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ي  
لاغ   الت 

ف  لي 
 
أ ه الت  هج 

لي  ومن  ت ق المست  ن رش  د اب  ي    عن 
روان  ي 

 الق 
Approach of rhetorical authorship according to Ibn Rashiq al-

Masili of Cyrene  

 

 

 معلومات المقال :الملخص

ىىنها؛ وهى مً  ٌلخبر   ٓخاب)اللمسة( مىػىكت في الـلط وهِسه، وفي البالهت ًو

أهم اإلاصازض ألازبُت والىِسًت والبالهُت، ًبحطه مليء بالّسضض، ملُىه ال ًىظب. 

ت  اجه ألازبُت هثًر ًنهل مىه الباحشىن والّساضػىن كلى مذخلٍ مـاضبهم ومً محخٍى

ت أو الىِسًت أو البالهت، وادتزن مً  ُه امتزج السضغ أو ؿلٍط آضاء الؼابِحن. ًو

البالغي بالىِس ألازبي واضجبؼا اضجباػا وزُِا؛ وشلٗ ألهمُت البالهت باليؼبت للىِس 

ٔاهه التي ُام كليها.   حلّس مً أهم أض
ْ
ألازبي دصىصا في ػىض اليـأة والخٖىًٍ؛ ئش

ما حاء  ومً باب ئماػت اللشام كً جطازىا ألازبي والىِسي والبالغي ػىحا٘و اػخِطاء
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   لعـــــــــــــــوجييأ محــــــــد د، 

ىا 
ّ
في الٕخاب مً دال٘ جدبم آلالُاث التي اكخمسها ابً ضؿُّ ومىهجه في الخألٍُ كل

هسًم كىه تهمت الجمم التي ألصِذ بصاحب الٕخاب، وهحا٘و ُسض اإلاؼخؼاق 

 الخىًُّ بحن آلاضاء املخخلٌت.

 آلُاث البحث 

  اإلاىهج . 

Abstract :  Article info 

       The book of “Al-omda” is considered as an encyclopaedia 
in poetry and its criticism and in rhetoric and its arts. It’s one 
of the most important literary,rhetorical, and critical 
sources.For the researchers and scholars, from various 
sectaries,it has an endless meaning, and they obtain from its 
literary prose, poetic, critical, or rhetorical contents. We’ve 
chosen from the predecessors’ opinions. In this book, the 
rhetorical lesson is mixed with the literary criticism so that 
they make a firmed relation,since rhetoric is important for the 
literary criticism, especially in the stage of emergence and 
development,and it’s one of its main basics. For the sake of 
revealing our literary, critical, and rhetorical heritage, we 
shall attempt inducing the book content through following the 
mechanisms used by Ibn Rashiq and his method in writing for 
refuting the  accusation of collecting, and we shall effortfully 

bring together the different perspectives. 
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 مقدمت: 

ذ البحث في  لِس زضج الساضػىن والباحشىن في مجا٘ السضغ
ّ
البالغي كلى جِؼُم اإلاساضغ التي  جىل

المُت ًاإلاسضػت ألازبُت جخمّحز بالؼابم ألازبي الصي ٌلخمس كلى الصَو ؛ البالهت اللطبُت ئلى مسضػخحن: أزبُت ٓو

ها لم حلِؽ أهمُت للخحسًس والخِؼُم، أي: ئْن ُوِحس ًهى هحر مِصىز لصاجه وئهما زكذ  الؼلُم، ٓما أنَّ

مذ اإلاِاًِؽ الٌىُت في الىصىص ألازبُت؛ ئلى الخاحت ئل
ّ
ُه، وابخلسث كً  اإلاىؼّ ومؼاةل الٌلؼٌت، وحٕ

ٔان مً أبطظ أكالم اإلاسضػت ألازبُت كبس الِاهط  هحر شلٗ مً الخصاةص اإلامحزة لها كً اإلاسضػت الٕالمُت. و

ه ُْ ٔاها مً أهم اإلاصازض فيالجطحاوي؛ ًٕخاب هصا املجا٘. ئلى حاهب أكما٘  ) أػطاض البالهت(و)زالةل ؤلاعجاظ( 

 ٔل مً: ابً ػىان الخٌاجي، وأبى هال٘ اللؼٕطي، وابً ألازحر وهحرهم مً أكالم هصه اإلاسضػت.
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 القريواين   عند ابن رش يق املس ييلومهنجه التأ ليف البالغي 

 
  ه(364) وفي اإلاوطب اللطبي ػاض ابً ضؿُّ   

َ
ٍ

َّ
ٓخابا ػّماه:)اللمسة في كلى ههجهم واُخٌى أزطهم؛ ًأل

ىىهه ٌيها الخحز ؛ هصا الٕ(صىاكت الـلط وهِسه وجبُان كُىبه ًو
ّ
خاب ٌلّس مً بحن الٕخب التي حاوظث بمإل

اإلاٖاوي الصي جطبىا وجطكطكىا ًُه، وُصِلذ ًُه مهاضاتهم الللمُت وألازبُت ئلى آلاًاَ الطحبت؛ ئش ججاوظ جأزحر 

ٍ مشل ما ُا٘ كىه ابً دلسون:
ّّ ٔاًت بلسان اإلاـَط وألاهسلؽ، ًهى بح ئهه » هصا الٕخاب حسوز اإلاوطب ئلى 

ا  1«.اهخم بمشل هصه الصىاكت ألازبُتأ٘و مً 
ً
خه الخسوز؛ وؿاق في البالز ؤلاػالمُت ؿُط ِْ ى ص

ّ
 جذؼ

ْ
ئش

وهطًبا؛ ًاللمسة ٌلخبر مً أهم اإلاصازض ألازبُت والىِسًت والبالهُت؛ ًهى بحّ مىػىكت لٖل هصه الللىم، 

ُت.  ومطحم  ال كنى كىه للباحشحن  والساضػحن في هصه الخِ٘ى اإلالًط

 ه(:364ابن رشيق املسيلي القيرواوي)  (العمدة)احب الخعزيف بص

ب بهــــــــصا الاػــــــــــــــــــــــــــــــــم )الوسبه:  -   ِّ » ِحرواوي( أبــــــى كلي الخؼً بً ضؿُّ اإلاؼُلـــي مىلًسا، الِـــحرواوي زاًضا ل

  2«.لؼ٘ى مّسة مٖىزه بالِحروان 

ٔاهذ جسعى )املخـمسًت( بمىؼِت الخظىت كـــام : ولس ابً ضؿُّ مىلدو ووشإجه -   في مسًىت اإلاؼُلت التي 

ُل: ػىت ) 3م(.995ه /385) ٔا لطحـــــــــــل مً ألاظْز » مـــً والس  4م(.1000ه/390ُو ووــــــــــأ بها،  5«.ٓـــان ممـــــلى

َ٘ ئلى كلىم اللوت وآلازاب والخا م صىاكت الصُاهت كلى والسه، زّم َما
ّ
ر التي أدصها كً كلماء بلسه؛ وحلل » ٍض

ً ػىت مً كمطه اضجحل مً بلسه للِاء  ا بلى ئحسي وكـٍط
ّ
ر، وإلا ًبرظ في ًىىن ألازب والٌِه والخسًث والخاٍض

اجه الخحّ بابىه جمُم ولم ً٘ع مِّطبا لسًه  6«.الـُىخ بالِحروان  ًادخاضه اإلالع لبالػه ًِّطبه ئلُه، وبلس ًو

ُت، وبِي هىاْ ئلى أن حاءث الخملت الهال
ّ
طة صِل لُت ًاهخِل ابً ضؿُّ ئلى حىىب ئًؼالُا وبالظبؽ ئلى حٍع

 ئلى أن واًاه أحله.

س مىه ومالُاث أهل » ُا٘ كىه ابً دالٖان: ا٘ الـلط وجاُذ هٌؼه ئلى التزًّ ُطأ ألازب باملخمـسًت ُو

ِي ػىت ) لِي بها كمُس اللوت م( و 1015ه/406ألازب ًطحل ئلى الِحروان، ًج٘ز بلاصمت الـما٘ ؤلاًٍط

م النهـلي وهحرهما مً الللماء وؿُذت الِحروان ًالظم  وألازب الـُر أبا كبس هللا محمـس الِعاظ، وكبس الٍٕط

 7«.مجالؼهم حتى اؿتهط ًظله وشاق صِخه في ألاوػاغ الللمُت وألازبُت 

م، وه حرا مً زَضغ ابً ضؿُّ في مىػً مىلسه )مسًىت املخمـسًت( ًحٌف بها الِطآن الٍٕط ا ًو
ّ
ا٘ حـ

س  كلىم اللطبُت والٌِه واللوت وألازب، وصان أؿلاضه ألاولى ًيها، زّم اهخِل ئلى مسًىت الِحروان بخىوؽ للتزًّ

م النهـُلي؛ وهى  سث كالُاجه الللمُت بهم وهمذ  ًالخِى كبس الٍٕط
ّ
ومالُاجه مـاًذها وكلمائها حُث جىػ

ر، مً أهل اإلاؼُلت اهخِل ئلى الِحروان وأُام ً ٔان النهـلي مً أبطظ أكالمها الصًً جحسر كنهم الخاٍض يها،  و

ر والللم وألازب، ٓما الخِى الـُر محـمس بً حلٌط الِعاظ في الِحروان وأدص كىه  وشٓطتهم ٓخب الخاٍض

 8أًظا.
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   لعـــــــــــــــوجييأ محــــــــد د، 

ُاث ألاكُان ( ُىله: شيىخه:  -   ٔالخان في ٓخابه ) ًو ُطأ ألازب » هِل كبس الطحمان الجُاللي كً ابً 

س مىه ومالُاة أهل ألازب ًطحل ئلى الِحروان ًج٘ز بلاصمت ب ا٘ الـلط وجاُذ هٌؼه ئلى التًز املخمـسًت ُو

ِي ػىت ) ــــس الِعاظ 1015ه/406الـما٘ ؤلاًٍط ــ م( ولِي بها كمُس اللوت وألازب الـُر أبا كبس هللا محمــ

م النهـلي وهحرهما مً الللماء وؿُذت الِحروان ًالظم مج الؼهم حتى اؿتهط ًظله وشاق صِخه وكبس الٍٕط

ومً ؿُىده أًظا: أبى ئسخاَ ئبطاهُم الخصطي اإلاخىفى ػىت  9«.في ألاوػاغ الللمُت وألازبُت...

ت )الخْصط( بجىاض الِحروان 1421ه/412) وهى أػخاش كلمحن مً أكالم ألازب » ؛10م( ووؼبه ٌلىز ئلى ٍُط

ع أبي ػهـــــل الخـني ومً ؿُىده أ 11«.في الِحروان: ابً ضؿُّ وابً ؿطي  ًظا: أبى محمـس كبس اللٍع

ط، وأبى الخؼً كلي بً أبي الطحا٘.  الظٍط

اهخِل ابً ضؿُّ اإلاؼُلي الِحرواوي ئلى مسًىت الِحروان وهى ؿابا وهصا بلس أن جاُذ هٌؼه ئلى جالميذو:  -  

ع ٔاهذ مٓط س مً الللم وألازب؛ دصىصا وأن مسًىت الِحروان في جلٗ الٌترة  ئؿلاق ًٕطي ُّل هـحره في  اإلاٍع

ٔان ًيها مً الـُىخ والاػتزازة منهم، وبلس أن ُصِلذ مىهبخه  ُِا، وبلس أن الخِى بلع مً  ؿما٘ ئًٍط

جصّسض للّخسَضؽ والّخألٍُ، ًاػخٌاز مىه دلّ ٓشحر هصٓط منهم: دلـــٍ بـــً أحمـــــس الُِـــــطواوي الـاكط، وأبى 

ٔان مىاًؼا له في ُصط اإلالع بً بازٌؽ كبس هللا بً أبي ػلُس محـمس اإلا س  ـهىض بابً ؿطي الِحرواوي، ُو

ٔاهذ بُنهما مىاُظاث وُمَهاحاث.  و

كاؾ ابً ضؿُّ أوادط الِطن الطابم والىصٍ ألا٘و مً الِطن الخامؽ الهجطي، ئش امخّس بيئخه وعصزو:  -  

احم، وفي أُىا٘ أدطي حّتى به اللمط حتى دمؼُيُاث هصا الِطن كلى بلع أُىا٘ أصخاب الؼّحر والتر 

عث ملـم  ٔاهذ الللىم والٌىىن ُس جؼىضث في اإلاوطب جؼىًضا ٓبحرا وجٓط ػّخِىُاث الِطن الخامؽ الهجطي، و

ألاوـؼت الاحخماكُت والللمُت وألازبُت في مسًىت الِحروان؛ باكخباض أنها أو حاططة كلمُت في بالز اإلاوطب 

ــــــطآص ي ُىله: بلس ًخحها، واهخِا٘ الللماء مً اإلاـَط  ــ ــ صت كً اإلاـ ٔامل محمـس محمـس كٍى  ئليها وكنها هِل 

ٔابط »  ٔاهذ الِحروان هصه في ُسًم العمان مىص الٌخح ئلى أن دطبها ألاكطاب زاض الللم باإلاوطب، ئليها ًيؼب أ و

ٔاهذ ضحلت أهله في ػلب الللم  ً وحلِاث الللم وألا  12«.كلماةه، وئليها  زب؛ مما أطٌى ئش ٓثرث بها السواٍو

ُِا في هصه الٌترة  ت ضاةسة في ؿما٘ ئًٍط ت ًٍٕط هاُـا بحن ألازباء والـلطاء، أزي بسوضه ئلى وـىء حٓط

 العمىُت.

ر الجعاةط اللام(:  مكاهخه العلميت: -   وئلُه ضحمه هللا ٌلعي » ُا٘ ًُه كبس الطحمان الجُاللي في ٓخابه)جاٍض

ع في ٓخابه )أكالم الٌٕط والشِاًـــت(:  13«.بسٌم ابخٖاض ػبلت وزالزحن هىكا مً أهىاق ال ا٘ ًُه ًحيى بىكٍع » ُو

ٔان أحس أكالم اللوت وألازب  ٔاهذ  -وهى أؿهط مً أن ٌلطي ألهه  كلى مؼخىي ٔل البلسان ؤلاػالمُت التي 
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 القريواين   عند ابن رش يق املس ييلومهنجه التأ ليف البالغي 

 
ُـــــــم اإلاؼخىي وهــــــ –اللوت اللطبُت لوتها  ًطا ... ودلٍ لىا مً وضاةه جطازــــــا أزبُـــا ًض ـــاي:14«.ــٍع ُل أهه »وأطـ ُو

 15«.هىكا مً أهىاق ًً البسٌم  37ابخٕط 

ا٘ ؿىقي طٍُ: ت حمله لآلضاء اإلاخِابلت في مخىنها املخخلٌت » ُو
ّ
ر البالهت جطحم ئلى زُ ُُمت اللمسة في جاٍض

.»16 

 مً أؿهط مإلٌاث الخؼً بً ضؿُّ اإلاؼُلي الِحرواوي:آثـــــــــارو:  -

اللمسة في صىاكت الـلط وهِسه )في مجلسًً(، ؿصضاث الصهب، ُطاطت الصهب في هِس أؿلاض اللطب، ػطاظ 

ط اإلاىاظهت، ٓخاب الاجصا٘، ٓخاب اإلاً  ألازب، ٓخاب اإلامازح واإلاصامم، ٓخاب الخصخُح، ٓخاب جحٍط

اب اإلاساةح، ٓخاب والوصاء، ٓخاب هٍطب ألاوصاي ولؼاةٍ الدـبيهاث، أضواح الٕخب، الـلطاء الٕخاب، ٓخ

، ٓخاب  ر، ٓخاب ًظاةل الخىػم في ًظاةل اللِ٘ى ألاػماء اإلالطبت، ٓخاب اإلاىاظكت، ٓخاب ملالم الخاٍض

ر السلى، ٓخاب أهمىشج العمان في ؿلطاء الِحروان، ًسخ اإلالح ووسخ  الخُل، ٓخاب محزان اللمل في جاٍض

ر الِحروان، ٓخاب الـصوش في اللوت، ٓخاب الطوطت اإلاىؿُت في ؿلطاء اإلاهسًت، ٓخاب  اللمح، ٓخاب جاٍض

ه ابً ضؿُّ مً ُصاةس ومِؼىكاث(.  زًىان ابً ضؿُّ)وهى ملـم ما جٓط

ت(، ضػالت هِع الطػالت   - اث الـلٍط الّطػاةل: هٌح الؼُب، ُؼم ألاهٌاغ؛اإلاؼاوب )مذصص في الُط

م ؤلاؿٖا٘، الِصُسة السكُت، الطػالت اإلاىِىطت.  الـلىشًت، ضػالت ًض

 17ـطوح: ؿطح اإلاىػأ لإلمام مالٗ.ال  -

طة صِلُت ػىت وفاجه:  -   م.1071اإلاىاًّ لؼىت  18ه463جىفي ابً ضؿُّ بمسًىت )ماظضة( في حٍع

ُل: ػىت )  ُل ػىت )19م(1063اإلاىاًّ لـ: ه 455( أو )1070اإلاىاًّ لـ: ه 462ُو اإلاىاًّ لـ: ه 456؛ ُو

ُل ػىت )20م(1064  .21م(1058اإلاىاًّ لـ: ه 450؛ ُو

 مىهجه في الخألٍُ:

ما دص ٔل مؼألت مً مؼاةل 
ّ
*  كالج ابً ضؿُّ الّسضغ  البالغي في ٓخاب )اللمسة( زون جطجِب ملحن؛ وئه

البالهت بُان داص بها. ولم ًطز في ٓخابه ما ٌـحر ئلى جِؼُم كلىم البالهت ئلى: كلم البُان، كلم اإلالاوي، 

ّ ما اػُخحسر بلس شلٗ ووضز في ٓ للؼٖأي وهحره  (في مٌخاح الللىم)خب البالهت مشل ما حاء كلم البسٌم. ًو

 مً أكالم البالهت. 

 زالزت أُؼام:  ))اللمسة* حلل ابً ضؿُّ ٓخابه

»... ُؼم أًاز ًُه مً ٓالم اإلاخِسمحن حملا وهِال زون أن ٌوّحر ؿِئا مً لٌـه وال ملىاه،  ًِا٘: -1

 22«اللمسة في محاػً الـلط وآزابه ئن ؿاء هللا...ًجملذ أحؼً ما ُا٘ ّٔل واحس منهم في ٓخابه لُٖىن 
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ىال مأزىضا هِلها مً ٓخب  (البالهت)ًٌي باب  ٌا ُو ً حلٍط كلى ػبُل اإلاشا٘ أحص ى ما ًِترب مً كـٍط

 ألاولحن حُث، ُا٘:

ؼأم.»   ٌٌ شحر ال  ٌهم، ٓو ًُ  ...وػئل بلع البلواء: ما البالهت؟ ًِا٘: ُلُل 

ا٘ آدط: البالهت ئحاكت اللٌف، و   ئؿباق اإلالنى.ُو

 وُػئل آدط ًِا٘: ملان ٓشحرة، في ألٌاؾ ُلُلت.

ُل ألحسهم:  ما البالهت؟ ًِا٘: ئصابت اإلالنى وحؼً ؤلاًجاظ... ئلى هحر شلٗ مما أحصاه مً حسوز « ُو

 البالهت، حُث آخٌى ًيها بالجمم زون الخمحُص.

2-  ٘ ؼم كّى حخه ُو حت هٌس ي، وهدُجت داػطي، دىي الخٕطاض »...  ًُه كلى ٍُط وكّىلذ في أٓثره كلى ٍُط

ؼخيبؽ ػبلت وزالزحن ) 23...«وضحاء الادخصاض  ( لىها بسٌلُا لم ٌؼبِه ئليها 37ًِس اػخؼاق أن ٌؼخذطج َو

ـــــطاز، والخمــــلُؽ والاحؼ ـــ ـــ ــ م، وهٌي الص يء باًجابه، والاػـ اق وهحرها مً ألىان البسٌم، ٓما أحس، هحى: الخٌَط

م كنها أحس ُبله؛ هحى ما حاء في مبحث الدـبُه؛ 
ّ
أهه أوضز حسوزا لبلع اإلاؼاةل البالهُت التي لم ًخٖل

صٌت الص يء بما ُاضبه وؿأله، مً حهت واحسة أو حهاث ٓشحرة، ال مً حمُم حهاجه، ألهه لى هاػبه »

ٔالىضز" ئهما أضازوا حمطة أوضاَ الىضز وػطاوتها، ال ما ػىي مىاػبت ٔلُت لٖان ئًاه، أال جطي أن ُىلهم " دس 

 كلى ألاكطاض ال كلى الجىاهط، ألن 
ً
ىق الدـبُه ئهما هى أبسا شلٗ مً صٌطة وػؼه ودظطة ٓماةمه، ًُى

الجىاهط في ألاصل ٔلها واحس، ادخلٌذ أهىاكها أو اجٌِذ؛ ًِس ٌـبهىن الص يء بؼمُه وهـحره مً هحر 

َهاةحيؼه، ِٓىلهم:" 
َ
َهاة"...ًاػم اللحن واُم كلى هصه الجاضحت مً ؤلاوؼان واإلا

َ
 . 24«كحن ٓلحن اإلا

ازة وال هِصان، حُث  -3 ؼم زالث حللّ باألدباض وطبؽ الطواًت؛ اكخمس ًُه الّىِل الخطفي زون ٍظ ُو

هحى  25. «...حعلق بالخبر وضبطخه الزوايت فئهه ال سبيل إلى حغيير ش يء من لفظه وال معىاو ...إال ما»ُا٘:

 أوضز حّسه ٓما هى كىس أبي الخؼً الطماوي، ))البُانما حاء في باب
ْ
ُا٘ أبى الخؼً الطماوي في » ًِا٘: ؛ ئش

ُل شلٗ لئال ًلخبؽ بالساللت؛ ألنها ئحظاض اإلالنى للىٌؽ  البُان: هى ئحظاض اإلالنى للىٌؽ بؼطكت ئزضاْ ُو

ا٘: البُان الٕـٍ كً اإلالنى حتى  ٔان بابؼاء. ُو ه الىٌؽ مً هحر كِلت، وئهما ُبل شلٗ ألهه ُس وئن  جسٓض

ٔامال كً ابً اإلالتز،  26«.ًأحي الخلُِس في الٕالم الصي ًس٘، وال ٌؼخحّ اػم البُان  و هِل باب)الخٕطاض( 

س هِلذ هصا الباب هِال مً ٓخاب كبس هللا بً اإلالتز، ئال ما ال ئدٌاء به كً أحس مً أهل » ًِا٘: ُو

ؼطز بل 27«.الخمُحز  س شلٗ ػبب الىِل اإلاباؿط لهصا الباب واإلاخمشل في ُلت الـىاهس ًُه. َو

وفي هصا التزام باألماهت الللمُت، وال ؿٗ أّن هصا أُص ى ما ًبخوُه الللماء حُىما ًؼالبىن الباحث بصٓط 

 28اإلاصسض واإلاطحم  ووؼبت الطأي ئلى ُاةله ما لم ًًٕ هى ُاةله.
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ٔان مىطىكُا في مىاُـاجه  ولم ًًٕ * وأؿاض ئلى ادخالي أهل الادخصاص في  جحسًس بلع اإلاٌاهُم، و

 مً الؼمحن مىه، 
ّ
بّحن الوث ًذؼئ شخصا زون مىاُـت ضأًه، وجبُحن أوحه الخؼأ ًُه بأػلىب مهصب. وٍُ

ـهط شلٗ حلُا في مِىلخه: بسق في أحاًحن أدطي؛ ٍو ظٍُ حُىا آدط، ٍو ـطح حُىا، ٍو بلس أن ُطهذ »... َو

ـٌذ كً وحه  ٔل ؿٖل بـٖله، وضززث ٔل ًطق ئلى أصله، وبُيذ للىاش ئ اإلابخسب وحه الصىاب ًُه، ٓو

وملنى املجاظ » ًٌي باب )املجاظ( أوضز:  29«.الاضجُاب به، حتى أكطي باػله مً حِه وأمّحز ٓصبه مً صسُه 

لذ مِاال " حٖى شلٗ  ّ الِ٘ى ومأدصه وهى مصسض " ُحْعُث مجاًظا " ٓما جِ٘ى  " ُمذ مِاما، ُو ػٍط

ٔان املجاظ ٓصبا لٖان أٓثر ٓالمىا باػال؛ ال خاجمي، ومىه ٓالم كبس هللا بً مؼلم بً ُخِبت في املجاظ ُا٘: لى 

ذ ٓصا، واللِل لم ًًٕ وئهما  ٔان هصا اللِل مىٗ في ُو  : : هبذ البِل وػالذ الصجطة .... وهِ٘ى ألهىا هِ٘ى

ٔان بملنى حسر، وهللا ُبل ٔل ٔان هللا، و  : يَها ِحَساًضا  ًٕــــــــىن وهِ٘ى ًِ َىَحَسا 
َ
ا٘ في ُىله كع وحل: ﴿ ً ش يء، ُو

ُاَمُه ﴾]الٕهٍ :
َ
أ
َ
عَّ ً

َ
ْىِ ًَ ن 

َ
ِطٍُس أ ىٕط هصا ٍُٓ جِ٘ى في حساض ضأًخه كلى ؿٌا انهُاض؟ لم 77ًُ

ُ
[ لى ُلىا إلا

: َيُهمُّ أن ًىِع، أو ًٖاز أو ًِاضب، ًان ًلل ًِس حلله ًاكال وال أحؼبه ًصل ئ لى ًجس بًسا مً أن ًِ٘ى

واملجاظ في ٓشحر مً الٕالم أبلى :» زم أطاي  30«.هصا اإلالنى في ش يء مً ألؼىت العجم ئال بمشل هصه ألالٌاؾ 

لا في الِلىب وألاػماق وما كسا الخِاةّ مً حمُم ألالٌاؾ زم لم ًًٕ محاال  مً الخُِِت، وأحؼً مُى

ل، ًصاض الدـبُه والاػخلاضة وهحرهما مً محاػً الٕالم زادلت  محًظا ًهى مجاظ؛ الحخماله وحىه الخأٍو

ٔان  -اكني اػم املجاظ – بهجحذ املجاظ ئال أنهم دصىا  بابا بلُىه؛ وشلٗ أن ٌؼمى الص يء باػم ما ُاضبه أو 

ط بً كؼُت:  مىه بؼبب، ٓما ُا٘ حٍط

ْىٍم 
َ
ْضٍض ُ

َ
َماء بأ  الؼَّ

َ
ؽ

َ
ا َػِ

َ
ىا ِهظَ         ِئش

ُ
اه
َ
َىاُه َوِئْن ٔ ُْ ـــَضَك ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  اَباـ

ــا٘: "  س بالؼماء السخاب، ألن ٔل ما أطلٗ ًهـــــــى ػمـــــــاء، ُو جىظ أن ًٍط أضاز اإلاؼط. لِطبه مً الؼماء، ٍو

ا٘ " ضكُىا " واإلاؼط ال ًطعى، ولًٕ أضاز الىبذ الصي ًٖىن كىه  س ػِىغ اإلاؼط الصي هى ًُه، ُو ػِؽ " ًٍط

ِؽ ،  31.«.ًهصا ٔله مجاظ.. ٍِ بلطض ُىلي: الخاجمي وكبس هللا بً مؼلم بً ُخِبت في املجاظ ًو ًهى لم ًٕخ

ب اإلالنى، وأبسي وحهت هـطه ح٘ى هصه اإلاؼألت؛ ًلّطًها زّم  بل حّسز ملىاه، وططب ألامشلت كلى شلٗ لخٍِط

ل لصلٗ ببِذ
ّ
ت جحذ ألىاهه، زّم مش ط بً  أزضج الدـبُه والاػخلاضة  طمً هصا الباب أو مىظٍى ؿلط لجٍط

س ئًصاله للِاضب مؼخلمال املجاظ. ٍُ أن الـاكط اػخول ألالٌاؾ للّخلبحر كّما ًٍط  كؼُت، ٓو

ُل: ئن الصي ػماه : » شٓط ادخالي البالهُحن في حؼمُت الدؼهُم، ًِا٘و   ًِسامت ٌؼمُه الخىؿُح..ُو

ُم ًؼماه اإلاؼمم، وهى أهىاق: مىه ما ٌـبه اإلاِابلت، وهى الصي  حؼهًُما كلي بً هاضون اإلاىجم، وأما ابً ٓو

ب:
ْ
ل
َ
 ادخاضه الخاجمي، هحى ما ُالذ َحُىىَب أدِذ َكْمِطو شي الٖ

..............................         ............................ 
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ــــــ ُْ
َ
هــــــــــــا ل بَّ

َ
ا ه

َ
ىًػـــــا ومـــــــــاالئش ٌُ ُـــــــــــًسا هُ ٌِ ًُخــــــــــا ُم ٌِ  ِكـــــــــــــّطََِؼٍت          ُم

َ
 ـــــــــث

.............................          ............................ 

.............................          ............................ 

" ًِابلذ بحن مًٌُخا بالىٌىغ ومًٌُسا باإلاا٘...وػط الصىلت في هصا أضزث ُى 
ً

لها"مٌُخا هٌىػا ومٌُسا ماال

ٔالصي ادخاضه ُسامى للطاعي، وهى ُىله:  الباب أن ًٖىن ملنى البِذ مِخٌُا ُاًُخه، وؿاهسا بها زالا كليها 

ى َطِطٍبتهم َضِظٍى ى ًىظهُذ ُىمي        وحسث َحص َ َخص َ
ْ
 اوِئن ُوِظن ال

له.  ًهصا الىىق الشاوي هى أحىز مً ألا٘و للؼٍ مُى

ا...  32«والىىق الشالث ؿبُه بالخصسًط، وهى زون صاحبُه، ئال أن ُسامت لم ًجلل بُنهما ًُط

ُل: ئن الصي ػّماه حؼهُما كلي بً » وفي باب )الدؼهُم( ُا٘:  سامت ٌؼمُه )الخىؿُح( ... ُو ُو

ُم ًؼماه اإلاؼ مم، وهى أهىاق: مىه ما ٌـبه اإلاِابلت وهى الصي ادخاضه الخاجمي هاضون اإلاىجم، وأما ابً ٓو

ذ َكمطو شي الٖلب:
ْ
د
ُ
: َحُىْىَب أ  هحى ُ٘ى

ه  ًأُؼُم ًا كمُطو لى هبَّ
َ
َْ ــــ َها مىٗ زاًء ُكظَ          ا  هبَّ

ً
ـــئشا ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  االــ

 ِكّطََِؼ 
َ
ث ُْ هـــــــــــــــــــــا لَ  هبَّ

ً
ــــــئشا ـــ ـــــ  وماال          ٍت ــــ

ً
ىػــــــــا ٌُ  هُ

ً
 ُمٌُسا

ً
 ُمٌُخا

 ومٌ
ً
ىػا ٌُ  هُ

ً
 ماال " ًِابلذ مٌُخا بالىٌىغ ومٌُسا باإلاا٘.ًُسا أضازث بِىلها: " ُمٌُخا

ٔالصي ادخاضه   كليها 
ّ

وػّط الصىاكت في هصا الباب أن ًٖىن ملنى البِذ مِخٌُا ُاًُت، وؿاهسا بها زالا

 ُىله:ُسامت للطاعي، وهى 

ُذ ُْىمي 
ْ
َىظه

َ
ى ً ى َططَبتهم ضظٍىا                 وئْن ُوظَن الَخص َ  وحْسُث َحص َ

له.  ؼٍ مُى
ُ
 ًهصا الىىق الشاوي وهى أحىز مً ألا٘و ِلل

ا.  والىىق الشالث ؿبُه بالّخصسًط، وهى زون ُاًُت، ئال أن ُسامت لم ًجلل بُنهما ًُط

 وأوـس لللباغ بً مطزاغ:

ت 
َ
بُل

َ
لُّ  ُ ُزوا هجًىا ٔو ُؼىُزها        ُهُم َػىَّ ٌَ َبّحُن ِمً أحَؼاِبها مً 

َ
د ًُ 

م ما ِلِاًُت الطاعي وئهما ادخحر هصا الىىق كلى ما  ... وئْن جأّملذ ُىافي َما هصه ػبُله لم ججس له لؼٍ اإلاُى

ئما باؿتراْ املجاوؼت والِاًُت هاػب اإلاِابلت والخصسًط ألن ٔل منها مسل٘ى كلى حهت اللٌف: ئما بالترجِب و 

س  ـــها أؿس وأٓو ــ  33«.في بِذ الطاعي زالت كلى هٌؼها باإلالنى وحسه، ًصاض اػخذطاحها أعجب وأهطب وجمٕىــ

وفي هصا الباب ًىضز ابً ضؿُّ ألاػماء املخخلٌت للدؼهُم، ًهى كىس ُسامت الخىؿُح، وكىس كلي بً هاضون 

ُم: اإلاؼم  م.اإلاىجم: الدؼهُم، وكىس ٓو
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ٔان ٌؼىس ٔل ضأي لصاحبه، ًِا٘ في باب)البُان(: ُا٘ أبى الخؼً الطماوي في » * الخمحز باألماهت الللمُت؛ ئش 

ا٘ في باب )ؤلاًجاظ(: 34«.البُان: هى ئحظاض اإلالنى للىٌؽ بؼطكت ئزضاْ... ؤلاًجاظ كىس الطماوي كلى » ُو

س كلُه وال ًىِص كىه ِٓىل ( ومىه ما ًُه حصي ططبحن: مؼابّ لٌـه إلالىاه: ال ًٍع
َ
ت ْطٍَ

َ
ِ
ْ
ْهَل ال

َ
ٗ: )َػْل أ

  لالػخوىاء كىه ًــــــــــي شلٗ اإلاىطم ِٓ٘ى هللا كع وحــــــــل: ﴿
َ
ت ْطٍَ

َ
ِ
ْ
ْل ال

َ
َىا  َوْػئ

ْ
َبل
ْ
ُ
َ
ِتي أ

َّ
يَها َوالِلحر ال ًِ ا 

ىَّ
ُ
ِتي ٓ

َّ
ال

يَها﴾]ًىػٍ:   35...«.مًٕ مً الخطوي [ وكبر كً ؤلاًجاظ بأهه ُا٘: هى اللباضة كً الوطض بأُل ما 82ًًِ

بلس أن ُطهذ ٔل ؿٖل بـٖله، وضززه ٔل ًطق ئلى أصله، وبُيذ للىاش ئ » ... * جحطي صسَ اإلاللىمت، ُا٘:

ْبَؽ الاضجُاب به، حتى أكطي باػله مً حِه، وأمحز ٓصبه مً 
َ
ـٌذ كىه ل اإلابخسب وحه الصىاب ًُه، ٓو

لالػدـهاز والخمشُل، هحى ُىله في باب  وما أٓثر شلٗ في أبُاث الـلط التي أوضزها 36«.صسُه،...

ا٘ ظهحر، وظكمىا أهه  ألوغ بً َحَجط:  )اإلاؼابِت(: ُو

َىا 
َ
خ
ْ
ْلِطْض كً الَجهِل وال

ُ
ْم ح

َ
َذ ل

ْ
َٗ َحاِه            ئشا أه َصْبَذ َحِلًُما أو أَصاَب

َ
ـــأ ــ ـــ ــ  ُل ــ

ىله في هٌؽ الباب: وأوـس هحر واحس مً الللماء لخؼحن بً مؼحر:  ُو

ها  ٌُّ ُٓ
َ
ُسوُزها            ِبُؼىٍز هَىاِصيها وُحْمٍط أ

ُ
يها وِبٍُع د ُِ  37وُصٌٍط جَطا

ىله أًظا:   ومما ٌولؽ ًُه الىاغ ٓشحرا في هصا الباب الجما٘ والِبح ِٓ٘ى بلع املخسزحن:» ُو

، ولًٕ  ِ٘ َجَما
ْ
 ال

َ
ت ًَ ا

َ
ِبُ         َوْحُهُه ه

َ
ِلّ ُ

ُ
 ِلٖ

ٌ
ت ًَ ا

َ
ُه ه

ُ
ْلل ــــــــًِ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــ  ِح ـــ

 38«.ولِؽ طسه، وئهما طسه الّسمامت ، والِبح طسه الخؼً

اػخِطاء حعةُاث اإلاؼاةل البالهُت ُبل أن ًخلّطض لها بالبحث والسضاػت والخحلُل والخٌصُل، ًٌي باب 

ت )الخذلص( مشال: جٖلم ابخساء في أػماء الّخذلص، ومنها: الخطوج والخىػل؛ زم شٓط بلع الىم اشج الـلٍط

ِت  التي ًخمشل ًُه الخذلص، زم كّطج كلى اإلاىاطم التي ًحؼً ًُه الخذلص واهخهى ئلى الخلٍطٍ بؼٍط

 اللطب في الخطوج.

* ئصساض ألاحٖام زوهما جطزز، مما ًىحي بخمخله بالشِت العاةسة في هٌؼه؛ لصا هجسه في ٓشحر مً الخاالث   

: ظكم، ال أؿً شلٗ، أجبحن صىابه مً دؼئه، ٓـٌذ كىه ٌؼخذسم ألٌاؿا وكباضاث زالت كلى شلٗ، هحى

ْبَؽ الاضجُاب، بُيذ للىاش ئ اإلابخسب وحه الصىاب، أكطي باػله مً حِه، وأمحز ٓصبه مً صسُه، هى 
َ
ل

كىسي بلُس كً أحٖام الصىلت، حاء بالوث الباضز والبـم اإلاخٖلٍ، وما أؿىه ػَط هصا اإلالنى ئال مً ٓصبت 

َمطِي ٓصبها أبى اللباغ الصَّ  ُْ39 ... 

* اُخصاضه في بلع الخاالث كلى جحُٕم الاهؼباق والاهٌلا٘ الصوقي اإلاللل؛ ًتراه ًٕثر مً اللباضاث الّسالت 

 كلى شلٗ، هحى:

 40«.ومً ملُح ما ضأًخه في اإلاؼابِت  « -
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 41«.ومً الؼباَ الخؼً ُ٘ى أكطابي...»  -

 42«.؟ ولى ُا٘ " الٖلل" لخذلص وأبسق...!!ًما الصي أعجبه مً هصه الاػخلاضة ُبحها هللا»  -

 وحلل هللا حلالى اػمه مٌخاًحا، وأي ػاةل في هصه الاػخلاضة مم ما ًيها مً البـاكت »  -

ظاءه !!والـىاكت  43«.؟ وئن ٓىا وللم أهما أضاز أمط هللا ُو

الِطآوي، زم الـاهس * ضجب ابً ضؿُّ الـىاهس في بلع اإلاؼاةل البالهُت جطجِبا كِاةسًا،أي: ًأحي بالـاهس 

مً الخسًث الىبىي الـٍطٍ، وفي مطحلت زالشت ٌؼخذسم الـاهس مً ٓالم اللطب ٓما هى كلُه الخا٘ في 

م )باب الاػخلاضة( وفي حعةُت الخمشُل لها أوضز ألامشلت كلى الىحى الخالي؛ ئش بسأ بصٓط أمشلت مً الِطآن الٍٕط

اء  هحى ُىله كّع وحّل: ﴿  
م
ـ
ْ
ا امل

م
غ
م
ا ط

َّ م
ىله:﴿11﴾]الخاُت: مل ى [ ُو ىس م ْن م   عم

م
ت

م
ك ا سم

َّ م
مل وم

ب  
م
ض

م
غ
ْ
ىله: ﴿ 154﴾]ألاكطاي:ال ْيـــــــــــــــــــِظ [ ُو

م
غ
ْ
 ِمنم ال

 
ز يَّ مم

م
اد  ج

م
ك
م
ىر  ج

 
ف
م
ِهيم ج ا وم

ً
ِهيق

م
ا ش هم

م
ىا ل ِمع  [ 8-7﴾ ]اإلالٗ سم

ىله حلالى: ﴿  ِك ًالـهُّ والوُف اػخلاضجان ُو أءم ِعي مم
م
ْرض  اْبل

م
ا ؤ [ زّم هماشج مً الخسًث الىبىي 44ىز:﴾]هيم

 » الـٍطٍ في مطحلت زاهُت، ًصٓط ُىله ملسو هيلع هللا ىلص: 
ٌ
ة ِضزم

م
 خ

ٌ
ة ىم

ْ
ل ا ح  يم

ْ
ه ىله:  44«.الدُّ ْم » ُو

 
ا ِبك هم ِئنَّ

م
ْرِض ف

م
ىا ِباأل ح  سَّ مم

م
ج

 
ٌ
ة زَّ ُتهم". 45«. بم

ْ
ا ٌَ ِٓ يها ملازهم، وهي بلس اإلاىث: " ِهم، ًو

ْ
 46واإلاِصىز أّنها منها دل

ت هي كلى الترجِب لـ:  وفي مطحلت زالشت مشل بأبُاث ؿلٍط

 امطب الِِؽ، ُىله:  -

ى ػسولـــه    
َ
 ــيـــكلّي بأهىاق الهمىم لُبخلــ       ولُل ٓمىج البحِط أْضخ

ـــــــــــــــــــى بَجــــــــــــــْىِظِه 
ّ
 وأضزي ئعجاًظا وهــاَء بٖلٕـــل           ًِلذ له إلاا جمؼ

 بً زابذ، ُىله:  حؼان -

 كىىاُن السجىز به  
َ
َمؽ

ْ
ؿ

َ
ىا ِبأ طآها         َضخُّ ْؼبًُحا ُو

َ
ّل ح ُْ ُم اللَّ ِ

ّ
ؼ

َ
ِ ًُ 

 حمُل اللصضي، ُىله: -

 
ّ
ـــَمـــــــــا بـــــــــاَن حـــــأٔل ِةمهـــــ

َ
ال
ُ
ـــيٌّ ال ج ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ َجلُ        م      ـ

َ
ً ًْ َخاَ َم

ْ
ـــــوال ًبالىن أن ٌـ  ىاـــــــ

ْذ     
َ
 الِلب جىصسق         كلِخني بهىي منهم، ًِس َحَلل

ُ
 مً الٌطاَ َحَصاة

 أبي هىاغ، ُىله:  -

ذظُه أكحن الىّ 
َ
ًِ دس لم ٌوع ماؤه      ولم ج ـــبَصْخ ـــ ـــــ ـــ ــ  اغـ

ا٘ أًظا            : ُو

 الخ    ًاشا بسا اُخاَزْث محاػُىه    
َ
ت ِكىَّ

َ
ْؼًطا ئلُه أ

َ
ـــُ ــ ـــ ـــــ ــ  سَــ

 أبي الؼُب اإلاخىبي، ُىله: 
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        طممَذ حىاحيهم كلى الِلب طمت   

َ
َىاِفي جحتها والِ

َ
ـــجمىث الخ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  َىازمــ

ا٘ أًظا:                 ُو

جه   طَّ
ُ
ِمٍِؽ أهذ ه

َ
َم             صسْمَتُهْم ِبذ

َ
خه في وحهه ؿ ـــوػمهٍط ـــ ـــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ُم ــ

 الؼطي اإلاىصلي، ُىله:  -

َجطاجه  
َ

 وؼٌُم متى ًىـط ئلى اإلااء ًبرز            ٌـّ حُىب الىضز في ش

ب ًِ٘ى ًُه:
ّ
َخان اللبسي ًطسي ًُه اإلاوحرة بً اإلاهل

َ
ل  وفي باب )الخجىِؽ( مشل  ببِذ للصَّ

 َبَسّث  
ْ
ُمِوحَرِة ئش

ْ
 ِلل

َ
ِوحَرة

ُ
َم اإلا

ْ
لْ            ًاو

َ
ـــؿ ـــــــ ـــــ ــ اِبِح ـ َىْبح ِالىَّ

َ
 47َىاء  مـللت ٓ

 زّم آًخحن مً ٓخاب هللا كّع وحّل﴿ 
م
ان ْيمم

م
ل عم س   مم

 
ْمت

م
ْسل

م
ؤ ىله حلالى: ﴿ 44﴾]الىحل : وم  [ ُو

م
ــــــــزمف ىا صم

 
ف زم صم

ْ
مَّ اه

 
ث

ـــــــــــــــْم  ه  بم
 
ل
 
ًٌ حاء ًُه: 127﴾ ]الخىبت:  هللا  ق ل بحسًث هبىي ؿٍط

ّ
ليم ساملها هللا، » [. وفي مطحلت زالشت مش س 

ِت هللا ورسىله صم يت عم صم زم هللا لها، وع 
م
ف
م
ار غ

م
ف
م
 48«. وغ

ه وسللب وأبى كمطو بً اللالء  زم كاز مطة أدطي الػخذسام الـاهس الـلطي؛ ًأزضج أبُاًجا لٖل مً: ػِبٍى

 ابً الطومي كلى الترجِب.وألاوزي وأبى هىاغ و 

 خاجمت:     

مً ػطي بلع الىِاز بالىِل الخطفي  -ابً ضؿُّ-واّتهام صاحبه  ))اللمسةكلى الطهم مما ُُل في ٓخاب       

ٔأن ملٕت الابخٖاض وؤلابساق كىس هصا الطحل جٖاز جىلسم في هصا الٕخاب، وهىاْ مً ًِ٘ى بلسم والجمم  ، و

ً ممً ػبِه وطىح اإلاىهج الصي اػدىس ئلُ ه، وشوبان شخصِخه في شخصُاث آلادٍط ٌِ ِ
ّ
ه ابً ضؿُّ في مإل

ُلذ  ِٓ ه ال ًملٗ شخصُت ممّحزة، وهحرها مً التهم التي 
ّ
مً أكالم هصا الللم مً البالهُحن والىِاز؛ أي: أه

ٔأن الللىم حٕطا كلى اإلاـطقي زون اإلاوطبي. ولًٕ هصا ال ٌ ُحن داصت و ً مً اإلاـُط لني للطحل مً اإلاخأدٍط

ٔاهذ لهم هٌؽ الطؤٍت؛ بل هىاْ مً اإلاىصٌحن منهم  ُحن مً الساضػحن والباحشحن في هصا الًٌ  أن ٔل اإلاـُط

ٔاهذ لهم آضاء مذخلٌت في  وفي صاحبه، هحى: ؿىقي طٍُ، وحىٌي ؿطي وهحرهم ممًٕ  (اللمسة)الصًً 

ا ػبّ. ًٕخاب 
َ
اجه مواًطة إلِا ٍ بها، وملخخٍى ِ

ّ
ل
ُ
ِت التي أ لّس مىػىكت اللمسة)ٔاهذ هـطتهم للٕخاب، وللؼٍط ٌُ  )

ِل مً آضاء الللماء مً أكالم البالهت والىِس ألازبي؛ هصه 
ُ
حُُِِت حملذ اإلاأزىض مً ٓالم اللطب، وما ه

لتي جخمحز بالسُت . ًهى الثروة  التي ال هنى كنها للباحشحن والساضػحن، وهى اإلاىػىكت في الـلط وهِسه، آلاضاء ا

ٌُٕه ًذطا أْن ًّظل ابً  وفي البالهت وألىاهه، وهى اإلالحن الصي ال ًىظب لؤلزباء والبالهُحن والىِاز. ٍو

وهى الٕخاب الصي  :»)611خه، صمِسم(دلسون ٓخابه كلى ػاةط الٕخب الؼابِت له والالحِت، ًِا٘ في 

 «  ولم ًٕخب ًيها أحس مً ُبله وال بلسه مشله –صىاكت الـلط  -اهٌطز بهصه الصىاكت وئكؼاء حِها 
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 .611ص، مإػؼت اإلالاضي للؼباكت واليـط،2007، بحروث: 1غ،ابً دلسون  بً دلسون ، مِسمتكبس الطحمان بً دمحم  - 1
ًىـط: كاؿىض ؿطفي  -98كِس ى وآدطون، الخىاطط واإلاطآع الشِاًُت في الجعاةط دال٘ اللصط الىػُؽ، ص بً الصًب -2

ىن، ُامىغ بُىهطافي، ص  .19الٕخاب الجعاةٍط
ر الجعاةط اللام، ج -3 ر الجعاةط  -270، ص1كبس الطحمان بً محـمس الجُاللي، جاٍض ظاًا مً جاٍض ع، مىطىكاث ُو ًحيى بىكٍع

 . 150از٘ هىيهع، معجم أكالم الجعاةط صك -16واللطب، ص
مصؼٌى الصاوي  - 71ص 1محمـس بً ضمظان ؿاوؾ والوىلي بً حمسان، ئضؿازاث الخاةط ئلى آزاض أزباء الجعاةط، ج -4

ت:  ر والًٌ ، ؤلاػٕىسٍض ني، البالهت والىِس بحن الخاٍض حن،  -39، ص1975الجٍى ضابح دسوس ي مىػىكت الللماء وألازباء الجعاةٍط

 .275، ص2ابً ضؿُّ، اللمسة، ج -13عاةط: زاض الخظاضة، صالج
ر أةمت اللوت، ص -5  .58الٌحروظآبازي، البلوت في جاٍض
ر الجعاةط اللام، ج -6  .270، ص1كبس الطحمان الجُاللي، جاٍض
ر الجعاةط اللام، ج -7  .270، ص1ق/ كبس الطحمان الجُاللي، جاٍض
 .151، صًىـط: كاز٘ هىيهع، معجم أكالم الجعاةط -8
ر الجعاةط اللام، ج -9  .270، ص1كبس الطحمان الجُاللي، جاٍض

ر ألازب اللطبي، ص -10  .186ًىـط: ؿىقي طٍُ،  جاٍض
 .186اإلاطحم هٌؼه، ص -11
صت، ابً ضؿُّ الِحرواوي الـاكط البلُى، ص -12  .114ٔامل محمـس محمـس كٍى
ر الجعاةط اللام، ص -13  .271كبس الطحمان الجُاللي، جاٍض
ع، أكالم الٌٕط والشِاًت في الجعاةط املخطوػت، ج -14  .28، ص1ًحيى بىكٍع

 .29اإلاطحم هٌؼه، ص -15 
ر، زاض اإلالاضي، غ -16  .152، ص2003، الِاهطة:12ؿىقي طٍُ، البالهت جؼىض وجاٍض
صت، ابً ضؿُّ الِحرواوي الـاكط البلُى، ص -17 ٔامل محمـس محـمس كٍى  .44ًىـط: 
بً الصةب كِس ى وآدطون، الخىاطط واإلاطآع الشِاًُت في الجعاةط  -150أكالم الجعاةط، صًىـط: كاز٘ هىيهع، معجم  -18

ر الجعاةط اللام، ج - 98في اللصط الىػُؽ، ص ، 3ابً اللماز، ؿصضاث الصهب، ج – 270، ص1كبس الطحمان الجُاللي، جاٍض

 .297ص
حن، ص -19  .13ًىـط: ضابح دسوس ي، مىػىكت الللماء وألازباء الجعاةٍط
ىن ُامىغ بِبلىهطافي، ص  -20 ــ ًاُىث الخمىي معجم ألازباء، ج 19ًىـط: كاؿىض ؿطفي، الٕخاب الجعاةٍط  - 10ص 8ـــ

 .504، ص1الؼُىػي، بوُت الىكاة، ج
 .298، ص1الٌِؼي، أهباء الطواة، ج -21
 16ابً ضؿُّ، اللمسة، ص - 22
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 16ابً ضؿُّ، اللمسة، ص - 23
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