبليس غالم:"ابليس، ك: م- 4798
  ...".ال يهتدي إليها:" ساقط من ك، ج- 4799
  .في نخوته: في لعنته، ج: في لعنة أمنيته، ك: م- 4800
  .فصار: في جدة، ج: ك، ج- 4801
  .ال يصدك فيه: صابر الحب، ك: م، ك- 4802
  .يقوده: م. الناسخ بالهامش وصححها - وكذا في م، وك، وج–بحب :... األصل. عرضن: م، ك، ج- 4803
  .هو: م- 4804
: 1، وفي المجمع"كرمه"إلى " كوخه"وأشار المحقق في الهامش إلى احتمال تحريف " كوخه:"...160: في األمثال- 4805

  . نسب للمولدين544
  .59: األمثال- 4806
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]اِن4807]وطَاِن لِِْإلنْسكَالشَّي   

  كََأنَّه ِظلُّ الشَّيطَاِن، ِللْمفِْرِط ِفي الطُّوِل

طَانالشَّي هعبِت4808صِفي ِوالَي تَاه نِه، ِلم.  

  َأصبح شَيطَانُه ملَكًا، ِللتَاِئِب

*ِمفْتَاح ِليسقَى ِإبر 4809*ِفي كَفِِّه ِمن   

  .ِللْخَاِدِع ِبحالَوِة كَالَِمِه

]وَآِن4810]هالْقُر طَاِن ِمنالشَّي ارِفر ِفري .  

  ـَاِركََأنَّـه الشَّيطَـان ِفي طَبِعـِه      صـور ِمـن نَـاٍر وِللْنّ

  4811:]آخر[

ـِح   4812وِإذَا رَأى ِإبِليس غُـرةَ وجِهـِه        حيا وقَاَل فَديتُ مـن الَ يفْل

الشَّرُر والْخَي  

 ،لُهفْعي نِر مالْخَي ر ِمنَأِتِيِه4813]و[َخْيي نالشَّرِّ م ِمن شَر   

  4814الْخَير عادةٌ والشَّر لَجاجةٌ

]رخَيلُهجِر َأع4815] الْخَيالشَِّر َأثْقَلُه شَر4816، و  

  الشَّر يْأِتي ِمن الَ يْأِتيِه

هاعمشَرٍّ س ِمن كبس4817ح  

هِصغَار ُؤهدبي 4818الشَّر  

                                                 
  .هو كالشيطان: ساقط من م، ك- 4807
  . للمولدين577: 1ضيعه، ونسب بالمجمع: صبغه، ج: م- 4808
  .51: 2المجمع- 4809
  .ساقط من م- 4810
  .زيادة من ك- 4811
  ...".من لم:... ، ج"الشيطان:"... ، ك..."لما:" م- 4812
  .ساقط من ك- 4813
  .344: 1المجمع- 4814
  .ساقط من ج- 4815
  .أثقل: ك- 4816
  .279: 1، والجمهرة62: 2، والمستقصى270: 1المجمع- 4817
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   4819بعض الشَََّر َأهون ِمن بعٍض

اءالْم طْلُبا يكَم ،لَهَأه طْلُبي رالْخَيورد4820 الح  

  4821من صنَع خَيًرا َأو شَرا بدَأ  ِبنَفِْسِه

  ِلقَاء َأهِل الْخَيِر ِعمارةُ الْقُلُوِب

 َألَم]تَر[4822 ـهاِكبر الشَّـر َأنثٌ       ويِر رالْخَي ريس َأن ]ِطيـــر4823]ي  

  :4824]َأبو تَمام[

  4826   وما خَير لَحٍم الَ يكُون علَى عظِْم  4825وما خَير خَيٍر لَم تَشُبه شَرارةٌ

  الْحقُّ والباِطُل 

  الْحقُّ ِظلٌّ ظَِليٌل

هبذْهاقَ مقََّ ضى الْحدتَع ن4827م  

  قَوُل الْحقِّ لَم يدع ِلي صِديقًا]   ظ83 [

  

  

 4828]الْجهِل[كَما الَ يضر السيفَ تَسِميةُ َأهِل ما يضر الْحقَّ تَسِميةُ َأهِل الْبِاِطل ِإياه باِطالً، 

  .ِإياه خَشَبةً

لَجاِطُل لَجالبو لَجقُّ َأب4829الْح  

                                                                                                                                                         
  .510: 1صغار، المجمع: يبدو صغارا، ج:... ك- 4818
  .10: 2، والمستقصى129: 1المجمع- 4819
  ...".طير الماء الماء:"... م- 4820
  ".لنفسه:"... ك- 4821
  .ساقط من ك- 4822
  .ورد بالهامش- 4823
  .زيادة من ك وج- 4824
  ".مرارة:"... ، م..."فما:"ج- 4825
  .أال يكون: ، ج"لحم... عظم:"... م- 4826
  .ضاقت مذاهبه: ك- 4827
  .ساقط من ك- 4828
  .355: 2)لج(المتردد في الكالم اللسان : ، واللجلج أو اللجالج294 :1، والجمهرة288: 1، والمجمع24: المثال- 4829
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  ِللْحقِّ دولَةٌ وِللْباِطِل جولَةٌ

  4830الْحقُّ خَير ما ِقيَل

  الْحقُ جِديد الَ يخْلَقُ

  يحقِّقُ باِطالً الَ يبِطُل حقًّا، والَ 4831الْعاِقُل

  الرجوع ِإلَى الْحقِّ خَير ِمًن التَّماِدي ِفي الباِطِل

ِبيءف واِطُل خَِفيالبو ِريءقُّ ثَِقيٌل مالْح  

  الْقَضاُء والْقَدُر والنَِواِئُب

ُل طَاِلباَْألجو ،غَاِلب اءالْقَض  

   كَاِئن، والْهم فَضٌل4832الْمقْدور

  4833لُّ ِآٍت فَكََأن قَدكُ

  4834الَ حذَر ِمن قَدٍر

شُهيع اِء طَابِبالْقَض ِضير ن4835م  

اءاقَ الْفَضض اءالْقَض اءِإذَا ج.  

ِسكفََأم اءالْقَض 4836ِإذَا ذُِكر.  

  .التَّوِفيقُ موافَقَةُ الْقَضاِء

ـَاِلِهي الْمقَاِديـر تَجـِري ِفي َأِعنَِّتـها      فَ   4837اصِبر فَلَيس لَها صبر علَى ح

را َأخْطَـَأ الْقَـدكُنْتُ َأخْطَْأتُ فَم ِإن     فَـذَر ِنـي َأوفَلُم قَاِديـرالْـم ِهـي  

  4838:]ِابن الرِومي[

                                                 
  .321: 1خير قيل، وهو بالمجمع: مما قيل، ك: م- 4830
  .والعاقل: ج- 4831
  .والمقدور: ج- 4832
  .كّل آت وكأن قد: ، ك"كّل آت آت، وكل فائت فات:"... م- 4833
  .من القدر: م- 4834
  ."باليسير طابت معيشته:"... 350: 2وفي المجمع- 4835
  .21: القدر، وجاء بترتيب مختلف، وهو في األمثال:... ، ج...جاء:...ك- 4836
  :ورد في هامش م- 4837

  فاصبر فلي لها صبر على حال  هي المقادير تجري في أعنتها

  ما بين غفوة عين وانتباهتها         يغير اهللا من حال إلى حاِل
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ـِن اُْألمـوِر مـقَـدر     وفَـررتَ   جـه   ِمنْـه فَنَحـوه تَتَو4839وِإذَا َأتَـاك م

  4840:]ِابن الْمِغيرة[

]اِء] والْقَض رغَي لُّهحي سًرا   فَلَيَأم كلَيع اءالْقَض قَد4841ِإذَا ع  

ِطُل التَّقِْديرتُب قَاِديرالْم  

  4842:]ِابن الْمعتَز[

  .4843َأعرفُ النَّاس ِباِهللا َأرضاهم علَى َأقْداِرِه

  . خَير لَك ِمن مواِقِع َآماِلكمواِقع َأقْداِر اِهللا

تْ لَهضرتَع اِئبِللنَّو ضرتَعي لَم نم.  

  .الْمرء نهب الْحواِدِث

فَلْي قَاءالْب بَأح ناِئِبمِللنَّو وًرا4844ِعدقَلًْبا ًصب   

الَ تثثِْقلْه ْؤِمن4845الْم اتُرتَواِئِب، وصةُ الْماِر اِهللا  كَثْرى ِبَأقْدضِن الراِئِب عالَى[النَّو4846]تَع ،

  . ِفراخُها ِمن وكِْرها، ثُم تَعود ِإلَيِه4848، كَالْحمامِة الَّتِِي تُْؤخَذ4847ُوالتَّسِليِم ِلحكِْمِه

جالْحِم ورالْحِة وبِذكِْر الْكَع ثَّل ِبِه ِمنا ُيتَم4849م  

  ن الْكَعبِةَأكْسى ِم]  و84[

  4850آمن ِمن حماِم الْحرِم

]*اِز4851]ووىِ ِإلعةُ اهللا الَ تُكْسبكَع *  
                                                                                                                                                         

  .ورد بالهامش، وهو ساقط من ج- 4838
  .اء البيت فيم، وك، وج بترتيب مختلفففررت منه، وج: ك، ج- 4839
  .آخر: ج. ورد بالهامش، ساقط من م، وك- 4840
  ".إالّ القضاء:"... ج". عقًدا:"... ك. ما بين قوسين ساقط من م، وك، وج- 4841
  .زيادة من م، وك، وج- 4842
  .بأقداره: م- 4843
  .للحوادث: ك- 4844
  .يثقله: م، ج- 4845
  .زيادة من م- 4846
  .ألمره وحكمه: ك- 4847
  .خذيؤ: ك- 4848
  .الكعبة والحج: والحج والحرم، ك:... م، ج- 4849
  .9: 1، وكذلك هو في المستقصى"مكة:"... 118: 1، وفي المجمع..."وهو:" 143: في األمثال- 4850
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  .4852تُزار والَ تُستَزار[فُالَن كَالْكَعبِة 

ازمالْج:  

حجِر  َأعرى ِمن ال4855ْ]وَأنَا[ وفَارقْتُه 4854] َأكْسى ِمن الْكَعبِة،4853]وَأنَا[اتَّصلْتُ ِبفُالَِن 

  4856]اَْألسوِد[

ـَِةَ بِيـت اِهللا ِبالْبيـِت   زهتْ ِبك الِخلْعةُ الْميمون طَاِئرها      كَزهِو ِخلْع

  4858 يجتَِمع اَْألمن والْمثَابة4857ُ]يِه[كَالْبيِت ِفيِه ِلزاِئِر

*لْتُهخْلُو لَقَبي لَو دواَْألس رجَأنْتَ الْح4859*و  

]عبلَغَاءالب 4860]ض  

  .، الَ كَعبةُ الْحرِم، ومشْعر الْمحتَاِج، الَ مشْعر الْحجاِج4861حضرتُه كَعبةُ الِْكراِم

  .وِقبلَةُ الصالَِت الَ ِقبلَةُ الصالَِة

 ِمن هِعنْد سِة] َآلَِة[لَيِإالَّ التَلِْبي ِْج4862الْح.  

  .4863لْحج، ِإذَا كَان عريانًافُالَن محِرم لذَ ِل

جفَح 4864لَج.  

ُل، ِلضمالْج جحاِلي وِيَأنْفَقْتُ معاِع السي.  

فْدو شِّرِن4865بياراِئِد الداِهللا ِبفَو .  

                                                                                                                                                         
  .ساقط من م- 4851
  .يزار وال يستزار: ك- 4852
  .ساقط من ك- 4853
  .ورد بالهامش- 4854
  .ساقط من م- 4855
  .ساقط من ج- 4856
  .ورد فوق السطر- 4857
  .بةوالمثو: م- 4858
  .لم يخلف القبلة، وهو ساقط من ك: م- 4859
  .بعض البلغاء، وهو البديع الهمذاني: ك. ساقط من م، وج- 4860
  .الكرم: م، ك، ج- 4861
  ...من قبلة:... ليس له، وما بين قوسين ساقط من م، ج: ك- 4862
  .ورد في م، وك، وج بترتيب مختلف- 4863
  .279: 2، والمتقصى191: 2المجمع- 4864
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  .4866الَ تَكُن ضرورةً ْإالَّ عن ضرورٍة

  4867]صراِنًيامن لَم يحج فَلْيمتْ ِإما يهِودًيا، َأو نَ[

  الْجنَّةُ والنَّاُر

  . يجرون ِإلَى الْجنََِّة ِبالسالَِسِل4868عِجبتُ ِمن قَوٍم

  .4869علَيكُم ِبالْجنِِّة، فَِإن النَّار ِفي الْكَفِّ

  .فُالَن ِمن َأهِل الْجنَِّة، ِكنَايةٌ عِن الْبلِْه

  .4870عِن الْمرِدشُرطَةُُ َأهِل الْجنَِّة ِكنَايةٌ 

ـَاٍد بع ـنليقَاَل: اب  :اِرهِء الْـخُـلْـِق، فَــدـيِقيِبي       سر ِإن  

ـَاِره: قُـلْـتُ ـُفََّــتْ ِبالْـمـكـ ـَـك الْجنََّــةُ ح جـِنـي، وعد  

   ونَِكيـِر وِببـاِب داِرك منْكَـر    جنَّةٌ      4871ما باُل داِرك ِحين تُدخَُل

      ِلـِكـنـَةٌ، و ـِك الْـجـِحيـِم  دارك ِلـي جـنّ ـَا مال   4872  بوابه

  4873*دخُوَل النَّاِر ِبي طَنْز ماِلِك] وما ِبي*[

ِمن كنفْساِر، والْع نع كضِعر نالنَّاِر4874ص   

  4875:]لَيثُ بن نَصر بن سيار[

ـَار الَ الْعـار فَكُ ـَاِرالنّ   4876ـن سيـًدا     فَر ِمن الْعـاِر ِإلَـى الـنّ

                                                                                                                                                         
  .وفود: م- 4865
يقاُل رجٌل ضرورةٌ للذي لم يحج، وكذلك رجٌل : وجاء في الهامش. ال يكون صرورة: صرورة، ك.. :.م- 4866

وفي الحديث ال صرورة في . والصرورةُ، الذي لم يأت النساء كأنه أصر على تَرِكِهن: قال يعقوب. صارورة وصروري

  .اإلسالم
  .زيادة من م- 4867
  .من أقوام: ك، ج. لقوم: م- 4868
  ...".عليك:"689: 1في اليد، وفي المجمع: م- 4869
  ".لمن يقول بالمرد... شرطه:" 544: 1المراد، وفي المجمع: ، م..."شرطة شرط:" ج- 4870
  .تَدخُُل جنَّةً، والتصويب من م: األصل- 4871
  .ملك:... ، والمثل ساقط من ك، ج..."دارك الجنة، وبوابها:" م- 4872
  .، والمثل ساقط من ك...بل طنز: صويب من م وج، مما بين قوسين ورد مطموسا والت- 4873
  .عن: ك، ج- 4874
  .قال الليث: ج: زيادة من م- 4875
  .والتصويب من م، وك، وج) بزاي(فز : ، ورد في األصل...تجنب النار وكن: ج- 4876
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  4877:]أبو تمام[

  4878]ةً    دوِني، وقَد طَاَل ما استَفْتَحتْ ِمقْفَلَهاـماِلي َأرى الْقُبةَ الْخَضراء مقْفَلَ[

  اـ فََأدخُلُه زاٍك4880]ٌلـولَيس ِلي عم[    4879ةٌـردوِس معِرضـكََأنّها جنَّةُ الِْف

  :الْعامةُ

  4881الْحطَب رطْب: دخََل فُضوِليٌ النَّار فَقَاَل

  4884] ِللْفَاِئِق الْحسِن4883]يقَاُل[ [/4882كََأنَّه جاء ِمن الْجنَِّة] ظ84   [

ـُه ـَِة4885قُلْتُِ َألصحاِبي وقَد مـر ِبـي     َأظُنّ    فَـر ِمـن الْـجنّ

  4886تُل ِبِه ِمن الْحيوانَِاما ُيتَمثََّ
  :الِْفيُل

  * قَواِئمه4887علَى قَدِر ِجرِم الِْفيِل تُبنَى*

  فُالَن]قُوُل] قَديالِْفيَل، و ِكبوِني: رِصر4888الَ تُب.  

  4889الَ تَحسن اللَّثْغَةُ ِبالِْفيِل

ـِد قُّ عي ـنـُو م ـْتُ َأشْك   ي قَِريِضـيــِة ِفـِن، الشِّكَايـِإن كُن

                                                 
  .زيادة من م، وك، وج- 4877
  .زيادة من ج- 4878
وأعرضت اليمامة : *ظاهرة مستبينة، قال الشاعر: لها معنيان، األول: المعِرضةُ: وجاء بالهامش. كأنه: م- 4879

  .أعرض لك الخير إذا أمكنك: أي ظهرت حيالها، والثاني ممكنه يقال* واشمخرت
  .ورد مطموسا بالمتن، وأعاد الناسخ كتابته في الهامش- 4880
  . للمولدين381: 1نسب في المجمع- 4881
  .كأنه من الجنة: ج- 4882
  .ورد بالهامش، وهو ساقط من م- 4883
  .ساقط من ك- 4884
  ...كأنه: ك- 4885
  ...ذكر: ، ك...من جميع:... م- 4886
  .مبنى: ك- 4887
  ...".يركب:"... 153: وروايته في المثال..." وقال:"... م، ك، ج. ما بين قوسين ساقط من م- 4888
  .ال يحسن بالفيل التغنّج: ج- 4889



 447

 ـوهو ـرجـضفَالِْفيـُل ي]ظَـمـوِض4890]َأععالْب ـِن ـْتَ م ـَا رَأي    م

  

]]تيسو الْفَتِْح الْب4891:]َأب  

  4892]ِإن القَذَى يَؤِذي الْعيون قَِليلُـةُ         ولَربما جرح الْبعوض الِْفيالَ

  :ِرَِسمع الْبحتُِري قَوَل الشَّاِع

ـَنّــى       ِبـطَـعـــاٍم وشَــراِب ـَغ ـَت   ومـغَــن ي

ـَـاِب4893وِإذَا ـِيـ ـًا       فًـِبـمــالٍَ وث ـُكُوتـ    رمنَـا سـ

  .مثَلَه كَمثَِل صاِحِب الِْفيِل، يرِكب ِبداِنٍق وينِْزُل ِبِدرهٍم: فَقَاَل

           فَكَيفَ حاُل الْبعوِض ِفي الْوسِطِإذَا تَالَقَى الْفُيوُل وازدحمتْ

  4894:]آخر[

ـْبـح ِفــي الْمنْــ       ظَـِر ِمــن دب علَـى غُـوِل ـَا َأق   َأي

ـِن طَلْــ        ـعِة    شَيطَـاٍن علَـى ِفيــِل4895ويـا َأسـمـج م

  4896:]آخر[

ـُه عـلَـى ُأذٍُن تَـمـوررطًـا       يوكُنْتُ كَصاِنٍع ِللِْفيـِل قُ[   قَـوم

ـِْل   4897] اِْإلب

  .4898الَذَّود ِإلَى الَّذِْود ِإِبْل

  .  خَلَّتَيِن محمودتَيِن4900]ِإلجِتماِعِ]، يضرب 4899]وطَعام[اللَّقُوح الربِعيةُ ماٌل 
                                                 

  .ساقط من ك- 4890
  .ورد بالهامش، ساقط من ج- 4891
  .ساقط من م- 4892
  .ذافإ: م، ك، ج- 4893
  .زيادة من ك- 4894
  .خلقة: ك- 4895
  .زيادة من ك- 4896
  .ساقط من ج- 4897
  .385: 1المجمع- 4898
  .23: ، وخاص الخاص158: 2، والجمهرة167: 2ساقط من ج، وهو بالمجمع- 4899
  .ساقط من ك- 4900
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   4901*الْفَحُل يحِمي شَولَه معقُوال*

  4902] الْحرِمِفي الْمحاماِة عِن [

  4904، َأي الَ تَستَِعن ِإالَّ ِبَأهِل الْمعِرفَِة4903زاِحم ِبعوِد َأودع

ِبرالد ا الَقىلَِس ملَى اَْألمع اناِحِبِه4905هِر صِبَأم تَمهالَ ي نِلم ،  

  4906الْقَرِم ِمن اْألَِْفيِل

  4907]الَ تَضر الْحوار وطْأةُ ُأمِه[

  4908:]الْفَرزدقُ]  [و85[

ـِِه      ِإذَا وطَئتْه لَم يِضره اعِتمادها ُأماِر وـوًدا كَالْحعسفِإنَّا و  

ا تَِقرهاروا حغُو لَهكُت4909ْاَرسي تَهاجِطِه حِاع 4910، َأي  

  4911*ِإنَّما يجِزي الْفَتَى لَيس الْجمْل*

قَلَّحي دو4912ع ،]تُنَقَّى َأسبرضي 4913]نَانُهلَحتَصسِللْفَاِسِد ي .  

  .4915، َأي في ِمحنَِة عذْراء،ِ َألن الْجمَل الَ سالَ لَه4914وقَع الْقَوم ِفي سالَ جمٍل

  .، ِللْعِزيِز يِذل4916ُُّاستَنْوقَ الْجمُل
                                                 

  .80: 2، والجمهرة28: 2المجمع- 4901
  ...".على:"... ج. ساقط من ك- 4902
  .409: 1هرة، والجم109: 2، والمستقصى451: 1المجمع- 4903
  .ورد في ج بترتيب مختلف- 4904
، 461: 2السليم من الدبر، أي هان على المعافى ما القى المبتلى، وهو بالمجمع: األملس: ورد بعده في ج- 4905

  .283: 2، والجمهرة389: 2والمستقصى
  .الفيصل: الفحل إذا ترك عن الركوب والعمل، واألفيل: القرم- 4906
  .633: 1ما وطئته أمه، وهو بالمجمع... ال يضر:" ورد تحت السطر، م- 4907
  .ساقط من ج- 4908
  .84: 1تقري، الجمهرة: تحن، ج:   م، ك- 4909
  .ليسكت: م- 4910
  . منسوب للبيد24: ، وهو بخاص الخاص51: 1، والجمهرة419: 1المستقصى- 4911
  .36: 2، والجمهرة172: 2، والمستقصى633: 1يلقح، وهو بالمجمع: مقلح، ك: م- 4912
  ...أي:  ج.ك. ساقط من م- 4913
  ".الجمل:"... 351: وثمار القلوب..." وقعوا:" 265: 2، الجمهرة416: 2المجمع- 4914
  .ال ساللة له:... محنة غدر، ك: م- 4915
  .174: ، وأمثال الضبي49: 1، والجمهرة158: 1المستقصى- 4916
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نْقَِطعالَ ي فَراِني سوالس رينْتَِهي، لَِْألِمِر الَِّذي ال4917َسي كَادي .  

ِة َأِبيِهمكْرلَى بوا عاء4918جِعِهممِبَأج َأي،.  

  

  .4919َأصبر ِمن عوٍد ِبد فَّيِه جلَب، ِللْمجرِب

  .4920يرتَاع ِمن الجرِس] الَ[رباِعي اِْإلِبِل 

الَ ذَلُوَل لَه نم بعالص كَبر4921ي.  

  .4922ِإلِبِلضربه ضرب غَِريبِة اْ

  .4923كُلُّ َأزب نَفُور، يضرب ِللْمجرِب

  .4924َأغُدةً كَغُدِة الْبِعير، وموتًا ِفي بيِت سلُوِليةٍِ، ِفي اجِتماِع خَلَّتَيِن مكْر وهتَيِن

  .4925ِإنّ جرجر الْعود فَِزده ِثقْالً، ِفي تَرِك الْمباالَِة ِبالشَّاِكي

ِليِقِاركَِب ِبالتَّعرالْم ِمن ِة ِبالَيِسيِر4926ضِفي القَنَاع ،.  

  ، ِفي اسِتخْراِج الْقَِليِل ِمن الْبِخيِل4927ِإن الضجور قَد تُحِلب الْعلْبةَ

  .، ِللْمتَكَلِِّف ما لَيس ِمن َأهِلِه4928استَتَنَِّت الِْفصاُل حتَى الْقَرعى

                                                 
  .الناقة التي يسقي عليها: ، والسانية479: 1المجمع- 4917
  .46: 2، والمستقصى244: 1المجمع- 4918
، وفي 269: 1وكذا الدرة" أصبر من عود بد فيه جلب:" 566: 1الجلب، وهو بالمجمع:... ساقط من ك، ج- 4919

  .الجلب:... 203: 1المستقصى
وهو . من الحوش، في م، وك، وج وردت األمثال بترتيب مختلف:... ما بين قوسين ورد فوق السطر، ك- 4920

  .93: 2، والمستقصى429: 1بالمجمع
  .328: 2، والجمهرة412: 2، والستقصى498: 2وال له، وهو بالمجمعمن ذل:... ج- 4921
  .7: 2، الجمهرة580: 1غرائب، وهو كذلك بالمجمع: م- 4922
: 2 والجمهرة223: 2وهو في المستقصى" يضرب في عيب الجبان:" 106: 2للجبان، في المجمع: م، ك، ج- 4923

129.  
: ، وخاص الخاص"وموتٌ... أغدةُ:" 87: 1جمهرة، وال258: 1، والمستقصى8: 2خصلتين، وهو بالمجمع: م- 4924

  .352: ، وثمار القلوب23
  .372: 1والمثل بالمستقصى... قد: ، ج...جرجر: ، ك...إذا: م 4925
  .141: 1، والمستقصى420: 1بالتعلين، وهو بالمجمع: م- 4926
  ).بفتح الالم..." (تُحلَب:"... ، وفيه406: 1المستقصى- 4927
  ".القريعي... استنت:"158: 1استنّت، وفي المستقصى: مما ليس، ج... مة مطموسةوردت الكل: استتب، ك: م- 4928
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راخْتَلَطَ الْم ِل[ِعيمِر4929ِبالْهاخِْتالَِط اُْألم ِعنْد ،.  

  .تَعلُو الِْكبار] ، ِفي الصغَاِر4930غَلَبتْ ِجلَّتَها حواِشيها

ردخُْل هلَِم الْجلَّةُ فَالستَس 4931ِإن.  

  . قَِبيًسا، ِفي موافَقَِة الشََّيَئيِن4932لَقْوةٌ صادفَتْ

  .4933م خُبرِلكُلِّ ُأنَاٍس ِفي بِعيِرِه

]ِنهياِويتَسِعيِر، ِللْمتَِي البكْبا كَر4934م.  

شْتَِمُلَأوم دعسو دعا سهداِْإلِبْل4935ر ذَاكى ِبهوا تَرم دعا س4936        ي  

  4938]4937]لَه[عفًْوا ِمن غَيِر اسِتعداٍد / ِلمن يِريد ِإدراك حاجِتِه]  ظ85[

  4939]قَلُّها شُرًبا، ِللْمنِْع ِمن التَّواِنيَآِخرها َأ[

هفِْسدفَي هكَامِإح ِريدي ثُم ،راَْألم ِكمحالَ ي نقَى، ِلمًيا فَسعر اء4940َأس.  

] ِعيرب لَه سلَياِدي وكَالْح] ا لَمِع ِبمتَشَبِللْم]كُن4941]يا لَيِر ِبمتَكَبالْمو ْأكُلُهي هِعنْد 4942]س   

ردِد ِإالَّ الصرالْو دعب س4943]لَي   
                                                 

  .93: 1، والجمهرة95: 1 والمستقصى331: 1المراعي، وهو بالمجمع:... ج- 4929
  .، وما بين قوسين ساقط من ج177: 2، والمستقصى7: 2المجمع- 4930
  . اإلبل، والنيب الناقة المسنة والسخلالجلة العظام من... فالنيب:"... 34: 1جلل، وفي المجمع:... م- 4931
  .طاقت: ك- 4932
 بروايتة 156: 2 والجمهرة391: 2، والمستقصى"خَبر:"... 168: 2خير، وفي المجمع:... من بعيرهم، ج: م، ك- 4933

  .المجمع
  ...ركبتا: 352: ، وثمار القلوب281: 2، والجمهرة459: 2للمتأذّبين، والمثل بالمجمع: م- 4934
  .79: 1، والجمهرة430: 1المستقصى- 4935
يا سعد ال تروى : ما هكذا يا سعد تورد اإلبل، ويروى:"... 421: 2ما يروى، وفي المجمع: ال تروى، ك: م- 4936

  ".بهذاك اإلبل
  .ساقط من م- 4937
  .ساقط من ج- 4938
  .ساقط من ك- 4939
  .، تقدم152: 1، والمستقصى470: 1فيريد، وهو بالمجمع: ك- 4940
  .ساقط من ك- 4941
  .205: 2، والمستقصى116: 2للمتكثر، وهو بالمجمع:  كساقط من م،- 4942
  .305: 2ساقط من ج، وهو بالمستقصى- 4943
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  .4945]اَْألمِر 4944]ِفي[[يخِْبطُ خَبطَ عشْواءِ لْلمتَهاِفِت 

  4946نَاب وقَد تَقْطَع الدِويةَ[

  .4947النَّاب ِلمن ِفيِه بِقيةٌ

  

  .ر، ِفي الْكَِبيِر يصغ4948ُالْعنُوقُ بعد النُّوِق

 نشَاِرٍفَأح 4949]ِمن.  

ِعيدِإالَّ الْو ِمنْه كُونالَ يو هودنِْكي ِفيِه عي نوا ِباِْإلِبِل، ِلماحرا، وبس متُهعس4950َأو.  

ِعيرِبي الْب قَادا يمكُنْتُ و ِذلُّ 4951قَدي نِلم ،بعدالِْعز .  

  .لَِْألمِر الْعِظيِم، 4952هذَا َأمر الَ تَبرك علَيِه اِْإلِبِل

  4953الَ نَاقَةٌ ِلي ِفي هذَا والَ جمُل

  .، ِللْحِميِم يهتَز ِلحِميِمِه4954الَ يعدم الْحوار ِمن ُأمِه محنَّةً[

  .، ِللصاِدِق ِفي خَبرِه4955صدقَِني ِسن بكْرِه

  4956]عرفَ حمِيقٌ جملَه، ِفي اسِتثْبِات الشَّيِء

                                                 
  .ورد فوق السطر- 4944
  .492: 2ساقط من م، وهو بالمستقصى- 4945
  .384: 2يقطع، وهو بالمجمع: م، ك- 4946
  .365: 2المستقصى- 4947
و جمع نادر يضرب لمن كانت له حالة حسنة، ثم العنُوقُ جمع عنَاٍق، وهي من أوالد المِعِز، وه:" ورد بالهامش- 4948

  .635: 1العيوق، وهو بالمجمع: ، ك"كنت صاحب نوق، فصرت صاحب عنوق: ساءت، في مجمع األمثال
: 1، والدرة325: 1، والجمهرة89: 1أحد من ناب شارف، ما بين قوسين ساقط من ج، والمثل بالمستقصى:  م- 4949

  .348: ، وثمار القلوب161
: 1، وفي المستقصى...وال يكون له:  وصححها الناسخ بالهامش، م-وكذا في م، وك، وج–أودوا : لمتنورد با- 4950

  ".، قاله كعب بن زهير ألبيه، وقد استاقت بنو إبله فهاجمهم...وادوا:"... 431
  .75: وأمثال الضبي" الجمل... قد ال:" 100: 2وال بالجمهرة" قد ال:" 192: 2لقد، وبالمستقصى: م، ك، ج- 4951
  .387: 2، والمستقصى461: 2هذا األمر، وهو بالمجمع: ج- 4952
... نا قتي:"... 222: 2، وفي المجمع"جملي:"... فيها، ج: فيه، وصححها الناسخ بالهامش، ك، ج:.. في المتن- 4953

  .185، 131: ، وأمثال الضبي305: 2، والجمهرة267: 2، والمستقصى"جملي
  ".محنة:"... 298: 2، والجمهرة273: 2، والمستقصى221: 2حنة، وكذلك هو بالمجمع: م، ك- 4954
  .140: 2بفتح النّون، ونُب لعلي رضي اهللا عنه، وهو في المستقصى..." ِسن:"... 545: 1في المجمع- 4955
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   آِتيك ما حنَِّت النِّيِبال

  .4957كَانَتْ علَيِه كَراِغيِة الْبكِْر، لَما يتَشَاءم ِبِه[

  .4958َأحلَبتْ نَاقَتُك َأم َأجلَبتْ؟ َأيَ أتَتْ ِبُأنْثَى ِلتُحلَب، َأم ِبذَكَِر ِليجلَب ِللْبيِع

عرالض نَعَأمَأِنٍف و انِرْئم 4959الَ ُأِحبهرخَي نَعميظِْهِر الشَّفَقَةَ وي نِلم ،.  

لَبحفَي نالَ لَبو ،كَبرفَي روِن، الَ ظَهِن لَبكَاب.  

طَبا حرهعبو ،ا نَشَبهوملُحو ،با ِقرهلُودج ،رالْب فُن4960]اِْإلِبُل س.  

]و لَُّدونة4961ُ]الُْموامالْع   

ُل ِفي شَيمٍءالْجاُل ِفي شَيمالْج4962ٍء، و  

  4963ِمن تَماِم الْحج ضرب الْجماِل

  4964ِإذَا جاء َأجُل الْبِعيِر، حام حوَل الِبْئِر

  :ِفي الْيِميِني ِمن َأمثَاِل اَْألعاِجِم[

ـَ   ا مثُـُلَأشَارتْ الْفُرس ِفي َأجنَاِدها مثَـالً       ولَْألعاِجـِم ِفي َأيـاِمه

  4965]ِإذَا جمـٌل حانَـتْ مِنيتُـه       َأطَافَ ِبالِْبْئِر حتَّى يهلَك الْجمـُل: قَالُوا

  4966]بِعير ِبِدرهٍم والشَّْأن ِفي الدرهِم[

ِعيـرتَغْـِن ِبالْـِعظَـِم الْبسي ـَم   لَقَـد عظُـم الْبِعيـر ِبغَيِر لُـبٍّ       فَل

   الْبزِل الْقَنَاِعيـِسوابن اللَّبِون ِإذَا ما لُز ِفي قَـرٍن       لَم يستَِطع صولَةَ

ـٍَع[فَالَ تَحِمْل علَى     فَلَيستْ       تَنُـوء ِبـِحـمِلهـا ِإالَّ الْفُـحـوُل4967]رب

                                                                                                                                                         
  .حميقًا جملُه، ومتا بين قوسين ساقط من ج:"... 160: 2، وفي المستقصى634: 1في المجمع- 4956
  .211: 2وكذلك بالمستقصى..." عليهم:"... 115: 2لمن، وهو في المجمع: ك- 4957
  .بأنثى تحلب: بأنثى ليجلب أو بذكر فيحلب، وهو خطأ، ك: م- 4958
  .242: 2، والمتقصى217: 2ألف، وهو بالمجمع:... م. وُأهنَع الضرع، والتصويب من م، وك: األصل- 4959
  .ساقط من ج- 4960
  .ساقط من ك- 4961
  . نسب للمولدين264: 1في المجمع- 4962
  .35: ثالاألم- 4963
  . ضمن أمثال المولدين119: 1ورد في المجمع- 4964
  .زيادة من م- 4965
  .ساقط من م- 4966
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  4968:]َأُبو تَمام[

ـَاِض راِت] و86[ ـَاتُ الِْمخ ـِه عـةٌ     ِتلْك بن ـِي كُـوِرِه وِفي قَتَب    وِللْعـوِد ف

ـُو     ـِْه وزين ـُـوا عـلَـي ـَلَع ـِز ومنْـعــه  خ   ه وسـار ِفـي ع

ـَُل ِباْلِجماِل     ـَوكـ    جمعـه4969ي يـوِمـلَـنَحـِرها ِف  ذَاك يـفْـع

  

  

  

  الْخَيُل

اِصي الْخَيِفي نَو قَِرالِْعزالذُُّل ِفي َأذْنَاِن الْب4970ِل، و.  

  * تَجِري الِْجياد4971علَى َأعراِقها*

  .4973حال] كُلِّ[، فَيمن يستَعِمُل كَرمه علَى 4972الْخَيُل تَجِري علَى مساِويها

ـِِه ِإقْـالَُل ـُزاُل     والْـحـر يعِطـي وب ـِِه ه ـِْري وب   الطِّرفُ يج

  .، ِللمشُهوٍر4974ه كَِتيبتُن َأبلَقٌفُالَ

عقُوِق، ِللْملَِق الْعاَْألب ِمن ز4975ِزِوَأع.  

اًدا فَخُِصيوج 4976كَانلِْد يفُ، ِللْجعض.  

  4977الْخَيُل َأعلَم ِبفُرساِنها

                                                                                                                                                         
  .ورد مطموسا في م- 4967
  .زيادة من ك- 4968
  .في كل: ك- 4969
في نواصي البقر، وهو ... و:الخير معقود بنواصي الخيل، خير األموال فر، في بطنها فر، يتبعها فر، ك: م- 4970

  .357: ، منسوب للمولدين، وثمار القلوب690: 1، وبالمجمع42: باألمثال
  .أحراقها: م- 4971
  .331: 1المجمع- 4972
  .في حال العسرة: ما بين قوسين ورد بالهامش، م- 4973
  .الكتيبة: م- 4974
  .56: 2، والجمهرة242: 1 والمتقصى674: 1للشيء المعوز، وهو بالمجمع: ج- 4975
  .213: 2، والمستقصى114: 2المجمع- 4976
  .331: 1المجمع- 4977
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   4978ِإن الْجواد قَد يعثُر

  .4980، ِلمن تُخَافُ غَاِئلَتُه علَى كُلِّ حاٍل4979ر نُِحركَاَْألشْقَِر،ِ إن تَقَدم عِقر، وِإن تََأخَّ

اِت ِغالَبذْكِّيالْم يرِح 4981جدِفي م ،]و ِسنِة4982]الْمِربِذي التّج .  

]رمالْح نْهتْ عرسذَِكِّي حالْم ير4983ج.  

  

  4985]ِغيِر، ِلمن يِقيس الْكَِبير ِبالْص4984مذَكِّيةٌ تُقَاس ِبالِْجداِع

  .4986الِْوساع، َأي يلْحقُ الْمتََأخِّر الساِبقَ] الْقَطُوفُ[قَد يبلُغُ 

  .4987جاء وقَد لَقَطَ ِلجامه، ِللْمنْصِرِف مجهوًدا

  .، ِللْمدِرِك حاجتَه4988جاء ثَاِنًيا ِمن ِعنَاِنِه

هامِزم ِعيرالبو ،هامِلج سِة، 4989َأتِْبِع الفَراجاِم الَحِتتْمفي اس.  

  4990]هما كَفَرسي ِرهاٍن، ِللْمتَساِوييِن[

  4991إن الْجواد عينُه فُراره، ِلمن يغِْنيك شَخْصه عِن اخِْتباِرِه

  فَحُل السوِء يبدأُ ِبُأمِه

                                                 
  .20: 1مجمعال- 4978
  ".يتأخر يعقر... يتقدم ينحر:"... 203: 2، وفي المستقصى"عقر... نحر:"... ج- 4979
  :لمن يخاف، وجاء بعده في م: م، ج- 4980

  إن استقدمت نحر وإن صات عقر  وما أنا إال مثل ما معه العدى
  .242: 1، والجمهرة51: 2، والمستقصى219: 1المجمع- 4981
  .ذي السن: ج. ساقط من م- 4982
  ...".جرى:" 51: 2بفتح الياء وبالمتقصى" جري:" 219: 1الخمر، وهو بالمجمع:"... حسرتي عنه، ك: م- 4983
  .213: 2الجمهرة". بالجذاع: " 344: 2وبالمستقصى..." مذكية:" 289: 2بالجذاع، وهو بالمجمع: م- 4984
  .، وما بين قوسين ساقط من ج"الصغير بالكبير:"... ك- 4985
  .194: 2، والمستقصى56: 2، وهو بالمجمع"العطوف الوشاع:"... ك. مطموسا في مما بين قوسين ورد - 4986
، وهو كذلك ..."لفظ:"... 223: 1، وبالمجمع"للمجهود المنصرف:" ، ك...إذا انصرف..." لفظ:"... م- 4987

  .258: 1، والجمهرة45: 2بالمستقصى
  .44: 2المستقصى- 4988
  .78: 1هرةوكذا الجم..." لجامها:"... 32: 1بالمستقصى- 4989
  .289: 2، والجمهرة459: 2ساقط من م، وهو في المجمع- 4990
  .17: 1، وهو بالمجمع"اختياره:"... ك- 4991
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  .4992يكَأحشُّك وتَروثُِني، ِلمن تُحِسن ِإلَيِه ويِسيء ِإلَ

  .، ِفي اْالسِتثْباِت4993عرفِْتني نَسَأها اهللا

  .4994ِلِمثِْل ذَا كُنْتُ ُأحسيك الْحسى، ِلمن يحمد بالَُؤه بعد اِْإلحساِن ِإلَيِه

  .، َأي وجدتَ ِعلْقًا نَِفيًسا فَاحفَظْه4995ِاستَكْرمتَ فَارِبطْ

نَميقٌ ولَيِري بج4996ي  

  .4997الَ الْجواد، َأي من لَه ِحرص علَيك يطْلُبك دون من الَ هوى لَه ِفيك/ الْحِريص يِصيدك ]  ظ86[

  . 5000]] ِللْمِجد قَبَل الْفَوِت4999]يضرب[[ 4998تَرك الِْخداع من َأجرى ِمن ماَئٍة

]*مي ِزيفَاشْتَد الشَّد انذَا َأوه*  

  5001]د قَبَل الْفَوِتي الْحثِّ علَى الِْجِف

*]ارعكْض الْمِل ِبالْرقُ الْخَي5002*]َأح  

  5003*]جذَع يِبر علَى الْمذَاِكي الْقُرِح[*

  5004*ِبجبهِة الْعيِر يفْدي حاِفر الفَرِس*

*ارِل الِْمهِح الْخَيَل قُرفََأو*  

*ِعتَر يِبينِل5005وا الْخَياِتهوِفي َأص *  

                                                 
  .93: 1، والجمهرة67: 1ويسيء بك، وهو بالمستقصى: ك- 4992
  .34: 2 والجمهرة160: 2، والمستقصى630: 1، وهو بالمجمع..."لسا:"... ك- 4993
: 2، والجمهرة"الحسا... هذا:"... 295: 2 لمن تحمد باله، وفي المستقصى:لمثل هذا، م، ج: ك، ج. ألجل هذا: م- 4994

  .بضم الحاء..." الحسا:"... 154
  .158: 1المستقصى- 4995
  .330: 2، والجمهرة409: 2، والمستقصى492: 2المجمع- 4996
  .289: 1، الجمهرة288: 1أي يطلبك من له حرص عليك، ال من ال هوى له إليك، والمثل بالمجمع: م- 4997
  .216: 1، والجمهرة24: 2، والمستقصى167: 1المجمع- 4998
  .ساقط من ك- 4999
  .للمجد في إزالة اللَبس: ساقط من م، ك- 5000
زيم اسم : ، وفيه459: 2هذا وإن اشتد فاشتدي، وهو بالمجمع: زمان، وما بين قوسين زيادة من م وج، ك:... ج- 5001

  .284: 2 والجمهرة385: 2فرس، وهو أيضا بالمستقصى
  .464: 2، والدرة69: 1، والمستقصى241: اقط من م، وهو باألمثالس- 5002
  .جد ببر على المذكي، ساقط من ج: القرع، ك: م- 5003
  .164: 1المجمع- 5004
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  *والطِّرفُ يعِرب عن ِعتٍْق ِإذَا صهالَ*

  5006]الَ يعِدم شَِقي مهيًرا

لَُّدونالُْموةُ وامالْع:  

 ِل َأفْلَحَأفْخَاذَ الْخَي بَأح نم]5007]وفِْلحي اِء لَمَأفْخَاذَ النِّس بَأح نم .  

  .5008حاجةَ لَك ِإلَى السوِطما عدا الْفَرس، فَالَ 

  5009الْجلُّ خَير ِمن الْفَرِس

  5010الدابةُ تُساِوي مقِْرعةً

  5011]لَيس الْفَرس ِبجلِِّه وبرقُِعِه[

  5012]الِثقَاِل[غَضب الْخَيِل علَى اللُّجِم 

لَى اَْألِريقَى عباِب5013يوالد شَر .  

وببعالْي ِللْقَاِرحىوجرذَِع الْمالْج الَلَـةً       ِمنع ـْر    وَأبعد منْزعا5014 خَي

ـَاِم[ ـَِعيـِر ِإذَا رآه      ويعِبـس ِإن رَأى فَـاس اللِّج ـَمـِحـم ِللشّ   5015]يح

  :الْمتَنَبي[

تْ ِفي عكَثُر ِإنلـةٌ      وِديـِق قَِليُل ِإالَّ كَالصا الْخَيمِبورجالَ ي نِن م5016]ي  

ـَا       وَأبداِنها    فَالْحسن عنْـك مغَيـب5017ِإذاَ لَم تُشَاِهد غَير حسِن شِِياِته

                                                                                                                                                         
  .عتق: م، ج- 5005
  .273: 2والمستقصى..." مهًرا:"... 220: 2زيادة من ك وهو في المجمع- 5006
  .ساقط من ج- 5007
  .منسوب للمولدين 374: 2، وهو في المجمع"بك:"... ك، ج- 5008
  . نب للمولدين264: 1، وفي المجمع126: األمثال- 5009
: ، أيضا382: 1، وفي المجمع"أي عناء يسير يجلب غنًى كثيرا حقيق أن ال يكسل عنه: ِمقَرعة:"21: األمثال- 5010

  .ِمقْرعةٌ
  . منسوب للمولدين269: 2، وفي المجمع38": ساقط من ك، وهو باألمثال- 5011
  .غضب الخيل على اللّجم: 7: 2سين زيادة من ج، وهو بالمجمعما بين قو- 5012
5013 -المعلف: تآلري.  
  .الفرس الطويل السريع: المرخى، واليعبوب: م، ج- 5014
  ".رأس اللجام:"... عند صلصلة اللجام، ج: ساقط من م، ك- 5015
  .وإن كثر، وما بين قوسين ساقط من ج:   ك- 5016
  .وألوانها: وأعضائها، ك، ج: م- 5017
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نْفَعا يم5018واماِم ِكـرقَ الِْكـرفَـو ـُن    الْخَيُل الِْكرام والَ الْقَنَا      ِإذَا لَم يك

ـنكَم الَ َأكُونِسوةَ الْفَـروهخَلَّى صاِر ولَى الِْحمع     الَتَـهَألْقَـى ِرح   

ـَرفُ السواِبـقُ* اِن تُعهالر 5019*ِعنْد  

  * الْمهر اِلِذي هو فَاِره5020وقَد يهزُل*

  .َأكْرم الْخَيِل َأجزعها ِمن السوِط

حكَب سِب الشَِّرِس ِإالَّ 5021لَيعاِم الشِّكِْس الصِباللِّج  

ـُْل   :الْبغ

  .5022الْبغُْل بغٌْل وهو ِلذَِلك َأهٌل

  .زعه صوتُ الْجلْجِلالْبغُْل الْهِرم الَ يفَ

  .5023الْفَرس خَاِلي: من َأبوك؟ قَاَل: ِقيَل ِللْبغِْل

  .5024فُالَن بغْلَةُ َأِبي دالَمةَ، ِللْمعيوِب

  5025]ن عم النَِّبي ِمن الدلْدِل، ِكنَايةٌ عن الدِعي ِمن بِني هاِشٍمهو اب]  [و87[

  . وخَاب ِمنْهه، ِفيمن يتَصدقُ ِبما فَات5026َِفي سِبيِل اهللا سرِجي وبغِْلي

انفْوُن ص5027خَاِلُد ب:  

  .5028ِء الْخَيِل، وخَير اُْألموِر َأوساطُها عن ِذلَِّة الْعيِر، واتَِّضع عن خُيالَعِارتَِف

  :الِْحمـاُر

                                                 
  .تنفع: جك، - 5018
  ...".يعرف:"... 663: 1في المجمع- 5019
  .الخيل أعلم بفرسانها، وقد تقدم: جاء في ك، وج: ج. يترك: م- 5020
  .الرد، والمثل ساقط من ج: الكبح: ورد بالهامش- 5021
  ...".نغل:"... 145: 1لذاك، وفي المجمع: نغل، ك:"... م- 5022
  .خالي الفرس: قال: ج- 5023
  .للكثير العيوب: م، ك- 5024
  .90:النبي صلى اهللا عليه وسلم، وهو باألمثال:"... ، ج..."في بني... من الدلول:"... ك.  ساقط من م- 5025
  . نسب للمقدام به عاطف العجلي34: 2 في المجمع- 5026
 هو خالد بن صفوان بن عبد اهللا التميمي، من فصحاء العرب المشهورين، كان يجالس عمر بن عبد العزيز، - 5027

  .148: ، نكت الهيمان172: 4أمالي المرتضى. ك، وأدرك السفاحوهشام بن عبد المل
  .أوسطها... فخير: ج- 5028
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   5029]﴾كَمثَِل الِْحماِر يحِمُل َأسفَاًرا﴿[

  قَالَه رسوُل اِهللا صلَى اُهللا علَيِه وسلَّم [5030كُلُّ الصيد ِفي جوِف الْفَراء

  5032]الِْحمار الوحِشي: ءوالْفَرا [5031]َِألِبي سفْيان بِن حرٍب متَمثِّالً

  5033َأنْكَحنَا الْفَرا فَسوفَ نَرى، ِلمن سَأَل رجالً عِظيًما حاجةً[

  .5034َأصح ِمنَ عيِر َأِبي سيارة

  .5036]، ِللْمغْروِر يستَبِِْصر غَفْلَتَه فَيرعِوي5035ذَكَّرِني فُوِك ِحماِري َأهِلي

 كيارنَى ِحمِدَأدعاشْتَِغْل ِباَْألب ِرِك، ثُمنَى َأمِبَأد كلَيع ِري، َأيج5037فَاز  

  .5038]الْعير َأوقَى ِلدِمِه، ِفي الْحزِم والتَّحفُِّظ[

  .5039]جاء كَخاِصي الْعيِر، َأي مستَحِيًيا[

ارةَ ِإالَّ الِْحمامى الْكَرْأب5040الَ ي.  

  .5041ِج، ِللْممتَهِنفُالَن ِحمار الْحواِئ

  .5042كَان ِحماًرا فَاستَْأتَن، ِللْعِزيِز يِذلُّ

قَطَتْ قُوس نِرطًا، ِلمِإالََّ ض ريى الْعدَأو5043تُه.  

                                                 
  .بول الحمار خير من يزيد ومن أصحابه: ساقط من م، وجاء مكانه- 5029

  .5اآلية: سورة الجمعة
  .135: 2، والجمهرة224: 2المتقصى- 5030
  .، وقد تقدم"بن حرب رضي اهللا عنه:"... ك. ورد بالهامش، وهو ساقط من م، ج- 5031
  .زيادة من ك- 5032
  .135: 1، والجمهرة400: 1فنرى، وهو بالمستقصى: ، ج"حاجته:"... م- 5033
  .205: 1المتقصى- 5034
  .377: 1 والجمهرة85: 2، والمستقصى383: 1المجمع- 5035
  .ساقط من ج- 5036
  .120: 1، وهو بالمستقصى"األشد... فازجر:" ج- 5037
  ".من راع في غنمه:"... 635 :1ما بين قوسين ساقط من ك، وهو بالمجمع- 5038
  ...".خاصي:" 373: ، وثمار القلوب44: 2، والمستقصى228: 1ما بين قوسين ساقط من ك، والمثل بالمجمع- 5039
  .267: 2ونسب لإلمام علي، وهو بالمستقصى" حمار:"... 227: 2في المجمع- 5040
  ...".حمار:" 366: ، وثمار القلوب80: للمهين، وهو باألمثال: ك- 5041
  .213: 2، والمستقصى103: 2لمجمعا- 5042
  .48: 1والجمهرة" ضِرطه:"... 428: 1في المستقصى- 5043
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  .5044ما ِبالْعيِر ِمن ِقماٍص، ِلمن ذَلَّ بعد اِْإلمِتنَاِع

  .5045بنْفُقُ الِْحمار] و[دون ذَا 

ٍر ويَل عِة قَبعرالسكُوِر، وى، ِفي البرا جِر[م5046]ِفي اَْألم.  

  .، َأي الَ خَير ِفيِه، ومعنَاه َأن جوفَ الِْحمِار الَ ينْتَفَع ِبِه5047تَركْتُه جوفَ ِحماٍر

  .5048 بين الْعيِر والنَّزواِنرِحيُل

  .5049من يِنك الْعير يِنك نَياكا

  .، وقَد صحفَتْه الْعامةُ تَصِفيًحا عِجيًبا5050كََل علَى حيِر جاِرِه، َأصبح عيره ِفي النَّدى ِاتَّمِن

  * الْعير يضرطُ والِْمكْواةُ ِفي النَّاِر*

  

  

[ِنلم[5051 وءالس لَه نْتَظري ]غَاِفٌل وه5052]و.  

  . كَانَا ساِقطَيِن الْعباِدي، ِإذَا5053هما كَِحمارِي

  . 5054الَ تَكُن َأدنَى الْعيريِن ِإلَى السهِم، َأي تَباعد ِمن الشَِّر

  .، ِفي الْقَنَاعِة ِبما تَيسر5055 لَما بذَّك اَْألعيارالْجحشَ[

  .، ِللْجاِني علَى نَفِْسِه5056عير عاره وِتده

                                                 
  ".وهي بالكسر أفصح... قُماص:"... 290: 2وهو ساقط من ك وج، وبالمجمع..." ما بالعير:" م- 5044
  .365: 1 والجمهرة82: 2، والمستقصى368: 1ما بين قوسين ساقط من ج، وهو بالمجمع- 5045
: 2وفي السرعة، ما بين قوسين ساقط من م، والمثل ساقط من ج، وهو بالمجمع... قيل: لسرعة، كفي ا:"... م- 5046

  .187: 2، والمستقصى58
  .185: 1المجمع- 5047
  .300: 1، والجمهرة69: 2المستقصى- 5048
  .364: 2، والمستقصى338: 2ساقط من ك وج، وهو بالمجمع- 5049
  ".أثره... عير جارته:" ، ج"جير:" ، ك"خير:"... االصطبل، م: الحير: ورد بالهامش- 5050
  .ساقط من م- 5051
  .زيادة من م- 5052
  .كحمار: م- 5053
  .258: 2، والمستقصى227: 2وهو بالمجمع... لمن:"... ك- 5054
  ...".فاتك:"... 228: 1، وفي المجمع"إما فاتك:"... م- 5055
  . 174: 2، والمستقصى635: 1نفسه- 5056
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 كَلَتْهر ريع]ه5057]ُأمهنَاِصر هظِْلمي ن5058] ِلم  

  .5059زلَّ ِحماره ِفي الطِّيِن

  .5060]الَ يِقيم علَى الْخَسِف ِإالَّ الْعير] [ظ87[

  .5061ذَهب الحِماَر يطْلُب قَرنَيِن، فَعاد مصلُوم اُْألذُنَيِن

  .5062]ِإن ذَهب عير فَعير ِفي الرباِط[

الْع قِْدمي قَد ِمن رِد[يلَى اَْألسٍر ع5063]ذُع.  

  :5064الْعامةُ

   الْجمِد5065كَالِْحماِر علَى

   الِْحمار، وكَان ِمن شَهوِة الْمكَاِري5066زلَّ

  ، وِإالَّ دلَّ علَى الطَِّريِق5067]نَقََل[ساِفر ِبالِْحماِر الْهِرِم فَِإن نَقََل 

  .عرِج ِإالَّ الرمحةُ الْمستَِويةُما يراد ِمن الِْحماِر اَْأل

  5068اَوحشُ ِمن ِحماٍر َأعمى، على معلٍَف خَاٍل[

ِت اَْألكَّاِفيننَع ِمير5069]الْح.  

 نع ارالِْحم زجع ِل[ِانمح[5070 نع ِتِه، كَانذَعرب ]5071]ِوقِْرِهزجَأع .  

                                                 
  .    برواية المجمع173: 2وهو بالمستقصى..." ركضته:"... 635: 1 ما بين قوسين ساقط من م، وفي المجمع- 5057
  . ساقط من ك وج- 5058
  ...".حمارك:"... 460: 1وفي المجمع.." حمارك... وقد:" 75: في األمثال- 5059
  .ساقط من ج- 5060
  . نسب للمولدين398: 1في المجمع- 5061
  .36: 1ساقط من ج، وهو بالمجمع- 5062
  . نسب للمولدين99: 2في المجمعما بين قوسين ورد مطموسا في م، و- 5063
  .للعامة: م- 5064
  .في: م، ك، ج- 5065
  .زلق: م، ك- 5066
  . منسوب لعمرو بن الليث55: تكملة من م، والمثل ساقط من ج، وهو باإلعجاز واإليجاز- 5067
  .46: خاص الخاص- 5068
  .ساقط من ك والمثل ساقط من ج، وما بين قوسين ساقط من ك- 5069
  .ساقط من كإذا، وما بين قوسين : ك، ج- 5070
  .ورد مطموسا في ك- 5071
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  5072ِهلَيس ِللِْحماِر الْواِقِع كَصاِحِب

  5073]الِْحمار ماٌل الَ يزكَّى والَ يذَكَّى[

  ما الَ يِزيد والَ بنْقُصِل 5074]يضرب[كَذَنَِب الِْحماِر 

  هان على الْبيطَاِر ما يمر ِباسِت الِْحماِر

  . باسٍت واِحدٍة5075الَ يمِكن ركُوب الِْحماريِن

 اِر؛ ِاناِر الْقَصكَِحمشَِرب اعج ِانو ،ِطشَ شَِرب5076ع  

   5077*باَل الِْحمار فَاستَباَل اَحِمرةً*[{

]]برضاُنُه5078]يقْتَِدي ِبِه َأقْرًرا فَيْأِتي َأمِضيِع يِللْو .  

  .5080}]5079فَاستََأتَن ِللْقَِوي يضعفُ[كَان ِحمارا 

  

  لَّ يسطُـو علَـى اِْإلكَـاِفـفَظَ    َأعيـا     5081]اِرـرب الِْحمـتُ كَـكُنْ

ـَاِر ـَاٍر عـلـى جـواٍد       وِمـن جـواِد ِبـالَ ِحـمـ   كَمِ مـن ِحم

ـَار ولَــج الْـكَـــوةَ[ ـِم ـِيـَل ِبـجــرجـــاِن     5082]ح   5083 قَـد ق

ـَوةُ       يــا قَـوِم عـِت ـَذَا الْعيـر والْـكــ   ـيـــــداِنفَـهـ

ـُـوء      الَ يحِسـن مشًْيـا ِإذَا ضِربــا[ وِقـِع السـَاِر الْم   5084]مثَُل الِْحم
                                                 

  . نسب للمولدين270: 2في المجمع- 5072
  .ساقط من م- 5073
  .ورد بالهامش، وهو ساقط من م، والمثل ساقط من ك، وج- 5074
  .حمارين، والمثل ساقط من ك، وج: م- 5075
  ...".عطش... جاع:"... م، ك، ج- 5076
  ...".مارح:"... 5: 2، وبالمستقى133: 1، وهو بالمجمع"حمار:"... ك- 5077
  .ساقط من ك- 5078
  .وقد تقدم. ساقط من ك- 5079
  .ساقط من ج- 5080
  .ساقط من م- 5081
  .ورد مطموسا في م- 5082
  .في سطح بجرجان: ج- 5083
  .زيادة من م- 5084
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]5085]ِإناِحـبالص تَ ِبِه فَِبْئـسـَةٌ       فَِإذَا خَلَو ِطيمِار ماِلح عم ارالِْحم   

ـْرو      فَالَ ر   جعـتْ والَ رجـع الِْحمـارِإذَا ذَهـب الِْحمـار ِبـُأم عم

  5086]ِابُن الُْمعتَّز[

ـَاِر ـْر عـلَـى ِحم   َأتَتْـركِْنـي ودارك ِعنْــد داِري     وتَطْلُبِنـي ِبِمص

ـُوع ِفـي الصحـراِءرب عيِر يرعى ويعلَ   5087فُ ما شَـاء،     ولَيـس يـج

  5089      سوطُ الزماِن والَ يجِري علَى السنَِن5088الَّ كَعيِر السوِء يضِربهمِالْمرء ِإ]  و88[

  5090لَم يجاِريِه يوًما يْألَفُ الْخُلُقَــا] ِإن[شَد الِْحمار مع الِْبرذَوِن ِفي قَـرٍن     

ـِمى الْغُبـار     َأفْـرس تَحـرىِ إذَا اْنَجلَـسوفَ تَ   ـارــــتَـك َأم ح

ــكَِحممر     تَـهعَأشْب ِء ِإنـوالنّــاِر الس ـَح   اس وِإن جـاع نَهـقْـ

ـِن ِحمـاِرـلَ اس ياـار ِثيـاب خَـزٍّ      لَقَاَل النَّـَس الِْحمـولَو لَِب   ك م

  :الْبقَـُر

  5091*الْبقَركَالثَّوِر يضرب لَما عافَِت *

  * تَفْهِم الْبقَر5092]لَم[وما علَي ِإذَا *

  نَادى عليِه كَما ينَادى علَى لَحِم الْبقَِر

  5094]ِعنْد ِقلَِّة المباالِت ِبالْشَيِء[، 5093الِْكالَب علَى الْبقَِر

  ، ِلمن وجد ما يواِفقُه5095وجدِت الدابةُ ِظلْفَها

 ِساِنلَيِض كَالثِّيرِة اَْألرِإلثَار  

                                                 
  .ساقط من ك- 5085
  .آخر: ك. ورد بالهامش، وهو ساقط من م، وج- 5086
  .ابن المعتز: في صحراء، وورد قبل البيت: ك- 5087
  ابن المعتز: تصويب من م، في م، ورد قبل البيت، وال"لعير:"... األصل- 5088
  .فال... مر: ، ج"فال:"... ك- 5089
  .السنا:... يحاوره، ج:... ك" يجاوزه نونًا بالف الخلفا:"... ما بين قوسين ساقط من م، وفيها- 5090
  .26: ، وخاص الخاص204: 2، والمستقى117: 2المجمع- 5091
  .ساقط من ك- 5092
  .141 :2، والجمهرة117: 2المجمع- 5093
  .ساقط من م- 5094
  .363: 2، والجمهرة372: 2، والمستقصى419: 2المجمع- 5095



 463

زوفَرِر، مِبثَو طَّنبم َ،ارِحم ٍدفُالَنِبِقر زطَرٍس، مِبتَي .  

لَـبا حم ِد ذَِلكعب اِفقٍَة ِمنداِلٍب      وا كَفَّ حِعهرض ِكنٍَة ِمنمكَم  

  5096]والْمعـُز[الْغَنَـُم 

  .الْغَنَم غَِنيمةٌ

  5097]غَنَم بركَةٌ، غنمان بركتان،ثالثة غَِنيمة: يَل ِفي الْحِديِثوِق[

ِجزتَع اًء5098الشَّاءِرع كُوني َأن .  

  5099َأذَلُّ ِمن النََّقَِد

]ٍن] وذَاتَ قَر اءمج 5100الَّ تَنِْطح.  

  .5101كُلُّ شَاٍة تُنَاطُ ِبِرجِلها

  .5102ِارض ِللشَّاِة جاِزريها

  5103*ب الْكَبشُ اَْألجمطَاِح يغِْلِعنْد النِّ*

  .بين الْمِمخَِّة والْعجفَاِء، ِللْمتَوسِط

 ضاَل ِاتَّقَى اَْألرا منَموِف، َأيوٍف[كَالْخَراٍل]ِبصًدا ِفي كُلٍّ حتَمعم ِجدي نِلم برض5104، ي.  

الّذي ينطق مع القوم، وال ، لألحمق 5105أجز مع المجزوزين: يا شاة أين تذهبين؟ قالت

  .5106يدري ما هم فيه

  . نفسه5108لمن يسعى في هالك, 5107حتفها تحمل ضأن بأظالفها

                                                 
  .ساقط من م- 5096
  .زيادة من م- 5097
  .يعجز: م- 5098
  .صغار الغنم: النَّقَد: ، وجا بالهامش205: 1الدرة- 5099
  ".ال تنطح بها ذات قرن جماء:" 228: 2ما بين قوسين ساقط من م، والمثل ساقط من ك، وهو في المجمع- 5100
  ".برجلها معلقة:" 117: 2وفي المجمع" برجلها ستناط:"... 23: برجلها تستناط، وفي األمثال:"... م، ك- 5101
  .، وهو ساقط من ك"الساق جازرها:"... م- 5102
  .42: 2الجمهرة..." يغلب:"... 169: 2، وفي المستقصى636: 1، والمجمع..."يغلب:"... 231: في األمثال- 5103
:"... 206: 2، وما بين قوسين ساقط من م، وهو في المستقصى..."على... لقي األرض:" ، ك"سقط:"... م- 5104

  ...".اَنْقَى
  .493: 2المجمع- 5105
  ...يتعلق مع: معه ما فيه، ك:"... م- 5106
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  . وال تبنى، لمن يفسد وال يصلح5109 تبهيىالمعز

  . ليس فيها خيريءلجملة ش/ ، يضرب 5110   قبح اهللا معزى، خيرها خطّة]ظ88[

  . مسدا، في الوضيع يسد5111إذا تفرقت الغنم، قادتها العنز الجرباء

  .5112أخفق حالب التّيس، لمن يحلب تيسا لشهوة اللّبن

  .5113عنز استيبست

  .، للحقير إذا اعتلى5114كان كراعا فصار ذراعا

   5115*نظر التّيوس إلى شفار الجازر* 

  ، للكثير العيوب5116عنز بها كّل داء

  5117]فالن يضرب بين الشّاة والعلف[

  . أن تربض وقعت ركبتاها معا؛ ألن العنز إذا أرادت5118هما كركبتي العنز للمتساويين

  

  

  5120] فيها هالكه5119]يكون[ للجانبي على نفسه جناية .ال تكن كالعنز يبحث عن المدية[

5121إلى مدية تحت الثّرى تستثيرهــا  وكانت كعنز السوء قامت لحتفهــا
                                     

                                                                                                                                                         
 منسوب لحريث بن حسان الشّيباني، وهو في 268: 268: 1وهو بالمجمع..." يطلب:"... ، ك..."الضاء:"... م- 5107

  ...".تبحث:"... 293: 1الجمهرة، وب59: 2المستقصى
  ...بهالك: ك- 5108
  .290: 2تنهي، وهو بالمجمع: تلهي، ك: م- 5109
  .186: 2المستقصى- 5110
  . نسب للمولدين120: 1في المجمع- 5111
  ...".من شهوة:"... ، ك"من شهوة النفس... كمن:"... م- 5112
  .35: 2، والجمهرة170: 2وهو بالمستقصى" استست:"... استيست، ك:"... م- 5113
  .119: 2والجمهرة" يروى عن أبي موسى األشعري:" 103: 2في المجمع- 5114
  ".الحاذر:"... 368: 2، والمستقصى389: 2المجمع- 5115
  .171: 2، والمستقصى636: 1المجمع- 5116
  .ساقط من ك- 5117
  ".بعير:"... لقد تقدم في القسم الخاص باإلبل- 5118
  .، وما بين قوسين ساقط من م..."عنز يبحث: م- 5119
  .دة من م، وكزيا- 5120
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   5122]:وقال آخر[

  م ألذؤبالـــت الظّـة تحـمعطّل      كشاء غاب عنها رعاؤها،5123وكانوا

  5124]ا الشّفـــاراـد لهـوترأم من يح   كعنز السوء تنطح من خالهــا،[

   5125]:بن الروميا[

  ي حلـــوبـل وتيسـدا، حائـأب   عكست أمري الخطوب فعنـزي، 

  :5126]أبو القاسم الّداودي[

  ساسدر باإلبـــري ال وم5127يجدي  ــه، ـترفّق في األمور فإنّـ: قالوا

  5128اس باألتيـــاسـع اإلبسـما ينف   ولقد رفقت فما حظيت بطائـــل

  5129]األسد[

  . األسد لم يعدم لحما5130من تبع

  .5131أجرأ من خاصي األسد

  *5132كمبتغي الصيد في عريسة األسد* 

  5133*]وال قـرار على زأر من األسد[* 

  *النّهر يشــرب منه الكلب واألسد* 

  *والجوع يرضي األسود بالجيــف* 

  *واللّيث ليس يسيغ إالّ ما افتــرس* 
                                                                                                                                                         

  ".تثيرها... وكنت:" ك- 5121
  .زيادة من ك- 5122
  .وكنّا: ك- 5123
  .ساقط من ك- 5124
  .زيادة من م وك- 5125
  .زيادة من م- 5126
  .يمر: ك- 5127
  ".باإليناس:"... م- 5128
  .ساقط من ك- 5129
  .يتبع: م، ك- 5130
  .107: 1، والدرة46: 1المستقصى- 5131
  .382: ، وثمار القلوب232: 2نفسه- 5132
  .383: ، نسب للنابغة، وثمار القلوب380: 2، وفي المتقصى228: 2ي المجمعزيادة من ك، وف- 5133
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  5134*أجرأ من ليث بخفّان خـــادر* 

  5135*ما استبقاك من عرضك لألسـد* 

  5136فالن يسلب القطعة من شدق األسد

  .5137إن األسد ليفرس العير، فإذا أعياه، صاد األرنب

فإن األسد يثب على األرنب .  كتشميرك لألمر الكبير5138ليكن تشميرك لألمر الصغير

  . على العير كوثبته

  5139*ومن الرديف وقد ركبت عضنفرا* 

5142]ه[5141إذا رام أمرا قام فيــه بنفسـ  5140 عنق اللّيث من أجل أنّـــهةالبع
                     

  5143]:آخر[

  5144 مـآدب]هيجتكم[وأسد الشّرى إن   إذا التقت األبطال كنتم ثعالبــــا]   و89[

  5145ته جائـــــعواللّيث في غيص  المرء في بلدته ضائـــــــع 

  5146]:البحترّي[

  أال إنّما الحمى على األسد الــورد  وما الكلب محموما وإن طال عمره،

  5147]:علّي بن الجهم[

  5148]تـــردد[كبرا، وأو باش السباع    أو ما رأيت اللّيث يألف غيلـــة

                                                 
  .116: 1وكذا الدرة..." بخفان:"... 48: 1في المستقصى- 5134
  .319: 2ما استقاك، وهو بالمجمع: ك- 5135
  ...".و:"65: من األسد، وهو باألمثال: م- 5136
  .فإذا أعيى صاده األرنب:"... ليفترس، م:  م، ك- 5137
  .الحقير:م-5138

  .غضنفر: ك- 5139
  .إذا نابه أمر بنفسه، وكذلك هو في م، وك، وصححه الناسخ بالهامش: ورد في المتن- 5140
  .لم يظهر في التصوير، ألنه جاء في أقصى الصفحة- 5141
  .زيادة من ك- 5142
  .مآرب: ما بين قوسين ورد في المتن مطموسا، وكتبه الناسخ فوق السطر، م- 5143
  .غنضته:... كالليث، ك: م- 5144
  .يادة من مز- 5145
  .زيادة من م- 5146
  .ورد بالهامش- 5147
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  5149]:المتنبي[

  أدنى إلى شرف من اإلنســـــان   ى ضيغــمـلوال العقول لكان أدن

  5150فال تظنن أن اللّيث مبتســـــم  ث بـــارزةـأيت نيوب اللّيإذا ر

   :]5151أبو فراس[

  5152]وأظافـــــره[إذا لم تطل أنيابه    وما األسد الضرعام  إالّ فريســة

  5153:]ابن الرومي[

  5154ذو أهبة تكفيه أن يتأهبـــــــا   هـن نفسـة مـس جنّـواللّيث الب

  5156] 5155يأسد[غير عجيب أن ترى الشّبل و  هـث إالّ شبهـل ذاك اللّيـوما شب[

   5157]:غيره[

  5158على جيف تحيط بها كـــــالب  وليس اللّيث من جوع بغـــــاد

   5159]:اللّحام[

  يدنّس الكلب إن أقعى وإن شـــردا  5160اء لمــنـدنّست الهج: وقائل لي

  5161إن هر كلب عليه نازل األســـدا  نـأحسنت لكن هل سمعت بم: فقلت

  5163أرض فذاك له العريـــــــن  5162 مــــــنبـواللّيث حيث أل

                                                                                                                                                         
  .والتصويب من م، وك، وما بين قوسين ساقط من ج... ،...إذا ما:" األصل- 5148
  .زيادة من م- 5149
  .يبتسم: م، ك- 5150
  .علي بن الجهم: ك. زيادة من م- 5151
  .واألظافر، وما بين قوسين ساقط من ج: م، ك- 5152
  .أبو فرس: زيادة من م، ك- 5153
  ...".ذو هيبة:" ، ج"هبة يفيك أن تتأهباذو :"  م- 5154
  .ساقط من ج- 5155
  ".إال شبيهه... وما نسل::" ك. زيادة من من م، وك، وج- 5156
  .زيادة من ك- 5157
  .الكالب: ك- 5158
  .زيادة من م، وك- 5159
  .بمن: م، ج- 5160
  ... أنصفت... النّجاء بمن يدنس إن:... ، وروايتهما128، 127: 4والبيتان باليتيمة- 5161
  .يف: م- 5162
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]ستمي5164]:الر   

  5165عرينا وأن يستطرف البحر ساحـال  رىشّوال غرو أن يستحدث اللّيث بال

]5166البستي[:  
  ــهـومنعة بني أهليه وأصحابـــ  ال يعدم املرء كنا يستكن بـــــه )141(

  5167هبــكاللّيث يحقر لما غاب عن غا      ومن نأى عنهم قلّت مهابتـــــه

  5168ـبـويبدي إذا آذيته ضجر الكلــ   لألذى]يصبــر[وإن الهزبر الورد 

إالّ البخر،  5170]دمن األس[ليس فيك : 5169أنا األسد، قال: قال سعيد بن حميد ألبي هفّان[

  .وطول الذّنب

  :الّذئب
يخاف غائلته5172ير من اإلنفراد، لمنذ، يضرب عند التّح5171الذّئب خاليا أشد .  

  .، لمن يغبط بما لم ينله5173بط بذي بطنه   الذّئب يغ]ظ89[

  عاله البهر من كثرة األكـل : فقالوا  5174 بالقوم جائعــا]مر [أال رب ذئب

  .5175 للخادع المحتال]يضرب[الذّئب يأدو للغزال، 

  

  .5176من استرعى الذّئب ظلم

                                                                                                                                                         
  .غريق: عرين، ج: غريق، وصححت في الهامش، م، ك: ورد في المتن- 5163
  .زيادة من م، وج- 5164
  .، وهو ساقط من ج..."يستطرق... فال:" ك- 5165
  .أبو الفتح البستي: زيادة من م، ك- 5166
  ..".أما غاب:"... وفيه: 380: 4البيتان باليتيمة- 5167
  .لتصويب من م، وكما بين قوسين ورد بالهامش، واألصل، ويبدو، وا- 5168
  .فقال: إنّي أسد، ج: ما بين قوسين ساقط من م، ك- 5169
  .ساقط من ك- 5170
  .373: 1، الجمهرة387: 1أسد، ويروى أشّد، ينظر المجمع:"... ورد بالهامش، في مجمع األمثال- 5171
  ".عاقبته... عن التحذير من األمر الذي:"، ك...بمن: م- 5172
  ".....مغبوط... و:"387: 1في المجمع- 5173
  .خاويا: ما بين قوسين ورد بالهامش، م، ك، ج- 5174
:... يأدو، ج: وهو الختل، في م، وك، وج: والصواب يأدو، أي يختل، من اإلدو: يعدو، وجا من الهامش: األصل- 5175

  ...".يأدو:"... 386: 1وما بين قوسين ساقط من م، وهو بالمجمع..." ليأكله
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  . بين السخل والّذئب5177ال تجمع

  .، ألنّه قّل ما ينام5178أخف رأسا من الذّئب

  .5180]لمن أداه طلب مراده إلى تلفه[ 5179على سرحانسقط العشاء به 

  .5182]دعافي اإلب[، 5181خشّ ذؤالة بالحبالة

  .، يقوله الضعيف وقد كان قويا5183ى بالّذئبقد كنت وما أخشّ

  . الذّئب5184غبار الغنم كحل لعين

  .5185]من لم يكن ذئبا، أكلته الذّئاب[

  5187]حاميوتتّقي مربض المستأسد ال[    5186تعدو الذّئاب على من ال كالب له

  5188]إذا ذكرت الذئب فأعد له العصا[

  .امسك فقد فاتت الغنم: الذّئب يوعظ، فيقول

  .5189الزريبة الخالية خير من ملئها ذئابا

  5190ويمسح وجه الذّئب والذّئب آكلـــه  ولست كمن يرضى بما غيره الرضى

  بصاحبه يوما أحال على الـــــدم  وكنت كذئب السوء لما رأى دمـــا
                                                                                                                                                         

، ..."فقد:"... 352: 2 ألكتم بن صيفي، وهو في المستقصى، نسب335: 2، وفي المجمع181: األمثال- 5176

  .214: 2الجمهرة
  .يجمع: ك- 5177
: وفي ثمار القلوب. 171: 1، والدروة346: 1، الجمهرة103: 1، والمستقصى352: 1أجف، وهو بالمجمع: ك- 5178

  .نوم الذئب: 390: خفة رأس الذئب، وفي: 389
  .119: 2، والمستقصى461: 1المجمع- 5179
  .من مساقط - 5180
  .74: 2، والمستقصى324: 1المجمع- 5181
  .ساقط من ك وج- 5182
  ...".قد ال: 192: 2وما أخشى، والمثل ساقط من ج، وهو في المستقصى: م- 5183
  ...".كحل عين:" م، ك- 5184
  .21:  منسوب للمولدين، وخاص الخاص368: 2، وفي المجمع32: أكله، وهو ساقط من ك، وهو بالمثال: م- 5185
  .21: خاص الخاص- 5186
  .زيادة من ج- 5187
  . منسوب للمولدين119: 1، وفي المجمع17: ساقط من م، وهو باألمثال- 5188
  . منسوب للمولدين460: 1الزريبة، وهو ساقط من ج، وفي المجمع: ك- 5189
  ".يعني إذا مال عليه فغلبه:" ، في ج ورد تعليق الناسخ بعد البيت..."بما دونه:"... م- 5190
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  5191]لكا لمتربي حتفه وهو ال يـــدري  نّي إذ أربي عملّســـــالعمرك إ[

  5192:]ابن الرومي[
  بنصرا إذا أدماك ذيـــــــب  وما جتدي عليك ليوث غـــــاب )142(

  5193:]غيره[

   وثب الراعي وثبت مع الراعي5194وإذ  وكنت شريك الذّئب في كّل شأنــه،

  5195:]رهغي[

   حاذق وبصيـــــر5196مزقفهو بال  علّم الذّئب بالخياطة رفقــــــا،

  ـــاـفحذار منها أن تعود ذئابــ  وإذا الذّئاب استنعجت لك مـــرة 

  ــاـمن جلد أوالد النّعاج ثيابـــ  ون إذا اكتسـىـفالذّئب أخبث ما يك

  .5197فالن كالذّئب، إذا طلب هرب، وإذا تمكّن وثب

  : الكلـب   ]و90[

  .الكلب ال يصيد كارها

  5199].وعند الجوع يهم بالرجوع[، 5198ال يتبع حين يشبعالكلب يزمن حين يسمن، و

  .5200قد ينبح الكلب القمر، فليلقم الحجر

  .5201ال يضر السحاب نباح الكالب

  .5202]احتاج إلى الصوف من جز كلبه[

                                                 
  .ساقط من ك وج- 5191
  .من م وكزيادة - 5192
  .زيادة من م وك- 5193
  .وإن: م- 5194
  .زيادة من ك- 5195
  .بالخرق: ك- 5196
  .ورد  في ج بترتيب مختلف- 5197
  ...".حيث... حيث:"... ج- 5198
  .زيادة من م وك- 5199
  .فليقم: وقد، م، ك: ك- 5200
  .272: 2، والمستقصى216: 2ساقط من م وك، وهو بالمجمع- 5201
  .31: وهو منسوب للمولدين، وخاص الخاص..." الصوفة. :"..321: 1زيادة من م، وك، وج، وبالمجمع- 5202
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  .5203الساجور خير من الكلب

  .5204كلب جوال خير من أسد رابض

  5206]وعلى باب غيره ســالّح[    5205ه نبـــاحـكّل كلب بباب

  .5207ال ينبح من في دارهالكلب 

  .5208جوع كلبك يتبعك

  .5209سمن كلبك يأكلك

  .5211؛ ألن النّباح في الغمران، والضباح في الضد5210احبضإتّبع النّباح، وال تتبع ال

  .5212أنجس ما يكون الكلب إذا اغتسل

وإن جاع فر ،5213فالن كالكلب، إن شبع هر.  

  .5214جاهه جاه كلب ممطور دخل الجامع

  .5215الطّعم، وفمه يكسب له الضربذنب الكلب يكسب له 

  . كما تركه5217 ترك صاحبه، وتبعك، فارجمه؛ فإنّه يتركك5216]قد[إذا رأيت كلب 

  .5218]ذنب الكلب ال يستوي[
                                                 

  . منسوب للمولدين499: 1ساقط من ك، وهو بالمجمع- 5203
  ".ربض... اعتس:"... 222: 2المستقصى- 5204
  .109: 2، والمجمع...في داره:"... 21: في األمثال- 5205
  .زيادة من ج- 5206
  . منسوب للمولدين160: 2هو بالمجمع، وصححها الناسخ فوق السطر، و"لمن في داره:"... جاء في م- 5207
  .229: 1، وهو بالمجمع..."الكلب:"...  ك- 5208
، 160: 1، والدرة121: 2، منسوب لحازم الحماني، وهو في المستقصى468: 1، وهو بالمجمع...الكلب:...  ك- 5209

  .24: وخاص الخاص
  .208: 1، وهو بالمجمع"الصياح::"...  م، ك، ج- 5210
  .في الغمران:"... ج، "بالعمران:"...  م- 5211
  .414: 2، والمجمع22: األمثال- 5212
  .هر... فر:... م- 5213
  ".في مقصورة:"... 264: 1وفي المجمع..." حاه فالن جاه:" 70: في األمثال-5214

  .ونسب للمولدين... يكسبه... يكسبه:"... 398: 1 في المجمع- 5215
  .ساقط من م وك- 5216
  .تاركك: م، ك- 5217
  .ساقط من م- 5218
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  .5219رأس كلب أحب إلي من ذنب أسد

  

  .5220العائد في شيئه، كالكلب في قيئه

  ، لم ينبحك5221إذا أحسنت إلى الكلب

  .5223يرا بضرر صاحبه، يضرب لمن ينال خ5222]أهله[نعم كلب في بؤس 
  *وهل يعض الكلب إن عضا*  )143(

  .5225]، وهي اسم كلبة دلّت على قوم فقتلوا5224على أهلها دلّت براقش[

  . نفعه بضرر صاحبهمور، لمن ي5226أحب أهل الكلب إلى كلبهم الظّاعن

  .5227مطل كنعاس الكلب

  .5229]متن عليك بالقوتايضرب لمن [ 5228الكالب تشبع خبزا

  .5230]الكلبكالمستذيب الشّحم من ذنب [

  .5232، أي ما يهجى وال يمدح5231فالن ما يعوى له، وال ينبح

  .5234، من صادف في طلبه ما يكره5233لو لك عويت لم أعوه
                                                 

  .وهو منسوب للمولدين..." إليه:"... 445: 1 م، وفي المجمعساقط من- 5219
  .كالكلب يعود في قيئه:  م- 5220
  .بالكلب: م- 5221
  .384: 2ورد بالهامش، والمثل بالمجمع- 5222
  .ينال خير الصبر صاحبه: ك- 5223
  .165: 2وهو بالمستقصى..." تجني:"... 637: 1في المجمع- 5224
  .ساقط من م- 5225
  ...". إليه:"... 59: 1ل ساقط من ك، وهو في المستقىأهل العلم، والمث:... م- 5226
  .345: 2، والمتقصى..."مطله مطل نعاس:" 336: 2في المجمع- 5227
  . منسوب للمولدين160: 2، وبالمجمع67: الكلب يتبع الخبز، وهو ساقط من ك، وهو بالمثال: م- 5228
  .ورد بالهامش وهو ساقط من م وك- 5229
  .ساقط من م وك- 5230
  .337: 2المتقصى- 5231
  .ما ينبح بهجاء وال يمدح: ك- 5232
أعو، وهو : وفي ك. الهاء للسكت، ويجوز أن يكون كناية عن المصدر، أي لم أعو العواء: ورد بالهامش- 5233

  .299: 2بالمستقصى
  .ماكره: م، ك- 5234
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  .5235ال تقتن من كلب سوء جروا

  

  

  . له آجرة5237وهيئ له وسادة، واذكر الكلب وأعد 5236]قاذكر الصدي[

  .5238أحرص من كلب على جيفة

  .5239أسرع من لحس الكلب أنفه

  .5240ى عرقاألم من كلب عل

  .5241أجوع من كلبة حومل
  *كالكلب يأكل يف بيوت الناس*  )144(

 5242* فصار كلب الحارس]األمير[كان   * ]ظ90[

  5243]:آخر            [
   األشـــر5244نـوإن ينل شبعة ينبح م    ةـكالكلب إن جاع لم يعدمك بصبص

  فخدشــه أنيـابـه وأظافــــره    ــهـ وقيسا كالمسمن كلبـ5245وإنّي

  الب األقـــاربـ ك5246إذا لم تجاوبها   ـا،ــألبعدين وهرشهأخاف كالب ا

  5247ب واألسـدـفي اليوم يسغب فيه الذّئ    ـاـــوربما قد رأيت الكلب متّخم

  وسوء مراعاة وما ذاك في الكلــب    ـةــهو الكلب إالّ أن فيه ماللــ

                                                 
  .298: 2، والجمهرة258: 2والمثل بتالمستقصى. ، والتصويب من م، وك..."سوى:"... األصل- 5235
  . مساقط من - 5236
  .وهيئ، وصححها الناسخ بالهامش: ورد بالمتن- 5237
  .161: 1، والدرة64: 1المتقصى- 5238
  .217: 1وكذا الدرة..." لحسة:"... 165: 1في المستقصى- 5239
  .369: 2الدرة". عرق:"... 268: 2عرف، والمجمع: ك- 5240
  .117: 1، والدرة268: ، والجمهرة57: 1، والمستقصى257: 1 المجمع- 5241
  .الحارص:... سين ورد مطموسا في م، كما بين قو- 5242
  .زيادة من ك- 5243
  .على: ك- 5244
  ..إنّي: ك- 5245
  .يحايدها: ك- 5246
  ...ولربما: م- 5247
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  ك بالمحـــــالـت نفسـلقد حدث   ـاــت عظمـأمن بيت الكالب طلب

  5248ا ترحمـــــهـراء لمـفعند الخ   ـامـــل العظـسد الكلب أكفال تح

  .ه فمــــــهـا عليـكلوما جناه  ـــهــرى باستـــوعما قليل ت

  

  :الّضبــع

  .5249ال أكون كالضبع، تسمع اللّدم، فتخرج فتصاد

  .5250خامري أم عامر، للغافل المغرور

عند استكانة الجبان5251روغي جعار، وانظري أين المفر ،.  

  .، في الخلّتين المكروهتين5252ض عليه خصلتي الضبععر

  يالقي الّذي القي مجير أم عامـــر  ومن يصنع المعروف في غير أهله 

  بلحم إمرئ لم يشهد اليوم ناصــره    فقلت لها عيثي جعار وأبشــري

  * يأكل إالّ الميتة الضبع5253وليس* 

  :أبو فراس

ـّذيـا للعبيـم   5254 امتنـــــــاع اهللا]به[يقضي    د مــن الـــ

  5255ّ تفرسني الضبـــــاع]ثم[ئس     ود عــن الفـــراـذدت األس

   5256]سائر الّسباع[
  النمر  )145(

  5257لبست له جلد النّمر
                                                 

  ...فعند الخراءة ما: م، ك- 5248
، برواية 315: 2ونسب فيه لعلي بن أبي طالب، وفي الجمهرة" حتى تصاد:"... 250: 2الدم، المجمع:... ك- 5249

  .المجمع
  .71: 2وهو بالمستقصى... للمتغافل... حامر لي أمر،: ك- 5250
  .396: 1، والجمهرة105: 1، والمستقصى404: 1روغ، وهو بالمجمع: روغي، ك: م- 5251
  .426: 1، والمستقصى636: 1المجمع- 5252
  ...فليس: م- 5253
  .إندفاع: ما بين قوسين ورد بالهامش، ك- 5254
  .الثعالب، وما بين قوسين ورد فوق السطر: م- 5255
  .ساقط من م- 5256
  ...".ليس:" 278: 2، والدرة368: 2، وهو في المتقصى169: 2المجمع- 5257



 475

  5258امنع من است النّمر

  5259]الفهــد[

  5260أنوم من فهد

  فنوم الفهد ال يقضي كراهـا     رـ نومكم عن كلّ خي5261   فأما]و91[ )14

  .5262أو ثب من فهد

   :الثّعـلب
  5263 ثعلبأروغ من

  *5264لقد ذّل من بالت عليه الثّعالب* 
  دي كثعالــــهـت عنـأن     ب سلمـــىـا العائـأيه )147(

  5265ود طالــــهـأبصر العنق  ودا فلمـــــا ـرام عنق

  ـهــالــين5266] ال[ض لـــــما رأى أن ـذا حامـال هـق

  ـاالـومتى كانت النّساء رج  5267 متى كانت الثّعالب أسدا]و[

  الخنزير
  .، عند إستشعار الجاهل الفزع5268خنازير الحميم الموغركرهت  ال

  .5269عند الخنازير تنفق العذرة

                                                 
  .383: 2، والدرة368: 2، والمستقصى2369المجمع- 5258
  .ساقط من م- 5259
  .400: 2، والدرة252: 2الجمهرة..." الفهد:"... 409: 2في المجمع- 5260
  .وأما: م، ك- 5261
  .427: 1في م ورد بترتيب مختلف، وهو بالمستقى- 5262
، "ثعالة:"... 145: 1والمستقصى" ثعالة ومن ذنب ثعلب:"... 444: 1، والمجمع406: 1، الجمهرة48: الاألمث- 5263

  .441: 2والدرة
  .169: 2المجمع- 5264
  ".وطالة... أرت:" ك- 5265
  .ساقط من م- 5266
  ".أسودا:"... ما بين قوسين ساقط من م، وفيها- 5267
  ...".الماء:"... 218: 2، وفي المستقصى119: 2المجمع- 5268
  .32: خاص الخاص- 5269
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  :5270]بن الروميا[

  دـن حامـ م5271هـيس لمن يقتللأصبحت كالخنزير في الطّرائد       

  5272*وربما أتلف نفس الطّارد*

  .5273جنّة ترعاها خنازير، للبلدة الحسناء، يسكنها اللّئام

  5274]:لقـردا[

  . مليح5275نّهالقرد قبيح، لك

  .5276اسجد لقرد السوء في زمانه
  رب قرود يف برود )148(

  :ابن الرومي[

  ي الحكايـــهـوما قصرت عنه ف  5277ح وسخــفـشركت القرد في قب

  5278]:ولـه[

  5279]رودـي القـا تحكـشيم النّاس كم   واــرودا فحكـوا قـم كانـليته[

  الهـّر والـفأر

  .حمال تأمن الهر على اللّحم، وال الكلب على الشّ

  .5280إذا تعودت السنّور كشف القدور لم تصبر عنه

  .5281كهرة تأكل أوالدهــا
                                                 

  .ساقط من ك- 5270
  .تقتله:... م- 5271
  .الصائد: ك- 5272
  ...".يضرب للبلدة:"... م- 5273
  .القرود، والتصويب من ، وك، وهو ساقط من ج: األصل- 5274
  .ولكنه: ك- 5275
  . منسوب للمولدين500: 1، وفي المجمع39: األمثال- 5276
  .وشخص: ج- 5277
  .آخر، ساقط من ج: ك- 5278
  .زيادة من م وك- 5279
: 1وفي المجمع" فاعلم أنّه ال يصبر عنها:"... 110: ، وهو باألمثال"القدر لم يصبر عنه... تعود:"... م، ك، ج- 5280

  .ونسب للمولدين..." فاعلم أنّه ال:"... 119
  . منسوب للمولدين157: 1ورد في م بترتيب مختلف، وهو بالمجمع- 5281
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  .5282فالن ينصح نصيحة السنّور للفأر
  صغريا فلما شب بيع بقيــراط  كسنور عبد اهللا بيع بدرهــم )149(

  .ما في الفار غرة، ال تعرفها الهــرة

  .5283ال تباع الهرة في الجــراب

  ما تمنّى فيه أوالد الجـــــرذ   في أوالدهالسنّور / 5284   ال رأى]ظ91[
   تصاحل السنور والفأر  ال يدبر البقّال، إالّ إذا )150(

  . ، لمن يعد حجة فينساها عند الحاجة5285أضّل دريص نفقه

  .5286يلجم الفأر في بيته، للبخيل

  .لم يسع الفأرة جحرها، فاستصبحت مكنسة

  5287الوحـش
  .5288أعز من ظبي مقمر

  .لم يرجع إليه 5290]و[ يءن فر من ش، لم5289تركه ترك ظبي ظلّه

  .5293]ال يدوى به[ للصحيح، ألن الظّبي 5292، يضرب5291به داء ظبي

  .ال بظبي عند الشّماتة

  5294كأنّه على قرن أعفر، إذا كان قلقا دهشا

                                                 
  ". لإلنسانوالشيطان... ينصح:" 512: 2، وبالمجمع48:  األمثال- 5282
  .الخراب، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 5283
  .ال أرى: م- 5284
الدرص، ولد الفأرة، واليربوع، والهرة، وأشباه :" 580: 1ضّل، والتصويب من ك وج، وهو بالمجمع: األصل- 5285

  ...".الدريص:"... 149: 2، وفي المستقصى"ونفقة، حجره. ذلك
  ...".يلجم الفأر:" 513: 2وهو في المجمع..." فالن:" 94: يضرب للبخيل، وباألمثال... فالن- 5286
  .الطير والوحش: م- 5287
  .75: 2، والجمهرة261: 1، وبالمتقصى17: 2هو بالمجمع- 5288
  ...".ترك:" 211: 1يتركه ترك الظبي ظلّه، الجمهرة: ك- 5289
  .ساقط من ك- 5290
  .175: 1، الجمهرة216: 2، المستقصى127: 1المجمع- 5291
  .هو ساقط من م وجورد بالهامش، و- 5292
  .ال يدوى: ال يداوي به، ج: ورد مطموسا في م، ك- 5293
  .يلقى، والتصويب من ك، وجا المثل بالهامش، وهو ساقط من م: األصل- 5294
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، لمن يرى من صاحبه ما يكره، فال يطمع في خيره بعد 5295من لي بالسانح بعد البـارح

  .5296ذلك

   يتشاءم به  لمن5297إنّما هو كبارح األروى

  آلخر في السهلامجتمع األروى والنّعام، ألن أحدهما في الجبل، ويال 

  . الظّباء إالّ الكالب5298هل يصيد

  5299دـا يصيـفما يدري خداش م    داشـى خـتفرقت الظّباء عل
  

  5300]:آخر[
  

  5301راب الدسائستّأدس لها تحت ال    لئن كنت ال أرمي الظّباء فإنّني
  

  5302النّعـام

 

  5303نعامأشرد من 

  5304]ركب فالن جناح نعامه، إذا جد في أمره[
  5305كاد النعام يطري )151(

  5306أجبن من نعامة

  5307أعدى من نعامة
                                                 

  .334: 2المجمع- 5295
  ".خير بعده:"... م- 5296
  ".قليال ما يرى:"... 37: 1في المجمع- 5297
  .تصيد: م- 5298
  ".تصيد... تدري:"... ك- 5299
  .زيادة من ك- 5300
  .الدواهيا:  وصححت بالهامش، في ج-وكذلك في ك- العضاة الدواهيا، : ورد بالمتن- 5301
  .في م، وك، وج وردت األمثال بترتيب مختلف: النعامة: ك- 5302
، وفي 538: 1، وهو بالمجمع"نعامة أشرد من هيق:"... ، ج"، أشر من هبنق...أشرب:" ، ك..."أسرد:" م- 5303

  .236: 1وكذا الدرة، "ظليم:"... 195: 1المستقصى
، وفي 418: 1وهو بالمجمع. أضحوا نعاما: ويقال للمنهزمين: في ك وج، ورد بعده. زيادة من م، وك، وج- 5304

  .443: وكذلك هو ثمار القلوب..." ركب جناحي:" 101: 2المستقصى
  ...".نعاما:... ، ج..."كالنعيم:" م- 5305
  .259: 1النّاعمة، وهو بالمجمع:... ورد بالهامش، ك- 5306
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  .5308شالت نعامتهم، وخفّ رألهم، إذا تفرقوا عند الفزع
  *مثل النعامة ال طري وال مجلّ *  )152(

  .إحملي: 5309طيري، وطائرا إذا قيل: كالنّعامة تكون جمال إذا قيل

  5310أصح من ظليم

  

 5311من بيض النّعامأصح  

  .5313]وموقها تركها بيضها، وحضنها بيض غيرها[ 5312]أموق من نعامة[
  *أسد علي ويف احلروب نعامة *  )153(

  وملبسة بيض أخرى جناحــا   اركة بيضها بالعـــراءتك

  الّطيــر 
  5314كّل طير مع شكلـه

  5315*إنّ الطّيور على أالّفها تقع*  )154(
  ار وقــــعـ إالّ كما ط  /     ما طار طري فارتفـــع ]و92[ )15

.                                                                 ، إذا كان ساكنـا5316فالن واقع الطّير

  ، في الوقار5317كأن على رءوسهم الطّير

  .5318طار طائره، إذا هـرب

                                                                                                                                                         
، وفي ثمار 302: 1ظليم، وكذلك هو بالدرة: 238: 1، وفي المستقصى677: 1ورد بالهامش، وهو في المجمع- 5307

  .أعدى من ظليم، أعدى من نعامة: 442: القلوب
أو خفّ :"... 125: 2وبالمستقصى". القرع... سالت نعامهم: ، ج"الرجوع... وخفّ بداهم:"... عند القرع، ك: م- 5308

  .442: ، وفي ثمار القلوب"ولد النّعام: رألهم والرأل
  .إذا قيل لها، في الموضعين: ك، ج- 5309
  .264: 1، والدرة205: 1، والمستقصى576: 1ساقط من ج، المجمع- 5310
  .273: 1، والدرة573: 1، والمجمع"بيضة الظليم:"... 57: ، وبالمثال"النعامة:"... ،  ج..."أقبح:" ك- 5311
  .موق نعامة: 445: ، وبثمار القلوب362: 2ورد بالهامش، وهو بالمجمع- 5312
  .ورد بالهامش، وهو ساقط من م- 5313
  ".بشكله:"... ، ج"يطير مع جنسه:"... م- 5314
  ...".الطيور: " 613: 1، والمجمع39: إلى، والتصويب من م، وك، وج، والمثال: األصل- 5315
  ".الغراب... هو:" 462: 2في المجمع- 5316
  .121: 2 والجمهرة،201: 2، والمستقصى122: 2المجمع- 5317
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  .، لمن ال يمكث إذا أكل5319حوصلي وطيري

  .، للمستدفع عما يدعيه5320ليس هذا بعشّك فادرجي

  . والمنشإذاك عشّه الّذي فيه درج، ومنه خرج، وفي وصف مسقط الرأس

  5321]أي في داره وكنفه{فالن تحت جناح فالن، [

 ة واليتـه]جناحه[كلّما طار قص5322 لمن ال تطول مد.  

  

  إذا كان قلقا دهشا 5323}هو في جناح الطّائر[

  5324]وركب جناح الطّائر، إذا فارق وطنه

  5326]وأم الصقر مقالت نــــزور[  5325بغاث الطّير أكثرها فراخــــا

  5327] من الغاغةمعناه لمن يكثر ولده[

  . 5328خاللك الجو فبيضي واصــفري* 

  5329]لمن يخلو ممن يزاحمــــه[* 

  .فالن مقصوص الجناح، إذا كان منكوبا

  5330قوادمه أسفّ على اإلكــــام    ولكن الجناح إذا أصيـــــبت

  5331:]المتنبي[

                                                                                                                                                         
  .151: 2والمستقصى" إذا استخفّ:".... 600: 1في المجمع- 5318
  . نسب للمولدين310: 1في المجمع- 5319
  .170: 2المجمع- 5320
  .زيادة من ك- 5321
  .وما بين قوسين ساقط من ك..." ال طول... كما:" ، ك..."كما دار:" م- 5322
  ".جناحي نعامة:"... 101: 2ساقط من ج، وفي المستقصى- 5323
  ".جناحي طائر:"... 299: 2زيادة من ك، وج، وهو بالمستقصى- 5324
  . نسب للمولدين164: 1بالمجمع- 5325
  .زيادة من م وج- 5326
  .زيادة من ك وج- 5327
  .، تقدم75: 2، والمستقصى333: 1فطيري، وهو بالمجمع: م- 5328
  .زيادة من ك وج- 5329
مشى على وجه : واحدتها أكمة، وأسف: أشف، في ج ورد بعده: الحمام، ك: - وكذا في م–ورد في المتن - 5330

  .األرض
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  5332النّاووسا[يأوي الخراب ويسكن     خير الطّيور على القصور وشرها

  5333]:رالمهلّبي الوزي[

  5335]5334والطّير قاصدة إلى األبـراج    كالنبل عامدة إلى أهدارفهـــا

  . وهو في صورة الجمل،5336عقله عقل طائر

  

  5337]:يأبو بكر الخوارزّم[

  مبتاعه لهوانـــــــــه    هـــــدا بياعــق غـعل

  ر أبوه من أختانـــــــه    كالفرخ لم يخطب فصــــا

  5338]:غيره[

  ا يرتجي الفرخ من الطّائــرم    إنّي ألرجو من أبي صابـر[[

  :5340]5339]العامـة[

  . على الطّائر إلقاؤه الحب بين يديه5341ليس من شفقة الصياّد

  .5342 ومخّ البعوض، لما يعز وجوده،كلّفه لبن الطّير

 ساقـــطـإالّ على ماء وح    أوكارها 5343]نم[والطّير ال تنقض ب  

                                                                                                                                                         
  .ورد بالهامش، وهو ساقط من ج- 5331
  .ناووسا: ك- 5332
  .زيادة من ك- 5333
  .284: 2اليتيمة - 5334
  .ساقط من ج- 5335
  .عقله طائر: ك- 5336
  .الخوارزمي، وهو ساقط من ج: ورد بالهامش، م- 5337
  .زيادة من ك- 5338
  .ورد بالهامش- 5339
  .ساقط من م- 5340
  .الصائد: م- 5341
  ".كلفتني بيض السمام، كلفتني مخ البعوض: " 122: 2وبالمجمع. لما يعوز:" ، ج"مخ البعوض ولبن الطائر:"... م- 5342
  .ورد بالهامش- 5343
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هنيئا : شجرة فقال 5346]على[ إلى طائر 5345]رضي اهللا عنه [5344]الصديقّ[نظر أبو بكر 

  الثّمر، وال تدري ما لخبر 5347]من[يا طائر،تقع على الشّجر، وتأكل  لك

  العنقاء والعقاب

  5348أعز من عنقاء مغرب

  5349حلّقت به عنقاء مغرب

  5350 عنقاء مغرب]لحم[كمن يشتهي 

  5352]تصور في بسط الملوك وفي المثل[   5351ربمعـاء ـزه إالّ كعنقـ    وما خب]ظ92[

  5354أبصر من عقاب: 5353]وفي المثل[

  .وس الجبال الشّاهقة، فإذا تحرك كاد يسقطؤ، ألنّه يكون في ر5355أحزم من فرخ العقاب

  5356تستّرت الجوارح بالغيـــــاض     حامت العقبان ظهــرا]ما[إذا 

  5357]:البـازي[

  5358*ر جناحي وهل ينهض البازي بغ*

5359ال يفزع البازي من صياح الكركي  

                                                 
  . ساقط من ك- 5344
  .ساقط من ج- 5345
  .ساقط من م- 5346
  .ساقط من ك- 5347
  .56: 2الجمهرة- 5348
  .280: 1حلّق به، وهو ساقط من ج، وهو بالمجمع: ك- 5349
  .ين ساقط من م، والمثل ساقط من كما بين قوس- 5350
  .ساقط من ج- 5351
  ".العقاب تصور في بسط الملوك:" ج. ساقط من م، وك- 5352
  .ساقط من م، وك- 5353
  .وهو اسم هضبة" مالع:"... 157: 1من العقاب، وهو بالمجمع: م- 5354
  ".العقاب:"... 65: 1، وفي المستقصى307: 1المجمع- 5355
  . بين قوسين ساقط من جطرا، وما:... بالعفاص، ك:... م- 5356
  .ساقط من م- 5357
  .238: وال، وجاءت المثال فيها بترتيب مختلف، وهو باألمثال: م- 5358
  . منسوب للمولدين276: 2هو في المجمع- 5359
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  تصيده الضرغام فيها تصيــــدا   زهاـومن يجعل الضرغام للصيد ب

  5360م يصــــدـفابعثوه سالما إن ل   از صــائد أرسلتـــهـو بـه

  إذا لم ينفعك البازي فانتف ريشه[

  ليس يقوى ألف كركي بباز 

  .عيناه 5362]تحاص[من هوان البازي  5361]ليس

  .5363ال يرسل البازي في الضباب، في األمر باالحتياط

البحتري:  

  إن تأملت من سواد الغــــــراب   دق حسنــاـزي أصاـوبياض الب

  5364]:المتنبي[

  شهب البزاة سواء فيه والرخــــم    صـراحتي قن 5365]هـقنصت[وشر ما 

  

  5366]:آخر[

  ار طائـــرـيرى حسرات كلّما ط   هـص جناحـو قـالج5367ازـوكنت كب

  5368 وافــر]الجناحين[فيذكر إذ ريش    هـو يخفقن حولـرات الجـيرى طائ

  5369:]ابن سكّرة[

  ه العصافيـرـى رأسـعل5370] تخرى[  ه هـــــرمـسـاز يمـّل بـوك

  ـــدنـي عـــى ذروتـلـة ع  م للبــــــــزاـو اللّحـنصب

                                                 
  .زيادة من م- 5360
  .ساقط من ك- 5361
  .عدةخاطه خياطة متبا: تخاط، وحاص التّوب: ورد في المتن مطموسا، وأعاد الناسخ كتابته، بالهامش، ج- 5362
  .منسوب للمولدين..." ترسل:"... 274: 2في األمر ال ترسل الضباب باالحتياط، وهو بالمجمع: م- 5363
  .ورد بالهامش، وهو ساقط من ج- 5364
  .ورد مطموسا، وأعاد الناسخ كتابته بالهامش- 5365
  .زيادة من ك- 5366
  .كبازي: ك- 5367
  .يخفضن: ... ك. ما بين قوسين ورد مطموسا، والبيت ساقط من م- 5368
  .زيادة من م- 5369
  .ورد خطأ بالمتن، وصححه الناسخ بالهامش- 5370
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  ـنــا الرســوهـت نحـعـخل  وا البـــــــزاة أنـم المــث

  5371]ـنـسـا  الحـهـوا وجهـبـّنق  و أرادوا عفافنـــــــــاـل[

  الصـّـقر 
  *على ابن الصقر أن يشبه الصقراوحق * 

  5372*وأم الصقر مقالت نزور* 

  5374]للمهيب[ 5373*صقر يلوذ حمامه بالعوسج* 

  5375]:أبو فراس[

  رهـد في وكـس بصائـالصقر ليك ه ـي أرضـغ فـ   والمرء ليس ببال]و93[

  5376]أبو عبادة النّمري[
  اـــــظامـر العـي والطّيـك         رــــذ الكـرا آخـت صقـكن )156(

  5377دامـــــــاـت القـأوهنفـي الصعــــــــو ـت بــفتقنّص

  امــــىـو تعـلى الصعـع[ر  وإذا ما أرسل الصقــــــــ )157(
  :غريه )158(

  دورـه المــقـر ساقـور بـعصف  5379]رةم[صادف  5378]زعموا بأن الصقر

  ه يطيــــرـوالصقر منقض علي  هـجناح5380]تـتح[ور ـفتكلّم العصف

  5381ي لحقيــــرـت فإنّنـولئن شوي  ك لقمــةـزا لمثلـت خاميـما كن

                                                 
  .ورد بالهامش، وهو ساقط من م، وك، وج- 5371
  .ساقط من م، وقد تقدم- 5372
  .141: 1، والمستقصى550: 1المجمع- 5373
  .زيادة من م، وك، وج- 5374
  .ساقط من ج- 5375
  .ابن قتادة النّمري: زيادة من م، ك- 5376
  ...".فتقصيت من الصعو: ، ج" الصقر:"...، ك..."فقنّصت على: م- 5377
  .ساقط من م- 5378
  .ساقط من ج- 5379
  .ساقط من م- 5380
  .نوع من الطعام، أعجمي معرب: ، والخاميز"طعمة:"... وإن، ك: م- 5381



 485

  ك العصفــــورـت ذلـكرما وأفل دلّ بنفســهـر املـاون الصقـفته )159(

  النـّســر 
  .5382أعمر من نسر لقمان

  .5383أتى أبد على لبـد

  5384]تصاب يا لبد، للكبير يتصابى[

  5385*إن البغاث بأرضنا تستنسر* 

  .5386]للضعيف يقــــوى[

  :5387]له[ الحبس إلى صديق كتب أبو إسحاق الصابي من

  ي الصحــبـة  لكنّي واقـــــــــعـن فـنحن كالنّسري

  5388ر أن يغــــشى أخــاه ويراجــــــعـائـى الطّـوعل

  

  

   5389]:غيره[
  وهو منقاد لغر يف زمــــــام      ر مــــرةـر ببعيـر نسـم )160(

  بازل يبرك صغرا لغــــــالم      عـن ذي أربـك مـا لـّتب: قال

  5390ى زمـــامـفاأللى عاملتهم موت      تـهـا قلـاك فيمـال ألح: لاـق

  5391]الغـراب[

                                                 
" لبد"... 298: 1وفي الدرة..." هو نسر لقمان: لبد:"... 253: 1وفي المستقصى" نسر:"... 684: 1في المجمع- 5382

  ."نسر:"... 315: 1و
  .في م وردت المثال التالية بترتيب مختلف- 5383
  .ساقط من ك- 5384
  .402: 1، وهو أيضا بالمستقصى18: 1يستنسر، وكذلك هو في المجمع: ك، ج- 5385
  .ساقط من م- 5386
  .زيادة من م، وك، وج- 5387
  .فيراجع: ج- 5388
  .ورد بالهامش- 5389
  ...". لي إنني قلت:"... ج- 5390
  .ورد بالهامش- 5391
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  .، للخصب والسعة5392هو في خير ال يطير غرابه

  .ال يكون ذلك حتّى يشيب الغراب

  .طار غراب شبابــه

  .هو غراب، لمن به داء سوء؛ ألن الغراب يواري سوءة أخيه

  .خذ من الغراب بكوره وكتمانه للسفاد

   * هات طار غرابها بجرادتكهي* [

  5393]لألمر الذي فات ال يطمع فيه

  5394:]العـامة[

  5395]ليس بصياح الغراب يجئ المطر] ظ93[

ش ـم ميـاه ولـفأنسي ممش      5396ةـة قبجـراب رام مشيـن غـم مـوك )161(
  لـكاحلج

  5397]:آخر[

الغربان في شعف  5398]صادت[وما      دهـّل صيـي كـيواسي الغراب الذّئب ف

  5399الجبل

  

  5400]:نبيالمت[

وى الجريح إلى الغربان ـشك     ـهــق فتشمتـى خلـ إل5401كـال تش]و[

  5402والرخـم

                                                 
  ...".شيء ال يطير:"... 399: 2لمستقصىهم، والمثل با: ج- 5392
  ".غربانها بجرذانك:"... 452: 2زيادة من ك وج، وهو بالمجمع- 5393
  .ساقط من ك- 5394
  . منسوب للمولدين269: 2، وبالمجمع18: ساقط من م، وهو باألمثال- 5395
  .351: 2)قبج(الحجل، مفرده قبجة، اللسان : القبج- 5396
  .زيادة من ك- 5397
  .صححه الناسخ بالهامشورد خطأ بالمتن، و- 5398
  .في سعف النّخل: م، ك، ج- 5399
  .زيادة من ك- 5400
  ...".تشكون:"... ، ج..."تشكو:"... م- 5401
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   5403]:أبو الشّيص[

ة أو ـن إالّ ناقـراب البيـوما غ     لنّاس يلحون غراب البين لما جهلواا 5404]و[

  جمل

  5405]:ولـه[

  5406ه مصيــرـوس لـاووس المجـفن     الـــيـومـن يكـن الغـراب لـه دل

  الـقـطـا

  5407أهدى من القطـا

  5408]رـى الحـــر إلـن الفقـدى مـأه     ى الغــــــدرـوما القطا الكدر إل[

    5409]:العرب[

  .، لألمر يستدّل به على الشّر، وللساكن يحرك5410لو ترك القطا ليال لنام

ر ال ـت الطّيـه باتـولو لم ينب      كمن نبه القطــــــا5411وإنّي وإياكم

  ريـتس

  

                                                                                                                                                         
  .الراخم: ك- 5402
  .زيادة من م، وك، وج- 5403
  .هو الغدل، وما بين قوسين ساقط من م: اللّحي، واللّحو: ورد بالهامش- 5404
  .غيره: آخر، ج: زيادة من م، ك- 5405
  .مقيل: م- 5406
  .441، و429: 2وكذلك هو في الدرة" قطاة:"... 135: ي المثالف- 5407
  .وما القطا بكذّاب: ساقط من ج، وجاء مكانه- 5408
  .زيادة من ج- 5409
نزل عمرو بن مامة على قوم من مراد، فطرقوه ليال، فأثاروا القطا من أماكنها فرابت إمرأته : وجاء بالهامش- 5410

لو ترك القطا ليال لنام، يضرب لمن حمل مكروه من غير : هذا القطا، فقالتإنّما : طائرة، فنبهت المرأة زوجها، فقال

  :قال الشاعر: إرادته

  فلو ترك القطا ليال لناما إال يا قومنا ارتحلوا وسيروا

 161: 2إن القطا تترك أماكنها، وطار هذه الساعة، قد أتاكم القوم، وجاء آخر هذه الفقرة مطموسا، والمثل بالمجمع: إي

  .296: 2 لحذام بنت الريان، وهو أيضا بالمستقصىمنسوبا
  ".وإياهم:"... ك، ج. فإني وإياهم: م- 5411
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يليس قطا مثل [ يضرب في خطإ [ في األقوام كالراعي 5412قطي، وال المرع

  .5413]القياس

  ]5415]5414:آخر[
  ــادــيـــّالء بالصـّل البـحـوي      سليمـــا5416وـا فينجـقد يصاد القط

  الحبارى

  5417سالحها سالحهـــا

  5418]الحبارى[أقصر من إبهام 

  5420 يحب ولده، حتّى الحبارىيءكّل ش: 5419عثمان بن عفّان رضي اهللا عنه

  .5422لمن يقتله الحزن/  مات كمد الحبارى 5421]:العرب[    ]و94[

  . للضعيف يتهدد القوي5424]:يقال[، 5423وعيد الحباري للصقر

  5425الّديك والّدجاجــة
  .ليس من كرامة الديك تغسل رجاله

  .5427بيضة العقر:  يكون مرة واحدة، وكذلك قولهميء، للش5426ّكان ذلك بيضة الديك

                                                 
  .306: 2، والمستقصى169: 2والمرعي، وهو بالمجمع: وال المرعى، ك: م- 5412
  .ساقط من م- 5413
  .ساقط من م وك- 5414
  .ساقط من ج- 5415
  .وينجو: م- 5416
  .483: مار القلوبوالمثل بث" وأسلح من حبارى:" 147:  في األمثال- 5417
  .415: ، وثمار القلوب351: 2 والدرة283: 1، والمستقصى97: 2ما بين قوسين ساقط من ك، والمثل بالمجمع- 5418
  ...".تعالى:"... ، ك"سيد أهل اإلسالم:" م- 5419
  .227: 2، والمستقصى121: 2قد يحب، وهو بالمجمع: ج- 5420
  ...".كمد:" 484: ، ثمار القلوب..."ما مات فالن:" 293: 2ساقط من م، وفي المجمع- 5421
  .الحدث: م- 5422
  .375: 2، والمستقصى422: 2، وكذلك هو بالمجمع"الصقر:"... ج- 5423
  .ساقط من م، وك، وج- 5424
  .الدجاج: ك- 5425
:" 496 و 489:  برواية المجمع، وفي ثمار القلوب211: 2وهو بالمستقصى..." كانت:" 103: 2المجمع- 5426

  ...".بيضة
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  وينيك  5428فالن كالديك يشرب

  5429إذا صاحت الدجاجة صياح الديك فلتذبح: إن فالنة تقول الشّعر، فقال: وقيل للفرزدق
  :لعامـةا

  .به حاجة الديك إلى الدجاجة

  5430لو رأيت بازيين: عاتب البازي الديك على نفاره من النّاس إذا أرادوا أخذه، فقال له

  . 5432 اشد نفارا منّي5431 على سفّود كنت

  جة بالنّقر ديكهــــــــا،    ــــادجــت الـكّ ح5433وإذا

ـّها شهـمـفاعل   هـــــــاــوة أن ينيكـــن أن حكـــــ

  5434]ماتت الدجاجة التي كانت تبيض بيض الذّهب[

  5435]والقمري[الحمـام 

  كيف أنت؟: 5436مرضت الحمامة فعادها السنّور، وقال

  .منك 5438بخير ما عوفيت: 5437قالت

ت ببيضت    م كمـــــاـوا بأمرهـعيها الحمامـــــةعي  

   وآخر من ثمامــــة5439نشم    ن مـــنـا عوديـجعلت له

  *طوق الحمامة ال يبلى على القدم* 

  *كأطواق الحمائم في الرقــاب* 
                                                                                                                                                         

  ...".كانت:" 211 :2في المستقصى- 5427
  .، وهو ساقط من ج..."أو:"... م- 5428
  ".قاله الفرزدق في إمرأة قالت شعرا:"... 85: 1المجمع- 5429
  .بازيا: م، ك، ج- 5430
  .لكنت: م، ك- 5431
  ...".فرارا:" ك- 5432
  .فإذا: م، ك، ج- 5433
  .ساقط من ج- 5434
  .زيادة من م- 5435
  .فقال: م، ك، ج- 5436
  .فقالت: م، ج- 5437
  .ما فيت: ج- 5438
  .نبت ضعيف ال يطول: شجر تتخذ منه القسي، والثّمامة: يشم، والنشب، والنشم:  نشب، ك:م- 5439
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  5440]*وهل تنحل األطواق ورق الحمائم* [

  .ه شاهيـــــنـ عليـحأل         مــريـ ق5441ف رواغـوكي

  العصفور 

  5442ت عليه ماتكالعصفور، إن أرسلته فات، وإن قبض

  5443العصفور في التّرع، والصبيان في اللّعب

  .عصفور في يدك خير من كركي في الهواء

  .، للجائع5444 عصافير بطنه/صاحت] ظ94[

  5447]لئالّ أحتاج إلى خصومة العصافير[، 5446]اورسـخلّيت عن الج[ 5445]:العامة[

  5449ا العصافــيرـ تحي]كما[يوما بيوم   5448ري وميســريـألحيين على عس

  :5450 الطّيــورسائر

  5451أضيع من طاووس في ناووس

  :بن عّبـادا

  5452]ه رجلـهـح منـبقت[لكا الطّاووس   ــهـيــزى إلـاك إذ تعـوإن أب

  5453أعز من بيض األنوق

  .، في التّحذير5454حدأه حدأه وراك بندقه

                                                 
  .ساقط من م وك- 5440
  .رواح: ك- 5441
  .وإن قبض عليه، وهو ساقط من ج: وإن قبضته، ك: م- 5442
  ".طرب... الصعو في النزع:" م- 5443
  .556: 1المجمع- 5444
  .ساقط من م- 5445
  .وفحب معر: الجاورس: ورد بالهامش، م- 5446
  ...".خصامة:"... ورد بالهامش، ك- 5447
  .إنّي ألحيا على عسر مومسيرتي: ، ج..."وتيسيري... سأحيا:"... م- 5448
  .، وما بين قوسين ساقط من ك...يحي... فيوما:"...  م- 5449
  .الطاووس: م- 5450
  .277: 1الدرة- 5451
  .تصبح: ك. ورد بالهامش، األصل تفنح، والتصويب من م، وج- 5452
  .245: 1والمستقصى" لن أوكارها في رؤوس الجبال... الرخمة، وعز بيضها:"... 675 :1في المجمع- 5453
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  .5456 لمن يقول بالصغار وبالكبار،5455يصيد ما بين الكركي إلى العندليب

  .على المسافرالقى األخيل، في الدعاء 

  5458]للمتّهم بسوء[[ 5457أسجد من هدهد

]5459]:ابن المعتز  

  وربـي جـن فـب فكفّـأصي   تـ مي5461]دـ من هده5460بأنتن

  5462]:ابن الرومي[

  5463زارــس الهـوللتّغريد ما حب  اتـر آمنـ تصف]الطّير[تظّل 

  5464]:ابن الرومي[

  5466]والءمها قطع من اللّيل غيهب   بضوئه 5465خفافيش أعشاها نهار

  5467]:ادالجر[

  5468كلّما كثر الجراد طاب لقطه

  5470]ويأكله ما وجده[، 5469ال تكن كالجراد يأكل ما وجد

  5471كالجراد ال تبقي و ال تذر
                                                                                                                                                         

  .حدا حدا:" 60: 2، والمستقصى..."حدأ حدأ:" 280: 1حدأ حدأ، وفي المجمع: حدأ، حدأ وراك، ك: م- 5454
  ...".هو يصطاد:" 104: األمثال- 5455
  .بالكبار والصغار، وهو ساقط من ج: بالصغار والكبار، ك: م- 5456
  .486: ، وثمار القلوب497: 1المجمع- 5457
  .زيادة من م- 5458
  .ساقط من ك- 5459
  ...بأننّي:  ورد في م بترتيب مختلف، ك- 5460
  . ساقط من ج- 5461
  .آخر: ورد بالهامش، ساقط من م، وج، ك- 5462
  .البيت ساقط من م، وما بين قوسين ساقط من ك، وجاء فيها بترتيب مختلف- 5463
  .آخر: ك- 5464
  .النّهار: م- 5465
  .ساقط من ج- 5466
  .ساقط من م- 5467
  . منوب للمولدين155: 2، وفي المجمع18: كره، وهو بالمثال:... ك- 5468
  .ما وجده: م، ك، ج- 5469
  .ساقط من ج- 5470
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  الزم طريقك ال تولع بإفـســـــاد  :5472ـهـمر الجراد على زرعي فقلت ل

  إنّا على سفر البـــــــــد زاد   منهم خطيب فوق سنبلــــة5473فقام

  

  :5474رادة في رجل يلقّب بــجـ،آخر

  5475وقد جبل الجراد على فســـــاد  أيرجى بالجراد صالح أمـــــر

  النّحــل

  *وال بد دون الشّهد من إبر النّحـل* 

أبو الفتح البستي:  

  5477 من برهّ  شكرا، أجناه من شكره شهدا5476]المرء[الحر نحل الشّكران أجناه 

  5478]:أبو تمــام[

  و وفي أذنابها الســـــــميحل  ا عســــل ـي أفواههـ   كالنّحل ف]و95[

  ]الذّبــاب[

  . ألنّه يقع على أنف الملك ، وفم األسد؛5479أجرأ من ذباب

  5480أطيش من ذباب

  5481ما الذّباب وما مرقته، لألمر يحتقر

   أن ينــــــــاال5482حمته مقاذره    نجابك لؤمك منجى الذّبــــاب

                                                                                                                                                         
  ".يبقي وال يذر:"... 143: 2، وهو في المجمع..."يذر... يبقى:"... م، ك- 5471
  .لهم:... م- 5472
  .فقال منهم: فقال منها، ك: م، ج- 5473
  ...".تلقب:... وقال آخر:" د، كبالجرا: م- 5474
  ".الفساد... وقد جعل: الفساد، ك: م- 5475
  .إلى الشكر، وما بين قوسين ساقط من ك:... ك- 5476
  .المرء شكرا: ك- 5477
  .زيادة من ك- 5478
  .114: 1، والدرة264: 1، والجمهرة46: 1، والمستقصى251: 1المجمع- 5479
  .289: 1، والدرة21: 2، والجمهرة230 :1، والمستقصى607: 1الذباب، وهو بالمجمع:"... ك- 5480
  .313: 2، وهو بالمجمع"فيه:"... ك- 5481
  .مقاذيره: ك- 5482
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  5483]:آخر[

   مــــــــالزمقوائمها فيه لحين   وكنت كذبان على الشّهد علّقــت

      * إن الذّباب على الماذي وقّـاع* 

   يتولّع  بالشّريـــــف5484ءيدنللّ

  

  البعـوض

ت وقوعك، سما أحس:  ناهضة، فقالت5486استمسكي فإنّي عنك:  للنّخلة5485قالت البعوضة

  ؟5487فكيف نهوضك

  النّمـل والـذّّر

  5488ملةاكسب من ن

  .، وقرص القملة5489ما عسى أن يبلغ عض النّملة
  حتى يطري فقد دنا عطبــــــه       ل أجنحـــةـوت للنمـستوإذا ا )162(

  5490]:أبو نصر العتـبي[

   لي عـــلال5491ولست ملتمسا بالبخل    ت ذا بـخـــل،ـاهللا يعلم أنّي لس

  والنّمل يعذر في القدر الذي حمــال     خافيـــة،5492رـلكن طاقة مثلي غي

  5493]:ابن الرومي[

  5495ي عزتــهـذّر فـفرمت مخّ ال   ا بني طاهـر، ـم يـ نداك5494تـرم

                                                 
  .زيادة من ك- 5483
  ...الذي يتعلق: م. للذي، والتصويب من ك: األصل- 5484
  .البعوض:  م- 5485
  .إنّي منك: ك- 5486
  ".بوقوعك... بوقوعك:"... م- 5487
  .295: 1، والمستقصى151: 2هو بالمجمع- 5488
  ".نمل:"... 365: 2، الدرة320: 2المجمع- 5489
  .أبو النصر العتبيني: م. زيادة من ك- 5490
  .في البخل: م، ك- 5491
  .ليس: ك- 5492
  .آخر: زيادة من م، ك- 5493
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  الّضّب

  .5497، لمن يعلّم عالما5496تعلّمني بضب أنا حرشته

  5498فالن أخب من ضب

  

بلمن يستغنى عنه5499خلّه درج الض ،  

  ، لمن يعين على نفسه 5500كّل ضب عنده مرداته

  5501إن تك ضبا فأنا حسله، في لقاء الرجل مثله

  5502وادـدو بالـ تركت الضب يعلـما   اد ـى باالكبـت الكشـو ذقـت لـوأن
  

  الحّية والعقـرب   ]ظ95[

  5503ال يلسع المؤمن من حجر مرتين

  5504أظلم من حية

  أرجل من حية

  5505أعرى من حية

  5506ال تلد الحية إالّ الحية

  5507كاألرقم؛ إن يترك يلقم، وإن يقتل ينقم
                                                                                                                                                         

  .، والتصويب من م، وك)بفتح التاء(رمتَ : األصل- 5494
  .في عسرته: م، ك- 5495
  .172: 1أتعلّمني، وهو بالمجمع: ك- 5496
  ".علما لمن هو أعلم منه به:"... ك- 5497
  ...".أخب:" 192: 1، والدرة92: 1، والمستقصى359: 1بالمجمع- 5498
  .335: 2، والجمهرة76: 2، والمستقصى337: 1المجمع- 5499
  .227: 2، وبالمستقصى"الحجر الذي يرمي به: المرداة:" ، وفيه105: 2عيده من ذاته، وهو بالمجمع: ك- 5500
  ...".فإنني:"... 38: 1ساقط من ك، وبالمجمع- 5501
  ".بالود... بالكبد.. :".ك- 5502
  ...".ال يلدغ:"... 302: 2، الجمهرة)ص( منسوب للنبي 276: 2، وفي المستقصى215: 2بالمجمع- 5503
  .293: 1، والدرة27: 2والجمهرة" الوادي... ويروى:... 232: 2، وفي المستقصى619: 1بالمجمع- 5504
:"... 241: 1وفي المستقصى".  ومن حية...أعرى:" 688: 1، وبالمجمع"، وبالراء أيضا رواية...أعدى:" م- 5505

  .298: 1، الدرة64: 2والجمهرة". الحية
  .276: 2، والمجمع249: األمثال- 5506



 495

  5508من نهشته الحية، حذر الرسن

  5509الحاوي ال ينجو من الحيات

  :المتلّمس

  اع لصممـــاـمساغا لنابيه الشّج   و رأىـأطرق إطراق الشّجاع ولف

  :أبو تّمـام

  ة النّضنـــاضـوالفيافي ، كالحي   ه اللّيالــــيـوالفتى من تعرفت

  5510]آخر[

  دة تذمــــــهـبأنّك بعد محم    مـ السوء فاعل5511متى تحمد صديق

  ــهه، أراده سمـــــفلما مس    ش صــــّلـ ترقيهاقدكطفل 

  5512]:آخر[

  5513ردي إذا لسعــتـوسمها ناقع ي  ي مجستهــاـن فـة ليـوبالضئيل

  5514]:أبو بكر الخوارزمي[

  5515ي ريـــــاضـفيا رب حية ف   ه الغــــرـال تغرنك هذه األوج

  5516]:أبو نصر سهل بن المرزبان[

  ج وقـــــعـإن أتى برد وإن ثل  لم تهجرنــــــا: قال لما قلت

  5517ف رجـــعـاب إذا الصيـثم ينس  و كــامنـــا،ـيشتأنا كالحيـة 

  5518]:أبو نصر العتبّي[

                                                                                                                                                         
  .، برواية المجمع203: 2وهو في المستقصى" يقتل يلقم، وإن يترك يلقم"... 120: 2المجمع- 5507
  ".األبلق:"... 357: 2وبالمجمع" من الرسن:... ، ك"لسعة األقرش، يخشى الرثاء األبرش:"... م- 5508
  . منسوب للمولدين321: 1في المجمع- 5509
  .زيادة من م، وك- 5510
  .طريق: م- 5511
  .زيادة من ك- 5512
  ".إذا لحست:"... ك- 5513
  .الخوارزمي: زيادة من م، ك- 5514
  .غي غياض: م- 5515
  .زيادة من م- 5516
  ".طلع:"... ، ك..."أنساب... أشتو:"... م- 5517
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  5519وآنس إذا أوحشت ، تعف عن الذّم  ي طبعها،ـتــعلّم من األفعى أمال

  ففي لحمها ترياق غائلة الســـم    5520ت نابهـاـع تحـلئن كان سم ناف

  5521دبت عقاربه

  .إن عادت العقرب عدنا لها

  األقارب عقارب

  5522 عقرب منثأخب

من حسن أثري عندهم في الصيف، : 5523؟ قالتلم ال تتشمسين في الشّتاء: قيل للعقرب

  !أبرز إليهم في الشّتاء

  سائر الحشرات

  5524الخنفساء في عين أمها حسنة

   5528، لحسنك5527يا بني: علي، قالت/  إالّ بزق 5526ما أمر بأحد:  ألمها5525   قالت الخنفساة]و96[

  .          تعوذين

  كأنس الخنافس بالعقــــــرب         ن إل شكلـــــهـ قريّلـوك

  5529]:األحنف العكبرّي[

  تأوي إليه ومالي مثله وطــــن   ى وهــنـالعنكبوت بنت بيتا عل

  ف وال سكــن ـوليس لي مثلها ال    نـ سك5530اـوالخنفساة لها من جنسه
                                                                                                                                                         

  .زيادة من م وك- 5518
  ". منها يوما على الدم...واسر:" ج- 5519
  .سنّها: ك- 5520
  ".إلينا:"... 79: 2في المستقصى- 5521
  ...".و:" 139: األمثال- 5522
  "...، فقالت...تشمسين:"... ك- 5523
  .، ثم صححها الناسخ بالهامش-وكذلك في م-رامشة، : في المتن- 5524
  .الخنفساء: م- 5525
  .على أحد: ك- 5526
  .يا بنية: م، ك، ج- 5527
  .تحبك: ك- 5528
  .األخنف العسكري:  من ك، مزيادة- 5529
  .شكلها... والخنفساء: ك- 5530
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  5531]:خالد بن صفوان[

 في 5535]في الصوف[وس  من الس5534]أسرع[ في مالي 5533]من العيال[ 5532لئلثون

  .الصيف

  5538 جلدا أملسا5537]تقرض[عثيثة :  األحنف وقيعة بعض السقّاط فيه، فقال5536بلغ

  

  :العرب[

  5540]5539أصنع من سرفة

  5541]:العامة[

  5542أذّل من قراد في لحية قواد

  :الّصابي

  . الشّراب، وتهافت الفراش في الشّهاب5544 وقوع الذّباب في5543]أمضى من[

  5545]:العامة[

  .5546ودهدالخّل إالّ ال يصبر على 
                                                 

  .زيادة من م، وك، وج- 5531
  .التّلثون: لتكون، ج: م- 5532
  .تكملة من ج- 5533
  تكملة من ج- 5534
  .ساقط من ج- 5535
  .بلغت: م- 5536
  .ورد بالهامش- 5537
  ...".تقرم:"... 158: 2في المستقصى- 5538
  ".ذويبة تنقب الشجر" السرفة: ورد بالهامش- 5539
: 1، والجمهرة213: 1والمستقصى" تنقب الشجر، وتبني فيه بيتا... هي ذويبة:" 569: 1ساقط من ج، وبالمجمع- 5540

  .264: 1، والدرة478
  .ساقط من ج- 5541
، برواية 134: 1، وبالمستقصى"بمنسم:"... 395: 1، وبالمجمع"قرد::"... ك، ج. وفي لحية فراد: في م ورد بعده- 5542

  .380: 1المجمع، والمجمع أيضا
  .تكملة من ج- 5543
  .على: ج- 5544
  .ساقط من م، وج- 5545
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  ل الّرابــعـالفص
  في سائر الفنــون واألغــراض 

 5550 فيما يتمثّل به ويجري مجرى األمثال5549]5548]الفصل[من هذا [ 5547فالفصل األول

  .من ذكر أحوال اإلنسان وأطواره المختلفة وما يأخذ مأخذها

  5551وصف الشّباب والشّاّب

  غصن شبابه رطيب وبرد حداثته قشيب

  .؛ كأنّما قد سيره اآلن5552]وغرته[باب هو بعذرة الشّ

  5553*وللشّباب شرة وعيهق* 

  5555] وشرتهاوأجاب الصب [5554أطاع الشّباب وغرته

  . وأذال ذيول الهوى5556]االصب[جر أزر 

  .5557ركض في ميدان التّصابي، وجنى ثمرات المالهي

  .الشّباب باكورة الحياة

  ي الشّـــبابـة فـح الجنّـروائ   ة التّصـــابيـاب حجـإن الشّب

  . أوائله؛ كما أن أطيب الثّمار بواكيرهاشأطيب العي

  

                                                                                                                                                         
  .وب للمولدينس من273: 2في المجمع- 5546
  .وهو الفصل: الفصل، ج:   م، ك- 5547
  .ساقط من ج- 5548
  .ساقط من م- 5549
  .المثل... أو: م، ك، ج- 5550
  .وصف الشباب والنبات: الشباب، ج: م، ك- 5551
  .زيادة من ك- 5552
  .والشباب، وهو ساقط من ج: م- 5553
  .أضار: ، ج"وعزته... أطاب:" م- 5554
  .وأجاد: ورد بالهامش، م، ج- 5555
  .ورد بالهامش- 5556
  ...بواكيدها... ميادين:... ك- 5557
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  5558]:النمري[

  عـه تبـا لـإذا الدنيـحتّى انقضى ف  5559هـما كنت أوفي شبابي كنه غرت] ظ96[

  5560]:آخر[

  دلــد بـوم واحـاب بيـن الشّبـم   اـا بأجمعهـا الدنيـن فمـال تكذب

   5561:]ابن الرومي[

  دـنهار الشّيب أهدى وأرش: فقالوا     رـباب معاشعن ليل الشّ 5562وعزاك

  دى وأبـردـل أنـّل اللّيـولكن ظ      دى لسعيـهـ أه5563فقلت نهار المرء

  ذّم الشّباب

  5564الشّباب مطية الجهل ومطية الذّنوب

  .سكر الشّباب أشد من سكر الشّراب

  *ؤه الكبربد نونإن الشّباب ج* 

  :]ابن المعتز[

  ر، وعلمه محقورجهل الشّباب معذو

  5565:]غيره[[

  5567]5566شبابه أعمى عن الرشد أصم عن العذل

  الـ غــــــداة استق5568ظلّه ف الـلـــه وفيـلم أقل للشّباب في كن
                                                 

  .زيادة من ك- 5558
  .عزته: م- 5559
  .زيادة من ك وج- 5560
  .زيادة من ك وج- 5561
  .وغرك: ك- 5562
  ...".نهارا لمن:"... م- 5563
  .514: 1، وهو بالمجمع...ومظنّة: م- 5564
  .ساقط من م- 5565
  .العدل، والتصويب من م، وك: األصل- 5566
  .ساقط من ج- 5567
  .في حفظه: م، ك، ج- 5568
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  5569سود الصحف بالذّنوب وولـــي      ى أنـزل مقــيما إلـزائر لم ي

  5570وصف الشّيب

  5571نور غصن شبابه

   المشيب5572]ئـع[بدت في رأسه طال

  5573بعنان شبابهأخذ الشّيب 

  5574]أغزاه الشّيب جيوشه[

  . شبابه5575]برد[طرز الشّيب 

  . وتبيض5576الحت الشّعرات البيض، وجعلت تفرخ

  .أقمر ليل شبابه

  .ألجمه الشّيب بلجامه، وقاده بزمامـه

  5577عاله غبار وقائع الدهر

  5578]بينا هو راقد في ليل شبابه، إذ أيقظه صبح المشيب[

  .عمره بغير حسابطوى مراحل الشّباب، وأنفق من 

  .مناهل 5579جاوز الشّباب مراحل، وورد من الشّيب[

  5581]محاسن روائه محا  شبابه، وا الدهر شاب5580فّل

                                                 
  :ورد بالهامش- 5569

  سود الصحف بالذنوب وولى  زائر زارنا أقام قليال
  .الشيب: وصف الشباب: ج- 5570
  .رطيب... الشّيب: م- 5571
  .ساقط من ك- 5572
  .ساقط من م، وج- 5573
  .ساقط من ج- 5574
  .ساقط من ج- 5575
  .ساقط من ك- 5576
  .تَفْرح: م- 5577
  .الشيب، وهو ساقط من ج:"... م- 5578
  .ساقط من ج- 5579
  .المشيب: م، ك- 5580
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  مدح الشّيـب

  .الشّيب حلية العقل وسمة الوقار

  5582الشّيب زبدة مخضتها األيام وفضة سبكتها التّجارب]   و97[

  *إن المشيب رداء العلم واألدب* 

  5583* بلغتهيا عائب المشـيب ال* 

  5584سرى في طريق الرشد بمصباح الشّيب

  5585]عصى شياطين الشّباب، وأطاع مالئكة الشّيب[

  ي النّـــــــذيـرـان يغنـلو ك    ر نــذيــــــرـيـب خـالشّي

  *وما خير ليل ليس فيه نجوم* 

  .5586للشّيخ الرأي، وللشّاب الكيس

  . عن سماع5587الشّيخ يقول عن عيان، والشّباب
ابن املعتز:  

  كـوارحم الصغير، فإنّه أعز بالدنيا من  ك، ـرف اهللا قبلـعظّم الكبير، فإنّه ع

  بـالنّور في القضيب الرطي 5588أن ترى  اـس عـــجيبـقد يشيب الفتى ولي

  5589:]دعبل[

  5590وف النّازلينــــــاـي للضيـلحب  ضـــيف: لـب لما قيـأحب الشّي

  

  

                                                                                                                                                         
  .قّل، والتصويب من م وك: األصل- 5581
  .ساقط من ج- 5582
  .األعوام: م- 5583
  ...".الشيب:"... ال بلغته، ج: م- 5584
  .المشيب، وهو ساقط من ج: ك- 5585
  ".كيس... رأي،:"... م- 5586
  .والشاب: م- 5587
  .يرى: ك، ج- 5588
  .زيادة من م وك- 5589
  .يجيء الضيوف: الضيوف، ج:... م- 5590



 502

  

  :5591]وله[

  د إخــــالقـك إالّ بعـوليس يرضي  5592هـدتك حـإنّي أنا السيف ال ترضي

  5593:]أبو تّمـام[

  رأي واألدبــام الـسـإن ذاك ابتـف    ه ــر بـاض القتيـك إيمـوال يروع

  5594]:أبو الفتح البستي[

  ـــعـك مولــي بوصلـي أنّـوتيقّن  5595يــي وال تترحلـي دومـا شيبتـي

  5596زعـك أجـوف إرتحالـن خـفاآلن م    اـك ساهيـن حلولـزع مـقد كنت أج

  ذّم الشّيب

  :عبيد بن األبرص

  * الشّيب شين لمن يشيب5597]و* [

   5598:]قيس بن عاصم[

  الشّيب خطام المنية

  :5599أكثم

  .الشّيب عنوان الموت[

  :الحّجاج

  .الشّيب بريد اآلخرة

  

                                                 
  .زيادة من م وك- 5591
  .جدته: ج. يرضيك، والتصويب من م، وج: األصل- 5592
  .آخر: ك. زيادة من م، وج- 5593
  .زيادة من م وك- 5594
  .ترحلي:... ك- 5595
  ...". من حذر...مرة:"... ، وفيها377: 4مرة، والبيتان باليتيمة: مدة    واآلن، ج: ...م، ك- 5596
  .ساقط من م، وك، وج- 5597
وهو قي بن عاصم بن سنان المنقري، أحد أمراء الشجعان حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، وفد . ساقط من ك- 5598

  .434: 1، إمتاع األسماع7196: اإلصابة. على النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأسلم
  .أكثم بن صيفي: م، ك، ج- 5599
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  5600]مالك بن أنس

  5601الشّيب توأم الموت

العتبي :  

  5602الشّيب مجمع األمراض

  :العتّابّي

  . المنيةالشّيب نذير

  :5603يونس النّحوي

  الشّيب وكّل عيب

  :محمود الوّراق

  5604الشّيب إحدى المنيتين

  :ابن المعتّز[

  الشّيب أول مواعيد الفناء

  :غيره

  5606] الفساد]5605عنوان[الشّيب 

  5607الشّيب ناعي الشّباب، ورسول البالء[

  5609]5608الشّيب قناع الموت{

                                                 
  .رحمه اهللا تعالى:... ورد بالهامش، ك- 5600
  ".توأم الموت الشيب:" ج- 5601
  ".مجمع األمراض الشيب:" ، ج..."تجمع:"... ك- 5602
 هـ، معجم 182يونس بن حبيب النحوي األديب، إمام نحاة البصرة في عصره، وشيخ سيبويه، توفي سنة - 5603

  .231: 2، المزهرة64: 20األدباء
  .الميتتين: ج- 5604
  .ساقط من ك- 5605
  . م، وج جاءت األمثال بترتيب مختلففي. ساقط من ج- 5606
  .البلى: م، ج- 5607
  .المقت: م، ك- 5608
  .514: 1ورد بالهامش، وهو بالمجمع- 5609
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  الشّيب قذى عين الشّباب

  5611}]5610:غيره[

  5612الشّيب غمام قطره الموت

   تقرب من الساحل /والشّيب سفينة.    الموت ساحل الحياة]ظ97[

   شر العمائم5613]الشّيب [[

  5615]5614من عرف الستّين أنكر نفسه

  .عيب ال عدمناه:  في المرآة فرأى بلحيته شيبا كثيرا فقال5616نظر سلميان بن وهب

  :مسلم بن الوليد

  ددووـ على البغضاء ميءأعجب بش    5617الشّيـب كره وكـره أن نفارقـه

  5618]:غيره[

  د الفاطميينــــاـمن ابن ملجم عن  د غانيــة ـالشّيب أعظم جرما عن

  5619]:أبو تّمام الطّائي[

  5620عـس مهيـطريق الردى منها إلى النّف  ودي خطّــةـفبغدا الشّيب مختطّا 

  عد يــــرقّـوذو اإللف يقلى والجدي  وىــهو الزور يجفى والمعاشر يجت

  5621]عـب أســود أسفـي القلـولكنّه ف  ـعض ناصـله منظر في العين أبي[

                                                 
  .ساقط من م وك- 5610
  .ساقط من ج- 5611
  ".الغموم:"... ، ك، ج..."قطرات:"... م- 5612
  .ساقط من ك- 5613
  .الشيب، والمثل ساقط من ك:... م- 5614
  .ساقط من ج- 5615
. هـ272مون، ووزير المهتدي باهللا، ثم المعتمد، مات في حبس الموفق سنة أثي، كاتب المسليمان بن وهب الحار- 5616

  .37: 3، النجوم الزاهرة506: سمط الآللي
  .أن يفارقني: م، ك، ج- 5617
  .آخر: ك. زيادة من م- 5618
  .أبو تمام: زيادة من م، وك، ج- 5619
  .الطريق الواسع: المهيع- 5620
  .خالص السواد: ورد بالهامش، أسفع- 5621
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  5622]دعـه وهو أجـوأنف الفتى من وجه  ىـونحن نرجيه على الكره والرض[

  5623]:غيره[
  ــررهــألأل غــــــــ ت5624ابـا رأت شيـكـــــــت ملّـتضاح )163(

  دي خبـــــــــرهـأنبئك عن  ال تعجبـــــي: اــ له5625تـقل
  ي مطـــــــــرهـودمع عين  ام للـــــــردىـذا غمــه )164(

   5626]:غيره[{

  ه فــــــذلكـي شيبــكان فل  ى حسابـــاـر الفتـان عمـو كل

   5627]:الّصابي[

  5629} القـــذى5628اـي أواخرهـسب ف  أس يـــــرـل الكـر مثـوالعم

  مدح الخضاب

   الشّبابين5630الخضاب أحد

  5631]الخضاب تذكرة الشّباب[

ـّام ـال قليـمحيا لي      5632هـ إماتتيـن فـوت ولكـالشّيب م   الت وأيـــــ

  5633]:المتنّبي[

  هـر فاحمـ الشّع5634نـقبيح ولكن أحس  هـاض ألنّـاس البيـوما خضب النّ

                                                 
  .زيادة من ج- 5622
  .ورد بالهامش، وهو ساقط من ج- 5623
  .شعري: شيبي، ج: م- 5624
  .فقلت: ج- 5625
  .آخر: زيادة من م، ك- 5626
  .زيادة من ك- 5627
  .أواخره: ك- 5628
  .ساقط من ج- 5629
  .إحدى، وفيها نسب المثل للصابي: م- 5630
  .ساقط من ج- 5631
  ".إقامته... ليل:"... م- 5632
  .زيادة من م وك- 5633
  أسود: ك- 5634
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   5635:]ابن المعتّز[
  اخلضاب شباب جديـــــد: فقلت  النصول مشيب جديــــد : وقالوا )165(

  ـودذا يعـــــ فه5637د هذاافإن ع  5636]ذا[ذا بإحســـــان ــإساءة ه

  5638]:غيره[

  * حرمة الكتـم5639وللشّباب تراعى* 

   5640]:غيره[
  *للضيف أن يقرى ويعرف حقّـه*  )166(

  5641*]والشيب ضيفك فاقره بخضاب* 

  :عبدان األصفهانّي   ]و98[

   لحياتـــــي5642صـاع منغّـوهو ن      ة لعداتـــيــي شماتـي مشيبـف

  ــيور وفاتـــى خضـلي أنس إل       وفيــه5643ومـاب قـب الخضـويعي
  ة الغانيـــاتـ خل5644ّتـه رمـما ب      ر منــيـم السرائـن يعلــال وم )167(

  5645وم مراتــــيـّل يـه كـما تريني      ب عنّــيـّت أن يغيـ رمــاإنّم
  وه النعــــاتـرى وجـسره أن ي      ي ومـن ذاـي نفسـاع إلـو نـوه )168(

 ذّم الخضــاب
  الخضاب من شهود الزور

                                                 
  .اقط من جس- 5635
  .هذا، وهو ساقط من ج: م- 5636
  .ذاك: ج- 5637
  زيادة من ك- 5638
  .ساقط من م وك- 5639
  .تراعى:، م، ك)بالتاء والياء(وردت - 5640
  .ساقط من ج- 5641
  .مبغض: ك- 5642
  .قومي: ج- 5643
  ...ما تّصمرمت: ك- 5644
  .مواتي... ما يدنيه: ج- 5645
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  الخضاب حداد الشّباب

  :محمود الوّراق

  في كّل ثالثة يعـــــــــود   ب الّـــذيـب الشّيـا خاضـي

  فكأنّه شيب جديـــــــــد   ــــداـول إذا بــصـإن النّ

  مكروهها أبدا عتيــــــــد   ــةـة روعـــــه بديهـول

  فلن يعود كما تريــــــــد      أراد5646ب لمـــاـدع المشيــف

  ؟ الكبرإن خضبت الشّيب فكيف تخضب[

  الخضاب كفن الشّيب

  أدّل على الـمشيب من الخضـاب  ؟يءتستّر بالخضاب، وأي شـــــ

  5647]:غيره[

  5648]ســل المليك له سترا من النّار  يا خاطب الشّيب بالحنّاء تستـــره

  :5649]المتنبّي[
  تركـت لون مشييب غري خمضوب  5650]مموهة[ومـن هوى كلّ من ليست  )169(

  رغبت عن شعر في الوجه مكذوب  5651هومن هوى الصدق في قولي وعادت

  5653]ومشارفة الفنــاء[ 5652وصف الكبر

  تضاعفت عقود عمره

  أخذت األيام من جسمه

  5654]الدهر ثلمة األناء[ثلمه 

  5655تركه كذي الغارب المنكوب، حتّى قوسه الكبر
                                                 

  .في ك وج وردت األبيات واألمثال بترتيب مختلف. كما: م، ج- 5646
  .آخر: زيادة من م، ك- 5647
  .ساقط من ج- 5648
  .زيادة من م، ك- 5649
  .ورد مطموسا بالمتن، وأعاد الناسخ كتابته بالهامش- 5650
  .وعادته، وجاء البيتان في ج بترتيب مختلف: ك- 5651
  ".المشيب:"... ك- 5652
  .ساقط من م- 5653
  .مثلمة الدهر، ثلم األنام: ، ج..."ثلم الدهر إياه: ساقط من م، ك- 5654
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  . قناته5656عوج المشيب

  5657]ماء شبابه[هريق 

  5658] استشن أديمه[  ]ظ98[
  نضب غذير شبابه )170(

   جناحهكسر الزمان

  5659نقض الدهر مرته

   ما نشر منه5660طوي
  قيده الكرب )171(

  ـدـ لصيـ5662وـل أدنـي خاتـكأنّ    ىـ الدهـر حت5661ّاتـي حانيـحنتن
  ــدـي بقيـدا أمشـت مقيـولس   يـن رآنـب مـقريب اخلطو حيس )172(

   إليه رسل المنية5663اختلفت

وداع، وأشرف  ووقف على ثنية ال، عمره، وانطوى عيشه، وبلغ ساحل الحياة5664قد خلق

  .على دار المقام

  .ورةص منه إالّ أنفاس معدودة وحركات مح5665لم يبق

  

                                                                                                                                                         
  ...".الغارب حين قوسه:... م- 5655
  .الشيب، وهو ساقط من ج: ك- 5656
  ...أريق: ورد بالهامش، م- 5657
  .ساقط من ج- 5658
  ".القوة: المرة:" ، وفيه391: 2المجمع- 5659
  .طوى: م- 5660
  .جانيات: ج- 5661
  :يأدو، أي ينحني، وجاء بالهامش: ج- 5662

  .ثل بهال أدري قائله، قيل كان الشريف العباسي رحمه اهللا تعالى يتم

  والدهر ذو قــوة وبطـش  أرعشني الدهر أي رعش

  واليوم أعيى، ولست امشي  قد كنت أمشي ولست أعيى
  .اختلف: ك- 5663
  .حلق:... ك- 5664
  .تبق، وهو ساقط من ج: م- 5665
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 وصف الغنـى
   له فراش النّعمة5666هب عليه نسيم الثروة، وتمهد

  5667درت له أخالف الدنيا ومطرته سحائب الغنى

  5669تفرعت شعب حاله 5668]اتّسعت مواد ماله، و[

  .امتأل واديه من ثاغية صباح، وراغية رواح

  .مت أكياسه فضة وتبراور

  5670عنده من العين ما تقر به العين

  . مستظهر بخبايا الحقائب، وأسرار األخراج، وضمائر الصناديق5671وهو

  5672]والمال[مدح الغنى 

  .، لكفى به فضال5673لو لم يكن في الغنى إالّ أنّه من صفات اهللا

  5674*إن الغنّي طويل الذّيل مياس* 

  5675استغن أو مت

  لمال الوضيع با5676قد شرف

  5677*إن الحبيب إلى اإلخوان ذو المال* 

  5678]والفقر في الوطن غربة[المال في الغربة وطن، 

                                                 
  .ومهد له، وهو ساقط من ج: م- 5666
  .ومطر له، وهو ساقط من ج: ك- 5667
  .ساقط من ك- 5668
  .أحواله: م- 5669
  ".عنده من المال عائرة عين:" 627: 1وفي المجمع- 5670
  .هو: م، ك، ج- 5671
  .مدح المال والغنى: ما بين قوسين ساقط من م، ج- 5672
  .اهللا تعالى، وهو ساقط من ج: م، ك- 5673
، 409: 1، وفي المستقصى"قاله عمر رضي اهللا عنه في بعض عماله:" ، وفيه48: 1ساقط من ج، وهو بالمجمع- 5674

  .35: وهو في خاص الخاص
  .، منسوب للمولدين500: 1فال يغررك ذو نسب، وبالمجمع:... 218: مثالاأل- 5675
  .يشرف: م- 5676
  .، منسوب ألحيحة بن الجالح218: هو في األمثال- 5677
  .ورد بالهامش- 5678



 510

  .اآلمال متعلقّة باألموال

  :ابن المعتّز

  ي العالــــمـود فـت المسـفأن    ىـ الغن5679يـروة فـت ذا ثـإذا كن
  ك مـــــــن آدمــر أنـختب  ـورةـب صــن نسـك مـوحسب )173(

  5680:]آخر[

  يا مالــي: تـ إذا نادي5681دايـإالّ ن      ـيـت يخذلنـداء إذا ناديـّل النّـ   ك]و99[

  5682]:آخر[

  ة ينطـقـرء الهيوبـه المـلسانا ب   ىـى إن للغنــ بالغن5683اـاه تميمـوب

  المال يكسب أهله المحبـة

  5684ال مجد إالّ بمال

  الرجال باألموال

  5685المال خير مآل

  5686]وقوته[مال المرء موئله وقوته 

  5687 مالك ما نفعكخير

  5688ذّم الغنى والمـال

  5689﴾إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغنى﴿

  .الغنى يورث البطر

                                                 
  .من غنى: ك، ج- 5679
  .زيادة من م، وك، وج- 5680
  .ندائي: م، ك، ج- 5681
  .زيادة من م، وك، وج- 5682
  .وتاه تميم: ك- 5683
  .إالّ بالمال: ك- 5684
  .المال: ج- 5685
  .وقوته قوته: ج. ساقط من ك- 5686
  .335: 1المال، وهو بالمجمع:... ج- 5687
  .المال والغنى: ج- 5688
  . 7 و6: اآليتان:  سورة العلق- 5689
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  5690]رب نعل شر من الحفى[
  غىن النفس أفضل من غىن املال )174(

  5691]الغنى غنى القلب ال غنى المال[

  5692المال ملول

  5693]المال ميال[

  .5694طبع المال طبع الصبى، ال يوقف على حين رضاه وسخطه

  يفارقك 5695ال ينفعك ما لمالمال 

  .، لحسن ريشه5697، كما أن الطّاووس يذبح5696قد يكون مال المرء سبب حتفه

  :5698يحي بن معاذ

  .الدهرهم عقرب؛ فإن أحسنت رقيتها، وإالّ فال تأخذهـا

5699مدح الفقــر
  

  .الفقر شعار الصالحين

  .، والغنى مثقل5700الفقر مخفّ

   أقّل عدوا من الغنى5701الفقر

  .ن ال تجدإن من العصمة أ

  

                                                 
  ".الحفاء:"... 415: 1ساقط من م، وبالمجمع- 5690
  .زيادة من م- 5691
  .مملوك: ج- 5692
  .ورد بالهامش- 5693
  ...".ال يثبت على حال... الغنى:... م- 5694
  .حتى: م- 5695
  .ربما يكون السبب حتف صاحبه: م- 5696
  .قد يذبح:... الطائر قد يذبح، ج:... ك- 5697
  .رضي اهللا عنه: ك- 5698
  .الفقير، والتصويب من م، وك: األصل- 5699
  .مخفف:... ، ك...الفقير: م، ج- 5700
  .الفقير: م، ج- 5701
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  :5702الثّورّي

  .، في سبيل اهللا5703الصبر على الفقر يعدل الجهاد

  :أبو العتاهيـة

  وأن الغنى يخشى عليه من الفقــر   ألم تر أن الفقر يرجى له الغنــى

  5704]:وله أيضا[
  على الغىن لو صح منك النظــر  ن فضلـــهـر ومـمن شرف الفق )175(

ـّك تعصي اهللا تبغ   صي اهللا كي تفتقــــرولست تع  ىـي الغنـأنــ

   5705]:ذّم الفقر[
  .الفقر مجمع العيوب

  .الفقر كنز البالء

  .القلّة ذلّة

  5706الموت األصغر/   الفاقة ]ظ99[

  5707كاد الفقر يكون كفرا

   كالفقر5708ال فاقة

  .5709الغني مجّل مبجل، والفقير مذّل مبتذل

  !؟5710ال أدري أيهما أمر؛ موت الغني، أو حياة الفقير
  اؤهـت عليه أرضه ومسوضاق     حــياؤهـرء قّل املإذا قلّ مال )176(

  ولم أر بعد الكفر شرا من الفقر    ولم أر بعد الدين خيرا من الغنى

  

                                                 
  .رضي اهللا عنه: ك- 5702
  .الغنى: ك- 5703
  .زيادة من ج- 5704
  .ساقط من ج- 5705
  .األحمر: ، جم- 5706
  .203: 2، وهو بالمستقصى...أن يكون: م- 5707
  .ال فاقرة: ج- 5708
  .والفقر... الغنى: محلّل، ك:... م- 5709
  .الفقر:... ، ك...أم:... م، ك، ج- 5710
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  5711وصف الفقير

  5713]ويركب من الفقر ظهر بهيم[، 5712يرتضع من الدهر ثدي عقيم

  5714لـو بلغ الرزق فاه لواله قفاه

  ـــره الد5716 الفقر، وانتزف ماءه5715]فيه[جاء بوجه قد غير 

  . لحياه رعدة5717ال يملك غير الجلدة بردة، وال تلتقي

  5718ليس معه عقد على نقد

  5720]وىالطّ[وعشاؤه  5719اؤه الجوىدغ

  5721]عليه[قد أحلّت له الضرورة ما حرم اهللا 

  ، وفي بيت بال بيت5722حي كميت

 إلى أن رقع قميصه 5725 أن الحاجة والجهل أحوجاه5724]أي[، 5723سراويله في زيقه

  .بسراويله

  5726]عــادةالّس[

  .5727أسعد النّاس من كان له القضاء مساعدا وكان لتلك المساعدة  أهال
                                                 

  .الفقر:... الدهر، وهو ساقط من ك، ج:... م- 5711
  .عقم: م- 5712
  .زيادة من ج- 5713
  .مولدين، وهو منسوب لل"لتوالّه:"... 272: 2في المجمع- 5714
  .ساقط من ج- 5715
  ...واغترف ماء: ك- 5716
  .وال يلتقي: ك- 5717
  ...".عقدة:"... ، ج..."له:"... ك- 5718
  .الطّوى: ك- 5719
  .ساقط من ك- 5720
  .ساقط من ك- 5721
  .حي ميت: م- 5722
  . منسوب للمولدين498: 1، وبالمجمع..."و:"186: ربقة، وهو باألمثال: ج- 5723
  .ساقط من م- 5724
  ...والجهد:... ، ج...وجتهأي أن الحاجة أح: م- 5725
  .ساقط من ك- 5726
  ...".السعادة... يكون، وأن يكون:"... ك- 5727
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  .حسن الصورة أول السعادة

  . ما يسره5728من سعادة المرء أن يطول عمره، ويرى في عدوه

  .أسعد النّاس من جعل اهللا النّعمة وطاءه، والعافية غطاءه، والعقل عطاءه

  :5729]الفالسفــة[

 5731، وجودة العقل، وتأتّي المطلوبات، والمحبة منة الخلق5730]مةسال[: السعادة أربع

  .الناّس

   5732:]الشّقّــاوة[
  .5733الشّقي من ال يثق بأحد، لسوء ظنّه، وال يثق به أحد لسوء فعله

  .الشّقي من كان مشغوال بال دين وال دنيا

  .5734أشقى الشّقاء الفقر واإلثم

  .ه أشقى النّاس من ذهبت مادته وبقيت عادت]و100[

  5735:]في كتاب المبهج[
  . المكدود المكدي5736أشقى األشقياء

  5737]والشّقي من كان بين سخط الخالق وشماتة المخلوق[

  5738]:األمن[

  5739]ناألم[أدوم األشياء سرورا 

                                                 
  .في العدو: م- 5728
  .ساقط من ك- 5729
  .ساقط من م- 5730
  .في: إلى، ج: م، ك- 5731
  .ساقط من ك- 5732
  ".بأخذ سوء فعله.:"... ساقط من م، ك- 5733
  .اإلثم والفقر:... األشقياء الفقير األثيم، ك:... م- 5734
  .المبهج:  بالهامش، كورد- 5735
" يزيد" أشقى النّاس في الدنيا والعقبي : قال المحققون من أهل اإلسالم:" الناس، في م، ورد بعده من الناسخ: ك- 5736

  ".المكدي:"... 62: وهو المبهج". عليه اللّعنة ومحوه
  ...".و:"...62: الشقي ، وهو بالمبهج: ، ج"وشماتة األعداء:"... ساقط من م، ك- 5737
  .ساقط من ك- 5738
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  .أحسن النّاس عيشا آمنهم

  .من أحب أن يعيش آمنا فليكفّ عن الذّنوب

  5740رب أمن سببه الخوف

  5741األمن نصف العيش

  5742]لخــوفا[
  5743عيش لخائفال 

  .ادن من الخوف تأمن
   ال ختف5744]و[ال تسئ  )177(

  .المرض حبس البدن، والخوف حبس الروح

  .أنس األمن يذهب وحشة الوحدة، ووحشة الخوف تذهب أنس الجماعة

   5745]:الشّغل والفــراغ[

الفراغ مفسدة5746إن يكن الشّغل مجهدة، فإن .  

  5747والـت مأملو قد فرغت لما أصبح   والـت مشغـإفرغ لحاجاتنا ما دم
  تناط اآلمال مبن اتصلت عليه األشغال )178(

  .من الفراغ تكون الصبوة

  * إالّ شغل قلب فارغ5748ما العشق* 

   5749ما أطيب الفراغ على النّجــح

                                                                                                                                                         
  ".اآلمن... النّاس:"... ورد بالهامش، م- 5739
  .شبيه بالخوف: ، ك...يشبه: م- 5740
  إذا القـــــوت تأتـي لـك والصحـة واألمـن: جاء في هامش ج- 5741

  فال فارقك الحزن              فأصبحت أخا خوف  
  .ساقط من ك- 5742
  ".لمن يضاجع الخوف:"... 250: 2في المجمع- 5743
  . كساقط من- 5744
  .ساقط من ك- 5745
  .يكن: م، ج- 5746
  .في م وك ورد بترتيب مختلف. معموال- 5747
  .العيش، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 5748
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  ن الفـــراغـالء مـاب البـوأسب         الـك شغـراغ عليـلقـد هاج الف

  5750]مدح الّسفر والغربــة[
  .نمواتغ 5752]تصحوا و[سافروا  5751]في الخبر[

  .أحدث سفرا أحدث لك رزقــا 5754]يابن آدم: لتّوراةا [5753في

  5755]:العاّمة والخـاّصة[
  .البركات في الحركات

  5756 قوامه ونظامه]بها[السفر أحد أسباب المعاش التّي 

  . بعضها إلى بعض5758 في أرض، بل فرقها وأحوج]الدنيا[ لم يجمع منافع 5757إن اهللا

  .يكسب التّجارب، ويجلب المكاسب و/العجائب 5759]يرى[  المسافر ]ظ100[

  .، وينشط الكسالن، ويسلّي الثّكالن، ويطرد األسقام، ويشهي الطعام5760السفر يشد األبدان

 5763األقطار 5762]وبدائع[ 5761من فضل السفر أن صاحبه يرى من عجائب األبصار

  . إلى شكر نعمته5765وحكمته ويدعوه 5764ومحاسن اآلثار ما يزيده علما بقدرة اهللا
                                                                                                                                                         

  ".المنجح:"... ، ج"العيش على الجدة:"... م- 5749
  .ساقط من ك- 5750
  .ورد بالهامش- 5751
  ".سافروا تغنموا:" 439: 4سافروا تفتحوا، في زهر اآلداب: ساقط من م، ج- 5752
  .وفي: ج- 5753
  .ساقط من ج- 5754
  .ساقط من ك- 5755
... العيش:"... 439: 4المعيشة، وهو بزهر اآلداب:... ، ك...قوام المرء:... ما بين قوسين ورد فوق السطر، م- 5756

  ".وعليها نظامه
  .تعالى: م، ك، ج- 5757
  ...."تعالى:"... 439: 4، وهو بزهر اآلداب...وأخرج:... ما بين قوسين ساقط من م، وفيها- 5758
  .439: 4يسمع، وهو كذلك في زهر اآلداب: م، ك، ج. ورد تحت السطر- 5759
  .األوطان: م- 5760
  .األقطار: األمصار، ك: م، ك- 5761
  .كتب خطأ في المتن، وصححه الناسخ بالهامش- 5762
  .األخبار: األوطار، ج: ك- 5763
  .اهللا تعالى: ك، ج- 5764
  .، منسوب للمولدين319: 1في المجمع.ويدعو: ج- 5765
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  5766قدر يتحركحرك ال

  5767*وإذا نبابك منزل فتحول*

  . إذا كان في إيحاشهم أنسك، واهجر وطنك إذا نبت عنه نفسك5768أوحش أهلك

  5769]ما حملك[ليس بينك وبين بلد نسب، فخير البالد 

   ]5770:سهل بن هارون[

  .لست ممن يقطع نفسه في صلة وطنه

  5771]:غيره[

  اء الوطر في الوطن قض وتعذّر ،5772ربما أسفر السفر عن الظّفر

  5773بل المقام على خسف هو السفـــر  راـى سفـزداد الغنـليس أرتحالك ت

   5774ّ[:البحتري[

  5775ى وتغـــربـل الغنـفالبس له حل  ]دمـمع[ة ـاك حلّـوإذا الزمان كس

  وفـام أطـقـي للمـدر أنّـم تـول  5776رناـسلــت و أقمـتقول سليمى، ل

   5777]:ابن عّباد[

                                                 
  .، منسوب للمولدين319: 1معفي المج- 5766
  احذر محل السوء ال تنزل به: ، نسبه المحقق بالهامش لعبد قيس بن خفاف السلمي، وصدره271: األمثال- 5767
  .أهلها: ج- 5768
  .ورد في م، وك، وج بترتيب مختلف، وما بين قوسين ساقط من ج- 5769
  .ورد بالهامش- 5770
  .ورد بالهامش، ساقط من م- 5771
  ...فربما: 455: ثمار القلوب- 5772
  ...".فقر خسف... ... يحوي عزه:... ، ج...فقر... ...الرحيل لتطلب:"... م- 5773
  .زيادة من م- 5774
  .النّوى، وما بين قوسين ساقط من ج: م، ج- 5775

  ):وقد تقدم(ورد بعده في م، 

  عروة بن العبد

  ومن المال يطرح نفسه كّل مطرح  ومن يك مثلي ذا عيال ومقترا

  ومبلغ نفس عذرها مثل منجــــــح يب رغيبةليبلغ عذار أو يص
  .، وصححه الناسخ بالهامش- وكذلك هو في م-بأرضنا، : ورد بالمتن- 5776
  .زيادة من م- 5777
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   5779]والمقتول دون ماله شهيد[ المقبوض غريبا شهيد، :شهيدان: المنقول 5778]الخبر[

  ذّم الّسفـر والغربــة

   5780]:في الخبر[

 بل :، وقيل5782السفر قطعة من العذاب 5781إن المسافر ومتاعه على قلت إالّ ما وقى اهللا

  5783العذاب قطعة من السفر

  5784]يا رب فارددني إلى ريف الحضر  ن السفــرـة مـكّل العذاب قطع[

  5785ة أو تطـــربـدعته إليها حاج  ان ببلــدةـرء كـمام المإذا ما ح

، والسقم حريق الجسد، 5787األذي  متقاربة؛ فالسفر سفينة5786السفر والسقم والقتال ثالث

  .والقتال منبت المنايا

  .السفر الشّاســع، والبناء الواســع:  بهما5788 شيئان ال يعرفهما إالّ من بلي]و101[

  .دك فال تنس نصيبك من الذّلبل 5789]غير[إذا كنت في 
  الغربة كربة )179(

   ذلّة 5790الغربة

  5791النّقلة مثلة

                                                 
  .ساقط من ك، وج- 5778
  .ورد بالهامش، وهو ساقط من م، وك- 5779
  .زيادة من م، وك، وج- 5780
  .لعلى قلت، وهو الهالك: اهللا تعالى، ج: م، ج- 5781
  .482: 1المجمع- 5782
  .لعلى قلت، وهو الهالك: ، ج..."إن:" وقد قيل: م- 5783
  .ساقط من م، وجا في ج بترتيب مختلف- 5784
  .إليه، وهو ساقط من ج:... أو تطيرت، ك: م- 5785
  .أثالث، وفيها جاء بترتيب مختلف: م، ك، ج- 5786
  .األذى: م، ج- 5787
  .ابتلى: م، ك، ج- 5788
  .ساقط من م- 5789
  .والغربة: والقلّة، ج: م- 5790
  ...".النّقلة:" 414: 2، وبالمجمع...و:م- 5791
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 وفقد شربه، فهو ذاو ال يثمر، وذا بل ال ، زايل أرضه]قد[الغريب كالغرس الذّي 

  5792ينضر

  .الغريب كالوحشي النّائي عن وطنه، فهو لكّل سبع فريسة، ولكّل رام رمية

  رابـلموسع في اغتمن العيش ا  رـار خيـلقرب الدار في اإلقت

 الّصّحة والمـرض
  .الصحة تشبه الشّباب، والسقم يشبه الهرم

  . صديق أرفق من الصحة، وال عدو أعدى من المرض5793ال

  .الصحة والشّباب:  إالّ بعد ذهابهما5794شيئان  ال يعرفان

  5795بمرارة السقم توجد حالوة الصحة

  .لى الساعاتما سالمة بدن معرض لآلفات، وبقاء عمر ينقص ع

  .ال غنى كصحة الجسم

مثلها  5798]يءش[ كان 5797 فوق الحياة فالصحة، فإنيءإن كان ش: 5796بزر جمهر

  . مثله فالفقــري وإن كان ش، فوق الموت فالمرضيءوإن كان ش. فالغنى

  ة الجســـــمـّإن الغنى في صح  ه ـت بـال تشــكون دهرا صحح 

  ع السقــــــــمـلدنيا مبلذاذة ا  ت منتفــعــاـام أكنـهبك اإلم

  : 5799]المتنبّي[

  5801]رء ولــــىـن المــفإذا وليا ع  ة وشبــابـش صحـ العي5800ةـآل[

   5802]:أبو النّجم[
                                                 

  .فهو خاو: وقد، ك: م. ما بين قوسين ساقط من م، وك، وج- 5792
  .وال: ج- 5793
  .ال يعرف حقهما: م- 5794
  ...مرارة: سالمة الصحة، ك: م- 5795
  .بزر جمهر الحكيم: م- 5796
  .وإن: م، كن ج- 5797
  .ساقط من م- 5798
  .زيادة من م وك- 5799
  .أهنأ: ك- 5800
  .ساقط من م- 5801



 520

  وب للسهــــامـكالغرض املنص       ـامــقـح لألسـى يصبـإنّ الفت )180(

  *أخطأ رام وأصاب رام* 

  5803]*والولد[والسقم ينسيك ذكر المال * 

  5804:]ّيأبو الفضل الميكال[

  ه الدانــيـه ال يومـوموته خزي   هـول مدتـعمر الفتى ذكره ال ط[

  5805]انـا حياتـتجمع به لك في الدني  هـان تزرعـفاحـي نفسك باإلحس

 الحيــاة
  *حياة المرء ثوب مستعار * ]ظ101[

  5806أنفاس الحي خطاه إلى أجله
  . يف كل حال أنفس عند احليوان من احلياة؛ ألنه خيتارها على املوتال شيء )181(

  .الموت 5808]لحياة وشر من الموت ما يتمنّى لها[ من الحياة ما تطيب له 5807خير

  :5809علّي بن عبيدة

  .بحركات نبضك 5811]حياتك[، وتفنى 5810يا ابن آدم، إنّك تقرض ساعاتك بطرفك

  5812]:األخطل[
  الـر خبـاة يزيد غيـول احليـط  م احليــاة وال أرىـاس مهّهـّوالن )182(

   5813]الـح األعمـون كصالـذخرا يك  دـم تجـخائر لوإذا افتقرت إلى الذّ[
                                                                                                                                                         

  .يادة من كز- 5802
  .ورد بالهامش- 5803
  .زيادة من م، وج- 5804
  .بذلك... تودعه... ما حيى ذكرك: 440: 4ورد بالهامش، وهو في اليتيمة- 5805
  .خطاة: المرء خطى، ك:... م- 5806
  .وخير: ج- 5807
  .ما يتمنى به: ما ال تطيب الحياة به، م: ما ال تطيب الحياة إالّ به، ج: م، ك. ورد بالهامش- 5808
ن عبيد، والتصويب من م، ك، وج، هو علي بن عبيدة الريحاني، كاتب اختص بالمأمون العباسي، ب: األصل- 5809

  .231: 2، النجوم الزاهرة18: 12ه، تاريخ بغداد219واتهم بالزندقة، توفي سنة 
  .بطربك: ج- 5810
  .ورد بالهامش، مكسور التّاء بدل فتحها- 5811
  .زيادة من م- 5812
  .زيادة من م- 5813
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 المــوت
  .الموت باب اآلخرة

  5814]إذا كثر النّاعي إليك ، قام النّاعي بك[

  5815:]الحسن البصرّي[

  . الموت5816]من[ما رأيت يقينا ال شك فيه، أشبه بشك ال يقين فيه 
)183( ابن املعتز:  
  .5818، وعمرك بقدر سفره حنوك5817مرسل إليك كسهماملوت  )184(

  . المنايا5819 وفد البلى، وسكّان الثّرى، ودينالنّاس

  :5820]غيره[

فيها سهام المنايا، كأن من غاب لم يشهد، ومن مات  5821النّاس في الدنيا أغراض تنتضل

  .لم يولد

  5822:]العرب[

  5823ستساق إلى ما أنت الق
  املنايا رصد للفىت حيث سلك )185(

   يأتي كّل محتجب وال يستأذن 5824الموت
                                                 

  . جساقط من م، ك،- 5814
  .الحسن البصري رحمه اهللا تعالى: ك. زيادة من م- 5815
  .ورد تحت السطر- 5816
  .يرسل:... سهم، وصححه الناسخ بالهامش، ج: ورد بالمتن- 5817
  .، وجاء فيها بترتيب مختلف"سفرته يعود... عمرك:" سفرتك إليه، ج: م- 5818
  .والمثل ساقط من ج. في م، وك ورد بترتيب مختلف. رهن: ك. ركب: م- 5819
  .زيادة من م وك- 5820
: ناضلت فالنا، إذا غلبته، وانتضل القوم، وتناضلوا، أي: أي رماه، يقال: ناضله: أورد الناسخ هذا اشرح بالهامش- 5821

وانتضال اإلبل رميها . وفالن ناضل عن فالن، إذا تكلم عنه بعدوان. انتضلوا بالكالم، واألشعار: راموا السبق، ومنه قيل

... رجل، وكان حاكم... نتضل رجال من القوم، وانتضلت سهما من الكنانة، أي اخترت ونضلتهوا. بأيديها في السير

  ).مكان النقاط لم أتبينه. (يكنّى أبا فضلة

  .فتتصل: ك
  .زيادة من م، وك، وج- 5822
  . منسوب للمولدين499: 1في المجمع- 5823
  .والموت: ج- 5824
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  :المتنبّي

  ل ـن القتـتيقّنت أن الموت ضرب م  هــرفـان وصـمت الزـإذا تأمل

  يصول بال كفّ ويسعى بال رجــل   وما الموت إالّ سارق دقّ شـخصه

   5825]:وله[

  هـــن شربـد مـال ب اف ماـنع  اـا بالنـ فم5826ىـو الموتـن بنـنح

  هـن كسبـ م5827يـان هـى زمـعل  اــــنـا بأرواحـنـل أيديـتبخ

  هـــن تربـ م5828امـذه األجسـوه  وهــــن جـذه األرواح مـهـف

ـّي طبـوس فـ جالينـةموت  هـي جهلـ ف5829يموت راعي الضأن[   5830]هــ

   5831]:وله[

  5832ّل طبيـــبـوأعيا دواء الموت ك  ة قبلنـــاـّوقد فارق النّاس األحب  ]و102[

 مــدح المـوت
  املوت راحة  )186(

  5833مرارة الموت من خوفه
  *رب عيش أخف منه احلمام*  )187(

  ال الدنية 5834]و[المنية 

  5835رب موت كالحياة

   إالّ بالموت؛ ألن اإلنسان حي ناطق ميت5837 حد اإلنسانية5836]ال يستكمل اإلنسان[

                                                 
  .زيادة من ك- 5825
  .الدنيا: ك- 5826
  .هن: ك- 5827
  .األجساد: ألبدان، كا: م، ج- 5828
  .الشّاء: ك- 5829
  .زيادة من م، وك، وج- 5830
  .زيادة من ك- 5831
  .وهو خطأ..." دواء الموت كّل:"... ورد في األصل- 5832
  ".الموت:" في خوفه، وجا في م، وك، وج في األمثال التي جاءت في: موتك بقدر خوفك، ج:... م- 5833
  .336: 2ساقط من م، وهو بالمجمع- 5834
  .ن الحياة، وهو ساقط من كخير م:... م- 5835
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  .الصالح إذا مات استراح، والطّالح إذا مات استريح منه

  يـمن المنزل الفاني إلى المنزل الباق         وما الموت إالّ رحلة غير أنّــها

   5838]:م اهللا وجههعلّي بن أبي طالب كّر[

  فرأأبر بنا من كّل بــــــر وأ  جزى اهللا عنّا الموت خيرا فــإنّه 

  ويدني من الدار التي هي أشـــرف     يعجل تخليص النّفوس مـن األذى

   5839:]منصور الفقيه[

  في الموت ألف فضيلة ال تعـــرف     :5840قد قلت إذ مدحوا الحياة فأسرفوا

  وفراق كّل معاشر ال ينـــــصف  ـــه،منها أمان لقائه بلقائــــ

  5841]:مثله ألبي بكر أحمد بن أبي بكر[

  5842أصبحت أرجو أن أموت ألعتقـــا  ش فإنّنــيـمن كان يرجو أن يعي

   أن تعشقــــا5843عرفت لكان سبيله  و أنّـهـاـفي الموت ألف فضيلة ل

  :5844ابن المعتّز[
  ا الطّوائــحـ مات أغلته املناي5845فإن  درهـرأيت حياة املــرء ترخص ق )188(

  5846]:ابن لنكك[
  ام فزعــــناـي املنـلو رأيناه ف  ومـحنن واهللا يف زمــــان غش )189(

  5848]ا أن يهن5847ّمـات فيهـن مـق مـح  وء حــالـأصبح النّاس فيه من س

                                                                                                                                                         
  .ساقط من ك- 5836
  .اإلنسان: ج- 5837
  .آخر: ساقط من م، وج- 5838
  .ساقط من ج- 5839
  .فأفرطوا: ج- 5840
  .أحمد بن أبي بكر الكاتب، وهو ساقط من ج: ألبي أحمد الكاتب، ك: م- 5841
  .فأعتقا: م، ج- 5842
  . ، والتصويب من م، وك- وكذلك في ج–سبيلها : األصل- 5843
  .آخر: ك- 5844
  .وإن: م- 5845
  .زيادة من م- 5846
  .ومنهم: م- 5847
  :.آخر: ساقط من ج، وجاء في هامشه- 5848
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  الفصل الثّاني من الفصل الّرابع

  5849]في عّدة فنون[.  في المحاسن ومكارم األخالق والممادح
  5850العقل والعاقل

  ل النّفسالعقل عقا

  . كّل قوم على قدر زمانهم/  عقول]ظ102[

  .العقل أشرف األحساب

  .العقل جنّة واقية

  .كان العقل اإلصابة بالظّن، ومعرفة ما لم يكن بما

  5851]:ابن المقفّع[

  .أشد الفاقة عدم العقل

  5852]:أعرابّي[

  .5853صور الجهل ألضاء معه الّليل لو صور العقل ألظلمت معه الشّمس، ولو

  5855]وما لم يأذن خطأ محض[ يأذن فيه العقل فهو صواب، 5854علمكّل 

  5856]أدّل األشياء على العقل حسن التّدبير[

  5857:]أعرابّي[

  . إذا كثر رخص إالّ العقل، فإنّه إذا كثر غاليءكّل ش
                                                                                                                                                         

  أفني دموعي شوقا إلى األجل  تبكي أناس على الحياة وقد

فإنـي منـه علـى وجـــــــــــل  أموت من قبل أن يغمري الد  
  .زيادة من ج- 5849
  .العقل والعاقل: العقل: م- 5850
  .ساقط من ج- 5851
  .ساقط من م، وك، وج- 5852
  ".الجهل ألظلمت معه الشّمس... للعقل ألضاء معه الليل، :"... م، ج- 5853
  .عمل... و: عمل، ج: م، ك- 5854
  .زيادة من م- 5855
  .ساقط من م، وك، وج- 5856
  .زيادة من م- 5857
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  :ابن المعتّز

  العقل غريزة تربيها التّجارب

  .إذا تم العقل نقص الكالم

  .العقل الجمال الباطنحسن الصورة الجمال الظّاهر، وحسن 

  5858ليست الصورة اإلنسان، إنّما اإلنسان العقل

  5859]إن لم يصدئها الهوى[ما أبين وجوه الخير والشّر في مرآة العقل 

  . فليس لعقله سلطان5860من غلبه هواه

  .ينبغي للعاقل أن يكسب ببعض ماله المحمدة، ويصون نفسه ببعضه عن المسألة

  .5861 لم يقع سيف حيلته إالّ على مقاتلهمن لم يتأمل األمر بعين عقله

  . قدره5862العاقل من عقل لسانه، والجاهل من جهل

  .العقل صفاء النّفس، والجهل كدرها

  .العاقل ال يستقبل النّعمة ببطر، وال يودعها بجزع

  . يفرح بما أظهره من محاسنه5863]عيوبه أن[العاقل ال يدعه ما ستر اهللا من 

  . عليه ممتنعة5864ة غيره، وطاعة نفسهال ينبغي للعاقل أن يطلب طاع

  5865]أعقل النّاس من انصف نفسه من هواه[

  .أيدي العقول تمسك أعنّة النّفوس عن الهوى

  . شهوة خالفت عقلك5866اقتص من

  5867]:غيره[

                                                 
  ...ليس اإلنسان الصورة،: م، ج- 5858
  .ساقط من ك- 5859
  .غلبته، وهو ساقط من ج:... الهوى، ك:... م- 5860
  .اقط من جالمقائل، وهو س: ك- 5861
  .يجهل: ك- 5862
  .ورد بالهامش، وهو ساقط من ك- 5863
  .غيره: ك- 5864
  .ساقط من م، وك، وج- 5865
  ...أقصر عن: ج- 5866
  .ساقط من م، وك، وج- 5867
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   للنّاس5868أعقل النّاس أعذرهم

   الجاهل5869]عقل[جهل العاقل أعقل من 

  :5870]في الكتّـاب المبهـج[

  5871]العقل أحصن معقل[

  5872ن كان عاقال، أن يكون عما ال يعنيه غافالأحرى بم

  الجـود ]و103[

  .إن اهللا جواد يحب كّل جـواد

  الجود غاية الزهد، والزهد غاية الجود

  . وعن مال غيرك متورعا.5873الجود أن تكون بما لك متبرعا

ابن المعتز:  

  . الذّم5874الجود حارس العرض عن

واستفد بفضلك من . ائدتهف فأفد من 5876منك يمتحن اإلنعام عليك باإلنعام 5875إن اهللا

  .5877فضله

  . من ال يجد5879، وأكثر األجواد5878]يجود[أكثر الواجدين من ال 

  .5880]ألسخياء يقيدون المال، والبخالء يقيدهم المال[

  .5881أفضل الجود اإلبتداء من غير مسألة، ثم تقدم العطية الموعد
                                                 

  .احذرهم: م- 5868
  .خير:... ما بين قوسين ورد بالهامش، م، ك- 5869
  ...وفي كتاب: ساقط من م، وك، ج- 5870
  .71: احن، وهو ساقط من ك، المبهج: م- 5871
  ...".أحر:" 71: ، وفي المبهج...أن ال يكون... يكون:... ك... أحر: م- 5872
  .إلى إعطاء مالك مسرعا:... ج- 5873
  .من:... م، ك، ج- 5874
  .اهللا تعالى: ك- 5875
  .باإلنعام عليك، اإلنعام منك:. م، ك، ج- 5876
  .واستفد فضلك فضله: ج- 5877
  .ورد بالهامش- 5878
  .األجاود: م، ك، ج- 5879
  .ساقط من م- 5880
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 الّتواضع 
  .من تواضع هللا رفعه اهللا

  5882فك أحسن من شرفكتواضعك في شر

  .5884]إالّ هو[كّل ذي نعمة محسود عليها،  5883]و[التّواضع من مصائد الشّرف، 

  .م يرتفع عند غيرهلمن لم يتّضع عند نفسه 

  5885]الكبــر[
من لبس الصوف، وانتعل المخصوف، وركب حماره، وحلب شاته ، : 5886]في الخبر[

  .5887وأكل مع عياله، وجالس المساكين، فقد نفى عنه الكبر

  :حي بن خالدي

  5889]تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر[ 5888الشّريف إذا تقوى

  5890]:غيره[

  .التّواضع أولّه تودد وآخره سؤدد

  :5891يحي بن معاذ رحمه اهللا[

  5892]التّكبر على المتكبر تواضع

  القناعـة )190(
  5893الحر عبد إذا طمع، والعبد حر إذا قنع

                                                                                                                                                         
  .قبل الموعد... تبذل:... قبل الموعد، ج... الجواد من يبذل.. :.م- 5881
  .التواضع في الشرف أشرف من الشرف: ورد بالهامش- 5882
  .ساقط من م وج- 5883
  .إال التواضع، وهو ساقط من ك، وج: م- 5884
  .زيادة من م، وج- 5885
  .ساقط من م، وج- 5886
  .نحى الكبر عنه:... ، ك...نحي: م، ج- 5887
  .التصويب من م، وك، وجتقرى، و: األصل- 5888
  .زيادة من م، وك، وج- 5889
  .زيادة من م، وك، وج- 5890
  .يحيى بن معاذ رحمه اهللا تعالى، وه وساقط من ج: يحيى بن معاذ، ك: م- 5891
  .ورد بالهامش- 5892
  .320: 1، وهو بالمجمع...والحر عبد:... م- 5893



 528

  أنت العزيز ما التحفت بالقناعة )191(

  ير لم يكتف بالكثيرمن لم يقنع باليس

  5894ذو النّـون

  .، طابت له كّل مرقة5895من كانت قناعته سمينة

  5896]:غيره[

  5897القانع بما قسم له في حدائق النّعمة
   رضى املرء حبظّه5898أخفض اخلفض )192(

  5900أرضاهم بما قسم له، 5899أعرف النّاس باهللا

   أهل طبقته، وجبت القناعة على عقله5901]عند[من تماسكت حاله 

  5902لكفاف لم يغنه إكثار من تجاوز ا]ظ103[

  من رضي بحاله استراح وأراح

 العـفـو
  5903عفو الملك أبقى للملك

  ما عفا عن الذنب من قرع به )193(

  أفضل العفو عند القدرة
  نيبأ وجه العفو بالت5904ال تشن )194(

  5905اعف عمن أبطأ بالذّنب وأسرع بالنّدم
                                                 

  .رحمة اهللا عليه، وهو ساقط من ج:... ك- 5894
  .سمنته: م- 5895
  .من جساقط - 5896
  .النعيم... بما قسم اهللا له: النعم، ج... بما قسم اهللا له: النّعم، ك... اهللا تعالى له:... م- 5897
  .العيش: م- 5898
  .اهللا تعالى:... ك- 5899
  .قم اهللا له: م، ج- 5900
  .في، وصححها الناسخ تحت السطر: في المتن- 5901
  .وراح: ك- 5902
  .چهرلملكه، مع نسبته لمنو:"... 31:اإلعجاز واإليجاز- 5903
  .ال تعش: ك- 5904
  ...أتى:... في النّدم، ج... أتى:... م- 5905
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 .أولى السائلين باإلسعاف من طلب العفو
  إصالحه من الكرميالعفو يفسد من اللّئيم بقدر  )195(

  5906]عن المصر العفو عن المقر ال[

دقـالّص  
  .من صدقت لهجته ظهرت حجته

  5907]من قّل صدقه قّل صديقه[

   بين المهابة والمحبة5908الصدوق

  . لم يجز صدقه5909من عرف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب

  5910]الصدق ينجي، والكذب يشجي[
  .اجلور 5911]عليه لعدل، والكذب مكيال الشيطان الذي يدورا[الصدق ميزان اهللا الّذي يدور عليه 

  :ابن المعتّز

  .تمام الصدق اإلخبار بما تحتمله العقول

  .5912أصدق الخبر ما حقّقه األثر ، وأفض القول ما كان عليه دليل من الفعل[

  5914]5913]الصدق يكسب أهله المحبة[
  م ـالحل

  .الحلم حجاب اآلفـات

  5915]آفة[حلم ساعة يرد سبعين 

                                                 
  .ساقط من م، وك، وج- 5906
  .ساقط من م، وج- 5907
  .الصديق: ك- 5908
  .بالصدق: ك- 5909
  .زيادة من م- 5910
  .ساقط من م وك- 5911
  .من العقل: م- 5912
  .ساقط من م- 5913
  .ساقط من ك، وج- 5914
  .ورد مطموسا في م- 5915
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  5916حللم أجلّ من العقل ألنّ اهللا وصف به نفسها
  . من عدوه5917من ملك غضبه احترز

  5918حسب الحليم أن النّاس أنصاره

  ي حليمــاـدا تصادفنـا أبـفم     يغررك طول الحلم منّــي5919وال

 الحيـاء 
  .الحياء شعبة من اإليمـان

  5920 الحياء خير كلّه]و104[
  احلياء سبب كلّ مجيل )196(

   من يستحيا منهأحيوا الحياء بمجاورة

  . يحب الحيي المتعفّف، ويبغض الوقاح الملحف5921إن اهللا
  . ستر عن العيون عيبههمن كساه احلياء ثوب

  5922أحيي الناس من كان الذّم أشد عليه من الفقر
  5923خالؤك أقىن حليائك

   5924]:البشـر[
  . من أعالم النجح5925]علم[البشر 

  
  .ى الثّمر على الكرم، كما يدلّ النور عل5926البشر دالّ

                                                 
  .بهنفسه ... تعالى:... م، ك، ج- 5916
  .أحرزه: ك- 5917
  .أنظاره:... أن اهللا من أنصاره، ك:... م- 5918
  .فال: م، ج- 5919
  .الحياء سبب كلّه: في ج ورد بعده- 5920
  .اهللا تعالى:... ك- 5921
  .من كان الدم عليه أشد الفقر: ج- 5922
سلم من الناس، أنّك إذا خلوت في منزلك كان أحرى أن تقنى الحياء، وت: أي ألزم، والمعنى: أقنى: ورد بالهامش- 5923

إلى ذلك، يضرب ... ألن الرجل إنما يحدر نقاب الحياء، إذا واجه خصما، أو عارض شكال، فإذا اختلى في منزله لم

  .75: 2 والمستقصى335: 1والمثل ساقط من ج، وهو بالمجمع). بقية الفقرة لم تظهر في الصورة...(في
  .ساقط من ك- 5924
  .ساقط من ك- 5925
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  .البشر يعقد القلوب على احملبة
يافة، والبشر أصل كلّ بر5927الطّالقة بعض الض  

  . وجهه يلوح، ونشر اجلود من ثوبه يفوح5928بشر الكرم يف
  الصبـر

  5929] الكرامرصبرا على مجام[

  5930]له[الصبر حيلة من ال حيلة 

  .الصبر عند الصدمة األولى

  .هلكةالصبر على البلية أهون من ركوب ال

  5931]ـمـه[الصبر كاسـ
  5932إن كان الصرب مرا فعاقبته حلوة

  5933]إن غال اللّحم فالصبر رخيص[
  .الصرب جترع الغصص، وانظار الفرص

  5934]النّصـر[من تبع الصبر تبعه 
  .، والرجل من مجعهما5935صرب على ما تكره، وصرب على ما حتب: الصرب صربان

  .نفسااللّئام أصرب أجسادا، والكرام أصرب أ
  
  

ابن املعتز:  
  [5936ا[الصرب على املصيبة، مصيبة على الشامت 

                                                                                                                                                         
  .يدل: م- 5926
  .كل البشر: يء، جكل ش: ك- 5927
  ...على وجهه:... الكريم، ك:... م، ك- 5928
  .139: 2، والمستقصى546: 1زيادة من م وج، وهو بالمجمع- 5929
  .ورد فوق السطر- 5930
  .ما بين قوسين ورد مطموسا، وجاء المثل بالهامش- 5931
  ...الصبر إن كان مرا: ج- 5932
  . منسوب للمولدين120: 1ساقط من ج، وهو بالمجمع- 5933
  .ط من كساق- 5934
  ...يكره:... عما تحب، ك: م، ج- 5935
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   املصيبة بالصرب5937]دفع[[

  . املصيبتني5939 أحد5938]اجلزع[

  .، وإالّ صربت مضطراّ مأزورا5940]مأجورا[اصرب خمتارا 
  5941]:ريهغ[

  5942المحتاج، والحريص إذا طمع: أصبر النّاس على األذى

  5943]ما أحسن الصرب يف مواطنه[

  5944*]ة الصبر الجميل جميلةوعاقب*

 الّشكــر
  5945]النّعمة وحشية، إن شكرت فرت، وإن كفرت قرت[

  . الجنّة5946الشّكر قيد النّعمة، ومفتاح الزيادة، وثمن

  . طليق بره، فلتكن أسير شكره5947من كنت
  .النعمة كالروضة، والشكر كالزهرة

  .كر املوىل هو األوىلش

                                                                                                                                                         
  .ساقط من ك- 5936
  .زيادة من م، وك- 5937
  .زيادة من م، وج- 5938
  .إحدى: ج- 5939
  .ورد مطموسا في م- 5940
  .ساقط من م، وج- 5941
  .إذا طمعا: م، ج- 5942
  .ساقط من ك- 5943
  .ورد بالهامش- 5944

  :وجاء في هامش ج

  حسبك من حسنه عواقبه  والصبر في كل موطن حسن

  *عواقـــــــب الصبـر مالهـا مـن   *      

    *وأفضل أخالق الرجال التصبر                    *
  .زيادة من م- 5945
  .وثمر: ج- 5946
  .تكن: م- 5947
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ة الزعمة ومادكر صوان الن5948يادةالش  

  ولسان الطّوية  /5949 الشّكر ترجمان النّية ]ظ104[
  .5950الشكر هو السبب إىل الزيادة، والطّريق إىل السعادة

  .أشكر ملن أنعم عليك، وأنعم على من شكرك

  :ابن المعتـّز

  ا الشّكــــرـل قراهـفاجع  ا، ـة ضيفـإذا نزلت بك النّعم

   5951]:غيره[

      5952النّعمة عروس مهرها الشّكر

   شكر قليال استحقّ جزيالمن

  5953]ّ:ابن المعتـز[

 ومن 5955]ومن عرفها فقد شكرها[ فهو عبدها حتّى يعتقه شكرها، 5954كأن من أولي نعمة

  .شكرها فقد استوجب مزيدها

  :ابن عّبـاد

  . أوثق عقال5956مقال، و لشوارد النّعمة[الشّكر أزكى 
  :أبو إسحاق الصايب

  .من الضيف، إن وجده لم يرم، وإن فقده لم يقم من النّعمة، موقع القرى 5957]موقع الشّكر

  : المبهج5958وفي الكتاب

                                                 
  .الفرحة، وجاء في ج بترتيب مختلف: م- 5948
  .النعمة: ك- 5949
  .على السعادة: السيادة، ك: م- 5950
  .ساقط من م، وك، وج- 5951
  .، وج بترتيب مختلف في م، وك-والذي بعده–ورد - 5952
  .ساقط من م، وك، وج- 5953
  .النعمة: ج... كل من: م، ج- 5954
  .ومن شكرها، وما بين قوسين ساقط من م، وج: ك- 5955
  .النعم: ك- 5956
  .ساقط من م- 5957
  .الكتاب، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 5958
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  5959الشّكر تميمة لتمام النّعمة

   5960]:خالد بن صفوان[

  .5961]بالشّكر[إن قصرت يدك عن المكافآت، فليطل لسانك 

   5962]المشـورة[
  املشورة لقاح العقول، ورائد الصواب )197(

  .تدبري برأي أخيه من عزم األمور، وحزم ال5963استشارة املؤمن

  :بشار بن برد[

ه:  الحسنيين5964]إحدى[المشاور بين  ، أو خطأ يشارك في 5965صواب يفوز بثمرت

  .5966مكروهه

  :غيره

  . عقله لك5967]نصف[إذا شاورت العاقل صار 
  .املشاورة قبل املساورة
  .املشورة عني اهلداية

  .5968خاطر من استغنى برأيه

  . أخيك فشاوره5970مع 5969]نصف رأيك

  ]5971:ابن المعتز[
                                                 

  ".والكفر طريق لطارقه النقمة:"... 68: تمام النعم، وهو بالمبهج: ج- 5959
  .قط من جسا- 5960
  .مطموس في م- 5961
  .ساقط من ك- 5962
  . وصححه الناسخ بالهامش-وكذا في م، وك، وج–المرء : ورد بالمتن- 5963
  .ساقط من ك- 5964
  .بحسنه: بثمره، ك: م- 5965
  .في مكروه: ك- 5966
  .ورد بالهامش- 5967
  . منسوب للمولدين363: 1من استبد، وهو بالمجمع: م- 5968
  .ساقط من ج- 5969
  .حها الناسخ بالهامشمن، وصح: ورد بالمتن- 5970
  .ساقط من ج- 5971
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  .ير على طرف النّجاحالمستش

  5972المشورة راحة لك وتعب لغيرك

   5973]من أكثر المشورة لم يعدم عند الصواب مادحا، وعند الخطإ عاذرا[

  .مشورة المشفق الحازم ظفر، ومشورة المشفق غير الحازم خطر

  5974]إنجــاز الــوعـد[

  5975أنجز حر ما وعد

  الوعد نافلة واإلنجاز فريضة

  5976وتعجيل اللّئيم وعدوعد الكريم نقد ،   ]و105[

  :ابن المعتـّز

  المسؤول حر حتّى يعد، ومسترق بالوعد حتّى ينجز
  5977الوعد سحاب، واإلجناز مطره

  5978]الوعد مرض المعروف، واإلنجاز برؤه، والمطل تلفه[

  :5979غيره

  . أحب إلي من أن أخلف وعدا5980عطشا[إلن أموت 

  

  

  

   5981:]في كتاب المبهج[[

                                                 
  .لخصمك: على غيرك، والتصويب من ك، م: األصل- 5972
  .ساقط من ك- 5973
  .ساقط من ك- 5974
  .384: 1، والمستقصى38: 2المجمع- 5975
  .مطل ووعد وتأجيل: ج- 5976
  .مطر: م- 5977
  .ساقط من ج- 5978
  .بعض العرب: م، ك، ج- 5979
  .مطموس في م- 5980
  ساقط من ج- 5981
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  5982]خلف الوعد خلق الوغد
   5983]ــداراةملا[

  5984إذا عز أخوك فهن
   من ختاشنه5985 عزكاالين إذ )198(

  5986]بالمداراة تساس األمور[

  5987ما يحب المبثور طلي البثور

  . كان في ذمة الحمد والسالمة5988]مداراته[من حسنت 

  . الجاري5989ينبغي للعاقل أن يداري زمانه، مداراة السابح الماء

  .وه بالئهاتعرض لمكر  عند التوائها،5990من لم يكن لألمور

   5991]:ألبي سليمان الخطّابي[

  5992داراةـي دار المـت فـا أنـفإنّم  اس كلّهــم ـما دمت حيا فدار الن

 آتمــان الّســّر 
  .5994 الحوائج بالكتمـان5993]إنجاح[استعينوا على 

  5995سرك من دمك
                                                 

  .، وجزيادة من م، وك- 5982
  .ساقط من ك- 5983
  ..137: ، وأمثال الضبي57: 1، والجمهرة125: 1، والمستقصى33: 1المجمع- 5984
  عز:  ك- 5985
  .زيادة من ك- 5986
  .ما تحت التنور تطلي الثبور: ما تحت التّبور، ج: ما يحب الثّبور يطلي الثّبور، ك: م- 5987
  .ورد مطموسا في م- 5988
  .للماء: م، ج- 5989
  .رمن لم يتّق األمو: ك- 5990
هو أبو سليمان الخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم البستي، . أبو سليمان: ورد بالهامش، وهو ساقط من م، ك، ج- 5991

  .383: 4، يتيمة الدهر246: 4، معجم األدباء125: 1م، إنباه الرواة388فقيه محدث شاعر، توفي سنة 
  .383: 4اليتيمة- 5992
  .ساقط من م، وك، وج- 5993
  .وهو مأخوذ من الحديث الشريف،  وقد تقدم. منسوب للمولدين" على حوائجكم باإلبرام:"... 500: 1في المجمع- 5994
  .وقد تقدم. 416: 1، والجمهرة118: 2، والمستقصى480: 1هو بالمجمع- 5995
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  .كن على حفظ سرك أحرص منك على حفظ دمك

  . إعالنه قبل إحكامه5996من وهن األمر

ابن المعتز:  

  5997]ال تنكح خاطب سرك[

   ضياعا5998كلّما كثر خزان األسرار إزداد

   األسرار5999قلوب العقالء خزائن

  .6000انفرد بسرك ، وال تودعه حازما فيزّل ، وال جاهال فيخون

   والّرفـق6001التّأنّي

  .العجلة مفتاح النّدامةاإلناءة حصن السالمة، و

  6002]اإلناءة نجـاة[

  .هور مع النّجــاحالتّأنّي مع الخيبة خير من التّ

  .اتّئد تصب أو تكد

  . الخطإ عين الجهل6003التأنّي في األمور أول الحزم، والتّسرع على
  .بالتأين تدرك الفرص

  . إالّ زانـهفي شيء 6004ما دخل الرفق

  6005الرفق مفتاح النّجاح

   تدرك ؟يء، فبأي ش6006إن لم تدرك الحاجة بالرفق

                                                 
  .سر األمر:... سر المرء، ك:... م- 5996
  . منسوب للمولدين273: 2ساقط من م، وهو بالمجمع- 5997
  .زاد: ازدادت، ك: م، ج- 5998
  . وصححها الناسخ بالهامش، وهو ساقط من ج- وكذلك فيم–حصون : ورد بالمتن- 5999
  .فيحوز: ، ج...خازنا فتزل: ك- 6000
  .اإلناءة: ك- 6001
  .ساقط من ك- 6002
  .إلى: ك: م، ج- 6003
  .التأني: م- 6004
  ".يمن، والخرق شؤم:"... 427: 1في المجمع- 6005
  .بالرفق والدوام: بالرفق والتاني، ك، ج: م- 6006
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  6007الخرق بالرفق يلحم

  6008خرق خرقمن رفق رتق، ومن 

  حسـن الخـلـق ]ظ105[
  .رينقحسن اخللق خري 

  6009من حسن خلقه استراح وأراح
   حسن خلقه وجب حقّه6010من

  أطهر الناس أعراقا أحسنهم أخالقا
  .أقوى الناس على إصالح أخالقه أقواهم رأيا

   اخلطايا كما تذيب الشمس اجلليد6011حسن اخللق يذيب
  . من البهائم والسباع6013 اخللق يعدءيس يكاد ال6012ه، وإنما يستحق اسم اإلنسانية، من حسن خلق

  املـروءة
  :أرسطا طاليس

  .املروءة استحياء املرء من نفسـه

  :6014كسرى أنو شروان

  .6015 في السر، تستحيي منه في العالنية]عمال[أن ال تعمل : المروءة

  :غيره

  .المروءة اسم جامع للمحاسن كلّها

  .المروءة التامة، مباينة العامة

  .ظاهر المروءة باطن الفتــوة

  .، والكفّ عن القبيح6016المروءة الخلق السجيح
                                                 

  ".يلجم... الخرق:" 364: 1 المجمعفي- 6007
  ".خرق حرق:"... 373: 2وفي المجمع- 6008
  .ومن حسن: إستراح وأراح من حسن خلقه، وجا فيها بترتيب مختلف، ج: ك- 6009
  .ومن: ج- 6010
  .يذهب: ك- 6011
  .أو، والتصويب من ج: األصل- 6012
  .سيء: عد، ك... ولذلك سيء: م- 6013
  .أنو شروان: م، ك، ج- 6014
  .علنا: ين ورد بالهامش، مما بين قوس- 6015
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  .6017نعم المعين على المروءة، المال

  6018]*وما المروءة إالّ كثرة المال* [

  :خالد بن صفوان[

  6019]كن في الظّاهر أحسن ما تكون حاال، أقّل ما يكون في الباطن ماال
  .ا فاضــالـهلإذا مل يكن ما  اع ــروءة ال تستطـوإنّ امل

 المعـروف والّصنيعـة
  .6020المعروف حصن النّعم، من صروف الزمن

  6021املعروف رق واملكافأة عتق )199(

 المعروف آنز ال تأآله الّنــار

  6022]الصنائع[زكاة النّعم إنجاز 

  الصنائع ودائع

  6023األيادي قروض

  6024إنّما سمي المعروف معروفا؛ ألن الكرام عرفت فضائله فأتته

   6025]:المغيرة[

   سرف إالّ في المعروفيءفي كّل ش

   6026]:المهلّب[

  .نعم العدة عند الحاجة، إسالف الصنيعة

                                                                                                                                                         
  .الشجيع: ج- 6016
  ...".العون:"... 413: 2، وبالمجمع28: العون، وهو بالمثال: م، ك، ج- 6017
  ساقط من م- 6018
  .ساقط من م، وك، وج- 6019
  ..الزمان: مم- 6020
  .منه عتق: عنه عتق، ج: م- 6021
  .وهو منوب للمولدين" وفالمعر:" ... 460: 1إتّخاذ، وما بين قوسين ساقط من ك، وبالمجمع:... م، ك- 6022
  .303: 1المستقصى- 6023
  .وإنّما: فضله، ج:... م، ك- 6024
  .ساقط من م، وك، وج- 6025
  .ساقط من م، وك، وج- 6026
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   6027]:غيره[
   أعجله6028أهنأ املعروف )200(

  .6029 ]أهنأ املعروف ما مل تبتذل فيه الوجـوه[

  :ابن المعتـّز

مه مطل ولم يتبعه منخير المعروف ما لم يتقد  

  .نز في الدنيا من معروفه كنز في اآلخرة من عمله ، وك6030  للحازم]و106[

  6031جود المقّل بالقليل
  .اجلواد من يفيض عن غيض

   المقّل غير قليل6032إن جود
  .ي من القليل، فإنّ احلرمان أقلّ منهيال تستح

  6033]و السيف يمضي وبه انفالل[      الطّرف يجري وبه هـــزال [

  6034]اللـه إقـي وبـواحلر يعط
  
  
  

   6035]:وقال آخر[
  ط بكلّــــــهـن قليال فلن حتي تطعت وإن كـــاإفعل اخلري ما اس )201(
  ا ألقلّـــــــهـإذا كنت تارك ومىت تفعل الكثري من اخليـــــر )202(

  6036]ّل المواســــيـإنّما الجود للمق  ـالـليس جود الجواد من فضل مـ[
                                                 

  .ساقط من م، وك، وج- 6027
  .البر: م- 6028
  ..."يتبذّل:"... ، ج"تبتز:"... ساقط من م، ك- 6029
  .للجواد الحازم: م- 6030
  .من القليل: ، كغير قليل، وجاء فيها بترتيب مختلف: م- 6031
  .جهد، والتصويب من م، ك، وج: األصل- 6032
  .زيادة من ك وج- 6033
  .ساقط من م- 6034
  .آخر: زيادة من م، وك، ج- 6035
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   6037:]بشار بن برد[
  فكلّ ما سد فقرا فهو حممــــود  بثّ النوال وال متنعك قلّتـــــه )203(

لجاه والّشفاعــةبـذل ا  
  

  .بذل اجلاه أحد املالني

  6038*زكاة الجاه رفد المستعين* 
  . سوء القدر، وشفاعة اللّسان أفضل زكاة اإلنســان6039إعارة القدر مينع

  6040]الشّفاعات زكوات المروآت[

  6041الشّفيع جناح الطّالب

  :البحتري

  اؤكـه عطـة فيــت عنايــوعطاء غيرك إن بذل

  لتجربة ا

  .6042ربة العقلأعدل الشهود تج

  التجربة العلم األكبر

  6043لسان التجربة أصدق

  

   6044 التجارب علم مستأنف]في[

  .، طابت له المشارب6045من عرف التجارب

  .لمجرب، تضييع األيام ا6046تجربة

                                                                                                                                                         
  .ساقط من ك وج- 6036
  .زيادة من ك- 6037
  .ِرفد، منسوب للمولدين:"... 460: 1وهو بالمجمع- 6038
  .تدفع: م، ك، ج- 6039
  .المودات: ساقط من م، ك- 6040
  .الطلب: م- 6041
  .التجارب، وجا فيها بترتيب مختلف:   ك، جم، - 6042
  . نسب للمولدين271: 2بالمجمع- 6043
  .37: 2ما بين قوسين ساقط من ك، والمثل ساقط من ج، وهو بالمجمع- 6044
  .المآرب: ك- 6045
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  . التجارب6047]صاحب[مرآة العواقب في يد 

  التقوى والعفة 

   الوافية، والجنة الواقية6048 العدة]هي[: التقوى

  6049.وفي باطنها شرف اآلخرة/  قوى شرف الدنيا،في ظاهر الت ] و107[

  6050]تقياء[سادة الناس في الدنيا األسخياء، وفي اآلخرة األ 

  .من عفت أطرافه، حسنت أوصافه 

  . خير من سرور مع فجور6051عفة مع جرفة،  

  . عذاب اهللا6052الصبر عن محارم اهللا، أيسر من الصبر على 

  . إال مع التقى،6053ما الخير والخير 

   6054]الصمت[ 

  6055]يسعد بالقول ويشقى قائله[الصمت حكم وقليل فاعله  

  6056جاره الصمت أمن أخافه الكالم، 

   

  . بالصمت يختم6057دعاء الخطباء

  .الصمت ينفع الناس والطير

                                                                                                                                                         
  .تجريب: ج- 6046
  .في يدي ذي التجارب: ك، ج. ساقط من م- 6047
  .وما بين قوسين ساقط من ك. العفّة:... م- 6048
  .بىعزة العق: م- 6049
  ...وفي العقبى: ما بين قوسين ورد فوق السطر، م- 6050
  .مع حرفة: م، ج- 6051
  .عن: ك- 6052
  .وما الخير والخيرة: ج- 6053
  .ساقط من ك- 6054
  .468: 1 منسوب للقمان الحكيم، الجمهرة557: 1وهو بالمجمع- 6055
  .نائله: زيادة من م، ج- 6056
  .السكوت: ك- 6057
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لم : قال كسرى. 6059عن قوس واحدة  أربعة ملوك، كأنما رميت6058أربع كلمات صدرت عن

ما لم أقل  6061أنا على رد: وقال قيصر. 6060]ولقد ندمت على ما قلت مرارا[أندم على ما لم أقل 

إذا تكلمت بالكلمة ملكتني، وإذا لم  :6063وقال ملك الصين. على رد ما قلت 6062]مني[أقدر 

 يتكلم بالكلمة، إن رفعت ضرته، وإن لم 6065العجب ممن: وقال ملك الهند. ملكتها 6064]بها [أتكلم

  .ترفع، لم تنفعه

  6066اإلصابة بالرأي والظن

  .رأيه آخر األمر بأول 6067العاقل من يرى

  .6068]ومعرفة ما لم يكن بما كان[ لعقل اإلصابة بالظنا

  :6069ابن الزبير

  .ما لم ير بعينه 6071]برأيه [ بخير من ال يرى6070ال عاش

  6072:]ابن عمر[

  .من لم ينفعك ظنه لم ينفعك يقينه

                                                 
  .وعاء الخطايا: م- 6058
  .من: ك- 6059
  .وقد: امش، م، ك، جورد باله- 6060
  .الرد، والتصويب من م، وك، وج:  األصل- 6061
  . ساقط من م- 6062
  .ملك الصين قعفور رحمه اهللا:  م- 6063
بياض مكان الكلمة، وسهم إلى الهامش لم يثبت أمامه أي شيء، وما بين قوسين تكملة من م، وك، :  في األصل- 6064

  .وج
  .عجبت لمن: م، ك، ج- 6065
  .الرأي والظّن: م- 6066
  .أن يرى المرء: ك- 6067
  .ساقط من م، وك، وج- 6068
  .رضي اهللا عنه: ك- 6069
  .ال يحاش: ك- 6070
  .ساقط من ك- 6071
  .رضي اهللا عنهما: ساقط من م، ك- 6072
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                                    6073:]غيره[

                .خير الرأي ما تخفى معائده  وتظهر عوائده

                            .6074جل قطعة من عقلهظن الر

                               .6075ظن العاقل كهانة

  .6076ظن العاقل خير من يقين الجاهل

  . على أمر مستور إال كشفت عنه6078]تجتمع[   الظنون المتفرقة6077ال تكاد

  .6079األلمعي منجم

  .6080في بعض القلوب عيون

  6081]االستدالل بالظاهر على ما وراءه[

  .بأدل من ظاهر الرجل على باطنه، 6083النار، و ال العجاج على الريح 6082أدل علىما الدخان ب] ظ107[

                                 :ابن المقفع

  .حركات العيون تدل على ما في القلوب

  6084]:خالد بن صفوان[[

  6085]رب طرف أفصح من لسان
   

                                                 
  .زيادة من ك- 6073
  .617: 1المجمع- 6074
  .154: 2المستقصى- 6075
  .618: 1المجمع- 6076
  .يكاد، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 6077
  .تكملة من م، وك، وج- 6078
  .المنجم: ك- 6079
  .50: 2وهو بالمجمع... وفي: م، ج- 6080
  .ساقط من ك- 6081
  .من: م- 6082
  .الجيش: ك- 6083
  .ساقط من ج- 6084
  .427: 1ساقط من م، وهو بالمجمع- 6085
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  6086]:عمر بن عبد العزيز[

  حيث الدخان يكون موقد نار     6087قد يستدل بظاهر عن باطن

  6088:]ابن المعتز[[

  .6089العيون طالئع القلوب

  6090]في بعض القلوب عيون

  .6092 فيه وحسن تدبيره6091]المال واالقتصاد[إصالح 

  .الدين والعرض: من أصلح ماله فقد صان األكرمين

  .6093من عال مقتصد

  . الزمان، وجفوة السلطان6094أصلحوا أموالكم لنبوة

  .6095اإلصالح أحد الكسبين

  .، وال جود مع تبذير، وال بخل مع اقتصاد6097خرق وال مال أل،6096ال عيلة على مصلح

  .والتبذير يبدد الكثير. 6098التدبير يثمر اليسير

  .حسن التدبير مع الكفاف أكفى من الكثير مع اإلسراف

  6099]وتحصيال لألمر[ .القصد أسرع تبلغا الى الغاية

                                                 
  .زيادة من ك- 6086
  .من باطن، والتصويب من م، وك، وجاء فيهما بترتيب مختلف: األصل- 6087
  .ورد بالهامش- 6088
  . وج، وهو ساقط من مالعين، والتصويب من ك: األصل- 6089
  .تقدم- 6090
  .ورد مطموسا في م- 6091
  .التدبير: م، ك- 6092
  .من اقتصد: م- 6093
  .لبنات: ج- 6094
  .الكاسبين، والتصويب من م: األصل- 6095
  .لمصلح: م- 6096
  .في خرق، وال:... ج- 6097
  .وصححها الناسخ بالهامش) بتسكين التاء(يثمر : ورد في األصل- 6098
  .وسين زيادة من كتبليغا، وما بين ق: م، ك، ج- 6099
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  .إن في إصالح مالك جمال وجهك، و بقاء عزك، وصون عرضك، وسالمتك دينك

  6100نصف الكسبلتقدير ا

  .6101   أفضل القصد عند الجدة

  . يعولك وال تعوله6102عليك من المال بما   

  .، فهو سديد التدبير6103من لم يجمد في التقدير، ولم يذب في التبذير

  لتوسط في األمورا

  .﴾يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسط6105 وال تجعل﴿: 6104]ال اهللا تعالىق[

  .منع  وال إسراف، وال بخل  وال إتالف، ال 6106عليك القصد بين الطريقين

  .6108 ال تكن حلوا قتسترط، وال مرا فتلفظ 6107]و[ال تكن رطبا فتعصر، وال يابسا فتكسر، 

  المأمون] و108[ 

  .6109و التقصير عن االستحقاق عين أو حسد. الثناء بأكثر من اإلستحقاق ملق

   صعبا ذلوال والبا      نجاة، وال تركـور فإنهـط األمـك بأوسـ   علي

  6110]:خرآ[

  6111اـام وال اعتيامـق     توسط ال أحتشـوام خلـق األقـر خالئـ    وخي

   :6112اإلضـافة والضيف

  .إكرام األضياف من عادات األشراف
                                                 

  ".المعيشة... التدبير:"208: 1في المجمع- 6100
  .الخبر: ك- 6101
  . برواية ك وج690: 1ما، وهو بالمجمع: ك، ج- 6102
  ...، ولم يذّم...يحمد:... م، ك، ج- 6103
  .تكملة من ك- 6104
  .26: وال تجعل، سورة اإلسراء: م- 6105
  .الطّرفين: عليك بالقصد، ك: م، ك- 6106
  .274: 2، وهو بالمجمع)بتشديد السين(فتكسر : ك. كملة من م وكما بين قوسين ت- 6107
  ".أي تلفظ: فتقعى...ال تكن حلًوا:"258: 2وبالمستقصى- 6108
  .عن حسد: م- 6109
  .زيادة من م، وك- 6110
  .اغتناما: م، ك، ج- 6111
  .واألضياف: م، ج- 6112
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  .الضيف دليل الجنة

  . اهللا6113ال تتكلفوا للضيف فتبغضوه، ومن أبغض الضيف ابغضه: في الخير

  6114]:شقيق البلخي[

  .، ومحمدته لي6115 على اهللاهن مؤو نت أحب إلي من الضيف، أليليس ش

  6116:يحيى بن معاذ

  .لو كانت الدنيا لقمة في يدي، لوضعتها في فم ضيفي

  6117:]إسحاق الموصلي

  . في غلط6118]للناس من اإلحتفال[

  .لمروءة تقديم ما حضرا

  :جوفي كتاب المبه[

   6121] ما يحضر6120]تقديم  [ للصديق ال يحظر6119]لتكلفا[

  طرقت فما حضرإذا دعوت فال تذر      وإذا و

  *6122إن الحديث طرف من القرى* [

  *]ولكنما وجه الكريم خصيب* 

  

                                                 
  .فقد أبغضه:  م- 6113
براهيم بن علي األزدي، زاهد في كان من كبار هو شقيق البلخي بن إ. رحمه اهللا عليه، ساقط من ج:  ك- 6114

، النجوم 61، طبقات الصوفية58: 8حلية األولياء. هـ194المجتهدين، استشهد في غزوة كولون، بما وراء النّهر سنة 

  .146، 21: 2الزاهرة
  .على اهللا تعالى: م- 6115
يحيى بن معاذ : يحيى بن معاذ، ك:  موهو يحيى بن معاذ رحمه اهللا،: ورد بالمتن غيره، وأورد الناسخ بالهامش- 6116

  .رحمه اهللا تعالى
  .ساقط من ج- 6117
  .ساقط من م- 6118
  .تكملة من م، وهو ساقط من ج- 6119
  .ساقط من ك- 6120
  .50: ورد بالهامش، وهو بالمبهج- 6121
  .فإذا: ك- 6122
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  6123:]عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر[

  عاقه عائــق عن األضيـــاف      6124يا بني اسمعوا إذا ما أبوكـــم

   و األطراف6125 أبيكـــم       أو بقطـع األعضـاءحفاكفلوهم و لو برو

  ]:وقال غيره[

        لن تكرم الضيف حتى تكرم الفرسـاا تلو صاحبهمطية الضيف عندي

  :وصف الكريم والكرم

  *إن الكريم لمعتفيه غريم* 

  .الكريم للقليل شاكر، واللئيم للكثير كافر

  . المكارم، اجتناب المحارم6126من أفضل

  .6127حصر الكريم إذا سأل، وحصر اللئيم إذا سئل

  .6128مازالت أم الكرم نزورا، وأم اللؤم ولودا

  . التغافل6130]قبح[  واللؤم/ ،6129الكرم حسن الفطنة]  ظ108[

  . من اللئيم الموفور6131]األحرار[الكريم المنكوب أجدى على 

  .إن المكارم في المكاره، والمغانم في المغارم

  . تنفع عنده الحرمة6132]واللئيم ال[ الكريم تنفع عنده الكلمة،

  . من دونه6133الكريم يظلم من فوقه، ويظلمه

  

                                                 
  .ونسبه المحقق للشّماخ..." جانب:"... 35: باألمثال- 6123
  .ساقط من ج- 6124
  .اهللا، وتروى لغيرهعبد : زيادة من م، ك- 6125
  .فضل: م، ك- 6126
  .حصر اللّئيم، وحصر الكريم إذا سَأل، وجا في ج بترتيب مختلف: م، ك، ج- 6127
  .وأم اللّئام... أم الكريم: م. ورد بالهامش- 6128
  .العطية: ك- 6129
  ".الكرم فطنة، واللّؤم تغافل:"160: 2ورد بالهامش، وفي المجمع- 6130
  .ترتيب مختلفورد مطموسا في م، وجا فيها ب- 6131
  .ورد مطموسا في م، والمثل ساقط من ج- 6132
  .ويظلم، وهو خطأ: م، ك، ج- 6133
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   قسوة6134ريم أن يصبر عليه، إذا جمعتهماينبغي لصاحب الك

  . من لم ينتظر فاقها6135]الكريمة  [الزمان، فليس ينتفع بالجوهرة

  إن الكريم ليخفي عنك عسرتـــه        حتى تراه غنيــــا و هو محمود

    6136] عند السرور الذي واساه في الحزن   را أن تواسيــه    ـة طـأولى البري

  6137]:آخر[

  نـروا         من كان يألفهم في المنزل الخشـ ذك6138واـا أسهلإن الكرام إذا م

  : قطعة من ذكر المحاسن    

  . المحسن معان

  . من أحسن اهللا إليه6139]لى الناسإ[أحق الناس باإلحسان 

  . الصبر عليه6140ليس حسن الجوار كف األذى، لكن

  .اإلحسان إلى الجار من كرم النجار

  . بمثل المواساة6141ما حصنت النعم

  . أداء األمانة6142 السخاءرأس

  . نصرة الملهوففأفضل المعرو

  .المكافأة تحط ثقل الصنيعة

  .6143الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي

  .6144]أحزم الناس من إذا أحسن الدهر تلقى اإلحسان باإلحسان[

                                                 
  .على المسرة إجلبتها قسوة:... ج- 6134
  .اليتيمة: ورد بالهاش، ك- 6135
  .ورد بالهامش، وهو ساقط من ، وك، وج- 6136
  .زيادة من م وك- 6137
  .أي بلغوا السهل والسعة: أسهلوا: ج- 6138
وبسط بالقدرة سديه، وهو منسوب : ، دون زيادة من م، وبعده33: ل باإلعجاز واإليجاززيادة من م، والمث- 6139

  .لكَشتاسب
  .لكنّه: ولكنّه، ك: م، ج- 6140
  .النّعمة:... ما حسنت، ج: حصلت النّعمة، ك:... م- 6141
  .السعادة: م- 6142
  . منسوب للمولدين52: 2للمقتدي، وهو بالمجمع... أفضل: ك- 6143
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  انـع اإلحسـ صنائ6145أـليس في كل وهلــة وأوان       يتهي[

  6146]بكانـذر اإلمـمن تعفإذا أمكنت فبـادر إليهــا        حذرا 

   اإلنســــــان6148ـاـ      يأيه6147حسـن وأنت معــــانأ

   قـــــروض      كمــــــا تدين تــدان6149إن الليالي

  مواعـظ تليق بهذا الفصل

  . يؤخذ بيدك وتبر، ال حيث تؤخذ برجلك وتجر6150اجلس حيث

  . على القذى وإال لم ترض أبدا6151اغض

  .كأجمل في الطلب، فسيأتيك ما قدر ل

  .صن عرضك، وإال أخلقت وجهك

  . الناس بالكف عن مساوئهم6152جاوز

  .رفدك، وال تنسى وعدك /إنس]و109[

  .كذب أسوأ الظنون بأحسنها

  . أغضبك لما أرضاكا م6153هب ما أنكرت لما عرفت، واغفر

  .6154اغن من وليته عن السرقة، فليس يكفيك من لم تكفه

  .كال تظهر الشماتة بأخيك، فيعافيه اهللا و يبتلي

  .6155]ن ابتليت كنت مثلهإ تشمت بمن حل به بالء، فإنه إن عوفي كان مثلك، وأنت ال[

                                                                                                                                                         
  . وجاء في ج بترتيب مختلف.ساقط من م، وك- 6144
  .تتهيأ: ج- 6145
  .ورد في م، وك، وج بترتيب مختلف- 6146
  .، منسوب البن الجهم209: باألمثال- 6147
  .يا أيها: ك- 6148
  .األيادي: م، ك- 6149
  ...".يؤخذ... يؤخذ:"... 265: 1وبالمجمع... حيث شئت،:... ج- 6150
  ...اغض عينك: م- 6151
  .عاون، والمثل ساقط من ج: م- 6152
  واعف عما: م، ج- 6153
  .يكفه: ك- 6154
  .زيادة من ك- 6155
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  .ال تكن نهما على الطعام فتمقت، وال جلدا على الشراب فتهلك

  .ال تتكلف ما كفيت، فتضيع ما وليت

  :6156]لبنيه[المهلب 

  6158، فإنها لعينة، ولقد تعينت مرة أربع مائة6157إياكم والعينة

  . منها إال بوالية البصرة6159درهم، فما تخلصت

                                     :األحنف

  .أكرموا سفهاءكم، فإنهم يكفونكم العار و النار

  :ابن المعتز

 الذي 6160]الموضع [من ال تسرع إلى أرفع موضع في المجلس، فالموضع الذي ترفع إليه خير

  .تحط عنه

  .6161ال تذكر الميت بسوء فتكون األرض أكتم عليه منك

  :6162من فرائد المدحنبذ 

  6163]:أبو نواس[

   بمستنـــكر     أن يجمـع العالم في واحــد6164و ليــس هللا

  6165:]وله[

  6167   من جود كفيك تأسو كلما جرحا6166وكلت بالدهر عينا غير غافلة

                                                 
  .زيادة من م، وج- 6156
  .وبيع العينة، هو بيع الشّيء إلى أجل بزيادة على ثمنه مقابلة انتظار الثّمن. السلف: الِعينَةُ، بالكسر: جاء بالهامش- 6157
  .بأربع... ولقد تحيلت: م- 6158
  .أي أخذت بعينه: تعينت: تحصلت، وجا بعده: ج- 6159
  . من كساقط- 6160
  .عليهم منك... الموتى:... عليك منه، ج: عليهم منك، ك... فيكون... الموتى:... م- 6161
  .تلحق بأن الغريب:... ، ج...نبذة من فوائد: ، ك...من فوائد:... م- 6162
  .زيادة من م، وك، وج- 6163
  .اهللا:... على اهللا، ج:... ك- 6164
  .زيادة من م، وك، وج- 6165
  .نائمة: ك- 6166
  .بجود: ا، ك، ججرح:... م- 6167



 552

  

  6168:]منصور النمري[

  ] اهللا منها حيث تجتمـع6170   أحلك6169إن المكارم و المعروف أندية

  6171]:أبو تمام[

  6172اعـرم الطبـ تزدها    على ما فيك من كفلو صورت نفسـك لم

   فليتـق اهللا سائلـــه6174 روحه     لجاد بها6173]كفه غير[ ولو لم يكن في

  6175:]البحتري[

   الفضل حتى عد ألف بواحد6176ولم أر أمثـال الرجال تفـاوتت     إلى

  6177]:وله[

  ال الجهـــال بالتقليـــدـعرف العالمـون فضلك بالعلـم    وق

  6178]حد يقتـدى بـه    وهذا زمـان أنت ال شك واحـدهلكل زمـان وا[

  6179:]ابن الرومي[

    تلك الفضائل فـي لحم وال عصب6180لوال عجـائب صنع اهللا ما نبتت

  6181]:كشاجم[

  ا كان أحــوج ذا الكمال إلى    عيب يوقيـه مـن العيـــــنم

                                                 
  .زيادة من ك، وج- 6168
  .أودية: م، ج- 6169
  .أجلّك، والتصويب من ج: األصل- 6170
  .الطائي: ورد بالهامش، م، ج- 6171
  .الطبائع: م- 6172
  .ورد مطموسا فيم- 6173
  .وله: ورد قبله: في ج. به، والتصويب من م، وج: األصل- 6174
  .زيادة من م، وك، وج- 6175
  .لدى: ك- 6176
  .زيادة من م، وك، وج- 6177
  .ساقط من م، وك، وج- 6178
  .زيادة من م، وك، وج- 6179
  .ما بقيت: وما وسعت، ج: م- 6180
  .زيادة من م، وك، وج- 6181
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  6182]:المتنبي[

  اس ناقــدـر للن أن الده6183ه       تيقنتـاس دون محلـت النـولما رأي] ظ109[

  6184]:وله[

  ن أبياتهـاـرد مـ البديع الف6185ان قصيـدة      أنتـا فكـام لنــذكر األن

  6186:]وله[

  قد شرف اهللا أرضا أنت ساكنهــا      وشرف الناس إذ سواك إنســـانا

  6187]:النامي[

  فأنت لمن رجاك كـــما يريــد  خلقت كما أرادتــك المعالــي     

  6188:]الوأواء الدمشقي[

  6189من قـاس جـدواك بالغمام فمـا       أنصف في الحكم بين شكليـــن

  6190أنت إذا جــدت ضاحـكا أبـدا      وهو إذا جاد دامع العيـــــن

  6191:]بديع الزمان[

  ر الذهبــاـلو كان طلق المحيا يمط   ،6192ث منسكبـاـوكاد يجليك صوب الغي

  اـن، والبحر لو عذبوالدهر لو لم يخ    لو لم يصد، والشمس لو نطقت،والليث

  

                                                 
  .زيادة من م وك- 6182
  ..ورد بالمتن تبينت، وصححها االسخ بالهامش- 6183
  .زيادة من  وك- 6184
  .كنت: م، ك، ج- 6185
  .زيادة من م، وك- 6186
، شاعر رقيق الشعر، كان من خواص سيف الدولة، توفي سنة أحمد بن محمد النّامي. زيادة من م، وك، وج- 6187

  .241: 1هـ يتيمة الدهر399
  .البن وأواء: زيادة من م، ج- 6188
  .أمرين: ك- 6189
  .ضاحك العين: ضاحك، ك: م، ك، ج- 6190
  .زيادة من م، وج- 6191
  .، وجا البيتان في م بترتيب مختلف، وهما ساقطان من ك...المزن... فكاد يحكيك: ج- 6192
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   6193:]أبو طالب المأموني[

  6196]ا لهــن خمـارـــ وم6195حبب لهن  ر در فعــالـهـق كالخمـخالئ 6194]و[

   من ألفاظ بلغاء العصر تجري مجرى األمثال6197نبد

  6198لحسن استعاراتها وبدائع تشبيهاتها
  قبله مجد يشير إليه النجم الثا. 6200ترضع ثدي المجد، مفترش حجر الفضل مس6199]فالن[

  . تحفظ طرفيه المناقب6201]و[

  .لدهماءا] إليه [6202صدر تضيق عنه الدهناء، وتفزع

  .قادمة الجناح 6204ومن كل فضيلة .االوضاح 6203]مة[له في كل مكر

  . األفواه بالتسبيح6205له صورة تستنطق

  . صحيفة حسن الشيم6208 ماء الكرم، ويقرأ منها6207 غرة يترقرق منها6206]و[

  .يميت الفقر بعطائهقبل أن .  القلوب بلقائه6209    يحيي

                                                 
  .المأموني: م، ك- 6193
  .ساقط من ك- 6194
  .خمرهن: م- 6195
  .ساقط من ج- 6196
  .نبذة: ك- 6197
  .وبراعة تشبيهاتها:... استعارتها وبراعة تشبيهها، ج:... ، ك...استعارتها وبراعة:... م- 6198
  .زيادة من م، وك، وج- 6199
  .635: 3حجير، وهو بزهر االداب: ومفترش، ك: م- 6200
  .قهوتحفظ طري: ساقط من ك، وفيها- 6201
  ...وتقرع... يضيق عليه: ويفزع، ج: م، ك- 6202
  .ساقط من ج- 6203
  ...".اإلصباح:"...635: 3فضيحة، زهرة االداب: م- 6204
  .635: 3وزهر اآلداب. يستنطق، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 6205
  .له: ساقط من م، وك، وج- 6206
  .فيها: م، ك، ج- 6207
  .وتقرأ منها: وتقرأ فيها، ج: ك- 6208
  .لقلوبتحيى ا: ك- 6209
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  . كدورته6212 البحر لنفى ملوحته، وصفى6211]به [ خلق لو مزج6210]له[

  . الفضل6213ونسيم العيش ومادة. هو غذاء الحياة

  .6214 سكاكين في مفاصل الخطوب]راؤهآ[

  . السماك األعزل، وتجر ذيلها على المجرة6215له همة تعزل

  .ل في ميادين الفض6216في موازين العقل، سابق/ هو راجح ] و110[

  .6217يفترع أبكار المحاسن، ويرفع منار الميامن

  . يضحك عن فواضله6219 من أنامله، وربيع السماح6218ينابيع الجود تنفجر

الحدقة، ودرة  6220القالدة، وإنسان هو بيت القصيدة، وأول الجريدة، وعين الكتيبة، وواسطة

  .ونقش الفص 6221]فص الخاتم[ التاج،

  .6222ة، وحصن األمةهو ملح األرض، ودرع الملة، ولسان الشريع

  6223]وتاج األنام [هو غرة الزمان وناظر اإليمان

  .6224وشيم تشام فيها بوارق المجد. أخالق خلقن من الفضل

                                                 
  .ورد مطموسا في م- 6210
  .لو مزج البحر به: ساقط من م، ك، ج- 6211
  ..."وكفى... بالبحر، لنفى"... 635: 3زهر االداب. وكفى: ك- 6212
  ".ونسيم العشق:"... 635: 3زهر اآلداب. وجادة: م، ج- 6213
  .635: 3هرة االدابز. في مفاصله: ما بين قوسين ورد مطموسا في المتن، وأعاد الناسخ كتابته بالهامش، ك- 6214
  .635: 3زهر اآلداب. تعدل: م- 6215
  .635: 3زهر اآلداب. وسابق: ك- 6216
  .المحاسن... أبكار المكارم: أفكار المكارم، ج: المحاسن، ك.... أبكار المكارم،: م- 6217
  .تتفجر: ك- 6218
  ".من فواصله:" برواية م، وفيها635: 3في زهر اآلداب. السماحة: السماء، ك:  م- 6219
  .وإنساب: م - 6220
  .، بدون زيادة من م635: 3زيادة من م، وهو بزهر االداب- 6221
فالن رأس الجريدة، ونكتة المسألة، وبيت القصيدة، وعين القالدة، ورأس التّخت، وأول : 89: في األمثال- 6222

  ..."وهو:"...635: 3زهرة اآلداب. الحساب، ورأس السجة، ووجه السوق، وجوهرة العقل
  ...".هو الدهر والزمان: "برواية م، وفيه. 635: 3الزمان وهو بزهر اآلداب: األوان: ساقط من م، ك- 6223
  ...".منها:"...635: 3زهر االداب....عن:... ، ك...تنطق عن:... م- 6224
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والتفضل له مبدأ  [.منه معتاد 6226]الجميل[ 6225وعقم النساء بمثله. أرج الرجال بفضله

  .6227]ومعاد

  .وفعاله في ظلمة الدهر مصباح.  مباح6228ماله للعفاة

  . سمع6229كأن حسهكأن قلبه عين، و

  .يرى بأول رأيه آخر األمور [

  6231]]6230موضعه من أهل الفضل موضع الواسطة من العقد وليلة التم من الشهر[

وياقوتة من يواقيت األحرار ال من يواقيت . جوهرة من جواهر الشرف ال من جواهر الصدف  

  .6232األحجار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ".، عن اإلتيان بمثله...الزمان:"... 635: 3زهر اآلداب . وعقم... أرخ: م- 6225
  .مطموس في م- 6226
  ...".منه مبدوء... لديه:"... 635: 3زهر اآلداب.  والفضل لديه:ساقط من م، وج، ك- 6227
  .للسائل، ثم صححها الناسخ بالهامش: ورد بالمتن- 6228
  .جسمه: م، ك- 6229
  .ساقط من ك وج- 6230
  .ساقط من م- 6231
  ...".جوهر:"636 -635: زهر اآلداب... من جوهر... جوهر من جوهر: من ياقوت، ج:... ك- 6232
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  6233]الرابع[الفصل الثالث من الفصل 
   ومساوئ األخالقفي ذكر المقابح

  القـاألخ

  الجهل والحمق

  .6234الجهل موت األحياء

  .6235]الجهل في القلب كاألكلة في الجسد[

  . مصيبة أعظم من الجهلال

  .خرب أرضا جاهلها

  .المشقة كلها في تأديب الجهال

                        .من جهل قدر نفسه كان بقدر غيره اجهل

  .ال صاحب أخدل من الجهل

  :6236علي بن عبيدة

  . شعار المرء جهله6237سأدن

  .الجاهل كروضة على مزبلة

  . قبحا6239]فيها[ ازداد 6238]الجاهل[كلما حسنت نعمة 

  .6240لسان الجاهل مفتاح حتفه]   ظ110[

                                                 
  .ساقط من ك- 6233

  . منسوب للمولدين265: 1معبالمج- 6234
  .ساقط من م- 6235
عبيد، والتصويب من م، وج، هو علي بن عبيدة الريحاني، كاتب بليغ فصيح، اختص بالمأمون، واهتم : األصل- 6236

  .231: 2، النجوم الزاهرة18: 12هـ، تاريخ بغداد219بالزندقة، توفي سنة 
  .ِبْئس: م، ج- 6237
  .ساقط من م- 6238
  .ساقط من ك- 6239
  .حقّه: م- 6240
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  .الجاهل إال مفرطا أو مفرطا 6241ال ترى

  رب صديق يؤتى من جهله ال من نيته[

  6242]:غيره

  .لحمق داء ال دواء لها

  . 6243األحمق في شبابه خرف

  .حمق سخنة عينالنظر إلى األ

  .6244]مثل األحمق كالثوب الخلق، إن رفوته من جانب تخرق من جانب[

  .األماني  6245هواه وتمنى على اهللا أحمق الناس من اتبع

  .البخل

  6247]النساءوالجبن وهما من خير أخالق  [  6246]البخل [شر أخالق الرجال 
  .6248البخيل أبدا ذليل

  6249]ال مروءة  لبخيل[

  :6250كان الشعبي يقول

  .6253﴾ نفسه فأولئك هم المفلحون6252]يوق شح [ومن ﴿: 6251ثم يقرأ. ح بخيل قطما أفل

                                                 
  .ال يرى: ك- 6241
  .ساقط من م- 6242
  .خرق: ك- 6243
  .جوانب، وما بين قوسين ساقط من ك... رفأته:... ، ج...خرقت... رفأته:... م- 6244
  .اهللا تعالى: ك- 6245
  .ساقط من ك- 6246
  .ساقط من م- 6247
  .ذابل: ك- 6248
  .ساقط من م- 6249
  .الشّعبي: م، ك، ج- 6250
  .معتم قوله تعالىأما س: أما سمعتم قول اهللا تعالى، ك، ج: م- 6251
  .ورد مطموسا في م- 6252
هو الواقدي محمد بن عمر السهمي، مؤرخ قديم، حافظ للحديث، ولي القضاء في . للواقدي، وهو ساقط من ج: ك- 6253

  .363: 9، تهذيب التهذيب3: تاريخ بغداد. 207خالفة الرشيد، توفي سنة 
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  .بالمعبود [ الظن 6255]بالموجود سوء[البخل : 6254الواقدي

   :الجاحظ

  6257]6256البخل والجبن غريزة واحدة، يجمعهما سوء الظن باهللا

   6258:]غيره[

  . الكرم6259البخل يهدم مباني

  :ابن المعتز

  .6260يشر مال البخيل بحادث أو وارث

  .خل الناس بماله أجودهم بعرضهأب

  ن بخلـهـوغيظ البخيل على من يجو       د أعجب عندي م

  :وصف البخيـل

  :العرب

  6261سواء هو و العدم

  6262سواء منزله والفقر

  .6263ال يسقط من يده خردلة

  6264ما تبل إحدى يديه األخرى

                                                 
  .9اآلية: سورة الحشر- 6254
  .من سوء: مطموس في م، ك، ج- 6255
  .يجمعها... الجبن والبخل: م- 6256
  .ورد بالهامش- 6257
  .ساقط من ك- 6258
  .ما بنى: م- 6259
  . منسوب للمولدين164: 1بالمجمع- 6260
  .474: 1المجمع- 6261
  ...هو:... ، ك...غناه:... م- 6262
  .في م وك نسب للمولدين، وفي ج ورد بترتيب مختلف- 6263
  .319: 2المستقصى- 6264
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  .ال تندى صفا ته

  

  .6265ال يبض حجره، و ال يثمر شجره

  .6266يمنع دره و در غيره

  6267]ولدونالم[

  .سائله محروم، و ماله مكتوم

  .ال يعين إنفاقه و ال يحل خناقه

  . وال ترى6268خبره كآوى، يسمع بها

  . قفر6269غناه فقر، ومغناه

   ، و يحفظ ماله و العرض ضائععيمأل بطنه و الجار جائ

  .6270]قد أطاع سلطان البخل بجهله و انخرط كيف شاء في سلكه[

  .يصون فلسه، ويبذل نفسه لرواق صغير األخالق،عظيم ا[ المال مهزول النوال، 6271سمين

  6272]ال يحلب إال من ضرع بكي، وال يسقي إال من أنضب ركي] و111[

  6275]أنيسه [ أكيله، وكيسه6274قد جعل ميزانه وكيله، وضرسه 6273]فالن[

  

  

  
                                                 

  ...، وال تثمر...ال تبض: ، ك...وال... وال: م، ج- 6265
  .415: 2، والمستقصى496: 2المجمع- 6266
  .ساقط من ج- 6267
  .به: م، ج- 6268
  .ومطبخه فقر:... ، ومطبخه، ج...غناؤه: ومطبخه، ك:... م- 6269
  .ساقط من ج- 6270
  ...هو: ك- 6271
6272 -كيالبئر، وما بين قوسين ساقط من ج: الر.  
  .تكملة من م، وك- 6273
  .وضرسته: ولسانه، ج: ك- 6274
  .لهامشورد با- 6275
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ويمينه  [،6278ودرهمه شقيقه 6277مينه، وديناره حليفهأ، ورغيفه أليفه، ويمينه 6276]وخبزه جليسه[

  .وخاتمه خادمه وصناديقه صديقه،، 6280فتاحه رفيقه  وم6279]أمينه

  6281ومن أمثال البخالء وحكمهم واحتياجاتهم

  .6282بيتي يبخل ال أنا

  .واإلفضال عليهم ، أي شغلتني أموري عن الناس،6283شغلت شعابي جدواي

  .6284الشحيح أعذر من الظالم

  .6285بق نعليك وأبدل قدميك

  .6286عجبت لمن يسمي القصد بخال، والشرف جودا

  .6287 ال يعم الناس، فاخصص به ذوي الحقإن مالك

  :الدؤلي 6288]أبو األسود[

 جهفإن اهللا أجود و أمجد، ولو شاء أن يوسع على خلقه حتى ال يكون محتا 6289]اهللا[ال تجاودوا 

  .6290فعل

  .أسوء حال منهم  لكنا6291لو أطعنا المساكين في إطعامهم ما يسألونا

                                                 
  .زيادة من م - 6276
  .ودنانيره سميره: ومأكوله حليفه، ك: م - 6277
  .رفيقه... ،...وديناره: م - 6278
  .زيادة من م - 6279
   .دفينه: م - 6280
   .البخالء واحتجاجاتهم ونحلهم:... م - 6281
  .175: 1، الجمهرة16: 2، والمستقصى126: 1جمعمال - 6282
  .444 :1، الجمهرة132: 2، والمستقصى501: 1المجمع - 6283
   .510: 1ساقط من ج، وهو بالمجمع - 6284
  .، وقد تقدم12: 2، والمستقصى124: 1أبق، بالمجمع: م - 6285
   .والشّرف:... ، ج...الفضل:... ك - 6286
  ...، اخصص...يعمر:... م - 6287
  .زيادة من م، ك، ج- 6288
  .ساقط من ك - 6289
  .فإنه أمجد وأجود:... فعله، ج... فإنه:... م، ك- 6290
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  :غيره

  .قوام له إال به ما المن جاد بماله فقد جاد بنفسه، ألنه قد جاد ب

  :الكندي

 كن مع :بني يزيل النعم، و سماع الغناء برسام حاد، يا" نعم" البالء، و قول 6292يدفع" ال" قول 

  .6293 بالقماربالناس كالالع

  .تأخذ شيئهم وتحفظ شيئك

  :غيره

  .6294منع الجميع أرضى للجميع

  . السؤال حسن المنع6295إذا قبح

  .6296]و إذا حسن السؤال قبح المنع[

  : بن الجهمعلي

 العزل فهو مجنون، ومن وهبه من 6297من وهب المال في عمله فهو أحمق، ومن وهبه بعد

 وما استفاده 6299فهو مخذول، ومن وهبه من كسبه 6298]فيه[جوائز سلطانه أو ميراث لم يتعب 

  .6302بسمعه و بصره 6301]والمأخوذ[ فهو المطبوع على قلبه 6300]من حيلته[

  س منع غير ذي الحق بخل في غير حق      لي6303ال تجد بالعطاء

  6304]إنما الجود أن تجود على من      هو للجود منك و البذل أهل[
                                                                                                                                                         

  .لوننام، ك، ج يسأ- 6291
  .يزيل، وصححها الناسخ بالهامش: ورد بالمتن- 6292
  .بالشطرنج:... م- 6293
  .889: 4زهر االداب- 6294
  .889: 4حسن، زهر اآلداب: م- 6295
  .ساقط من م، وك، وج- 6296
  .في: م- 6297
  .ورد فوق السطر- 6298
  .من كيسه: ك- 6299
  .ساقط من م- 6300
  .ورد مطموسا في م- 6301
  .ببصره وسمعه: ج- 6302
  .889: 4 بزهر اآلداببالعظيم، وهو: ج- 6303
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  6305:]ابن المعتز[

  يا رب جود جر فقـر امرئ         فقام للناس مقـــام الذليـل

   مالك و استبقه        فالبخل خير من سؤال البخيل6306]فاشدد عرى[

  6307]:خرآ[

   تى في الكــرم            يكره ح6308في كــل شيء سرف

    6309مـي نعـن ألفــي ال           أفضل مـــا ألفــوربم

  :الكبـر و العجـب ]ظ111[

  .الكبر قائد البغض

  .التعزز بالتكبر ذل

  .6310الكبر فضل حمق، لم يدر صاحبه أين يضعه

  . للمحاسن6311ما أثلم العجب

  . نفسه أصوب6312العجب أكذب، ومعرفة الرجل

  6313]ثمرة العجب المقت[[
 النفس، وعلى األكفاء 6315 على الملوك تعرض للحتوف، وعلى األنذال من صغر6314التكبر

  .جهل عظيم

  .نفسه كثر الساخطون عليه 6316]عن [من رضي

                                                                                                                                                         
  .زيادة من م- 6304
  .زيادة من م، وك- 6305
  .889: 4مطموس في م، والبيتان في زهر اآلداب- 6306
  .غيره: زيادة من م، ك- 6307
  .شريف: ج- 6308
  .وربما قولك أفضل من ألف نعم: م- 6309
  .ال يدري:... أين يضعه، ك:... م- 6310
  .ما أسلب العجائب: ما أسلب، ج: م- 6311
  .المرء: ك- 6312
  .35: 2قط من م، وهو بالمستقصىسا- 6313
  .الكبر: ج- 6314
  .من ضعة: م، ج- 6315
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                          6317]الكبر داء يعدي[

  .الذلة 6319البغضة، كما أن اإلفراط في التواضع يوجب 6318اإلفراط في الكبر يوجب  

   :ابن المعتز

 ويرفع حقيرا د ذوي الكمال استعانوا بالكبر، ليعظم صغيرالما عرف أهل النقص حالهم عن

  .6320]وليس بفاعل[

  :منصور الفقيه

   من نطفة            وأنت وعـاء لما تعلــــم6321تتيه وجسمـك

، وقارون وكيل نفقته، 6323كأن كسرى حامل غاشيته : متكبرا فقال6322ووصف بعض البلغاء

  .، ولقمان لم ينطق إال بحكمته6325مقلته، وكأن يوسف لم ينظر إال ب6324وبلقيس إحدى داياته

  جمعت أمرين ضاع الحــزم بينهما        تيه الملوك، و أخـــالق المماليك

  الحرص و الطمع

   الحرص وعاء حشوه المتالف

  6326*أذل الحرص أعناق الرجال* 

  .الحرص ينقص قدر اإلنسان و ال يزيد في رزقه

  6327رب أكلة تمنع أكالت

  6328ريهربما شرق شارب الماء قبل 
                                                                                                                                                         

  .ساقط من ك- 6316
  .ساقط من ج- 6317
  .يورث: ك- 6318
  .يورث: ج- 6319
  .ساقط من م، وج- 6320
  .بنية جسمك: ج- 6321
  .بليغ: م، ك، ج- 6322
  .غشاء السيف أو حديده فوق مؤخرة الرحل- 6323
  .راياته: ك- 6324
  .لمقلته: ج- 6325
  .ب ألبي العتاهية، منسو233: باألمثال- 6326
..." منعت:"... 93: 2 وبالمستقصى415: 1لقمات، وصححها الناسخ بالهامش، والمثل بالجمع: في م- 6327

  .399: 1وبالجمهرة
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  .الرزق قد يسبق جهد الحريص

  :6329كلمتان مقولتان، لم ير على التجربة أصح منهما

  . شؤم6331]محروم، واإلستقصاء [6330الحريص

  6332الطامع في وثاق الذل

  .6333رب طمع يهدي إلى طبع

  . تسمع6334ال تطمع في كل ما

  .أقل ما في الطمع الذل

  .6335الحرص ذل عاجل، والطمع فقر حاضر

  .عن العقبى الفاجعةالطامعة  6336ما أغفل النفس

  :العامة ]و112[

  .يدق الرقبة 6337]الكاذب[الطمع 

  .6338خرج الطمع من قلبك تحل القيد من رجلكأ

  الكذب

  :الفالسفة

  . بكالمه فقد بطلت حياتهيوثق  لم6339الكذاب والميت سواء؛ ألن فضيلة الحي النطق، وإذا

  

                                                                                                                                                         
  .446: 1، وهو بالمجمع...، جك...صاحب الما في:... فتلف به، ك:... م، ج- 6328
  .منها: ج- 6329
  ".الحريص محروم:"321: 1الحر، والمثل بالمجمع: ج- 6330
  . مطموس في م- 6331
  ...الطَِّمع في رباق:  مطموس في م، وجا فيها، وفي ك بترتيب مختلف، ج- 6332
  ...".أدنى:"... 97: 2، وفي المستقصى429: 1 المجمع- 6333
  .255: 2 للمولدين، وهو بالمستقصى273: 2ى، نسب بالمجمع: ك- 6334
  . برواية األمثال، منسوب للمولدين612: 2، وهو بالمجمع"الطمع الكاذب فقر حاضر:"حاصل، وباألمثال: ك- 6335
  .النّفوس: م- 6336
  . منسوب للمولدين612: 1ساقط من م، وهو بالمجمع- 6337
  ...".تَحلَّ:"... 16: األمثال- 6338
  .فإذا: م، ك، ج- 6339
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  :الحسن بن سهل

  .ذاب يسرق عقلك؛ ألن اللص يسرق مالك، والك6340الكذاب شر من اللص

  :غيره

  . بين مهانة الدنيا، وعذاب اآلخرة6341الكذوب

  6344] 6343﴾"ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ﴿:  اهللا تعالى6342وقال[

  .شر الحديث الكذب

  . عند غيرك6345ال تأمن من كذب لك أن يكذب عليك، وال من اغتاب عندك أن يغتابك

  قلة األدب 6348]من  [6347]وأ [وعادة السوء     هانته  6346]من [ال يكذب المرء إال

  .حسب الكاذب بفعله شتما، وقلبه خصما

  .6349ن ذكورا إذا كنت كذوباك

  .6350]أما يخاف الكذوب أن يذوب[

  : ابن المعتز  

  .6351عالمة الكذاب جود باليمين لغير مستحلف  

                                                 
  .لص، والتصويب من م: في األصل- 6340
  . الكذّاب:م، ك، ج- 6341
  .كما قال اهللا تعالى في القرآن: ج- 6342
  .10آليةا: سورة البقرة- 6343
  .زيادة من م، وك، وج- 6344
  :أن يغتاب، وجا بهامشها: م- 6345

  احذر المين واجتنب  قل لمن مان وافترى

  إنّما يفتري الكذب  واخش من قول ربنا

  . منسوب ألفقور األشكاني36: وهو باإلعجاز واإليجاز
  .ساقط من ج- 6346
  .ورد فوق السطر- 6347
  .ترتيب مختلفساقط من م، وك، وجاء البيت في م، وك، وج ب- 6348
 منسوب 159: 2وهو بالمجمع. إذا أردت أن تكذب فكن ذكوراً، أي لئال يتناقض طرفا كالمك:"160: باألمثال- 6349

  ".إذا كنت كذوًبا فكن ذكوًرا:" 126: 1للمولدين، وبالمجمع أيضا
  .ساقط من ج- 6350
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  اجتنب مصاحبة الكذاب؛ فإن اضطررت إليه فال تصدقه، وال تعلمه أنك تكذبه فينتقل عن وده

  .ن طبعهوال ينتقل ع

  و اخش من قول ربنا        إنما يفتري الكذب

  . الجبان عند الحرب من اإلرتعاد6352يعتري حديث الكذاب من اإلختالف ما ال يعتري

 في النوم ما ال  ]فتريه[  رؤيا؛ ألنه يخبر عن نفسه في اليقظة بما لم ير،6353ال يصح لكذاب

  .6354يكون

  :العامة

  . ال شيء6355كل شيء شيء، ومصادقة الكذوب

  :وصف الكذوب

  .6356الن يكذب لذيله على جيبهف

  6357الفاختة عنده أبو ذر

  فالن زاملة األكاذيب

  :العرب[

  6358ال رأي لمكذوب

  6359ال يكذب الرائد أهله

  6361]6360عند النوى يكذبك الصادق

                                                                                                                                                         
  ...الكذب جوده:... من غير، ك... جوده:... م، ج- 6351
  .االختالل. :..ما يعتري، ك:... م- 6352
  .ال يكاد يصح للكذاب: م، ك، ج- 6353
  .فيريه ما لم يكون: ج. يره، وما بين قوسين مطموس في م: م، ك- 6354
  .الكذاب: ، ك، ج...ومصاحبة: م- 6355
  .جيبه على ذيله:... م- 6356
ألن "  أبو ذرالفاختة عنده" هذا المثل من أمثال الصحب بن عباد : أبو ذر رضوان اهللا عليه، جاء في هامش ج: م- 6357

  .52: 2وهو بالمجمع. الفاختة تعرف بالكذب، وأبو ذر رضي اهللا عنه موصوف بالصدق للحديث المروي عنه
  .238: 2بكذوب، والمثل بالمجمع: م، ك- 6358
  .238: 2ما بين قوسين مطموس، وهو بالمجمع) أهله(الرائد ال يكذب : م- 6359
  .163:  وأمثال الضبي33: 2، الجمهرة646: 1ورد في ج، وك بترتيب مختلف، وهو بالمجمع- 6360
  .ورد في م، وك، وج بترتيب مختلف- 6361
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  6362المزح

  6364، وتورت الضغينة6363لمزاحة تذهب المهابةا]  ظ112[

  6365المزاح سباب النوكى

  .6366 الدنيء فيجترئ عليكال تمازح الشريف فيحقد عليك، وال

  .المزح يجلب الشر صغيره، والحرب كبيره

  .، وآخره ترح6367لمزح أوله مرحا

  .لو كان المزح فحال لم ينتج إال شرا  

  .المزاح هو السباب األصغر، إال أن صاحبه يضحك

  .6369والتقصير عنه فدامة ، واإلقتصاد فيه ظرف،6368اإلفراط في المزح مجون

  :ابن المعتز

  .كل الهيبة، كما تأكل النار الحطبيأ  6370]المزح[

  . لم يسلم من استخفاف به أو حقد عليه6371من كثر مزحه  

  .من كثر مزاحه تنازعه الحقد والهوان  

  .6372رب مزح في غوره جد أو كد  

  .والمزاح 6373]المراء[ أسباب القطيعة  

                                                 
  .المزاح: ج- 6362
  .314:  2المجمع- 6363
  .المزاح: المهانة، ك: ورد آخر الكلمة مطموسا، م- 6364
  .315: 2المجمع- 6365
  ".وال دنيا... ال تمازحن:" 295: 2 منسوب لسعيد بن العاص، وفي المستقصى244: 2في المجمع- 6366
  .فرح: م، ج- 6367
  .مجون وجنون: م- 6368
  .والتقصير في سالمة: فدام، ج:... والتقصير فيه سالمة، ك: م- 6369
  .ورد بالهامش- 6370
  .مزحه: ك- 6371
  . منسوب للمولدين446: 1في المجمع- 6372
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  الغضب  

  الغضب صدأ العقل  

  .6374 فوقك مهلك أو مضن]هو [الغضب على من 

  .6375]جوابا من لم يغضبأحضر الناس   [

  . أخاك إذا غضب6376]احذر [

  الغضب يثير كامن الحقد 

  .أقرب ما يكون العبد من غضب اهللا إذا غضب

  .6377من أطاع غضبه، أضاع أدبه

  :ابن المعتز

  . اإلعتذار6378ال يقوم عز الغضب بذل

  .ابق لرضاك من سخطك، وإذا طرت فقع قريبا

رة حسن فيفعله، وال صورة قبيح  صو6379الغضب يصدئ العقل حتى ال يرى فيه صاحبه

  .فيجتنبه

  .6380أول الغضب جنون، وآخره ندم

 6384، وتقطع مادة الحجة، وتفرق6383]وتعثر اللسان [، 6382 الغضب تغير المنطق6381شدة

  .الفهم

                                                                                                                                                         
  .زيادة من م، وك، وج- 6373
أو مضن من .. .إضمار الغضب: أو مضر، ج... إضمارك الغضب: ما بين قوسين ساقط من م، وك، وج، م- 6374

  .الضنى
  .ساقط من م، وجاء في ج بترتيب مختلف- 6375
  .مطموس في م، وجاء المثل في ج بترتيب مختلف- 6376
  . منسوب للمولدين268: 2في المجمع- 6377
  .إال بذّل: ج- 6378
  .صاحبه فيه: م، ج- 6379
  .جنون: م، ك- 6380
  .حدة: بشدة، ك: م- 6381
  ...يعثر المنطق، ويقطع: ا الناسخ بالهامش، م، جوصححه... المنطق وتقطع تعتّر: ورد في المتن- 6382
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  6385]وغضب العاقل في فعله[غضب الجاهل في قوله   

  .من ظهر غضبه قل كيده

  . دينك6386]مالغضب على اقتراف إثم، فتشفي غضبك وتسق [ ال يحملنك 

  . أشد الجهاد مجهدة الغيظ

  . دينه، وتقبح صورته، وتعجل ندمه6387 عقوبة الغضب تبدأ بالغضبان، تثلم

  البغي

  6388*وخيم/ البغي مصرعه* ]و113[

  .6389احذر مصارع البغي

   .6390من سل سيف البغي قتل به

  6392:]لقوله تعالى [  دكا،6391لو بغى جبل على جبل جعله اهللا

  6393﴾ب به ثم بغي عليه لينصرنه اهللاذلك ومن عاقب بمثل ما عوق﴿

  الحسـد

  6394الحسد داء  الحسود

  6395الحسود ال يسود

                                                                                                                                                         
  .ساقط من ك، وج- 6383
  .ويفرق: ج- 6384
  . منسوب للمولدين21: 2ساقط من م، وهو بالمجمع، ومابين قوسين "غضب الجاهل في فعله" في ك - 6385
  .فتشفي غيظك: يشفي غيظك، ويسقم، ج:... ساقط من م، ك- 6386
  .فتثلم: م، ك، ج- 6387
  .وج بترتيب مختلفورد في م، وك، - 6388
، ...والظلم مرتعه:  وروايته فيه293: ، نسبه المحقق ليزيد بن الحكم، وخرجه من التذكرة السعدية24: األمثال- 6389

  .والبغي يصرع أهله: وصدره
  .40:  منسوب للمولدين، واإلعجاز واإليجاز368: 2في المجمع- 6390
  .اهللا تعالى: لجعله، ك: م، ك، ج- 6391
  .تكملة من ك- 6392
  .ومن بغي عليه لينصرنه اهللا: ، وجاء في األصل60: اآلية: سورة الحج- 6393
، "داء ال يبرأ:"... 321: 1 وصححها الناسخ بالهامش، وروايته بالمجمع-وكذا في م، وك، وج–الجسد : األصل- 6394

  .وهو منسوب للمولدين
  . منسوب للمولدين321: 1بالمجمع- 6395
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  .6396]في السماء واألرض [الحسد أول ذنب عصي اهللا به 

  ال راحة لحسود

  ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود

  .أقل الناس سرورا الحسود 

  .حاسد النعمة ال يرضيه إال زوالها [

 فهو 6399]وينضاف إلى ذلك غمه بسرور الناس[، 6398موم الدنيا يأخذ نصيبه من ه6397]الحسود

  .أبدا مهموم

  6400]عند الناس حقيرالحسود فقير، و[ 

  .بعين تدرك دقائق القبح. الحاسد يعمى عن محاسن الصبح

  :ابن المعتز

؛ ألن بعضهم يظن عند المحسود ما ال يملك، فيحسد 6401الحساد يحسدون أكثر ما في المحسود

  .عليه

  . أثافي الذل6402ق والكذبالحسد والنفا

  . ال يجده6403الحاسد مغتاظ على من ال ذنب له، بخيل بما ال يملك، طالب ما

  .6405 الحاسد حتى يموت6404]عنك [ال يرضى

  .كأن الحاسد إنما خلق ليغتاظ

  .6406يكفيك من الحاسد أنه يغتم عند سرورك

                                                 
  .ساقط من م، وج- 6396
  .لتصويب من م، وك، وج، وما بين قوسين ساقط من مالحسد، وا: األصل- 6397
  .من غموم الناس: م، ك، ج- 6398
  .ساقط من م، وك- 6399
  .زيادة من م- 6400
  ...الحساد أكثر مما: ك، ج. الحاد أكثر ما يحسدون عليه، والتصويب من م: األصل- 6401
  .الحسد والكذب والنفاق: ك- 6402
  .لما: م، ك، ج- 6403
  .مطموس في م- 6404
  .تتمو: م، ج- 6405
  . منسوب لمولدين513: 2، وهو ساقط من ج، وبالمجمع...يشفيك: ك- 6406
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  .6407الحسود ساخط على أقدار اهللا

  .عقوبة الحاسد من نفسه

  .متك، نعمة عليهالحاسد يرى زوال نع

  الـظلم

  . إلى تعجيل نقمة، و تبديل نعمة6408]شيء [الظلم أسرع

  . لغيره أظلم6409من ظلم نفسه، كان

  .، الظلم6410أجمع خصال الذم

  :األم الظلم ظلم الضعيف

  .الظلم هو الطريق إلى سخط اهللا

  . في الظلم6412 عليه، لم يستعمل القوة6411من ذكر قدرة اهللا

  . غيره6413منفعة ل]الناس[م الناس من ظلم لأظ

  .بئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد

  مـــة ال يظلــة فلعلــ عفذا    6414والظلم من شيم النفوس فإن ترى

  6415:]آخر[

  مـــى بظالـم إال سيبلـالظ 6417وال       6416اـد اهللا فوقهـد إال يـن يـوما م]  ظ113[

  الهـوى

  6418الهوى شريك العمى

                                                 
  .اهللا تعالى: م، ك- 6407
  .ورد بالهامش، ساقط من م- 6408
  .فهو: م، ك، ج- 6409
  .الخصال للذّم: م، ك، ج- 6410
  .اهللا تعالى: م- 6411
  .القدرة: ك- 6412
  .لمنفعته: ما بين قوسين ساقط من م، وك، ج- 6413
  . وصححها الناسخ بالهامش-وكذا في م، وك، وج–تجد . ..في خلق:... ورد بالمتن- 6414
  .زيادة من م- 6415
  .فوقه... وما ظالم إالّ:  ك- 6416
  .وما:  م، ك، ج- 6417
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  .، ولكن غلط باسمه6419الهوى هوان

  .، أعطى عدوه مناهن أطاع هوامن

  . الهوى6420أكثر الصواب في خالف

  . كما تجاهدون أعداءكم6421جاهدوا أهواءكم

  أشجع الناس أقهرهم لهواه

  .من قوي هواه ضعف رأيه

  6422عين الهوى ال تصدق

  6423]أكرم نفسك عن هواك[

  . أسير عند هوى حقير6424]كبير[كم من عقل 

  . الناس افتضاحا أكثرهم في هواه جماحا6425أظهر

  .الهوى يقظانو 6426]ائمن [الرأي

  آفة الرأي الهوى

  6428ك مقـــالـه عليـا فيـ قادك الهوى     إلى بعض م6427]إذا أنت لم تعصى الهوى

  6429:]آخر[[

  ت هوانــاـقـد لقيفت  ــإذا هويـنون الهـوى مـــن الهوى مسروقة،    ف

  6430]ـــاوى،    فاخضـــع إللفـك كائنا ما كانــوإذا هويت فقد تعبـــدك اله
                                                                                                                                                         

  . ورد في م بترتيب مختلف، ساقط من ج- 6418
  ". الهوى الهوان:" 459: 2 بالمجمع- 6419
  .مخالفة: م، ك، ج- 6420
  .هواكم: ك- 6421
  .ال يصدق، وهو ساقط من ج: م، ك- 6422
  .اقط من م، وك، وجس- 6423
  .تكملة من ك- 6424
  .أكثر: ج- 6425
  .ساقط من ك- 6426
  .ورد بالهامش- 6427
  .فيك:... عقال، ك:...  م- 6428
  .ساقط من ج- 6429
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   والمعـائب6431لمسـاوئئـر اسا

  6432العقوق ثكل من لم يثكل

  6434]، كما ال ينتفع به ميتا6433أي ال ينتفع به حيا [قبر العاق خير منه،

  .6435الشماتة بالمنكوب لؤم

  السعأية أحد من السيف

  قلة الحياء كفر

  .6436 خلقىالملق أدن

  6437البطنة تذهب الفطنة

  .ال خالق لسيء األخالق

  .عةالمنة تهدم الصني

  رب صلف أدى إلى تلف

  .ما أقبح اإلستطالة عند الغنى، والخضوع عند الحاجة

  .المماراة تنقص المؤاخاة

  .6438من هتك حجاب غيره انكشفت عورات بيته

  6439]أي هلك[من خان حان 

                                                                                                                                                         
  .زيادة من م وج- 6430
  .المعاصي: ك- 6431
  .638: 1الغفول، والمثل بالمجمع: ك- 6432
  .في حياته: ج- 6433
  .زيادة من م، وج، والمثل ساقط من ك- 6434
  ". الشّماتة لؤم:"514: 1بالمجمع- 6435
  .الخلق: م، ج- 6436
  .يقال أفن الفصيل ما في ضرع أمه، إذا شرب ما فيه: ، وفيه..."تأفن:"... 154: 1المجمع- 6437
  .بنيه:... تكشّفت، ج... ستر:... م، ك، ج- 6438
  .زيادة من ج- 6439
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  .أفحش الزمانة عدم األمانة

  .ما استب اثنان إال غلب األمهما

  .6440]عبد الشهوة أذل من عبد الرق[

  6441ذلهنفاق المرء من 

  .الشرير ال يظن بالناس خيرا، ألنه يراهم بعين طبعه

  . الطمأنينة إلى الكذب6442أصل السخرية

  .أثقل الناس من شغل مشغوال

  .6443إدام كالب النار [الغيبة 

   أحد المغتابين6444]السامع للغيبة

  .عار الفضيحة يكدر لذتها] و114[

  .6445النصح بين المإل تقريع

  .النميمة سيف قاتل

  6447ر الشر جس6446]النمام[

  . العجل6448الزلل من

  من أسرع كثر عثاره

  6449ال أشجع من بريء، وال أجبن من مذنب

  . ما أسفر عن اليفين6451، وخيرها6450]شر األمور أكثرها شكا[

                                                 
  .ساقط من ج- 6440
  .نفاق المؤمن ذلّه، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 6441
  .السخرة: ك- 6442
  .النّاس: م، ك، ج- 6443
  .ساقط من م- 6444
  . منسوب للمولدين414: 2بالمجمع- 6445
  .ورد بالهامش- 6446
  .حسن البشر: ك- 6447
  .مع: م، ج- 6448
  .مريب: م، ك، ج- 6449
  .ساقط من م وج- 6450
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  . محق كرمهه نعم6452من عدد

  

  .6454]خلف الوعد خلق الوغد [ البصائر 6453األماني تعمي أعين

  أبيات تليق بهذا الفصل

  6455]مسلم بن الوليد[

  6456حسنت مناظرهم لقبح المخبـــر      هم فحين بلوتهـــم    قبحت مناظر

  6457:]أبو تمام[

   لما أمهـرن إال بالطـــــالق        مســاوئ لو قسمت على الغواني 

  6458:]آخر[

  6459ا أراد قريـــبـمراد لعمري م و يأخذ عيب الناس من عيب نفسه        

  6460:]آخر [

  6461من لـؤم أحسابهم أن يقتلوا قــواد   م أمنــوا      ـقوم إذا ما جنى جانبه

  6462:]آخر[

  هـن باهلـس مــت النفــإذا كان   م    ـن هاشـل مـع األصـا ينفـوم

  6463:]مسلم بن الوليد[

  والمدح عنك كما علمت جليــــل ك دونــه      ـأما الهجاء فدق عرض
                                                                                                                                                         

  .وخيرهما: م، ج- 6451
  .عد: ك- 6452
  .عين، وهو ساقط من ك: م- 6453
  .ساقط من م، وك- 6454
  .زيادة من م، وك- 6455
  .ناظرهم... خبرته:... م- 6456
  .زيادة من م وك- 6457
  .زيادة من م وك- 6458
  .ما أرادوا بي: ك- 6459
  .زيادة من م، وك- 6460
  .قودا: م، ك. قواد، والتصويب من ج: األصل- 6461
  .زيادة من م، وك- 6462
  .مسلم: زيادة من م، ك- 6463
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  ت ذليـــلـعرض عززت به و أن    ك أنـه  ـفاذهب فأنت طليق عرض

  6464]لـر ضئيـو ذو خطـل فهــجلي  اء  ـن بنـش مـط أوحـلم أر قو[

  6465:]جحظة[

  هــن ثيابــة مــح النذالــري  إذا دنــــــا  6466سـد الجليـجي

  6467:]كشاجم[

  هـــــن أذلـــــ م6468]إال[ـك      رم ــار ال يــو كالدينـــوه

  . الذم6470]من[ في أنواع 6469]العصر وغيرهم[ألفاظ لبلغاء 

  .ل ثابت، وال فرع نابتفالن كالكمأة؛ ال أص

  .6471عصارة لؤم في قرارة خبث

  . جثة6472األم مهجة في أسقط

  . وقلب كافر6473بدن وافر

  . باسمه، أو جلس إلى جنبه6474يكاد من لؤمه يحدي من يسمى

  .في حجر الشر، وفطم عن ثدي الخير، ونشأ في عرصة الخبث/ قد أرضع بلبان اللؤم، وربي] ظ114[

  .، لم يستوجب عليه والء6476المجد بتاتا  استثناء، وأعتق6475ق فيهاقد طلق الكرم ثالثا لم ينط  

  . غنيمة، والظفر هزيمة6477فوته 

                                                 
  .ساقط من م، وك، وج- 6464
  .زيادة من م، وك- 6465
  .الجليل: ج. الطريق، والتصويب من م، وك: األصل- 6466
  .رحمه اهللا: زيادة من م، وك، م- 6467
  .ساقط من م- 6468
  .ساقط من م- 6469
  .ساقط من م، وك- 6470
  . منسوب للمولدين689: 1بالمجمع- 6471
  .أخبث: ك، ج- 6472
  . منسوب للمولدين164: 1كافر، وهو بالمجمع:  ك- 6473
  .تسمى: م، ك، ج- 6474
  .فيه: م. فيهما، والتصويب من ك، وج: األصل- 6475
  .تباتًا: ج- 6476
  .قوته، والتصويب من م، وك، وج: صلاأل- 6477
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، ال أمس ليومه، وال قديم 6479 قصير الشبر، صغير القدر، فاجر النذر، ضيق القدر6478]فالن [

  .لقومه

  .وجه كهول المطلع، وزوال النعمة، وقضاء السوء، وموت الفجأءة

  .الشك 6480، وظلمةكوجه كآخر الص

  ما هو إال قذى العين، وشجى الصدر وأذى القلب

  .وحمى الروح

  .خلقة الشيطان

  .وعقل الصبيان

  لي صديق في خلقة الشيطان         وعقول النساء والصبيان[

  6481]ليس  هـــذا إال أبــو هفان:        مـن تظونــه فقالوا جميعا

  . الشطرنج في القيمة والقامة6482بيدق

  .يف صيف وطارق ط6483ريح-

  . عن الذكر، ويصغر عن الفكر6484يغمض-

  .ةــقالمة في قمام6486و   6485أقل من تبنة في لبنة-

                                                 
  . زيادة من م، وك، وج- 6478
ضيق الصدر، : ج. صغير الشّبر، صغير القدر، ضيق القدر: ك. قصير القدر، ضيق الدر، نظيف القدر:  م- 6479

  .نظيف القدر
  .وظلم: ك- 6480
 ك، والبيت األول ساقط من ليس هنا إالّ أجر ِهفّان، وهو ساقط من: فرآه الورى وقالوا جميعا: ورد بالهامش، م- 6481

  ...من يظنونه، قالوا: ج، وفيها
  .أال يا بيدق: م- 6482
  .رائح: ك- 6483
  .يقّل: م- 6484
  .286: 1المستقصى- 6485
  .ومن: م، ك، ج- 6486
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  .وصدر وغل 6487]نغل[قلب -

  ، ومن النار دخانها، ومن6488هو من الطاووس رجله، ومن الورد شوكه، ومن الماء زبده-

  .الخمر خمارها

  6489]نكهته[سد له من الدينار قصره، و من الورد صفرته، و من السحاب ظلمته، ومن األ-

  ؟ األحالم، فكيف مسموع الكالمثهو من تخوفه أضغا

  .، وصورة الجهل، ومقر البخل6490]تمثال اللؤم[

  .حسناته أغاليط، وأفعاله تخاليط

  ، وساقه الكتيبة، وآخر الجريدة6491سكيت الحلبة

  .6492لسانه مقراض األغراض

  .6493]يأكل خبزه من لحوم الناس[

  . بسهام الغيبة6494رض مرشقغ

  ان، وضحكة كل إنساننقل كل لس

  . الشاهد والغائب6495لعنة الغائب، وغصة

  عيبة العيوب، وذنوب الذنوب

  6496]فالن كالرصاص؛ في برده، وثقله، ووسخه[

  

  

  

                                                 
  .الدنيء: ومعنى الوغل. حقد باطن: مطموس بالمتن، وأعاد الناسخ كتبته بالهامش، ثم أورد شرحه- 6487
  .زبده: ك- 6488
  .تن، وصححه الناسخ بالهامشورد خطأ في الم- 6489
  .ساقط من ج- 6490
  .أي آخر خيلها- 6491
  .للحوم النّاس:... ج- 6492
  .ساقط من م- 6493
  .يرشق: م، ك، ج- 6494
  .لعنة العائب: لعبة العائب، ج: وعرضة، ك:... م، ك، ج- 6495
  .زيادة من ك- 6496
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  6498] الرابع6497الفصل الرابع من الباب[
  6499]مختلفة الترتيب[ في فنون شتى وأنحاء 

  6500]الولد و القرابة]  [و115[

  6501:]في الخبر[

  سبهولد الرجل من أطيب ك

  6502الولد ثمرة القلب

   6504، ثم هو عدو أو صديق6503]وزيرك سبعاو. وخادمك سبعا [ابنك ريحانك سبحا،

  6506ثم هو صديق أو عدو 6505]سبعا أمير، وسبعا أسير، وسبعا وزير: وقيل[

غائبهم حتى يقدم،  6508]و يكبر،[فقال صغيرهم حتى ؟   لبعضهم أي ولدك أحب إليك6507وقيل[

  .ومريضهم حتى يبرأ

  6509:]الديحيى بن خ[

                                                 
  .الفصل، والتصويب من م: األصل- 6497
  .ساقط من ك- 6498
  .ورد تحت السطر- 6499
  .كساقط من - 6500
  .ساقط من م، وك، وج- 6501
  .وب للمولدينس، وهو من445: 2روايته بالمجمع- 6502
  .ساقط من م- 6503
  .صديق أو عدو: م، ج- 6504
  . وسبًعا وزير، وما بين قوسين ساقط من ك:وقيل: م- 6505
  .صديق أثير، أو عدو كبير: م، ك، ج- 6506
  .قيل: م- 6507
  .مطموس في م- 6508
  . ساقط من ك- 6509
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  .6510سره، إال رأى في نفسه ما يكرهه ما أحد رأى في ولده ما

  وإنمــــا أوالدنا بيننــــا        أكبادنا تمشـــي على األرض

  6511:]المتنبي[

   مـن واصل األوالد6512ىـد و األب القا        طع أجنـت والـا أنــإنم

نعني من طلبه  حتى  ال  يم6514]له[حبي :  فقال؟لم ال تطلب الولد: 6513وقيل لبعض الفالسفة[

  . بمكاره الدنيا6515يبتلى

  6519]6518] إلى عالم الكون والفساد6517ألنهما أوقعاني:  قال؟لم تعق أبويك: 6516يل لبعضهمقو[
  العداوة في القرابة كالنار في الغابة

  .، وفي غيرهم عرض6520]جوهر[الحسد في القرابة 

  6521:]الكندي[

  .، واألقارب عقارب6522د كمداألب رب، واألخ فخ، والعم غم، والخال وبال، والول

   6523:]ابن المعتز[

  لحومهم لحمي وهـم يأكلونه     وما داهيات المرء إال أقاربه

  6524]اإلخوان و األصدقاء و المودة و ما يتصل بها[
                                                 

وهو منسوب " من سره بنوه ساءته نفسه:" 333: 2يسره، وروايته بالمجمع:... ، ك، جيسره... يرى:...  م- 6510

  .لضرار بن عمر الضبي
  . ساقط من ك- 6511
  .أخى: أولى، ك: م- 6512
  .لبعضهم: ك- 6513
  .ساقط من ك- 6514
  .لئال يبتلى: ك- 6515
  .آخر: ك- 6516
  .أخر جاني: ك- 6517
  .اقط من جس.ورد بالهامش، ساقط من م، جاء في ك بترتيب مختلف- 6518
  .ساقط من ج- 6519
  . منسوب للمولدين321: 1مطموس في م، وهو بالمجمع- 6520
  .الكندي رحمه اهللا، ساقط من ك: م- 6521
  .حمد: ج- 6522
  .زيادة م م، وك- 6523
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  6526]من صدمكال  [6525 أخوك من صدقك:العرب

  .من اتخذ إخوانا كانوا له أعوانا

  6527:]عمرو بن العاص[

  .6528من كثر إخوانه كثر غرماؤه

  :مغيرةال

  التارك اإلخوان متروك

  6529:]أسماء بن خارجة

  إذا قدم اإلخاء سمح الثناء

  : بن قتيبة6530سالم

  .إن في لقاء اإلخوان غنما وإن قل

  :ابن المقفع

  .6532 من إكرامك إياه6531إكرامك صديق صديقك، أوقع عنده

  :6533العتيبي

  .6534لقاء اإلخوان نزه القلوب

  :خالد بن صفوان

ت]ظ115[ ن  ع6536]بهم[وال قصرت  ان؛ ألني لم أستعمل معهم النفاق، على اإلخو6535إنما نفق

  .االستحقاق

                                                                                                                                                         
  .ساقط من ك- 6524
  .112: 1المستقصى- 6525
  .زيادة من م، وك- 6526
  .رضي اهللا عنه:... ساقط من م، ك- 6527
  .أعوانه: م- 6528
  .ساقط من م، وج- 6529
  .سالم: م، ك، ج- 6530
  .لديه: م، ك، ج- 6531
  .من إنعامك عليه: م- 6532
  .العتبي: م، ك، ج- 6533
  ...نزهة: نزهة البستان، ج: م- 6534
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  :الكندي

  .الصديق إنسان هو أنت، إال أنه غيرك

  

  :عمرو بن مسعدة

  .العبودية عبودية اإلخاء ال عبودية الرق

  :6537إسماعيل بن صالح

  . من الرحم6538]أعطف[الود 

  :6539سعد بن العاص

  .واصل من القرابة ما يرعى ال6540]من المعرفة[ إن الكريم ليرعى

  :6541شبيب بن شيبة

  .6542عليك باإلخوان، فإنهم زينة في الرخاء، وعدة عند البالء

  :إبراهيم بن العباس

  .؛ قليلها متاع، وكثيرها بوار6543مثل اإلخوان كمثل النار

  :سليمان بن وهب

  .أرق من غزل الصبابة ، أنس منها بالعشيق، وغزل المودة،6544النفس بالصديق

  :الحسن بن وهب

  .إن كان خذ عفو اإلخوان، واإلغضاء عن تقصيرأ حقوق المودة من

  : فقال6545وذكر محمد بن عبد الملك

                                                                                                                                                         
  .أنفقت: م- 6535
  .ساقط من م، وج- 6536
  .بن صبيح، وهو ساقط من ج: م، ك- 6537
  .أعظم: ورد مطموسا في المتن، وكتبه الناسخ بالهامش، ك- 6538
  ...سعيد: سعيد بن األحمق، ك، ج: م- 6539
  .ورد بالهامش- 6540
  .شبة: ك- 6541
  .في البالء:... ك، ج. في الرخاء زينة، وفي البالء عدة:... م- 6542
  .كالنار: كالدينار، ك، ج: م- 6543
  .في الصديق: ك- 6544
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  .6546إنه خلق كما تشتهي إخوانه

  :غيره

  .المودة قرابة مستفادة

  .؛ وخير اإلخوان قديمهم6547]جديدها[خير األشياء 

  . أحدهما6549 إال لفضلهما أو فضل6548ما تواصل اثنان فطال تواصلهما

  .انقطاعا مودة األشرارأسرع األشياء 

  . اإلخوان6550المحروم من حرم صالحي

  .6551لقاء اإلخوان مسالة للهموم

  .6552ليلخلقاء الخليل شفاء ال

  .قلة الزيارة أمان من الماللة

  ارة إنهـا        إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكاـالل الزيـعليك بإق

  6553و أمسكـاـا        ويسأل باأليدي إذا هـفإني رأيت القطر يسأم دائم

  :6554آخر

  كـ مع6556ىــ من لم يخدعك       إن رآك ساعيا يسع6555إن أخاك الصدق

                                                                                                                                                         
  :رجال، فقال:... محمد بن عبد الملك الزيات، ج: محمد بن الحميق، ك: م- 6545
  ...يشتهي. ..بحسبك أنه: وبحسبك أنه، ج: كانه، ك: م- 6546
  .جديد: ج. تكملة من م، وك- 6547
  .تواصلها ، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 6548
  .لفضل: م، ج- 6549
  . وصححها الناسخ بالهامش-وكذا في ج-صالح، : ورد بالمتن- 6550
  .للهم: ك- 6551
  .لقاء األخوان: تسلية الحليل، ك: م- 6552
  .ويميل باأليدي: دائًبا، ج: الغيث، ك: م- 6553
  غيره: ج- 6554
  .الحقّ: في م ورد فوق السطر- 6555
في م وردت األبيات ... سعي... وإن: ، ج...طالًبا سعي: طالًبا، وصححها الناسخ بالهامش، ك: ورد في المتن- 6556

  :كالتالي

   ومـــــــــن يضــر نفســه لينفعــك  إن أخا ذا الصدق من كان معــك

  سعى معكي) هكذا( وإن رآك ظاما   ومن إذا رايب الزمان لم يخدعك
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  كـنفعيه لـر نفسـومن يض         

  

  :ابن المعتز

  6559]إذا ظفر بك[ 6558عدوا لعدوانه عليك 6557إنما سمي الصديق صديقا؛ لصدقه لك؛ والعدو

  .إخوان السوء كشجر النار ، يحرق بعضها بعضا] و116[

  .وال يبتدئ بالكتاب ، أن يؤخر الجواب،6560ذا أراد القطيعة عالمة الصديق إ

  .6561قين لهيال يفسدنك الظن على صديقك، وقد أصلحك ال 

  .، وتسلطت التهم عليه6563]به[ كثرت ذنوب الصديق، تمحق السرور 6562]إذا [

  .6564من لم يقدم اإلمتحان قبل الثقة، والثقة قبل األنس، أثمرت مودته ندما

  6565:]يرهغ[

  .مة تشبهت بالقرابةإذا قدمت الحر

  .6567 ذنبك، فلم يقرعك به، ومعروفه عندك، فلم يمن به عليك6566خير اإلخوان من نسي

  6568]العتاب[

  .العتاب حياة المودة

                                                                                                                                                         
           ومن نصر نفسه لينفعــــــــك  

  :وفي ج

  شتّت فيه سمر ليجمعك  ومن إذا ريب الزمان صدعك
  ...فيما يدعيه لك، وسمي: ك- 6557
  .، والتصويب من ك...لعدوه: األصل- 6558
  .لو ظفر بك: ج. زيادة من م، وك- 6559
  .واالنفصال: م- 6560
  ... صديق قد:...  جصديق أصلحه اليقين لك،... ال يفسدك: ك- 6561
  .مطموس في ك- 6562
  .ساقط من ك- 6563
  .على الثقة: أتمر قربه، ك: م، ج- 6564
  .زيادة من ك- 6565
  .يستر: ك- 6566
  .يمن عليك به:  ج- 6567
  .ساقط من ك- 6568



 586

  .العتاب حديقة المتحابين

  .6569ظاهر العتاب خير من باطن الحقد

  . ما بقي العتاب6571]الود[ ويبقى 6570]إذا ذهب العتاب فليس ود[

  .فليس بحافظ للخلةمن لم يعاتب على الزلة ، 

  .من كثر حقده قل عتابه

  .6572كثر من يعاتب ليطلب علة للعفوأما 

  6573]ه[معاتبة األخ خير من فقد

  .6574ب يولد الضغينةاتعاإلفراط في ال

  .6575]ويمدحه، وينشد في ذلك ومن الناس من يحمد العتاب[

  6576]وامـة          وفي العتاب حياة بين أقـأبلغ أبا مسمع مني مغلغل[

  ة الهجـرـق أخ          منك العتاب ذريعـلعتاب إذا استحترك ا

  :آخر[

  6577]  إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه    وليس عتاب المرء للناس نافعا  

  6578:]آخر[

   هاج أولـه العتـــــاب       6579فدع العتاب فـرب شـــر

  . الود بمثل العتاب6580ما خمش
                                                 

ويروى "، ..."مكتوم... العتاب:" 660: 1الجفوة، وصححها الناسخ بالهامش، وروايته بالمجمع: جاء في المتن- 6569

  . وهو منسوب لبعض الحكماء من السلف"مكنون الحقد
  .زيادة من م- 6570
  .ساقط من ج- 6571
  .العفو: ج- 6572
  .يروى عن أبي الدرداء: ، وجاء فيه346: 2اقط من م، وهو بالمستقصى- 6573
  .يورث: إفراط العتاب، م: م، ك، ج- 6574
  .زيادة من ج- 6575
  .عنّي:.. زيادة من م وج، ج- 6576
  .رءالناس للم:... ج. زيادة من م، وج- 6577
  .زيادة من ك- 6578
  .هجر: ك- 6579
  .جمشى: م، ك- 6580
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  6581]العداوة[

  . في الرمادكمون العداوة في الفؤاد ككمون الجمرة

  

  6583] والبعيد قريب بمودته6582]القريب بعيد بعداوته[[
  فتصالحا، وبقيت في األعداء  كم صاحب عاديته في صاحب     

  6584:]آخر[

  6585ة،     إذا رأى منك يوما فرصة وثباــإن العدو وإن أبدى مسالم

  6586:]األخطل[

  6588] يكمن حينا ثم ينتقر6587]كالعير    [تــإن العداوة تلقاها وإن قدم

  :ابن المعتز

  ال تأنسن بعدوك وإن تبسم إليك[

  6589]وال تأسن بصديقك وإن تجهم عليك

       وإن كـــان مقهــــورا،6590ال تأمنــن عــــــدوك

  6591]وداـان مغمـوإن ك[ه ـف فيـد السيـإن حـذر، فــــواح

  :غيره

  . مئونته6593 لعدوك في دولته؛ فإنها إذا زالت كفتك6592ال تتعرضن

                                                 
  .ساقط من ك- 6581
  .ساقط من ج- 6582
  .ساقط من م- 6583
  .زيادة من ك- 6584
  .أرى فيك: ،   م، ك، ج...أبقى:... م- 6585
  .ساقط من ج- 6586
  .ورد مطموسا- 6587
  ..ينتثر، وما بين قوسين زيادة من م، وج: ج- 6588
  .وال تأسين من صديقك: وفيه: وج  - وجاء فيها بترتيب مختلف-زيادة من م - 6589
  .عدًوا: ك، ج- 6590
  .ورد بالهامش- 6591
  .ال تتعرض: ك- 6592
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  .ونصح العدو تأنيبنصح الصديق تأديب، 

  إني وإياك كالحجر:  إلى بعض الخوارج6594مروان

  .6596رضها، وإن وقعت عليه فضها 6595]عليها[والزجاجة؛ إن وقع 

  6597الحوائج

  6598صاحب الحاجة أعمى ال يرى إال قضاها

  .6599أشد من طلب الحاجة، طلبها من غير أهلها

  .صاحب الحاجة مستعجل

  .6600الحوائج تضر بالجوايح

  .،    أضر بها مشاركة الرضاع6601أخرىإذا رضعتها بلبان 

  .الحوائج تطلب بالرجاء، وتدرك بالقضاء

  .6602إذا أردت أن تطاع، فسل ما يستطاع

  .من سأل فوق قدره استحق الحرمان

  6603استعينوا على حوائجكم بالكتمان

  ه وجـــــه وقاحـن لـليـــس للحاجـــات إال        م

  دو ورواحولســـــان ذو بيــان        وغـــــــــ

  إن تكن أبطأت الحــــــــاجــــات يوما والســراح[

                                                                                                                                                         
  .كفيت: م، ج- 6593
  .كتب مروان إلى: ، ج...مروان األحمق كتب إلى: م- 6594
  .ساقط من ج- 6595
  .قضها: م، ك- 6596
  .ساقط من ك- 6597
..." أعمى أصم... و:"267: ه باألمثالأبله ال يرى الرشد في قضائها، في ج جاء بترتيب مختلف، وروايت: م، ك- 6598

  .وجا في باب األراجيز
  .فوت:...  وصححها الناسخ بالهامش، م، ك، ج- وكذا في ك، وج–... إلى غير: ورد في المتن- 6599
  .الحوائج: ك- 6600
  .األخرى: إذا أرضعتها، ك:  م، ك، ج- 6601
  . منسوب للمولدين120: 1بالمجمع- 6602
  .منسوب للمولدين تقدم فيما ورد من حديث" برامباإل:"... 500: 1وهو بالمجمع- 6603
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  6604]ى اهللا، والنجــــاحـ وعل ي السعـــــي فيه،     ـفعل

  

  

  6605]الهدية والرشوة[

  .6606تهادوا تحابوا

  نعم الشيء الهدية أمام الحاجة

  .الهدية تفتح الباب المصمت

  .6607]معونةومن قدم المئونة لم يظفر بال[ من قدم هديته نال أمنيته،

أغمدت  6610] وال6609}ئم[ال سلت السخا{، وال استعطف السلطان، 6608ما أرضي الغضبان

  6612]والبر[ بمثل الهدية 6611]وال استميل المهجور، وال نودي المحذر[الصوارم، 

  اــإن الهديــة حلـــوة     كالسحر يجتلب القلوب

  وى   حتى  تصيــــره قريباـن الهـتدني البعيد م

  6613:]آخر [

   من القلوب مكان، وحقيق يحبها اإلنسانللعدايا

  6614]:الصاحب من عباد[

  رويت في السنة المشهورة البركه        إن الهدية في اإلخوان مشتركه

  .الرشوة تعمي عين الحكيم

                                                 
  .زيادة من م- 6604
  .ساقط من ك- 6605
  .تقدم فيما ورد من حديث- 6606
  .ومن لم يقدم: ساقط من م، ج- 6607
  .السلطان: ك- 6608
  .زيادة من م، وك، وج- 6609
  .مطموس في م- 6610
  .زيادة من ج- 6611
  .زيادة من ج- 6612
  .ورد بالهامش، ساقط من م- 6613
  .ابن عباد، وهو ساقط من ك: ، جم. ورد بالهامش- 6614
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  الرشوة رشاء الحاجة 

  

  

  

  6615]مع من األعدادل[

  6616:]في الخبر] [و117[

  .6618 جبن خالع  وشح هالع6617شر ما في اإلنسان

  :بعض السلف

  6619شيئان إذا أحرزتهما لم تبال ما صنعت

  .درهمك لمعاشك، و دينك لمعادك: بعدهما 

  .6622، وأخ في اهللا6621درهم من حالل: 6620اثنان قد اعوزا وعزا

  :خالد بن صفوان

  إذا خاطبت : موطنان ال أعتذر من العي فيهما

   6623]من ال يقضيهام[، أو سألت حاج جاهال

  :6624أبو العيناء

  .6625المباشرة، والمسايفة: لموطنان تذهب فيهما العقو
                                                 

  .الجبن      ، وهو ساقط من ك: م- 6615
  .ساقط من م- 6616
  .المرء: م، ج- 6617
من شر ما أوتي العبد، شُح هالع، وجبن خالع، أي يجزع : في كتاب الصحاح، أنه جاء في الحديث: ورد بالهامش- 6618

: هالع لمكان خالع، لالزدواج، والخالع:  وتحتمل أيضا أن تقوليوم عاصف، وليٌل نائم،: كما يقال. فيه العبد، ويحزن

  .الذي كأنه يخلع فُؤاده ِلِشدته
  .ما ضيعت: م، ج- 6619
  .عزوا وأعوزوا: عزا وأعوزا،  ج: م، ك- 6620
  .درهم حالل:  ك- 6621
  .تعالى:... م- 6622
  .الحاجة:... زيادة من م، وفيها- 6623
تاريخ . هـ283ن الظرفاء، حن الشعر، مليح الترسل، توفي سنة محمد بن القاسم بن خالد، أديب فصيح م- 6624

  .286: 18، معجم األدباء52، الديارات17: 3بغداد
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  6626:]يرهغ[

  . البليغ، والشعر الجيد6627البيان: اثنان قلما يجتمعان

  .رأي النساء، إمرة الصبيان:  يعجز ذو الرياضة عنهم6628ثنتان

  نــار عنـوى     وأخو الصبا يجري بغيـــأما النساء فميلهن إلى اله

  6629]:آخر[

  6630تــى يؤذنا بذهـــابعيناي ح   شيئان لو بكت الدماء عليهمــا    

   الشباب وفرقة األحبـــاب6632 شرخ   المغشار من حقيهمــا   6631لم يقضيا

  6633:]آخر[

  تيه الغنـى، ومذلة الفقــــــر:     ى طريقهمــاــأرض خلقان ال

   6634]فإذا عنيت فال تكن بطــــرا،     وإذا اقترفت فته على الدهــــر[

  6635]:خرآ[

  قيـق لهمــ المـوت       ح6636ان إذا عـــــداـاثن

  وتــ  وأعمى مالـه ص       6637ـدـفقيـر مالــه زه
                                                                                                                                                         

  .المسابقة والمباشرة: م، ك، ج- 6625
  .ساقط من م وج- 6626
  .اللسان: م، ك، ج- 6627
  .شيئان: م- 6628
  .زيادة من م وك- 6629
  .عينان حتى تؤذنا... ثنتان: اثنان، ج: ك- 6630
  .لم أبلغ: بلغ، كلم ي:  م- 6631
  .فقْد: في هامش م، وك، وج- 6632
  .زيادة من م وك- 6633
  .ساقط من ك، منسوب في ج لمنصور الفقيه- 6634
  .زيادة من م- 6635
  .إثنان من الناس: وشيئان إذ عدا، ك، ج: م- 6636
  .بهما: ك، ج- 6637
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  6638]ثالث[

  :  ثالث منجيات، وثالث مهلكات، أما المنجيات:6640]المأثور [6639]في الخبر[

وأما .  في السر والعالنية، والقصد في الفقر والغنى6641فالعدل في الغضب والرضى، وخشية اهللا

  .وإعجاب المرء بنفسهفشح مطاع، وهوى متبع، : المهلكات

  :6642مسلمة بن الوليد

  .سعة المنزل، وكثرة الخدم، وموافقة األهل: العيش في ثالث

  :يرهغ

  .وخصومة يداخلها حسد، ومرض يمازجه هرم/  يخالطه كسل،6643فقر: ليس لثالث حيلة] ظ117[

  .، والمريض، والمرأة6645الملك المسلط:  تجب مداراتهم6644ثالث

  . ك المريض، والمسافر، والصائم يعذرون على سوء الخلق6646ثالث

ألن من استخف بالسلطان  السلطان، والعالم، والصديق؛:  ال يستخف بهم عاقل6647ثالث

  . دينه ، ومن استخف بالصديف أفسد مروؤته6649 دنياه، ومن استخف بالعالم أفسد6648أفسد

  .أبوه، وضيفه، ودابته:  من القيام عليها6650ثالثة ال يأنف الكريم

                                                 
  .ساقط من م وك- 6638
  .ساقط من ج- 6639
  .زيادة من م، وك- 6640
  .اهللا تعالى: م- 6641
  .مسلم بن عبد الملك: مسلمة بن عبد الملك، ج: بن الحمق، كمسة : م- 6642
  .فقير: م- 6643
  .ثالثة: ك، ج- 6644
  .السلطان: م- 6645
  .ثالثة: م، ك، ج- 6646
  .ثالثة: م، ج- 6647
  .أذهب: ك- 6648
  .فقد أفسد: م- 6649
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  :خالد بن صفوان

   العدة، والثالثة الرحيل؛ وأشدهن العزم6651أولها العزم، والثانية: السفر ثالث عتبات

  6652:]غيره[

  .6654قرض فأر، ووكف بيت، وأنين مريض: 6653ثالث تسهر

 على 6658، والعبد الفاسد6657]المتحركة[السن المتآكلة : 6656 ال راحة منها إال بالمفارقة6655ثالثة

  .6659مواله، والمرأة الناشزة على زوجها

  .إذا حمده جاره ، ورفيقه ن وقرابته:  فال تشكن في صالحه6660في الرجل ثالث خالل كان اإذ

  . السوء، والولد العاق، والمرأة السيئة الخلق6662]الجار: 6661العيش في ثالث [كدر

وإفشاء السر إلى  شرب السم للتجربة، وكوب البحر للغنى،:  اإلقدام عليها غرر6663ثالث

  .6664]النساء[

  .، والغريم6665السلطان، والولد: ه ذلةثالثة من عازهم عادت عزت
                                                                                                                                                         

 والوالد، الفرس،: وقيل. الضيف، والعالم، والسلطان: ال يؤنف من خدمتهم:"... 119: عاقل، وروايته بالمثال: ك- 6650

  ".والضيف
  .وثانيها: م- 6651
  .ساقط من م، وك، وج- 6652
  .ثالثة: م، ك، ج- 6653
  .، وانين مريض، ووكف بيت:...م، ك، ج- 6654
  .ثالث: ك- 6655
  .ال راحة معها: بالمفارقة عنها، ك: م- 6656
  .ساقط من ك- 6657
  .الفاسق: ك- 6658
  .المرأة المبغضة لزوجها: م- 6659
  .خصال: م، ك، ج- 6660
  .ثالثة: ج- 6661
  .طموس في مم- 6662
  .ثالثة: م، ك، ج- 6663
  .للنّساء: مطموس في م، ك- 6664
  .الوالد، والتصويب من ج: األصل- 6665
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إمرأة ثيب مغرمة برجل، ورجل : 6666نبوة الكرة على الصفاء: ثالثة تنبو العظة عن قلوبهم

  .6668وملك فاجر ،6667مسن مغرم بشرب الخمر

 على الموائد، ومعرفة الرجل حشم 6669الزيارات في الرحال، والتحادث: ثالث تزيد في المودات

  .أخيه وخدمه

الحج ينفي الفقر، والصدقة ترد البالء، :  في اآلخرة6671وابهنثفي الدنيا مع  6670ثالث ينفعن

  .والبر يزيد في العمر

  .طلب العلم، ومرض البدن،  وذو القرابة الفقير: 6672ال يستحيى منهم/ثالث ] و118[

  6673]أربع[

إلى الحسب إلى األدب، السرور إلى األمن، والقرابة إلى المودة، والعقل : أربع تحتاج إلى أربع

  .التجربة

 مودة األشرار، والبيت الذي ليس فيه تقدير، والمال الحرام، والكسب الذي: أربع ال بقاء لها

  .6675 معه تدبير6674]ليس[

ع ة6677]في[ تقبح، وهي 6676أرب البخل في األغنياء، والفحش في النساء، :  أقبح6678 أربع

  .6679والغضب في العلماء، والكذب في القضاة

                                                 
  .عن الصفا: الصفا، ج: م. نبوة الكره: هكذا وردت في كل النسخ، ولعلها- 6666
  ...مغرم يشرب: معدم يشرب الخمر، ج: م- 6667
  .فاخر، والتصويب من م، وك، وج: األصل- 6668
  .ثالثة: م، ك- 6669
  .والتّحدث: ج- 6670
  ...ثالثة: ثالثة تنفع، ك: م، ج- 6671
  .منها... ثالثة: م، ك، ج- 6672
  .ساقط من م، وك، وج- 6673
  .ساقط من ك- 6674
  .التدبير: م، ج- 6675
  .أربعة: ج- 6676
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  .ن، والنار، والعداوة، والمرضالدي:  ال يستقل قليلها6680أربع

  .6681النمام، والكذاب، والمديون، والفقير: األذالء أربعة

 والموت من األرواح، ،من الحطب، والبحر من الماء النار:  ال يستطاع إشباعهن6682أربع

  .6683والشره من األموال

، وأذن من خبر، وأنثى من ذكر وأرض من رعين من نظ:  تشبع من أربع6684]أربع ال[

  .6685مطر

  .حب النساء، والصيد،  والقمار، والخمر: 6686ربع إذا كن في الرجل أهلكتهأ

  :6687عمر بن عبد العزيز

ند القدرة، والحلم عند الغضب، عالقصد عند الجدة، والعفو :  أربعة6688أحب األشياء إلى اهللا

  .6689والرفق بعباد اهللا في كل حال

  :المأمون

  .6690الناس أربع طبقات؛ بين تجارة، وإمارة

  . يكن منهم، كان كال عليهم6691فمن لم ناعة،وزراعة، وص

                                                                                                                                                         
  .ساقط من ج- 6677
  .أربع: ك، ج- 6678
  .القضاء: م- 6679
  .أربعة: م، ج- 6680
  ".نّمام، والمدان، والكاذبالفقير، وال: أربعة أذالء أبًدا:"122: روايته في األمثال- 6681
  .أربعة: م، ك، ج- 6682
  .من المال: م، ك، ج- 6683
  .مطموس في م- 6684
أنثى عن ذكر، : أربع ال تستغني عن أربعة: " 122: وأرض من مطر، وأنثى من ذكر، وروايته باألمثال: ك- 6685

  ".وأرض عن مطر، وأذن عن خبر، وعين عن نظر
  .هلكنه: ج- 6686
  .زا، وأكرمه إكراًماأعزه اهللا إعزا:... م- 6687
  .اهللا تعالى: ك- 6688
  .اهللا تعالى:... ، ك...والرضى بقضاء اهللا: م- 6689
  .إمارة وتجارة: م، ك، ج- 6690
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، والدواء لإلحتياط، 6692المال لنفي التهمة، والجوهر للنفاسة: أربعة ال يستحيى من الختم عليها

  .6693والطيب للضيافة

  :أبو بكر الصديق العتيق، رضوان اهللا عليه[

فمن نكث فإنما ﴿: المكر، والبغي، والنكث، قال اهللا تعالى عز اسمه: ثالث من كن فيه كن عليه

  .6694﴾ينكث على نفسه

  .6695﴾وال يحيق المكر السيء إال بأهله﴿: وقال عز من قائل

  .6697]6696﴾إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا﴿: وقال عز جده

آخر كتاب التمثل والمحاضرة مما ألفه األستاذ أبو منصور عبد الملك بن محمد البغدادي نور [

  .مرجعهاهللا مضجعه وجعل دار األبرار 

والحمد هللا أوال وأخرا وصلى اهللا على نبينا محمد وآله الطاهرين وأصحابه األكرمين     ]  ظ118[

  يوم الثالثاء    

  6698]في سلخ شهر اهللا الحرام المحرم سنة سبع عشر وستمائة

  .]6699م التمثيل والمحاضرة في علم الحكم والمناظرةت[

ينة المنورة، ثالث وعشرون من ربيع األول قد تم الكتاب في يوم السبت، وقت الظهر، في المد[

سنة تسع وتسعون ومائتين وألف، على يد فقير، الحقير سيد يوسف علي بن سيد أبرار شاه 

  .6700]خوقندر، عفى اهللا عنهما، والمسلمين

                                                                                                                                                         
  .فلم: ك- 6691
  .ألمن اإلبدال: من اإلبدال، ك، ج: م- 6692
  .والطب للصيانة: للصيانة، ج: م، ك- 6693
  .10: سورة الفتح، اآلية- 6694
  .43: سورة فاطر، اآلية- 6695
  .23: يونس، اآلية  سورة - 6696
  .زيادة من م- 6697
  .آخر ما ورد في النسخة ل- 6698
  .آخر ما ورد في النسخة م- 6699
  .آخر ما ورد في النسخة ك- 6700
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خر سنة آلتم الكتاب بعون الملك الوهاب وكان الفراغ من كتابته في ثاني وعشرين جمادى ا[

        .6701]ه وصلى وسلم على من ال نبي بعده والحمد هللا وحد1330
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .آخر ما ورد في النسخة ج- 6701
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  ـــــات القرآنيةفهـــــــرس اآلي
  

  الصفحة  هارقم  اآليـــــة

      )سورة البقرة(

  547  10  أليم بما كانوا يكذبون عذاب  ولهم

  352  74  وإن من الحجارة لما يتفجر منه األنهار

 شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا   تكرهوانوعسى أ

  شيئا وهو شر لكم

216  106  

  107  249  قليلة غلبت فئة كثيرة  كم من فئة

  107  256  إكراه في الدين ال

  108  286  ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها

      )سورة آل عمران(

  104  92  لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

  107  120  اهوإن تصبكم سيئة يفرحوا ب

  343  140  وتلك األيام نداولها بين الناس

  103  182  ذلك بما قدمت أيديكم

      )سورة النساء(

  106  19  أن تكرهوا شيئا ويجعل اهللا فيه خيرا كثيرافعسى 

  105  89  ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء

      )سورة المائـدة(

  107  99  ما على الرسول إال البالغ

  108  100  قل ال يستوي الخبيث والطيب

  106  101  شياء إن تبد لكم تسؤكمأال تسألوا عن 

  

      )سورة األنعام(
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  107  44   أوتوا أخذناهم بغتةبما حوافرحتى إذا 

  105  67  لكل نبأ مستقر

      )سورة األعـراف(

  104  95  بدلنا مكان السيئة الحسنةثم 

      )سورة األنفال(

  103  19  دوا نعدووإن تع

  106  23  ولو علم اهللا فيهم خيرا ألسمعهم

  339  46  وتذهب ريحكم

      )سورة التوبـة(

  108  91  ما على المحسنين من سبيل

      )سورة يونـس(

  107  91  آآلن وقد عصيت قبل

  577  23  إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحية الدنيا

      )سورة هـود(

  107  81   رجل رشيدكم أليس من

  104  81  أليس الصبح بقريب

      )سورة يوسـف(

  104  41  قضي األمر الذي فيه تستفتيان

  104  51  اآلن حصحص الحق

      )سورة اإلسـراء(

  103  8  وإن عدتم عدنا

  527  29  وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسط

  106  84  قل كل يعمل على شاكلته

      )سورة طـه(

  107  40  ثم جئت على قدر يا موسى

      )سورة الحـج(
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  107  60  ذلك ومن عاقب بمثل ما عوفب به ثم بغى عليه لينصرنه اهللا

      )وننالمؤمسورة (

  108  36   توعدونات هيهات لمهيها

     )سورة النـور(

 107  26  الخبيثات للخبيثين

      )سورة الشعراء(

  109  21   لما خفتكم منكمررتفف

      )سورة الروم(

  108  32  كل حزب بما لديهم فرحون

      )سورة األحزاب(

  414  4  ما جعل اهللا لرجل من قلبين في جوف

      )سورة سبـأ(

  104  54  يشتهونما بين وحيل بينهم و

      )سورة فاطـر(

  108  14   مثل خبيرينبئكوال 

  577-105  43   إال بأهلهالسيءوال يحيق المكر 

      )سورة يس(

  103  78   خلقهيوضرب لنا مثال ونس

      )سورة الـزمر(

  108  9  هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون

      )سورة الزخرف(

  104  36  له قرين يطانا فهوش عن ذكرالرحمن نقيض له ومن يعش

      )سورة الفتـح(

  577  10  فمن نكث فإنما ينكث على نفسه
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      )سورة الرحمن(

  108  60  هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان

      )سورة الحشـر(

  539  9  ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون

  108  14  تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى

      )سورة الجمعة(

  108  5  حمل أسفاراكمثل الحمار ي

      )سورة المـلك(

هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا في مناكبها وكلوا 

  من رزقه وإليه النشور

15  341  

      )سورة المدثر(

  107  38  كل نفس بما كسبت رهينة

      )سورة االنشقاق(

  380  1  إذا السماء انشقت

      )سورة الضحـى(

  106  4  ولآلخرة خير لك من األولى

      )سورة العلـق(

  491  7، 6  إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغنى
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  فهرس األحاديث النبوية )204(
  الصفحة  الحديث

  124  نفسك ثم بمن تعولب ابدأ

  119   أبناءكم مجدااونوا بيوتا ، وهاجروا تورثوكاتبعوني ت

  118  اتقوا دعوة المظلوم فإنها لينة الحجاب

  119   اهللان فإنه ينظر بنورماسة المؤراتقوا ف

  126  احترسوا من الناس بسوء الظن

  121  أحذركم الدنيا وحالوة رضاعها ومرارة فطامها

  125  استعينوا على الحوائج بالكتمان

  119  االستماع إلى الملهوف صدقة

  114  فرجيتنزمة أ ىاشتد

  115  يتم اهتديتمدلنجوم بأيهم اقتاأصحابي ك

  125  طلبوا الخير عند حسان الوجوها

  115  عقل وتوكلا

  122   بالنيات ولكل امرئ ما نوىلاألعما

  126  مهاياألعمال بخوات

  122  النسيان  العلمآفة

  119   اللذاتذمأكثروا ذكر ها

  126  صاحب العافية إليك انتهت األماني يا

  116   أوله خير أم آخرهى كالمطر ، ال يدريمتأ

  120  ، وما تناكر اختلفإن األرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف 

  120  بخيل في حياته السخي بعد موتهل يبغض اإن اهللا

  113  إن المنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى

  121  ها عند اهللا تعالىيإن ذا الوجهين ال يكون وج

  113   الوطيسىاآلن قد حم
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  116  إن للقلوب صدأ كصدأ الحديد وجالؤها االستغفار

  123  وإن من البيان لسحراإن من الشعر لحكمة ، 

  126  انتظار الفرج بالصبر عبادة

  123  أنزلوا الناس منازلهم

  126  أنصر أخاك ظالما أو مظلوما

 تزدروا أال فوقكم ، فإنه أجدر من وال تنظروا إلى مأنظروا إلى من تحتك

  .نعمة اهللا عليكم

121  

  121  إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع

  121  سعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخالقكمإنكم لن ت

  113  أوتيت جوامع الكلم

  125  إياك وما يعتذر منه

  120  سواق فإن الشيطان قد باض فيها وفرخإياكم واأل

  113  إياكم وخضراء الدمن

  114  اإليمان قيد الفتك

  125   في البكوركةالبر

  125  بلوا أرحامكم ولو بسالم

  124  نطفكملتخيروا 

  124   الشر صدقةترك

  118  نها بكم برةإتمسحوا باألرض ، ف

  122  التمسوا الرزق في خبايا األرض

  123  تهادوا تحابوا

  118  التوبة تهدم الحوبة

  120  جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها
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  117  جنة الرجل داره

  124  حدث عن البحر وال حرج

  116  تأكل النار الحطبالحسد يأكل الحسنات كما 

  125  حسن العهد من اإليمان

  121  حصنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة

  120  حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات

  119  الحكمة ضالة المؤم

  118  اهللا في األرض ، وقطعة من الناوسجن الحمى رائد الموت ، 

  114  ال عليناوحوالينا 

  114  ندندنا هحول

  124  الحياء شعبة من اإليمان

  118  الخلق عيال اهللا فأحبهم إليه أبرهم بعياله

  119  مر مفتاح كل شرخال

  124  خير األمور أوساطها

  124   الجار ثم الدار ، والرفيق ثم الطريق:خير الصحابة أربعة 

  122  خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة

  122  نائمةخير المال عين ساهرة لعين 

  120   من تشبه بالشبابكمخير شبابكم من تشبه بالشيوخ وشر شيوخ

  125  الخير عادة والشر لجاجة 

  122  الخيل معقود بنواصيها الخير

  116  الدال على الخير كفاعله

  117  داووا مرضاكم بالصدقة

  126  ك إلى ما ال يريبكبرييدع ما 

  117   من المكرماتتدفن البنا

  118  ر المؤمن وجنة الكافالدنيا سجن
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  119  رأس العقل بعد اإليمان باهللا التودد إلى الناس

  121   من لسانه الفضلنفق الفضل من ماله ، وأمسكأرحم اهللا امرأ 

  123  الرغب شؤم

  114  رفقا بالقوارير

  115  زر غبا تزدد حبا

  126  ساقي القوم آخرهم شرب

  114  سبقك بها عكاشة

  125  رهالسعيد من اتعظ بغي

  114  سلمان منا أهل البيت

  122  سمنها معاش وصوفها رياش

  116  سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل

  124  سيد القوم خادمهم

  119  الشتاء ربيع المؤمن ، قصر نهاره فصامه ، وطال ليله فقامه

  123  الشيطان مع الواحد ، وهو من االثنين أبعد

  118  بصدقة السر تطفئ غضب الر

  118  الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة

  121  الظلم ظلمات يوم القيامة

  119  خيرته ربهد بطنه ، ومطيته رجله ، ونته ، وخزاهظهر المؤمن مشجب

  122  ظهورها حرز وبطونها كنز

  117  ته كالراجع في قيئهبالعائد في هي

  115  عترتي كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ، ومن تخلف عنها غرق

  116  ا انحل بعضه انحل جميعهذالعقد بيننا كشرج العيبة، إ

  117  علم ال ينفع ككنز ال ينفق منه

  118  العلماء ورثة األنبياء

  116  ا يولى عليكمنوعمالكم كأعمالكم ، وكما تكو

  118  قد جدع الحالل أنف الغيرة
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  124  القلوب تتشاهد

  126  كاد الفقر أن يكون كفرا

  120  ة داءكفى بالسالم

  125  كل ميسر لما خلق له

  121  ال إيمان لمن ال أمانة له

  119  ال تتخذوا ظهور الدواب كراسي

  116  ال تجعلوني في أعجاز كتبكم كقدح الراكب

  126  اه الكالبوفأال تطرحوا الدر في 

  124  ال تطرقوا الطير في أوكارها فإن الليل أمان

  125   لم تكسه منال تمسح يدك بثوب

  113  ال تنتطح فيها عنزان

  123  ة إال بحمايةيال جبا

  121  يزكىال ومال  مال خير في بدن ال يأل

  126  ال خير فيمن ال يألف وال يؤلف

  119  ال داء أدوى من البخل

  125  ا وال لعانناعكون المؤمن طيال 

  122  لكل أمة فتنة ، وفتنة أمتي المال

م كما ترزق الطير ، تغدو خماصا لو توكلتم على اهللا حق توكله لرزقك

  وتروح بطانا

116  

  121  ليس األعمى من عمي بصره ، ولكن من عميت بصيرته

  118  ليس لعرق ظالم حق

  115  المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

  117  المؤمن مرآة أخيه

  121  المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم

 ، إن قيد انقاد وإن أنيخ  على صخرة المؤمن هين لين كالجمل اآلنف

  استناخ

115  
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  123  المؤمنون عند شروطهم

  123  ما أملق تاجر صدوق

  123  ما عال من اقتصد

  123  ما قل وكفى خير مما كثر وألهى

  126  ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن

  126  ما هلك امرؤ عرف قدره

  113  مات فالن حتف أنفه

  116  كالبس ثوبي زورالمتشبع بما لم يعط 

  115  مثل أصحابي كالملح ال يصلح الطعام إال به

مثل الجليس الصالح كالعطار ، إن لم تصب من عطره أصبت من ريحه، 

ومثل الجليس السوء كصاحب الكير ، إن لم يحرق ثوبك بشرره آذاك 

  .بدخانه

117  

  117  مثل المؤمن كالسنبلة ، تميل أحيانا وتعتدل أحيانا

  117  مؤمن كالنحلة ، ال تأكل إال طيبا وال تضع إال طيبامثل ال

  126  المرؤ على دين خليله ، فلينظر امرؤ من يخالل

  127  المرؤ كثير بأخيه

  

  116  المرأة كالضلع  ، إن قومتها كسرتها ، وإن داريتها انتفعت بها

  126  المستشير معان والمستشار مؤتمن

  121  هالمسلم من سلم الناس من لسانه ويد

  123  مطل الغنى ظلم

  120  المعاصي حمى اهللا ، ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه

  119  معترك المنايا بين الستين إلى السبعين

  124  من اتبع الصيد غفل

  124  من أتى السلطان فتن

  124  من بدا جفا
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  123  من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه

  118  ل مجةمن ضحك ضحكة فقد مج من العق

  123  من ضمن لي ما بين فكيه ضمنت له الجنة

  124  من غشنا فليس منا

من في الدنيا ضيف ، وما في يده عارية ، والضيف مرتحل والعارية 

  مؤداة

119  

  126  من كثر سواد قوم فهو منهم

  117  من كنوز البركتمان الصدقة والمرض والمصيبة

  123  من مات غريبا مات شهيدا

  117  في كتاب أخيه المسلم بغير إذنه فكأنما ينظر في النارمن نظر 

  118  من هدم بنيان اهللا فهو ملعون

  119  منهومان ال يشبعان ، طالب العلم وطالب المال

  114  منى مناخ من سبق

  115  الناس كإبل مائة ال تجد فيها راحلة

  

  115  الناس كأسنان المشط ، وإنما يتفاضلون بالتقوى

  115  دن ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في اإلسالم إذا فقهواالناس معا

  120  الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا

  125  الندم توبة

  113  نصرت بالرعب

  117  نعم الختن القبر

  121  نعم المال الصالح للرجل الصالح

  126  نعم صومعة الرجل بيته

 من عين نعمت العمة لكم النخلة ، تغرس في أرض خوارة ، وتشرب

  خرارة

122  

  122  نية المؤمن خير من عمله
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  113  هدنة على دخن وجماعة على أقذاء

  124  الهدية تسل السخيم

  123  الهدية مشتركة

هل لك من مالك إال ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت به 

  فأمضيت

122  

  119  هل يكب الناس على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم ؟

  122  ت في الوحل المطعمات في المحلهي الراسيا

  125  الوحدة خير من جليس السوء

  118  الود والعداوة يتوارثان

  116  وعد المؤمن كأخذ باليد

  114  يا خيل اهللا اركبي

  123  اليد العليا خير من اليد السفلى

  123  يد اهللا مع الجماعة

  125  اليمين حنث أو مندمة

  118  نه الحرص واألمليهرم كل شيء من ابن آدم ويشب م

  119  اليوم الرهان وغدا السباق والجنة الغاية
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  فـهـرس األعـالم 
  361- 98= إبراهيم بن المهدي 

-326-289-287- 273- 272-267-264-262- 241- 200-112=ابن الرومي

327-337 -340 -356-357—363-367-363-387-390 -391 -480  

  465= ابن سكرة الهاشمي 

  269= ابن السماك 

  204= ن طباطباالعلوي اب

   333= ابن عباس عبد اهللا 

  267-242-238=ابن العميد ابو الفتح

  388=ابن العميد ابو الفضل

  278= ابن ماسويه 

-482-480-382- 375- 361-349-346-327- 287- 259-241=ابن المعتز

484-487 -491 -502-504-507-510 -513 -514-516-518-521 -

526-532 -545 -547-549-550-552 -562 -566-568  

  50= ابن لنكك البصري 

  284= ابن المعذل 

  270= ابن سمعون القاص 

  246=ابن مقلة

   452= أبو األسود الدؤلي 

  465= أبوعبادة النمري 

  493- 394-329-178-140-96= أبو العتاهية 

  285-280- 271- 264-209= أبوفراس 

  378= أبو أيوب 

  255-244= أبو عبيد اهللا وزير المهدي 

  337 = أبو عيينة

  301-299= أبو العييناء 
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  474= أبو نصر العتبي 

  275= أبو الهذيل 

  284-193= أحمد بن أبي فنن 

  246= أحمد بن الخصيب 

  284= أحمد بن المعذل 

  246= أحمد بن طولون 

  281= األصمعي 

  532-477= األحنف العكبري عقيل بن محمد 

  309- 171= األحوص عبد اهللا بن محمد 

  233= أردشير 

  275= رسطاطاليس أ

  528-191= إسحاق الموصلي 

  563= أسماء بن خارجة 

  291-235= إسماعيل بن صبيح 

  564= إسماعيل بن صالح 

  273-233= األسكندر 

  158= األسود بن يعفر 

  158-155= أشجع السلمي 

  16= األضبط بن قريع السعدي 

  266-265= األعمش سليمان بن مهران 

  233= أفريدون 

  273- 272-253= أفالطزن 

  155= األفوه األودي 

  253= إقليدس 

    385= أكثر بن صيفي 

   139= أوس بن حارثة 
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  387-346-333- 332- 330-326= البحتري 

  277= يختيشوع 

  534- 372- 222= بديع الزمان الهمذاني احمد بن الحسين 

  396- 377-371-363-288- 265- 245-225= البستى أبو الفتح علي بن محمد 

  522- 515= د بشار بن بر

  277= بقراط 

  577= أبو بكر الصديق 

  167= أبوذؤيب الهذلي 

  532- 305-304=أبو نواس

  274-233= بنت دارا 

  500-257= بزرجمهر 

  234= بهرام جور 

  233= بهمن بن اسفنديار 

  163= تأبط شرا 

-331- 329-328-326-325- 290- 288-250-244-239-  228= أبوتمام 

337-340361-402-404-483-485 -533 -557  

                                                      156= تميم بن أبي بن مقبل 

  278= ثابت بن قرة 

  275-  253= ثمامة بن أشرس 

  493سفيان بن سعيد= الثورى 

  -540-301- 274- 263-257= الجاحظ 

  503= جالينوس 

  333-306= جحطة البرمكي أحمد بن جعفر 

  281-173= جرير 

  248= فر بن محمد جع

  252- 244= جعفر بن يحيى 
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  290= الجماز محمد بن عمرو 

  175= جمبل 

  159=حاتم الطائى

  230= حاجب بن زرارة 

  159= الحارث بن حلزة 

  246- 243= حامد بن العباس 

  483-230= الحجاج بن يوسف 

   259-217-212= ابن الحجاج الحسين بن أحمد 

   303-166= حسان بن ثابت 

  502- 322- 268= لبصري الحسن ا

  574-332- 247- 245= الحسن بن سهل 

  348- 322- 131= الحسن بن علي 

  564- 302- 264= الحسن بن وهب 

  131= الحسين بن علي 

  280-166= الحطيئة 

   189= حماد عجرد 

   156= حميد بن ثور 

  574- 571- 563-525-520-515- 292- 255= خالد بن صفوان 

  212= الخالدي أبو بكر محمد بن هاشم 

  365-212= الخالدي أبو عثمان سعيد بن هشام 

  186= الخريمي أبو يعقوب إسحاق بن حسان 

  517= الخطابي أبو سليمان محمد بن محمد 

  351=الخنساء

  504-335- 291- 277-259- 239=الخوارزمي أبو بكر محمد بن العباس

  101=داود، عليه السالم

  144-133=أبو الدرداء 
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  482-285-190=دعبل الخزاعي

  199=ديك الجن عبد السالم بن رغبان

  172=ذو الرمة

  509- 348=ذو النون ثوبان بن إبراهيم

  171=الراعي

  269=رجاء بن حيوة

  259-189=الرستمي أبو سعيد

  151- 280=زهير

  143-133=زياد

  169=زيادة بن زيد

  563= سالم بن قتيبة 

  528-300-211= السري الرفاءالموصلي 

  136=سعيد بن جبير

  382-265-192=بن حميدسعيد 

  133=سعيد بن العاص

  371=سعيد بن وهب

  145=السفاح

  272=سقراط

  281=سالمة بن جندل

  215=السالمي ابو الحسن

  179=سلم بن عمرو الخاسر

  242=سليمان بن مهاجر

  564=سليمان بن وهب

  498-263-255=سهل بن هارون

  106=سهيل بن عمرو

  164=سويد بن أبي كاهل
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  223=الشاشي إسماعيل

  564=شبيب بن شيبة

  539=الشعبي

  528=شقيق البلخي

  168=الشماخ بن ضرار

  514-486-283=الصابي

  180=صالح بن عبد القدوس

  570- 514- 498=الصاحب بن عباد

  174=الصلتان العبدي

  279=الصنوبري

  170=الطرماح

  153=طرفة بن العبد

  161=طفيل الغنوي

  487= عبدان االصفهاني 

  484= العتابي 

  563- 484=العتبي

  469=عثمان بن عفان

  283=العجاج

  138=عامر بن الظرب

  326- 183=العباس بن األحنف

  232=العباس بن محمد

  188=عبد الصمد بن المعذل

  133=عبد اهللا بن أبي بكر

  524=عبد اهللا بن الزبير

  133=عبد اهللا بن عمر

  258-235- 230- 144-92=عبد الملك بن مروان268=عبد اهللا بن المبارك
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  483-154=ن األبرصعبيد ب

  145=عبيد اهللا بن زياد

  529- 279- 203=عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر

  249=عبيد اهللا بن سليمان

  246=عبيد اهللا بن يحيى

  305=العطوي

  269=عمر بن ذر

  144= عمرو بن سعيد 

  563-132= عمرو بن العاص 

  524=عمرو بن عبد اهللا بن الزبير

  564=عمرو بن مسعدة

  449- 285=علي بن الجهم

  504=علي بن أبي طالب

  368=عيسى عليه السالم

  246=الفرزدق

  110= فرعون 

  245- 241=الفضل بن الربيع 

  245=الفضل بن سهل

  246- 245=الفضل بن مروان

  236-232-229-87=قابوس بن ابي طاهر

  234=قباذ

  169=القطامي

  483=قيس بن عاصم

  524=قيصر

  545-524-519-364- 300- 230=كسرى

  558- 533-305- 299=ود بن الحسينكشاجم محم
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  165=كعب بن زهير

  282=الكميت

   564-562- 543- 306=الكندي

  466=لقمان

  576-527-314- 304- 300-252-235-231=المأمون

  535=المأموني أبو طالب عبد السالم بن الحسين

  484=مالك بن أنس

  475=المتلمس

  56-534-502-500-488-486-209- 106=المتنبي

  577=يه وسلممحمد صلى اهللا عل
  564=محمد بن عبد الملك الزيات

  268=محمد بن واسع
  245=محمد بن يزداد
  488- 484=محمود الوراق

  242=مزدك
  171=المساور بن هند 

  406-327=مسكويه أحمد بن محمد 
  573-557-485- 184=مسلم بن الوليد

  315=مسلمة بن عبد الملك
  315=مصعب بن الزبير

  315- 230=معاوية
   326=المعتصم

  520-32=المغيرة بن شعبة
  236=المنتصر محمد بن جعفر

  545-504-397-337-258- 171=منصور الفقيه
  533=منصور النمري

  361-255-244- 235=المهدي
  110-109-108-107-100=موسى، عليه السالم
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                                 501-406=الميكالي
  275= النظام

  534=الوأواء الدمشقي
  540=الواقدي

  508-156=يحيى بن خالد 
  528- 492= يحيى بن معاذ

  23= يزدجرد
  545= يوسف، عليه السالم
   يونس، عليه السالم

  484= يونس بن حبيب 
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  فهـــرس القبائــــل والفرق واألمـــم

  
  171  ينو أسد

  26  األنصار

  290  البرامكة

  281-170  تميم

  298  الصوفية

  

  العجم

  
412-248-250-316 -180-220-259-263-269-316  

- 329-317-302-276-251-239- 230-137-113 - 103 -89  العرب

330-334-338-367 -368-369-374-377-380-386-391 -

412-417-468-469 -478-502-540-548-563  

  233-146-127  الفرس

  147  المولدون

  412  النبط

  546-412-147  العامة

  495-546  الفالسفة
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  نفهرس األماكن والبلدا
  

  243  بست

  149  بغداد

  351  حضن

  304  قطربل

  162  كبكب

  149  مصر

  220  منى

  351  نجد
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  مصادر التحقيق والدراسة ومراجعهما
 
أحسن ما سمعت أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي تحقيق محمد -

  .إبراهيم سليم دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير القاهرة بدون تاريخ

الم والحضارة العربية محمد كرد علي الطبعة األولى مطبعة دار الكتب المصرية اإلس-

  .م1936القاهرة 

اإلعجاز واإليجاز أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالي تخريج وحواشي -

  .م1992محمد التونجي الطبعة األولى دار النفائس 

  .م1957 وشركاه مصر األعالم  خير الدين الزركلي مطبعة كوستا توماس-

أمثال العرب المفضل الضبي تقديم وتعليق إحسان عباس دار الرائد العربي بيروت -

  .م1981

االمثال ابو بكر محمد بن العباس الخوارزمي تحقيق محمد حسين االعرجي موفم للنشر 

  .1994الجزائر 

د هارون دار البيان والتبيين أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق عبد السالم محم-

  .م1948الجيل بيروت 

 تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي حسن إبراهيم حسن الطبعة -

  .م1960الخامسة مطبعة السعادة مصر 

تاريخ األدب العباسي نكلسن ترجمة وتحقيق صفاء خلوصي الطبعة األولى مطبعة أسعد -

  .م1967بغداد 

 إدورد جرجي وجبرائيل جبور دار الكشاف بيروت فليب حتي ترجمة: تاريخ العرب-

  .م1949

تاريخ العرب والشعوب االسالمية منظهور االسالم حتى بداية االمبراطورية العثمانية 

  .1977كلود كاهن ترجمة بدرالديالقاسم الطبعة الثانية دار الحقيقة بيروت 

  .م1965هرة تاريخ الحضارة اإلسالمية في الشرق محمد جمال الدين سرور القا-

التوفيق للتلفيق أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالي تحقيق هالل ناجي -

  .م1985وزهير زاهد مطبعة المجمع العلمي العراقي 
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  .م1968تيارات ثقافية بين العرب والفرس دار نهضة مصر الفجالة القاهرة -

  .م1991ضال بيروت الثعالبي ناقدا وأديبا محمد عبد اهللا الجادر دار الن-

جمهرة أشعار العرب أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي تحقيق خليل شرف الدين -

  .م1991دار مكتبة الهالل بيروت 

جمهرة األمثال أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري ضبط وتعليق وتنسيق -

  .م1988أحمد عبد السالم دار الكتب العلمية بيروت 

المية خودا بخش ترجمة وتعليق علي حسني الخربوطلي دار الكتب الحضارة اإلس-

  .م1960الحديثة القاهرة 

الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري آدم متز ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة -

  .م1948الطبعة الثانية مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 

 بن محمد بن إسماعيل الثعالبي تقديم حسن األمين خاص الخاص أبو منصور عبد الملك-

  .دار مكتبة الحياة بيروت بدون تاريخ

خصائص اللغة ابو منصور الثعالبي تقديم وتعليق خالد فهمي الطبعة االولى مكتبة 

  .1999الخانجي مصر 

الدرة الفاخرة في األمثال السائرة حمزة بن الحسن األصفهاني دار المعارف مصر  -

  .م1971

دمية القصر وعصرة أهل العصر أبو الحسن الباخرزي تحقيق سامي مكي العاني الطبعة -

  .م1985الثانية دار العروبة للنشر والتوزيع الكويت 

ديوان إبراهيم بن هرمة تحقيق محمد جبار المعيبد الطبعة األولى مطبعة اآلداب النجف -

  .م1969

  .م1959بعة المدني مصر ديوان ابن الدمينة تحقيق أحمد راتب النفاخ مط-

  .م1961ديوان ابن المعتز دار صادر بيروت -

  .م1962ديوان ابن مقبل تحقيق عزة حسن مطبعة الترقي دمشق -

ديوان ابن نباته السعدي تحقيق عبد األمير مهدي حبيب الطائي دار الحرية العراق -

  .م1977

  .م1964ديوان أبي العتاهية دار صادر بيروت -
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  .م1989ح البستي تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال دمشق ديوان أبي الفت

ديوان أبي بكر الخوارزمي مع دراسة لعصره وحياته وشعره تحقيق حامد صدقي مطبعة -

  .م1997صدر طهران 

  .م1951ديوان أبي تمام تحقيق محمد عبده عزام دار المعارف مصر -

  .م1961ديوان أبي فراس دار صادر بيروت -

  م1970بن يعفر مطبعة الجمهورية العراق ديوان األسود -

ديوان البحتري تحقيق حسن كامل الصيرفي الطبعة الثالثة دار المعارف القاهرة -

  .م1963

ديوان الحطيئة تحقيق نعمان أمين طه مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده مصر -

  .م1958

لخالدي تحقيق سامي أبي بكر محمد، وأبي عثمان سعيد ابني هاشم ا: ديوان الخالديين-

  .م1991الدهان دار صادر لبنان 

  .م1983ديوان الخنساء دار األندلس بيروت -

زهير بن أبي سلمى، وطرفة بن العبد شرح يوسف عيد الطبعة األولى : ديوان الخواطر-

  .م1992دار الجيل بيروت 

 ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني تحقيق صالح الدين الهادي دار المعارف مصر-

  .م1968

ديوان الصنوبري أحمد بن محمد بن الحسن الضبي تحقيق إحسان عباس دار الثقافة -

  .م1970بيروت 

  .م1968ديوان الطرماح تحقيق عزة حسن دمشق -

  .م1980ديوان العباس بن األحنف دار بيروت بيروت -

  .م1960ديوان الفرزدق دار صادر بيروت -

ي وأحمد مطلوب الطبعة األولى دار الثقافة ديوان القطامي تحقيق إبراهيم السامرائ-

  .م1960بيروت 

  .م1938ديوان المتنبي الطبعة الثانية مطبعة السعادة القاهرة -
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ديوان المفضليات أبو العباس المفضل بن محمد الضبي مطبعة اآلباء اليسوعيين بيروت -

  .م1920

  .م1985ديوان الميكالي تحقيق جليل العطية عالم الكتب -

  .م1965الهذليين نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب القاهرة ديوان -

ديوان الوأواء الدمشقي تحقيق سامي الدهان مطبوعات المجمع العلمي العربي دمشق -

  .م1950

ديوان بديع الزمان الهمداني دراسة وتحقيق يسري عبد الغني عبد اهللا دار الكتب العلمية -

  .م1987بيروت الطبعة األولى 

  .م1996البرمكي تحقيق جان عبد اهللا دار صادر بيروت ديوان جحظة 

  .م1969ديوان جرير تحقيق نعمان محمد أمين طه دار المعارف مصر -

  .م1934ديوان جميل بثينة المطبعة الوطنية بيروت -

ديوان حسان بن ثابت ضبط وتصحيح عبد الرحمان البرقوقي مطبعة السعادة مصر -

  .بدون تاريخ

 تحقيق عبد العزيز الميمني نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ديوان حميد بن ثور-

  .م1965القاهرة 

  م1962ديوان دعبل الخزاعي تحقيق محمد يوسف نجم دار الثقافة بيروت -

  .م1973ديوان ذي الرمة تحقيق عبد القدوس أبو صالح مطبعة طربين دمشق -

لضامن مطبعة المجمع ديوان عدي بن الرقاع تحقيق خوري حمود القيسي وحاتم صالح ا-

  .م1987العلمي العراقي العراق 

  .م1965ديوان عدي بن زيد تحقيق محمد جبار المعيبد دار الجمهورية بغداد -

  .م1949ديوان علي بن الجهم تحقيق خليل مردم بك المطبعة الهاشمية  دمشق -

  .م1971ديوان كثير عزة جمع وشرح إحسان عباس دار الثقافة بيروت -

ب بن مالك تحقيق سامي مكي العاني الطبعة األولى منشورات مكتبة النهضة ديوان كع-

  .م1966بغداد 

  .م1974طبقات فحول الشعراء  ابن سالم الجمحي مطبعة المدني القاهرة -

  .م1952ديوان عمر بن أبي ربيعة تحقيق إبراهيم األعرابي دار صادر بيروت -
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  .م1997 مطبعة المدني القاهرة ديوان كشاجم تحقيق النبوي عبد الواحد شعالن-

  .م1958ديوان مسلم بن الوليد تحقيق سامي الدهان دار المعارف  مصر -

نشر النظم وحل العقد والكناية والتعريض، وبهامشه كتاب الفرائد (رسائل الثعالبي -

  .تقديم علي الخاقاني دار البيان بغداد ودار صعب بيروت بدون تاريخ) والقالئد

زكي (ثمر األلباب أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني زهر اآلداب و-

  .م1929تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد الطبعة الرابعة بيروت ) مبارك

  .م1967الشعر والشعراء ابن قتيبة تحقيق أحمد محمد شاكر دار المعارف القاهرة -

  .م1990ة بيروت شعراء عباسيون  يونس أحمد السامرائي مكتبة النهضة العربي-

شعراء النصرانية  جمع وتصحيح األب لويس شيخو مطبعة اآلباء اليسوعيين بيروت -

  .م1890

  .ظهر اإلسالم أحمد أمين الطبعة الخامسة دار الكتاب العربي بيروت بدون تاريخ-

العقد الفريد أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي تحقيق مفيد محمد قميحة دار الكتب -

  . بيروت بدون تاريخالعلمية 

عيون األخبار أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة -

  .م1925

فقه اللغة وسر العربية أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي تحقيق -

ه مصر مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ شلبي مطبعة مصطفى البابي وأوالد

  .م1938

  .الكامل في التاريخ ابن األثير إدارة الطباعة المنيرية مصر-

الكناية والتعريض أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي تحقيق عائشة -

  .م1998حسين فريد الطبعة األولى دار قباء القاهرة 

ي تحقيق عمر األسعد لطائف اللطف أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالب-

  .م1987الطبعة الثانية دار المسيرة بيروت 

مجمع األمثال أبو الفضل احمد بن محمد النيسابوري الميداني دار مكتبة الحياة بيروت -

  .م1961
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مختصر تاريخ الحضارة العربية تصنيف جورج حداد وراتب الحسامي الطبعة الثانية دمشق -

  .م1944

ان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان أبو محمد عبد اهللا بن أسعد مرآة الجنان وعبرة اليقظ-

بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي الطبعة األولى مطبعة دائرة المعارف النظامية حيدر 

  .أباد

  م1970

أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري الطبعة : المستقصى في أمثال العرب-

  .م1987علمية بيروت الثانية دار الكتب ال

  .م1997معجم الفالسفة جورج طرابيشي الطبعة الثانية دار الطليعة بيروت-

من غاب عنه المطرب أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي تحقيق -

  .م1984النبوي عبد الواحد شعالن الطبعة األولى مطبعة المدني القاهرة 

محمد بن إسماعيل الثعالبي تحقيق إبراهيم صالح المبهج أبو منصور عبد الملك بن -

  .م1999الطبعة األولى دار البشائر دمشق 

النثر الفني في القرن الرابع الهجري زكي مبارك الطبعة الثانية مطبعة السعادة مصر -

  .م1957

نزهة األلباء في طبفات األدباء أبو البركات كمال الدين عبد الرحمان بن محمد األنباري -

  .م1967 محمد أبو الفضل إبراهيم دار نهضة مصر القاهرة تحقيق

  .م1951هدية العرفين  إسماعيل باشا البغدادي الطيعة األولى استانبول -

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر -

  .م1970بن خلكان تحقيق إحسان عباس دار صادر بيروت 

دهر في محاسن أهل العصر أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل يتيمة ال-

  1983الثعالبي تحقيق مفيد محمد قميحة دار الكتب العلمية بيروت 

             

  الرسائل الجامعية
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الحالة االجتماعية في العراق وفارس في القرن الرابع الهجري واثرها في أدب اليتيمة 

كلية اللغة العربية . جامعة األزهر. دكتوراة.  احمد حمدان للثعالبي حمدان عبد الرحمان

  .1979بالقاهرة 

جامعة . ماجستير. ابو الفضل الميكالي حياته وشعره ابراهيم عبد الكريم الخطيب

  .1979كلية اللغة العربية.األزهر

 ابو منصور الثعالبي عبد الملك بن محمد اسماعيل النيسابوري واثاره االدبية عبد الفتاح

  .1968.كلية دار العلوم.جامعة القاهرة.ماجستير.محمد الحلو

  1998نص الثعالبي بين االبداع والنقد حسن االبراهيم االحمد ماجستير جامعة دمشق 
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  فهرس الموضوعات
  

  الصفحة  العنوان
    

  أ  مـــقدمة

    قسم الدراسة

  2  تمهيد

  16  الفصل األول حياة الثعالبي ومؤلفاته

  حركة التاليف في أمثال المولدين قبل الثعالبيالفصل الثاني 

  )حمزة األصفهاني وأبو بكر الخوارزمي نموذجا( 

57  

  65  الفصل الثالث مصادر الكتاب

  70  الفصل الرابع منهج الكتاب

  74  الفصل الخامس تأثير الكتاب في الحقيه

    قسم التحقيق

  86  مقدمة المؤلف

  92  ألنموذجالفصل األول من الكتاب في المدخل وا

  92  من ذلك لطائف التحميد

  92  ومن ذلك ما روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

  93  ومن ذلك ما صدر عن سائر السلف والحكماء والبلغاء

  94  ومن ذلك ما يقع في أنصاف األبيات

  96  ومن ذلك ما يقع في األبيات السائرة

  98  ومن ذلك ما يجري على ألسنة العوام

  99   يتمثل به من التوراةأنموذج مما

  100  ومن اإلنجيل

  100  ومن الزبور

  101  ومن كالم األنبياء عليهم الصالة والسالم
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  103  أنموذج من أمثال العرب يتمثل من ألفاظ القرآن بأحسن منها وأبلغ

  105  ومن أمثال العجم والعامة يتمثل في معانيها بألفاظ القرآن

  107  ل في ألفاظ القرآنومن سائر ما يجري مجرى األمثا

  108  ومما يتمثل به من قصص األنبياء

  112  ومما يتمثل به من أحوال المصطفى عليه الصالة والسالم

  113  ومما يتمثل به من أقواله التي هي جوامع الكلم القليلة األلفاظ الكثيرة المعاني

  قرةومن ذلك ما أجراه في عرض كلماته غير قاصد به ضرب مثل أو إرسال ف

   فتمثل الناس به

114  

  115  ومن ذلك تشبيهاته وتمثيالته

  117  ومن ذلك حسن استعاراته

  120  ومن ذلك حسن الطباق في كالمه

  121  ومن ذلك في ذكر األموال

  122  ومن ذلك سائر أمثاله وحكمه عليه الصالة والسالم

  127  لّه عنهمأنمودج ينخرط في سلك األمثال من كالم الصحابة والتابعين رضي ال

  127  عمر بن الخطاب

  129  عثمان ذو النورين

  129  علي بن أبي طالب

  130  :طائفة منهم ومن التابعين 

  131  الحسن بن علي

  131  الحسين بن علي 

  131  ابن مسعود

  131  أبو ذر

  131  معاوية

  132  عمرو بن العاص

  132  المغيرة بن شعبة

  133  معاذ بن جبل
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  133  عبد اهللا بن عمر

  133  أبو الدرداء

  133  زياد

  133  سعيد بن العاص

  133  عبد اهللا بن أبي بكر

  134  محمد بن الحنفية

  134  مصعب بن الزبير

  134  األحنف

  134  الحسن البصري

  135  الشعبي

  136  وهب بن منبه

  136  سعيد بن جبير

  136  ابن سيرين

  136  مكحول

  136  عمر بن عبد العزيز

  136  مثال لقمانأنموذج من أ

  137  أنموذج من أمثال العرب في الجاهلية من ذلك ما صدر عن حكمائها

  137  أكتم بن صيفي

  138  قس بن ساعدة

  138  عامر بن الظرب

  139  أوس بن حارثة

  139  ومن ذلك ما سار عنها في سائر األحوال

  145  ومن األمثال السائرة في صدر األيام العباسية

  146   الفرسأنموذج من أمثال

  147  أنموذج من أمثال العامة والمولدين

  149  ومن أمثال أهل بغداد
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  151  أنموذج من غرر ما يتمثل به من أبيات شعراء الجاهلية السائرة المستحسنة

  151  أمرؤ القيس

  151  زهير

  152  النابغة

  153  طرفة

  154  أوس بن حجر

  154  عبيد بن األبرص

  155  أبو دؤاد اإليادي

  155  شر بن أبي خازمب

  155  المتلمس

  155  األفوه  األودي

  156  تميم بن أبي بن مقبل

  156  حميد بن ثور

  157  عدي بن زيد

  158  األسود بن يعفر

  158  علقمة بن عبدة

  159  عمرو بن كلثوم

  159  عنترة

  159  الحارث بن حلزة

  159  حاتم الطائي

  160  المرقش

  160  ولبتالنمر بن 

  160  مهلهل

  161  طفيل الغنوي

  161  عروة بن الورد

  161  األعشي
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  162  لقيط بن معبد

  162  لقيط بن زرارة

  163  تأبط شرا

  163  المثقب العبدي

  163  الممزق العبدي

  163  أفنون التغلبي

  164  األضبط بن قريع السعدي

  164  سويد بن أبي كاهل

  165  ومن األبيات السائرة للمخضرمين

  165  ةلبيد بن ربيع

  165  كعب بن زهير

  166  النابغة الجعدي

  166  حسان بن ثابت

  166  الحطيئة

  167  متمم بن نويرة

  167  أبو ذؤيب الهذلي

  167  الخنساء

  168  الشماخ

  168  عبدة بن الطبيب

  168  عمرو بن معد يكرب

  168  معن بن أوس

  169  زيادة بن زيد

  169  يمرأيمن بن خ

   األبيات السائرة للمتقديمينومن األمثال الصادرة عن

   في صدر اإلسالم

169  

  169  القطامي
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  170  الطرماح

  170  تالكمي

  171  المساور بن هند

  171  عدي بن الرقاع

  171  الراعي

  171  االحوص

  172  ذو الرمة

  172  الفرزدق

  173  جرير

  173  األخطل

  174   الصلتان العبدي

  174  كثير

  175  جميل

  175   المخزوميعمر بن أبي ربيعة

  176  ومن األمثال السائرة للمحدثين

  176  إبراهيم بن هرمة

  176  بشار بن برد

  178  أبو العتاهية

  179  سلم بن عمرو

  180  صالح بن عبد القدوس

  181  والبة بن الحباب

  181  ابن مناذر

  181  أبو نواس

  182  أبو عيينة المهلبي

  183  عبد اهللا بن محمد بن أبي عيينة

  183  عباس بن األحنفال
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  184  مسلم بن الوليد

  184  منصور النمري

  185  العتابي

  185  أشجع السلمي

  185  الخريمي

  186  محمود الوراق

  187  محمد بن أبي حازم الباهلي

  187  اللجالج الحارثي

  188  محمد بن أبي زرعة الدمشقي

  188  أبو الشيص

  188  على بن جبلة

  188  عبد الصمد بن المعذل

  189  الحمدوني

  189  العتبي

  189  أبو سعيد المخزومي

  190  دعبل الخزاعي

  191  إسحاق الموصلي

 191  المؤمل بن أميل

  191  إبراهيم بن العباس

 192  أبو علي البصير

 192  سعيد بن حميد

 192  علي بن الجهم

 193  ابن أبي فنن

 194  يزيد بن محمد المهلبي

 194  يرعمارة بن عقيل بن بالل بن جر

 194  أحمد بن أبي طاهر
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 194  أبو هفان

 195  أبو تمام

 197  البحتري

 199  ومن األمثال السائرة للمولدين

 199  ديك الجن

  200  ابن الرومي

  201  ابن المعتز

  203  عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر

  204  ابن طبا طبا  العلوي

  204  منصور الفقيه

  206  ابن بسام

  206  جحظة البرمكي

  207  الصنوبري

  208  كشاجم

  208  ومن األمثال السائرة ألهل هذا العصر

  208  أبو فراس الحمداني-

  209  أبو الطيب المتنبي-

  211  السري الموصلي

  212  أبو بكر الخالدي

  212  أبو عثمان الخالدي

  213  الخباز البلدي

  213  المهلبي الوزير

  213  أبو إسحاق الصابي

  214  عديابن نباتة الس

  215  ابن لنكك البصري

  215  أبو الحسن السالمي
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  216  أبو الفرج الببغاء

  216  بن سكرة الهاشميا

  217  بن الحجاجا

  218  أبو الحسن الموسوي النقيب

  219  أبو طالب المأموني 

  219  أبو الفضل بن العميد 

  219  ابنه أبو الفتح 

  220  أبو القاسم بن عباد 

  221   عبد العزيز القاضيأبو الحسن علي بن

  221  أبو بكر الخوارزمي

  222  أبو الفضل بديع الزمان الهمداني 

  223  إسماعيل الشاشي

  223  أبو الفتح البستي 

  224  أبو الفضل عبيد اهللا بن أحمد الميكالي

  

   الفصل الثاني

في سياقة ما يجري مجرى األمثال من األقوال الصادرة عن طبقات الناس وذوي 

 لهم وعليهم ووصف اراتب المتباينة والصناعات المختلفة وما قيل فيهم وذكر مالم

  .أحوالهم وتصرفاتهم

  
  

  
226  

  226  السلطان والملك والملوك 

  228  ما أخرج من كالم ابن المعتز في شؤونهم وذكر أصحابهم 

  229  ما أخرج من ذلك من كتاب المبهج 

  230  دالة على عظم هممهم  وكرم أخالقهم األقوال الصادرة عن الملوك واألجلة وال

  233  ومن كالمهم السائر مسير األمثال 

ومما يجري هذا المجرى في األمثال من كالم األمير شمس المعاني في أثناء رسالته 

  ومن كالم بلغاء أهل العصر في السلطان 

233  
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r 240  طعة من ذكر اآلداب في صحبة الملوك  

  242 الوزارة والوزراء 

  247 األمثال التي يتداولها العمال وأصحاب السلطان ويتداولها الناس فيهم 

  249 قادة الجيوش والفرسان والشجعان

  252  الكتاب والبلغاء

  254  من كتاب المبهج

  256  وفي كتاب المبهج 

  256  األدباء وذكر األدب

  258  النحويون 

  260  المعلمون والمؤدبون 

  261  العلماء 

  264  المحدثون الفقهاء و

  265  ومن أمثالهم 

  267  القصاص والزهاد 

  270  المتصوفة

  271  الحكماء والفالسفة 

  273  كالمهم عن وفاة اإلسكندر 

  274  المتكلمون 

  276  األطباء 

  280  الشعراء 

  286  المنجمون 

  289  القضاة والعدول 

  290  البناء والدهاقين 

  292  وفي كتاب المبهج 

  292  لسوقة التجار وا

  297  السؤال والمكدون والغاغة 
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  299  الشطرنجيون 

  300  النبيذيون 

  303  ومن كتاب المبهج 

  305  المعنون 

  307  العشاق 

  310  ومن أمثالهم على أفعل من كذا 

  311  النساء 

  317  الصبيان 

  318  العبيد والخدم 

  320  اإلماء 

  321  الخصيان 

  321  اللصوص

  

  ثالفصل الثال

  

  324  فيما يكثر التمثل به من جميع األشياء

  324  الشمس

  329  الهالل والقمر والبدر

  331  الكواكب والنجوم

  334  السماء والسحاب والبرق والرعد والمطر

  339  الريـــاح

  340  الليل والنهار واأليام 

  344  الدهر والزمان

  347  الدنيا

  349  األرض

  350  الجبل والحجارة

  352  الماء
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  356  البحر

  357  السمك والحيتان

  358  السفينة

  359  النار

  362  الشجر والنخل

  364  التمر

  365  سائر الثمار

  367  النبات والروض والريحان

  372  الطعام

  376  اللبن

  376  الخل

  376  الدهن والزيت والسمن

  379  اللباس

  382  الدر والحلي

  384  الطيب

  384  الذهب

  385  السيف

  388  ر السالحسائ

  391  العصا

  393  الدار والوطن

  393  الرحى

  394  الدلو والحبل

  395   النعل والخف والمشط والمرآة

  389  سائر ما يتمثل به من األدوات واآلالت المستعملة في الدور والمنازل

  398  السكين

  398  القدر
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  398  الخوان ومنديله

  399  اإلناء والوعاء والسقاء

  400     اإلبرة

  400        ما يتمثل به من ذكر اإلنسان والناس والرجل والرجال

  402        النفس

  403  ما يتمثل به من أعضاء اإلنسان الظاهرة والباطنة

  403  الرأس 

  404  الوجه

  405  العين

  406  األذن

  407  األنف

  408  الفم واللسان

  409  اللحية

  409  الذقن والقفا والعنق

  410  ألصابعاليد والكف وا

  413  الصدر والقلب

  415  البطن والظهر والجنب

  416  الكبد والدم والعرق

  417  الساق والقدم

  418  العورات وما يتصل بها

  420  األعور واألعمى

  421  ما يتمثل به من ذكر المالئكة

  422  إبليس والشياطين

  423  الخير والشر

  424  الحق والباطل

  425  القضاء والقدر والنوائب
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  426  ما يتمثل به من ذكر الكعبة والحج والحرم

  428  الجنة والنار

  429  ما يتمثل به من جميع الحيوانات

  429  الفيل

  430  اإلبل

  436  الخيل

  439  البغل

  440  الحمار

  444  البقر

  445  الغنم والمعز

  447  األسد

  450  الذئب

  452  الكلب

  456  الضبع

  456  سائر السباع

  456  النمر

  456  الفهد

  457  الثعلب

  457  الخنزير

  458  القرد

  458  الهر والفأر

  459  الوحش

  460  النعام

  461  الطير

  463  العنقاء والعقاب

  464  البازي
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  465  الصقر

  466  النسر

  467  الغراب

  468  القطا

  469  الحبارى

  469  الديك والدجاجة

  470  الحمام والقمري

  471  العصفور

  471  سائر الطيور

  472  الجراد

  473  النحل

  473  الذباب

  474  البعوض

  474  النمل والذر

  474  الضب

  475  الحية والعقرب

  477  سائر الحشرات 

  

  الفصـل الرابـع في سائر الفنون واألغراض 

  

 فيما يتمثل به ويجري مجرى األمثال من ذكر أحوال اإلنسان وأطواره الفصل األول

  .هاالمختلفة وما يأخذ مأخذ

479  

  479  وصف الشباب

  480  ذم الشباب

  481  وصف الشيب

  482  مدح الشيب

  483  ذم الشيب
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  486  مدح الخضاب

  488  وصف الكبر ومشارفة الفناء

  490  وصف الغنى 

  490  ذم الغنى والمال

  492  مدح الفقر

  493  ذم الفقر

  494  وصف الفقير

  494  السعادة

  495  الشقاوة 

  495  وفي كتاب المبهج

  495  األمن

  496  الخوف

  496  الشغل والفراغ

  497  مدح السفر والغربة

  499  ذم السفر والغربة

  500  الصحة والمرض

  501  الحياة

  501  الموت

  503  مدح الموت

  505  505.الفصل الثاني من الفصل الرابع في المحاسن ومكارم األخالق والممادح

  505  العقل والعاقل

  507  وفي كتاب المبهج

  507  الجود

  507  التواضع

  508  الكبر

  508  القناعة



 645

  509  العفو

  510  الصدق

  510  الحلم

  511  الحياء

  511  البشر

  512  الصبر

  513  الشكر

  515  المشورة

  516  إنجاز الوعد

  517  المداراة

  517  كتمان السر

  518  التأني والرفق

  519   حسن الخلق

  519  المروءة

  520  المعروف والصنيعة

  522  بذل الجاه والشفاعة

  522  التجربة

  523  التقوى والعفة

  523  الصمت

  524  اإلصابة بالرأي والظن

  525  اإلستدالل بالظاهر على ما وراءه

  525  إصالح المال واالقتصاد فيه وحسن تدبيره

  527  التوسط في األمور

  527  اإلضافة والضيف

  582  وفي كتاب المبهج
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  529  وصف الكريم والكرم

  530  قطعة من ذكر المحاسن

  531  مواعظ تليق بهذا الفصل

  532  نبذ من فرائد المدح

  535  نبذ من ألفاظ بلغاء العصر تجري مجرى األمثال لحسن استعاراتها وبدائع تشبيهاتها

  538  الفصل الثالث من الفصل الرابع في ذكر المقابح ومساوئ األخالق

  538  الجهل والحمق

  539  البخل

  540  وصف البخيل

  542  ومن أمثال البخالء وحكمهم واحتجاجاتهم

  544  الكبر والعجب

  545  الحرص والطمع

  546  الكذب

  548  وصف الكذوب

  549  المزح

  550  الغضب

  551  البغي

  551  الحسد

  553  الظلم

  553  الهوى

  555  سائر المساوئ والمعائب

  557  أبيات تليق بهذا الفصل

  558  .لعصر وغيرهم في أنواع من الذمألفاظ لبلغاء ا
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  561  الفصل الرابع من الباب الرابع في فنون شتى وأنحاء مختلفة الترتيب

  561  الولد والقرابة 

  561  اإلخوان واألصدقاء والمودة وما يتصل بها

  567  العتاب

  568  العداوة

  569  الحوائج

  570  الهدية والرشوة

  571  لمع من األعداد

    ـارسالفه

  579  فهرس اآليات القرانية

  584  فهرس االحاديث النبوية

  592  فهرس األعالم

  601  فهرس القبائل والفرق واألمم

  602  فهرس األماكن والبلدان

  603  .المصادر والمراجع

  609  فهرس الموضوعات

 

 
 

 
 
 


