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 وص الشعرّية في كتاباستدراكات َعلى النص  
 "شعراء عباسّيون"
 للمهندس السيَّد َحاِتم غنيم

 تمهيد:

َجْمع  أشعار من ف قدت دواوينهم من الشعراء أمر ليس بالهّين، فهوو يحتواإ ىلوى 
التنقيووب فووي كوو  يمكوون التوصوو  ىليوو  موون المراجووع والكتووب الم بوعووة والم  و ووة، 

رجيح نسووبة الشووعر ىلووى فووة وا تيووار ا؛نسووب  عووتو  علووى توولومقارنووة الروايووات الم ت
بوا تتف المراجوع، وغير وا مون وسوات  التورجيح  ت شاعر ما عند اال تتف فوي نسوب

ق جيدا  ولوم من المراجع الم بوعة لم ي َحقَّ  . فإذا أ ذنا باالعتبار أن كثيرا  واالستدال 
نتف المتبقيوة مون نتواإ شواعر موا. س، َعِلْمنا مدى الجهد الذي يبذ  في جمع الي َفْهرَ 

وقد قام المستشرق الدكتور غوستاف فوون غرنبواوم بجموع أشوعار عود  شوعراء نشور ا 
، وقوود قووام ا؛سووتاذ الوودكتور (1)(Orientalia) دراسووات وتعليقووات قّيمووة فووي مجلووة مووع

ح  محمووود يوسوووف نجوووم بترجموووة الدراسوووات ال اصوووة بثتثوووة شوووعراء عباسووويين، وَصوووحَّ
 86ليهووا شوويتا  ممووا فووات الوودكتور غرنبوواوم )حوووالي ص، وأضوواف ىنصووو بعضووا  موون ال

. وقووود قووام الووودكتور ىحسوووان عبووواس (2)بيتووا ( ثوووم نشووور ا فوووي كتوواب )شوووعراء عباسووويون(
 بمراجعة الكتاب.

 الشعراء موضع الدراسة:

وووووت دراسوووووتهم فوووووي الكتووووواب الموووووذكور  ال يجموووووع بوووووين الشوووووعراء الثتثوووووة الوووووذين َتمَّ
يوووواس ىو بدايووووة الدولووووة العباسووووية  فم يووووع بوووون سوووووى وجووووود م فووووي عصوووور واحوووود،  وووو

الشوووووواعر الت ووووووي، نووووووديم الوليوووووود بوووووون ي،يوووووود، والمسووووووتهتر المووووووتهم بال،ندقووووووة، ي تلووووووف 
المتفووووور    ي نمووووو  حياتووووو  ومواضووووويع أشوووووعارر عووووون سووووولم ال اسووووور، شووووواعر الوووووبتفووووو

الشووووومقمق الشووووواعر  وكت موووووا غريوووووب عووووون أبوووووي  اء والووووووال لمووووودل ال لفووووواء وا؛مووووور 
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ذا كووووووان  وووووووذا اال وووووووتتف ي َصوووووووع ب المقارنوووووووة الَفِكوووووو  المنتقووووووود السووووووو ا ر المتوووووووذمر. وا 
حوووود ابووووين  وووورالء الشووووعراء، وال ي شووووعرنا بوجووووود مبووووّرر لجمووووع أشووووعار م فووووي كتوووواب و 

 ء ووووووواع، فلعووووووو  مثووووووو   وووووووذا اال تيوووووووار يسووووووواعد فوووووووي ى(3)دون غيوووووور م مووووووون الشوووووووعراء
البوووووواحثين صووووووور  شوووووواملة لجميووووووع نووووووواحي العصوووووور الووووووذي عاشوووووووا فيوووووو . وقوووووود قَوووووودَّم 

ن غربنوووووواوم لمحووووووة موووووووج،  عوووووون حيووووووا  كوووووو  شوووووواعر، والنووووووواحي الفنيووووووة افوووووو ا؛سووووووتاذ
علوووووووى ىيجا، وووووووا قّيموووووووة ومفيووووووود   بهوووووووا وتجووووووودر متحُتهوووووووا  وتعليقات ووووووو    التووووووي يتمّيووووووو،

 للباحثين في ت ور الشعر العباسي وتاري  .

 هذه االستدراكات:

عنوودما حصوولت  علووى الكتوواب )قبوو  حوووالي عشوور سوونوات( وبوودأت م العتوو ، لووم 
تتّبع ما فات ا؛ساتذ  الذين سا موا في جمع نصوص  والتعليق عليو ،  ي  ر ببالي

ووّ  وقتووي، ومثوو   ووذا الهوودف يسووتل،م  وذلووأل ؛ن عملووي فووي حقوو  الهندسووة يسووتيرق ج 
التفر  ومراجعة الكتب و،يار  المكتبات )كمكتبة الجامعة مثت (، وأنا لضيق وقتوي ال 

تبووي ال اصووة، و ووي، مهمووا بلوو  أسووت يع الرجووو  ىال ىلووى المراجووع الموجووود  فووي مك
حجمها، يعو، ا الكثير من المراجع. ولكننوي عنودما وصولت فوي م والعتي ىلوى   ور 
ما جمع لسلم ال اسر، وجدت المترجم قد أضاف بيتين عن كتاب "الورقة" اعتبر ما 

  (4)من البحر السريع، و ما
   مسوووووووووووووووووووووووووووووووتقبت  مقعيوووووووووووووووووووووووووووووووا  ت الووووووووووووووووووووووووووووووو

 و ّيوووووووووووووووووووو  و ووووووووووووووووووووو علووووووووووووووووووووى أر افوووووووووووووووووووو 
 

 قلووووووووووووت أَكووووووووووووبْ حتووووووووووووى ىذا اسووووووووووووتدبرت  
 يقصووووووووووور عنووووووووووو  المح،موووووووووووان والّلَبوووووووووووبْ 

 
، فوي قصويد  (5)ألتين في شعر علي بن جبلوة الَعَكووّ وبما أنني أعرف  ذين البي

من بحر الرج،، فقد ُننت في البداية أن صدر البيوت ا؛و  فيو   لو ، وأن النسوبة 
( 8)حتوى رجعوت ىلوى كتواب الورقوة ،لسلم غيور صوحيحة، أو علوى ا؛قو  مشوكوأل بهوا

 َكوَّأل، حيث ذكر البيت ا؛و  كما يلي البيتين في ترجمة العَ  فوجدت
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 تحسوووووووووووووووووووب  أقعووووووووووووووووووود فوووووووووووووووووووي اسوووووووووووووووووووتقبال 
 

 و ووووووووووو ىذا اسووووووووووتدبرت  قلووووووووووت أَكووووووووووبْ 
 

 "وقد أ ذ  ذا المعنى من سلم ال اسر حيث يقو   ثم قا  

 مقعيوووووووووووووووووووووووووووووووا ت الووووووووووووووووووووووووووووووو  مسوووووووووووووووووووووووووووووووتقبت  
 و ووووووووووووووووووووو علووووووووووووووووووووى أر افوووووووووووووووووووو  و ّيوووووووووووووووووووو 

 

 حتوووووووووووووووى ىذا اسوووووووووووووووتدبرت  قلوووووووووووووووت َأَكوووووووووووووووبْ 
 ّلَبوووووووووووووْب"يقصووووووووووووور عنووووووووووووو  المح،موووووووووووووان وال

 
فأدركووت بديهووة أن  نوواأل   ووأ موون الناسوول لهصوو  اسووتبد  بوو  عجوو، بيووت سوولم 

( 7)كموو  بيتووي علوويأ)الووذي  ووو موون البحوور السووريع( بعجوو، بيووت علووي بوون جبلووة، ثووم 

ا ووتتف  أن البيتووين لسوولم، ولووم يوضووحا( 6)الكتوواب ا  فووي ال  ووأ  فتووو ََّم محق قووااسووتمرار 
شووعر  وال بوود أن محقووق ال بعووة ا؛ولووى موون البحوور بووين صوودر البيووت ا؛و  وبقيووة ال

، و ووووي التووووي رجووووع ىليهووووا الوووودكتور نجووووم، لووووم ينب وووو  أيضووووا  ىلووووى  ووووذا (9)كتوووواب الورقووووة
 اال تت ، فتبع  الدكتور نجم في و م .

عنووود ذلوووأل حاولوووت أن أجووود تكملوووة بيوووت سووولم فوووي المراجوووع المتووووافر  لووودى فلوووم 
 سوبا  لبعض العرب بيتا  من( 10)أوفق، ولكنني وجدت  في كتاب الوسا ة

 أقعدا ت ال  مستقبت  
 

  و ىذا استدبرت مكبوب  و 
 

، ىال (11)ورغوم أننوي لوم أقوع علوى قصوويد  لسولم علوى  وذا الوو،ن وبهوذر القافيووة 
أننووي رجحووت أن يكووون  ووذا  ووو بيووت سوولم المووذكور فووي "الورقووة" وكلمووة )أقعوودا( فووي 

 صدر البيت رواية أ رى للبيت.

ا وقعووت علووى بعووض النصوووص لسوولم ليسووت و ووت  بحثووي عوون بيووت سوولم  ووذ
موجووووود  فووووي المجموعووووة المنشووووور ، فووووَدونت ها لنفسووووي أوال ، ثووووم لمووووا وجوووودتها مجموعووووة 

بعوض  نجم  واستكماال  للبحث َتَتبَّعت  صالحة، ع،مت على ىرسالها لهستاذ الدكتور 
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النصووص التووي فاتتو  ؛بووي الشومقمق وم يووع، ولكوون ا؛مور اسووتيرق منوي أكثوور ممووا 
ثوووم حووودثت عواتوووق منعتنوووي مووون ىرسوووا  موووا جمعوووت ىليووو ، وبعدتوووذ رأيوووت مووون  قووودرت 

كويت تبقوى فوي انتُوار  بعوة ثانيوة لا؛فض  نشر  ذر االستدراكات تعميما  للفاتد ، و 
 من الكتاب لكي تُهر للنور.

بيتوا   40بيتا  لسلم و 48بيتا  لم يع و 15  من ا؛بيات وبل  مجمو  ما تتبَّعت  
ن من الجهد الذي قام ب  جامعو الكتاب، فكثيور ؛بي الشمقمق. وال  أريد  نا أن أ َ و 

من الكتب التي رجعت  ىليها لوم تكون قود   بعوت بعود، ولويس موا قموت  بو  ىال محاولوة 
 ت  بها إلكما  ما بذلور من جهود.قف  أرجو أن أكون و  

 األبيات المستدركة على ما جمع لمطيع:

 البرصان.، ا؛و  في 5/803ت ريجها  الحيوان  -أ
 )من المنسرح(                316والعرجان 

 قووووووووووود دلََّهْتنوووووووووووي  ويلوووووووووووة الع ن ووووووووووووقِ  -1
َبوووووووتْ إأقلَوووووووق  ِمووووووون ب عووووووود ا فووووووو -2  ن َقر 
 

وووووووووب   وووووووووو  ا؛ ل قووووووووويوح   عنووووووووواق ِمووووووووون   
 فووووووووووووالقرب أيضووووووووووووا  ي،يوووووووووووود  فووووووووووووي َقَلقووووووووووووي

 
 )من البسيط(             151ت ريجها  اإلبانة  -ب

 َأَبى ج،اتي على مدحي ل  وغدا -1
 

 

 يعم   اِجَي  جهت  بناِتل ِ  
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 فت يمي ،  من  اجيِ  ماِدَح    -2
 

 

ق ق في ِ    نَّ  مِل ِ َُ  وال ي ح 
 

 حافُةملو كان للسيف عقٌ  أو  -3
 

 

 لما َقَرى ِجْيد  جالي  وصاقِل ِ  

 
 

 )من الطويل(         351/ 12ت ريجها  تاريل بيداد  -إ
ّبيوووووووأل حتوووووووى كوووووووأ -1  ننيوموووووووا ،ا  بوووووووي ح 
 

 

 برجوووووووووووووووووووووِع جوووووووووووووووووووووواِب السووووووووووووووووووووواتلي عنوووووووووووووووووووووأل أعجوووووووووووووووووووووم   
 

 ال سوووووولم موووووون قووووووو  الوشووووووا  وتسوووووولمي -2
 

 

 و وووووووووووووو  حووووووووووووووي  علووووووووووووووى النوووووووووووووواس َيسوووووووووووووولم   -سوووووووووووووولمتِ - 
 

 )من مجزوء الكامل المرفل(                           70ت ريجها  اإلبانة  -د
 يووووووووووووووا ابوووووووووووووون الجحاجحووووووووووووووة الق وووووووووووووورو -1
 والمستضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواء برأيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  -2
 عوووووووووووووووووووووووارَض ِعلَّوووووووووووووووووووووووة  ال َتْشوووووووووووووووووووووووأل   -3

 الكوووووووووووووووووووووووووووورامِ  السووووووووووووووووووووووووووووادِ  الي وووووووووووووووووووووووووووور   مِ 
 مووووووووووووووووووووووووووووامِ وبوجهوووووووووووووووووووووووووووو  وابوووووووووووووووووووووووووووون اإل

 َولَّووووووووووووووووووووى ولوووووووووووووووووووووم َيوووووووووووووووووووووأل  ذا عووووووووووووووووووووورامِ 
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 فاللوووووووووووووووووووووو  َجلَّووووووووووووووووووووووى مووووووووووووووووووووووا توووووووووووووووووووووورا -4
ة   -5  وكسووووووووووووووووووووووواأل عاجوووووووووووووووووووووووَ  ِصوووووووووووووووووووووووحَّ
 والبووووووووووووووووووووووووود ر ي كِسوووووووووووووووووووووووووب   الَمحوووووووووووووووووووووووووا -8
 

 َكوووووووووووووووووَم ِمووووووووووووووووون سوووووووووووووووووحاتبها الِعُوووووووووووووووووامِ 
 وسوووووووووووووووووووووووووووتمة   وووووووووووووووووووووووووووو   السوووووووووووووووووووووووووووقامِ 
 ق  سوووووووووووووووووووووونى اإلضوووووووووووووووووووووواءِ  التمووووووووووووووووووووووامِ 

 
 45ا؛ربعوووة فوووي كنايوووات الجرجووواني ، وا؛بيوووات 139ت ريجهوووا  در  اليوووّواص  - وووو

مووون  87ص  87و موووا المق وعوووة  –منسووووبة ليحيوووى بووون ،يووواد، والبيتوووان ا؛ يوووران 
)من البسيط( 2/81منسوبان لم يع في الييب المسجم  -كتاب )شعراء عباسيون(

                             
  أمن قلوص غدت لم يحذ ا أحد -1
 و انوووووووووووووووووووووووواأتووووووووووووووووووووووووذكر ا بالرموووووووووووووووووووووووو   ىالّ   

 
   ان العقا  لها فانبتَّ ىذ نفرت -2
نمووووووووووووا الوووووووووووووذنب فيهوووووووووووووا للوووووووووووووذي  انوووووووووووووا    وا 

 
 َومِقلَيوووووووووووووووووة   أوليتنوووووووووووووووووا منوووووووووووووووووأل  جرانوووووووووووووووووا  

 
 

 تيشوووووووووانا ولوووووووووم ت،رنوووووووووا كموووووووووا قووووووووود كنوووووووووتَ   
 
 
 
 

 َ ف ووووض عليوووووأل فموووووا فوووووي النووووواس ذو ىبووووو 
 

 

ْوَن أحيانوووووووووووووووووووووووووواأىال و     ْين ق ووووووووووووووووووووووووو  َيْشووووووووووووووووووووووووور 
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 مالحظات أخرى على ما ُجمع لمطيع:

ن م لوووع البسوووي  ولووويس مووون مجووو،وء البسوووي . وكوووذلأل مووو 37ص  11المق وعوووة  -أ
موون مجوو،وء الرجوو، ال  هوويف 80ص  52  أمووا المق وعووة 41ص  19المق وعووة 
 من السريع.

  ي لعبدالل  بن معاوية في م يع، ونسبتها لم يع َوْ م. 39ص 18المق وعة   -ب
ن ِسبت لم يع عن الحماسة، و وي مون ضومن سوبعة أبيوات  41ص 19المق وعة  -إ

، منسووبة لحمواد عجورد فوي رثواء ا؛سوود بون  لوف  ومموا 325/ 14 في ا؛غاني
 يرج ح ما جاء في ا؛غاني أنَّ ذكر ا؛سود جاء في البيت الرابع 

وووووووووواَرى  علوووووووووى صووووووووودى أسوووووووووود الم 
 

 فووووووووووووي اللَّحوووووووووووود والتوووووووووووورب والصووووووووووووفيحِ 
 

ممووا يركوود أنهووا فووي رثوواء ا؛سووود ولوويس فووي رثوواء يحيووى بوون ،يوواد كمووا فووي 
 الحماسة.

ليسووت فووي موووت أبيوو  ولكوون فووي غووتم اسووم  محموود بوون  42ص  23القصوويد   -د
 سالم ساَفَر ىلى الري..

)ستة أبيات( نقلها الجامع عن ا؛غاني لم يع، و ي  54ص 40المق وعة  - و
بيتا   23)لجنة التأليف( ومنها  3/189بيتا ( في ديوان   28لبشار من قصيد  )

 ا ( لبشار.بيت 23) 116لبشار، وفي نور القبس  3/163في ا؛غاني 
 لم يع. 58ص  45ال دلي  على نسبة المق وعة  -و
 لعنا على ما ا، لم يستقم فيها و،ن البيت ا؛و ، ولو 73ص 78المق وعة  -،

 في ا؛ص  لرجح عندنا أن قراء  البيت يجب أن تكون 
 ا م سمَّى باسم النبّي الذي  صَّ ب  الل  عبدر ،كرّيا.ي 
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تها من اله،إ ما عدا البيت ا؛و ، فالرواية ، جميع أبيا73ص 77المق وعة  -ل
الوافر. وتصحيح البيت )عن بداتع البدات  ص  ءالمذكور  في الكتاب من مج،و 

217 ) 
 ال يا بأبي الناُر من بينهم  َنْحويأ

 و و بهذر الرواية من اله،إ أيضا .
( قصيد  في  جاء أصفهان لعترار)؟؟( ال يا  352في الهفوات النادر  )ص  - 

 32من المق وعة  8، 5، 4أبيات، جاء من ضمنها ا؛بيات   شر من ع
 .46ص

 األبيات المستدركة على ما ُجمع لسلم:
 )من مجزوء الرمل(               70ت ريجها  كنايات الجرجاني  -أ

  وووووووووووووووا  لوووووووووووووووي ،يووووووووووووووود قبووووووووووووووواءْ  -1
 ق وووووووووووو  لموووووووووووون يعوووووووووووورف  ووووووووووووذا -2
 

 ليووووووووووووووووووووووووووووووت عينيوووووووووووووووووووووووووووووو  سووووووووووووووووووووووووووووووواءْ 
 أموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووديح أم  جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواءْ 

 
 )من السريع(             1/305ت ريجها  ا؛نوار  -ب
 ِدي والشوووووووووووومس  محجوبووووووووووووةوَأغتوووووووووووو -1
 ضوووووووووووت  ذي ميعوووووووووووةبسوووووووووووابِ  ا؛ -2
 َ لقووووو  مثووووو  الشووووو ر مووووون   اديووووو -3
 يووووووووووووووووووووا  عقت الوووووووووووووووووووو  مسووووووووووووووووووووتقبت  م -4
 يشوووووووووورف أو يوووووووووونح  كوووووووووو   معووووووووووا   -5
وووووووووْعَرى علوووووووووى وجهووووووووو  -8  كأنموووووووووا الش 
وووووووووو  بعَضوووووووووو  -7  يحموووووووووو  منوووووووووو  بعض 
 كووووووووووووووووووالريح ىال أنهووووووووووووووووووا صووووووووووووووووووور  -6
 

 لوووووووووووووم َتْنَسوووووووووووووِفر عنهوووووووووووووا الجتبيوووووووووووووب  
ووووووووووووووووت لوووووووووووووووو  سوووووووووووووووواق وعرقوووووووووووووووووب    تمَّ
 ىذا عوووووووووووووووووووودا والووووووووووووووووووووب ن  مقبووووووووووووووووووووووب  
 و وووووووووووووووووو ىذا اسوووووووووووووووووتدبرت  مكبووووووووووووووووووب  
 فوووووووووووووووووال لق تصوووووووووووووووووعيٌد وتصوووووووووووووووووويب  
 وفووووووووووووي مجوووووووووووواري المووووووووووووتن تووووووووووووذ يب  
 فراكووووووووووووووووووووووووب منوووووووووووووووووووووووو  ومركوووووووووووووووووووووووووب  

 وتقريوووووووووووووووووب   يسووووووووووووووووومو بهوووووووووووووووووا شووووووووووووووووود  
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 )من الكامل(    64ت ريجها  الصبح المنبي  -إ
 وكتاتب تيشى العيون ىذا جرى -1

 
 

 رجراإ  ماء الحديد عليهم ال 
 

رق  ا؛ -2  ة فيهم  سنّ وتفرقت ، 
 

 

 َتسقي الحنايا ما لهنَّ م،اإ   
 

 ن،لت نجوم اللي  فوق رروسهم
 

 

 ولكّ  رأس كوكٌب َوّ اإ   
 

، مع ا تتف بسي  في 98 -95ص  7البيت ا؛ ير  و السابع من القصيد  
 الرواية.

 لكامل()من ا          188 -185عجا، واإليجا، ت ريجها  اإل -د

 ن الشووووووومس ببابووووووو  ورواقووووووو أملوووووووأٌل كووووووو -1
 

 

 صووووووووووووووووووووووووووووووبالِ    االمسوووووووووووووووووووووووووووووواء واالمتهلّوووووووووووووووووووووووووووووو 
 

ذا حللوووووووووووووووووووَت ببابووووووووووووووووووو  ورواقووووووووووووووووووو  -2  وا 
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 فووووووووووووووووووووووانِ،ْ  بسووووووووووووووووووووووعد  وارتحوووووووووووووووووووووو  بنجووووووووووووووووووووووالِ  
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 11، و نسبها لبكر بن المعتمور فوي ص468ت ريجها  التمثي  والمحاضر   -ي
 )من مجزوء الوافر(                من نفس الكتاب 

 ؛يوووووووووووووووووووووووووام  والِيَيووووووووووووووووووووووووور   وووووووووووووووووووووووووي ا -1
ُ ووووووووووووووووووووووما  فووووووووووووووووووووووت تجووووووووووووووووووووووَ،ْ  و  -2  ن َع
 أتيوووووووووووووووووووووأس أن تووووووووووووووووووووورى فرجوووووووووووووووووووووا -3
 

َُووووووووووووووووووووووووووووور    وأمووووووووووووووووووووووووووووور  اللووووووووووووووووووووووووووووو  منت
 مسَّوووووووووووووووووووووووأل الضوووووووووووووووووووووووَرر  الوووووووووووووووووووووووبتء  و 

 ؟فوووووووووووووووووووووووووووووأين اللووووووووووووووووووووووووووووو  والقوووووووووووووووووووووووووووووَدر  
 

 
 )من الطويل(  335 -334/ 1ت ريجها  المنا،  والديار  -أل
 ستم على ا؛ ت  والمن،  القفرِ  -1
  
 ن كووووووووووووووان ال يعنيوووووووووووووو  وصوووووووووووووولي وال َ جووووووووووووووريا  و  
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 ولكووووووووووووووووووونَّ  ثوووووووووووووووووووار ا؛حبوووووووووووووووووووة بينهوووووووووووووووووووا -2
  
 َبِلوووووووووووْيَن وموووووووووووا َتبلوووووووووووى البتبووووووووووو   فوووووووووووي صووووووووووودري 

 
 
 
 
 
 
 
 )من البسيط(                       341/ 2ت ريجها  الحلة السيراء  -م
 
 أمين الل  والدر أكِرْم بقرم   -1
 

 
 وأم   أم  موسى بنت منصورِ  

 
 منسرح()من ال         192ت ريجها  الرسالة الموضحة  -ن 

 ر كأنها روضة منوَّ  -1
 

 تنسمت في أوا ر السحرِ 
 

 من قصيد  واحد . 100ص 18لعّل  والمق وعة 
 
 )من الكامل(         386/ 1ت ريجها  المحاسن والمساوئ  -س
 ن ال تفووووووووووة لووووووووووم تكوووووووووون ب تفووووووووووةى -1
 

 
 حتوووووووووووووووووى اسوووووووووووووووووتقّرت فوووووووووووووووووي بنوووووووووووووووووي العبووووووووووووووووواسِ  

 شووووووّدت مناكووووووب لووووووم تكوووووون ب تفووووووة -2 
 

 
 لينووووووووووووووووووووووووو  بشوووووووووووووووووووووووووماسِ كالووووووووووووووووووووووووود ر ب لووووووووووووووووووووووووو   

 من قصيد  واحد . 108ص  29والمق وعة  مالعله 
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 )من الكامل(  361 ، نصر  الثاتر على المث  الساتر3/65ت ريجها  الشريشي  - 
 أقووووووووووووبلن فووووووووووووي رأد الضووووووووووووحّي بنوووووووووووووا -1
 

 ي ْسوووووووووت رن وجووووووووو  الشووووووووومس بالشووووووووومسِ 
 لبشار مع بيت   ر. 31في  بقات الشعراء  

 )من المتقارب(    235/ 14ت ريجها  تاريل بيداد  -ف
 وليووووووووووووووووت ا؛ميووووووووووووووووور أبوووووووووووووووووا  الووووووووووووووووود -1
 

 ي،يووووووووووووووووَد، ي،يوووووووووووووووود  كمووووووووووووووووا ينووووووووووووووووتقْص 
  

 )من الخفيف(    20/163، ا؛غاني 37  ت ريجها  بداتع البدات -ص
 

 ... يحيى أَ    من كّف يحيى -1
 

 ... لَ  و    أن يحيى بو
 )من الطويل(   387/ 1 ئالمساو و ت ريجها  المحاسن  -ق 

  ي دِرأل الينى أليس أحقَّ الناس أن -1
  ْ م َرّجوووووووووووووووووي أميووووووووووووووووور المووووووووووووووووورمنين وسووووووووووووووووواِتل   

 ونوووووواتت لقووووود بسووووو  المهووووودي  عووووودال   -2 
 

 
 كأنهمووووووووووووووووووووووووا عوووووووووووووووووووووووود   النبووووووووووووووووووووووووّي وناِتل وووووووووووووووووووووووو ْ  

  
 )من الوافر(    274ت ريجها  تاريل ال لفاء  -ر
 وباكيووووووووووة علوووووووووووى المهوووووووووودّي َعْبوووووووووووَرى -1
 

 
نَّوووووووووووووووووووووت، جنونوووووووووووووووووووووا   كوووووووووووووووووووووأّن بهوووووووووووووووووووووا، وموووووووووووووووووووووا ج 

 توقوووووووووود َ َمَشووووووووووت محاسوووووووووونها وأبوووووووووود -2 
 

 
 غوووووووووووووووووووووووووووووووووووووداتَر ا، وأُهووووووووووووووووووووووووووووووووووووورِت الق رونوووووووووووووووووووووووووووووووووووووا 

 لوووووووووووتن بلوووووووووووَي ال ليفوووووووووووة بعووووووووووود عووووووووووو،   -3 
 

 
 لقووووووووووووووووووووووود أبقوووووووووووووووووووووووى مسووووووووووووووووووووووواعَي موووووووووووووووووووووووا بلينوووووووووووووووووووووووا 
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 سوووووووووووووتم اللووووووووووووو  عوووووووووووووّد  كووووووووووووو  يووووووووووووووم -4
 

 
 علوووووووووووووووووووى المهووووووووووووووووووودّي حيوووووووووووووووووووث ثَوووووووووووووووووووَوى ر ينوووووووووووووووووووا 

 ا جميعوووووووووووووواتركنوووووووووووووا الوووووووووووووودين والووووووووووووودني -5 
 

 
 بحيوووووووووووووووووووووووووووث ثووووووووووووووووووووووووووووى أميووووووووووووووووووووووووووور  المرمنينوووووووووووووووووووووووووووا 

 
 مالحظات أخرى على ما ُجِمع لسلم:

توووروى  -95ص 7سوووبة البيتوووين السوووابع والثوووامن مووون القصووويد  يضووواف ىلوووى ن -أ
، و؛شوووجع فوووي ال بقوووات 532/ 2؛بوووي الهوووو  الحميوووري فوووي فووووات الوفيوووات 

مووع بيووت   وور، و؛شووجع فووي  16/158 ، والثووامن ؛شووجع فووي ا؛غوواني252
قصيد  بنفس الو،ن والقافية. وينسب البيت السابع أيضا  لبشار،  94ا؛وراق 

 .242/ 19انتحل  سلم في ا؛غاني 
  23/24مووووون م لوووووع البسوووووي ، وكوووووذلأل القصووووويد   100ص  16المق وعوووووة   -ب

 .104/ 103ص
فووي  )ومعهمووا بيووت ثالووث( ن ِسووبا 101ص 23موون القصوويد   24، 23البيتووان  -إ

 ؛شجع. 187/ 16لعنان، وفي ا؛غاني  204الجهشياري 
يووروي ابوون قتيبوة أن معاويووة كوان يتمثوو  بووالبيتين  3/166فوي عيووون ا؛ بوار  -د

، و وووذا و وووم، وا؛رجوووح أن ا؛بيوووات لسووولم، 110ص 40مووون القصووويد   4، 1
 .45فهي كذلأل أيضا  في المرقصات 

 نجال الحاجب. ي في نجال الحاجة وليس في  112ص 45المق وعة  - و
 رأيتووووووووووووأل فووووووووووووي النوووووووووووووم أ عمتنووووووووووووي -1

 بشوووووووووووووووووووورواأفقلووووووووووووووووووووت  لصووووووووووووووووووووبياننا  -2

 قواصووووووووووووووووووووووور توووووووووووووووووووووووأتيكم  بووووووووووووووووووووووواكرا   -3

 فووووووووووووووووووووووأمَّ العيووووووووووووووووووووووا  وصووووووووووووووووووووووبيان ها -4

 قواصوووووووووووور موووووووووووون تموووووووووووورأل البارَحووووووووووووو ْ 

 برريوووووووووووووووا رأيوووووووووووووووت  لكوووووووووووووووم صوووووووووووووووالَح ْ 

 ال فتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووأتيكم  راتَحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ْ ا  و 

 َحوووووووووووو ْ ىلووووووووووووى البوووووووووووواب أعيوووووووووووونهم  ام
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 نهوووووووووووا حلوووووووووووو ىنعوووووووووووم   فقووووووووووو  لوووووووووووي -5

 وَصووووووووووووووووود ق بنجحوووووووووووووووووأل تعبيَر وووووووووووووووووا -8

 

 ود  عنوووووووووووووووووأل  ال ىنهوووووووووووووووووا مالَحووووووووووووووووو ْ 

 فوووووووووووووووووت بوووووووووووووووووأل تعبير  وووووووووووووووووا نا،َحووووووووووووووووو ْ 

 

 موووووووورر تبتنووووووووي المكرموووووووواتافأنووووووووت  -7

 

 
 َسوووووووووووووووووووووبوٌق ىلوووووووووووووووووووووى الصوووووووووووووووووووووفقة الرابَحووووووووووووووووووووو ْ  

 
 يووووووووووووووداأل  َيووووووووووووووٌد لسووووووووووووووهام العوووووووووووووودى -6

 

 

 وأ  وووووووووووووووووووووورى َ؛فواقهووووووووووووووووووووووا ماتَحوووووووووووووووووووووو ْ 

 ْْ 
 
، جمهووور  ا؛مثوووا  1/321، المستقصوووى 2/254ت ريجهوووا  مجموووع ا؛مثوووا   -ب
 )من الطويل(                         2/377  ، الدر  الفا ر 2/222
 
 يمينوووووووو  شووووووووفيعي ىلووووووووى موسووووووووى َسوووووووومال   -1
 
 

 
 وحسووووووووووووووووووب  اموووووووووووووووووورئ  موووووووووووووووووون شووووووووووووووووووافع بسوووووووووووووووووومالِ  

 وِشوووووووعرَي شوووووووعٌر يشوووووووتهي النووووووواس أكلووووووو  -2 
 

 
 كمووووووووووووووووووووووا يشووووووووووووووووووووووتهى ،بوووووووووووووووووووووود بوووووووووووووووووووووو،ّب ربووووووووووووووووووووووال 

 )من مجزوء الرمل(      231ت ريجها  البرصان والعرجان  -إ 
 رجوووووووووووووووووو  ،يوووووووووووووووووود بوووووووووووووووووون عموووووووووووووووووواَررْ  -1
 

 فتووووووووووووووووووووووووووووووال َمنوووووووووووووووووووووووووووووواَررْ مثوووووووووووووووووووووووووووووو  م
 )من مجزوء الرمل(      )دون َعْ،و( 364ت ريجها  ثمار القلوب  -د 

 داود  بوووووووووووووووووووووووووووووووون بْشوووووووووووووووووووووووووووووووورِ  قوووووووووووووووووووووووووووووووود َولووووووووووووووووووووووووووووووووْي فووووووووووووووووووووووووووووووووارَس وا؛ وووووووووووووووووووووووووووووووووا،َ  -1

 تووووووووووووووووووووووووووووووووووووويس ولووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  لحيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووة  
 ولووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  نكهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووة ليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووث  

 

 ولوووووووووووووووووووووووووووووووو  منقووووووووووووووووووووووووووووووووار َنسوووووووووووووووووووووووووووووووورِ 
  ال وووووووووووووووووووووووووت نكهوووووووووووووووووووووووووة َصوووووووووووووووووووووووووقرِ 
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 .135ص 14ب،ياد  البيت ا؛و  عن المق وعة 
 )من السريع(، ودون َعْ،و في الشريشي    106ت ريجها  ب تء البيدادي  - و
  ويووووووووووووووت د ليوووووووووووووو،أل مووووووووووووووذ أربووووووووووووووع   -1
 

 ولووووووووووووووووووووووم أكوووووووووووووووووووووون  وى الوووووووووووووووووووووود الي،ا
  بوووووووووووو،ي موووووووووووون السوووووووووووووق وموووووووووووودحي لكووووووووووووم -2 

 
 

 ىتلووووووووووووووووووووووووووووأل لعمووووووووووووووووووووووووووووري قسوووووووووووووووووووووووووووومة ضووووووووووووووووووووووووووووي،  
 )من مجزوء الرمل(       107ت ريجها  ب تء البيدادي  -و 

 أنوووووووووووووووووووووووووا مووووووووووووووووووووووووون ،ّوار بيتووووووووووووووووووووووووووي -1
 اشووووووووووووووووووتري فووووووووووووووووووي كوووووووووووووووووو  يوووووووووووووووووووم -2
ذا موووووووووووووووووووووووووووا ذقوووووووووووووووووووووووووووت  وووووووووووووووووووووووووووّت   -3  وا 
 

 وأنووووووووووووووووووووووووووووا ضوووووووووووووووووووووووووووويف لنفسووووووووووووووووووووووووووووي
 ح،مووووووووووووووووووووووووووووَة البقوووووووووووووووووووووووووووو  بفلووووووووووووووووووووووووووووسِ 
 كووووووووووووووووووان موووووووووووووووووون أيووووووووووووووووووام عرسووووووووووووووووووي

 
، ودون َعوووووْ،و  فوووووي كووووو  مووووون أ بوووووار الُوووووراف 144ت ريجهوووووا  نوووووور القوووووبس  -،

 )من السريع(   19، وأ بار الحمقى والميفلين3، والت في  46والمتماجنين 
 يوووووووووا أيهوووووووووا السوووووووووات   عووووووووون من،لوووووووووي -1
  ك ووووووو   مووووووون موووووووالي ومووووووون كسووووووورتي -2
 بووووووو،  مووووووون  ووووووواب،  ييووووووودو علووووووويَّ ال  -3
 

 ن،لووووووووت  فووووووووي ال ووووووووان علووووووووى نفسووووووووي
 حتووووووووووووى لقوووووووووووود أوَجَعنووووووووووووي ضرسووووووووووووي
 ال َيْقَبووووووووووووووووووو  الووووووووووووووووووور َن وال ي ْنسوووووووووووووووووووي
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 )من السريع(    343/ 2ت ريجها  الحيوان  -ي
ثوووووووووووووووووو  راشوووووووووووووووووودٌ  -1  ضوووووووووووووووووويَّع مووووووووووووووووووا َورَّ
 قووووووووود عوووووووووت رمسووووووووو   فَووووووووور بَّ كووووووووودس   -2
 

 موووووووون كيلوووووووو  ا؛كووووووووداس فووووووووي صووووووووف  ِ   
 ِ  ف وووووووووووووكالوووووووووووووديأل ىذ يعلوووووووووووووو علوووووووووووووى رَ 

 
 )من مجزوء الرمل(   1/211ريجها  الشريشي ت  -أل

 حا ِ  ي أيّ أنا في حا   تعاَلى اللووووو  ربّ 

 َ ، لمن ذا؟ قلت  ذا ليوووووليس لي شيء، ىذا قي

 فأراضووووووووووووووووووووووووووووووي اللوووووووووووووووووووووووووووووو  فرشووووووووووووووووووووووووووووووي

 ولقووووووووووووووووووووووووووووووووود أفلسوووووووووووووووووووووووووووووووووت  حتوووووووووووووووووووووووووووووووووى 

 مووووووووووووووووووووووووووووون رأى شووووووووووووووووووووووووووووويتا  م حووووووووووووووووووووووووووووواال  

وووووووووووووووور   لووووووووووووووووو بقوووووووووووووووويْ   فووووووووووووووووي النوووووووووووووووواس ح 

 

تلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي ُِ  والسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووموات  

 حوووووووووووووووووووووووووووووو َّ أكلووووووووووووووووووووووووووووووي لعيووووووووووووووووووووووووووووووالي

 ا ِ فأنوووووووووووووووووووووووووووووا عوووووووووووووووووووووووووووووين  المحووووووووووووووووووووووووووووو

 لوووووووووووووم أكووووووووووووون فوووووووووووووي مثووووووووووووو  حوووووووووووووالي

 

 ما عدا الثالث منها. 148ص  36ا؛بيات في القصيد  
 )من السريع(        2/448ت ريجها  المحاسن والمساوئ  - 
 ن أموووووووووووين اللووووووووووو  موسوووووووووووى الوووووووووووذيى -1
 أيووووووووووووا أمووووووووووووين اللوووووووووووو  والمصوووووووووووو فى -2
 

 ْينِ ال يشووووووووووووووووووتري المدحووووووووووووووووووة بالوووووووووووووووووودَّ 
 لفينِ أَدقَّ ثنايووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواي بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 181ت ريجها  اإلبانة  -م
 ض بحَر الموِت ال،راِم َكَناس   ا -1
 

 
 لوووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  مسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتهينِ  أو كمسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتحِقر   

 وحموووود   وسووووعى فووووي اكتسوووواب ش ووووكر   -2 
 

 
 
 

 وحوووووووووووووووووووووى مووووووووووووووووووووا ابتيووووووووووووووووووووى بييووووووووووووووووووووِر م عووووووووووووووووووووينِ 
  

 )من الكامل(     247/ 8ت ريجها  الحيوان  -ن
ذا تجنَّ و  -1 ْفَحمٌ ا   ن شاعر أو م 
 

 مووووووووووووووووووورار  الشوووووووووووووووووووي انِ بأسوووووووووووووووووووع ت  
 

 
 
 
 

 

 
 
 )من البسيط(           165ادي ت ريجها  ب تء البيد -س
َبة   ما ىن رأيت   نا،يرا   -1  مير 
 

 
 بحلوووووووووووووووووووووووووانِ  بهووووووووووووووووووووووووا ناسووووووووووووووووووووووووا   ىال ذكوووووووووووووووووووووووورت   

 قووووووم ىذا حووووو َّ ضووووويف بوووووين أُه ووووور م -2 
 

 
 لووووووووووووووووووم ي ن،لووووووووووووووووووور، ودلّوووووووووووووووووووور علووووووووووووووووووى ال وووووووووووووووووووانِ  

  
 
 )من مجزوء الكامل المرفل(      250صبح المنبي لت ريجها  ا - 
 المووووووووووووووووووووووووورء لوووووووووووووووووووووووووويس بموووووووووووووووووووووووووودرأل -1
 لعليوووووووووووووووَ  مووووووووووووووون الووووووووووووووودواَيسوووووووووووووووقي ا -2
 

 يوووووووووووووووووووو ِ موووووووووووووووووووون د وووووووووووووووووووورر مووووووووووووووووووووا يبتي
 و وووووووووووووتَف موووووووووووووا  وووووووووووووو يشوووووووووووووتهي ِ ء 
 

 )من الكامل(     14/338ت ريجها  تاريل بيداد  -ف
 

 ورحلووووووووووووووت  نحوووووووووووووووأل نوووووووووووووواقتي َنعليَّوووووووووووووو ْ  ب النوووووووودىليووووووووأل   ووووووووّت رحوووووووو  الم ووووووووّي ى
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 ىذ لوووووووووم يكووووووووون لوووووووووي يوووووووووا ي،يووووووووود م ّيوووووووووة
 تحووووووووووووودو أموووووووووووووام الووووووووووووويعمتت وتفتلوووووووووووووي
 موووووووووون كوووووووووو   ارتووووووووووة الصوووووووووووى موووووووووو،وّر 

ذا ركبوووووووووت بهوووووووووا  ريقوووووووووا  عوووووووووامرا   -1  وا 
 لشووووراأل لقوووود  شوووويت جماحهووووالوووووال ا -2

 تنتوووووووووووواب أكوووووووووووورَم واتووووووووووووو  فووووووووووووي بيتهوووووووووووووا
 أعنووووووووووووووي ي،يوووووووووووووودا سوووووووووووووويف    محموووووووووووووود  
 يومووووووووووووووار  يوووووووووووووووٌم للموا ووووووووووووووب والنوووووووووووووودى

 أل واثقوووووووووووووا  بوووووووووووووأل عالموووووووووووووا  ولقوووووووووووود أتيت ووووووووووووو
 

 فجعلت هوووووووووا لوووووووووأل فوووووووووي السوووووووووفار م يَّووووووووو ْ 
 ر تتوووووووورأل َ لَفهووووووووا المهريَّوووووووو ْ يفووووووووي السوووووووو

يَّووووووووووووووووووو     ق عوووووووووووووووووووا  لكووووووووووووووووووو  تنوفوووووووووووووووووووة  دو 
 ي كانسوووووووووووياب الحيَّوووووووووووةتنسووووووووووواب تحتووووووووووو

 و،مامهوووووووووووووووا موووووووووووووووا ىن تموووووووووووووووس بديَّووووووووووووووو ْ 
 حسووووووووووووووووبا  وق بَّووووووووووووووووة مجوووووووووووووووود ا مبنيَّوووووووووووووووو ْ 
 فوووووووووووووووووّراإ كووووووووووووووووو  شوووووووووووووووووديد   م شووووووووووووووووويَّ ْ 

 ٌ ، ويوووووووووووم  دم  و  ووووووووووِف منيَّوووووووووو ْ ِضوووووووووو َ 
  ْ يَّ ِبَنِسوووووووووووووو أْن لسووووووووووووووَت َتَسووووووووووووووم  َمدَحووووووووووووووة  

 

با تتف يسير في الرواية، وب،ياد   153 -152ص  54كام  القصيد  
 بيتين بين الرابع وال امس.

 
 الحظات أخرى على ما ُجِمع ألبي الشمقمق:م

اس في و ينسبان أيضا  ىلى أبي ن 131ص 2من القصيد   12، 10البيتان  -أ
. ويووذكر الشريشووي 56، وفووي المحاسوون وا؛ضووداد 1/422المحاسوون والمسوواوئ 

 أن القصيد  ت رَوى أيضا  عن و ب عابد قر بة. 209/ 1

 17مون المق وعوة  3، 1 يوروي البيتوين 105في ب تء ال  يب البيدادي   -ب
؛بووي الشووومقمق فوووي  جوواء أوفوووى بووون نوفوو  )بروايوووة البيوووت ا؛و    138ص 

فوي  جواء بون ،يود بون  ثم يوذكر أنهوا توروى أيضوا  لحفصووي  أدنى بن  ن،ير(
وفوووي المحاسووون  ،د بوون  ن،يووور(يووو، وايوووة البيوووت ا؛و   حتووى رأيتوووأل يوووا ،بوور )بر 

ن  ن،يوور". أمووا روايووة يووذكر ما دون عوو،و بروايووة "عوووف بوو 1/416والمسوواوئ 
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و موووا دون عووو،و  -فهوووي  علوووى أرض ابووون منصوووور 58المحاسووون وا؛ضوووداد 
  ناأل.

ىلوووى أبوووي الشووومقمق كونهوووا فوووي  جووواء  150ص  47يووورجح نسوووبة الق عوووة   -إ
، وقووود  جوووار أبوووو الشووومقمق بأجميووو  بووو ص  40ّرجوووان )المق وعوووة ن محفوووُو

148.) 

؛بووي  103تنسووب فووي ب ووتء ال  يووب البيوودادي  152ص  53المق وعووة  -د
  ّفان أو ؛بي الشمقمق.

ت ووْرَوى لمسوولم بوون الوليوود فووي أكثوور المصووادر،  154،يووادات ص  -2المق وعووة  - وو
( و ي ؛بوي الشومقمق 270باإلضافة ىلى بيت ثالث )راجع ديوان مسلم ص 

 .162في التبيان في علم البيان 

، 78ت وْرَوى أيضوا  لعلوّي بون جبلوة فوي اإلبانوة  158،يوادات ص  -5المق وعة  -و
، كما ت َروى لودعب  فوي العقود الفريود 269، وبداتع البدات  231والصبح المنبي 

1 /314. 
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الهوووامو. وقووود قوووام الووودكتور ىحسوووان عبووواس بترجموووة الدراسوووات  7( راجوووع كتووواب )شوووعراء عباسووويون( ص1)
ىلى النصوص التي جمعها ا؛سوتاذ غرنبواوم ثوم  المتعلقة بشعر أبي داود االيادي وعلق عليها، وأضاف

 .1959بيروت سنة  -نشر ا ضمن كتاب )دراسات في ا؛دب العربي( بدار مكتبة الحيا 

 .1959بيروت سنة  -( نشر دار مكتبة الحيا (2

( لعل  كان من ا؛نسب جمع شعر م يع بن ىياس مع شعر حماد عجورد ويحيوى بون ،يواد موثت ، وجموع (3
شعر مروان ابن أبي حفص  والَعَكّوأل، أموا أبوو الشومقمق فيبقوى نسويه وحودر فوي عصورر،  شعر سلم مع

 وال يمكننا أن نقرن  بأبي دالمة أو أبي  ّنان مثت .. 

 .120( )شعراء عباسيون( ص (4

 .33ص -1972القا ر  سنة  –( ديوان  جمع الدكتور حسين ع وان،  بع دار المعارف (5

 ال بعة الثانية. -118ص -1988 بع دار المعارف سنة  -جرال( كتاب الورقة البن ال(8

، 2/106، 1/51، ديوووووان المعوووواني 19/290راجووووع ا؛غوووواني  -( نسووووبة البيتووووين ثابتووووة لعلووووّي بوووون جبلووووة(7
 .269الوسا ة 

( الدكتور عبدالو اب ع،ام وا؛ستاذ عبدالستار أحمد فوراإ. وقود نبو  المحققوان ىلوى أن البيوت الثواني مون (6
 علي بن جبلة.قصيد  

 بتحقيق عباس ىقبا . 1939(  بعة ليدن سنة (9

تحقيوق محمود أبوو  -1988ال بعة الرابعة سنة  - بعة عيسى البابي الحلبي 269ص  -( للجرجاني(10
 الفض  ىبرا يم وعلي محمد البجاوي.

درأل شوعرر، ( وقعت  حوديثا  علوى ثمانيوة أبيوات لسولم منهوا البيوت الموذكور، ذكرت هوا فوي مكانهوا مون مسوت(11
 مما أكد صّحة حدسي.
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