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 مخطوطة )المثالث والمثاني في المعالي والمعاني
 لصفي الدين الحمي(

 دراسة تحميمية وصفية
 حسن السمطاني      م.م. ميدي عبد االمير مفتن الكطراني م.م. قاسم رحيم

 المقدمة:
الثامنة لمهجرة من أغنى مراحل تاريخ الحضارة اإلسالمية حفوال باألعالم العظماء الذين خمفوا آثارًا  جميمةة  ةتعد المائ       

والشعر، فنبغ من هةؤالء عةدد كبيةر كةان  في شتى ميادين النشاط اإلنساني ، كان منها حقل تفتحت فيه أزاهير خمائل األدب
 صفي الدين الحمي أبرزهم. 

( عنةدما حةل بربةل السةمطان ناصةر الةدين محمةد بةةن المثالثث والثثاني فثي المعثالي والمعثانيكتةب صةفي الةدين الحمةي        
ة . عمةةى القصةةير السةةمطان الممةةك المؤيةةد ، الةةذي استنشةةد الصةةفي شةةيئا مةةن أشةةعارك ، فقوتصةةر الصةةفي وكمةةا يقةةول فةةي المقدمةة

دون الطويةةل ، واختصةةر مةةن الكثيةةر القميةةل ، واعتمةةد المعنةةى الةةدويق مةةن المفةةظ الرويةةق ليكةةون االسةةم مطابقةةا لمسةةماك ، والمفةةظ 
 وائما بمعناك .

 درسنا هذك المخطوطة وسمطنا الضوء عمى جممة أمور، منها:
هةة( 816ة صةدر الةدين امدمةي ت التحقق من صةحة نسةبة المخطوطةة لمصةفي، ألنهةا تنسةب أيضةا لقاضةي القضةا -

 فحققنا نسبتها وأثبتنا إنها لمصفي.
 تحدثنا عن الناسخ وسنة النسخ ونوع الخط وحالة المخطوطة وعدد األسطر في الصفحة الواحدة وحجم الورق. -

بسطنا القول في منهجية المخطوطة وكيف إن الصفي اتخذ منهج الديوان في تقسيماته لألبةواب واشةرنا إلةى بعةض  -
 الختالفات بين المنهجين.ا

 أحصينا عدد األبيات في المخطوطة كمها ومن ثم عممنا جدوال لألبيات في كل باب. -

 أهمية المخطوطة من خالل ذلك. ىتكممنا عمى األبيات الجديدة التي لم يذكر في الديوان واشرنا غال -

اسةةةة هةةةو خدمةةةة لمتةةةراث العربةةةي ودعةةةوة وأخيةةةرا ولعمنةةةا بتسةةةميط الضةةةوء عمةةةى هةةةذك المخطوطةةةة وشةةةمولها بالتحميةةةل والدر  
ظهارك لممثقفين دراسة وتحقيقا.  لممخمصين من أبناء هذك المدينة لمتفتيش عن التراث الحمي وا 

 التمييد :
 اسمو ونسبو : 

هو الشيخ صفي الدين أبو الفضل    عبد العزيز بن سةرايا بةن عمةي بةن أبةي القاسةم بةن احمةد بةن أبةي نصةر بةن أبةي 
 .(2 السنبسي الطائي الحمةي (1 (العز بن سرايا (

 والدتو:
، وهةةذا التةةاريخ متفةةق عميةةه عنةةد الكثيةةر (3 هةةة ونشةةق بهةةا 677ربيةةل امخةةر سةةنة  5ولةةد شةةاعرنا فةةي الحمةةة يةةوم الجمعةةة 

 . (5 هة 678وبعضهم امخر ذهب إلى أن سنة والدته  (4 ممن ترجم له
 وفاتو:

 .  (6 هة752هة وويل 750توفي صفي الدين في بغداد في شهر محرم من سنة  
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 تنقمو بين األمصار:
ارتحةةل شةةاعرنا الكبيةةر مةةن مسةةقط رأسةةه بعةةد أن ضةةاوت الحمةةة الفيحةةاء بةةه نتيجةةة األحةةداث 
المروعة التي عاشتها األمة اإلسالمية والسيما ما جرى في العراق، والحمة كانت جزءا منةه، 

لخراب والدمار سرعان ما زحف وان تمتعت بشيء من األمان في مدة ليست بالطويمة إال أن ا
إليها حامال معه الخوف والفوضى بعد النزاعات عمةى العةرش بةين حكةام المغةول ، كمةا كةان صةفي 

الدين يبحث عن بيئة تحقق طموحاته فكانت ماردين عاصمة الدولة االرتقية األرض الصةالحة لةذلك وهةي مةا تبقنةى مةن دولةة 
 هة.590هة حتى  429السالجقة التي حكمت من سنة 

وعاش شاعرنا في ماردين معززاً مكرمًا في بالط مموكها فكان المقدم بين الشعراء الذين مةدحوا أمةراء هةذك الدولةة،  
 فقد مدحهم بقصائد سميت بة االرتقيات(. 

و مةةاردين( مةةن المةةدن التةةي دخمةةت تحةةت حكةةم المغةةول بعةةد معاهةةدة صةةمل جةةرت بةةين المغةةول والدولةةة االرتقيةةة سةةنة 
هةة أيةام السةمطان 701نعم باألمن واألمان واالستقرار السياسي وهذا ما شجل شاعرنا عمى االنتقةال إليهةا سةنة هة فظمت ت622

 غازان.
هة وعندما عةاد مةن مكةة والمدينةة المنةورة ذهةب 723وود وصد حج بيت اهلل الحرام وزيارة وبر الرسول   ص ( سنة 

هةو الناصةر محمةد بةن وةالوون الةذي يةذكرك الشةاعر فةي مقدمةة إلى مصر وكان حاكم مصر يومذاك أحد سالطين المماليك و 
 ديوانه انه استقبمه بحفاوة بالغة بعد أن ودمه إليه كاتب سرك األديب الشهير عالء الدين ابن األثير.

 وود رحل إلى بالد الشام أكثر من مرة ومدح هناك أمراء ماردين 
 عصره:

باسةةةية الةةةذي امتةةةاز بالضةةةعف واالنحةةةالل وكثةةةرة الخالفةةةات عةةةاش صةةةفي الةةةدين الحمةةةي فةةةي نهايةةةة عصةةةر الخالفةةةة الع
ل جماعةةات مختمفةةة مةةن األتةةراك والسةةالجقة واألكةةراد والبربةةر ، التةةي  الداخميةةة ، والتنةةازع عمةةى الةةبالد اإلسةةالمية مةةن وةةبت ت ت ت

هةةة ، 656سةنة  انتهةت بغةزو المغةةول وسةقوط الخالفةةة العباسةية عمةى يةةد هوالكةو واحةةتالل بغةداد ووتةل الخميفةةة المستعصةم بةةاهلل
، وعمةةت (7 ومئةات امالف مةةن سةكان بغةةداد ، فكانةت الفوضةةى واالضةطرابات التةةي عمةت ارض العةةراق وكثةر السةةمب والنهةب

فكةةل هةةذك األحةةداث  (8 المجاعةةة مدينةةة بغةةداد فكةةان أهةةل الحمةةة يجمبةةون إلةةى بغةةداد األطعمةةة ويبتةةاعون بقثمانهةةا الكتةةب النفيسةةة
 جعمت شاعرنا ال يهدأ له بال.

 ن الشاعر يحن إلى مدينته  الحمة الفيحاء ( ويبكي لفقدها وكان يذكرها في شعرك ، كقوله : وكا
 بكيثثثثثثثثثثب لفقثثثثثثثثثثد األربثثثثثثثثثث  الخ ثثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثثنكم
 فكيثثثثثثثثثع بينسثثثثثثثثثان عينثثثثثثثثثي   وقثثثثثثثثثد م ثثثثثثثثث 

 

 عمثثثثثثثثثثثث  الرممثثثثثثثثثثثثة الفيحثثثثثثثثثثثثا  بثثثثثثثثثثثثاألرب  الحمثثثثثثثثثثثثر 
 (9)عمثثثثثثثثث  نلثثثثثثثثثد ا نسثثثثثثثثثان حثثثثثثثثثين مثثثثثثثثثن الثثثثثثثثثدىر

 
 الحمة:ووال في وصيدة بعث بها من حماة إلى أحد أخوانه ب 

 يثثثثثثثا قثثثثثثثثاط  البيثثثثثثثد يطوييثثثثثثثثا عمثثثثثثث  ن ثثثثثثثثث 
 إنا وردب بيثثثثثثثثثثا تثثثثثثثثثثاط  الفثثثثثثثثثثراب   وقثثثثثثثثثثد
 و ثثثثثثثثثثثثثيب بالحمثثثثثثثثثثثثثة الفيثثثثثثثثثثثثثثحا  ممتثثثثثثثثثثثثثثحما
 فقثثثثثثثثثثثثع بسثثثثثثثثثثثثعد ييا المتثثثثثثثثثثثثثكور مثثثثثثثثثثثثثنت ه

 

 لثثثثثثثثثثم تبثثثثثثثثثثأ منيثثثثثثثثثثا الفيثثثثثثثثثثافي  يثثثثثثثثثثثر  تثثثثثثثثثثخا  
 نكبثثثثثثثثثثثثثثب عثثثثثثثثثثثثثثن مثثثثثثثثثثثثثثثا  حثثثثثثثثثثثثثثثوران وقيثثثثثثثثثثثثثثثا 
 آرام سثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر  حمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتيا اتثثثثثثثثثثثثثثثثثثد عي ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا 

 (01)سثثثثثثثثعد بثثثثثثثثن مييثثثثثثثثد   ال سثثثثثثثثعد بثثثثثثثثن وقثثثثثثثثا 
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 و :مؤلفات
 أثارك الشعرية :   -أ

هةة ، والمةرة الثانيةة فةي 1297وود طبل أربل مرات األولةى فةي دمشةق سةنة  ديوانو -1
أمةةةا الطبعةةةة  1956م والثالثةةةة فةةةي النجةةةف الشةةةرف العةةةراق سةةةنة 1892بيةةةروت فةةةي 

 .  1962الرابعة فكانت في بيروت سنة 
ات مةدح فيهةا الممةك االرتقةي المنصةور نجةم وهةي وصةائد معروفةة باالرتقية درر النحور في مدائح الممد المنصور -2

الةدين أبةةا الفةةتل غةةازي احةةد ممةةوك مةاردين وهةةي عبةةارة عةةن تسةةل وعشةةرين وصةيدة كةةل واحةةدة منهةةا عمةةى حةةرف مةةن 
 حروف المعجم وعدد أبياتها أيضا تسعة وعشرون.

النبةي محمةد   ص ( وهي وصيدة طويمة تبمغ مائة وخمسة وأربعين بيتا من الشعر كمها في مةدح  الكافية البديعية -3
 .(11 ذكر فيها الشاعر ما يزيد عمى المائة والخمسين لونا من ألوان البديل

 .(12 وهي منظومة في عمم العروض ديوان صفوة التعرا  وخالصة البمغا  -4

في األسجال والموالي وهو موسعة لمختمف ضروب الشعر والغناء وود طبةل فةي  العاطل الحالي والمرخ  الغالي -5
 .1990وأعادت طباعته دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد،  1981ة بتحقيق د.حسين نصار في القاهر 

  لقصيدة الساسانيةا -6
 قصيدة في لغة الغربا  وفنونيم وحيميم  -7

 وهي موضوع دراستنا. المثالث والمثاني في المعالي والمعاني -8

  مل القصائد الفرائد   -9

 المحبوكاب  -01

 اآلثار النثرية : - 
 ائل إلخوانه في الحمة وأصحابه وبعض مقدمات وصائدك وشروحها مثل شرح الكافية البديعيةله رس
 .(13 وهو معجم لغوي موجود في االسكولاير   الطي -1
 : يتحدث فيه عن أنواع التجنيس . الدر النفيس في   ناس الت نيس -2

 م موعة من الرسائل القصيرة  -3

 .(14 ندق توجد نسخة منها في برلينوهي رسالة في وصف الصيد بالب الخدمة ال ميمة - أ
 . رسالة الدار عن محاوراب الفار - ب

هةة عمةى أسةاس أن جميةل حروفهةا 723وود كتبها إلةى السةمطان الناصةر محمةد بةن وةالوون سةنة  الرسالة الميممة - ت
 مهممة غير منقوطة في صفحتين

هة عمى أسموب 700ين الحمي عام وهي تجمل بين الثر والشعر كتبها صفي الد (15 الرسالة التو مية ) الثومية ( - ث
 الحرير في صفحتين.
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 الدراسة المخطوطة   
 اسم المخطوطة : كتاب المثالث والمثاني في المعالي والمعاني 

 المؤلف : صفي الدين الحمي 
 صحة النسبة : 

 لية:كانت نسبة المخطوطة لصفي الدين الحمي في بداية الدراسة مشكوكًا فيها وذلك لألسباب التا
كتةةب عمةةى الوروةةة األولةةى مةةن المخطوطةةة أنهةةا مةةن    تةةقليف شةةيخ اإلسةةالم ممةةك العممةةاء األعةةالم صةةدر الةةدين بةةن  -1

 امدمي واضي القضاة بدمشق ((.
. (16 هة ( ديوان شعر سماك   المثالث والمثاني ( 816يوجد لصدر الدين امدمي   ت  -2

 

هةةة وصةةدر الةةةدين  752أو  750هةةة وتةةوفي سةةنة 677تقةةارب عصةةر الشةةاعرين ، فصةةفي الةةدين الحمةةي ولةةةد سةةنة   -3
 هة .816هة وتوفي 768امدمي ولد سنة 

توجد عمى الوروة األولى كتابات عديدة منهةا  مةن تممكةات الفقيةر محمةد عطةا اهلل بةن محمةد سةعيد األيةوبي( ويوجةد  -4
ال توجةةد إشةةارة فةةي ذيةةل هةةذك الوروةةة  ويميةةه مجمةةوع نظةةم لقاضةةي القضةةاة صةةدر الةةدين امدمةةي القاضةةي بدمشةةق( فةة

 لصفي الدين الحمي حتى يمكن أن نقول إن الناسخ ود اشتبه عميه األمر ونسب المخطوطة إلى ابن امدمي.

فةةي المقدمةةة يقةةول المؤلةةف انةةه كتةةب هةةذك األشةةعار عنةةدما  حممةةت. بربةةل الممةةك المنيةةل ... ناصةةر الةةدين محمةةد بةةن  -5
ه اختص بالممك المؤيد وأكثر من مدحه ومدح ابنه ناصةر السمطان الممك المؤيد(، وتوجد في ترجمة ابن امدمي ان

 . (17  الدين محمد

كل هذك األسباب أدت إلى الشك في صحة نسبة المخطوطة إلةى صةفي الةدين الحمةي ولكةن بعةد حةين تبةين أنهةا لصةفي 
 الدين الحمي بشكل واطل ال يقبل النقاش والذي مهند لهذا اليقين أمور ثالثة هي :  

الوروةةة األولةةى بخةةط حةةديث يختمةةف عةةن خةةط المخطةةوط تعميةةق لةةة  محمةةد كةةرد عمةةي ( يقةةول فيةةه: يوجةةد عمةةى طةةرف  -1
 750والمتةوفى  677 ثبت أن كتاب المثالث والمثاني والمجموعة التي بعدك هما لصفي الدين الحمةي المولةود سةنة 

 (.816والمتوفى  768هة ال لصدر الدين امدمي المولود سنة 
مثالةث والمثةاني( فقةةط بينمةا مؤلةف الصةةفي هةو  المثالةث والمثةةاني فةي المعةالي والمعةةاني( ديةوان ابةن امدمةي هةةو  ال -2

 وهذا يدل عمى أن هذك المخطوطة هي لمصفي ال البن امدمي.

أسةةموب المقدمةةة يةةدل عمةةى أنهةةا لمصةةفي لمةةا فيهةةا مةةن جنةةاس ووةةوة فةةي األلفةةاظ وتشةةبه إلةةى حةةدت بعيةةد أسةةموب مقدمةةة  -3
 مل والعبارات موجودة نصًا.ديوان الصفي حتى إن بعض الج

كانةت هةةذك األمةةور ممهةةدة لموصةةول إلةى أن هةةذك المخطوطةةة هةةي لصةةفي الةةدين الحمةي ولكةةن بعةةد مراجعةةة ديةةوان الصةةفي 
تبةةةةين أن اغمةةةةب أبيةةةةات المخطوطةةةةة موجةةةةودة فيةةةةه فثبةةةةت وبشةةةةكل وةةةةاطل أنهةةةةا لمصةةةةفي ال لصةةةةدر الةةةةدين امدمةةةةي ، وان ناسةةةةخ 

 طة إلى ابن امدمي.المخطوطة اشتبه وغمط في نسبته المخطو 
 سب  التسمية: 

 الةةوادي مةةن  المثةةانى( و  والمثةةاني المثالةةث رنةةات وةةولهم ومنةةه( مثنةةى واحةةدها األول بعةةد الةةذي العةةود أوتةةار مةةن  المثةةانى
 عمةةى وتخةةدى القةةيس امةةرؤ وةةال( ومرفقاهةةا ركبتاهةةا الدابةةة مةةن  المثةةانى( و  تقةةدم ووةةد بالكسةةر ثنةةى واحةةدها ومحانيةةه( معاطفةةه
 ال أي  مقصةورا بالكسةر أي( كالى الصدوة في ثنى ال  الحديث في( و  مثانى لينات عقد شديدات*  مالطس بصال حمر
 .(18 الجوهري فسرك كما( عام في مرتين تؤخذ
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 الناسخ وسنة النسخ:
 الناسخ هو احمد بن يوسف العدوي ، وهو من رجاالت القرن الحادي عشر الهجري.

رة مةن المخطوطةة بقولةه  تةم هةذا الكتةاب بعةون الممةك وود جاء ذكرك فةي الصةفحة األخية
الوهاب عمى يد كاتبه الواثق باهلل القوي احمد بن يوسف العدوي لطف اهلل به وجعمه من حزبه 

بمنةةه ويمنةةه آمةةين وذلةةك فةةي أوائةةل شةةهر ذي القعةةدة الحةةرام مةةن شةةهور سةةنة اثنةةين بعةةد األلةةف مةةن 
صةةل فانةةه وةةديم واشةةتريته مةةن تركةةة المرحةةوم موالنةةا القاضةةي شةةمس الةةدين محمةةد الهجةةرة النبويةةة وهةةذا تةةاريخ التكممةةة وأمةةا األ

هةة واألصةل الةذي نقمةت منةه وةديم لعمةه  1002الحنبمي خميفة الحكم العزيز بدمشةق المحروسةة( فالمخطوطةة هةذك كتبةت سةنة 
 يرجل إلى زمن الشاعر أو وريبة العهد منه.

 نوع الخط وحالة المخطوطة :
لكتابة خط النسةخ القةديم وهةو خةط جميةل ويةدل عمةى أن الناسةخ كةان خطاطةا بارعةًا وفنانةًا فةي رسةم استعمل الناسخ في ا

الحةرف. وحالةةة المخطوطةةة جيةةدة جةةداً  وان كةان فةةي بعةةض األبيةةات يوجةةد سةةواد وطمةس ولكةةن الحمةةد هلل تمكنةةا مةةن إصةةالحه 
 أشعارك . ووراءته وذلك بمعارضته بالديوان وغيرك من الكتب التي ترجمت لمصفي ونقمت

 عدد األسطر وح م الصفحة:
( سطرًا وهذا العدد ثابت في كل الصفحات ماعدا الصفحة األخيرة ، فقد احتوت 15عدد األسطر في الصفحة الواحدة  

( أسةطر يقةول فيهةا  طالهعهةه. مةن أولةه إلةى آخةرك كاتبةه المةذكور فيةه لطةف اهلل بةه 4( سطرا ويوجد فيها بخةط مائةل  12عمى  
 سم.10×  16خيرًا من أمسه بمنه ويمنه آمين(. وحجم الورق هو من القطل الصغير ويبمغ  وجعل يومه

 مني ية المخطوطة :
اتبل الصفي في هذا الكتاب المنهج نفسه الذي اتخذك في ترتيب الديوان وفي اختيار األبيةات. فهةو فةي الةديوان لةم يةذكر 

نما اختار جزءًا منه ورتبه في أبواب معينة  ... أن اجمل له جزءًا من جدَّ شعري وهزله ورويةق لفظةي وجزلةه وان  كل شعرك وا 
وفي هذا الكتاب يتخةذ األسةموب عينةه  (19 أبوبه وأبين تبويب وأرتبه أحسن ترتيب ليكون ديواناً  لممحاضرة ومجموعًا لممذاكرة(

فرائد استجالها وفوائد استحالها ... فيقول  استنشدني شيئا من جد أشعاري وهزلها ورويق ألفاظي وجزلها ، فووف منها عمى 
واوتصرت منها عمى القصير دون الطويل واختصرت من الكثير القميل واعتمدت. عمى المعنى الدويق في المفظ الرويةق ، ولةم 

 اعد فيه البيتين أو الثالثة العارية من الركاكة والعثاثة(.
شعرك أواًل، ولم يذكر األبيات الخالية من المعنةى الجميةل فهو في هذك المقدمة يرسم منهجية واضحة ، فانه لم يختر كل 

والتي فيها ركاكةة وعثاثةة ثانيةًا، ولةم يةذكر أكثةر مةن بيتةين أو ثالثةة لممعنةى المةراد وولةه ثالثةا . ومةن هنةا يمكةن القةول أن هةذك 
البيتةين أو الثالثةة مةن  وان كةان فةي بعةض األحيةان يشةمل ،األبيات هي كمها من المقطوعات الشعرية ولم تكن وصائد كاممةة

أمةا بقيةة األبيةات فهةي كمهةا  ،وصيدة طويمة ولكن هذا حدث في موضعين أو ثالثة فقط وسنشير إلى تمك األبيات في مكانهةا
 مقطوعات شعرية ال ثالث لبعضها وال رابل لبعضها امخر. أما األبواب التي وسم األشعار عميها فهي عشرون بابًا وهي:

 ائد الحكميات.في األدبيات والفو  -1
 في الحماسة والفخر بالرياسة. -2

 في الصفات ومحاسن التشبيهات. -3

 في الخمريات ونعت مجالس المذات. -4

 في الغزل والنسيب ومطمق التشبيب. -5

 في التشبيب بغممان مخصوصة باألسماء والسمات والفنون والصفات. -6
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 في المدح والثناء والشكر والهناء. -7

 في األخوانيات وصدور المراسالت. -8

 في شكوى ورب الديار وبعد المزار. -9

 في استنجاز الجواب عن مكاتبات األصحاب. -10

 في االستزارة وشكر الزيارة. -11

 في الهدايا واالستهداء لمؤانسة األدواء. -12

 في استنجاز الوعد وطمب الموعود. -13

 في العتاب عن عدة أسباب. -14

 في االعتذار واالستعطاف واالستغفار. -15

 في األلغاز بطريقة اإليجاز. -16

 التقييد لعموم تفيد.في  -17

 في االهاجي بمطيف التناجي. -18

 في الهزل واألحماض لعدة أغراض. -19

 في التزهد والعفة والتجرد. -20
وهةةذك األبةةواب هةةي نفةةس أبةةواب الةةديوان االثنةةي عشةةر تقريبةةا. ولكةةن هنةةا يقسةةم البةةاب الواحةةد عةةدة أبةةواب كمةةا فةةي البةةاب  

استنجاز الوعود والباب الرابل عشر : في العتاب ، فقةد جمعهةا فةي العاشر : في استنجاز الجواب والباب الثالث عشر : في 
الةةديوان بالبةةاب الثةةامن : فةةي الشةةكوى والعتةةاب ومقاضةةاة الوعةةد والجةةواب . وكةةذلك الحةةال فةةي البةةاب الخةةامس والسةةادس ، فقةةد 

فةي الةديوان مثةل البةاب  جمعها في الديوان بباب واحد هو الباب السادس . ولكن توجد أبواب جديدة فةي هةذا الكتةاب ال توجةد
 التاسل عشر : في الهزل واألحماض ، وهو يحتوي عمى غزل مكشوف.

نعم يوجد في الديوان باب الغزل . وهةو وريةب مةن هةذا البةاب ولكنةه ال يوجةد فيةه غةزل مكشةوف ، ولعةل الناشةر لمةديوان 
في مقدمتةه لمةديوان بقولةه  انةه لةم يتةرك فنةا  اغفل هذا األدب المكشوف ولم يذكرك ، وهو كذلك فقد ذكر األستاذ كرم البستاني

، ووةةد عثةةر األسةةتاذ عمةةي الخاوةةاني (20 مةةن الشةةعر إال ونظةةم فيةةه حتةةى األحمةةاض وهةةو مةةا أزلنةةاك مةةن الةةديوان ضةةنا بةةاألخالق(
ر عمةةى المخطوطةةة القديمةةة لمةةديوان وفيهةةا زيةةادة عمةةى الةةديوان أكثةةر مةةن ألةةف بيةةت فيهةةا كثيةةر مةةن التحةةرر األخالوةةي واالسةةتهتا

 .(21 وميمه لمعبث والمهو ، ولم يذكر منها إال نماذج وميمة جداً 
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 عدد األبياب :
بيتةا( موزعةة  690بمغ عةدد أبيةات المخطوطةة بقبوابهةا العشةرين سةتمائة وتسةعين بيتةا  

بصورة غير منتظمة عمى األبواب، فقد بمغت بعض األبواب أكثر من خمسين أو ستين بيتةا 
اوز بعةةةض األبةةةواب العشةةةرة أو العشةةةرين بيتةةةًا . وفيمةةةا يمةةةي جةةةدول بقعةةةداد ، فةةةي حةةةين لةةةم تتجةةة

 األبيات في كل باب:       

 

          
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  الباب

 األبيات
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  الباب

 األبيات
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  الباب

 األبيات
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  الباب

 األبيات
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  الباب

 األبيات
1 45 2 32 3 49 4 43 5 77 
6 55 7 11 8 68 9 16 10 25 

11 22 12 27 13 21 14 35 15 41 
16 6 17 11 18 54 19 33 20 20 

 األبياب ال ديدة :
بيتا( لةم يحصةل عميهةا جةامعوا الةديوان فةي  53تكمن أهمية المخطوطة في احتوائها عمى مجموعة من األبيات بمغت        

وكةذلك لةم يحصةل عميهةا األسةتاذ طبعاته المتعددة، إما أنها لم تذكر في مخطوطة الديوان أصال أو أنها سقطت مةنهم سةهوا، 
 الخاواني عند نشرك لمجموعة كبيرة من شعر الصفي في ترجمته في شعراء الحمة.

كمةا -أن إغفةال هةذك األبيةات كةان بسةبب األدب المكشةوف الةذي احتوتةه ولكننةا وجةدنا  -كمةا ظةن الخاوةاني-وود ظننا       
 ها معانت راوية بعيدة كل البعد عن الخالعة واالستهتار.مجموعة من األبيات في أغراض مختمفة في -وجد الخاواني

نشةةر األسةةتاذ الخاوةةاني مجموعةةة مةةن األشةةعار التةةي عثةةر عميهةةا فةةي مخطوطةةة الةةديوان القديمةةة والتةةي ربمةةا كتبةةت فةةي عصةةر 
دفعةه  -ولكمةا يقة -الشاعر فيها أكثر من ألف بيت زيادة عمى ما موجود فةي الةديوان المطبةوع، ولكةن االسةتهتار الةذي تخممةه

إلى حرمان القراء من إثبات جميعه. فقام بنشر األبيات التي ال تحتوي عمى األدب المكشوف وان كةان وةد اثبةت بعضةا منهةا 
 مما يمكن إثباته.

احتوى كتابنا هذا عمى اغمب أبيات الغزل المكشوف التي وردت عند الخاواني مل زيادة فيها ، فضال عن أبيةات أخةرى      
 ر ذات معانت سامية.في أغراض أ.خ

وفيمةةا يمةةي نثبةةت بعةةض األبيةةات التةةي تسةةمل بهةةا األخةةالق التةةي ذكرهةةا الخاوةةاني ولةةم تةةذكر فةةي الةةديوان، ونثبةةت بعةةدها أيضةةا 
 بعضا من األبيات التي لم يذكرها ال الخاواني وال ناشري الديوان.

 : األبيات التي ذكرها الخاواني ولم تذكر في الديوان: وال
 مجالس المذات: في الخمر ونعت -1

 (22)هلل فثثثثثثثثثثثثثثثي وادي العيثثثثثثثثثثثثثثثون صثثثثثثثثثثثثثثثبوحا
 والثثثثثثثثثرا  تتثثثثثثثثثرأ فثثثثثثثثثي األوانثثثثثثثثثي عنثثثثثثثثثدما
 يثثثثثثثثا طيثثثثثثثثع ناد اآلن مثثثثثثثثن يمثثثثثثثثن الصثثثثثثثثب 

 

 وال ثثثثثثثثثثثثثد ينيثثثثثثثثثثثثثل كثثثثثثثثثثثثثل عثثثثثثثثثثثثثين  انيثثثثثثثثثثثثثو 
 صثثثثثثثثثثثفب لنثثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثثي كثثثثثثثثثثثل عثثثثثثثثثثثين  انيثثثثثثثثثثثو

 (23)لمثثثثثثثثثثا حثثثثثثثثثثال فثثثثثثثثثثي كثثثثثثثثثثل عثثثثثثثثثثين انيثثثثثثثثثثو
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 في الهزل واألحماض لعدة أغراض: -2

 ل مثثثثثثثثثثثا تنثثثثثثثثثثثاق  عثثثثثثثثثثثن لقيثثثثثثثثثثثاد تصثثثثثثثثثثثب ري
 حثثثثثثثثثثثثنر    دخمثثثثثثثثثثثب بع ثثثثثثثثثثثثي فيثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثثن

 

 وايداد فيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد تيتكثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي وولثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوعي 
 ولثثثثثثثثثثو اسثثثثثثثثثثتطعب دخمثثثثثثثثثثب فيثثثثثثثثثثد  ميعثثثثثثثثثثي

 
 وكذلك ووله: -3

 ولثثثثثثثثثثثثثثثيس ولثثثثثثثثثثثثثثثوعي بالفتثثثثثثثثثثثثثثثاة ألنيثثثثثثثثثثثثثثثا      
 ولكثثثثثثثثثثن  عثثثثثثثثثثواي الثثثثثثثثثثثنفس مثثثثثثثثثثن ال بثثثثثثثثثثثا 

          

  تثثثثثثثثثثثثثثثم مثثثثثثثثثثثثثثثن ال بثثثثثثثثثثثثثثثي الربيثثثثثثثثثثثثثثث  و صثثثثثثثثثثثثثثثمح 
 ومثثثثثثثثثثثثثثثثا كثثثثثثثثثثثثثثثثل  يثثثثثثثثثثثثثثثثر لمكتابثثثثثثثثثثثثثثثثة يصثثثثثثثثثثثثثثثثمح  

 
 :(24 وكذلك ووله في غالم اسمه عمر -4

  نثثثثثثثثثثا الثثثثثثثثثثني خالفثثثثثثثثثثب قثثثثثثثثثثول الثثثثثثثثثثور 
ثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ا  تثثثثثثثثثثثثثثثثثثاني عمثثثثثثثثثثثثثثثثثثر  يائثثثثثثثثثثثثثثثثثثرا  لم 

 

 فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي خبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر  ثبتثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو الوقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثب 
 (22) نمتثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم ينتبيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثب  

 
 وكذلك ووله: -5

 لثثثثثثثثثثثثثثثثي  ثثثثثثثثثثثثثثثثالم كثثثثثثثثثثثثثثثثالن م طمعتثثثثثثثثثثثثثثثثو
 تثثثثثثثثثثراه خمفثثثثثثثثثثي طثثثثثثثثثثول النيثثثثثثثثثثار فثثثثثثثثثثان
  عمتثثثثثثثثو فثثثثثثثثثي الح ثثثثثثثثور مثثثثثثثثث  سثثثثثثثثثفري

 

 اخدمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو وىثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو بعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  خثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد امي 
 د ثثثثثثثثثثثثثثثث  لنثثثثثثثثثثثثثثثثا الميثثثثثثثثثثثثثثثثل صثثثثثثثثثثثثثثثثار قثثثثثثثثثثثثثثثثدامي
 كفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثروة )الحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثارث بثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن ىمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثام(

 
 وان وال في شعراء الحمة:: األبيات التي لم تذكر ال في الديثانيا
 في الباب الثاني: في الحماسة والفخر بالرياسة، ووله: -1

  ودُّ حسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثادي  ن يكثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثروا
 ال افقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد  الحسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاد إال إنا

 

 واعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثنر الحاسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي فعمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو 
 فقثثثثثثثثثثثثثثثثثدب مثثثثثثثثثثثثثثثثثا احسثثثثثثثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثثثثثثثن ا مثثثثثثثثثثثثثثثثثو

 
 وكذلك ووله: -2

 مثثثثثثثثثثا كنثثثثثثثثثثب ممثثثثثثثثثثن نستتثثثثثثثثثثيط بسثثثثثثثثثثره
 لكثثثثثثثثثن عمثثثثثثثثثر السثثثثثثثثثر عنثثثثثثثثثدي سثثثثثثثثثاعة

 

 فيثثثثثثثثثثثثثثثثثثنوع واألع ثثثثثثثثثثثثثثثثثثا  منثثثثثثثثثثثثثثثثثثو صثثثثثثثثثثثثثثثثثثموب   
 طن األحتثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم يمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوب  يسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتو 

 
 وكذلك ووله: -3

ثثثثثثثثثثثثا تعمثثثثثثثثثثثثدب قمبثثثثثثثثثثثثي  ر َّ سثثثثثثثثثثثثر  لم 
         

 قتمثثثثثثثثثثثثثثثثو مثثثثثثثثثثثثثثثثا وتثثثثثثثثثثثثثثثث  عميثثثثثثثثثثثثثثثثو لسثثثثثثثثثثثثثثثثاني 
 

  نفثثثثثثثثثثثثثا  ن يقثثثثثثثثثثثثثال حامثثثثثثثثثثثثثل سثثثثثثثثثثثثثر  
          

  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاأ نرعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا بثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو الكتمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثان   
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 في الباب الثالث: في الصفات ومحاسن التشبيهات، ووله: -4

 ىثثثثثثثثنا إنثثثثثثثثا   حثثثثثثثثو  مثثثثثثثثا كثثثثثثثثان م تمعثثثثثثثثا  
بريثثثثثثثثثثثثثثأ  ومغرفثثثثثثثثثثثثثثة    كثثثثثثثثثثثثثثاس  وقمثثثثثثثثثثثثثث   وا 

 

 فثثثثثثثثثثثثثثثي  يثثثثثثثثثثثثثثثره فمثثثثثثثثثثثثثثثو المثثثثثثثثثثثثثثثاعون  عثثثثثثثثثثثثثثثوان   
 وصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثحفة  وتثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرابي  وقيعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثان  

 
 في الباب الرابل: في الخمرات ونعت مجالس المذات، ووله: -5

 ومثثثثثثثثثثثثن حمفثثثثثثثثثثثثوني إننثثثثثثثثثثثثي ال  نوقيثثثثثثثثثثثثا
 حمفثثثثثثثثثثبا و رسثثثثثثثثثثمب  الثثثثثثثثثثدموع فخ ثثثثثثثثثثبب
 وقمثثثثثثثثثب  خثثثثثثثثثنوا منثثثثثثثثثي يمينثثثثثثثثثا   مي ثثثثثثثثثة  

 

 ولثثثثثثثثثثثثم يثثثثثثثثثثثثد  مثمثثثثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثثثثي اليمثثثثثثثثثثثثين يمثثثثثثثثثثثثين   
 تثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثمال  بقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاني ادمعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي ويمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثين  

   البنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثان يمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثين  فمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيس لمخ ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو 
 

 وكذلك ووله: -6

 و بثثثثثثثثثثثثثثثي مثثثثثثثثثثثثثثثن التثثثثثثثثثثثثثثثرد نادمت ثثثثثثثثثثثثثثثو  
 تمنعثثثثثثثثثثثثثثثثب منثثثثثثثثثثثثثثثثو ومثثثثثثثثثثثثثثثثن ك سثثثثثثثثثثثثثثثثو
 وقمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثب خثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدمنا وتصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثحيفيا 

      

 وبالغثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثب  فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي حسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن ت ليفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو   
 بتر يحيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا وبتتثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثفيفو  
 ف ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاد بنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو  وتصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثحيفو  

 
 في الباب الخامس: في الغزل والنسيب ومطمق التشبيب، ووله: -7

 عاتبثثثثثثثثب محبثثثثثثثثو  قمبثثثثثثثثي حثثثثثثثثين يايمنثثثثثثثثي عثثثثثثثثن
 ا تثثثثثثثثثثثثعاع التثثثثثثثثثثثثمس مثثثثثثثثثثثثدركنافقثثثثثثثثثثثثال ىثثثثثثثثثثثثن

    

 م ثثثثثثثثثثثثث عي وفصثثثثثثثثثثثثثاد الف ثثثثثثثثثثثثثر قثثثثثثثثثثثثثد ف ثثثثثثثثثثثثثرا 
 والتثثثثثثثثثمس ال ينبغثثثثثثثثثثي ليثثثثثثثثثثا  ن تثثثثثثثثثثدرد القمثثثثثثثثثثرا

 
 وكذلك ووله: -8

 لثثثثثثئن كثثثثثثان لثثثثثثي عثثثثثثن حسثثثثثثن و يثثثثثثد مثثثثثثن  نثثثثثث  
 وان نسثثثثثثثثثثثثثثثثيب تمثثثثثثثثثثثثثثثثثد الخثثثثثثثثثثثثثثثثثالل خثثثثثثثثثثثثثثثثثواطري

 

 فثثثثثثثثثثال  ثثثثثثثثثثل عنثثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثثي تثثثثثثثثثثردده الفقثثثثثثثثثثر   
 فثثثثثثال دارا لثثثثثثي مثثثثثثا بثثثثثثين  ىثثثثثثل  النيثثثثثث  نكثثثثثثر  

 
 وكذلك ووله: -9

 قثثثثثثثثثثثثالوا  لقثثثثثثثثثثثثد وىثثثثثثثثثثثثم الفالسثثثثثثثثثثثثع  حثثثثثثثثثثثثين
 ت مثثثثثثثثثثل خصثثثثثثثثثثره والثثثثثثثثثثردع تن ثثثثثثثثثثر كثيثثثثثثثثثثع 

       

 لطيثثثثثثثثثثثثثثثع ال ثثثثثثثثثثثثثثثرم يفعثثثثثثثثثثثثثثثل فثثثثثثثثثثثثثثثي الكثيثثثثثثثثثثثثثثثع   
 الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثردع  يفعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي المطيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع  

 
 وأيضا ووله: -10

ثثثثثثثا  ثثثثثثثدا سثثثثثثثمطان حسثثثثثثثند فثثثثثثثي  لبيثثثثثثثا  لم 
 نثثثثثثثثثثثثثثثادا بعار ثثثثثثثثثثثثثثثد البثثثثثثثثثثثثثثثدار ف انثثثثثثثثثثثثثثثا

 

 فثثثثثثثثثثثثثثثثثردا وحثثثثثثثثثثثثثثثثثانر لحثثثثثثثثثثثثثثثثث  كثثثثثثثثثثثثثثثثثل متثثثثثثثثثثثثثثثثثيم   
سثثثثثثثثثثثثثند بالسثثثثثثثثثثثثثواد األع ثثثثثثثثثثثثثم    مثثثثثثثثثثثثثن  ثثثثثثثثثثثثثي  ح 
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