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 (4)ذيول ومالحظات  -1
 حاتم غنيم :للمهندس السيد                

 مقدمة:
هذه مجموعة أخرى من المالحظات والتعليقات، أتناول فيها ثالثة من البحوث المنشورة في العددد 

فددي تعليقدداتي علدد  وقددد رثددرت أن أقت ددر  ( مددن مجلددة مجمددة اللرددة العربيددة ا ردنددي 11-11المددودو)  
  لددددي أن أوفددددي ثالثهددددا حق ددددس مددددن الدراسددددة وا ستق ددددا ،  ذ جددددا ت هددددذه البحددددوث وحدددددها، حتدددد  يتسددددن  

ني وجدت أن ما علقتس عل  البحوث ا خرى لدم يندن ذا أهمي دة  مالحظاتي عليس أطول مم ا قد رت، ثم 
ذلك، أن أنتفددي بمددا أظن ددس تدددفعني  لدد  أن أطيددل بددذنره هددذه الحلقددةو مددن الددذيول والمالحظددات، فرأيددت، لدد

جدديرًا بالنشدر، وأهمدل مدا دون ذلدك، سداماًل المدول  التوفيدص فيمدا أ دبو  ليدس، وأحدرم عليدس مدن خدمددة 
 لرتنا وتراثنا، واللس من ورا  الق د 

 :فيعل أم فعيل
 لألستاذ الشيخ محمد حسن رل ياسين 

ا د جمدة جددوً  ذندر فيدس مدًا بدنن يندو ه بدسق فقدندالشديخ فدي بحثدس هدذا جهددًا قمي ا ستاذبذل 
لل مثددل جي ددد، وسددي د وجدده فددي معجددم لسددان العددر  مددن ا  سددما  التددي جددا ت علدد   دديرة لفيّعدد

ن فاتدس القليدل مدن هدذه ال دي:، مثدل:لامرأة ثي د ل ،     أن ذلدك   يقل دل مدن (1 وطي    وهدو، وان
فددي ونددة هددذا البنددا ،  ررا  النحددوي ين ا سددتاذ  ثددم سدداص قيمددة الجدددول الددذأ ندداد أن ينددون نددامالً 

ّويدل،  دددددد يددددددلل، وبهددددددذا ينددددددون أ ددددددل لسددددددي دل: لسو حددددددًا قددددددول الفددددددر ا ، الددددددذأ اختددددددار ونددددددة لفوّع  مرج 
لددددددددددددت لسدددددددددددويدل  لددددددددددد  لسدددددددددددديدل،  وقدددددددددددس علددددددددددد  ذلدددددددددددك      وقددددددددددددد شدددددددددددرو الفدددددددددددر ا  نيددددددددددد  تحو 

 فقددددددددددال: لونددددددددددان يلددددددددددومهم أن يجعلددددددددددوا الددددددددددواو ألفددددددددددًا  نفتدددددددددداو مددددددددددا قبلهددددددددددا، ثددددددددددم يسددددددددددقطوها
ا، فل ما فعلوا ذلك  ارت لسْيدل عل  وون لفوْعلل، فوادوا ياً ، علد  لسنونها وسنون التي بعده
   وفي هذا النالم أشيا :(2 اليا  لينمل بنا  الحر ل

لهددا أ لل و أو  لل، ن حددذ  الددواو المنقلبددة ألفددًا يتددرك لسددْيدل علدد  وون لفوْيدد لدديس علدد  وون لفوْعدد
دًال علدد  اليددا  تجعددل لسددي   يددا  علدد ين الفعددل   اليددا  الوامدددة  وثانيهددا أن ويدادة الفالمحدذو  عدد

                                                           

 يائيّة األصل. ويّة األصل. أما "امرأة ثيّب" فهييّب". والكلمة هنا واثجاء في الجدول "بئر ذات  ( 1) 

 (. 12(. ص)12 -11العدد المزدوج ) -مجلة مجمع اللغة العربية األردني ( 2) 
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وون لفي لل،  ن اليا ين وامدتان، وما سدمعنا هدذا فدي وون رخدر فدي العربي دة  وثالثهدا أن نثيدرًا 
ّويدل، مثل لقويمل ولطويلل ولسدويصل ولعويدلل، لدم يجدر دمن المفردات التي جا ت مشابهة ل لسو

 سب  ذلك، وهذا يضع  حجتس  لها ما رأى الفر ا  أن س جرى لدلسويدل، ولم يبي ن هو
الباحدث فيمدا رأيداه فدي هدذا ا مدر، ونضدم   ا سدتاذو  لنل هذا   يمنننا أن نتفص مة الفدر ا 

لل، و  يضدديره أن ينددون مشددترنًا مددة  ّعدد  ددوت نا  لدد  سدديبويس القامددل بددنن ونددة هددذا البنددا  هددو لفوْي
لوةل ولفعاملل ولأفعال ل، أو أنس يجي  بمعند  اسدم الفاعدل، فندل  لفعيلل في أنس يجمة عل  لفوعو

هذه يمنن أن تنون مشترنة بين الوونين، نما هي في الحال فدي أووان نثيدرة مختلفدة، جدا ت 
 متفقة في أحنام خا ة 

لل فددي اللرددةثددم نقددول:  ن مددا ذنددره الفددر ا  مددن  ّعدد مددردود،  ن  للمعتددل   عدددم وجددود وون لفوْي
د بهدا، مثدل: لعلدةلق نهبدة و دلة  لل  يرًا قد يتفر  ومقدة ووندة، فدال يبعدد أن تندون  ديرة لفوْيّعد

، نما رأى سيبويس    خا ة بالمعتل 
جاللي  ل  وتحيتي و   الباحث  ا ستاذان
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 مع تحقيق كتب التراث:
 براهيم السامّرائي:للدكتور إ

الباحث نق ادة أمين أخذ عل  نفسس أن يتناول نت  التراث المنشورة، فيعرضها عل   ا ستاذ
السددليم، ثددم يشدديد بددالجهود التددي هددي أهددل لددذلك، وبددي ن مددا جددا ت بددس مددن  العلمددي ميددوان التحقيددص

ح عيو  منداه  فدي الت حقيدص لدم تلتدوم الق دد فوقعدت محاسن، وما حفلت بس من فوامد، أو يوض 
، وهو في نلتا الحالتين   يرفل عن التنبيس  لد  خطدن  بين ا خت ار الُمّخل  أو اإلسها  الُمّمل 

ديرًا بالت وي ، و  يهمل التعليص عل  أمر يراه حقيقًا بالتوضديح، يحددوه علد  يجده ج أو سقاط
ذلك حرٌم عل  الو ول بنت  التدراث هدذه  لد  منولدة تمن دن مدن ا نتفداو بهدا، وهدفدس مدن ندل 

 ذلك خدمة لرتنا الشريفة 
 لددد   –( مدددن مجلدددة مجمدددة اللردددة العربيدددة ا ردندددي  11-11فدددي العددددد المدددودو)   –وقدددد عدددر  

ل، فنخذ عل  المحقدص أشديا  ذنرهدا فدي بحثدس، وأهمدل لأشديا  نثيدرة ن اجي  تا  لأخبار أبي القاسم الوج 
أخرى لم يفطن المحقص  ل   وابهال  وننُت أثبتُّ في هدوام  البحدث تعليقدات ومالحظدات، وعل قدت 

ي رأيدت ندمثلها عل  هوام  النتا  المحقَّص، ثم رغبت في جمعها في هذه الحلقة من الذيول، غير أ
وأقت در هندا ة رمدل أن أنشدرها، فرد لتعليقاتي عل  النتا  دراسدًة مسدتقل  أنها طالت نثيرًا، فآثرت أن أ

 الدنتور  ا ستاذعل  ما يختم  ببحث 
 ( معل قًا عل  البيت:49الباحث  م ا ستاذيقول  -1

 اتّ ددباببالرَّ   ُ رْ ا العُ دمن  ان وو   سُ دظفو ُس ويوحْ د( موْعروفو  ُّ رُ  يو 
(ل للي  س شيمًا يوحي بالثقة ]ما[ جعل المحقص يختار الفعل  ير  

ره، ولنن نان من ا فضل أن يدذنر المحق دص اختيداره هدذا فدي ر وأ ى أن لهذا ا ختيار ما يبر 
 الحاشية، وليس في النم 

ص  ن  المحق دد ،   ل معل قددًا علد  قدول الم ددن  : لأنشددنا ا خفدد  فدي معند  قددول سدفيان ويقدول ا سدتاذ -1
للم يستفد من هذه الجملة في النتا ، و  وق  عليها، ولدم تدفعدس  لد  أن يتسدا ل: مدا قدول سدفيان   هدل 

 المراد البيت الذأ أشرنا  ليس:

 ير   معروفس ويحفظس
  ويعني أن القامل يدع  سفيان، ومن ينون هذا ل   
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ص، فسددفيان هددذا هددو الباحددث فددي هددذا المجددال أجددا  عليددس الددنم  المحقَّدد ا سددتاذوأقددول: تسددا ل 
مددن النتدا  وقولدس الدذأ أنشدد ا خفد  بيتدًا فددي  (11سدفيان الثدورأ، نمدا جدا  فدي حاشدية ال دفحة  

معنداه، ورد فدي ال دفحة نفسددها، وهدو: لهدذه واللددس الرنيمدة البداردة، مدن غيددر تنل د  ارتحدال و  مشددق ة 
دد تطرص  ليددس تاليددًا، و  عالقددة ح ذلددك البيددُت الددذأ أنشددده ا خفدد  فددي هددذا المعندد ، وسددنتسدديارل، يوض 

 لسفيان بالبيت الذأ مر  ذنره، سوى أن قولس الذأ أثبتناه رنفًا يحمل نفس المعن  
 ( عل  البيت الذأ أنشده ا خف : 49الباحث   م ا ستاذويعل ص  -1

 روْحاًل و  قوتوبا الخاّفُ  الُمقيُم  وما( شودَّ ّبّعيس  
  لد  وهدذا هدو ال دوا   ولنن دس لدم يتطدرص  لد  اخدتالل البيدت و   ل  لعوْنسل، لم ححًا نلمة لعيس  

يم ق، فيسدتقيم لدس الدوون ولندن   يسدتضافة لالرافدةل بدين لالخداف ل ولالمقديملمحاولة المحق ص تقويموس بإ
المعن ، مما يدل علد  أن المحق دص لدم يددرك المق دودو مدن البيدت  ونندت رأيدُت أندا: لالردانم الخداف  

( بيتًا، 11سدأ من  ضمن ق يدة  بن عبدل ا  (1 ثم وقوْعُت عل  البيت في لا غانيل    ل، المقيم
 وروايتس هناك:

مدا  شوددَّ ّبعوْندس  روْحدداًل و  قوتوبددا  قوْد يُدْرووُص الخاّفُ  الُمقيدُم وو

ل، : لشدد  (4 لتداريخ الخلفدا ل  وجدا  فدي (3 ولمعجدم ا دبدا ل (2 وورد بنفس الروايدة فدي لالحماسدةل ّبّعديس 
وردت ا بيات منسوبة  ل  ابدن  (5  ل  ابن عبدل أيضًا  وفي لنور القبسل ونسبت في هذه الم ادر

ل  وقد أفاد السيد لراينهدارت فدايبرتل فيمدا جمُعدس مدن  عبدل أو الراعي، وجا ت الرواية في لشد  لعنس 
اهددا هندداك: لشددد  بعدديسل  ووجدددت أنهددا ممددا نسدد   لدد  الراعددي خطددن  ورو  (6 لديددوان الراعددي النميددرأل
 ، ورواية البيت فيس:(7 نذلك في لديوان المعانيل البيت منسوبًا  ل  الراعي

                                                           

 (. 155( ص)16بيروت. ج) -صفهاني. طبعة دار الثقافةبي الفرج األغاني ألاأل ( 1) 

 ،الطبعرة الثانيرة –تحقيق أحمد أمين وعبدالسالم هارون. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرر  –للمرزوقي شرح الحماسة  ( 2) 

 (. 1226ص )

 (. 232( ص)12ج) .مطبوعات دار المأمون –دباء، لياقوت. طبعة الدكتور أحمد فريد الرفاعي معجم األ ( 3) 

 (. 312. ص)1663الطبعة الثالثة سنة  -مطبعة المدني -عبدالحميد تحقيق محمد محيي الدين -تاريخ الخلفاء للسيوطي ( 4) 

 (. 121ص) ،1664للمرزباني اختصار الحافظ اليغموري. تحقيق رودلف زلهايم سنة  –نور القبس المختصر من المقتبس  ( 5) 

. 1622قية فري بيرروت سرنة بحرا  الشررلمراني لأق راينهررت فرايبرت، نشرر المعهرد األديوان الراعي النميري. جمع وتحقي ( 6) 

 (. 321ص)

 (. 12( ص)1هـ. ج)1353القاهرة، سنة  -بي هالل العسكري، نشر مكتبة القدسيديوان المعاني، أل ( 7) 
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مدا  رحدداًل و  قوتوبددا شوددَّ ّبعوي ّ   قوْد يُدْرووُص الخاّفُ  الُمقيدُم وو

 برواية: (1 وهذا ت حي  نما ترى  وهو للراعي نذلك في لطبقات النحويينل
 عندس رحدداًل و  قتبددالشدد   الخاف  المقيدم ومدا ُيْدّركُ قوْد 

 ت  ل  عروة  المدني( وجا ت الرواية فيس:يبنسبة الب (2 وتفر د لمجالس العلما ل
ل  والبيت في لشرو نه  البالغةل لشد    دون نسبة، برواية: (3 ّلعوْنس 

مدا الضَّعي ُ  العاّجوُ قوْد يُدْرووُص    و  قوتوبدداروْحددالً  ّبُنور  شوددَّ   وو

ص ذندرت البيددت الدذأ لددم يعثدر عليددس المحق دد –مددن ضدمنها ا غدداني والحماسددة  –فهدذه عشددرة م دادر 
 في المظان  التي رجة اليها!

 ( من النم  المحقص:11التالي الذأ ورد في ال فحة  ( البيت 49الباحث  م ا ستاذويذنر  -9

ثْ   الح دن  ْذ قالددوا تنويَّْيتّدددسّ   ن ّ اّيّك التُّْر و عل  الر  ّمْن حو

   وجس لس  –نما جا   –و دُر البيت 
 وهو في لاللسانل  حثا( و أيا( برواية:

لالح ن أدن  لو تآييتسل  فاذا قارن ا ما ورد في اللسان بما جا  في النم  المحقدص، رجدح عنددنا 
 تسل يأن تنون الرواية: لالح ن أوق  لو تآي

تقويم النم الذأ جا  شرحًا للبيت السابص فدي ال دفحة نفسدها مدن النتدا ، الباحث  ا ستاذويحاول  -1
ددداجي : يقدددال حثدددا فدددالن التدددرا  يحثدددو حثدددوًا، وحثددد  يحثدددي حثيدددًا بالمدددد  ق ددددت وتعمددددت،  وهدددو: لقدددال الوج 

ذا توقفدددت وتحبسددتل، فيقدددول:  ن ال دددوا و يجدد  أن يندددون: لُيقددال حثدددا فدددالن  وتنييددت بالق دددر والتشددديد 
ددددت بالقوْ دددر والتشدددديد، وتنيَّْيدددت اذا  حثدددو حثدددوًا، وحثددد  يحثددديالتُّدددرا و ي حثيدددًا باليدددا ، وتنويَّْيدددت ق ددددت وتعم 

 والنم   يحتمل نلَّ هذا   توق فت وتحب ستل

ذا رجعنا  ل  للسدان العدر ل  أيدا( وجددناه يشدير  لد  أن البيدت السدابص ُيدروى بالمدد وبالق در، فإ
جدد  أن ينددون: ليقددال حثددا فددالن التددرا  يحثددو حثددوًا، وحثدد  وهددذا يقودنددا  لدد   دراك أن الددنم هنددا ي

 يحثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي حثيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًا، ]وتآييددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت[ بالمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

                                                           

 (. 56. ص)1673براهيم. نشر دار المعارف بمصر سنة إللزبيدي. تحقيق محمد أبو الفضل  طبقات النحويين واللغويين: ( 1) 

 (. 222ص) .1662الكويت  –لزجاجي، تحقيق عبدالسالم هارون مجالس العلماء: ل ( 2) 

 (. 62( ص)12. ج)1667 -65الطبعة الثانية  -براهيمإالبن أبي الحديد. تحقيق محمد أبو الفضل  :شرح نهج البالغة ( 3) 
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دت وتعم د لمدة ضدافة ن، وهنذا يستقيم النم بإ، وتنيَّيت بالق ر والتشديد  ذا توقَّْفت وتحبَّْستلتقو و
عددل عددادة ترتيدد  نلمددات الددنم وفقراتددس، وترييددر شددي  منهددا، نمددا فواحدددة سددقطت، دون اللجددو   لدد   

  ا ستاذ

، ( مددا عل ددص بددس المحقددص علدد  أبيددات ررهددا ثعلدد  بخددط المو ددلي  100الباحددث  م ا سددتاذويددذنر  -9
نسددبتها  لدد  قاملهددا، فيقددول: للدديس ثابتددًا أن الددذأ مددن أنهددا ممددا أخددل  بهددا ديوانددس، نمددا أنددس لددم يوْعثُددْر علدد  
 ا بيددات ممددا اختارهددا للرنددا      ويجددوو أن تنددون أنشددده ثعلدد  ممددا رره بخددط  المو ددلي  هددو للمو ددلي  

     ل

ن خاندس التعبيدر فقدال: لممدا أخدل بهدا ديواندسل ، وان الظن  أن  هذا ما أراده المحق دص فعدالً  وأقول: أغل 
فدي  بدً  من أن يقول: أنها ليست في ديوانس  يدلنا عل  ذلك قولس  ن دس لدم يعثدر علد  نسدبتها  لد  قاملهدا

يد عدم تنندده مدن نسدبتها  لد  المو دلي   علد  أن هدذه ا بيدات ليسدت المظان  التي رجة  ليها، وهذا يف
ل للمو لي  البت ة، فقد نسبت  ل  منقذ بن عبدالرحمن بن وياد الهاللي  في نل مدن لالمروبداني 
ولشدرو  (1 

ل ،(2 الحماسددة للتبريددوأل ولشددرحها للمرووقددي 
 وفددي هددوام  ،(5 ولالحماسددة البوْ ددري ةل (4 ، ولالخالددديَّْينل(3 

بدديل، ُذّنددرو أن ا بيددات لخالددد بددن سددحل   (  اا خيددرتين، نقدداًل عددن لمقطَّعددات مراثددي العددر   بددن ا عر 
، وسنعود فنتطر ص  ل  ما في هذه ا بيات من أخطا ، في دراسدتنا للنتدا ،  ن  فهذه نسبتها في المظان 

 شا  اللس 

 من النتا  وهو: (91( النمَّ الذأ جا  في م 101السامر امي   ا ستاذويورد  -1

، ونان رجل لأخبرنا ا خف  قال: حد ثنا ثعل  عن ابن ا عرابي قال: غ  ت أبو بنر بن عي ا 
مددن قددري  يرمدد  بشددر  الخمددر، فقددال لددس أبددو بنددر بددن عي ددا : وعمددوا أن نبي ددًا يحددل  الخمددر  فقددال لددس 

س فيقددول: للددم يشددعر عليدد ا سددتاذذن   تدد من بددس حتدد  يبددرو ا نمددس وا بددرمل  ثددم يعلددص  القرشددي: 
 النم  غيرو مستقيم، وأن س   يتَّّجُس فيس شي  من معن   المحق ص أن  

                                                           

 (. 332. ص)1662حياء الكتب العربية سنةإالستار أحمد فراج. دار معجم الشعراء للمرزباني. تحقيق عبد ( 1) 

 (. 42( ص)3ج) .هـ 1266شرح حماسة أبي تمام للتبريزي. طبعة بوالق  ( 2) 

 (. 1252ص) ( 3) 

 ،1652مرة والنشرر. الجرزء األول سرنة األشباه والنظائر للخالديين، تحقيق السيد محمد يوسرف. مطبعرة لجنرة الترأليف والترج ( 4) 

 (. 327( ص)2. ج)1665الجزء الثاني 

 (. 226( ص)1. ج)1664دائرة المعارف العثمانية  –تحقيق مختار الدين أحمد  –رية لصدر الدين البصري الحماسة البص ( 5) 
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  لخ ل      و  بد أن ينون النالم بعد قولس:  غ  ت( خبرًا رخر رواه أبو بنر بن عي ا 
في أن أخالفس الرأأ هنا قنقول: قد جدا  الخبدر نداماًل، وهدو عدن أبدي  العذر ا ستاذو ستميح أوأنا 

طر ا ول مندددس بندددر بدددن عي دددا ، ولددديس بروايتدددس  ولندددن الخبدددر عدددر  لدددس فدددي الطباعدددة سدددقوط السددد
  دت(، فدي حدين حدل  مناندس السدطر ا ول مدن الخبدر التدالي، فجدا  مندررًا،  وينتهي عند قولس: غ

هنا وفي موقعس ال حيح تاليًا، و  لوم عل  المحقص في ذلك  وأنا ذانر فيما يلي مدا قدادني  لد  هدذا 
 ستنتا):ا 

: لوحددد ث المدددامني قددال: نددان أبددو بنددر بددن عي ددا  أبددرم، ونددان (1 دبددا ل ليدداقوتجددا  فددي لمعجددم ا 
عددث رجددل مددن قددري  يرمدد  بشددر  الخمددر، فقددال لددس أبددو بنددر بددن عي ددا  يداعبددس: وعمددوا أن نبي ددًا قددد ب

  ذن   أومن بس حت  يبرو ا نمس وا برملبحل  الخمر  فقال لس القرشي:  
الخبددر،  ذن، عددن المدددامني   والوجدداجي  يددروأ عددن المدددامني  عددن طريددص المبددر د،  مددا نقدداًل فروايددة 

 ( مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن199نمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا جدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي م  –عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ا خفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
ددا) أو –النتددا     وا رجددح هنددا أن الروايددة نانددت عددن طريددص -(91نمددا فددي م   - نقدداًل عددن الوج 

دا)  عدالم فدي النتدا  لدمبيين: ا ول يدتلخم فدي أن فهدرس ا ا خف ، لس يشدر  لد  ورود اسدم الوج 
ح حدددوث ا سددتبدال فددي السددطرين بسددب  ، والثدداني أن المنطددص - حيددث الددنم -(91فددي م   يددرج 
 بتدامهما  وهنذا يمنننا أن ن ل  ل  أن  النم  ينبري أن ينون:االتشابس في 

[، ونددان بددن عيددا  ]أبددرمعددن المدددامني  قددال: نددان[ أبددو بنددر ل]أخبرنددا ا خفدد  قددال: حدددثنا المبددر د  
 وبهذا ي ح النم  ،   ل لخ      رجل من قري 

دداجي  نانددت عددن طريددص المبددر د والميددداني،  وعلينددا أن نبددي ن أيضددًا لددم رج حنددا أن روايددة الخبددر عنددد الوج 
عددالم، الددذأ ذي ددل المحق ددص بددس النتددا ، ذنددر المدددامني  ريددص أخددرى، فنقددول: جددا  فددي فهددرس ا ولدديس عددن ط
، ولنن همددا لددم يددردا فددي تلددك ال ددفحة البت ددة، ممددا يددوحي أن  منانهمددا فددي  ( حيددث91م  والمب ددرد فددي  الددنم 

 الجو  الساقط من الخبر 

( مددن النتددا ، ويعل ددص علدد  البيددت 11بيتددين مددن ق دديدة جددا ت فددي م الباحددث  ا سددتاذويددورد  -9
 ا ول منهما وهو:

 تّدْلكو التددي سدادوّت الوانددي  ددات  ْي بونددي عاّرضو دذونَّرون

                                                           

 (. 126( ص)7ج) .1632 -36مطبوعات دار المأمون سنة  ،لياقوت الحموي :معجم األدباء ( 1) 
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وأضددي : وا رجددح أن ال ددوا  أيضددًا: عارضددي  ،فيقددول: ل بددد أن ينددون ال ددوا : سددادت الرددوانيل
 بنان، بالنون 
ذندددر مالحظدددات عدددد ة علددد  أبيدددات أخدددرى مدددن الق ددديدة، سدددنوردها فدددي دراسدددتنا  ا سدددتاذنمدددا يهمدددل 

 ن شا  اللس  الخا ة بالنتا  المحقَّص، 

( ضددمن الددرواة، فيددذنر أن  لنوهددة 11فددي ال ددفحة  علدد  لأبددي نجدددةل الددذأ جددا   ا سددتاذويعلددص  -4
نباه الرواةل ين ان عل  أن ثعل  يروأ عن لابدن نجدا لبا ل ولوان ورد فدي لدك أندس ذوأضدي   لد   ،دةل  

 ( من النتا  لابن نجدةل، ولم يلفت ا ختال  هذا نظر المحقص 190م  

جاريددة نننهددا مهددرة عربي ددة      فددرأى قددول الم ددن  : 91ويقددول الباحددث: لوجددا  فددي ال ددفحة  -10
ثدم يدذنر أن الحلد  بدالرأس أسدلو  ف ديح قدديم، أنثدر مدا  ،   ل حولها جوار  يفد ينها ويحلفدن برأسدها

 نجده اآلن في العامي ة العراقي ة 

عامي ة العراقي ة وحدها، فهو في غيرها أيضًا، نالعامي ة ا ردني دة وأقول: هذا التعبير ليس ق رًا عل  ال
 عرار شاعر ا ردن: مثال  قال

 ووحيدددددداّة راّسددددددك والحيدددددداةُ عوويددددددوةٌ 
روْقُت دينو أبيهُم من ُوْمروة     لوحو

 لدددددددو  النتددددددداُ  وخشددددددديُة التَّْسدددددددجين
رقدددددددوا بتوْرشددددددداّص الّحجدددددددارّة دين  يدددددددددحو

 

 (  91( من النتا ، بل في ال فحة  91ثم أقول: لم يرد النم في ال فحة  
 ي رواية البيت:الباحث أن ال وا  ف ا ستاذويذنر  -11

 فدإْن نفقت فنوْنسودُد مدا توندونُ   ْشّريها بمدال  ونمدا أشيا  تو 

شدارة  لد  أن المحقدص لحاشدية: لفمدا أشديا ل    وأغفدل اإلليس المحقص فدي ا ورد في لاللسانل وأشار ما 
 ذنر، خطن، أن البيت من الرَّمول، وهو من الوافر 

 ظبيدددددددددددان أحدددددددددددد بندددددددددددي عددددددددددداي  بدددددددددددن  الباحدددددددددددث نسددددددددددد  ندددددددددددابي  بدددددددددددن ا سدددددددددددتاذوي دددددددددددحح  -11
 حددددددددددددددددددد بنددددددددددددددددددي عددددددددددددددددددام   ونددددددددددددددددددذلك هددددددددددددددددددو  لننددددددددددددددددددس   أمالددددددددددددددددددك، فيقددددددددددددددددددول  ن ال ددددددددددددددددددوا : 

 بدددددددددددددددي الرجدددددددددددددددل، وهدددددددددددددددو ندددددددددددددددابي  بدددددددددددددددن ]ويددددددددددددددداد[ بدددددددددددددددن ظبيدددددددددددددددان، نمدددددددددددددددا   أي دددددددددددددددحح اسدددددددددددددددم 
س: لأحد بني عداي  بدن مالدك بدن قديس بدن ثعلبدةل، وال دوا : لأحدد بندي عدام  بدن ي حح بقية نوسوبّ 

 ن مالدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديم الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالت  أو تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديم اللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس( بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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  (2 ولالنامدددددددددددددددددددددددلل ،(1 ندددددددددددددددددددددددذلك هدددددددددددددددددددددددو فدددددددددددددددددددددددي لجمهدددددددددددددددددددددددرة أنسدددددددددددددددددددددددا  العدددددددددددددددددددددددر ل ثعلبدددددددددددددددددددددددةل 
  (3 ولأنسا  ا شرا ل

 ( من النتا :41السامر امي عل  قول الم ن   الذأ جا  في م   ا ستاذويعل ص  -11

في ندان ال وا  هو لالرمرل بالرين  ،لفاستجار بسليمان بن سعيد بن ال مر بن سعيد بن الجلندىل
ر اختيدداره هددذا مددن ضددمن ا حتمددا ت النثيددرة، نال ددم ة مددثالً أون المعجمددة، د   علدد  ن يددذنر مددا يبددر 

وفيدس: لفاسدتجار بسدليمان بدن سدعيد بدن ال دقر  (4 أنني وقعت عل  الخبر بناملس في لمعجم البلددانل
 بن الجلندىل 

س بن ويداد بدن ظبيدان، ليس عبيد الل ، ذنر أن الذأ لجن (5 بقي أن أنب س عل  أن ابن ا ثير، في لالناملل
لندددى أخددا ظبيددان، فنطعمددس بطيخددة مسددمومة، هددو سددعيد بددن عيدداذ بددن الجلندددى  ونحددن نعددر  عب دداد بددن الج
ليهمدا عمدرو  جيفر بن الجلندى، ونانا ملندين علد  ُعمدان أيدام رسدول اللدس   دل  اللدس عليدس وسدلم(، فنرسدل 

  ، وال وا  عب اد هذا ت حي عياذاً  ل    فلع(6 سالم، فنسلمابن العام يدعوهما  ل  اإل

 الدددددددددددددنم  الدددددددددددددذأ جدددددددددددددا  فدددددددددددددي ال دددددددددددددفحة نفسدددددددددددددها مدددددددددددددن النتدددددددددددددا :  ا سدددددددددددددتاذوي دددددددددددددحح  -19
 ، وهددو م دددر يندديح  نددذا( للواحددد وا ثنددين والجمددة والمددذنر والم نددث بلفددظ واحدددلالنددوو جمددة نامحددة

ن ت دددحيح ، فدددإا سدددتاذولسدددت أرى مدددا رأى  ،   ل فيقددول: وال دددوا : لوهدددو م ددددر نددداو يندددوو ،  ل 
  متددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديننلمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة بنل

 غيددددددددددددددر مقبددددددددددددددول    عندددددددددددددددما   ينددددددددددددددون عنددددددددددددددس منتدددددددددددددددو، عددددددددددددددالوة علدددددددددددددد  أن مددددددددددددددا اقترحددددددددددددددس
: لوهدو م ددر يجدي  للواحدد ُيشعر أن في الجملة، بوضدعها ا خيدر، نق داً  ا ستاذ   ولعدل  ال دوا و
أو أيددة نلمددة أخددرى تفيددد معندد  قريبددًا مددن ذلددك، ورسددم حروفهددا أقددر   لدد  مددا جددا  فددي  ،   ل وا ثنددين
 النم 

                                                           

 (. 315ص) .1662البن حزم، تحقيق عبدالسالم هارون. مطبعة دار المعارف سنة  :جمهرة أنساب العرب ( 1) 

 (. 45( ص)4براهيم والسيد شحاته. مطبعة نهضة مصر. ج)إللمبرد، تحقيق محمد أبو الفضل  :الكامل ( 2) 

 (.  224( ص)5القدس. ج) –مطبعة الجامعة العبرية  –للبالذري. تحقيق غويتين  –شراف أنساب األ (  3) 

 )مسكن(.  -(122( ص)5ج). 1657روت سنة نشر دار صادر ودار بي ،لياقوت الحموي :معجم البلدان (  4) 

 (. 325( ص)4ج) .بيروت –طبعة دار صادر  ،البن األثير :الكامل ( 5) 

 (.  264( ص)1ج) .هـ 1322مطبعة السعادة سنة  -البن حجر -صابة في تمييز الصحابةانظر: اإل (  6) 
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معل قددًا علدد  الددنم الددذأ جددا  فددي ال ددفحة نفسددها: لفددنخر) فعلددس علدد  التونيددد  ا سددتاذول ويقدد -11
لدو  عددم  ا سدتاذحماًل عل  لفظ نوْوول،  نس   معن  للتونيدد، وال دحيح: اإلفدراد  وال دوا  مدا ذندر 

ربمدا تقار  رسم الحرو  في النلمتين، فمدا أظدن نلمدة لالتونيددل يمندن أن تندون ت دحيفًا لوفدراد، ول
 نانت م حفة عن لالتوحيدل 

 ( من النم:100السامر امي البيت الذأ ورد في م  ا ستاذوي حح  -19

 أْم يونددونو لوهددا اْ ّطبددارُ   أباّنيودٌة رومت أْن أتداهدا

وبهدددذا يسدددتقيم الدددوون  وأقدددول: لندددن  المعنددد     ،تاهدددال ذا أفيشدددير  لددد  اخدددتالل الدددوون ويقتدددرو لرومدددت 
 ضح أن لرومتل هذه اسم فتاة يستقيم  ووا

ْين ل مثاًل، ثم وجدتها في لشرو نهد  البالغدةل  فة عن لُورو ( 11)  –وُننت رأيت أنها قد تنون م ح 
 لُردوْينوةل  وهنذا ي ح الوون والمعن   –( 119( م 19و)  ،(119م 

و ( مددن النتددا  م ددححًا علدد  النحدد109الباحددث بددالنم الددذأ ورد فددي م   ا سددتاذويجددي   -11
لدد  والدالم، أسدما  ناق ددة فدي الخبددر   تدتم    ب ددلة الددذأ، ومدن، ومددا، وأي دا، وا التدالي: لاعلدم أن  

عددرا  هددذه ا دوات  ثددم يقددول: فددالنالم علدد   ،نهددا معربددةلإوهددي غيددر معربددة،    أي ددا وحدددها فوعامددد، 
 دوات المو دولة مدا عدرا  هدذه ا ُص قلدم   دوابس: فدالنالم علد  نفدي المو ولة ما عدا أي دا  وهدذا سدب

 عدا أي ا 

بًا مددددددددددددا ( مددددددددددددن النتددددددددددددا ،110شدددددددددددديمًا ممددددددددددددا جددددددددددددا  فددددددددددددي م   ا سددددددددددددتاذويددددددددددددورد  -19   م ددددددددددددو 
  عنددددددددددددددد هددددددددددددددذه الجملددددددددددددددة: لثددددددددددددددم نفضددددددددددددددها فددددددددددددددتمأل احتددددددددددددددا)  لدددددددددددددد  ت ددددددددددددددوي ، ولننددددددددددددددس يقدددددددددددددد 

 لعل ها لُجلسا هل فيقول: و  أدرأ ما وجس لحلسا ل هذه  وأقول:  ،حلسا ( ما ل 

: لوأما قولس: غدا في -( من النتا 111م  –أن  ما جا  في النم  الباحث  ا ستاذويذنر  -14
لوص ل يشير  ل  أن ا  دة وردت في شعر أو نثر، و  وجود لشي  من هدذا، وهدذا يعندي أن  أْ دوة  خو

 م خر نب س المحق ص عل  هذا القطة والشيمًا سقط من نالم الم ن  ، ولم ي

 ورد في ال فحة نفسها البيت التالي:ذلك وقد  وأقول:   قطة و  خرم هناك  وني  ينون
لوص   ْوّت توْعشاهُ لوْم يوْستوّعْن ووحو   ّمْثلو الُبراّم غودا في ُأْ دوة  خو  وامي المو

ًا جا  في م   ا ستاذويورد  -10  ( من النتا  نما يلي:111الباحث ن  
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ثدم  ،   ل   بعضدس بعضداً ذا رأ ل بعضس عل  بعد ، وتماطدل الجدواد: ذا نم لوما طل فالن القول: 
ثددم يقدد  عنددد نلمددة لرأ ل فيقددول: لولدديس مددن وجددس للفعددل  ،يحدداول تقددويم ميلددس، فيبدددل لنمددلل بدددلحملل

ليهددا  رأ  فددي هددذا المنددان، فهددي مددن عبددث الناسددخ، و  بددد  أن ينددون ال ددوا  مددادة غريبددة لددم تشددر 
ن لددم يهتددد ،   ل المعجمددات السددامر امي  لدد   ا سددتاذ ولدديس بددذاك، فددالن م واضددح بددي ن الت ددحي  وان

ذا حمدددل بعضدددس علددد  بعددد ، وتعاظدددل الجدددراد:  ذا رنددد   مدددس  و دددوابس: لوعاظدددل فدددالن القدددول: تقوي
     ل بعضس بعضاً 

( مدن النتدا ، 114امي، في معر  تعليقس عل  ق يدة وردت فدي م السامر   ا ستاذويشير  -11
لهددددددددددددددددددددددددا: ليددددددددددددددددددددددددا أيهددددددددددددددددددددددددا الحددددددددددددددددددددددددانم بددددددددددددددددددددددددل سددددددددددددددددددددددددامل   لدددددددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددددددددا جددددددددددددددددددددددددا  فددددددددددددددددددددددددي أو 

فيقددول: لوالددذأ أراه أن قددول الرجددل:  يددا أيهددا  ،نهم سدديخبرونك بالجددالي مددن الخبددرلإجددرم فدد سددراة بنددي
يقاو ما يوحي يس لهذه الجملة من اإللو  أرى رأيس، ف ،لخل      الحانم بل( جو  من بيت سقط أنثره

 أنها جو  من بيت من البحر البسيط، وأظنها جملة نثري ة قد م بها قاملها لق يدتس 

نلمة  بالجالي( فيستعي  عنها  بالجامي(، وهدذا مجاند  لل دوا   فالنلمدة  ا ستاذح ثم ي ح
الجددالي مددن ( مددن النتددا : ل110فددي البيددت هددي نمددا وردت فددي الددنم، وقددد جددا  شددرحها فددي م  

 الخبر: الواضحل 
بدي طالد   ر(، وال دحيح أنهدا شدنتس أل  علي بن  ن الووجة شنت ووجها أ ا ستاذنما يذنر 

 ح القاضي ل  شري 

تقويم البيت الثالث من الق يدة سالفة الذنر، وقد ورد في النم عل  الشدنل  ا ستاذويحاول  -11
 التالي:

ْيّ  والُمْعتومر  قوْد عملوا  في لوْيلودة  تنبدة السر دان بالخ رّ   للجاّر والضَّ

ّرل    في ند أن العجو يج  أن ينون: لفي ليلة تلسة السربان بالخو و
( يددذنر: والسددر ان: الددرمح البدداردة  وهددذا   ي يددد مددا رره 110ا جددا  فددي شددرو الق دديدة  مولنددن مدد
فًا هدو: لوالسدف ان: الدريح البداردةل110  ولعدل  دوا  مدا جدا  فدي م  ا ستاذ هندذا بالفدا   ،( م دح 

 في ا ول ، واليا  في الثانية  وهنذا ينون  وا  البيت:
ْيّ  والُمْعتومر  قودْ   رّ  و بالخو  دانو ف  السَّ  تُْتبّدةُ في لوْيلودة    عملوا للجاّر والضَّ

 ( من النتا :111الباحث شيمًا من النم الذأ ورد في م   ا ستاذوي حح  -11
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 فيقدددددددددددددددددددول: لوال دددددددددددددددددددوا : فهدددددددددددددددددددل  ،لفهدددددددددددددددددددل لندددددددددددددددددددم أن تددددددددددددددددددددعو فيدددددددددددددددددددس ببددددددددددددددددددداقي تطي شدددددددددددددددددددنال
 ولننددددددددددددددددددددس يتددددددددددددددددددددرك لتطي شددددددددددددددددددددنال نمددددددددددددددددددددا جددددددددددددددددددددا ت فددددددددددددددددددددال ،   ل لنددددددددددددددددددددم أن نوغددددددددددددددددددددل فيددددددددددددددددددددس

( مددددن النتددددا : لوالن طددددي : 111نوّطيّشددددنال نمددددا جددددا  فددددي الشددددرو، رخددددر م ي ددددححها  و ددددوابها ل
 الحرنة، ومنس قولهم: نطشانل 

 ( مددن النتددا  مددن شددرو للحضدديرة بالجمهددة فيقددول:111مددا جددا  فددي م   ا سددتاذوي ددحح  -19
فة   ماعة نما يددل علد  ذلدك قدول أبدي ذ يد أن الحضيرة الج لوال وا    ل  وأرى أن النلمدة م دح 

 لجمهرةل وليس لالجماعةل عن لا

 شيتس انما أن البيت المستشهد بس ليس  بي ذ ي ، بل للجهني ة أخت سعد، نما ذنر المحق ص في ح

( مددن النتددا : لابددن 110اسددم الشدداعر ُهدبددة بددن الخشددرم،  ذ جددا  فددي م  ا سددتاذوي ددو   -11
 ، ثم يقول: وهو شاعر جاهلي  الخشومل

المي  مدا أراه أدرك الجاهلي دة طفدداًل بلدس شداعرًا  فقددد قتدل بعدد سددنة سدد وأقدول: هدبدة بددن الخشدرم شداعر 
  (1 هد ونان شاب اً 19

( مددن النتدا  لوفدر  العطي ددة 199السددامر امي علد  الدنم  الددذأ جدا  فدي م  ا سدتاذويعل دص  -19
 فيقول: لوال وا : وجبا الفي ل  ،وحيا الفي ل

: لوحبدا الفدي ل  ن الحدديث جدا  فدي ومة أن للجباية وجهًا حسنًا هندا،    أنندي أظدن  د وا  الدنم 
 معر  العطي ة، نما أن لجب ل فعل ياميٌّ   يجوو رسمس با ل  القاممة 

( من النتا ، في خبدر طويدل  حدد ا عدرا ، وال دوا  149ما جا  في م  ا ستاذويذنر  -11
 أن الخبر الذأ ذنره نان لهاشم بن عبد منا  

الشددنقيطي،  دمجمددوو بخددط محمددد محمددود بددن التالميددها توجددد ضددمن وخطبتددس هددذه لالحنيمددةل وشددرح
ة، ونددان علدد  محق ددص النتددا  الرجددوو  ليهددا لت ددحيح ا وهددام ي  لرددة  ، بدددار النتدد  الم ددر  9ورقمددس 

 النثيرة التي ع   بها النم  المحقَّص، فجعلت ا نتفاو بس عسيرًا 
يدددص النتدددا ، وهدددو أمدددر ربمدددا ندددان مدددن عدددادة تحق السدددامر امي بحثدددس بالددددعوة الددد   ا سدددتاذوينهدددي 

دددل  لددد   شددديا  النثيدددرة التدددي لدددم يفطدددن المحق دددص ا مدددن وتتب دددة مدددا بقدددي  ا سدددتاذالممنددن تفاديدددس لدددو تفض 
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يحتاجس  القدر من التعليص والت وي  وا ستدراك  و  أقول هذا مستهينًا بما  وابها، وما انتف  بهذا
هد، ولنن  اإل  رغ ا  في ا ستوادة من الخير  نسان طم او بطبعس،ا مر من جو

 جالل تليص بس وبجهوده المثمرة في خدمة لرتنا وتراثنا ان نبار و  ستاذ النبير تحي ة ولأل
 وقفة مع معجم الشعراء في لسان العرب:

 للدنتور حنا جميل حداد 
  الددددنتور أن أتنددداول نتدددا ا سدددتاذبددددا  مالحظددداتي علددد  مقدددال  رى لوامدددًا علدددي ، قبدددل ان أشدددرو فدددي أ

لمعجددم الشددعرا  فددي لسددان العددر ل بددالتعليص  فالنتددا ، نمددا ذنددر فددي مقدمتددس، دراسددة نددال بهددا معددد ها درجددة 
جامعي ة عليا، وهذا يددفة الد  توقُّدة دراسدة ناملدة لشدعرا  لسدان العدر ، يتنداول فيهدا  داحبها المجهدولين قبدل 

قوةو عل  تراجم لهم أم لم يقة، وي ح ح  مدن أسدمامهم، مرج حدًا مدا يدراه خليقدًا  -أمننما  –المعروفين، سوا  أووو
بدددالترجيح، رافضدددًا مدددا يجدددده حقيقدددًا بدددالرف   وسدددنعطي مدددثاًل علددد  ذلدددك أحدددد الشدددعرا  الدددذين أورد  ددداح  

( من النتدا ، ودعداه الم دن  : لابدن العدارم 111اللسان لهم أبياتًا عد ة، وهو شاعر مر  ذنره في ال فحة  
وا سدم واحدد   -أبدا العدارم :اقدرأ –ن منظور سماه تارة لالعارمل وتارة لأبو العدارمل ثم أشار ال  أن اب ،النالبي ل

 ثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم أتبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
الم ددن  أمددر هددذا  ا سددتاذترجمتددس بددنخرى  دداحبها لأبددو عدداو  النالبددي ل فجعلهمددا شخ ددين  ولددو تدددب ر 

 الشاعر والشواهد التي وردت لس في اللسان، لوجد ما يلي:
 بي  الشاهد:اللسان  مور(: أبو عامر النال

 عل  الن اس أني مامُر السَّْهّم نداووُ   ُ  الذأ نانو عاّديداً مْ لّدمو الذَّ لوقوْد عو 

  عدا(: أبو عارم النالبي  والشاهد نفسس 
 : بلقة(: العارم والشاهد

ّ ْبيوتدي  توسود ى ّبلوْيل  يوْبتوريندي وو
 

 ّليونُنلوندددددددددددددددي وا ْرُ  قوْفدددددددددددددددٌر بودالقدددددددددددددددةُ 
 

 :والشاهد  عارمال(: أبو حبك 
ْشرًا نالش هداّ  يوسوقُدس ّبي  فوهوي نُت حو نوتْ دُممورٌّ حو  ةُ داجّ دُس ا شدٌك عاوو

 :النالبي  والشاهد عاو (: أبو شعر 
بوْينونددا ْنُضودّ   فونْشعوْرتُُس توْحتو الظَّدالّم وو طوّر المو  في العوْيّن ناّقةُ  ّمنو الخو
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  مة قرا ة  يافة( بدً  من  ناقة( د نفسسعارم النالبي  والشاهال(: أبو يفة 
  يتم(: أبو العارم النالبي  والشاهد:

ليلوتدي ْرُو الذ مْ   فوّبتُّ أشوو أ ّ ْبيوتدي ووحو يًا، ووجو  ّ  يوْتمداُن جامةُ طورو

 :(: أبو عارم النالبي  والشاهدشبة 
مّ   شبداع  رمنينو ّمنو الدر دى ادفوّبْتن  نُّ المضاجدةُ وبا ْمّن ّقْدمدًا توْطمو

   أنهددددددددددا مددددددددددن ق دددددددددديدة واحدددددددددددة، وأن لأبددددددددددا عدددددددددداو ل ر فالندددددددددداظر فددددددددددي هددددددددددذه ا بيددددددددددات يعدددددددددد
 ولأبددددددددددددا عددددددددددددامرل ت ددددددددددددحي  لأبددددددددددددي عددددددددددددارمل،  ذ جددددددددددددا  اسددددددددددددمس هنددددددددددددذا فددددددددددددي أربعددددددددددددة مواضددددددددددددة 

دددددددددددجس(  ممدددددددددددا يدددددددددددرجح أن يندددددددددددون اسدددددددددددمس  ،فيمدددددددددددا سدددددددددددبص، وندددددددددددذلك فدددددددددددي اللسدددددددددددان  فجددددددددددد ( و سو
  دددددددددددن   أ   ينتفددددددددددديو بهدددددددددددذا،  وندددددددددددان علددددددددددد  الما سدددددددددددتاذأبدددددددددددا العدددددددددددارم، ولددددددددددديس نمدددددددددددا اختدددددددددددار 

بل ينظر فدي الم دادر عل دس يقدة علد  شدعر لدس ي ندد   دحة مدا اختدار، فت دبح ترجمدة هدذا الشداعر 
 نما يلي:

 أبو العارم النالبي: -911
  ( وقد سماه ابن منظور: العارم، وابن العارم، ]وأبا عاو ، وأبا عامر[، وا سم واحد

  ر أن شطر الرجو بيت(بيتًا، عل  اعتبا 11أبيات   وابها:  9
 عداد -يتم -حبك -يفة -شبة -بلقة -سجس -مور -شعر[] -فج 

ل  دداجي   –( 100م  –م ددادر ترجمتددس: مددن المجاهيددل  لددس أبيددات فددي لأخبددار أبددي القاسددم الوج 
  -(191م  –وبيت في لالتنبيهاتل  -(119( م 11)  –ولشرو نه  البالغةل 

 ة ددددددددددددددالجهددددددددددد المبددددددددددذول فددددددددددي الدراس وأنددددددددددا أعتددددددددددر  بددددددددددنن هددددددددددذا العمددددددددددل نددددددددددان سدددددددددديويد مددددددددددن
، ولننندددددي أظن دددددس ضدددددروري ًا فدددددي رسدددددالة جامعي دددددة مقدمدددددة لنيدددددل شدددددهادة الددددددنتوراه  -علددددد  ضدددددخامتس –

دددددس وندددددان علددددد  الم دددددن   أ   ينتفدددددي بتقدددددديم مدددددا اعتددددداد واضدددددعو الفهدددددارس  أن يقدددددد موه، بدددددل ُيْلدددددّومو نفسو
 جرا  ّدراسات  تضي  فوامد أخرى تتعد ى مجر د الفهرسة إب

ددُس الم ددن     يمنددن أن يخلددوو مددن هنددات تعلددص بددس   و  شددك أن  نجدداوًا ضددخمًا نهددذا الددذأ قد مو
 الدددددددددددددددددددددددددنتور حددددددددددددددددددددددددد اد،  ا سددددددددددددددددددددددددتاذن تو ددددددددددددددددددددددددد ى لتتبُّددددددددددددددددددددددددّة هددددددددددددددددددددددددذه الهنددددددددددددددددددددددددات أونددددددددددددددددددددددددان 

 ذلددددددددددك بحثددددددددددس الممتددددددددددة القددددددددددي م الددددددددددذأ نشددددددددددره فددددددددددي مجلددددددددددة المجمددددددددددة  وأندددددددددداد  فنانددددددددددت ح دددددددددديلة
  -ر سددددددددددددويعات فددددددددددددي لاللسددددددددددددانل  يمنددددددددددددن أن ينددددددددددددون نتيجددددددددددددة نظددددددددددددأجددددددددددددوم أن  هددددددددددددذا البحددددددددددددث 
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 ن مدددددددددا جدددددددددا  فيدددددددددس يددددددددددل  علددددددددد  مددددددددددى إفددددددددد –الباحدددددددددث، مددددددددد ثرًا التواضدددددددددة  ا سدددددددددتاذنمدددددددددا ذندددددددددر 
 نفسددددددددس عليدددددددس، حتدددددددد  جددددددددا  بحثدددددددس غني ددددددددًا نمددددددددا شدددددددا  لددددددددس، مفيددددددددداً  ا سددددددددتاذالجهدددددددد الددددددددذأ حمدددددددل 

نددورة   يقلددل مددن قيمددة البحددث، بددل ي ن ددد ّجد يَّتددس  أن ينددون  ومددا سددنذنره مددن مالحظددات نمددا ينبرددي
 شمولوس و 

سدددددوا  المرتددددد  منهدددددا  –(: لغيدددددر أن المالحدددددظ فدددددي هدددددذه المعددددداجم 119جدددددا  فدددددي ال دددددفحة  
سددددددداس، بحسدددددد  ترتيددددددد  الحددددددرو  وتسلسددددددلها، نا الجددددددذر وف دددددددلس، ناللسددددددان، أو  بحسدددددد  بددددددا 

وأقددددددول: التددددددا) مرتدددددد  حسدددددد  بددددددا  الجددددددذر وف ددددددلس، ناللسددددددان، ولدددددديس  ،   ل-والتددددددا)، وغيرهمددددددا
  ا ستاذنما ذنر 

نمدا تندرر ا سدتعمال نفسدس فدي  ،   ل نفسدها: لأمدا فهرسدت هدذه الشدواهد وترتيبهدا وجا  في ال دفحة
(، حيدددث ورد فيهدددا: ل    و  أن ينندددر علددد  الم دددن   جهدددده المبدددذول وأناتدددس فدددي فهرسدددت هدددذا 111م 

 نما   يخف   فهرسةللوال وا ل  ،   ل المعجم
 و  ثبدداُتهم مددن الشددعرا  لبعدد  مددا فددات الم ددن   -(114 -119 م –الباحددث  ا سددتاذويسددرد 

 وأ حا  الشواهدل، فجا  بينهم:
 عضس(  ولم يرد لربيعة هذا أأ ذنر ضدمن الجدذر  عضدس( اللسان  ربيعة بن جحدال اللحياني: أ: 

نمدا ورد فدي  عدوه(، نمدا ذندر الم دن  ،  ذ أتد  بدس ان في اللسان، مة أن الباحث أشار ال  مجيمس هناك، و 
[ م دح حًا اسدم الشداعر  فهدو ربيعدة بدن جحددر اللحيداني الهدذلي  والشداهد المدذنور 114رجمة ]تضمن ال

  -(999م  -في اللسان  عوه( ورد أيضًا في لشرو أشعار الهذليينل
وهددو  ،[ باسددم  ويدداد الطمدداحي(911اللسددان  قنددا(: أورده الم ددن  فددي الترجمددة ] الطمدداحي:  :

ن أغفل ذنر الجذر  قنا( فقد ذنر حيث جا  ضدمنس شدطرا الرجدو المدذنوران تحدت  ،الجذر  دلنظ( وان
 ذن ليس من المستدرك  الجذر  قنا(  فالطماحي 

 [ 191غددددددددددددددداوأ بدددددددددددددددن ظدددددددددددددددالم السدددددددددددددددلمي: اللسدددددددددددددددان  ثعلددددددددددددددد (: ورد فدددددددددددددددي الترجمدددددددددددددددة ] جد:
 تحدددددددددددددت اسدددددددددددددم  راشدددددددددددددد بدددددددددددددن عبدددددددددددددد ربدددددددددددددس(، فهمدددددددددددددا واحدددددددددددددد، وهدددددددددددددذا ممدددددددددددددا يسدددددددددددددتدرك علددددددددددددد  

  علددد  أن الم دددن   لدددم يدددورد -(941( م 1)  –ةل  دددابنظدددر لاإلانددل  مدددن الم دددن   والمعل دددص، و 
 ةدالجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددذر  ثعلددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ( ضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددمن مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ذندددددددددددددددددددددددددددددددددددددر فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددي الترجمددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 [191 ] 
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البعيث بن عمرو بدن مدر ة بدن ود  اليشدنرأ: اللسدان  مدون(: أخطدن الم دن    ذ أدرجدس تحدت  د:
سدان أن  وهمًا في طبعتي الل الباحث  عل  ا ستاذ[، وهي للبعيث المجاشعي نما نب س 110الترجمة ]

ن اسددم الشدداعر المسددتدرك: البعيددث، وال ددوا : النعيددت، نمددا جددا  فددي ألدد  الظ ددن  حددداد  ا سددتاذقدداد 
 وأورد لس اآلمدأ  هناك ا بيات الثالثة التي جا ت في اللسان  مون(  -(111م  -لالم تل ل

جحدر اليماني: اللسان  وند (: هدو   شدك غيدر جحددر بدن ضدبيعة الدذأ ذندره الم دن   هد:
بجحدر بدن مالدك اللدم  فدذاك جحددر بدن ضدبيعة بدن قديس  [، فنخطن  ذ خلطس194ترجمة ]في ال

 بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ثعلبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن عنابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع  
 بدددددددددددددن علدددددددددددددي بدددددددددددددن بندددددددددددددر بدددددددددددددن وامدددددددددددددل، و   مالدددددددددددددك( فدددددددددددددي ربامدددددددددددددس، وهدددددددددددددو جددددددددددددداهلي  أمدددددددددددددا 
جحدددر بددن مالددك اللددم،  دداح  جميددة أبيددات ا ستشددهاد التددي ذنددر الم ددن  جددذورها فددي هددذه 

ا)  وقد أخل  الم ن  بالجذر  ون (، وبيت ا ستشهاد هناك سالمي  ع رجمة، فهو الت ا ر الحج 
 مدددددددن ق ددددددديدة جحددددددددر النونيدددددددة الشدددددددهيرة، التدددددددي منهدددددددا ا بيدددددددات الدددددددواردة فدددددددي اللسدددددددان  جدددددددو ( 

( 1)  - نظددر خبددر جحدددر هددذا، وأشددعاره التددي جددا ت فددي اللسددان، فددي لأمددالي القدداليلاو ننددة(  و 
، وفيدددس أندددس مدددن بندددي جشدددم بدددن بندددر، -(111 ( م1)  -(، ولمعجدددم البلددددانل  حجدددر(111م 

 –، وفيدس أندس مدن ربيعدة مدن بندي عجدل، ولألد  بدا ل للبلدوأ -(110م  –ولا خبار الموفقيداتل 
وفيدددددددس أندددددددس مدددددددن حنيفدددددددة،  ،(901( م 1)  –ولشدددددددرو شدددددددواهد المرنددددددديل  ،-(101( م  1) 

 ، وفيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس أندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس حنفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذلك -(991( م 9)  -ولالخواندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةل
غفال ذنر جحدر اليماني، بل  نا نرى أن خطن الم ن  لم ينن في ه وحنيفة وعجل أخوان  ومن

 بالشاعر  نس سنن اليمن  في تعريفس  أما  فة  اليماني( فقد ل قت
الباحدث فدي  ا سدتاذوأورده  مرادس بن أذنة، اللسان  عج (: هنذا جا  اسمس في اللسدان و:

أن بيت ا ستشهاد المعوو   ليدس ُنسد   مقالس  و وابس: مرداس بن أدويَّة، الخارجي المعرو   عل 
لدد  عددد ة مددن شددعرا  الخددوار)، مددنهم أبددو خالددد القندداني فددي اللسددان  نددرم(، وسددعيد بددن مسددحو) فددي  

ولعل ددس  -اللسددان  نددرم( و نسددا(، ولرجددل مددن تدديم الددالت بددن ثعلبددة اسددمس عيسدد  فددي اللسددان  نددرم(
  -جا ت ا بيات لس ثوم ة  ذ –( 40عيس  بن فاتك الخارجي الوارد في لالوحشياتل م  

عدددم التعريدد  بشددعرا  جددا  مددن ضددمنهم  -(110م  –الباحددث علدد  الم ددن    ا سددتاذوأخددذ 
   أبو العارم( -نما أسلفنا – ابن العارم النالبي(، فتبة بذلك الم ن   في خطمس، و واُبس 
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لمنجدددددل ذنددددر معجمددددي نددددراو المشددددهورين: لا رهمددددال ابددددن منظددددو  ( علدددد  111م  –وعل ددددص الباحددددث 
ولالمنضدل من ضمن م ادره في لسدان العدر ، مدة أندس ذندر نراعدًا فيدس نثيدرًا  وأقدول: لعدل  ابدن منظدور لدم 

فدي  –ينقل عن نراو مباشرة في نل ما جا  في لسان العر  عنس  وقد رأيت في ا مثلة التي ذنرها المعل ص 
، أو ابدن بدر أ   وأظدن ابدن منظدور هسديدأو ابدن أنها نلَّها نقلت  م دا عدن ا وهدرأ ،  -هذه ال فحة والتي تلتها

نما أغفدل ذندر نقلدس عدن ندراو  لوصو بوهمنا أنس ُدروْيد  و  يجوو أن يوعْ فعل ذلك أيضًا عند نقلس عن جمهرة ابن 
ليفددس منددس وم دددقًا، وهددو الددذأ لددم يددد ّو لنفسددس فددي تن ةهمددا، ومددا أراه فعددل ذلددك     أمانددوابددن دريددد غمطددًا لحق  

لد   ضدافة  غفدال م دادر أخدر جمدة عنهدا، إأفتدراه ندان يقلدل مدن قيمدة عملدس ب فضديلة الجمدة، اللسان سوى
 م ادره التي ذنرها 

أندددس   وجدددود  دهدددم بدددن الوعدددرا  فدددي الجدددذر  قدددوو(،  –( 111م  –الباحدددث  ا سدددتاذوذندددر 
 وأ ا ق فهو في الجذر  قذو( 

تحدت اسدم البعيدث  ذر  مدون( ل  أن الم دن   ذندر الجد -(119م  –الباحث  ا ستاذوأشار 
المجاشدددعي، و دددحح ذلدددك بدددنن البيدددت المدددذنور تحدددت هدددذا الجدددذر هدددو للبعيدددث بدددن عمدددرو بدددن مدددر ة 

 أنس للنعيت بن عمرو بن مر ة  -نما أسلفنا –اليشنرأ  وال وا  
أن لجو اس بن ُنعوْيم من بني توميمل، ولجو اس بن أم  نهارل،  -(111م  –الباحث  ا ستاذوأن د 
ل، الذأ ذنرهم الم ن  ضمن ترجمتين منف لتين، هم في الحقيقة شداعر  ولجو اس بن ُنعوْيم الضب ي 

ْيم بن عوْمرو واحد هو جو اس بن نعي توميم، ويعر  بابن أم  نهار  والحقيقة أن جدو اس م أحد بني الُهجو
اس بددن غيددر جددو  -وهددو ابددن أم  نهددار نمددا بددي ن الم ددن   فددي ترجمتددس -ميمدديتبددن نعدديم بددن الحددارث ال

، وقدددد مي دددو بينهمدددا  ددديد الضدددب ي  ْيددد  بدددن الس  ، فدددا خير أحدددد بندددي ُحرثدددان بدددن ثعلبدددة بدددن ُذ و نعددديم الضدددبي 
ستشددهد بهمددا فددي اللسددان م، وأورد لددس البيتددين ال-(100م  -اآلمدددأ، وذنددر ا خيددر فددي لالم تلدد ل

 نما ذنر الم ن  (   وليس بيتًا واحداً 
بدددي الوحددد  الم دددن    جدددذر  عشدددور( علددد  مدددا ذندددرهال –( 119م  –الباحدددث  ا سدددتاذواسدددتدرك 

نمددا روأ فددي اللسددان  النولينددي، ولددم يشددر الدد  أن الجددذر  سددلجم( المددذنور ضددمن ترجمددة أبددي وحدد  النوْلبددي 
دددح الم دددن  لدددم اختدددار  النلبدددي( ليندددون قامدددل الشدددطرين  علددد  أن دلددد  أبي الوحددد ( مجدددر دًا هندددذا، ولدددم يوض 

الخطفد ، ابدن عدم   والراجدو واحدد هدو أبدو الوحد  بدن عطدا  بدن ،ْيبديللالُنلو ن لالنوْلبيل ولالنلينديل محرفتدان عد
 (، فهناك ترجمة لس 119نظر لالشعر والشعرا ل م  اجرير الشاعر، و 
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 لددددددددددد  أشددددددددددديا   حدددددددددددد اد، الدددددددددددذأ قدددددددددددادني بددددددددددددوره  ا سدددددددددددتاذهدددددددددددذا مدددددددددددا علَّْقتُدددددددددددس علددددددددددد  بحدددددددددددث 
 ر  وقعددددددددددُت عليهددددددددددا خدددددددددددالل ت ددددددددددف حي نتدددددددددددا  لمعجددددددددددم الشدددددددددددعرا  فددددددددددي لسدددددددددددان العددددددددددر ل برددددددددددد

دي وا سدتدراك والتتب دة  مراجعة البحث، وأرجو أن ُتحمول عل  هذا الوجس،   عل  أنها أريدد بهدا التق  
لدددينم هدددذه  لمدددا فدددي المعجدددم، فهدددذا ا مدددر يحتدددا) الددد  دراسدددة طويلدددة منف دددلة لددديس هدددذا مجالهدددا  وان

 المالحظات:
ْندددل السَّدددْعدأ، الترجمددة ] -1 لل، نمددا  ددححس محق دددص أعرفدددس لأحمددر بددن جندددد [: الددذأ9أحمددد بددن حو

دددحاول ْنددددل السدددعدأ  وراجدددة لديدددوان سدددالمة بدددن - معدددد( الحاشدددية -لال َّ دددالمة بدددن جو ، وهدددو أخدددو سو
، ولالبيدددددان -(91م  –(، ولالم تلددددد ل 141م  –، ولالشدددددعر والشدددددعرا ل -(101م   -جنددددددلل

 ،-(99( م  1)  –ولالخوانةل  ،–( 11( م 1)  -، ولالحيوانل-(119( م 1)  –والتبيينل 
، وندر اسم لأحمدل في الجاهلي ة   وهو جاهلي 

[: مدا ذندر الم دن  مدن جدذور   ينداد يسدتوع  ن د  مدا جدا   بدن أحمدر فدي 4ابن أحمدر ] -1
حددداد الدد  ذلددك فددي تتبُّّعددس لنددواقم النتددا ، وهددو قددد  ا سددتاذاللسددان  ومددن الررابددة بمنددان أ   ينتبددس 

وفيمددا يلددي معظددم الجددذور التددي ورد فيهددا شددعر اسددتدرك الجددذر والجددذرين، فنيدد  أهمددل مامددة جددذر  
  بن أحمر، وأخل ت بها الترجمة في المعجم:

  -(1  رضددددددددددددددددددددددددددد  -أر  -عدددددددددددددددددددددددددددوم -عدددددددددددددددددددددددددددر  -حدددددددددددددددددددددددددددن  -نحدددددددددددددددددددددددددددس -ممدددددددددددددددددددددددددددس
  -غطدددددددددددددددددددددددددددط -شدددددددددددددددددددددددددددرط -خمدددددددددددددددددددددددددددط -(1حلدددددددددددددددددددددددددددط   -(1  فضددددددددددددددددددددددددددد  -(9عدددددددددددددددددددددددددددر   

 -(9  هددرو -نجددة -لمددة -شددنة -شددجة -سددرو -رضددة -رجددة -خضددة -تددرو -بقددة -نددوط -نطددط
بدددرص  -(1  هفددد  -هجددد  -قفددد  -فدددو  -طدددر  - دددن  -سدددن  -دعددد  -تنددد  -أنددد  -وقدددة
 -جحددل -بدول -ودك -هبدرص -فتدص -عنص -عرص -طلص -(1طرص   -طبص -رهص -خلص -(1 

 هلدددل -هتمدددل -قبدددل -سدددمل -(1  سدددلل -سدددحل -رغدددل -رعبدددل -رطدددل -دندددل -(1خيدددل   -جدددول
 - دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهم -ريدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم -دوم -حدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرم -هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول -(1 

 -عددرن -ذنددن -ددن -دبددن -(1حلددن   -ح ددن -جددنن -أرن -هضددم -لمددم -قحددم -غشددم -طددرهم
 -حيددا -حبددا -جددذا -جدددا -بهددا -(1بددال   -برددا -بدددا -أبددي -هجددن -منجنددون -لسددن -فددنن -فددتن
غسا  -غبا -عوا -عدا -ضرا - دأ -شرأ -سنا -سقي -وها -روى -(9  رنا -ربا -ذرا -دعا
  يدأ -هوا -هدأ -مرا -لقي -لطا -نرا -(1  قفا -قضي -قرا -(1 
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ددددّريص  بالقدددددا ( نمددددا فدددددي لشدددددرو 10بدددددن شددددري  الترلبدددددي ]ا خددددنس بدددددن شددددها   -1 [: هددددو ابدددددن شو
  -(10م  –، ولالم تل ل -(910م  –المفضلياتل 

بي  الهُدذولي ] -9 هدذا هدو ابدن حبيد  بدن  الم دن : ل    وا رجدح أن أسدامةقدال [: 14أسامة بن حو
 –مدا فدي لالسدمطل وليس بذاك  وال دوا  أندس أسدامة بدن الحدارث بدن حبيد ، ن ،   ل الحارث الُهذلي

رة عدن الترجمدة 919ملحدص[ فدي ال دفحة   11  وقد جا ت الترجمدة ]-(91م  ( مدن المعجدم مندر 
ذفها 911ملحص[ التي جا ت في ال فحة   9]  (، فيقتض  حو

وفات الم ن    دراُ) لأبي سوْهم الهُدذوليل فدي تراجمدس، وخلطدس بددل ياس بدن سدهمل، مدة أن لدس فدي 
لأبددا سوددهو الهُدددذوليل، وذنددر لددس الجددذر  ا (، وهدددذا  -[104فدددي الترجمددة ] -داللسددان نثيددرو ذنددر، وأور 
بدي سودْهم الهدذلي  وعلد  )  ألدو( حيدث يدذنر البيدتو نفسودس  و وابس فدي التدا ،تحري  م درُه اللسان

فدي لشدرو  أأ  حال، فنبو سهم هذا هو أسامة بن الحارث الهذلي نفسس، و بنس سهم بن أسامة أشعار
 يينل أشعار الهذل

 سامة بن الحارث بن حبي  هذا:ومن فوات المعجم  
 سامة الجذر شج ( وفيس بيت منسو   
  سامةيت نفسس منسو  في اللسان  خط (  بي سهم  والبالجذر  وجا( وفيس بيت منسو   

 -بدي سدهم  وهدذا ا خيدر فدي لشدرو أشدعار الهدذليينلسدامة ورخدر  الجذر  عطد ( وفيدس بيدت منسدو   
 ضمن أشعار أسامة بن الحارث  –( 1149م 

ددة ]أسددما   -1 بددن      وهددو ابددن ّحْ ددن سددالمي [: قددال الم ددن  : ل    وأسددما  شدداعر 11بددن خارجو
وهو ابن ]خارجدة[  وال وا  في هذا نل س: ل    ،   ل أحد بطلي حر  داحس والربرا  –بوْدر الفوارأ  

    ل  [ أحد بطلي حر  داحس والربرا هذا بن ح ن بن ]ُحذوْيفوة[ بن بوْدر  ]وُحذوْيفوةا

ْمدرو بدن سدويد بدن وب دان بدن [:  دوابس: الموعْ 11ا عر) الطامي   الُمرون ي( ] -9 ، وهدو عددأ بدن عو نّدي 
تُدود بدن ُعنودْين بدن سودالمان بدن ُثعودل بدن عمد ْعدن بدن عو و بدن ر عوْمرو بن سلسلة بن ُغْنم بن ثوْو  بدن مو

 ،-(109( م 1 ددابة ) وانظددر اإل –د بددن عدددأ  بددن عمددرو يْ ويقددال: بددل هددو ُسددوو  الرددوث الطددامي،
( مدددن 90[ التدددي وردت فدددي ال دددفحة  119 ددداح  الترجمدددة ] - شدددك   –أبدددو بدددردة، وهدددو وننيتدددس: 

 النتا   والبيت المدر) في الل سان ضمن الجذر  حبر( منسوبًا ال  أبي بردة، وهو:
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 بداو  جدرأٌ  علد  الّخو اّن ُمْقتودّدرٌ 
با       بيدّر ذأ مدا وانو يوْرتوّوقُددسْ ومن حو

مخطوطدة جامعدة ييدل،  -هذا، مدن ضدمن ق ديدة طويلدة لدس فدي لمنتهد  الطلد ل هو لألعر) الطامي  
 وجا ت قافيتس هناك: يوْرتوّوُص، وهو ال وا   ،-(119السفر الخامس، الورقة  

 ل  ترجمة هذا الشاعر  [ 119م  الترجمة ]ضفعل  هذا، يج  

، أأ عل  اعتبار 91في ]ا شعور الُجعْ  -1 [: جا  الم ن   بترجمتس بعد أشرس بن بشامة الحنظلي 
 ل: لويقال لس ا سعر، بالس ينل  وال وا :أن اسمس بالشين المعجمة، ثم قا

 سعر لقولس:شين المعجمة فقد  ح    ولق   با عر بالسين المهملة ليس غير، ومن ذنره بالسْ ا 
:فدال يوْدُعندي قوْومدي ّلسو   ْعدّد بّن مداّلك 

لوْيّهدْم وأْثّقد ّ         ذا أندا لودْم أوْسعودْر عو
 [ 10  ولهذا فمنان الترجمة ال حيح هو رقم ]-(19م  –وانظر لالم تل ل 

و  بددددن مددددننوسل، و ددددوا  عدددد[: أورده الم ددددن  قبددددل لا 19ا غددددر  بددددن عبداللددددس بددددن الحددددارث ] -9
م  -[  هدذا، وجدا  اسدمس فدي لالم تلد ل 91الدرقم ]فدي  -نمدا يقتضدي الترتيد  ا لفبدامي   -موضعس

 : ابن عبيداللس -(99 

سدالمي، عا در النميدت بدن  شداعر  : قدال الم دن  : ل   [19امر  القوْيس بن عاّبس النندأ ] -4
    ونان من ن ارى نندة ثم أسدلم ومدن عمدر بدن الخطدا ، وهدو معددود  ويد فنخذ عنس هذا ا خير

سالم، لووفد عل  رسول اللس   دل  اللدس عليدس وسدلم( هلي  أدرك اإلهو جا   ل  أقول:  من ال حابة
نا  في الدرد ة فنسلم، ولم يرتد  في أيام أبي بنر مددأ  فدي لالم تلد ل ندذا ذندر اآل ،   ل     ونان لس غو

ْيدت ولدم يلتقيدا، ل  تمس نس باإل وأورد لس شعرًا في الرد ة يشير  ،-(1م   – سالم  وهو أقدم مدن الُنمو
 هد 119هد في حين أن وفاة النميت نانت سنة 11ن الم ن   يذنر أنس توفي سنة   ذ 

[: وضددة الم دن   بجاندد  اسدم  داح  الترجمددة عالمدة اسددتفهام تددل  علدد  14ابدن ا نبدارأ ] -10
( لدددس  وندددان علددد  الم دددن  أ   يددددر) ابدددن شدددن س فدددي أن  بيدددت ا ستشدددهاد الدددوارد فدددي اللسدددان  جمدددر

لد  معرفدة  داح   ْهدد ندان حري دًا أن ُيو دلس جو ن قلدياًل مدن الإر ، فدعرا  لسان العا نبارأ  ضمن ش
  -ا ْودأ   وهو ا ْفووه –البيت 



 - 111-  

ددددْهم الهددددذلي ] -11 بعددددد ة   لدددد  ورود الشدددداعر فددددي لسددددان العددددر  الم ددددن   [: أشددددار 49 يدددداس بددددن سو
ياس بن سهم  سدامة بدن ألهذلي هدو والحقيقة أن أبا سهم ا تسميات، هي: أبو سهم وسهم بن  ياس وان

يدداس هدددذا هددو ابدددن سدددهم ابددن أسدددامة، ونلهدددم ان ابددن اسدددمس سدددهم  و ولدددس  -نمدددا ذنرنددا سدددابقاً  –الحددارث 
هدا شعرا   وعند  عادة النظر في الجذور التي وردت ضدمن هدذه الترجمدة، وجددنا أن أبياتدًا خمسدة من

يدداس بددن سددهم،  و ددوابس  -يدداس ورخددر لسددهم بددن يدداس بددن سددهم جددا ت  بددي سددهم، وواحدددًا نسدد  إل
لددذلك وجدد  ضددم الجددذور  طددي ( و عطدد (  –( 110والبيددت لددس فددي لشددرو أشددعار الهددذليينل م 

بقدددا   -لددد   عطددد ( و وجدددا( سدددابقاً  ونن دددا نب هندددا  –لددد  ترجمدددة أسدددامة  و غبدددص( و  دددرم( و وجدددا(  وان
 رين  لع ( و نسم( فقط في منانهما الجذ

ددلي ] -11 ، وهددو بوشددامة بددنبددن الردددير لدديس نهشددلي   [: بوشددامة119بوشددامة بددن الروددّدير النَّْهشو  ًا بددل ُمددر أ 
بيعدة بدن هدالل بدن سودْهم ْمدرو بدن رو دْو ، ومدا ورد فدي اللسدان   الروّدير بن عو بدل( سدهٌو دبدن ُمدرَّة بدن عو

ددْون  ه وجددود شدداعر رخددر نهشددلي  قدداد لددس شددعر فددي الحماسددة   –[ 111الترجمددة ] –اسددمس بوشددامة بددن حو
 ة في هذا الخطن وأن ُينوب س عليس الم ن   أ   يقو ونان عل  

ْعددد ا ودأ  ]119حدداّجو ا ْودأ  اللددم ] -11 [ نفُسددس، ذنددره البنددرأ فددي 111[: هددو حدداجو بددن الجو
 باسم حاجو بن الجعد اللم  -(919م  –معجمس 

[: عددددد هما الم ددددن  واحدددددًا، وال ددددوا  أن أولهمددددا هددددو 111الددددذهلي ] –ْرمددددي  جو بددددن ووْعلددددة الالحددددارث  -19
بدن الحدارث بدن مالدك  بن ووْعلة بن الحارث الجرمي، والثاني الحارث بن ووْعلة بن الُمجالد بدن الوب دان الحارث

بدن  بّدي  وابدن الُمجالدد بدن اليوْثرّ ، -(101، 101م  –بن شوْيبان بن ُذْهل بن ثوْعلبة، نما جا  في لالم تل ل ا
  -(111م   -نسا  العر لأالري ان بن الحارث، نما جا  في لجمهرة 

 وبعد الرجوو ال  الجذور المذنورة ضمن هذه الترجمة وجدت أن  اح  لاللسانل نوسو :
ْرمي   الجذر  برم(    ل  ووْعلوة الجو

  ل  الحارث بن وعلة الذهلي  سر ( و قرو( و جلل( و جذم( و علم(  الجذر
ت ا ستشددهاد لدد  الحددارث بددن ووْعلددة دون تمييددو  ثددم  نددي وجدددت أبيددا سددرا( الجددذر  فضددل( و أدم( و 

دون عدوو، وأشدار المحقدص  -(11م  –المذنورة ضمن هذه الجدذور الثالثدة فدي لحماسدة البحتدرأل 
لد  حنمدة بدن قديس الّننداني،  منسدوبة  -(19م  –ل  أنس رأى أبياتًا منها فدي لمجموعدة المعدانيل  



 - 111-  

تبيدان أن الشداعر ه ا بيدات وتروى ا بيات أيضًا لبلعا  بن قيس الّنناني  علد  أن مدا يهمندا مدن هدذ
 نان بونري ًا، ففيها:

ْربوهدا ْندكو بوْنرًا ووحو  فوُقْلُت لودُس دوْو عو
لد  موْرنو   ووْخدمّ        وو  توْرنوبوْن ّمْنهدا عو

، وُذهْ فإْن  حوت هذه ا  بدن  ةل ا نبدر هدو ابدن ثعلبدة بدن ُعنابدبيات للحارث بن ووْعلة، فهو الذهلي 
ْع  بن علي  بن بونر بن و  ْرم  و  امل  وفي ّننانة بونر بن عبد مناة بن ننانة، و  بوْنر في جو

ر إلدرا) هدذا الجدذر ضدمن الترجمدة، فلديس هنداك مدا يشدير  ْرمدي  فقدط، و  مبدر  الجذر  سفس( الد  الجو
 ال  أن بيت ا ستشهاد لووْعلة أو  بنس 

دْين بدن المندذر بدن الحدارث الجذر  حضدن(   يدذنر الحدارث بدن ووْعلدة و  أبداه، ولندن  فيدس ذندرًا لحُ  ضو
 بن ووْعلة الذهلي، ووهم الم ن   في  ثبات هذا الجذر هنا ا

 -[: قددددددددددددددددددددال الم ددددددددددددددددددددن  : لوجددددددددددددددددددددا : أبددددددددددددددددددددو ُحيويَّددددددددددددددددددددةل119أبددددددددددددددددددددو حبيبددددددددددددددددددددة الشَّددددددددددددددددددددْيباني ] -11
لددد  وروده فدددي موضدددة سدددوى  جعفلدددص(، ولدددم يدددرد هنددداك    باسدددم لأبدددي  ولدددم يشدددر  –ة ي ددداقدددرأ: أبدددا حي

 ) شواهده هنا أو في ترجمة منف لة و حيي ةق وّلمو لم تدر فنين ورد أب ،حبيبةل

في ُحبينة بالحا  المهملة  ولعلس خطن طباعة  وهو  [:  وابس:114ُجبوْينة بن طوري  الُعْنلي  ] -19
 ُحنوْينوة  –( 111م  –لالم تل ل 

عبددد اللددس  [ أبددا محمددد الفوْقعوسدي  911[: ذندر الم ددن  فددي الترجمدة ]191أبدو محمددد الحددذلمي  ] -11
ْذلوم ابٌن  ، وهما واحد، فحو  ّلفوْقعوس بن ربعي 

ت ا  الط امي  ] -19 ْيث بن عو ت ا  النَّبهاني ]110ُحرو ْيث بن عو [، فونوْبهان هو ابن 111[: هو نفسس ُحرو
 عوْمرو بن الروْوث بن طوي   

فينددددون  –( 119م   -ة، وانظددددر لالم تلدددد لبودددد[:  ددددوابس ابددددن الذ مْ 194ابددددن الد ْنبوددددة الثَّقوفددددي ] -14
 [ 191موضُعس منان الترجمة ]

 [ 111[: أشار الم ن   ال  أنس دوْهلو  بن قرية وأحال عل  الترجمة ]119ُذْهل بن قرية ] -10

ية هذا   ونان عليس أ   يفرد ترجمة مرق مة لُذْهل بن ُقرو
نمددا ورد فددي لمعجددم  –جمددة بالشددين المع –[: هددو ا ْشددعر 141دأ ]ا سودد -أو ا ْسددعر –الرَّْقبددان  -11

  -(149، 19م  –ولالم تل ل  -(14م  –الشعرا ل 
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 ( و[: يضا   ليس الجذر  بر 911سوْعد بن مالك بن ُضبوْيعة ] -11

ْين، و 919عددامر بددن جريددر الطددامي  ] -11  –نظددر لمعجددم شددواهد العربي ددةلا[:  ددوابس عددامر بددن ُجددوو
 ل  الشاعر   أنس( معوو ًا  لمعرفة مظان  الشاهد المذنور في اللسان –(141م 

 ( ليس الجذر  وجن [: يضا  911ّدأ  ]قوْيّل السَّععامر بن عُ  -19

نوفددددددي  ] -11 [: أدر) الم ددددددن  فددددددي ترجمتددددددس الجددددددذرين  قبددددددر( 991عبداللددددددس بددددددن ثعلبددددددة الحو
و سددددلس(  والبيتددددان اللددددذان وردا فددددي اللسددددان ضددددمن الجددددذر  سددددلس( لعبداللددددس بددددن مسددددلم مددددن 

 ل  بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن حنيفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة(  ومددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةبنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي ثوعلبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو 
،     أن ندددددددي أظن همدددددددا شخ دددددددين مختلفدددددددين نالشددددددداعرين حو  أنَّ ّندددددددال لٌّ فدددددددي  دو ُنددددددد ْفدددددددرو يجددددددد  أن ُي

 منهما بترجمة منف لة 

بيات الواردة ضمن الجذرين ترجمة، فا ه الذ[ يج  حذ  ه991ُعتوْيبة بن الحارث اليوْرُبوعي ] -19
( 1)  –(نتددددس، نمددددا فددددي لمعجددددم البلدددددانل  لعبددددا  أد ( و غددددول( هددددي لنامحددددة ُعتوْيبددددة، وهددددي مي ددددة اب

ي دة ب1011واللسان  الس(  وانظر الترجمة ] –(19م  ندت ُعتيبدةل ولديس [، و وا  ا سدم هنداك: لمو
 بيات في لمعجم البلدانل تشير  راحة ال  أنها ابنُتس ل، فا ةلبنت  أم ( ُعتب

دأ  بن الُعذير ] -11  فيس البيت: [: ذنر لس الم ن  الجذر  جمم( و 949عو

ْيش ن أطاعدًا ُمْهلّ دفإن  ُقرو  دادهٌك مو
 دادتونودافُس ُدْنيدا قود أجدم  اْنّ راُمه     

[ فددي النتدددا ، وقدددد ورد ضدددمن 111وهددذا البيدددت لعلدددي  بدددن الرودددير الرونودددوأ   ددداح  الترجمدددة ]
وفيدس هنداك: لقدد أحدم  ان درامهال  وعددأ   ،-(11م  –ق يدة فدي لنقدام  جريدر وا خطدلل 

ّدير، فيجدد  -  شددك –ر ذين الُعدد بدد لدد  ترجمددة هددذا  ضددم هددذه الترجمددة  ت ددحي  لعلددي  بددن الرودد
 [ 111ا خير ]

هد، وهذا يدعو 111هد أو 990[: ذنر الم ن  أنس توفي سنة 119أبو العال  المعر أ  ] -19
دد ، فهددو   يددتنل م عددن نوّنددرة، والمعددرو  هددد، 994أن وفدداة أبددي العددال  نانددت سددنة   لدد  التعج 

، هد هو قاضي المعر ة محمدد بدن عبداللدس بدن محمدد بدن عبد111الذأ توفي سنة و  اللدس المعدر أ 
  -(119( م 1)  – بي العال   وانظر لالوافي بالوفياتل  حفيد أخ  
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ر بن لجن التَّّميمي  ] -14 ناة، وأظن س أشهر من [: هو التَّ 191ُعمو ، من بني توْيم بن عبد مو ْيمي 
 ل  ما ذنر لس الم ن    وأض  الجذر  جلل(  أن ُيْرلوطو في اسمس 

ْمرو بن شونس ا سودأ -10 [: قال الم ن : ل    وأسدلم وهدو شديخ نبيدر، وهدو ابدن 199] عو
ة  سودا  ابندس عدرارًا  وال دوا  أن ،لبهدا وتشدتمس ويشدتمها، حتد  طل قهدا نانت ووجتس تعي دره ،أمو

ره بها، وحاول أوس أن ي لح بينهما فلدم سودا ، ونانت أمرأة أبيس تعي   ةهو الذأ نان ابن أم
 ل  ما ذنره الم ن  لس  وأض  الجذرين  بول( و عمم(   يوفص، فطل قها

  -بالنون –راد بن حن  [:  وابس: قُ 991ُقراد بن حب  ال اّردأ  ] -11

 ل  ما أورد الم ن  مة اسمس من الجذور  [: أض   خ ل( 911القوّطران الس عدأ  ] -11

[: هندددذا أثبدددت الم دددن  اسدددمس، 919مدددرو القددديس( ]اا  بدددن  خالدددد بدددن عدددامر بدددن ُخفددد القوفودددار -11
 و وابس: خالد بن عامر ]أحد بني عميرة[ بن خفا  

دددددْون 991القُدددددالخ السَّدددددْعدأ  ] -19 ندددددا   –[: قدددددال الم دددددن  : لالقُدددددالخ بدددددن حو  ربدددددن ّمْنقوددددد –وقيدددددل جو
  ل        ولعل س ابن عم  اللَّّعين الّمْنقورأ   بن ُعبوْيد

لل عدين  بابن عم  أقول:  وا  اسمس القالخ بن حون بن جنا  بن جندل بن ّمْنقور بن ُعبوْيد، وليس 
، فنخبار عم   تفيدد بدنن اللعدين مدن نسدل  –ولها ق ة مة الفرودص  –هذا ا خير لظميا ل  ةالّمْنقورأ 
 قورأ قوْيس بن عا م الّمنْ 

يْ  -11 ْع  ]ُلجو  لس الم ن   ناًل من الجذرين  ن ت( و حذم( ل  ما أورد  [: أض  409م بن  و

، فبندددو ناهدددل مدددن [419[: هدددو مالدددك بدددن الحدددارث النددداهلي ]411مالدددك بدددن الحدددارث الهُدددذولي  ] -19
 ُهذوْيل 

، بال اد المهملة، من بني نوْ ر بن ُمعاوية رّ [: هو النَّ ْ 411  النَّْضرأ  ]مالك بن عو  -11  أ 

ددددددددددددددددددل الهددددددددددددددددددذلي  -19 ددددددددددددددددددل419]مالددددددددددددددددددك بددددددددددددددددددن الُمتونوخ   ، فهددددددددددددددددددذا[:  ددددددددددددددددددوابس: مالددددددددددددددددددك الُمتونوخ 
[  عل  أن الشدطر المدذنور ضدمن الترجمدة لديس 419ل  الترجمة ] اسمس وليس اسم ابنس  لذا يضم 

ل، بل لربيعة بن جحدر نما جا  في لشرو أشعار الهذليينل    -(991م  –للُمتونوخ 

بي ناً شن س وعدم معرفتس بالشاعر  وهو ّمْربوة لحص الم ن   باسمس عالمة ا ستفهام  ( مأ[: 411ّمْربوة ] -14
بن سوعيد بن ُقْرط بن عوْبد بن أبي بوْنر بن ّنال ، ويقال  ن اسمس ووْعووعوة، ووعوة بن ثُمامة بن الحارث بن ووعْ 
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 –فدددددي لالنقدددددام ل  –ضدددددمن أبيدددددات عشدددددرة  –يودددددة جريدددددر  وبيدددددت ا ستشدددددهاد جدددددا  وّ اوّمرْبدددددة لقبدددددس  وهدددددو ر 
  -(1044م 
[: ذنددر الم ددن   أن لددس شددعرًا فددي اللسددان ضددمن الجددذر 1001بددن منظددور ا سدددأ  ] م ددبح -90

نمدا أغفدل الم دن  ذندر الجدذر  حبدر(   شددا( والحقيقة أن الجذر الذأ ُذنر فيدس شدعره هدو   سدا(،
 في الترجمة، وللشاعر فيس ثالثة أبيات 

بعي  ا سوددأ ] -91 ي  بدن لوّقديط بدن فوْقعودس، و  [: ذندر الم دن  أندس ابدن ّربعد1009المضر س بن رو
يجددوو أن   ينددون بينددس وبددين فقعددس سددوى رجلددين، وال ددوا  أنددس ابددن ربعددي بددن لقدديط ]بددن خالددد بددن 

حوان[ بن فقعس   نوْضلة بن ا ْشتور بن جو

ذ الحنمددا   معاويددة بددن مالددك( ] -91 د الحنمددا ل بالدددال المهملددة، ولق دد   :[:  ددوابس1011معددو  لمعددو 
 بذلك لقولس:

دو    دأددا  بوعددا الُحنومدّد ّمْثلوهدأعو
صُّ فدذا م        اددابداّو ندي ا ْشيدا الحو

 وانظر التنملة  عود( والتا)  عود( 

[، واسمس ُمْسّهر 1011[: هو نفسس مقاس بن عمرو  اح  الترجمة ]1019مق اس العامذأ ] -91
ْمددددرو أو يوْعمددددر بددددن عمددددرو    –وانظددددر لمعجددددم الشددددعرا ل بددددن عمددددرو أو ُمْسددددّهر بددددن الن عمددددان بددددن عو

  -(111م 

ْقيوس بن  باب -99 [: ا شهر أنس ابن ُضبابة، بالضاد المعجمة، وانظر لمعجم الشعرا ل 1019] ةمو
  -(919م  –

ا) ] -91  -(909م  –[:  وابس لُنبوْيسل عل  الت رير، وانظر لنس  قري ل 1091نوّبيس بن الحج 
  -(109( م  11)  –ولا غانيل 

ددْثعوم( ]الن ددذّ  -99 [: هنددذا ذنددره الم ددن  ممددا يددوحي أن  اسددمس الُعريددان بددن 1040ير  الُعريددان بددن خو
ْثعوم ولقبس النَّذير  وال  ن اسمس ُونوير بن عوْمرو الخثعمي، أ –( 141نما في لالم تل ل م  -حيحخو

ْثعوّمي     ويقال لس الن ّذير الُعريان  ف وا  ما جا  في الترجمة: الن ذير الُعريان الخو

ددددأ ] -91 ددددأ  ددداح  الترجمدددة 1041الن ظ دددار الفوْقعسدددي  ا سو [: هدددو بعيندددس النظ دددار بدددن هاشدددم ا سو
النظ ددار بددن ّهشددام بددن الحددارث بددن  -(919لسددمط اليلدديل م   فددي نمددا جددا  –واسددمس  ،[1049]



 - 119-  

 ثوْعلوبوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة الفوْقعسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي، لننددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي لا ختيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارينل 
   في اللسان النظ ار بن هاشم بن الحارث، مثلما جا –( 101م  –

دددددددددددأ  ] -99  [  واسددددددددددمس 1049أ  ]و العودددددددددددو  [: هددددددددددو النُّعمددددددددددان بددددددددددن نوْضددددددددددلة1041النُّعمددددددددددان بددددددددددن عو
النعمددددددددان بددددددددن عدددددددددأ بددددددددن نضددددددددلة العدددددددددوأ   وأبيددددددددات  -(191( م 1 ددددددددابةل ) نمددددددددا فددددددددي لاإل –

  ابةل أيضًا في الترجمتين واحدة، وهي في لاإل ا ستشهاد

ددْون النَّْهشددلي  وبيددت ا ستشددهاد مسددتدرك 9بوشددامة بددن حددرأ  النَّْهشددلي ] -94 [:  ددوابس بوشدداموة بددن حو
 ( 19( م 1لشرو التبريوأل )  –جا  في لالحماسةل 

بولة بن ا هيم ] -10  ملحص[:  وابس: ابن ا يهم  11جو

يح الُمجاشدعي   محلص[:  وابس: ّخطام بالخدا  المعجمدة، وهدو 11حطام الُمجاشعي  ] -11 ّخطدام الدر 
 ملحص[  19[، فينون منانس ال حيح: ]111 اح  الترجمة ]

 ملحص[: هو ابن ّحمار بالحا  المهملة  101ُمعوق ر بن خمار ] -11

 : ابن المضر   [:  وابس10]مستدرك حجي ة بن المرر   -11

وأنهددي مالحظدداتي هددذه بددنمر اسددترع  انتبدداهي فددي المعجددم، هددو أن م ددن فس يعددد  شددطر الرجددو 
علما ، وأنثرهم عل  أن شطر الرجو بيت قامم بذاتس، وليس أدل  ن   بيت، وهذا أمر اختل  فيس ال

ة هذا الرأأ من أن مقط عات الرجو قد تنتي مفردة ا شطار و  تعد  ناق ة بسدب  موجيمهدا  عل   ح 
 عل  هذا الشنل 

ْهدددد  وفدددي الختدددام،   بدددد  لدددي مدددن اإلشدددادة بمدددا بذلدددس م دددن   معجدددم شدددعرا  لسدددان العدددر  مدددن جو
ن أالدنتور حد اد عل  بحثس القديم الدذأ تمن د  فيدس ل ا ستاذْسة وما ق  ر، ومن شنر استررص فيس الوُ 

تتوال  مالحظات الدارسدين لديخلم المعجدم ممدا قدد يندون بدس مدن الشدوام ل، فندان مدن الددوافة التدي 
دوْتني عل  نتابة هذا الجو  من لالذيول والمالحظاتل  ولهما مني، بعُد، خالم التجل ة   حو

 


