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 دريد بن الّصمةديوان نظرات في 
 شقرستاذ: عرفان عبدالباقي األلأل

 سورية( –)حمص 
ال يستتتعيع المتتر  نن ينكتتر متتا بذلتتل األستتتاذ البقتتاعي متتن  إتتد ووقتتو فتتي ستتبي    تترا  التتديوان  

ال تتالف مو تود االرواياو والت ريج  مع نن هذا  ر نّن المحقق ال امع قد فاتل كثير من ا تالفيغ
التتتي نشتتار  ليإتتا  وب  تتإا فتتي مرتتادر لتتم يشتتر  ليإتتا  نمتتا اعتتتذار  عتتن عتتدم  لفتتي كثيتتر متتن مرا  تت

ثباو ا تالف الرواية نحيانًا بأّن القريدة نو البيو في مردر واحد  نو مردرين نق  الالحتق عتن  
عتتن الستتابق ال تتتالف نن تتفتتق الروايتتة فيمتتا ينقستتل الالحتتق  لستتابق  فستتيذ ب تتذر  يتتد  ولتتيذ شتترعاً ا

 عرق رواياو الكتاب الواحد  كما فاتل ب  ة نبياو مفردة و دتإا في ب ض المظان والمرادر.
تتفتتق عستتل ننتتل قتتت  يتتوم  مقتتت  دريتتد  لتتل نن الروايتتاو  مي تتاً : نشتتار األستتتاذ المحقتتق فتتي مقتلهه 

ّنتة  غيتر ننتي و تدو فتي وكان يقا  لل: ابتن الّدغ    حنين  ونن قاتسل من بني سسيم  وهو ربي ة بن رفيع
فتتي نحتتداة ستتنة ثمتتان، لسإ تترة  وفتتي محمتتدة  [ وفتتي تتتاريط العبتتر 9/333البدايتتة والنإايتتة البتتن كثيتتر  

 [ ننتتل قتتت  فتتي غتتسوة نوعتتاذ 9/7493[ ورتتحيم مستتسم كتتتاب ف تتاب  الرتتحابة  73/307القتتار   
 ا غسوة واحدة.التي يبدو نن كثيرًا من المؤر ين اعتبروها امتدادًا لغسوة حنين ف  سوه

"... لما فرغ النبتي رتسل الستل عسيتل وستسم متن حنتين ب تة  :ولقد ورد في رحيم مسسم ما نرل
 ...". نبا عامر عسل  يش  لل نوعاذ فسقي دريد بن الرمة فقت  دريدًا  وهسم السل نرحابل

 روى فتتي مستتند ننتتذ بحستتناد حستتن متتا يشتت ر نن نمتتا عتتن قاتتت  دريتتد فسقتتد ذكتتر ال ينتتي نن البتتسار
 كمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا نن ابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن  قاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  دريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمة هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو "السبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوام"

هتي "ابتن لذعتة"  كمتا فاتتل نن يشتير  لتل  ل[ ذكر نن كنيتة قاتست842األثير في كتابل "المررع" ص  
[   ستتتل فتتتي نشتتتراف ال ميتتتان  وننتتتل شتتتإد حنينتتتًا وهتتتو 842نّن ابتتتن حبيتتتب فتتتي كتابتتتل "المحبتتتر" ص  

[. وذكتر نن استم الرتمة: "م اويتة بتن الحتارة بتن 844  راف صثم   ستل فتي الب ترص األشت  نعمل
 م اوية بن بكر بن هوسان".
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 -1-القصيدة 
دالستتتل" بتتتتد  "قتسنتتتا ب بدالستتتل" فتتتتي األرتتتم ياو عبقتتتتة بب  "قتستتتو /8البيو /

( 848( واالشتتتتتقاق البتتتتن دريتتتتد عب تتتتل هتتتتارون )777شتتتتاكر )
 .(40والتنبيل عسل نوهام نبي عسي )

تقاق البتتتتن دريتتتتد عب تتتتة كتتتتوتبن ن  "فتكنتتتتا ب بدالستتتتل" فتتتتي االشتتتت
ن  ( والسستتان ) تتنن( وفيتتل: وقيتت  303والكامتت  عب تتة ليبتتس  )
 البيو ل فاف بن ندبة.

( 3/929نّمتتا روايتتة "قتسنتتا ب بدالستتل" فإتتي فتتي م تتتار األغتتاني )
( والغية المس م 2/3وم  م ما است  م واألرم ياو برلين )

نتتتتة بتتتتوالق ( وال سا8/7/838( والتتتذ يرة البتتتتن بستتتام )7/721)
(3/711). 

( والسستتتتان 7/721بتتتتد  "ذؤاب" فتتتتي الغيتتتتة المستتتت م )"ذبتتتتاب" 
 ) نن( وفيل "ذباب بن نسما  بن بدر" بد  "بن سيد".

 " سينا بني عبذ  ساً  م وّفرا" بد  /9البيو /
( 3/929"وعبستتًا قتسنتتاهم بحتتر بالدهتتم" فتتي م تتتار األغتتاني )

 (872وكذا في سرح ال يون )
 (3/988ر ًا" بد  "لنا غر ًا" في م  م البسدان )"لإا غ /0البيو /
"ومرة قد ندركتإم فسقيتإم" بتد  "ومترة قتد ن تر نإم فتتركنإم" فتي  /77البيو /

( وفتتتي الحيتتتوان 7/790المستقرتتتل فتتتي األمثتتتا  لسسم شتتتر  )
( "ومتتترة قتتتد ندركتتتتإم فتتتتركتإم". نمتتتا فتتتي التنبيتتتل عستتتل 1/303)

 تإم فتتتركتإم" وفتتي ( ففيتتل "ومتترة قتتد ن تتر 40نوهتتام نبتتي عستتي )
الحاشتتتية عتتتن م  تتتم البستتتدان عب تتتة ليبتتتس  "ومتتترة قتتتد ندركتتتتإم 

 .فرنيتإم"
"يرغتتتتتتتون بتتتتتتتالّغّرا " بتتتتتتتد  "يرغتتتتتتتون بالرتتتتتتتس ا " فتتتتتتتي الحيتتتتتتتوان 

(1/303.) 
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"ولوال  نون السي " بد  "ولوال  نان السيت " فتي األمثتا  لس تبي  /79البيو /
وفتتتي ( والسستتتان ) تتتنن( وفيتتتل: ويتتترو  ال فتتتاف بتتتن ندبتتتة 34)

 .(7/742م  م البسدان )رمة( وم اس القرآن ألبي عبيدة )
"ولوال سواد السي " فإي   افة  لل ما ذكر  في م تار األغاني 

نمتتا روايتتة "ولتتوال  نتتان السيتت " فتتي األمثتتا  لس تتبي   (3/928)
وقتتتا  نبتتتتو   (840رتتتتالح المنعتتتق )ا  ( والسستتتان ) تتتنن( و 34)

نشتتتتد  "ولتتتتوال وب  تتتتإم ي :(7/742عبيتتتتدة فتتتتي م تتتتاس القتتتترآن )
"ندر   يسنتتتتا" بتتتتد  "ندر  رك تتتتنا" فتتتتي السستتتتان  . نتتتتان السيتتتت "

رتتالح المنعتتق ا  ) تتنن( وكراويتتة التتديوان فتتي السستتان ) تتنن( و 
( 78( وم  م البسدان )رمة( والبيو فتي الحتور ال تين )840)

( وبتتال 730ل فتتاف بتتن ندبتتة  وهتتو فتتي مسحتتق ديتتوان  فتتاف )
 (.71نسبة في عقال  الم انين )
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 -2-ة القطع
" ذا نستتتبوا" بتتتد  " ذا انتستتتبوا" فتتتي غريتتتب الحتتتدية البتتتن قتيبتتتة  /3البيو /

(7/832). 
 .(7/832"نبيإم" بد  " ليإم" في غريب الحدية )

 -4-القصيدة 
 .(874"مسّومة" بد  "م ففة" في سرح ال يون ) /7البيو /
وهتتو الرتتحيم  فراويتتة   "وحستتيم" بتتد  "حستتيم" فتتي ستترح ال يتتون /8البيو /

 ديوان م عربة الوسن.ال
  (874فتتي ستترح ال يتتون ) "ستتبرو األنتتام" بتتد  "رحستتو التتبالد" /9البيو /

 .3/923و" سو البالد" في م تار األغاني 
 -5-القصيدة 
"ونرابل  بٌ " بد  "ونرابل تبٌ " في شرح نبياو مغني السبيب  /8البيو /

 .(2/08لسبغداد  )
داد  عتتتن األمتتتالي فتتتي "واعتتتتاد  داٌ " بتتتد  "ونرتتتابل تبتتتٌ " البغتتت

 .2/03شرح نبياو مغني السبيب 
( والبرهتان 2/08السبيب ) مغنينبياو  "هانئ" بد  "عالي" في شرح /3البيو /

( وستتتترح 0/23( وشتتتترح المفرتتتت  البتتتتن ي تتتتيش )798لسسمسكتتتتاني )
وذكر البغداد  قا : فتي   (743( والش ر والش را  )880ال يون )

وهو تحريتف فتي الكتتاب لتم  ل"بمثسل" مو ع "بغالب نسط المغني "
 يرو  نحٌد ممن ي تمد عسيل من المتقدمين.

 (.800) "َنْ م  الإناِ " بد  "َنَ َم الإنا  " في الوحشياو /0البيو /
  (2/08شتترح نبيتتاو مغنتتي السبيتتب ) "غتتَض" بتتد  "عتتّض" فتتي /1البيو /

ّض ال ميتتع هنتتا  متتا  عبتتي" بتتد  "عتتّض ال ميتتع ال عتتب "غتت
د  عن األمالي في شرح نبياو مغني السبيتب ما  عبي" البغدا

(2/03). 
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( بروايتتتتة 8/790شريشتتتتي )( فتتتتي شتتتترح المقامتتتتاو لس9  3  7) واألبياو:
( بروايتتتتة 3/907( فتتتتي م تتتتتار األغتتتتاني )7 8 3 9التتتتديوان )

متتع ا تتتالف  (2/08التتديوان وفتتي شتترح نبيتتاو مغنتتي السبيتتب )
مغنتتتي  وذكتتتر محقتتتق كتتتتاب شتتترح نبيتتتاو  فتتتي ترتيتتتب األبيتتتاو
( فتتتي تر متتتتة 393فتتتتي الشتتت ر والشتتتت را  )السبيتتتب نن األبيتتتاو 

منإتتتتا  وهتتتتي فتتتتي األمتتتتالي ال نستتتتا  ممتتتتا عتتتتدا البيتتتتو األ يتتتتر 
( فتتتي البرهتتتان 9والبيتتتو )  ( م تسفتتتة ترتيتتتب األبيتتتاو8/717)

وفتتتي مقتتتاييذ السغتتتة  "940( والبتتتارل لسقتتتالي "798لسسمسكتتتاني )
 (.940( في البارل )3والبيو )  (0/918)

 -6-القصيدة 
 (.3/940غاني )األ "مث  نهيسة" بد  "مث  نهمية" في م تار /8البيو /
 (.3/940ار األغاني )ت" سيسًا" بد  "حبيسًا" في م  /3البيو /

 -7-القصيدة 
"ت سقتتتتو بالشتتتتمعا " بتتتتد  "ت سستتتتو بالّشتتتتعا " فتتتتي نستتتتما   يتتتت   /7البيو /

  وفيتتل "الشتتمعا " لدريتتد بتتن الرتتمة  (738ال تترب لسفنتتد اني )
 ان" بد  " ذبان" في المردر السابق."نوب

  "فكتتتتتابن ترانتتتتتتي" بتتتتتتد  "كتتتتتتأني وبتتتتتتس " فتتتتتتي المرتتتتتتدر الستتتتتتابق /8البيو /
 "التحاسبل" بد  "ال ت انبل" في المردر السابق.

 -8-القصيدة 
"عرتتتتبو يتتتتديإا" بتتتتد  "عرتتتتبو يتتتتداها" فتتتتي م تتتتتار األغتتتتاني  /7البيو /

 "ت ربان" بد  "ي ربان" في المردر السابق.  3/921
 -12-القصيدة 
( وهتتو 2/317)"فتتي و إتتل" بتتد  "و إتتل" فتتي م تتتار األغتتاني  /2البيو /

 الرحيم.
ن ح تتتتر النتتتتاذ" فتتتتي المرتتتتدر  /77البيو / ن حرتتتت  النتتتتاذ" بتتتتد  "وا  "وا 
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 (.2/317بياو في م تار األغاني )واأل  السابق
 -15-القصيدة 
 "حتتدية الورتت " بتتد  " ديتتد الحبتت " فتتي م  تتم مقتتاييذ السغتتة /7البيو /

و" ديتتتتتد الورتتتتت " فتتتتتي نستتتتتاذ البالغتتتتتة   ( دون نستتتتتبة9/20)
 ."عقب" دون نسبة

"ون سفتتتتو" فتتتتي  مإتتتترة نشتتتت ار ال تتتترب بتتتتوالق  بتتتتد  ""نم ن سفتتتو
والبيتتتتتتو فتتتتتتي الت تتتتتتاس    (889( وكتتتتتتذا فتتتتتتي الت اريتتتتتتة )773)

والشعر األو  في الذ يرة   ( وفي السسان )رثة(73والمراثي )
 .(9/7/808البن بسام )

 وارهتتتتتتتا" بتتتتتتتد  " ليتتتتتتت  نوالإتتتتتتتا" فتتتتتتتي م تتتتتتتتار األغتتتتتتتاني  " ليتتتتتتت  /8البيو /
و"وباتتتو" بتتد  "وبانتتو" فتتي  مإتترة نشتت ار ال تترب   (3/928)

 .(889( والت ارية )773بوالق )
"تتتتر  منتتتتا" بتتتد  "تتتتتر  فينتتتتا" فتتتي  مإتتتترة نشتتت ار ال تتتترب بتتتتوالق 

(773). 
بنتتتتتتا رتتتتتتفة متتتتتتتع" و"بنارتتتتتتية الشتتتتتتحنا " بتتتتتتد  " ذ تستتتتتتع" و" ا" ذ /1/البيو 

( والت اريتتتة 773 مإتتترة نشتتت ار ال تتترب بتتتوالق ) الشتتت نا " فتتتي
(889.) 

"المحتّرم" و"بعابتتة" و"لتتم يتب  تتد" بتتد  "الم تتّرم" و"بشتتابة" و"لتتم  /3البيو /
متتالي نو"المحتتّسم" فتتي   (889يت  تتدا" فتتي ال مإتترة الت اريتتة )

 (.30اليسيد  )
 و"ممتتا نهستت " بتتد  "فيمتتا نهستت "  "نمثتتا   التتد" بتتد  "مثتت   التتد" /70البيو /

 (.3/928في م تار األغاني )
"نرتتحو ل تتارض" بتتد  "وقستتو ل تتارض"   تتافة  لتتل متتا ذكتتر   /77البيو /

نإتتتج البالغتتتة  ح( وفتتتي شتتتر 309هتتتو فتتتي عبتتتة الوليتتتد كتتتذل  )
"وقستتتو ل تتتّراض"   (880( وال مإتتترة ت اريتتتة )7/723بيتتروو )
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"فقستتتو ل تتتّراض" فتتتي  مإتتترة   ( شتتتاكر703فتتتي األرتتتم ياو )
 .(773نش ار ال رب بوالق )

" بتتتد  "ورهتتتع بنتتتي الستتتودا " فتتتي الت تتتاس  دا "ورهتتتع نبتتتي الستتتو 
 .(88) والمراثي

" بد  "والقوم شإد " في شرح نإج البالغة بيروو دِ "والقوم شإ
(7/723.) 

ما ذكر  في ا تالف الرواياو فتي  لل "فقسو لإم ظنوا"   افة  /78البيو /
( والسستتان )ظتتنن( وف تت  المقتتا  فتتي شتترح 803سهتتر ااداب )

نتتي  :( وفتتي الكشتتاف عنتتد قولتتل ت تتالل303تتتاب األمثتتا  )ك "وا 
( 7/723ألظنل من الكاذبين" وفي شرح نإج البالغة بيروو )

( والحماستتة 332واال تيتتارين ) 3/918ومقتتاييذ السغتتة )ظتتّن( 
 ( وشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترح المفرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 8/701شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترح التبريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس  )

( 7/90( وم تتتتتاس القتتتتترآن ألبتتتتتي عبيتتتتتدة )3/27ن ي تتتتتيش )بتتتتتال
 (.880وال مإرة ت ارية )

  (30"بتتألفي قرتتنع" بتتد  "بتتألفي متتد ج" فتتي نمتتالي اليسيتتد  )
( 83"فقستتتتو لإتتتتم ظنتتتتوا بتتتتألفي مقاتتتتت " فتتتتي الت تتتتاس  والمراثتتتتي )

( دون 2/3/719وكتتتاب األ تتداد لستتتوس  نشتتر م ستتة المتتورد )
 نسبة.

"األحتتتتاليف هتتتتذ " بتتتتد  "األحتتتتاليف نرتتتتبحو" فتتتتي اال تيتتتتارين  /73البيو /
 (.30( ونمالي اليسيد  )904)

"فسم يستتبينوا الرشتد" بتد  "فستم يستتبينوا النرتم"   تافة  لتل متا  /71البيو /
( وسهتتر 0/730) ذكتتر  فتتي ا تتتالف الروايتتاو فتتي ال قتتد الفريتتد

( ونمتتتتتتتالي اليسيتتتتتتتد  337( والشتتتتتتت ر والشتتتتتتت را  )803) داباا
( وفتي 83) والبيو برواية الديوان في الت تاس  والمراثتي  (30)

والشتتتتتعر   (9/332( و)7/09شتتتتترح نإتتتتتج البالغتتتتتة بيتتتتتروو )
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 األو  في نساذ البالغة )نمر(.
 .(904"غوايتإم" في اال تيارين )"غواتإم" بد   /73البيو /

( وشواهد 3/928"وننني" في م تار األغاني )بد   ""نو ننني
  (9/332( وشتتتتترح نإتتتتتج البالغتتتتتة بيتتتتتروو )329الكشتتتتتاف )

والبيتتتتتتو بروايتتتتتتة التتتتتتديوان فتتتتتتي شتتتتتترح نإتتتتتتج البالغتتتتتتة بيتتتتتتروو 
( وم تتتتتتاس القتتتتتترآن ألبتتتتتتي 83( والت تتتتتتاس  والمراثتتتتتتي )7/723)

( وفتتي كتتتاب ال رتتا ألستتامة بتتن 30عبيتتدة ونمتتالي اليسيتتد  )
 (.729منقذ )

"وما ننا" بد  "وه  ننا"   افة  لل ما ذكر  فتي ا تتالف الروايتاو  /72البيو /
 ( والت تتتتتتتتتتتتاس 7/723فتتتتتتتتتتتتي شتتتتتتتتتتتترح نإتتتتتتتتتتتتج البالغتتتتتتتتتتتتة بيتتتتتتتتتتتتروو )

( 0/730وال قتتتتتد الفريتتتتتد )( 803وسهتتتتتر ااداب ) (83ي )ثتتتتتوالمرا
 ( ونمتتتتتتتتتتتتالي اليسيتتتتتتتتتتتتد  710والتنبيإتتتتتتتتتتتتاو ل ستتتتتتتتتتتتي بتتتتتتتتتتتتن حمتتتتتتتتتتتتسة )

(30.) 
( وم متع األمثتا  لسميتداني 3/928البيو في م تار األماني ) /74البيو /

 (.30نمالي اليسيد  )( دون نسبة وفي 7/930)
"متتتتن لبانإتتتتا" بتتتتد  "بسبانإتتتتا" فتتتتي  مإتتتترة نشتتتت ار ال تتتترب بتتتتوالق  /80البيو /

(773.) 
( 891غتتتتريض )ليتتتتل" بتتتتد  "ف بتتتتو  ليتتتتل" فتتتتي ن تتتترة اإ"نظتتتترو   /87بيو /ال

( والموشتتتتتتتتتم 3/928( وم تتتتتتتتتتار األغتتتتتتتتتاني )8/830والحيتتتتتتتتتوان )
(73.) 

"فمتتتتا راعنتتتتي  ال الرمتتتتاح تنوشتتتتل" بتتتتد  "ف بتتتتو  ليتتتتل والرمتتتتاح 
"ف بتتتتو  ليتتتتل والرمتتتتاح   (83تنوشتتتتل" فتتتتي الت تتتتاس  والمراثتتتتي )

 .يشقنل" في السسان )شيق(
ن  نتوش  شتيق  رتيص  رتيا[ وفتي نمتالي والبيو فتي السستا

( متتتتتع 8/731( وم تتتتتاس القتتتترآن ألبتتتتتي عبيتتتتدة )30اليسيتتتتد  )
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 ا تالف الرواية.
"ف بو كأم البو" بد  "وكنو كذاو البتو" فتي الت تاس  والمراثتي  /88البيو /

(83). 
" لل حد  سم من  سد" بد  " لتل  ستد متن مست " فتي المرتدر 

 (.30اليسيد  ) " لل قعع من  سد" في نمالي  السابق
"فعاعنتتتو عنتتتل ال يتتت   "فأرهبتتتو القتتتوم عنتتتل حتتتتل تبتتتددوا" بتتتد  /83البيو /

   (73م )شتت( والمو 891حتتتل تنإنإتتو" فتتي ن تترة اإغتتريض )
"فعاعنتتتتتو عنتتتتتل القتتتتتوم حتتتتتتل تبتتتتتددوا" فتتتتتي اإفرتتتتتاح لسفتتتتتارقي 

"حتل تبددو" بد  "حتل تنإنو" في الشت ر والشت را    (714)
 (.881إرة ت ارية )"حتل تنفسو" في ال م  (337)

"وحتل عالني ك  نشقر مسبد" بد  "وحتل عالني حالت  الستون 
 .(3/928نسود" في م تار األغاني )

 (.31والبيو برواية الديوان في نمالي اليسيد  )
" ذكتتتر  محقتتتق اال تيتتتارين عتتتن "ف تتتا  امتتتر " بتتتد  "قتتتتا  امتتتر  /80البيو /

 (.977( اال تيارين )721رواية لباب ااداب )
  (83"فنتتادوا وقتتالوا" بتتد  "تنتتادوا فقتتالوا" فتتي الت تتاس  والمراثتتي ) /81لبيو /ا

يوان وفتتي م تتاس ي نستتاذ البالغتتة )رد ( بروايتتة التتدوالبيتتو فتت
( دون نستبة ونمتالي 007( والبتارل )8/73القرآن ألبي عبيتدة )

 (.33اليسيد  )
ن كان عبد /83البيو /   غ ب(ن ي  عبدالسل" في السسان )حالسل" بد  "ف"وا 

ن يتتتتت  عبدالستتتتتل" فتتتتتي   (819"فتتتتتحن كتتتتتان عبدالستتتتتل" البتتتتتارل ) "وا 
"فمتتتتا كتتتتان عياشتتتتًا وال   ( والسستتتتان )وقتتتتف(702األرتتتتم ياو )

رعتتتش اليتتتد" بتتتد  "فمتتتا كتتتان وقافتتتًا وال عتتتابش اليتتتد" فتتتي السستتتان 
"فمتتا كتتان وقافتتًا وال رعتتش اليتتد" فتتي   (819)غ تتب( والبتتارل )
فتتي نمتتالي اليسيتتد  "وال حتتابذ اليتتد"   (337الشتت ر والشتت را  )
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(33). 
 (.7/933بيروو ) ةوالبيو برواية الديوان في شرح نإج البالغ

ا " ّمت  (0/730" ذ ما الرياح" بد  " ذ الرياح" في ال قد الفريتد ) /82البيو /
ريع  تتت"وال  (772الريتتتاح" فتتتي  مإتتترة نشتتت ار ال تتترب بتتتوالق )

 (0/730فتتي ال قتتد الفريتتتد ) الم  تتد" بتتد  "والإشتتيم الم  تتتد"
و"الرتتتتريع   (772وكتتتتذا فتتتتي  مإتتتترة نشتتتت ار ال تتتترب بتتتتوالق )

 (.33الم  د" في نمالي اليسيد  )
" رة القوم مردقا" بد  "ررة القوم  رنة" في السسان ) رر(  /84البيو /

  (33" رة القوم  رنة" في نمالي اليسيد  )  وكذا في )ردق(
"د ّر " بتتتتتد    (770... مرتتتتدقا" فتتتتتي األرتتتتم ياو ) و"ي تتتتر 

  وذكر ويروى "ذّر "   " في السسان ) رر( وكذا )ردق(ذرّ "
 .(770( واألرتتتم ياو )772و مإتتترة نشتتت ار ال تتترب بتتتوالق )

ونشتتتار محقتتتق كتتتتاب اال تيتتتارين  لتتتل نّن فتتتي ديتتتوان الم تتتاني 
 ( قب  هذا البيو.7/00)

نتتل  لم تتد، ثناً  ثتتم يفترح ويتسدد       ينتاس  ن تذان الر تا  وا 
 (.978اال تيارين )  عربوقا : وهو بيو م 

"قرير اإسار" بد  "كميش اإسار" في شرح الحماستة لستبريتس   /30البيو /
(9/793). 

"ب يد عن اافاو" بد  "ربور عسل ال سا " في شواهد الكشاف 
 .( وفي حماسة نبي تمام ذكر  محقق الت اس  والمراثي329)

 "رتتتتتتبور عستتتتتتل ال تتتتتتال " فتتتتتتي غريتتتتتتب الحتتتتتتدية البتتتتتتن قتيبتتتتتتتة 
فتي  "ب يد عتن الستو او"  (337( والش ر والش را  )3/120)

  (9/2( وشتتترح نبيتتتاو مغنتتتي السبيتتتب )88الت تتتاس  والمراثتتتي )
إتتتتترة م" و 0/730"رتتتتبور عستتتتل ال تتتترا " فتتتتي ال قتتتتد الفريتتتتد "

والبيو بروايتة التديوان فتي نمتالي  .(772نش ار ال رب بوالق )
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 والشعر األو  منل في السسان )سوق(.  (32اليسيد  )
"رتتبور عستتل وقتتع النوابتتب" بتتد  "قسيتت  تشتتكيل المرتتيباو" فتتي  /37البيو /

"قسيتتتت  تشتتتتكيل المرتتتتابب" فتتتتي الشتتتت ر   (874ستتتترح ال يتتتتون )
 .(337والش را  )

  (3/923"رتبور عستل وقتع المرتتابب" فتي م تتار األغتتاني )
( 3/923"قسيتتتتت  التشتتتتتكي لسمرتتتتتيباو" فتتتتتي م تتتتتتار األغتتتتتاني )

( 329اهد الكشتتتتتاف )فتتتتتي شتتتتتو و ( 83و 0والت تتتتتاس  والمراثتتتتتي )
( و مإرة نش ار 9/739( و)8/702وشرح الحماسة لستبريس  )

 .(881ال رب ت ارية )
   (0/730"قسيتتتتتتتت  التشتتتتتتتتكي لسمرتتتتتتتتابب" فتتتتتتتتي ال قتتتتتتتتد الفريتتتتتتتتد )

( والحيوان 702عسل رس  المرابب" في األرم ياو ) "ربور
(3/03). 

"قسي  تشكيل المريباو ذاكٌر" فتي  مإترة نشت ار ال ترب بتوالق 
"قسيت    (973"قسي  تشتكيل المإتم حتافٌظ" اال تيتارين )  (772)

 .(8/743التشكي لسمريباو ذاكٌر" البيان والتبيين )
"مع اليوم ندبار الحدية" بد  "من اليوم نعقاب األحاديتة" فتي 

 .(329( وشواهد الكشاف )0/83الت اس  والمراثي )
 .(702"من اليوم ندبار األحادية" األرم ياو )

 .(3/03قاب األحادية" الحيوان )"من اليوم نع
 .(973اليوم نعقاب األحادية" اال تيارين ) ع"م

"حتتتتل  ذا شتتتاب رنستتتل" بتتتد  "حتتتتل عتتتال الشتتتيب" فتتتي الت تتتاس   /38البيو /
 .(0والمراثي)

 "ونحدة حسمًا" بد  "رنسل فسما عال " في المردر السابق.
ين اليتتوم واألمتتذ "وكتتم غتتارة بالسيتت  واليتتوم قبستتل" بتتد  "وغتتارة بتت /32البيو /

 .(772فستة" في  مإرة نش ار ال رب بوالق )
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"وغتتارة   "تتتداركتإا فتتي" "تتتداركتإا رك تتًا" فتتي المرتتدر الستتابق
 (.32بين اليوم والسي " في نمالي اليسيد  )

"عقتد غترار " بتد  "شتنج النستتا" فتي  مإترة نشت ار ال ترب بتتوالق  /34البيو /
(772). 

بيتتتب ف /97البيو / محتتتتد" بتتتد  "بأكنتتتاف الحبيتتتب بمشتتتإد" فتتتي "بأكنتتتاف ال  
 (.970اال تيارين )

( 772"واحتتتٌد" بتتتد  "واحتتتدًا" فتتتي  مإتتترة نشتتت ار ال تتترب بتتتوالق ) /98البيو /
 (.32وكذا في نمالي اليسيد  )

( 329"وعّيب نفسي" بد  "وهون و د " في شواهد الكشاف ) /93البيو /
( 373)( والشتت ر والشتت را  7/704وشتترح الحماستتة لستبريتتس  )

 .(883وال مإرة ت ارية )
"وهتون و تد  ننمتتا هتو فتتارع" بتد  "وهتتون و تد  نننتتي لتم نقتت  

 .(704لل" في األرم ياو )
" بد  "كذبو ولم نب ت  بمتا مسكتو دِ "نمامي ونني وارد  اليوم نوغ

 (.704يد " في األرم ياو )
 ."فاعسموا" بد  "ت سموا" في السسان )غ ب( /99البيو /

م" بتتد  "فتتحن ت قتتب األيتتام" فتتي نمتتالي اليسيتتد  "فتتحن تمكتتن األيتتا
... بم بتد" فتي  ... لم بد" بتد  "بنتي قتارب "بني غالب  (32)

 .(0/730ال قد الفريد )
( وب ض 901( والوساعة لس ر اني )819والبيو في البارل )

برواية الديوان وكذل   9/982الشعر الثاني في مقايييذ السغة 
 .في نساذ البالغة )غ ب(

متتور برنيتتل" فتتي الرستتالة المو تتحة لسحتتاتمي بأعقتتاب األ "عستتيم
 "يرى عاقباو الرن  والمر مقبٌ ".  (702)

 -17-القصيدة 
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 .(83"وش ر" بد  "ورنذ" في الم مرون والورايا ) /73البيو /

 -11-القصيدة 

"ركتتتوب  فتتتي الرتتتريط" بتتتد  "ركتتتوبي فتتتي الرتتتريط" فتتتي عيتتتون  /7البيو /
وورد البيو فتي م تتار   ( ونسبتل  لل عمرو7/743األ بار )
 هكذا: 0/878األغاني 

 نعتاذ   نمتا نفنتتل شبابتتي
 ونقرح عاتقتتي نثر الن تتادِ                            

 .ونسبل  لل عمرو

كتتتتّ   ستتتتمي" فتتتتي الحيتتتتوان   ستتتتمَي" بتتتتد  "حتتتتتل "حتتتتتل  تتتتّ   /8البيو /
(1/980). 

محتي" عاذ  عتدتي بتدني ور "نعاذ  شكتي بدني وسيفي" بد  "ن /9البيو /
  لل عمرو. ل( ونسب330في شواهد الكشاف )

 .(7/743"نعاذ  شكتي بس  ورمحي" في عيون األ بار )
( 3/982"نعتتتاذ  مسنتتتي بتتتدني ورمحتتتي" فتتتي م تتتتار األغتتتاني )

 ونسبل  لل عمرو.
 .(330" بد  "شكذ القياد" في شواهد الكشاف )"سإ  القياد

( وكتتذا فتتي م تتتار 7/743"ستتسذ القيتتاد" فتتي عيتتون األ بتتار )
ونستتتبل  (0/878( ونستتتبل  لتتتل دريتتتد وفتتتي )3/924األغتتتاني )
 .و لل عمر 

 (.3/942"وينفد" بد  "ويفنل" في م تار األغاني ) /0البيو /
 -22- القطعة

ابتتتن نكمتتتة" فتتتي م تتتتار األغتتتاني  "ويتتتم ابتتتن ثكمتتتة" بتتتد  "فتتتويم /7البيو /
(3/943.) 

 -22-القصيدة 

"وقتتتتتالوا: نال تبكتتتتتي" بتتتتتد  "تقتتتتتو : نال تبكتتتتتي" فتتتتتي بقايتتتتتا كتتتتتتاب  /7البيو /
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م ستتتتتتتة المتتتتتتتورد   األرب تتتتتتتة فتتتتتتتي ن بتتتتتتتار الشتتتتتتت ر ألبتتتتتتتي هفتتتتتتتان
(2/3/809). 

"لكتتتتن  بستتتتو" بتتتتتد  "لكتتتتن بنيتتتتو" شتتتتترح نبيتتتتاو مغنتتتتي السبيتتتتتب 
8/813. 

فتتتتتتتي البيتتتتتتتان والتبيتتتتتتتين  "مكتتتتتتتان األستتتتتتتل" بتتتتتتتد  "مكتتتتتتتان البعتتتتتتتا"
(3/330.) 

"لتل ال تدة األعستل  "عسل ال دة األقرل قتي  بني بتدر" بتد  /8البيو /
م ستتتة المتتتورد   كتتتتاب األرب تتتة عستتتل قتيتتت  نبتتتي بكتتتر" فتتتي بقايتتتا

 (. وساد ب د .2/3/809)
 نراد لي فتتوا قبتتر  عن عدو 

 فعيب تراب القبتتر د َّ عسل القبتتر                   
  عبتتد الستتل والإالتت  التتذ " بتتد  "فقستتو نعبدالستتل نبكتتتي نم "لمقتتت

( وشتتتترح نإتتتتج البالغتتتتة 3/943التتتتذ " فتتتتي م تتتتتار األغتتتتاني )
 .(7/389بيروو )

 "عسل الشرف" بد  "عسل ال دة" في المرادر السابقة.

" بتتد  "وعبتتد يغتتوة تح تت  العيتتر  /3البيو / "وعبتتد يغتتوة نو  سيستتي  التتد،
وعبتتد يغتتوة نونتتديمي "  (3/934حولتتل" فتتي م تتتار األغتتاني )

 .(7/389مال " في شرح نإج البالغة بيروو )
"وعتتتتتس مرتتتتتابًا" بتتتتتد  "وعتتتتتس المرتتتتتاب" فتتتتتي م تتتتتتار األغتتتتتاني 

(3/934). 
"و   مرابًا حشو قبر عسل قبر" بد  الشعر الثاني في شترح 

 (.7/389نإج البالغة بيروو )
" في م تار األغاني ) /1البيو /  (.3/934"لدى م شر" بد  "لدى واتر،
( 3/934"ونسحمل عورًا" بد  "ونسحمل حينا" فتي م تتار األغتاني ) /3البيو /

 (.8/701( و)7/389وشرح نإج البالغة بيروو )
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( وشتتترح نإتتتج 7834فتتتي شتتترح ا تيتتتاراو المف تتت  لستبريتتتس  ) /2البيو /
 .(8/701( و)7/389البالغة )

تبيتتتتتين "شتتتتتعرين بيننتتتتتا" بتتتتتد  "شتتتتتعرين قستتتتتمة" فتتتتتي البيتتتتتان وال /4البيو /
 .(7/389( وكذا في شرح نإج البالغة )3/337)

"قستتتمنا بتتتذا  التتتدهر شتتتعرين بيننتتتا" بتتتد  "بتتتذا  قستتتمنا التتتدهر 
( وستترح 8/710) شتتعرين قستتمة" فتتي شتترح الحماستتة لستبريتتس 

 (.338( والش ر والش را  )880ال يون )
 -22-القصيدة 

ف "نهتتتداف المبتتتين" بتتتد  "نهتتتداف المنتتتون" ي تتتاف  لتتتل ا تتتتال /7البيو /
 (.3/922الرواياو وفي م تار األغاني )

ّرتتتتتتتو" بتتتتتتتد  " تتتتتتترب  تتتتتتتّسو" فتتتتتتتي م تتتتتتتتار األغتتتتتتتاني  /9البيو / " تتتتتتترب ح 
"يتتتتتتد   رتتتتتتر" بتتتتتتد  "يتتتتتتد  هرتتتتتتر" فتتتتتتي المرتتتتتتدر   (3/922)

 السابق.

 "وقد يكون" بد  "وقد نكون" في المردر السابق. /3البيو /
   3/922ن" بتتتتتد  " ذا قتتتتتارين" فتتتتتي م تتتتتتار األغتتتتتاني ب" ذا قتتتتترّ  /2البيو /

" بد  "مرة نحوالي" في المردر السابق.  "مرة نحوا ،
 -25-القصيدة 

 (.3/922"نال هبو" بد  "نال بكرو" في م تار األغاني ) /7البيو /
"فقد نحفظتني وهتكو ستر " بد  "فقد نحفيتني ود سو ستر " 

 في المردر السابق.

بيتاو ستيبويل " فتي فرحتة األديتب عتن شترح نىو إًا" بد  "ستدً " /3البيو /
"عسيتتتتت  بستتتتتيبل" بتتتتتد  "عستتتتتل بشتتتتتر " فتتتتتي المرتتتتتدر   (7/804)

 السابق.

بد  "لقد كذبتِ  نفس  فاكتذبيإا" فتي "لقد كذبتَ  نفس  فاكذبإا"  /0البيو /
 ( دون نسبة.2/707شرح المفر  البن ي يش )
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"لقتتتد كتتتتذبت  عينتتتت  فاكتتتذبنإا" فتتتتي األسهيتتتتة فتتتي عستتتتم الحتتتتروف 
(03). 

نإا" شتتتتترح نبيتتتتتاو ستتتتتيبويل لسنحتتتتتاذ "لقتتتتتد كتتتتتذبت  حمتتتتتدًا فاكتتتتتذب
(789). 

( وكتتتذا فتتتي رغبتتتة اامتتتت  039التتتداني ) لال نتتت "فاكتتتذبنإا" فتتتي
وقتتتا  الروايتتتة الرتتتحيحة كستتتر الكتتتاف فتتتي كتتتذبت    (3/701)

 .وبيا  الم اعبة فاكذبيإا
ب عتتن شتترح نبيتتاو يتت"فارتتدقيإا" بتتد  "فاكتتذبيإا" فتتي فرحتتة األد

 (.7/804سيبويل )
 (.3/940تار األغاني )  "فسم يسمع" في م "فسم نسمع" بد /1البيو /
"ف ر تتتو بتتتد  "ف عفتتتو" فتتتي فرحتتتة األديتتتب عتتتن شتتترح نبيتتتاو  /3البيو /

" فتي المرتدر   (7/804سيبويل ) "ون  مقب " بتد  "ون  مكتان،
 السابق.

 "ألتتتتتتتتتا  رك تتتتتتتتتًا" بتتتتتتتتد  "ألتتتتتتتتتتل حثيثتتتتتتتتتًا" فتتتتتتتتي رغبتتتتتتتتتة اامتتتتتتتتت   /70البيو /
(3/701). 

 .(3/940)"ألتا  يس ل" في م تار األغاني 
"حثيتتة الستت ي نو القتتا  ي تتر " بتتد  "ستتريع الستت ي نو ألتتتا  

 (.3/940ي ر " في م تار األغاني )
 

"  /78البيو / " في الفا ر )"في لحد،  .(870بد  "في  دة،
 .( والسسان )  ر(870"  ر" بد  "قفر" في الفا ر )

ن ا ر " في غريب الحدية الب"كسم ال سر ي" بد  "كسم الإ /73البيو /
والبيتتتو فتتتي األمتتتالي لسقتتتالي   ( والسستتتان )ستتتحم(7/01) قتيبتتتة

(7/739.) 
 -26-القصيدة 
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  (9/302"رغتتتتتم ال تتتتتذو " بتتتتتد  "رغتتتتتم ال تتتتتدو" فتتتتتي الحيتتتتتوان ) /7البيو /
ويتتر م محقتتق   (828-827واألبيتتاو فتتي ديتتوان ابتتن ميتتادة )

 الديوان نّنإا البن ميادة ال لدريد بن الرمة ألسباب ذكرها.

 -21-القصيدة 

 في نساذ البالغة )وكب( برواية الديوان. /9البيو /

 (.0/884"وفي نحالم" بد  "وفي األحالم" في الحيوان ) /3البيو /

 "فيإا الّس " بد  "فيإا المس " في السسان )سك (. /71البيو /
 -22-القصيدة 

"ونبستتن نميتترًا ومتتا نمتتّروا" بتتد  "وقتتد ي عتتف النستتب األكبتتر" فتتي  /3البيو /
 البالغة )نمر(.نساذ 

 -24-القصيدة 

 (.381في الراه  والشاحج ) /9البيو /

( وكذا في 383"ينكح " بد  "ينكَح " في الراه  والشاحج ) /0البيو /
 (.8/718األمالي لسقالي )

 (.8/718مااًل" بد  "تكن مااًل" في األمالي ) "عددن /1البيو /
 .السابق "وقد عسم" بد  "لقد عسم" في المردر /3البيو /

"فتتتتي نعتتتتِ " بتتتتد  "عتتتتن َحتتتتّس" فتتتتي شتتتترح نبيتتتتاو مغنتتتتي السبيتتتتب 
(2/03.) 

"وننتتتتي ال ينتتتتاد  الحتتتتي  تتتتيفي" بتتتتد  "وننتتتتي ال يإتتتتّر ال تتتتيف  /4البيو /
 (.2/03كسبي" في شرح نبياو مغني السبيب )

( 842"وقالو  ّنل" بد  "وتسعم نني" في المررع البن األثير ) /70البيو /
"وقالو  نني" في م تتار األغتاني   (383والراه  والشاحج )

(3/908). 
"وهتتتت   بّرتإتتتتا" بتتتتد  "وهتتتت  ن برتإتتتتا" فتتتتي الرتتتتاه  والشتتتتاحج 

"ومتتتتتا نبأتإتتتتتا" بتتتتتد  "وهتتتتت    (8/718وفتتتتتي األمتتتتتالي ) (383)
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 .3/908 برتإا" في م تار األغاني 
 :يتتراد  البيتتو بروايتتة التتديوان قتتا  ( ب تتد 8/718فتتي األمتتالي ) /77البيو /

 ويروى:
 و الكفين شثنتاً تريد شرنب

 يقستتع بالحتدا  كت  كترذ                         
 (.3/908وفي م تار األغاني )

 "تريد شرنبة الكفين شثنتاً 
 .يباشتر بال شيتتة كتت  كترذ"                     

ونسمر من قداح النبع فرل" بتداًل متن الشتعر األو  فتي السستان  /78البيو /
 .كفأ( كفأ  عقب[ والتا  )

 "ونرتتتتغر متتتتن قتتتتتداح النبتتتتع فتتتتترل" فتتتتي السستتتتتان )نبتتتتع( والتقفيتتتتتة
( 23رتتتالح المنعتتتق )ا  ( والسستتتان ) تتترذ( و 994لسسن تتتاني )

( واألمتتتالي 392( وشتتتروح ستتتقع السنتتتد )78/92والم رتتتص )
 .(7/14( وشرح المقاماو لسشريشي )8/718)

" بتتد  متتن الشتتعر الثتتاني فتتي  "كفتتي  الستتون متتن متتذ، و تترذ،
 ا  )كفأ(.السسان )كفأ( والت

"دف تتتو  لتتتل الن تتتي وقتتتد ت تتتاثوا" بتتتداًل متتتن الشتتتعر األو  فتتتي  /73البيو /
 ( ب د نن روا  برواية الديوان.8/718األمالي )

 .(709البيو في البارل ) /73البيو /
 -25-القصيدة 

 .في نساذ البالغة " سذ" وفيل "ففور " بد  "ف ود " /8البيو /

" ار  متن غمامتة" فتي نستاذ البالغتة " ار  من سحابة" بد   /0البيو /
 وفيل كذل  " ذا  ا  ي دو" بد  " ذا  ا  َي ر ".  "شس "

 -26-القصيدة 

  (3/982"نلما ت برا" بد  "نلمتا ت بتروا" فتي م تتار األغتاني ) /7البيو /
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 بد  "من حربي" في المردر السابق. "في حربي"

 -28-القصيدة 

ستتتبت  عرستتتي" فتتتي الوحشتتتياو لتتتو شتتتتمت  عرستتتي" بتتتد  " ن " /7البيو /
(774). 

 ..." "وتقدم ب ض لحمي قب  ب ض" بد  "تساقع
 (.3/923في م تار األغاني )في المردر السابق وكذا 

 ( والسسان )رنى(774الشعر الثاني في الوحشياو ) /8البيو /
 .""فسيذ بحامض الربتين محض 

 (774"عر ي" بد  "رهعي" في الوحشياو ) /3البيو /
متتتتترار " بتتتتتد  "يمسكتتتتتن  برامتتتتتي" فتتتتتي م تتتتتتار األغتتتتتاني "يمكتتتتتن  

(3/329.) 
 -41-القصيدة 
( دون نستتتتتبة وفتتتتتي الحاشتتتتتية فتتتتتي 3/331األدب )ديتتتتتوان فتتتتتي  /7البيو /

ة عقتتتتب ابتتتتن بتتتتر  البيتتتتو لدريتتتتد بتتتتن الرتتتتمَ السستتتتان لسقعتتتتامي و 
 والبيو في الرحاح لدريد وهو في مسحق ديوان القعامي.

  -44-القصيدة 

ًا متتتا نبتتتوا نوفتتتل  ذا اشتتتتغسو" بتتتد  الشتتتعر األو  فتتتي "يتتتا فارستتت /8البيو /
 (.874سرح ال يون )

 "من كربل" بد  "في كربل" في المردر السابق. /3البيو /

 -46-القصيدة 

 (.9/09"َمإس " بد  "متإساًل" في شرح نبياو مغني السبيب ) /3البيو /

 (8/837"ويستتحب رمحتتل" بتتد  "ويستتتحب ذيستتل" فتتي األمتتتالي ) /9البيو /
 (.70/337( ونإاية األرب )0/737وال قد )

"متتتتتتن مإابتتتتتتة رمحتتتتتتل" بتتتتتتد  "متتتتتتن م افتتتتتتة رمحتتتتتتل" فتتتتتتي ال قتتتتتتد  /0البيو /
(0/737). 
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 -55-القصيدة 

 (.9327البالغة "شرح" برواية الديوان وكذا في المغرب ) اذفي نس
 -58-القصيدة 

 " في السسان )م ر(.و"األدم" بد  "الدهم  و"نم رتل" بد  "ون ر تل"  "ل"ف ور " بد  "عقوق
 -51-القصيدة 

 (.97"لم يبت ة" بد  "لم ينب ة" في نظام الغريب ) /8البيو /

  -62-القصيدة 

 (.3/44"ن يما وعوفا" بد  "ن ميًا ونوفل" في البيان والتبيين ) /7البيو /

"فتتتتال يتتتتسا " بتتتتد  "ولتتتتن يتتتتسا " فتتتتي المرتتتتدر الستتتتابق وكتتتتذا فتتتتي  /3البيو /
 منل. (3/44)

 -66- القصيدة

ذكر السبير في "الموفقياو" عن عريق عسقمة السسمي قا :  بو  لل م اوية فو دو عنتد  ابتن 
 وثيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  وابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارض ال شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمي فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذكر قرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة فيإتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

ألبتي كتان  ةفتي العريتق  شتفًا فرتدتل البنت "فقا  ابن عارض: كنو متع نبتي قبت  نن يمتوو فو تدو
لرمة وقد فقد عقسل وهو عريان يكتوم بتين ر سيتل يحبإا ف ر و محت نة حتل وقفنا عسل دريد بن ا

 البعحا  فرفع رنسل فرنى ال شف فقا :
 كأنإا رنٌذ َحَ نْ 

 يوم غيم وَدَ نْ في 
 كال شف هذا المحتَ نْ 
 نحسن من شي  َحَسنْ 

 ثم قام فسقع فقا :
 ألنإ ن مث  سماني األو 
 محدب الساق شديد األسف ِ 

 يا نولل يا نّولي
 (.3/23( عن اإرابة )183األ بار الموفقياو )
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 المختلط
 -1-القصيدة 
( والسستتان )عكتتظ( 14"كسيإمتتا" بتتد  "كالهمتتا" فتتي الوحشتتياو ) /7البيو /

وكتتتتذا فتتتتي نستتتتاذ البالغتتتتة )عكتتتتظ( وم متتتتع  وفيتتتتل ننتتتتل لدريتتتتد
 .(8/937األمثا  لسميداني )

( وم متتع األمثتتا  14بتتد  "نتغيتتب" فتتي الوحشتتياو ) ()نت نتتب
 ( واألساذ )عكظ(.8/937)

  "ال نكتتتتن بتتتتتل" بتتتتد  "ال نعدلتتتتتل" فتتتتتي نستتتتاذ البالغتتتتتة )عكتتتتتظ( /8البيو /
 والبيتان في األساذ لدريد.

 -2-القصيدة 

"( "دنداة، 39فتتتتي عبقتتتتاو ابتتتتن ستتتتالم ع الثانيتتتتة ) /7البيو /   " بتتتتد  "دندا ،
وفي ديوان األعشل و محمد محمد حسين   و"كان" بد  "كاد"

"  عشل.وهو في تا  ال روذ "دندن" لأل  "دندا ،

 -2-القصيدة 

بتد  " ذا  في السستان )رتفو( غيتر منستوب وفيتل " ذا لتم يمتارذ" /8البيو /
  ر منستتتوبينيتتت( البيتتتتان غ32وفتتتي نظتتتام الغريتتتب )  لتتتم يتتتساحم"

و تا  فتي حاشتية الرتفحة نن البيتتين منستوبان لدريتد فتي عب تتة 
نن البيتين في شرح  المحقق وذكر  الكتاب التي ن ر إا برونسي

وقتتا : وفتتي متتا بتتين  ة لغستتان بتتن وعستت 7/738ماستتة يتتوان الحد
   ديتتتتوان الحماستتتتةالستتتعور متتتتن نرتتتتسنا لسنمتتتتر بتتتن تولتتتتب  وفتتتتي 

وفي نساذ البالغتة   وروى ابن دريد هذا الش ر لسنمر بن تولب
 )رفو( غير منسوب وروايتل كرواية السسان.

- 4- 
 " بد  "ل سني".في السسان )ننن( "ألنني

- 6 - 
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( ل متترو 3/932( وفتتي م تتتار األغتتاني )330متتل هرمتتة فتتي حماستتة البحتتتر  )كمتا يتتروى منستتوبًا ال
( فتتي ن بتتار 0/874( وفتتي م تتتار األغتتاني )3/33بتتن م تتد  كتترب وهتتو ل متترو فتتي نإايتتة األرب )

 عمرو وذكر ب د 
 وننو لكت  متا تإتوى تبتتول  نن تدعتتل حكيماً  دوكيف تري

 ./837وهو ل مرو في سرح ال يون /
- 7 - 

"وك  عموح في ال را  كأنإا" بد  الشعر األو  في قرتابد نتادرة  /7/ البيو
 ./7/ ال دد/4في م سة المورد الم سد /و في منتإل العسب و 

 ."في المإد" بد  "في الوكر" في المردر السابق /8البيو /
فتي ( و 7/31والبيتان لم قر بن حمتار فتي الحماستة البرترية )

 ن رى. نبياو ( مع133النقابض )في قرابد نادرة و 

- 1 - 
 ( "نال نبسن بني  شم بن بكر" بد  "نال ساب  هواسن ه  نتاها".7/34المستقرل في األمثا  )في 
- 12 - 

 .(07ل فاف بن ندبة في الدرر السوامع )
 ( نبياو معس إا:70بن م د  كرب وعدتإا )/ قريدة ل مرو 787في األرم ياو / -

 عسول الشمتذ نو حين ذروقبي    ومرد، عسل  رد، شإدو عرادهتا

 ( في األوروبية منسوبة  لل دريد بن الرمة.70وفي ت ري إا ذكر: هي برقم )
 فائت الديوان

ني دعوو السل كما كفرتني -7-  دعا  فأععاني عسل ما قع  تمي  وا 

 .(لدريد في السسان والتا  ) تم 
 ل  نمي نلحقينتي مالحقتي ىفدً   وقسو ل  سل  نما هي ساعة -8-
 .(737نسما   ي  ال رب لسفند اني ) 
 حين لسنفتذ من الموو هريتر  ولقد نررفإتتا كارهتتة -3-
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 وبكت  ننتا فتي الرول  ديتر  كسمتا ذل  منتتي  ستق -9-
عبتتد الستتل ثتتوب"  –لدريتتد فتتي تتتاريط دمشتتق البتتن عستتاكر "عبتتا ة بتتن نوفتتل  

 .(803ص)
 تد فسيتتال كسيتتالترد الحديت  ب اوا   ون كسون الّسمتا  -0-
 .لدريد في السسان ) أ ( 

 عرفان عبدالباقي األشقر
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 المصادر:
 و د. سامي مكي ال اني السبير بن بكار األ بار الموفقياو

 عب ة م مع السغة ال ربية بدمشق رن ة األ فش األرغر اال تيارين
 األسهيتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتي عستتتتتتتتتتم

   الحروف
 عب ة م مع السغة ال ربية بدمشق الإرو 

 عب ة مرورة عن عب ة دار الكتب السم شر  ساذ البالغةن
 و عبدالسالم هارون ابن دريد االشتقاق

 دار الم ارف المررية ابن السكيو رالح المنعق 
 دار الم ارف المررية  األرم ياو

 و األستاذ س يد األف اني الفارقي اإفراح
 عب ة م مع السغة ال ربية بدمشق ال بي األمثا 
 و د. محمد عسي سسعاني الفند اني  ي  ال رب نسما 

 ( 2/3/719نشر في م سة المورد ال راقية ) التوس  األ داد
عب تتتتتتة مرتتتتتتورة عتتتتتتن عب تتتتتتة دار الكتتتتتتتب   نمالي القالي

 المررية
 الإند  نمالي اليسيد 
 مرورة بيروو ابن كثير البداية والنإاية

فتي  بقايا كتاب األرب تة
 ن بار الش را 

 نشتتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتتي م ستتتتتتتتتتتة المتتتتتتتتتتتورد ال راقيتتتتتتتتتتتة نبو هفان 
(2/3/809) 

 و هاشم الع ان القالي البارل 
 و هاشم الع ان السمسكاني البرهان

 و عبدالسالم هارون ال احظ البيان والتبيين
 عب ة م مع السغة ال ربية بدمشق ابن عساكر تارخ دمشق

 مرورة عن العب ة الحسينية  تاريط العبر 
تنسيتتتتتت  اايتتتتتتاو عستتتتتتل 

 واهدالش
 مسحق بتفسير الكشاف ع البابي الحسبي محب الدين

 عب ة م مع السغة ال ربية بدمشق المبرد الت اس  والمراثي
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 و د.  سي  ابراهيم ال عية السن اني التفقيل في السغة
التنبيتتتل عستتتل نوهتتتام نبتتتي 

 عسي
عب تتتتتتة مرتتتتتتورة عتتتتتتن عب تتتتتتة دار الكتتتتتتتب  البكر 

 بيروو
 ر الم ارف المرريةعب ة دا عسي بن حمسة التنبيإاو

 المراد      ال نل الداني في حروف
    الم اني

 و د. ف ر الدين قباوة

 بوالق   مإرة نش ار ال رب
 الت ارية   مإرة نش ار ال رب

 الإند  الحماسة البررية
 و عبدالسالم هارون  الحيوان لس احظ

 بوالق البغداد   سانة األدب
 ورة بيرووعب ة مر الشنقيعي الدرر السوامع
 عب ة م مع السغة ال ربية بالقاهرة الفارابي ديوان األدب

 و د. محمد محمد حسين  ديوان األعشل
 عب ة م مع السغة ال ربية بدمشق  ديوان ابن ميادة

 حسان عباذ و د.  ابن بسام الذ يرة
 محمد يوسف ن م .و د الحاتمي الرسالة المو حة

 بغداد  بياننشر دار ال المررفي رغبة اام 
 و محمد عسي الب او  الحرر  سهر ااداب 
 عب ة مرعفل البابي الحسبي ةابن نبات سرح ال يون

 عب ة م مع السغة ال ربية بدمشق السيرافي شرح نبياو سيبويل
 حسب النحاذ شرح نبياو سيبويل

 دار المأمون بدمشق البغداد  شرح نبياو مغني السبيب
دار الكتتتتتتتب عب تتتتتتة مرتتتتتتورة عتتتتتتن عب تتتتتتة   شروح سقع السند

 المررية
 عب ة مرورة عن العب ة المنيرية ابن ي يش شرح المفر 

 عب ة مرورة بيروو  شرح المقاماو لسشريشي
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 وور عب ة مرورة دار الإدى بي ابن نبي حديد شرح نإج البالغة
 عب ة مرورة عن عب ة بري  بيروو ابن قتيبة الش ر والش را 

 عب ة دار الم ارف المررية ر  الم  الراه  والشاحج
 عب ة فؤاد عبدالباقي  رحيم مسسم

 (8عب ة ال ان ي ع )  عبقاو ابن سالم
 و د. ناديا عسي دولة الم ر  عبة الوليد
عب تتتة مرتتتورة عتتتن عب تتتة ل نتتتة التتتتأليف  ابن عبد ربل ال قد الفريد

 والتر مة والنشر
 ريةالمني عب ة مرورة عن العب ة ال يني  عمدة القار 

 عب ة مرورة عن عب ة دار الكتب المررية ابن قتيبة عيون األ بار
 و د. عبدالسل ال بور  ابن قتيبة غريب الحدية

الغيتتتتتتتتتة المستتتتتتتتت م شتتتتتتتتترح 
 المية ال  م

 بيروو الرفد 

 تتتتتتتمن نتتتتتتتوادر الم عوعتتتتتتتاو و عبدالستتتتتتتالم  نسامة بن منقذ كتاب ال را
 هارون

 دار رادر ابن منظور لسان ال رب
  نبو عبيدة رآنم اس الق
 الإند ابن حبيب المحبر

 مرر –تراثنا  ابن منظور م تار األغاني
 و د.  براهيم السامرابي ابن األثير  المررع 

 عب ة مرورة عن العب ة الإندية السم شر  المستقرل في األمثا 
 دار رادر ياقوو الحمو  م  م البسدان

 ي الحسبيع عيسل الباب الس ستاني الم مرون والورايا
 و عبدالسالم هارون ابن فارذ م  م مقاييذ السغة

 عب ة محب الدين ال عيب المرسباني الموشم
 عب ة م مع السغة ال ربية بدمشق المظفر بن الف   ن رة اإغريض

 و محمد بن عسي األكول الرب ي        في السغة  يبنظام الغر 
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