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٢اصت 

يتق
محيمحهاص،

ومنوصعمه أله وعل صد نيتا اة رمول عل واللام والصلاة ض، الخد 
امابعدتوالأ0، 

البغية،نجاح وأثرأق التقوس، عل وصهلوة القالوب،، عل  UliaLaX؛إن 
و؛لدغالأرب•

الكارم.ونزعاإل التقوس، يإماض اسيع، تنير تأث؛دأف، له ك،ااد| 
ؤيرووما،•٠١، ؤستشهدون الناص، يذوقها ال؛ي الجيلة الغترن أحد فالشعر 

تفاوممتدر عل ذللث، ق يتفاوتون كانوا ُإن نقومهم، ق ايالخ الأثر لها ييكون 
أوتقديرالتئام، وحسن وغرابه، حكمة، من العال ق وتقديرما الدوق، ماء صي 

تركسب،.وجودة أنر، وشدة مبل؛،، وحن رونق، من الألمائل ماي 
قبح.ومحه حتى، الشمركلام أن العناءمل ولقدأجع 

ؤيأحذالإنسان، عل يغالب، ؛حيث، للشعر، التمحمن نحيدون لا إ"|م نم 
تلبه.بمجا،ع 

ثانويابه الاعتإم كون وأن والاستشهادبه، فيه، الإجاض يتحتون وإن،ا 
لأاواٍا.

أوط صناعته ق أونامم من ميئأ يصرفون جيدء، لساع يرتاحون ركانوا 
بلاغته.تذوق 

والحكمة.لدء؛ق، وئصمنه اتيرء، لشدة إلا ذلك، وما 
ح،ةمةا<"'.الشعر من *إن تالث انه الن؛مح،. ص اليخادي صحح ل جاء 

)ا(الخاري)ْأاأ•(.



«لمحأ«ك،اوشأبيداود'".رروى: 
والكرم،والعدل، والعلم، الحلم، عل نافعا؛نبل كلاما الشعر من إن أي 

والهلع.والبخل، والشح، والفللم، والقه، الحهل، من ؤيمغ 
الاس'•'.حا ينفع الخي والأمثال الواعنلُ، بما أراد ونل: 
فكانوالثجز؛ القصيد، نظم ل تنافى عريت يئن j ه الني حرج دلقد 

لوحطائها شعراتها، قرائح من يمص كان ما واغتاطها إعجابما، دواعي من 
والمهادنات<.والحنالأيتؤ، والمنانراُت،، المفاخرات، 

الحيليأق فقد أوالثر؛ الشعر من الحيي بقول لسانه يشق أن عرتجير لكل لكن وما 
منؤيعدد صوبما، يعل خهليبمإ أو شاعر فيها يفلهر لا العفليمة والقبيلة والحيلأن 

الءلان~دؤيرم، أهلها، عن الضيم ينثوْ— —بما ؤيرغ ماترها، عام إل عام 
عدوها.بلاغته- 

لهذكان الحاضر؛ عمرنا ق الإعلام بوسائل أشبه آنذاك الشعر كان ولمد 
والكارم.الروءات ؤيسن الآتر، فكان؛نلد القوس؛ ق ونموذووير وجوله، صولة 

الصلاة-عليه ءند0 نمي؛، للثعراء دكان الحقيقة؛ هازْ . الني أدرك ولقد 
شعزهم،واّتنشادهم لهم، وامتإعه لياهم، توجيهه خلال س وذللث، واللام— 
يشجعهم،فكان محامنه؛ وبنان عنه، والانمفاع الإسلام، نصرة عل وحفهم 

وناقشهم•استوقفهم ووبجأ بشعرهم، تشهد ؤيينكافوهم، يئدعولم، ؤيددهم، 
ذكرها.يتلول أخار الشعراء مع حواراته ل وله 

فال:ءك عبدالد بن حدب، عن الصحيحين ففي ه؛ محلj بالشعر ممثل وربإ 
فدمين،.شينا، النم،. أصع أصاب—، 

)ا(سنشداود)ا؛'هوآا'ه(.
.١ •  ٢٣الأثتر؛/ لابن الحديث >؛_، والهايأj ٥(، • ١ داود)٢ ش اننلرسن )٢( 



٠اصة 

أصابهإذ الشاهد بعض ل اش. رسول عع جلوس نحن بينا ت لمقل ول 
فقال;أصبعه ندمت فعثر، حجر، 

ت،"'ليا ماش صل ري تؤ دمأصح إلا أنت، ل ه
هؤاض رسول ر>ّمعتا هل ت عنها~ اض ~رصي عاتشة سألت، ت قال عكرمة وعن 

قهل؟سعرأ يتمثل 
تزود،.'"لر من بالأخار 'ؤيأسالث، يمولت بيته يحل إذا أحيانا ت نقالت، 
jالعبد ابن للرفة ست، نحز هدا تزودا لر من بالأخار •ويآت؛لث، ونوله؛ 

توصدره الشهررة، معالقته 

....................................جاهلا كت، ما الأيام للخ، سبيي 
-رصيعباس ابن قال عنهم— اف ~رصى السلم، من ممر شأن كان وهكذا 

يتند!ممرأما أبوبكر كان عنهإِ اش 
مكغ،ذي ل ك ملإل انظر فم كلهاس النس/بف أردت إذا 

وللدين'"دنيا ممملح بوذاك تاثه النيخئنت،فياىس ذاك 
نيهله بالشعر، بصرأ مائة كان قلقي ه الخْلااِج بن عمر الؤمنين أمم أما 

الخانة.والأحكام الثانية، والفلرات الفاحصة، الأراء 
الالخءلابح. بن عمر ركان قال! أشياحه بعض عن سلام بن محمد قال 

شعر،بيت غيه أنشد إلا أمر له يعرصى يكاد 

الم)أآلإا(.را(الخارى)اه'\ْ(وم
٦(;الفردص• الأدب، صحح ذ الأس وقال، ( ٧٩٢الفرد)الأدب، j الخاوي اخرجه )٢( 

.٣٦ص لاوطواط الخمائص عزر انظر )٣( 
وافن)/\إآ.>أ(اليان 



تبقوله يتمثل ولكن غثر0، عل ؤيفضله يزهير، يعجب فق ولكن 
لاءأوجار أونقيم؛ن لاث ن ه مقطمق الحإن ن

الخصوماحجج يتبق رجل إل تنام أي نقار؛ نمها خصال؛ ثلاث يريد 
ثنلمؤيتجل، الأم، ينكشف ان وص حلأءت ومنها يم؛ن، ومنها يتهم، ومحكم 

يمين>ولا خصام دون لصاحبه يه ئينمط حقيقته، 
٠ ٠٠الويرى~ يقول "كا الحقوق Jمقاحني معرفته من يتعجب ه عمر فكان 
زهثرتتول غقأ عمر سمع ُلا ت ^؛4 هشام ابن وقال 

لاءجأو ار نقأو ثن يملاث ن ه مقطعق الحإن ف

الحقوقااأ*أ•به تثبت ما القضاء؛ لوليته أدركته ٠^ قال؛ 
.البيت٠٠٢-يدا الشعراء قاصي زهثر ءوسمي الشروال؛ رشيق ابن قال 

لالكبثر حجمه، ل الصغثر الكتابه هذا يدي ي؛ن ومدخل تومحلتة، فهدم وبعد 
موصوعه.ل النادر بابه، ق الفريد مضمونه، 

٠فارسيءهفي بن أحد الكبير اللغوي العلامة يراعة رنمه الذي الكتاب ذلك 
للتمثلتصلح الي الأبيات بذكر وذلك بالشعر، الاصتشهاد حول يدور وهو 

محقامامتؤل بما 

جذاب.أدبي وأسلوب حلاب، حن معرض ل فارس ابن ساقه وقد 
يل;ما مها أمور نشره عل والحرص الكتاب، •مذا انماية إل واواءث> 

منحد اخذ أن j والرب الاضهاد(، رأيان الأنفنارإلئاب لفت، ١- 

.١ الحض»_UU بن ام لصد الأدب ق نوادر انظر ( ١ر 
سكريالعهلال لأي انمناعت،ن وكتاب ، ١٦ص هشام لأبن صعاد( شرح)باتت، انظر )٢( 

صآ؛-ا.

لأ؛نرشٍزا/؛ه.انمدة ر-ا( 



ام|اة

والانتثار.الذيؤع 
الكتاب.ذلك ق ورد مما يشكل قد ما ثرح ق الرغة ٢— 
بفارس ابن أن ذلك يه؛ الامتشهاد يناب مما إصافته يتيسر ما إضافة ٣" 
أورده.مما يكشر أكثر تركه فالذي التمثل؛ قصد ؤإنإ الاصتقصاء، يكتابه يقصد 
فكانوآداب؛ ئقافات ثنيه حدت ونل الهجري، الراع القرن عناء من إنه ثم 

تلكل الضارب من نكر0 ورد لما الاستشهاد من لزيد يصلح مما الكشر فيها 
السةالأط.الرسالة 

وأكايرهمالناس أفاضل كان حيث، لوك؛ ممهيع بالشعر الاستشهاد أن س ٤ 
يعرض.ما لهم عرض إذا به يأحدون وحاJيثا فديا 

ذللث،.من ن،اذج قليل قل وقدم 
اف~رضى لعاؤية قال، العاص بن عمرو أن السياق ^ا ق —أيضا— يذكر ومما 
معاؤية;فقال جان، أم أنن، أشجاع الومضن أمجمِ يا أعيان لقد ءنهءا~ 

ان—تج فرصة ق ن يإلأتكفرصه اأمكممي إذامشجاع 
ينشدتما كثرآ معاوية وكان 

لللمائاْع ايصت، وأنوى الهدواعي مالت، إذا ا إئ
فاصلائل عم بحكفى نشاحم بأياس اكتلج واع

الخال'"د>مح الفنحمل ا ئنقهأحلامنأن نخاف 
بالباب،جواؤيه س جارية له فوقمن، للغزو، الخروج يوما الآمون وأراد 
الأحهلل:قول فانند الغزو؛ عن تريدئقه ميدي؛ يا تنكي وقالت،: 

اربأطهوياتت، ولالناء دون آزرهم مدوا شاربوا حإذا وم ن

اننلرأسراراللوكلكلرطوئيصأنما.( ١ل 



الغزو'".إل ومار الخائنة، عن تدل نم 
تعزة كثير يقول فتمثل يثتموه، بقوم ^٠ ٠٠الشعتي ومر 

اسحلنا مأعراصنا من لعزة امر خداء ير غا مرينعنبا 
ين^*نقالإن ة ديناولامقليلة لاملومني اأوأحبتّأصيثي 
وعليهالخئ، حديد يوم ل عليه فيحلوا للناس، مرة بن عمر بن يزيد وأذن 

لم،سلن ت؛ وسمون إله، ينفلرون فجعلوا الحب؛ مرمع حلمح، قميص 
فأنشد:

ؤع""مرفقميمه وجب تخلؤ ورداؤه الفتى شرف البلّرك د ف
أبابن الحز عل الحرام" اش ين، ~ّادن الشيى عدالرزاؤا الشخ ليحل 

فولالشريف فأنشده البحر، وركوب الفر، ق يستأذنه - مكة -شريف نعي 
لأمته:من اسراتي 

الوثلمصه ت وأنتاتكفيك ه تركبالحر لج اكحاملث٠ نيم 
الو-اة:عل ءبدالرزا3االشي الشخ فأنشده 

بلللعلالفضاءحقوق عل ا مبتعان اسكفت ننعلة د أري
الفر."'الشيح وترك أحر، يالف، له وأمر دينه، مضاء الشريف له فأمر 

وغيرمموالتكلم، والخهلسبؤ، الكاسب،، إليه بمتاج ما الكتاب *ن.ا مادة أن ٥— 

الخريرىا/هأ؛.لأ\،.
. T٢٣٦/ عدالم لاين الجالس بمجة )٢( 
. ٣٢• ٦; خمحان لأبن الأعيان وفاتح )٣( 
.٩ ١ ٩. • ص الخمد، سعود بن لحمد الكتب، علمتي انفلر*كن.ا )٤( 



وحلقه.ومنطقه، يقلمه، الارتقاء يريد ممن 
أقرئهأن أعلم~ ~ءيإ يسق ولي لطيف، التأليف من نؤع الكتاب هدا أن ٦" 

فارس-ابن مل أوالأدب العلم أهل من أحد 
غضونق متناثرة ميثوثة إتيا يل الة، توجد لا ١لادة هذه أن ذلك يعني ولا 

ابنرسالة ق جاء ما نحو عل حمعها أن ضر والمر، والتوارخ، الأدب، كت—، 
معروفا.كن لر فارس 
الحجة،ؤشت، العارضة، يقوي مما الكتاب هذا مثل عل الاطلاع أن ٧" 

مواثعه.أحن ل الكلام وإيقاع الأستثهاد، حن عل ويع؛ن المدارك، ؤيومحع 
نالالفضل، ذوى عيون ق ؟كز والاستشهاد الاستدلال تجن الذي أن ٨- 

منافه فرحم بمثلها؛ أظفر 1؛ جعية روهذه الكتاب؛ هذا حتام ق فارسظ؛مح ان 
حق،®."'صد يجل محله؛ ل ست، وأوردكل وحفظها، فهمها 

الكتابعل يفقئ مما وذلك مادة، أديس، لغوي عالمر إمام من صدر أنه ٩"" 
ومولا.نوة 

محاربعل تحتوي فارس ان أوردها التي والشواهد المقارب، هذه أن — ١ ٠ 
ندبمأوق الأحوال، تقيا أوق الصداقة، ق سواء بارعة، تربوية ولفتامت، نافعة، 

أوالتحذيرالأخلاق، مكارم ل أوالرغيِخ الماس، ْع المعامل حن أوق المعيشة، 
أوالتعليمي، الشعر صمن إدراجه يمكن مما فهي ذللثإ؛ نحو أو مساوئها، من 

منازله.الثّعر تنزيل عل المدرب أو بالشعر، والتربية المعالمم 
الرجلينهض ما فكثثرأ مر~ ~ك،ا المقوس ل المالغ أثرْ للشعر أن - ١ ١ 

حكمة،عل محتوي شعر بينا إلا يشهه وما هه، غفلة ق يكون المالح للعمل 
٠ح^نه ق لأ ويستسه^م 

؛.الخليطان\/UUنوادر 



ابنممر بشعر أحدا ينفع وحل- -عز اف أن ظننت ارما ه: جريج ابن نال 
قوله؛منثدآينئي وأناباليمن سمعت حتى ربيعة أي 

يمنالي ا1تمث بملول أردت ماذا يرمنتثة غي ه لقوق اف ي
ثمنمن الحج بزك أحدث فإ ا •أأوثمنت، دنيا حاولت، كث إن 

وحججنا؛،"'.الحاج فحرجتا،ع مكة، إل الرحؤع عل ذللث، فحركتي 
زائدةبن محن مع ٠^!، قال،ت حرج ابن أن الأعيان وفيات ق الحر هدا وحاء 

ربيعةأيا ابن عمر قويا مال فخْلر نية، تحفرف ول! الحج، وقت فحضر باليمن 
الخزدمي،ت

يمنالل الكث، بهلول أردت اذا ممعسة بر غل ه لول نالي ب
نمنمن الحج بزك أخذت فإ -f—ا أوثمنت، دنيا حاولث كنتا إن 

يدعوكما فقال الح^، عل عزمتج قل أق فأح،رته معن، عل فدخلتا قال؛ 
إلولمتكنتدكرْ؟

وانطالقتفجهزق، إياها، أنشدنه ربيعة، أيٍا بن لعمر بيتتن ذكرت ت فقلت، 
فملئتاالشباب،؛ أيام صديق ل ®كان ت ء؛؛مح عزام ءثلالوهاب، الدكتور ويقول 

التي:فأنشدتهبيتط المنة، ولريصل الفرض، عل فانتصر مرة، معا 
تامالل، مهاديثن القنقم، كشيثا اس الوب، صق أر ولر 

صاحبك؛بيت تدكرت المنة بترك هممت، كل،ا بمد؛ مى ل يقول فكان 
فميها

.١ ١ .٢ ١ ١ ١ ١/ الأصفهاف الفرج لأي الأغاف )١( 
خمحانا/'ا؛0.لابن ):ا(و»يات،الأء؛ان 

.XA»_،عزام الهمهاب، عبد د• الشوارد )٣( 



الكتاب.مدا العناية إل الرغبة انبعثت وغثرها الأساب غلهذه 
وذلكوحاممة، ومم؛ن، القيمة، سْ عل اس٠اJتا نقد الكتاب هدا حهلة أما 

كايل:
يل!ما عل اشمملت وقد القيمة؛ 

وأثره*الشعر، كانة م~ 
الشعر.شأن السالف وبرة النبوية، البرة ق ورد مما مي؛ يان ب~ 
الاستشهاد.أبيات بكتاب موجز عريف ت~ 
الاستشهاد(.)أيان كاب تشر عل لباعث ا- 
الكتاب.مال.ا إحراج ل الباحث مل عّ 

فصلان:ونحه الأمشهاد( وممابه)أبيات قارص لأبن دائمة الأول؛ المم 
ماحث:أربعة ونحه فارس، لأبن نرجة الأول• الفصل 
وسيرته.قارص، ابن حياة الأول: الحث 
وتلامذْ.قارص ابن علوم الثاق: الحث 
فارس.ابن آثار الثالث،؛ الحث، 
والأدب.القد ق ونظراته قارص، ابن شعر الراح* البحث 
ص:دراطعابرأياتالأسهاد(.النصل 

مباحث؛ثلاثة ونحته 

الاستشهاد(.بكتاب)أيان تعريف الأول؛ البأح.>ثح 
الاستشهاد(.كتاب)أيان عليه احتوى ما محمل الثاف• البحث 
الاستشهاد(.كتاب)أبيات متن الثالث: الحث 
الأسشهاد(.كتاب)أبيات شمح الئان: المم 

كثيرة،مقارب فيها يكز حيث، الاستشهاد، لأبيات ذياد وتتضمن الخاتمة: 



للمائدة.تنميا فارس؛ ابن ذكر0 ما نحو عل عليها وشواهد 
-بإحال-هيالخلأالشسرعليهاهذااعاب.هد، 

يل:فيا نيتلخص اكمح j عمل أما 
فهيظك هارون عبداللأم العلامة حققها الص النخة عل اعملن ١- 

بالكتاب.التعريف عند عنها الحديث ومحاق الع١لم، ق فذة نسخة يقول~ ~كإ 
الأول؛القسم من الثاق النمل ق وذلك محردأ، الكتاب متن إثبات ٢- 
لأحلالثاق؛ النمل ل أخرى مرة كتاش تم ذلك، أياد لن مدة قراءته كهل 

والتعليقاتالحوامحي عاليه توضع مم الصفحة، أعل ق الس يآفئج، حننه الشرح؛ 
الصفحة.محمل أل 

قوله:ذلك مثال بالأييات، فارس ابن عليها انتشهد الش الضارب ترنيم ٣" 
أنشده:عهده، عا حال قل. مودة ذا رأى إذا ®وكان 

ا"'ألوانالخل ذاك افه مدل د ئئههده كنت، ما عل الخليل يس ل
الخّ. مودة. ذا رأى إذا وكان ~ ١ هكدا:رنم)١( الضرب هذا فبل يوضع 

فهميسر والرقيم ترقيم، بادون حاء الكتاب أصل لأن الواقي؛ وعكدا 
غثرْ•عن مفرك، يمملكل القمري، 
الجرد•التن دون الثردح بالتن خاص التربم وهذا 

الكتاب،أصل عل هارون عبداللأم العلامة تعليقات من الإفادة ٤- 
)م(.بحرف بذيله عنه ينقل ما وتمييز 
إلأكثرئ عنون وقد الحاشية، ل قاتليها إل الأصل أبيات عزو ٥- 

والاطلاع.البحث، من تيسرل ما بحؤسب أومصادرها قاتليها، 

.١ ٥ ٥ / ١ الخطوطات نوادر ( ١ أ 



الصائر.من عاليه اطلعت ما بحب أجده فلم الباش وأما 
تكونأن يبعد ولا عليها، أطلع لر أحرى مصادر ل موجودة تكون وم 

حظلهم يكن إ الذين فارس ابن معاصري بعض نمول من الأمحات تلك 
سالنهرة.

وشاعر.أديب سيأق- -كإ فهو ه، نففارس ابن مقول من تكون وقد 
ألفاظها،وتحليل اكرية، بحورها بذكر وذلك الأصل، أبيات ثرح ٦" 

بالضرب.وثتلقه ومناسبته، البيت،، معنى لبيان التعرض ثم 
الأصل،ق فارس ابن ذكره ئا للاستشهاد تصلح أبيات نيادة ٧" 

أوي، يمز مما أكثرها لأن عزو؛ يدون متورد ؤإلأ أمكن، ما لقانليها وعروها 
فاتله.أعرنط أن دون أحففله مما 

ألاولأجل ذاته، بب، للمصائرها، إل الشواهد تاللث، تعزى لن كد.لان، 
لداممره؛ الأصل عل شواهي. أورديتح الش الأبيات إذ الكتاب؛ حجم يكثر 

أوإشكال،، أو تعليق، حوله يدور أو مناسة، له كانت، ما إلا منها يعزى لن 
قمة.أو فح، خلا 

فكانت،الأمثال؛ محرى جرى مما تكون تكاد متورد اش الأبيات إن نم 
مسميه.بخصوص لا لفعلها، بعموم العجرة 
والثأراهل.الضارب ببعض تتعلق التي واللح بعض إيراد ٨" 

نحرجلئلا الشرح؛ ي الإطالة U لر ممرأ الكتاب يثقل ألا ل ورغه 
-كاuندة ص نحالوان لا والإطالة الاستطراد، فإن ؤإلأ ساقه، عن الكتان، 

الثراح"•بعض هوصنع 
الإملال،.حد إل وقئثوصل أصله، عن بالوصؤع ند،زج التلريقة هن.ْ أن غجر 



يلحقأن ولأجل القمري، فهم نى لتالنواهد؛ إيراد عل الحرص لكن يأنا 
_lAjjUa ، عنازلها.وتنزل

واللهالكتاب، هذا إحراج ق العمل عليه بّر محيما محمل هو ~تقريياّ فهذا 
التكلأن.وعليه الممان، 

سره،عل وحل— —عز اممه أشكر أن إلا القيمة هن، ختام ل يعني ولا 
—حلت،أساله كإ والعمل، القول ل والإخلاص القبول، وأسأله ؤإعانته، 
الحناء.محر وأهاله العلم عن ونحريه درحاته، ؤيرغ فارس، لأبن يغم أن فدرته" 

هذاإخراج عل أعان من كل الحناء خثر نحزى أن وتعال" "ئارك أماله كا 
علاض وصل أولأوآخرأ، ه والحمد مشورة؛ أو تصحيحآ، أو مراحعة، الكتاب 

وصحبه.وآله محمد نبينا 

٤٦٠الزلفي؛صب؛ 
بما/ا//ا"اإله

الإسلامية-والدراسات كلية - القصيم جامعة 
ايياصرةو١الداما العقيدة قم 

www.toislam.net
alhamad@toislam.net



س)إ،قإسمصد(

اءساامو

وهاباهفارس لإبن دراط 

)اسااتالأ،،ااابيد(

هم٠ادن:وتعت4 

قايسابن ترجمة ؛ الأوو الفصل 
الاستشهاد()ابيات ممتاب دياسة الثاثي: الفصل 





_IJ_I

فارسابن ترجمة 

وتعته؛

وسيرتهفارس، ابن حياة الأول: البعث 
وتلاميذهفارس، ابن علوم الثانى؛ البحث 
فارسابن آثار الثالث: البحث 
والأدبالقد ق وظرام فارس، ابن شعر الرابع؛ البحث 





ا1مثاالآوو:ماهابجهرس،ومم

محيبن نكرا بن فارس بن أخمد أبوالخس؛ن م ومماته؛ قايس ابن *وم أدلأ• 
فارس-بابن والشهور المعروف؛الرازي، القزرض، حيمإ ابن 

الراحمأصحاب من احد يذكر ولر الجري، الراح القرن أواتل ل ولد 
يدورادءدثين— الباحشن بعض ذكر ~كءا لكنه للأد0، محددا تارثغا الأفدمين 

حولئم'اا'اه.

إلرحل لكنه الري، ل مقامه أكثر وكان تيمداذ، ونشأ بقزؤين، ولد وئد 
العلم.لتلقي يلادممره؛ 
اللغة،مقاسي ل ا-دان أبو ابنه عنه روى لغويا، شافعيا فقيها أبوه وكان 

واللامان،.الألفانل، ومنخر الماحي، وق 
عندالمروري ؤ، زادوها ك،ا ف؛ها زانية والزاي الري، إل ب والرازي 

الشاهجان'".مرو إل ية الن

يقولأءجم-ا، يكون أن ؤينفي ءربيا، أصل من أنه الماحشن بعض ؤيركد 
روقدفارس؛ لأبن الألفافل منخر لكتاب تحقيقه مقدمة ق تاجي هلال الأستاذ 

أنهس نل ما غم عليه، دلل لا دغم وعو أعجمي، أصل س أنه بعضهم زعم 
كانن،الأول الإسلأمة القرون، ق إيران أن والواقع القزاونة، بيان بمكلم كان 

لةملمj، وليس واستوطنتها، الفتوح أيام رحلت التي العرية بالمائل تزخر 

٣٣٢آ/ للذمي دانمر ٢، ١ ٨ و  ٣٨و  ٨٢أ/ الحموي وام-ت، الأدباء معجم اننلر ( ١ت 
متخثرمقدمة وانظر ، ٩٥. ١ للقفعلي الرواة ؤإنياْ ، ٣٥٢ا/ الوعاة وبغية ، ٣٦٧و

.١ _ه ١ ٤ ص نام هلال الأمتاذ له وغيم حققه فارس لأبن الألفاظ 
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