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 َدواويُن الشُّعراِء واالسِتْدراُك َعَلْيها
 

 : حاتم غنيمالمنهدس
 

حظيييييَر شيييييعُرنا العرميييييرُّ مااتميييييام المييييياحهين المُيييييدام    يييييان موا عليييييي  َيْ معوَنيييييُ  
وال َغييْرَو   ميد  يياَن الش يْعُر وسيييل   ويشيرحون   وااَتمويوا مييدواويِن الشُّيعراِء  ُييرادئ وَ ما ي   

ُُ مهيا العل ََيَ  َغريَمهيا وَنْحَوايا ريم   َيَتعيرو مين هايم   وَصيْرَ ها وَترا يَمهيا   ميا  يانَ  مياُء اللُّ
ِِ والِميَيِم الد ينيويِ  وااَليّ يويِ  واال تماعيويِ  والهوماِ يويِ  الُّموي     مصادِر معر ِ  الحوادِث والو يا 

ُْ للي  ُ ي    ِلي المميويََ   رو َك  مالَي  الننوي اَن الش ْعُر وسيلَ  اإلعِّم الرو يَسَ  ِعْنَداا  َهِضي
 وِغناُه الموسيمرو  وتَْأهيَرُه الياصو  ر ننوِس سامعي .

و يْد ضيياَا الِمْسيُم ااَلْ َمييُر ميين دواوييِن ُشييعراِ نا  يميا ضيياَا ميين ُتراِهنيا  ومميير  ْسييم  
َا ن الُ ُتِب المتنياِهَرِِ  ير َهْصيماِا العياَلم  وَحِنَظي  لنيا ُ تُيبُ  التُّيراِث  منُ  ميطوطا   ر ي

َدْ  َدواوييُنُهْم. و يد  َييوَا الليُ  لميا َمِميَر ِميْن اي ا الش يعِر مياحهيَن ُ مِ ُنهارا  من َنتاِج ُشعراء 
ْ  َميطوطييا  ميين الييدوواووين  ولييم  َشييَعِث مييا  َهَييي وا عليي  عيياِتِمِهْم ِعييْبَء ِلحييياِء مييا لَييْم َيييََ

شيييعريو     ييياَن منهيييا ميييا تَيييَو وَر علييي   تَنَيييروَم منييي    َظهَيييَرْ  طمعيييا   عدييييدِ  لم موعيييا   
يويي   ظييااِر  و يياَن منهييا مييا  ييام ِليرا ييِ  علميياُء ميي لوا الُ ْهييَد   يياَء عمُلهُييم  ا  يميي   ِعْلمِ 

ييوا مييالعلم    يياَء عمُلهييم نا صييا  مشييوواا   ميي   ْيَأ  مييَ  هن َيهَتمُّ ََييوا اليير  مطماعتِيي  وروا ييوَن امت
عِر َه هييَر مميا َه يياد  وايي ا َهميير  امُتِلَيييْ  ميي   يييا ُر ُتراِهنييا  يان منييُ  مييا َهسيياَء لليي   لييك الشويي

 عامو    ال مناَص من التوسليِم م   وال َم ا  لَدْ ِع .
ييعوَمِ  مم ييان    الماحييُث ال  َِ ِشييْعِر شيياعر  مييا َهْميير  ُاييَو مييَن الصُّ وال َشييكو َهنو َ ْميي

ُِ  مهمييا ُهوتييَر ِمييْن صييْمر  وَ لَييد   وَمْهمييا تَييو  َِ ومصييادِر  هَ يسييتطي ْن اَ َر لَدْيييِ  ِمييْن مرا يي
َِ   و ما ممَر  ير ُمطيوِن الُ تُيب مين َهمييا   وممطوعيا   و صيا َد منسيوم   ِللي  اي ا  ي م
الشواعِر  و لَك ل هرِِ المظان  المطموعِ  ويلوو ال هيِر منها من الَنهارِس  ناايَك عموا ال 
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َاُ  ميطوطا  من ُتراِهنا.  ّ َعَ َب ِل َ  َِ المارئُء ميَن الحييِن والحييِن علي  ي ْن ِمْن َهْن َيَم
َِ  هميا   منسوم   لل  الشواعر هي و مها ديواُنُ  الم موُا   ير مصيَدر   الر يوُا  ياَ  ال يام

َِ معييَد  لييَك  َهو َغْيييِر ايي ا ِ ِللييي .. و ييْد ي ييوُن ِمييَن    هو  يياَن ميطوطييا  ِلمويياَن عمِلييِ  وُطميي
َِ منه ييييا  المنييييِد نْشييييُر اسييييتدرا ا    عليييي  دواويييييَن م موعيييي    ول يييينو  لييييَك ي ييييُب هن َيْتَميييي

 ََاا  يما يلر:واضحا  محدودا    ا ُهسس  ال يصأُّ اليروُج َعنها  سَأحاوُ  َهن ُهو ِ 
 يهيا الد ويُ   عل  طمع   ت اريوي   ليم تُتَيَو و علينا َهووال  َهْن َنَتَ نوَب االستدراَك والتوعليم 

ل ا  يييياَن  ِلييييَك مَمْصييييِد لظهيييياِر ُسييييوِء ايييي ه الطوْمعييييِ  ِلَسييييمب  هو  َييييير   ييييِ نو  الِعْلميوييييُ   لالُ 
ُُ العياِمُلون َعيْن لييراِج  َِ االاتماَم ممهِ  ا ِه الطوْمَعِ  ُيْنضر لل  َتْوهيِمها وَتْحسيينها َ َيْعي

نْشيييِر اليييدويواِن  طمعييي    دييييدِ  علميوييي   لهييي ا اليييد ِيوان. وُيْسَتْحَسيييُن َهْن يميييوَم الماحيييُث مِ عيييادِِ 
يييا  ييير حاليييِ  الروْغميييِ   ييير ِلْظهييياِر الُمْسيييتوئ المتيييَدن ر  ِعَوضيييا  عييين االسيييتدراِك عَلْييييِ . همو

يمييوَم ماستمصيياِء ُ يي   مييا  يياَ  ال تيياَب  َهْن     يّي ُيطلَييُب ميين المسييتدِرِك الُمعل ييمِ للمطمييواِ 
ِِ الملييييِ  عَلْيييي  ْ ِر همهلَييي   علييي   ليييك.  ييي ْن َهراَد مييي ِ  ي تَنيييرَ   ميييْ  علييييِ  َهْن وال سيييرِد  ميييي

ِمييَن ال تيياِب ُيشييْيُر ُمَعيييون  ِِ  َييواِ  ُ ييَْء  تتمُّييِلظهيياَر حْ ييِم اليينوْمِص وااَلْيطيياِء  ييي   َ لييَيُمْم م
 ل  الِ تاِب ُ ل ِ .ِلَلْيِ   ر َمْحِهِ   وُيَمي ُن َحْ َمُ  مالن ْسَمِ  لِ 

م واالسييييتدراِك  هيييير الطومعييييا  العلميويييي  همييييا الطمعيييياُ  ال ييييديرُِ مالدراسييييِ  والتعلييييي
ُِ  لْ   ُمهيا نو مهَ  ا ا الَعَم  َيْر   مالُ هوِد اللال ي د مم وَلِ   ر ليراِج الدوواويِن َمراِ يَر تَُمر 

 ِمَن ال َماِ   واَو ما ينمَر َهن ي وَن المْصُد ِمن نشِر االستدرا ا  والتوعاليم.
 يي ن موضيِي حمومييِ  مُرهُ  يير ايي ِه الطومعيياِ  العلميوييِ  ال ُّ ولييْن هتطييروَم لليي  مييا ُيطلَييُب تييو 

ييحيَأ الويي    ْهجَ هُ اليينو  يييِ  مييا َهرا َهتنيياو ُ   يير ممييا   الحييم   -ِلْن شيياَء الليي  – لييك سييي وُن  الصو
ِِ ُمتنياه ي ُب اتوماُعُ  عنَد ليراجِ  مين ُمطيوِن ال تُيِب  ول نونير  ا ير   هِ رِ الش يعِر عين طرييِم  ْمي

 حتوُم ااَلْيُ  مِ  عنَد االستدراِك عل  مهِ  ا ه الم موعا  الش ْعريو .انا ما يت
 ِمييَن الُمنيييِد وال مييَن المممييوِ  هْن ُنسيياِرَا لليي  َنْشييِر  ا ِييِ  ديييوان  مييا  لومييا وَ ْعنييا ليييَس 

ِ  مييا َهَييي و مهمييا ايي ا الييدي واُن   يي نو  لييَك سييي وُن َحميميييا   عليي  مْييي   هو ميتَييْيِن  يير مر يي
ّو ميييأَ  َِ مييييَن هييييدينا اسيييتدرا ا   متنر  َييي    ييير ُمطيييوِن الم ييي صيييِ  وغييييِر ن يَضييي ِ  المتيص 

صيييِ   و يييد ي يييوُن َ ْمُعهيييا َهصيييَعَب  صيييوِ  َعَلْيهيييا مييين المظيييان  الوتييير ِميييَن الحُ المتيص 
نومييا ُيْمَمييُ  االسييتدراُك  يير حييالَتْيِن ال هالهَييَ  لهمييا: االوليي  عنيييَد  ّ . واي ُوِ ييَدْ   يهييا هْصيي
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ُِ عل  شرءا مَن الش ْعِر الوي    ياَ  اليديواَن  ير ميطيوط  هو مطميوا  نيادر  ايو  لو و
ممهامِ  الميطوِط    نو اإلشارَِ لل  الميَ  َهو الميتيِن  ير اي ِه الحاليِ  َمْممولي   ِلميا  يهيا 

ِِ اليييدويو  ان. مييين  ا يييدِِ  ييير اسيييت ماِ  َنميييص   يييد ال َيَتَنمويييُ  ِللييييِ  الماحيييُث عنيييَد ِلعيييادِِ طمييي
ِِ   -حسَب طا ِت ِ  -كُ والهوانيُ  عندما يموُم الُمْستْدرِ  َِ  ير  ي   يممَتَتمُّ ِِ ميا  ياَ  ال يام

ُُ عليها  سواء  ه ان  لك ِشْعرا  لم َيِرْد   ر الدويواِن هْم روايا   ميالن   المظان  التر يم
ْن هَيموَط ِاَميَم الَيلَيِ  لِ  ِلَسد    ر ا ِه الحالِ   ا  دوئ  و ا يا  لما  اَء  ي    ي وُن عمُلُ  

ِ  هانييييي . و ييييْد ُيْمَمييييُ  ميييين  يييير نييييواِ ص الييييد يوان مييييرو الميييياحهيَن عيييين ت ييييراِر الَ ْهييييِد وَتَمصو
وايييياِ   يييْعِر دوَن التوَطيييرُِّم للييي  الرو الُمْسيييَتْدِرِك اال تصييياُر علييي   ا ِيييِ  اليييدويواِن ِميييَن الش 

ِِ شييييْعر  الممصييييودَ  الُمياِلنَييييِ  هو اليييينومِص  يييير التوْيييييريج   يييي نو  ِمييييَن العمييييِ  ل ميييياُ   ْميييي
ييَنْتيِن الشويياعِر.  مييا ي ييوَُ َنْشييُر ُ يييو   عليي  الُمْسييَتْدَرِك  عليي   هْن تتحلويي  م حييدئ الص 

 المطلوَمَتْيِن  ر االْسِتْدرا اِ  من استمصاء  هو ر وا  لل  مْصَدر  ناِدِر الُو ود.
 ييير م لويييِ  معهيييِد الميطوطيييا   ولميييد َحيييدانر علييي  ِ ْ يييِر ُ ييي   اييي ا ميييا طاَلْعتُييي ُ 

َء االو   -الَعَرميويييِ  مالم ليييد الهّهيييين مييين ُمْسيييَتْدَرك  علييي  ِشيييْعِر تسيييَعَ  َعَشيييَر   7مال ييي
َِ لهْم  اتُب المحِث الناِض ِ    ميي    َظهَيَر 731م  2م- ما َ َ ر  ر محِه ِ  -شاعرا  َ َم

أ تالييا   م -  مي    مطْ 709لنا معَد المحِث والنوَظِر َهنوها م   ميتيا  18منهيا م -ا سُنَوض 
اسييتمااا ميين  تيياِب راالنييوارر للشمشيياطر   ه  هنو مييا  معييُ  الماحييُث ال ييريُم َميين غيييِر 

   ميتا   مْط.22اِب  اَن ما ا ال ت
وحيَن  رهُ  المحَث الم  ور تهيويَأ لير  ير الميداءِِ َهنو ميا  ياَء  ييِ  ايو ُ ي ُّ ميا يمِ يُن 

ييااسييتدراُ ُ  عليي  دوا  ويييِن الشُّييعراِء التيير تناَوَلهييا  لييوال َهنونيير  نييُ   معييُ  نحييو سييتيَن ميتييا  ممو
ْ  ِنسييمُتُ  لليي  اميين هحَمييَر الميياالر  وهييي و مهييا م مييوُا شييعِرِه  وه هييَر ميين عْشييَرِِ  صييحو
لي  غييره   ير حيين َهنو ميا َ َ يَرُه الَمْحيُث َميْن  ا ِيِ  شيعِر اميِن  يا ُنِسيَب ِللييِ  واي َهميا   ممو

ر او:ستاُ  الماحُث هيَ ُه اال  3مْحَمَر  اَن ميتا  واحدا  هَ  ِِ  ِمْن  تاِب رالُمَرصو
                                                           

 -رالمستدرك عل  دواوين شعراء العرب المطموع ر المسم االو . للد تور رضوان محمد حسين الن ار   7م
 .323-293 ص

   مي .721عادِ ال مِ و دنااا م  وعند ل302 المر ِ ننس  ص   2م
 .321 المر ِ ننس  ص   3م
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    َدْع ياِء ِ   َعلَيم  يميا ُهمُّ ُغْنير  َعل
 َدنِ يِن     َ يْن َمطْ اَن َهْو مِ يْن َمْطِن َنْعممِ  

ييَعيي -هُييمو  يياَء ِمرواييي   ُهيييرئ للمييي ِ  ِ  ََيييَر  يير رالُمَرصو ر وَعييْن َمْوِضيي ْن رمْعَ ييِم ِِ
:  الُمْلداِنر  اَء  يها الَعُ َُ

 َعْنُ  ااَلْعَصُم الَوِ  ُ  َيْنِنر الَمراِميدَ                  
واَي ِ  واييِ  َهيضيا  ليْم ... ت وُن الما ِ  و اَ : رومهِ ِه الر  َيُ  الميو   مر وَع    ومهي ِه الر 

 َيِرِد الميُ   ر ديوان ر.
حَمَر حسَب رواييِ  رُمْعَ يِم المليداِنر  علي  َهنويُ  مو يود  المِن هَ  -ال شكو  -والمي ُ 

ِِ النُّعمييياِن ميييِن َمشيييير  االنصيييار    732  ييير اليييد يواِن مص   مييين َ صييييَدِ  لييي   ييير ميييْد
ُِ الييييد يوانِ  ََيييي ر  يروَ ييييُ   يييياِم ر   3/318 يييير رَ ْمهَييييَرِِ اللُّ ِِ ييييحا   ورُمْعَ ييييِم 378ورالصو

  218  2/23  ورتيييييياِج الَعييييييروِسر 2/382  3/91ر   وراللوسييييييانِ 1/270الُمْلييييييداِنر 
َِ المُييييييَرِنر 1/79 ر 173  ورالمعييييييانر الَ ميييييييِرر 2/12  ورَم ييييييا   ورَتْنسيييييييِر الطوَمييييييِر  
23/97!!! 

واَييييُ  ااُلْييييرئ  اُ  الماِ َييييِ  النُّوِنيويييِ    مَيييْد وَ يييْدُ  َهنوهيييا ُمَلنومَييي   َميييْن صيييدِر  يييا الر  َهمو
   اَو:301ُ َِ َمْي   المن ُمْمِم    ر ِديواِنِ  مص الَمْيِ  الم  ور َوعَ 

   َِ   ِمْن َطير  َهْرِضييَن َهْو مَيْن ُسلويم  َني
 ْن َعْرِا    َ يَدنِ ْن َظْهِر َرْيماَن َهْو مِ مِ  

ََُه  ييير رالِ مِيييا  وااَلْمِ َنيييِ ر للَوميَشييير      23و ييياَء  ييير الحاِشيييَيِ  ُانييياَك َهنو َعُ ييي
واَييييي ُ  ر م ييييدن   وِرواَيييييُ  الَمْ ييييِر   ورال ميييياِ  َمتَييييُ  ميييين َهْصييييِ  الييييد يواِن ورالُملييييدانِ هْ المُ  والر 

 واالمِ َن ر: ِمْن َمْطِن َنْعَماَن َهْو ِمْن َمْطِن ِ   َ َدِن.
ر  ر حاِشيَيِ   ِِ وَ ْد  اَد ااُلستاَ   اِتَب المماِ  لل  ا ا الَوْاِم َ ْوُ  ُمَحم ِم رالُمَرصو

ْنح ْيُ   ر شعِر اْمِن َهْحَمَر م   ياَء  ير رُمْعَ يِم المليداِنر م و مَ  : رَلْيَس ال281  مالصو
ِ  لَييْيَس  يير الييد يواِن  ولَييْم ْيييتَ ...ر  ظيينو َهنو الُمَحم ييَم َعنيي  َهنو الَمْيييَ  مِروايَ  علييم  ِمِرواييي ِ 

ُْ نْنَسُ  الرُّ وَا للْيِ  ِليتأ وَد من  لك!!  ُي ل 
 اتُمييُ  ميين  ا ِييِ   هَييمو ُهعيييُد النوَظييَر  يير المميياِ   تميييوَن ليير َهنو مييا عييدوهُ  شييَرْعُ  َميينْ 

لضا    للي  َعْميِرو ميِن  -من ااَليَطِ  و رير  وحسواَن وَعْمِرو مِن َمعِديَ رب دواويِن ُ    
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َد طمَعتَيييْر مو يييود  ُ لُّيييُ   ييير دواوييييِن اييي الِء الشُّيييعراِء  ه ْو لَيييْيَس لهُيييْم.  هيييَو اعَتَمييي -َهْحَميييرَ 
ييياو  ليييديواِن  ريييير   ولَيييْم ينظُيييْر  ييير َطْمَعيييِ  د. نعمييي ن هميييين طييي  الِعلميويييِ  اصيييادر  والصو

َلُهميا  ير  المحموَم . والميتاِن السوينوياِن اللو اِن استدَرَ ُهما عل  ِشْعِر  ريير   َ يَر ُايَو هنو َهوو
ييينحِ  م ديوانييي م!! .   مييين طْمَعيييِ  اليييدو تور نعميييان 721و َيييْد َورَد الهويييانر  ييير اييياِمِ) الصو

 همين ط   نمَلُ  عن النُّسيِ  م) . هما الميُ  الهوالُث الَعْينُّر  واو:
 

 َوَنْحيُن َ َعْلنيا اِلْميِن ِطييَميَ  حيَمويي ُ 
 

  ُِ ُِ السونياِمِك ساِطيي ْميِأ ِلْ  َنْمي  َميَن الرو
َدمِ   . 820 ص 2مج  وايَو  ير ِديوانِيِ   َلْيَس ل رير  ميْ  هاميُ  الن سيَمِ  للي  النَيرَْ

   وَ َتلَييُ  منييو 107 مص  اليي   َ َ ييَرُه الميييُ    يير رالنومييا ِار  2مَنِ ييُد حييديَث اميين َطْيَميي و 
َهيضيا . و يْد  مِ دَ َْ َنْهش    ّ َ ْيَر ل رير  مأْمِره. والميُ   ر رالنوما ِار منسيوب  للي  النَيرَ 

ر للي  هنو  ِِ يي ُِ الُمْسييتَ  َهشياَر ُمَحم يُم رالُمَرصو ْدَرِك المْيييَ  لييَس  ير ديييوان  ريير   ييا تن   ياِم
 ممولِ   ولْم َيْنُظْر  ر َهْمِر الَمْي .

هموا  يميا يتَعلويُم ميديواِن َحسوياَن ميِن هامي     ميد اعَتَميَد طمعتير تيوُنس واليدو تور سييود 
  َ  اليدو تور ولييد عر يا حننر حسنين  واالييِرُ طمع   علِميو    ي دِ  غيَر َهنو  هامَ  طمعي

ِ  هيضيييا   وطمعيييَ  الَمر يييو ر   وايييَر ه هَيييُر الطوَمعييياِ  اتشيييارا . و يييْد و يييدْ   واييير طمعييي    ي يييَد
  312الميييَ  الوحيييَد اليي و  اسييتَْدَرَ ُ  عليي  ِشييْعِر حسويياَن  يير َ ْلتييا الطوْمَعتَييْيِن معر ييا  ص 

ِْ لَلْيها.  وما هظنُُّ   اَ  طمعَ  الد تور حس211 المر و رو ص  نين الوتر لم َهْرِ 
ييا مييا اسييتَْدَرَ ُ  ااُلسييتاُ  الماحييُث عليي  ِشييْعِر عمييِرو مييِن َمْعييد ي ييرب  و يياَن ميتيييِن  همو
ِ   وهنو  َلُهمييا مو ييود   يير الييد يوان  يير ه هييَر ميين َمْوِضيي هشييار ُاييَو  يير تعليماتِييِ  لليي  هنو هوو

 !!َُ صأو لُ  هن َيُعدوُاما من الُمْستَْدَر ا ِ الهانر  اَء  يِ  مرواي   مياِلَن     ما َهْدر   ي
 وَ ْد هْوَرَد ميتا  واحدا  لأليطِ  او:

 
  َن هَْنِر الَ ْلِب َعْن َِ  داِرم  يْخ يامْ يَهصِ 

                                                           

طاء  واو هشم    مد نصو الصَانر  ر رالت مل ر مطيب  هن العرب ا  ا او  ر رالنما ار منتأ ال   2م
 سموْ  رَطْيَم ر.
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 ايواِ مَك ال و يَِ ِتلْ يْن َتْسَتطييَك لَ يَ  نو  
ر  وَهشييار لليي  هنو الميييَ  م سييور  عنييَد التنعيليي ِِ يي ِ  الهانيييِ  ميين ونملَييُ  عيين رالمرصو

َِ لو ييييوِد  ُن. وعنييييَدما الَعُ يييي لنظييييِ  مَتْسييييَتطيِ  ورهئ هْن ت ييييوَن مَتْسييييتيِ  ليسييييتميَم الييييوَْ
ر َوَ ْدُ   ِِ وايي َرَ ْعُ  لل  رالمرصو انياك مَتْسيِطيِ   واي ا ماالسيتاِ   يد َهْوَ يَد اليطيَأ  الر 

واييي  هُييمو  ُُ الر  َ  مو ييود   يير ديييواِن ااَلْيَطييِ  . عليي  هنو الَمْيييحيياَوَ  ِلصييَّحُ  ممييا ُيييياِل
َِ ااُلسييتاُ  للْيييِ   لالو 382    ميياِو ص11 مصييالحانر ص َهنو الماِ َيييَ  ُانيياَك:    لييو َرَ يي

واِميار ه  هنو رواي ر من َعَدِم ُو وِد رالرو ِِ ر محروَ      َأَيَ   وَ  محموِم رالمرصو ِِ َ  رالمرصو
ِْ لل  الد يوان.ّو ْيَطِ  عل  عِ الميِ   ر ديواِن االَ   ِتِ   ولم َيْرِ 

ييْعِر المييْ  ِوِر لَيييِر ايي الِء مو ييود   يير َدواويييِنِهْم  هُييمو َوَ ييْدُ  هنو ال هيييَر ِمييْن الش 
 يير  [ َنرااييا3 َهيضييا .  ااَلشييطاُر الراِ َيييُ  السوييْمَعَ  َعَشييَر المنسييومُ  لليي  هميير ُنييواس   م

يييولر مص ِ  ِ واُمهيييا   مييي309-308 ِديوانِيييِ  مرواَييييِ  الصُّ شيييطرا . وَهشييياَر  37ن ُهر يييوََ
    َر َهنو  عَهَر عل   اِ ِلهيا  وايَر 2/328ا نر  ر طمِعِت  ميڤمحم ُم الد يواِن لل  هنو 

ََْيَّن مِن ُحَرْيث.  ليَسْ  المر ُنواس  م  ِل
ْيييِد الييييِر مو ييود   يير ديوانِييوالييياِمُس ِمييَن اال ِ  مييياِ  الُمْسييَتْدَرَ ِ  عليي  شييْعِر ََ

  .38مص
هشاَر لل  و وِداا  ر الدوواويِن  ل نوُ  هضياَ ها للي  همياتا  وَ ْد   َر االستاُ  هيضا  

[ 7 م موِا االمياِ  الوتر َهَيلو  مها اِ ِه الدواويُن  منها الميتياِن ااَلووالِن ِميَن الِمْطَعيَ   م
ُ  مين ا ِمْن  اِ  ِ  [ وايَر مين ميتَيْيِن. و ير 2 لِمْطَعيِ   مشعِر همر الَعتاِاَيِ   والمييُ  ااَلوو

 رُنََْاِ  االَِلمواِءر متر م  اليلي  من هحمد النراايد   ميتان ُنِسما لليِ  ُاما:
 وَ ْملَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَك دوائ الَطمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُب الَميرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَا 

  
  عييييييييييييييييييييييييييييياَ) المييييييييييييييييييييييييييييييريُا وميييييييييييييييييييييييييييييياَ  الطوميييييييييييييييييييييييييييييييبُ 

   
 َوُ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييْن ُمْسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييَتِعدوا  ليييييييييييييييييييييييييييييييييييييداِر الَننييييييييييييييييييييييييييييييييييييياءِ 

  
 رييييييييييييييييييييييييييييبُ  ييييييييييييييييييييييييييي نو الييييييييييييييييييييييييييي   ُايييييييييييييييييييييييييييَو َ    َ 
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   ورَشيْرِِ 39 ر للسوييرا رو مصالمصيريين ِويوينَ حيُاما لَيُ  هْيضيا   ير رهيمياِر النو و 

ر للشريشر  م  . وهانيهما او الميُ  المستدَرُك المنسيوُب ِللي  3/380َمماماِ  الحرَير و
ُلُهمييا  هييَو هييانر ااَلمييياِ  المو ييوَدِِ  يير ديييواِن هميير العَ  ييا هوو َِ هميير الَعتاِاَييي   همو تاِاَييي  ميي

ِ  همياِ  الممطوعِ  الُمْسَتْدَرَ ِ .  َهوو
. 3 ِمَن المطعيِ   م 2  3  7وِمْنها   ِلَك االمياُ   َنيِ  مين هرمعي  همييا   [ الم وو

 ي وُن ما ُوِ َد  ر ديواِن همر الَعتاِاَي  ِميَن االميياِ  الَعْشيَرِِ الوتير عيدواا  اتيُب الممياِ  
 ستوَ  َهميا    وما َهَي و م  الد يواُن هرمع   َ َمْط. ِمْن  اِ ِ  شعِرِه المطمواِ 

ِِ المَيْيِس الوي   اسيَتْدَرَك علييِ  ممطوعي   ِميْن سيمَعِ  همييا   سيينيو   شيَهموا ِ    ْعُر اميِر
. والحميميييُ  هنو 8  2  3  7 ميييد  َ يييَر هنو هْرمَعييي   منهيييا  ييير ِديوانيييِ  اييير  واُ  االر ييياِم 

  هميييو النضييي   ييير تعليماتييي  720  ييير اليييد يوان مالسيييندومر ص اليمسيييَ  االولييي  ُ لوهيييا
َايير ا داب    مِمييَر ميي لَك ميتيياِن  287عليي  الييديوان ص  حيييث هضيياُ الهييانر عيين 

 مْط َهَي و مهما الد يواُن.   ِلَك   نو هحَد الَمْيَتْيِن المستدَرَ ْيِن عل  شيعِر ِدْعمي   مو يود  
 تعليماِتِ    ّ مَعن  العتماِر الناِ ِ  ميَتْين.  ر ديواِنِ   ما َ َ َر الماحُث  ر

ِِ  –ميييي    721 ييي  ا هسيييَمْطنا مييين م ميييوِا االمييييا  الميييالِ  َعيييَدُداا  معيييد ال مييي
يييحيِأ واعِتمييياِر مييييِ  الروَ يييَ المنسيييوِب للييي  ُ هي ييير َشيييْطَرْيِن اَلنوهميييا مييين مْشيييطوِر  الصو

َمِتِ  لليي  نِسييِء المنشييوَرِِ هو مييا همييَ  يطييُأ ُ يي و مييا َوَ ييْدناُه  يير دواوييين الشُّييَعرا -الروَ ييَ
ميتيا   22منهيا عيِن رااَلْنيواِرر   ممير  18ميي    نَميَ   709صاِحِمِ   ُيْصمُأ ميَن هيدينا 

 استمااا من َهْرَمَعِ  مصادَر ار:
 ميتا   77ونمَ  عن   الُ مان  ر تشميهاِ  الُمَرن

 هميا  8  عن  ونم            ال يم
 هميا  2  عن  نم و     الدامَ 

 هميا  2  عن  ونم     المرصِ      
 ميتا   22       الم موا   

ِ  مين رال ييمر   َأَييَ  ميا َهَييَ   ير  ُظ هنو الماِحيث ليم َيْنظُيْر لالو وُنّح َِْء االوو الُ ي
ِْ لَلْيِهميا  مي  لنوي  هْاَميَ  ه مياتيا  َوَرَدْ   ير ِمْنُ   وَهْاَمَ  الُ ََْهْيِن الهاِنَر والهاِلَث  لم يرِ ي
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ِ  هيضييا  اَلنو محم  ال َِء االوو مَييُ  لييم ُيِشييْر لليي  َعييَدِم ُو وِداييا  يير ااَلْشييعاِر الم موَعييِ   يي
ِْ ُاَو للي  مَ  موعياِتِهم الش يْعريو    ولَيْم ُييْدِرْج  ير ُمْسيَتْدَر اِتِ  ِسيوئ ميا  ْ ِلماِ ليها   لوْم َيْرِ 
ِدِه  يير َدواويييِن الشُّييعراِء  سييواء  َهصيياموا  يير  ليييَك هْم  ييو َنييصو الُمَحم مييوَن عليي  َعييَدِم وُ 

 َهْيَطأوا.
ولَييْن َهْعييِرَا ِلمييا  يير ُمَمد َمييِ  الَمْحييِث ميين َهيطيياء وهواييام  وايير  هيييِر   َ ميييُ  مييُن 

اييو َ ميييُ  مييُن معميير ميين حميييب  ْيَس ُمَيْضييَرما   والُمَيْضييَرمُ لَيي  و الليي  ميين َمْعَميير الُعيي ر عمد
ُِ ر مييْ  ايي ا لمَييب َ ييد ه. ولَييْم ُيعييرَ  َنُهمييا. وليييَس لمييُب  رييير  راليطنيي ييَ  َميْ الُ محيير  وال َعّ

ْيييد  مااَلَسيي ِد و  ميي   انيي  ُشييْهَرتُُ  ماسييِمِ : رالُ َمْييي ر. َه ييو : لييْن َهْعييِرَا ِلمْهييِ  الُ َمْيييُ  ميين ََ
ِ  وال  وايييِ ِه لييم تُ ييينْ اييِ ِه الهنييياِ    ييِ نو الُ يييََْء الُمِهيييمو  يير الَمْحيييِث اييَو الُمْسيييتَْدَر اُ    ُمْسيييَتْو ا

ِِ الُمتَنَير ِم ِميَن ااَلْشيعاِر الوتير هيلوي  مهيا  منْ  َ ِريَم    يْحُ . و َيْد سيَعْيُ  للي   مي  لَك  ما وضو
َِ مييا  يياِر  ميي ْدِرُ ييُ  ِمييَن اْحتييياِج ِمْهيي  ايي ا هُ َدواويييُن الشُّييعراِء الميي  وِرُ  يير َمْحييِث ااُلسييتاِ  النو و

َِْرُم َعَمليير  يير َحْمييِ  الَهنْ  رو وَ ْهييد  َيْصييُعُب َعلَيي رُّغ  الَعَمييِ  لليي  تَنَيي َدَسييِ  ِمييْن َتو يُرُامييا ِلمييا َيْسييَت
َيييُد عليي  عْشييَرِِ  وْ تيير وَ ْهييِد   لالو  َِ لييد و مييا َي يي هنونيير اْسييتََعْنُ  ِمالليي  وَمييدْهُ  الَعَمييَ   َ َتَ مو

الر وَعييدَ  َِ ااُلْسييتاُ   ايي ا ميِي اْنِشيَي ُِ مييا َ َميي ِم تََنرُّغيير وا ِتنييا ر مييالرُّ وِا لليي  المظييان  َهْضيعا
يي   واييَر  َاَنييِ  ُ تُميير الياصو ِِ  -مهمييا َ ُمييَر ْ  –المتييو  َرِِ  يير ِي تْنتَِمييُر لليي  ال هييير ميين المرا يي

تور مين َ ْهيد   د  نويُ  ييُد ُّ َعلي  هنو ميا َميَ َ  ااُلسيتاُ  الُّي والمصياِدِر  واي ا لْن َد و علي  َشيرء  
َِ عَلْيهيييا  وال ُمحم ميييا  لميييا  َ يييْرُ  مييين ُشيييروِط ليييم َيُ يييْن   ا ييييا  لتمرييييِر نْشييير النَيييواِ  التييير و َييي

 االِستْدراِك عل  الم موعاِ  الش ْعريو .
ّ  هْن يظهَيَر  و اَن علرو هْن هنتِظَر اْ ِتماَ  الحلماِ  الوتر َوَعيَد ااُلسيتاُ  مهيا  َمي

مَيِ  ااُلولي . و َيْد  ياَن  وظهَيَرْ  هيُّث َحلميا    ر اللوواِحيِم ميا ُيْ ِميُ  ميا  ياَء  ير الحل
َتَعروَضْ  الحلَمُ  ااُلولي   ُهْيرئ تناَوَلْ  َنْحوا  مْن هّهيَن شاعرا   هرَمَع   منُهْم من الوِ ينَ 

 : 8مشعاِرام. ُامْ ال
َُ للييي   ا ِيييِ  شيييْعِرِه ميتييياِن و يييدُتُهما  ييير ِديوانيييِ   يييّ َيِصيييأُّ  ااَلْيَطييي   وُهضيييي

 َراُ ُهما.اسِتدْ 
ياَدِِ ميتان. َدُم  و ان َنصيُمُ  ِمَن الَ   والَنَرَْ

                                                           

َء االو   –م ل  معهد الميطوطا . الم لد الحاد  والهّهون    8م  وما معداا. 227 ص –ال 
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ِ   ر ِشعِره.  والُ َمْيُ   َهْرَمَعُ  َهميا   موُ وَد
اِك  تسيييَعُ  ه  َ َرايييا ااُلسيييتاُ   هِ مييييا   منهيييا َهْرَمَعييي    ييير ِشيييْعرِ والُحَسيييْيُن مييين الضيييحو

اُر  ر َمْحِه .  النو و
ياَدَِ   ر ِشْعر ااَلْيَط   اَنْ  َوْاما  ُ لُّها  لْ  تَميوَن لير َهنو الميتَيْيِن و د َظَهَر لر هنو الَ 

ُلُهما  َمْد َههَْمتَُ  ااُلستاُ   ر َمْحِهِ  عل  الشوْ ِ  التوالر:يَوَردا  ر دِ   واِنِ  مَطْمَعتَْيِ . هموا َهوو
  ُ  َيُطْنيييييييييييييييييييييييييييييَن مَمْهمُيييييييييييييييييييييييييييييوِب النَيييييييييييييييييييييييييييييراِ ِص شييييييييييييييييييييييييييييياِر

  
 اد  َحما ِيييييييييييييييييبُ َعلييييييييييييييييي  َمنِ َمْييييييييييييييييييِ  ِميييييييييييييييييْن ِم ييييييييييييييييي

   
واَيِ : رمَمْنُموِب الَنراِ ِصر مالنُّون  ورَيما ِيُبر  َُ  ر َمْوِضَعْيِن   صواُب الر  وَصحو

َل .  ا   :  1مُمَحم ُم ال تيابِ مالياء المْعَ َم   ل نو ما  اَء  ر  تاِب رال يمر  اَدُه لل  الَو
ّو المَ  ااُلسييتاُ  الماحييُث رلييْيَس  يير ديييواِن ااَلْيَطييِ   وال شيياِاَد  ييي ر   نَميي تِييِ   ولييم يييَ  ِمِع

َيْلِنييْ  َنَظييَرُه  ييوُ  المحم ييم: روال شيياِاَد  ييي ر  و َييْد  يياَء الَمْيييُ   يير  تيياِب رال يييِمر ِضييْمَن 
ُِ الييياء  واييَر ريما ييُبر  ُِ محيير ميياِب الييياِء   يّي ُمييدو هْن يُ ييوَن شيياادا  عليي  َ ِلَميي   تمتَييِد

ُُ  ّي ي يوُن رَمْهميوَبر النَيراِ ِص  مي  َمْنموُمهيا  ما تَيرئ  واليما ِيُب المِ  يا الشويار  –َطيِ. همو
َُ  يياَ  ُمَحم ييَم  تيياِب رال يييمر وُمراِ َعييُ  وااُلسييتاَ   -ِمييَن النوْمييِب ه  الَ ييَرب وال َهْدر   ييي

اَر   مياِو طمع   –مهُ  ا ا. والميُ  مرواَيِتِ  الصوحيَحِ   ر الدويواِن  -َوُاْم َمْن ُامْ  –النو و
 .10   وطمع  صالحانر: الت مل  ص111ص 

 هما الَمْيُ  الهوانر  واو:
 والُيْمييييييييييييييييييييييييييييَُ  ييييييييييييييييييييييييييييالَعْنَمِر الشوييييييييييييييييييييييييييييْحِر   ِعْنييييييييييييييييييييييييييييَدُامُ 

  
 ا  مِييييييييييييييييييييييييدينارِ موييييييييييييييييييييييييوالَمْميييييييييييييييييييييييُأ َسييييييييييييييييييييييييْمعوَن لْرد

   
َانرُّ هْن ي يوَن لأَلُيَطي ِ   طمعي  –َعلي  هنويُ  مو يود   ير ديوانِيِ     1م مد َهن َر الصو

                                                           

  .3الحاشي  م 231 ص 7رال يمر ج   1م
 الت مل  مردب .   1م
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 مالحاشي  هيضا  . 221مالحاشي   وطمع  صالحانر ص  131 ماِو ص 
ْيييد  ااَلْرَمَعييُ  اييَر الممطوعييُ  م ُِ  يير ِشييْعِرِه 191وَهمييياُ  الُ َمْيييِ  مييِن ََ   المو ييوَد

  ِضْمَن ما ُنِسَب لَلْيِ  وال  َغْيِرِه ِمِن الشُّيعراِء  ولَيْم َيْعَُايا للي  الُ َمْييِ  73 ص 3مج
 ُُ ْيد  ِسوئ الشوري الُمْرَتض   ر َهماِليِ   مِ التوْنِميِ   ر حاِشَيِ  الميطوِط للي  هنو  مِن ََ

.  ُ  ااَلمياَ  للُ َمْيِ  من َمْعرو
ُُ ِنْسَمُ  اِ ِه ااَلمياِ   ر المصاِدِر َ هيرا    هِر تاَرِ  لل ُ  ُ  وتيَتِل َمْيِ  مِن َمْعرو

يييِد ميييِن   هْو ِلمشويييار  ِمييير  ييييِد ميييِن ُعطييياِرِد ميييِن حاِ يييِب التوميوُهييييرئ للم االَسيييِد      هْو لُمَحمو
ييام   هو َغْييِراْم ِمينَ    هْو اَلميير َمْ ير  اللي  ميِن طياِار  عمد مير   هْو اَلمير َتمو الشُّييعراِء   الَعْرََ

َُ و د َ َ َراا؟!  ْيد    َ ْي ُِ ِشْعِر الُ مْيِ  من ََ  وال َوْ َ  الِستْدراِ ها َلْو َلْم يْأِ  مها  اِم
َدِم  َوَا يي ا ُعييدْ  ُ  لليي  مييا َ َمْعييُ  ميين ُمْسييَتْدَر ا     َأْسييَمْطُ  ِمنهييا َمْيتَيير النَييَرَْ

َهْرُ  هْن همده مَنْشِر  اِ ِ  ديوان َهوِس مِن َحَ ر    نور ُ ْنُ  سِمْع ُ هوَهَعْدُ  َتْرتيمَ   ا  َو
هْن   َ عسي  من ااُلستاِ  الدو توِر محمد يوسُ ن م َهنو  مَصَدِد لعداِد َطْمَع    دييَدِ  لي 

ِر   ييير َنْشيييِر يليييُ  عنيييد لعييياَدِِ ِطماَعيييِ  اليييد   يُ يييوَن  يميييا َ َمْعيييُ   ا ِيييدِ واِن  وَلَعييي و تيييَأيُّ
ّ  ُدوَن ل اَدِت  مْنها. ُُ حاِ   ُمْسَتْدَر اتر ال َيِم

 
 فاِئُت ِشْعِر َأْوِس بن َحَجر

َِ ااُلستا  الماِحُث عل  ِديواِن َهْوس  َهْرَمَعيَ  َهْميياسَتْدَرَك  ا   َرَهْينيا ِميَن الُمنييِد لعياَد
َا  َلهييا  لْدراِ هيا ِضيْمَن ميا ُنييوِرُدُه اَلْوس   ير مِحهنيا اي ا  و َييْد َهْعَلْمناايا من مي   مل  َتمييي
َعييْن مِميوييِ  ُمْسييَتْدر اِتنا وِحناظييا  عليي  مييا ُتوِ ُمييُ  َعلْينييا ااَلَماَنييُ  الِعْلِميوييُ  ِمييْن رد  الَنْضييِ  

 لل  صاِحِمِ .
 رف الباءح
  من الطوي [ [7 م                                

 وَهْمييييييييييييييييييييييييَر َهمييييييييييييييييييييييييير   َييييييييييييييييييييييييْد َهَطْعييييييييييييييييييييييييُتْم َ َأنومييييييييييييييييييييييييا -7

  
 َ يييييييييييييييييييواُه منييييييييييييييييييييار  َمييييييييييييييييييييْيَن َعْيَنْيييييييييييييييييييييِ  ُمْ ِلييييييييييييييييييييبُ 
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 َوَعْمييييييييييييييييييييرو ميييييييييييييييييييين َمْسييييييييييييييييييييعود  مِييييييييييييييييييييُود َك ِمْهلُيييييييييييييييييييي ُ  -2

  
 ل ا َعَصيييييييييييييييييَنْ  ِمالَنييييييييييييييييياِس َشيييييييييييييييييْهماُء ُمْعِميييييييييييييييييبُ 

   
   

 
 التخريج:

  ل   ييا  همييو عمييرو 3/719ورد المييي  منسييوما  اليي  هوس  يير  تيياب رال يييمر  -7
الشييمانر: رو ييا  هيضييا   يير اإل ييّبر. و يان هوس صيياحب المييو  اليي   سييمم 

 ا ا النص.
 .2/372ورد المي  منسوما  ال  هوس  ر  تاب ال يم  -2

َن ننيييير  معيييي  الميتييييين ضييييمن  طعيييي  واحييييدِ الهويّحييييظ  تحادامييييا  يييير الييييو
نيي  ال يو ييد دلييي  عليي  انتما همييا لمصيييدِ واحييدِ  وسييي ون ايي ا دهميير هالما ييي   مييِ و 

ُّ المصييا د التيير تنتميير  يمييا هورد ميين شييعر  لال  يير حاليي  و ييود دلييي  عليي  ايييت
 ميا  المتنر   الم موع .لليها اال

َن ننس  والما يي  ننسيها ورد   ير اليديوان مم     لعي  2واناك  صيدِ لها الو
 ن منها.ا ين الميتي

  من الطوي [ [2 م                                
 فَأْصببببببببببببَبَد ببببببببببببباها الببببببببببببُو   َبْي ببببببببببببا وَبْيَ  ببببببببببببا -1

  
 الَبْغضببببببباِء َهبببببببْ  َخبببببببف  را ُبببببببب ْ  َحَفبببببببفِ علببببببب  

   
   

 التخريج:
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  و ا  همو عمرو: رو يا  هيضيا   ير الحنيُر. و يد  ياء 7/202 تاب رال يمر 
 حاء المهمل   وصححت  مما رهيت  صواما . ر النص: ر د حُ را م ر مال

  من الطوي [ [3 م                                
 ل ا َهْنييييييييييييييَ  لَييييييييييييييْم َتْشييييييييييييييَرْب ِمييييييييييييييرارا  َعليييييييييييييي  المَيييييييييييييي ئ -7

  
 َظِمْ يييييييييييييييييَ  َوَه ُّ النوييييييييييييييييياِس َتْصييييييييييييييييينو َمشييييييييييييييييياِرُم ْ 

   
   

 التخريج:
َ مهييا  والحوما  اليي  هوس ميين ح يير  يير  تيياب راالورد المييي  منسيي  - ييمر للييروا

 .7/309  وليس المي  الوس م  او لمشار  ر ديوان  82ص
 حرف الجيم

  من المسيط[ [2 م                                
 َلبببببببببببببْم َيْعبببببببببببببُ  َأْن شببببببببببببباَ   َبببببببببببببْ يا ا  َأ  ُ  بببببببببببببا -1

  
بببببببببببببببببا ِ   ُر  اَ تبببببببببببببببببا َجِبببببببببببببببببب   بال ببببببببببببببببباِء َعج 

   
   

 َيييييييييييييييي   ييييييييييييييييا َميييييييييييييييْن َييييييييييييييييرئ الظُّْعيييييييييييييييَن مالَعليييييييييييييييياِء غادِ  -2

  
 علييييييييييييييييي  َمرا يييييييييييييييييِب سييييييييييييييييياج  غييييييييييييييييييِر هحيييييييييييييييييراجِ 

   
   

 التخريج:
 رالوس. و ريييب منيي  مييي  الراعيير مديوانيي  طمعيي  نييا  2/12 تيياب رال يييمر  -7

  :727والميسر 
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  ييييييييييييييييييييييييييييأنو  ييييييييييييييييييييييييييييير ُمَرَتْيهييييييييييييييييييييييييييييا معيييييييييييييييييييييييييييييدما ميييييييييييييييييييييييييييييدتا

  
ييييييييييييييييييييييييييياجِ  َميييييييييييييييييييييييييييد  مالمييييييييييييييييييييييييييياء ع و  َمْرِديوتَيييييييييييييييييييييييييييْر 

   
ر االحييراجر.    ييا  همييو عمييرو الشيييمانر: رو ييا  هيضييا   يي7/202 تيياب ال يييم  -2

 ستا  الن ار.والمي  من مستدر ا  اال
 

 اءححرف ال
  من المسيط[ [8 م                                

 ييييييييييييييييييا َعْلمَيييييييييييييييييَم الَيْييييييييييييييييييِر  َيييييييييييييييييْد طالَيييييييييييييييييْ  ل اَمتُنيييييييييييييييييا -7

  
 ليييييييييي  ِ   الَْمييييييييييِر َتْسييييييييييريأُ لَاييييييييييْ  حيييييييييياَن ِمنوييييييييييا 

   
   

 التخريج:
 .113تسهي ر يضاِ اللالمي   ر  تاب رشناء العلي   ر 

 
  من الطوي [ [1 م                                

ُِ   لببببببببببببا  ا ِعيببببببببببببا   وُ ْ ِتببببببببببببرا   -1  وَ ببببببببببببْن َيبببببببببببب

  
ُْبببببببَررِ  ُْبببببببَرْر َ ْفَ بببببببُ  ُ ببببببب   َ   ِ بببببببَن ال بببببببا  َي

   
َُ ُعبببببببببببببببببْ را  َأْو ُيصبببببببببببببببببيَ  َ  يَ ببببببببببببببببب    -2  ِلَيْبلُببببببببببببببببب

  
ُُ َ ْفببببببببببس  ُعببببببببببْ َر ا ِ ْ ببببببببببُ  ُ ببببببببببْ ِجدِ   َوُ ْبِلبببببببببب
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 لتخريج:ا
المر: عميييدلعيييرِو مييين اليييورد.  يييا  امييين  7/799الميتيييان  ييير رمه ييي  الم يييالسر 

نشداما امن  تيم  الوس مين ح ير  ويالني  حمييب وغييره  أنشيدواما هروا ان الميتان 
ر. وه ييو : هورد اميين  تيميي  الميتييين  يير رعيييون االيمييارر  ليي  لونسييمهما  7/231لعييرِو

َااما همو تموام  َ   –ِو  ر حماست  ل  عر لهوس   ر حين ع  .1  2/1شِر التمري
  من المسيط[ [1 م                                

7- ................................ 

  
 والحييييييييييييييييييييييب  يييييييييييييييييييييييي  تمييييييييييييييييييييييياريحر واي راحييييييييييييييييييييييير

   
   

 
 التخريج:

ولييييم ه ييييِ عليييي  صييييدر المييييي   ولعليييي  ميييين  218الع ييييَ  يييير  تيييياب رالتمنييييي ر 
 .[  ر الديوان8المصيدِ  

 
 حرف ال ا 

  من الطوي [ [1 م                                
 أال َبَ ببببببببببببَر ال  بببببببببببباعا بَخْيببببببببببببِر َب ببببببببببببا َأَ بببببببببببب ْ  -1

  
ببببببببَ  ْ   ِبَعْ ببببببببرِو بببببببببِن َ ْ ببببببببعو   وبال  ببببببببي ِ  الص 

   
 ُيَشببببببببببببل  بصببببببببببببحراِء الحبيبببببببببببب  َلببببببببببببُ  ال  ببببببببببببر  -2
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 َو ببببببببا   ببببببببُت أْخشبببببببب  أْن ُيببببببببجاَر بببببببببِ  َبَلبببببببب ْ 

   
   

 التخريج:
الوس مين ح ير  واالو  والهيانر  282سيماء اللي ر هالو   ر  تياب راشيتمام ا

َو   ونسيييب االو  -2/732ر الميطوطيييا  نيييواد – ييير رهسيييماء المَتيييالينر  دون عييي
ورالصييحاِر ميييير  ورتهيي يب  2/212ليي  سييمِر ميين عمييرو االسييد   يير رال مهييِرر ل
َ  لألسييي 2/371. وايييو  ييير رم يياَ الميييَرنر 932  ورالسيييمطر 10لنيياظر اال د . وُعييي
 2/212وراليييروا االنيييُر  2/227رالسييييِرر   يييرل  ضيييمييين ن عميييدلييي  انيييد منييي  مل

َاني ر 991ورمع م ميا اسيتع مر  وراالغيانرر. وايو المير الممميام  ير  2/809  ورالي
   يتلوه اناك مي  َير او:3/211رمعانر المَرنر للنرواء 

  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ن تسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييلونر مالمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان   نوييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

  
 هميييييييييييييييييو معمييييييييييييييييي  ال حيييييييييييييييييرو منييييييييييييييييي  وال َحيييييييييييييييييَددْ 

   
ل  شمِر من لمنسوما   3/220والمي  ا ا مِ االو   ر رمصا ر  و  التمييَر 

 عمرو ممالشين المع م  .
  من الطوي [ [9 م                                

 َفَ ببببببببببببببْن هاَلببببببببببببببُ  ِ   ببببببببببببببا وِ ببببببببببببببْ ُ ْم وِ ببببببببببببببْ ُ مُ  -1

  
 ِ ببببببببببببْن َح يبببببببببببب   ُي ِ بببببببببببب ُ  ُ بببببببببببب    جاَ  َفبببببببببببب  

   
   

 التخريج:
 .[  ر الديوان9  ولعل  من المصيدِ  3/272   ر  تاب رال يمر المي

  من ال ام [ [70 م                              
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 ِمَنْحلَييييييييييييييييييييييييييييييييَ  َوْاييييييييييييييييييييييييييييييييَر ناِ َييييييييييييييييييييييييييييييييي     ْ َ َ ييييييييييييييييييييييييييييييييرَ  -7

  
ْ دُ نو طُيييييييييييييييييييييييييييوَ  الهويييييييييييييييييييييييييييواِء وَشييييييييييييييييييييييييييي  ها اليييييييييييييييييييييييييييَُّ

   
 

 التخريج:
[  ير 1  وهظني  مين المصييدِ  3/218المي   ير  تياب راال عيا ر للسر سيطر 

 .الديوان
  من الطوي [ [77 م                              

ْن َعلوْليييييييييييييييييييييييييَ  َنْنَسيييييييييييييييييييييييييَك ميييييييييييييييييييييييييالُمن  -7  َ َلْسيييييييييييييييييييييييييَ  َواي

  
 مِيييييييييييييييييي   ُسييييييييييييييييييْ َدد  ميييييييييييييييييياد  وال َ ييييييييييييييييييْرَب َسييييييييييييييييييي دِ 

   
   

 
 التخريج:

 [  ر الديوان72  وهراه هحد هميا  المصيدِ  3/781المي   ر  تاب رال يمر 
  من الطوي [ [3 م                                

7- ................................. 

  
 تَأيويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَد اْل   ِميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْنُهُم َ َعنا ِيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُدهْ 

   
   

 
 التخريج:
  ولم ه يِ علي  صيدر الميي   ولعلي  مين 2/881لُ ماءر هر  ر  تاب رطالش
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 .[  ر الديوان70المصيدِ  
 

 
 

 حرف الراء
  من الطوي [ [73 م                              

ُشييييييييييييييييييييييييوا  َعييييييييييييييييييييييييَ ْرُ  ِر يييييييييييييييييييييييياال  ِمييييييييييييييييييييييييْن ُ َعييييييييييييييييييييييييْين  َتَنحو

  
ُ) والَنْيييييييييييييييييرُ   َ مييييييييييييييييا امييييييييييييييييُن ُلَمْينيييييييييييييييي  َوالييييييييييييييييتوَنحُّ

   
َييييييييييييييييييييييييييييييُ  حّو  ْييييييييييييييييييييييييييييييِب َوْحييييييييييييييييييييييييييييييَدُامْ معا ََ  ليييييييييييييييييييييييييييييوَن مال

  
ََييييييييييييَد مييييييييييييا االَ مَعْمييييييييييييي  ْمييييييييييييرُ اَء حتويييييييييييي  َيْسييييييييييييألوا ال

   
 َوَلْيَسيييييييييييييييييييييْ  َلهُيييييييييييييييييييييْم عاِديوييييييييييييييييييييي   ُيْهتَيييييييييييييييييييييدئ مهيييييييييييييييييييييا -7

  
 وئ امييييييييييِن ُلَمْينيييييييييي   يييييييييير الَنييييييييييياِر وال ِ ْ ييييييييييرُ ِسيييييييييي

   
َِ لَييييييييييييييييييييييْم َيُ يييييييييييييييييييييينْ  -2 َا ِييييييييييييييييييييييدِ  شيييييييييييييييييييييياَنْ  َهصيييييييييييييييييييييياِم  َ 

  
 ِمهيييييييييييييييييييينو لَلْيهييييييييييييييييييييا َوْاييييييييييييييييييييَر الِحمَيييييييييييييييييييي   َ ْمييييييييييييييييييييُر 

   
 شيييييييييييييييييييييييييييييييييييَأْتَك ُ َعيييييييييييييييييييييييييييييييييييْين  َغهُّهيييييييييييييييييييييييييييييييييييا وَسيييييييييييييييييييييييييييييييييييميُنها

  
  ا ُدِعَيييييييييييييْ  َنْصييييييييييييرُ لَوَهْنييييييييييييَ  السوييييييييييييُ  السُّييييييييييييْنل  
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نويييييييييييييييييييييير ِمييييييييييييييييييييييَن المَييييييييييييييييييييييْوِم الويييييييييييييييييييييي يَن َصيييييييييييييييييييييينااُ  -3  مُ واي
  

 هَصييييييييييييييييييييييمُّ َصييييييييييييييييييييييليب  ال ُيَ م ُسييييييييييييييييييييييُ  الَحْنييييييييييييييييييييييرُ 

   
   

 التخريج:
  واالو  207 ص ررمنهييور المنظييومر ميطوطيي   ييومر يليي االميييا   يير  تيياب

  و ييان المييي  االيييير  يير 31 [ ص20المصيييدِ   –والهييانر واليييامس  يير الييديوان 
واب.هص  الميطوط : ال ي ي س  مالياء المهناِ من هسن   وههم و ما ر   هيت  الصو

  من الطوي [ [72 م                              
 َحناَنْيييييييييييييييييييييك لنويييييييييييييييييييير  َييييييييييييييييييييْد َهَصييييييييييييييييييييْمُ  َعِظيَميييييييييييييييييييي    -7

  
 َحناَنْيييييييييييييييييك ِمْنهيييييييييييييييييا َ ْلييييييييييييييييُب َعْميييييييييييييييييِدك َهْوَ يييييييييييييييييرُ 

   
   

 التخريج:
 .[  ر الديوان71  و د ي ون هحد هميا  المصيدِ  381المي   ر  تاب رالتمني ر 

  من المسيط[ [78 م                              
 َلْيَسيييييييييييييييييييييْ  تَيييييييييييييييييييييرئ َحْوَلهيييييييييييييييييييييا لْلنيييييييييييييييييييييا  َورا ُمهيييييييييييييييييييييا -7

  
 المييييييييييييييياُغوِث َمْيميييييييييييييييورُ  َنْشيييييييييييييييواُن  ييييييييييييييير ُ يييييييييييييييووِِ 

   
   

 التخريج:
ورد الميييييي  منسيييييوما  الييييي  هوس مييييين ح ييييير هو النامَييييي   ييييير  تييييياب رالمهليييييثر 

َع  مين  ومين 781واو  ر ديوان النامَ   7/278للمطليوسر    والوس  صيدِ متنا
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 النامَ  ار الحادي  والعشرون  ر ديوان .
  من الوا ر[ [71 م                              

ُ  َمهيييييييييييييييييييييييييييييييين   -7  ُاناِليييييييييييييييييييييييييييييييَك َهْنيييييييييييييييييييييييييييييييَ  ال َهِلييييييييييييييييييييييييييييييي

  
  َأنوييييييييييييييييييييَك  يييييييييييييييييييير الييييييييييييييييييييَوغ  َهَسييييييييييييييييييييد  ََ يييييييييييييييييييييرُ 

   
   

 التخريج:
دون غرو. والصدر  ير رهّهي   2/77المي   ر  تاب رمصا ر  و  التمييَر 

َاه اليلي  من هحمد اناك  32ر  تب  ر الحرُو  ل  هوس.لوع
  من الطوي [ [71 م                              

 ئ َلهُييييييييييييييييييمْ  ييييييييييييييييي نور ِمييييييييييييييييييَن المَيييييييييييييييييْوِم الويييييييييييييييييي ين تَييييييييييييييييير  -7

  
 ُ موعييييييييييييييييييييييا  ل ا  ييييييييييييييييييييييادوا الَعييييييييييييييييييييييُدوو َ راِ ييييييييييييييييييييييرا

   
   

2- ............................................. 

  
ْن َهْدُعهُيييييييييييييييييييييْم ُيْلميييييييييييييييييييييوا َعلَيييييييييييييييييييييرو الشوراشيييييييييييييييييييييرا  َواي

   
   

 التخريج:
 هورده هموعمرو الشيمانر شاادا  عل  ر را رر 3/719المي   ر  تاب رال يمر  -7
ولم ه ِ علي  صيدره. ولعي  الميتيين مين المصييدِ  232تاب رالتمني ر الشطر  ر   -2

 [  ر الديوان.71 
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  من المتمارب[ [71 م                              
ييييييييييييييييييييييييْلُك ِمييييييييييييييييييييييييْن َنْظِميييييييييييييييييييييييي ِ  -7   مييييييييييييييييييييييييا َهْسييييييييييييييييييييييييَلَم الس 

  
 ِليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ  ُمْنَحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييِدرا   ِصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَاراَ  

   
   

 التخريج:
 .708ارر المي   ر  تاب رال ماار  ر معر   ال وا

  من الطوي [ [79 م                              
 َوِييييييييييييييييييييْرم  ِميييييييييييييييييييَن الِنْتيييييييييييييييييييياِن ناَدْميييييييييييييييييييُ  َمْوِانيييييييييييييييييييا   -7

  
َاُء للرواِ يييييييييييييِب الُمْسيييييييييييييِر   و َيييييييييييييْد الَحيييييييييييييْ  الَ يييييييييييييْو

   
   

 
 التخريج:

 .39المي   ر  تاب رمهلها   طربر 
  من الطوي [ [20 م                              

 ُصيييييييييييييييييييييييييييهاِميوُ  الُعْهنيييييييييييييييييييييييييييوِن َهْنَميييييييييييييييييييييييييييَ  َلْحَمهيييييييييييييييييييييييييييا -7

  
 ِيييييييييييييييييدا اِن  يييييييييييييييير َعيييييييييييييييياَمْيِن َمْعييييييييييييييييَد التوَعمُّييييييييييييييييرِ 

   
   

 التخريج:
 –. وانيياك  طعيي   يير الييديوان 2/227المييي   يير  تيياب رالتعليمييا  والنييوادرر 

َن والما ي   لعل  منها. –ار الهاله  والعشرون   تشارك المي   ر الو
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  من المتمارب[ [27 م                              
َنِتهييييييييييييييييييييييييييييييييييا  اِنحييييييييييييييييييييييييييييييييييا   -7 َْ   ييييييييييييييييييييييييييييييييييَأنو اْمييييييييييييييييييييييييييييييييييَن ُم

  
 َ ِسيييييييييييييييييييط  لَييييييييييييييييييدئ االُْ ييييييييييييييييييِم ِمييييييييييييييييييْن ِيْنَصييييييييييييييييييرِ 

   
 التخريج:

ل  هوس من ح ر. واو لعمرو ل 720نسب المي   ر  تاب ر انون المّغ ر 
  وليييييير ميييين رميييياط  يييير رالعمييييابر م سييييط   و يييير  تيييياب 19  ميييين  مي يييي   يييير ديوانيييي

َِ   ير  تياب رالمحيب والمحميوبر  3/21ر رال مهِر  7/30ليير هو المن  مي  . وُعي
 ل   مي .ل

  من الر َ[ [22 م                                        
7-  
2-  
3-  
2-  
8-  
 

 َوْيلَييييييييييييييِك يييييييييييييييا َعييييييييييييييراَب ال تَُمْرمِيييييييييييييير 
ييييييرِ ِاييييييْ  لَييييييِك  ِب الُميصو   يييييير  ا الَعييييييََ

ُِ ااَلْعَ ييييييييرِ  رد  ِمَعيييييييي رَيْمشيييييييي  َ ييييييييْالَوِظي
ََر  َوَ ْيَشيييييييييييييي     َمتيييييييييييييي  َتَرْيهييييييييييييييا َتْشيييييييييييييي

 ِليييييييييييييُب َهْحيانيييييييييييييا  َحمييييييييييييياِليَم الِحيييييييييييييرِ َتمْ 
                 

 
 التخريج:

  و يير رالميتييار ميين شييعر 212نسييانر لهاميي  ااَلشييطار  يير  تيياب ريلييم اإل
َو  ر اللسان محملم . 201مشارر   اَلوس. وار دون ع
 

  من الطوي [ [23 م                              
 بو َعلييييييييييييييييييييييي   َيييييييييييييييييييييييْأس  ُيِحيييييييييييييييييييييييدُّ ُغراَمهييييييييييييييييييييييياَهَ ييييييييييييييييييييييي -7

  
 ُمييييييييييييييييييييييييييييَ  وَرِ  ِمييييييييييييييييييييييييييييَن الَمعيييييييييييييييييييييييييييياِوِ  َميييييييييييييييييييييييييييياِتَرِْ 
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 التخريج:

لي  النامَي  هو هوس. وااَلشيهر هني  لمنسيوما   228المي   ر  تياب رالمسلسي ر 
  .781للنامَ   واو  ر ديوان  م

 
 حرف ال ين

  من الطوي [ [22 م                              
ييييييييييييييييييييراَء وَهتوميييييييييييييييييييير -7 ْلييييييييييييييييييييُ  َهْ تيييييييييييييييييييياُب الضو َِ  َ مييييييييييييييييييييا 

  
يييييييييييييِرُب الشويييييييييييييمسِ  َْ  ِمَ يييييييييييييْوِمَر َحتوييييييييييييي  َ نونييييييييييييير َم

   
   

 التخريج:
[  ييير اليييديوان التييير 28  والميييي  ال شيييك مييين المصييييدِ  728 تييياب رالتمنيييي ر 
 تروئ اَلوس ولَيره.

 
 حرف العين

  من الطوي [ [28 م                              
َنييييييييييييييييييييييييي    هلَيييييييييييييييييييييييييمْ  -7 َْ َ  ُم ََ  تَيييييييييييييييييييييييييَر َهنو اللييييييييييييييييييييييييي  َهْنييييييييييييييييييييييييي

  
ُِ  َوُعْنيييييييييييييييييرُ  ييييييييييييييييي  الظ مييييييييييييييييياِء  ييييييييييييييييير الِ نييييييييييييييييياِس َتَممو

   
 َعلييييييييييييييييييي  َدَميييييييييييييييييييِر الشوييييييييييييييييييييْهِر الَحيييييييييييييييييييراِم ِمَأْرِضيييييييييييييييييييينا -2
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يييييييييييييييييييينيَن ُيلَ   ُِ نوييييييييييييييييييييَومييييييييييييييييييييا َحْولَييييييييييييييييييييُ  َمْعييييييييييييييييييييَد الس 
   

   
 َ مَييييييييييييييييييييييْد  َييييييييييييييييييييييرو َهْعييييييييييييييييييييييياَن الشوييييييييييييييييييييييواِمِ  َهنوهُييييييييييييييييييييييمْ  -3

  
ُِ  ِمراَميييييييييييييييييَ  ِوْحيييييييييييييييييدان  ُضيييييييييييييييييح  ََيييييييييييييييييِد ُطلوييييييييييييييييي  ال

   
   

 َرغيييييييييييييييا الَمْ يييييييييييييييُر  ييييييييييييييييِهْم َرْغيييييييييييييييَوِ  ِحيييييييييييييييْيَن َهْدَميييييييييييييييروا -2

  
 ُِ  َ ميييييييييييييا  يييييييييييييياَن َعييييييييييييييْنُهْم َرْغيييييييييييييَوُِ الَمْ ييييييييييييييِر تُْمِليييييييييييييي

   
   

 َوَهْنيييييييييييييييييييييَ  ُعميييييييييييييييييييييام  ال ُيصييييييييييييييييييييياُب لَيييييييييييييييييييييُ  َايييييييييييييييييييييوئ   -8

  
 ُِ ييييييييييييييي    ييييييييييييييير المييييييييييييييياِ  وايييييييييييييييَو ُمَضيييييييييييييييي   َو و ِامو

   
   

 لييييييييييييييييييييو َرَدْوا مهييييييييييييييييييييا َ  يييييييييييييييييييياُءوا ِمهييييييييييييييييييييا َمْلموَميييييييييييييييييييي    -1

  
 ُِ  َشييييييييييييماريَخ َرْضييييييييييييوئ َهْصييييييييييييَمَحْ  واييييييييييييَر َمْلمَيييييييييييي

   
 
 َضيييييييييييييييييييييَمْمَنا َعلَيييييييييييييييييييييْيِهْم َحْ يييييييييييييييييييييَرَتْيِهْم ِمصييييييييييييييييييييياِدم   -1ل

  
ييييييييييْرِب َحتويييييييييي  ُهْرِعشييييييييييوا َوَتَضْعَضييييييييييعوا  ِمييييييييييَن الضو
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 و ييييييييييييييييييياَرْ  ِمِهيييييييييييييييييييْم يوميييييييييييييييييييا  للييييييييييييييييييي  اللوْييييييييييييييييييييِ  ِ يييييييييييييييييييْدُرنا

  
 ُِ  َتُصييييييييييييييييييييييكُّ َحرامييييييييييييييييييييييرو الظُّهييييييييييييييييييييييوِر َوَتْدَسيييييييييييييييييييييي

   
َدْيِنيويييييييييييييييييييييييييياُ   يييييييييييييييييييييييييير َحَ ميييييييييييييييييييييييييياِتِهمْ  -1  َتصيييييييييييييييييييييييييييُأ الرُّ

  
 َوَهْ نييييييييييييييييييييييياِ ِهْم والَيْييييييييييييييييييييييييُ  ميييييييييييييييييييييييالَمْوِم َتْميييييييييييييييييييييييََاُ 

   
 لَيييييييييييييييييييييييييدئ ُ ييييييييييييييييييييييييي   ُهْييييييييييييييييييييييييييُدود  ُيَييييييييييييييييييييييييياِدْرَن داِرعيييييييييييييييييييييييييا  

  
 َ ميييييييييييييييييا ُ يييييييييييييييييرُّ الَنصييييييييييييييييييُ  الُمموييييييييييييييييي واُ  َ يييييييييييييييييرُّ يُ 

   
   

 التخريج:
 .179  3/171ااَلو  والهانر  ر  تاب رال ييِرر 

ُِ 2/302  ورال ييييمر 91ر  تييياب رالتنميهيييا ر الهاليييث  ييي   و ييير ااَلييييير: ُظلوييي
 مالمع م .

 .383الرامِ  ر  تاب رهمار الملوبر 
 .2/301اليامس  ر  تاب رال يمر 

 .772السادس  ر  تاب رالسِّر لأَلصمعر 
 ستا  الن ار.  واو من مستدر ا  اال7/202ل يمر السامِ  ر  تاب را
  -11ميطوطي   يومريلر ص –يِر  ر رمنهور المنظومر ااَلميا  الهّه  ااَلي

[. والهييانر منهمييا وحييده  يير  تيياب 89 ص 21وااَلو  والهالييث منهييا  يير الييديوان  م 
 .781رالتمني ر 
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  متمارب[ [21 م                              

 َوَنْعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييِدُ   ا الَمْيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييِ  ِلْن راَمنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا -7

  
 ِِ ََيييييييييييييييييييييييييْرُب ِمالِمْسيييييييييييييييييييييييييَم  َ ميييييييييييييييييييييييييا ُيْعيييييييييييييييييييييييييَدُ  ال

   
   

 
 التخريج:

  ونسييب  يير راللسييانر مسييمِ  3/822المييي   يير  تيياب راال عييا ر للسر سييطر 
الليي  ميين َهو يي   واييو  يير رالصييحاِر مسييمِ  ورهسيياس المّغيي ر مسييمِ  دون عمدلليي  
َو.  ع

 
 حرف الفاء

 
  من المسيط[ [21 م                              

 ْرَمَعيييييييييييييييييييييييييييي   ُنَنْيييييييييييييييييييييييييييييرا  ِمييييييييييييييييييييييييييييَن ااَلْحنيييييييييييييييييييييييييييياِ) هَ  لالو  -7

  
 ل ا َرَهْوا  اِصيييييييييييييييييييييييييييييييعاء  َننومَيييييييييييييييييييييييييييييييْ  َوَ نُيييييييييييييييييييييييييييييييوا

   
   

 َيْهُمتييييييييييييييييييييييييييييوَن َعليييييييييييييييييييييييييييي  ُمتوِنهييييييييييييييييييييييييييييا َشييييييييييييييييييييييييييييَر ا   اَل  -2

  
 ُُ  َحتويييييييييييييييييي  َتِميييييييييييييييييييَ  ُمَعْيييييييييييييييييييَد الَ موييييييييييييييييييِ  الُيُنيييييييييييييييييي
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 التخريج:
 .و اء م  شاادا  عل  الماصعاء 3/779المي   ر  تاب رال يمر  -7
 .3/781المي   ر رال يمر هيضا   -2

 .[  ر الديوان37من المصيدِ   –ال شك  –والميتان 
 

 حرف ال اف
 

  من الطوي [ [21 م                              
ُِ َرْحِلهييييييييييييييييييييييييييييا -7  َ ُمْنياَنييييييييييييييييييييييييييييِ  الِميييييييييييييييييييييييييييير    َمْوِضيييييييييييييييييييييييييييي

  
 َوَهييييييييييييييييييياُر َنْسيييييييييييييييييييَعْيها ِميييييييييييييييييييَن اليييييييييييييييييييدوو  َهْملَيييييييييييييييييييمُ 

   
   

 ْعهيييييييييييييييييييييييييييياَء الَ هييييييييييييييييييييييييييييِب َ َأنوميييييييييييييييييييييييييييياوَ ل ا َميييييييييييييييييييييييييييسو  -2

  
 َحنويييييييييييييييييييييييييييييير  ييييييييييييييييييييييييييييييي  وامِيييييييييييييييييييييييييييييي   ُمَتَمع ييييييييييييييييييييييييييييييمُ تَ 

   
   

نوييييييييييييييييييييير َلُتْعيييييييييييييييييييييدينر َعلييييييييييييييييييييي   -3  لهَيييييييييييييييييييييم  َ ْسيييييييييييييييييييييَرِ  اَواي

  
يييييييييييييييييييييييا   َصيييييييييييييييييييييييُدوم  وَتعنيييييييييييييييييييييييمُ   تييييييييييييييييييييييييبُّ ِمَوصو

   
  يييييييييييييييييييييييييييييأنو َوالياايييييييييييييييييييييييييييييا ل ا ِايييييييييييييييييييييييييييييَر ُاي َ ييييييييييييييييييييييييييييي ْ  -2
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ُُ ال نييييييييييييييييييييياَحْيِن نمنيييييييييييييييييييييمُ   َتَضيييييييييييييييييييييموَنها َوْحييييييييييييييييييييي

   
 َهَرتْيييييييييييييييييُ  ِحيييييييييييييييييياَا الَميييييييييييييييييْوِ  َصييييييييييييييييي واُء َصيييييييييييييييييْعَل    -8

  
  ِاييييييييييييييييييييَر َتشييييييييييييييييييييلُه َوال ُاييييييييييييييييييييَو َيْلَحييييييييييييييييييييمُ  َييييييييييييييييييييّ

   
 َتَصييييييييييييييييييييييييييييييييييييموَنها َوْاييييييييييييييييييييييييييييييييييييم  َرُ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييوب  َ َأنويييييييييييييييييييييييييييييييييييي ُ 

  
َدمُ   ل ا َضيييييييييييييييييييييييييييييمو َ ْنَمْييييييييييييييييييييييييييييييِ  الَميييييييييييييييييييييييييييييياِرُم َرَْ

   
   

 التخريج:
  و تييياب 212الميييي  االو   ييير  تييياب رميييا يميييِ  يييي  التصيييحيُ والتحرييييُر 

َميد   َه 323ارسير   و تاب رشِر االمييا  المشي ل ر للن712رلحن العوامر لل   وع ي
. ونسيب  277 ي  هيضيا   ُو َايير  ير لمروايي :  منياني  الميرو و  مين اليد لي   عيب مين 

َاييير  َو  يير 712 –شييِر هعلييب  –ديييوان    وليييس  يير ديييوان  عييب. واييو دون عيي
 .8/722الميصص 

 المي  الهانر  ر  تاب رهساس المّغ ر محنر 
ليي  هوس هو لنسييوم  م 222 يير  تيياب راال تضييابر االميييا  االرمعيي  االييييِر 

 [.11 ص 32 شريأ امن   والمي  االيير منها  ر ديوان هوس  م
  من الطوي [ [3 م                                

 
 
 هال َهْمِلييييييييييييييييييييييييييييييييييْ  َهميييييييييييييييييييييييييييييييييييا َمْ يييييييييييييييييييييييييييييييييير  َرُسيييييييييييييييييييييييييييييييييييوال   -7

  
ييييييييييييييييييييييييييمامُ   َ مَييييييييييييييييييييييييييْد َصييييييييييييييييييييييييييمو الظوناميييييييييييييييييييييييييييَب الس 
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 لليييييييييييييييييييي  الَاييييييييييييييييييييياِ  َهْعليييييييييييييييييييي  الَمْ ييييييييييييييييييييِد َحتويييييييييييييييييييي  -2

  
ِ  الِعتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييامُ  َحَسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييْرناُ مْ  ََ  َوَميييييييييييييييييييييييييييييييييييييرو

   
ََمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُط و اِنمييييييييييييييييييييييييييييييييييييياه  وسييييييييييييييييييييييييييييييييييييياَ  ِمنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ال

  
 َعليييييييييييييييييييي  َحَنييييييييييييييييييييم  َوسيييييييييييييييييييياَ  ِمِهييييييييييييييييييييم ُه ييييييييييييييييييييامُ 

   
 َهَطْعنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا َرمونيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا وَعصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييياُه  َيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْوم  

  
 َوُ ْ نيييييييييييييييييييييييييييا َطْعيييييييييييييييييييييييييييَم طاَعتِيييييييييييييييييييييييييييِ  َو ا يييييييييييييييييييييييييييوا

   
   

 التخريج:
  311-318االميييييييا  االرمعييييييي   يييييير  تييييييياب رالممتييييييِر للنهشيييييييلر الميروانييييييير 

 [.19 ص 33 يوان هوس  مواالييران  ر د
 

 حرف ال م
  من الطوي [ [30 م                              

ْوِا ميييييييييييييييييييييييييا  َ َأنوهييييييييييييييييييييييييا -7  َسييييييييييييييييييييييييراميُلنا  يييييييييييييييييييييييير الييييييييييييييييييييييييرو

  
يِأ َشيييييييييييييْمَأ ُ  ْتهيييييييييييييا ِمييييييييييييَن اليييييييييييير   َهضيييييييييييي  اللُّييييييييييييوِب َاَو

   
   

ُِ َتلوهيييييييييييييييييييييييا -2 ييييييييييييييييييييييا َرَهئ ِحسويييييييييييييييييييييييا  ِمييييييييييييييييييييييَن الَيْسييييييييييييييييييييييي  َ لمو
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 الُم ييييييييييييييييييييييييييييدو ُ  َوَيرو مييييييييييييييييييييييييييييا َيييييييييييييييييييييييييييييرو الِينيييييييييييييييييييييييييييياءُ 

   
   

3-   ِ ِ  لَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُ  َوَطِريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَد  َو َييييييييييييييييييييييييييييييييييييييروَب ِمْمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرا

  
  ُ مُ َو َييييييييييييييييييييْد َ َعلَيييييييييييييييييييييْ  َيْنَضييييييييييييييييييييمُّ ِمْنهيييييييييييييييييييييا َوَيييييييييييييييييييييي ْ 

   
   

 
 َمرااييييييييييييييييييييييييييييييا امييييييييييييييييييييييييييييييُن َهْوس  ناميييييييييييييييييييييييييييييي   وه اَمهييييييييييييييييييييييييييييييا -2ل

  
َِ ُ و النُّييييييييييييييييييييَوْيَرِِ ُمْ ِميييييييييييييييييييي ُ   َعليييييييييييييييييييي  ِ   الَم ييييييييييييييييييييا

   
   

َميوييييييييييييييييييييييي -8  َ  َسيييييييييييييييييييييييْهُمهاَ ِتْليييييييييييييييييييييييَك الوتييييييييييييييييييييييير ُييييييييييييييييييييييييْرِد  الرو

  
ْليييييييييييييييييييييييييييييييََ ُ  ََ  َوَيْييييييييييييييييييييييييييييييييُرُج ِمْنهيييييييييييييييييييييييييييييييا ناِ ييييييييييييييييييييييييييييييي ا  َيَت

   
   

 َوَُ  مّلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير  َه ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياَد َهميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوُامُ  -1

  
 َ يييييييييييييييييييييييييييييي اَك الَ ييييييييييييييييييييييييييييييواُد ِعْر ُييييييييييييييييييييييييييييييُ  ُمَتَمي يييييييييييييييييييييييييييييي ُ 

   
   

 َولَييييييييييييييييييييييييييييييييْم َيْ َمِ نُّييييييييييييييييييييييييييييييييوا لْ  َرَهْونيييييييييييييييييييييييييييييييير َوَهْ َملَيييييييييييييييييييييييييييييييي ْ  -1
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ُِ ُتَهل يييييييييييييييييييييييييييييي ُ  رو للَيييييييييييييييييييييييييييييي  ُو ييييييييييييييييييييييييييييييوه  َ السُّيييييييييييييييييييييييييييييييو

   
   

 :التخريج
 90االو   ر ديوان عامر من الطني  

 31د تاب رالممصور والممدودر المن والو الهانر  ر  
 283الهالث  ر  تاب رالمن در ل راا 
سيتا  الن يار . وايو مين مسيتدر ا  اال722الرامِ  ر رشِر هشيعار الهي ليينر 

ِر   مرواي  ميالن . 712نمل  عن رالمرصو
 2/17اليامس  ر  تاب رال يمر 

 3/779 ر  تاب رال يمر هيضا  السادس 
مييييييا  و تييييياب رشيييييِر اال 2/202 رالسيييييامِ  ييييير  تييييياب راال عيييييا ر للسر سيييييط

و ييييوه  رو شيييير  : للييييه  والرواييييي   ييييي ت ميييي  هتييييي  و 200عييييرابر للنارسيييير المشيييي ل  اإل
 و.عَ . والمي   ر راللسانر م من  دون  الشنُو
 ديوان.[  ر ال31ميا  المصيدِ  هلع  ا ه االميا   لوها من ضا ِ و 

  من الطوي [ [37 م                              
 َهَ ييييييييييييييييييييييييييييييْوُن تَييييييييييييييييييييييييييييييداَرْك نيييييييييييييييييييييييييييييياَ تر ِمُمراِمهييييييييييييييييييييييييييييييا -7

  
 َوَهْ َميييييييييييييييييييييييُر َظنوييييييييييييييييييييييير َهنو َ ْونيييييييييييييييييييييييا  َسيييييييييييييييييييييييَيْنَع ُ 

   
 َلَعْمييييييييييييييييييييييُرَك مييييييييييييييييييييييا َضيييييييييييييييييييييييوْعُتها َغْيييييييييييييييييييييييَر َهنوهييييييييييييييييييييييا -2

  
 َهَتْتنيييييييييييييييييييييييير  ُيييييييييييييييييييييييييرادئ َغْرَميييييييييييييييييييييييي   َوالُمَ ل ييييييييييييييييييييييييي ُ 

   
 َتعيييييييييييييييييييييييييييييييياَ  َ  نوهيييييييييييييييييييييييييييييييياَ ميييييييييييييييييييييييييييييييياَ  ِلَمْحييييييييييييييييييييييييييييييييُدوج   -3
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 َسييييييييييييييييييييييييييُيْمَمُ  ِمْنهييييييييييييييييييييييييييا َ ْوُلهييييييييييييييييييييييييييا َوَسييييييييييييييييييييييييييتُْمَم ُ 

   
نُ مييييييييييييييييييييييييييا يييييييييييييييييييييييييييا  امَنييييييييييييييييييييييييييْر َ نيييييييييييييييييييييييييياب َوِحييييييييييييييييييييييييييْ َيما   واي

  
 َ َميييييييييييْن َدبو َيْسيييييييييييَتْيِنر َو ييييييييييير الَحْليييييييييييِم ُ ْلُ ييييييييييي ُ 

   
   

 التخريج:
 2/720االميا   ر رحيل  المحاضِرر 

  720ُر االو  والهييييانر والرامييييِ  يييير  تيييياب رالتنمييييي  عليييي  حييييدوث التصييييحي
   وع َ المي  الهانر  ي  غير مستميم.رعل  التوال 221  220

 701االو   ر  تاب رما يمِ  ي  التصحيُ والتحريُر 
رحليييي  المحاضيييِرر: ُوِ يييْدتُما   ر  والروايييي   يييي  و ييي91الرامييِي االييييير  ييير اليييديوان 

 .و اء  ر رالتنمي ر هن ا ه الرواي  من المصحوُ  صوامها ما ههمتنا  ر النص
ليي  المطعيي  السييامم   عليي  الييرغم ميين اشييترا هما  يير لولييم نضييم ايي ه االميييا  

َِ صييَيِر تتعلييم مسيير   نا تيي   ال يعميي  هن  َن والما ييي   النهييا تتنيياو  حادهيي  ممييي الييو
سيتا  [  ونيرئ هن اال31ي ون  ا   يها  صيدِ طويل  مه  تلك التر  ر اليديوان  م 

 ليهالااليير  الد تور محمد يوسُ ن م وام  ر ضم المي 
  من الطوي [ [32 م                              

يييييييييييييييييييييييا َعَمْأتُييييييييييييييييييييييي ُ  -7 ْمِأ َلمو  َ َظييييييييييييييييييييييي و ِسيييييييييييييييييييييييناُن اليييييييييييييييييييييييرُّ

  
ّو   َن نييييييييييييييييييااَّعليييييييييييييييييي  َحييييييييييييييييييَ ر  ِمييييييييييييييييييْنُهنو َعيييييييييييييييييي
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 التخريج:
 [  ر الديوان31. واو ال شك من المصيدِ  2/301المي   ر  تاب رال يمر 
  من المسيط[ [33 م                              

 
7- .................................. 

  
يييييييييييييييييييييييا  اِلَ   ْهميييييييييييييييييييييييا ِ َضيييييييييييييييييييييييْيم الدوسييييييييييييييييييييييييَعِ  َحمو

   
   

 التخريج:
ولم ه يُ علي  صيدره. ولعلي   3/323الشطر  ر  تاب راال عا ر للسر سطر 

 [  ر الديوان20من المصيدِ  
  ام [ من ال [32 م                              

 َوَلمَيييييييييييييييييييييييييييييييييييْد َهَتْييييييييييييييييييييييييييييييييييييُ  ِمَلْيلَييييييييييييييييييييييييييييييييييي   َ َلييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ِ  -7

  
 َوَ ييييييييييييييييَأنو َتحييييييييييييييييَ  الَ ْنييييييييييييييييِب َشييييييييييييييييْوَك ِسيييييييييييييييييا ِ 

   
   

 التخريج:
  والصيييدر  ييير 20الميييي   ييير  تييياب رالواضيييأ  ييير مشييي ّ  شيييعر المتنميييرر 

[ علييي  هنييي  ع يييَ ميييي  ال صيييدر لييي . و يييي  انييياك: ولميييد 701 ص 27 اليييديوان  م
 همي   ولعل  الصواب.

  من ال ام [ [38 م                              
ء -7  َغِضيييييييييييييييييييييييَمْ  َعلَيييييييييييييييييييييييرو َهِن اتوَصيييييييييييييييييييييييْلُ  ِمَطييييييييييييييييييييييير 

  
ِء االْ مييييييييييييييييييا ِ   َوَهنييييييييييييييييييا اْمييييييييييييييييييُر   ِمييييييييييييييييييْن َطيييييييييييييييييير 
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 َواي ا َدَعيييييييييييييييييييييييييوُ  َمنييييييييييييييييييييييييير َ ديلَيييييييييييييييييييييييييَ   ييييييييييييييييييييييييياَءنر -2

  
 ُميييييييييييييييييييْرد  علييييييييييييييييييي  ُ يييييييييييييييييييْرِد الُمتيييييييييييييييييييوِن ِطيييييييييييييييييييوا ِ 

   
   

 التخريج:
ء اال ييا   221لنهشلر الميروانير الميتان  ر  تاب رالممتِر ل و يي : مين طيرو

لييي  المصييييدِ السيييامم  لا ههمتنيييا. وليييم نضيييم اييي ه الممطوعييي  وايييو تصيييحيُ صيييوام  مييي
 اليتُّ موضوعها.

  من الطوي [ [31 م                              
ببببببببببببببببْرَت ُ وَ بببببببببببببببب ُ   َ َ ْ ببببببببببببببببَت ِببببببببببببببببببا    ُببببببببببببببببم  َهص 

  
ُِ الر ْجببببببببببجاُء ُشبببببببببب   ِع ا  ُل بببببببببباَ  ببببببببببا تَببببببببببْ َ 

   
َُ مْنِر يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا   -7 نو َ هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرا  هْن ُتَ لوييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  واي

  
 ِمييييييييييييييييَن المَييييييييييييييييْوِ  هْعليييييييييييييييي  ُسييييييييييييييييوَرِ  ال َتناُلهيييييييييييييييييا

   
   

 التخريج:
َء الهييانر  َاييِرر ال يي    واالو  منهمييا  يير الييديوان  م721الميتييان  يير  تيياب رال

[. و يييد تو نييي  عنيييد  ولييي : رمنر يييا : مييين الميييو ر  و يييد  هن ه يييرب ميييا 700 ص 39
او:   ن  هييرا  هن ت لويُ الميو  هميورا  ر يعي  ال  - ما ورد –  النص للي  يم ن تو ي

ن ال هيييير هن .. ال ينالهيييار ه  هنييي  مييي تسيييتطيِ هن تنالهيييا. ولعييي  الييينص: رمييين الميييوم
ّو   ّ  ُمِم َل  ال يستطيِ هن ينالها لضعن  عن  لك. ت ل ُ ر   من مرا هعل  من
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 حرف ال يم

  من الطوي [ [31 م                              
 َسيييييييييييييييييييواء  ل ا ميييييييييييييييييييا َهْصييييييييييييييييييييَلَأ اللييييييييييييييييييي  َهْمييييييييييييييييييييَرُامْ  -7ل

  
 َعلَيييييييييييييييييييييييييرو َهَدهْييييييييييييييييييييييييير  مييييييييييييييييييييييييياُلُهْم َهْم َهصييييييييييييييييييييييييياِرمُ 

   
   

 التخريج:
 سييتا  الن يار  ولعليي   واييو مين مسيتدر ا  اال7/211ل ييمر الميي   ير  تيياب را

 [  ر الديوان.21من المصيدِ  
  من الوا ر[ [31 م                              

 َوَلْسيييييييييييييييييُ  َ  ييييييييييييييييياِر َمْعيييييييييييييييييِا المَيييييييييييييييييْوِم ُيْضيييييييييييييييييحر -7

  
 َهَ ييييييييييييييييييييبو الظوْهييييييييييييييييييييِر لَييييييييييييييييييييْيَس لَييييييييييييييييييييُ  َسيييييييييييييييييييينامُ 

   
   

 التخريج:
َه 701  وانياك ميي  للنامَي  ماليديوان 2/281المي   ر  تاب راال عيا ر    ع ي

اليييديوان  ع يييَ اييي ا الميييي  وصيييدره: ونمسيييك معيييده مييي ناب عيييي). والوس  صييييدِ  ييير
 ن المحر ننس  والرو  ننس .[ م21 

  من السريِ[ [39 م                              
 َ نيييييييييييييييييييييييياَ  َميييييييييييييييييييييييييْن َهْ لَييييييييييييييييييييييييَ  ِميييييييييييييييييييييييييْن عييييييييييييييييييييييييياِمر   -7

  
 َرْ ضييييييييييييييييييييييييا  َو َييييييييييييييييييييييييْد ُهْعِ ييييييييييييييييييييييييَ  َهْن ُيْلِ مييييييييييييييييييييييييا
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 التخريج:
 28 م    ُ لوهيا  ير اليديوان13المي  من سمع   ر  تاب رالمرصيان والعر يانر 

 ا.[ ماعدا ا 773ص
  من الطوي [ [20 م                              

 َومييييييييييييييييييييييا الَمِلييييييييييييييييييييييُك الَ مويييييييييييييييييييييياُر ِحيييييييييييييييييييييييَن َن يييييييييييييييييييييييُدهُ  -7

  
مِ   ِمَ ْيييييييييييييييييييييييييييد  َعليييييييييييييييييييييييييي  َهرماِحنييييييييييييييييييييييييييا ِمُمَحييييييييييييييييييييييييييرو

   
 َلَعْميييييييييييييييييييييُرَك مييييييييييييييييييييييا الُمْعتَيييييييييييييييييييييرو َيييييييييييييييييييييييأتر ُميوَتنييييييييييييييييييييييا -2

  
ييييييييييييييييييييييييييييييييييمِ  ِِ الُمَتَهضو يييييييييييييييييييييييييييييييييياِ   ِلَنْمَنْعييييييييييييييييييييييييييييييييييُ  مالضو

   
ِ   َومييييييييييييييييييييييا َضييييييييييييييييييييييْيُننا ِعْنييييييييييييييييييييييَد الِمييييييييييييييييييييييرئ -3  ِمُمييييييييييييييييييييييَد و

  
 وال  اُرنيييييييييييييييييييييييا  ييييييييييييييييييييييير النواِ مييييييييييييييييييييييياِ  ِمُمْسيييييييييييييييييييييييَلمِ 

   
   

 التخريج:
[ 21مين المصييدِ    واير 782للنهشيلر الميروانير االميا   ر  تاب رالممتِر 

  ر الديوان.
  من الوا ر[ [27 م                              

 
 لَييييييييييييييييييييييييييييَ موَب ُدوَن َسييييييييييييييييييييييييييييْرِِ الَحيييييييييييييييييييييييييييير  ِمييييييييييييييييييييييييييييْنُهمْ  -7
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  يييييييييييييييييييييييير السوييييييييييييييييييييييييواِمِ   ييييييييييييييييييييييييالنُّ ومِ   َييييييييييييييييييييييييواِرُس 

   
   

 
 التخريج:

ِر لألصييمع    وال شييك هنيي  ت مليي  مييي  المطعيي 702 رالمييي   يير  تيياب رالسيّي
 [  ر الديوان.87 

 حرف ال ون                                
  من الطوي [ [22 م                              

 نِ َغِشيييييييييييييييييييييييييييييُ  ِدييييييييييييييييييييييييييييياَر الَحيييييييييييييييييييييييييييير  مالسوييييييييييييييييييييييييييييمعا -7
  

 ْرِد  يييييييييييييييييييييييييير الَعْيَنييييييييييييييييييييييييييْيِن َيْمتَييييييييييييييييييييييييييِدرانِ مُ َ ييييييييييييييييييييييييييال

   
   

 
 

 التخريج:
 ياء مهياال  علي  الميي  المصيروا مييروم  10المي   ر  تاب رالموا رر للتنوير 
  دون ييرم مروايي :  ميا الميدر  العينيان 272النصُ الهانر. والمي  للميد  ير ديواني  م

 تمتدران
  من ال ام [        [23 م                              

 َ َرَمييييييييييييييييييييييييييييييْ  َوَايو هييييييييييييييييييييييييييييييا َه َييييييييييييييييييييييييييييييبُّ ُمَمل ييييييييييييييييييييييييييييييص   -7

  
ِِ َغْيييييييييييييييييييُر  َييييييييييييييييييرونِ  ُُ الروْ يييييييييييييييييي  رميييييييييييييييييي   ينييييييييييييييييييو
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 التخريج:
 .شاادا  عل  الَمرون 3/779المي   ر  تاب رال يمر 

 حرف الياء                                 
 وا ر[ من ال [22 م                              

َاء   َتَنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ  السوييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراُِ ل ا احْ  -7  َي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوُن 

  
 َوِعْنييييييييييييييييييييييييييييييييييييَد النويييييييييييييييييييييييييييييييييييياِس َراء   ْعَظييييييييييييييييييييييييييييييييييييِر ُّ 

   
   

 
 التخريج:

ر  .31 المي   ر  تاب رهّه   تب  ر الحرُو
  [28 م                              

  ييييييييييييييييييييييي ْن َيْهييييييييييييييييييييييييَو َهْ يييييييييييييييييييييييوام  ِردا يييييييييييييييييييييييير  َيييييييييييييييييييييييي نونر -7

  
 َيمينيييييييييييييييييييير اإللييييييييييييييييييييُ  مييييييييييييييييييييا َو يييييييييييييييييييي  وِرداِ يييييييييييييييييييييا

   
 ل ل ل

 
 التخريج:

 783المي   ر  تاب رنمد الشعرر 
 ص ور أبيات                               
  من الطوي [ [21 م                              
 َطرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم  َوَ مويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييار  ُرواء  ُهصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوُل ُ  -7

  
................................................. 
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 ل ل ل

 
 التخريج:

َه   ولم ه 12ِ  ر  تاب رالني ر ص الشطر  .عل  ع 
* * * 

 لحل                                   
  من الطوي [ [21 م                              
  َيييييييييييييييييّ تَيييييييييييييييييْأَمَننو اليييييييييييييييييدوْاَر َغيييييييييييييييييْدَر اْميييييييييييييييييِن ُحيييييييييييييييييروِ   -7

  
 َوُ يييييييييْن َهَميييييييييدا  ميييييييييا ِعْشيييييييييَ  ِمْنيييييييييُ  َعلييييييييي  َوَ ييييييييي ْ 

   
* * * 

 
 التخريج:
َانييييي  العامييييي  مالرمييييياط ص  –ميييييي   ييييير مهليييييث  طيييييرب ال  -91ميطوطييييي  الي

دون  -31ص –منسوب لل  هوس مين ح ير  وايو  ير رمهلهيا   طيربر المطموعي  
َو  و ا يت  اناك: َوْ ِد  واو تحريُ ظاار.  ع
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َِ ِديواِنِ  واحي وَمْعدُ  د  وهميانوَن ميتيا  ...  َمْد َمَلَ  ما َ َمْعُ  اَلْوس  مموا  اَ  صاِن
ُْ  نهييا هْرَمَعيي   م ُْ َعليي  ُصييدوِراا  وَصيييْدُر مييي   واحييد  لييم َهْعيييِر َهْع يياَ  الميييا   ليييم َهِ يي
ََُه. و يياَن مييا اْسييَتْدَرَك االعَ  يياُر ِمْنهييا َهْرَمَعييَ  َهميييا   َ مَييْط َهَشييْرُ  لَلْيهييا  يير ُ يي سييتاُ  النو و

ُ لوييي   َوَاْيهييياَ   لِ نويييُ  ُ ْهيييُد َمواِضيييِعها. وَلْسيييُ  هدوعييير َهنونييير اْسَتْمَصيييْيُ   ا ِيييَ  ِشيييْعِرِه 
ُِ  ا ِيِ  دييوان  ميا. لْ   نو اسيِتدْراَك َهْمَييا   لالُمِم    وُصورِ  ِلما ُيْنَتَرُا َهْن َيُموَم مِ  ُمَتَتم 

َصي َهْرَمَع   ِمْن هماِنيَن ال َيُ وَُ َهْن ُيْحَمَ  َمْحَمَ  الِ د  وال َهْن ُيْنَشَر  ير َمَ لوي       ُمَتَيص 
ل ا  اَنييْ  اييِ ِه ااَلمييياُ   َييِد اْسُتْيِلَصيييْ  ِمييْن َمْيطييوط  لَييم ُيْنَشييْر َهْو ِميييْن  ُمَح وَميي    لالو 

 َمْطموا  ُاَو  ر النُّْدَرِِ مَمهاَمِ  الَمْيطوِط   ما َسَمَم َهْن َميوْنُ   ر مداَءِِ ا ا الَمْحث.
نور اَلر و ِمَن اللِ  َهْن ه وَن وُ  تير َيِ يُب هْن َيْنَتِهَ هيا ِم ااُلُسيِس الو ُ   ر َرسْ   مْ واي

َمْن َيسَع  لل  اْسِتدراِك َهْميا   َعل  َدواويَن مطموعي    وَهْدعيوُه ُمْيِلصيا  َهْن َيْ َعيَ   ُ  ُّ 
ِ  وَمْنَنَع    وهْن ُيَيس َر لر َنْشَر َمِميوِ  ما َوَ ْنُ  َعَلْيِ  ِميْن  ا ِيِ  دواوييِن   يما َ َمْعُ   اِ َد

 ستاِ  النوَ اِر.اِء الو يَن تناَوَلُهْم محُث االشُّعر ال
َِ َصيييْدُر ااُلسيييتاِ  اليييدُّ توِر ِلميييا َهْوَرْدُ  ِميييَن انتميييادا    وُ لوييير َهَمييي    ييير َهْن يتوِسييي

َُ ِ َلْينا ال َشكو واِحد   اُ  ََِتنا الَعَرِمي  ِلَعمِلِ     نو َاَد  ِ  وُتراِهها الَعظيم.َو يْدَمُ  ُل
يواُه لل  ما ِ يِ  الَيْيُر وَادانا ِلَسواِء السومي . و وَمنا  الل  واي
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  بت ال صا ر وال راجع
 

َ رن يو. المطمعي  ال اهولي يي   -هيمار النحويين المصريين -7 للسيرا ر تحميم  رت
 .7931ميرو  سن  

َميشير  –هساس المّغ   -2 مييرو  سين   -طمعي  دار صيادر ودار مييرو  -لل
7918. 

. ضييمن رنييوادر السييّم اييارونعمدتحميييم  –الميين حميييب  -المَتييالينهسييماء  -3
َء الهانر الطمع  الهانيي  سين     نشير م تمي  ومطمعي  7913الميطوطا ر ال 

 المااِر. -مصطن  المامر الحلمر
َ يييا ر -اشيييتمام هسيييماء اللييي  -2 الطمعييي   -الحسيييين الممييياركعميييد تحمييييم د.  -لل

 .7911ميرو  سن   -م سس  الرسال  -الهاني 
 -7988مييرو  سين   -نشير دار الهما ي  -المر النرج االصينهانر -االغانر -8

7912. 
. مطموعييييا   -للسر سييييطر -اال عيييا  -1 تحمييييم د. حسييييين محمييييد محميييد شييييُر

 .7910-7918المااِر  -م مِ اللَ  العرمي 
دار  - تيييياب اال تضيييياب  يييير شييييِر هدب ال تيييياب -للمطليوسيييير -اال تضيييياب -1

 د. . –ال ي  ميرو  
تصيييييحيأ مصيييييطن  وامييييير. المطمعييييي  الواميوييييي  سييييين   -ليييييو للم –ليييييُ مييييياء ه -1

 اي.7211
تحمييييم  -رتضيي للشيييريُ الم -لنوا ييد ودرر المّ ييدغيييرر ا -همييالر المرتضيي  -9

 .7982مراايم. المااِر سن  لمحمد همو النض  
َ . تحميييييم د.  -االمهييييا  والح ييييم -70 َام حسييييين. نشيييير دار المشييييير عمييييدللييييرا الر

 .7911سن   -عموان
 -المرصييييان والعر يييييان والعمييييييان والحيييييوالن -لل ييييياحظ -المرصييييان والعر يييييان -77

 .7912مَداد سن   -السّم اارون. دار الرشيد للنشرعمدتحميم 
َماد  -مصا ر  و  التمييَ -72 مصيا ر  و  التميييَ  ير لطيا ُ ال تياب  -للنيرو
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َيَ. نسي  مصوِر عن الم لس االعل  للشي ون اإل حيياء لل ني   -سيّمي الع
 د. . -لمنان -ميرو  -مي التراث. نشر الم تم  العل

مه ييي  الم ييييالس وهنيييس الم يييالس وشييييح   -المرعميييدالميييين  -مه ييي  الم يييالس -73
تحميم محمد موس  اليولر. نشر الدار المصيري  للتيأليُ  -ال ان والها س

 .7912سن   –والتر م  
َميد  -التاج -72 صوِر عن طمع  المطمع   -تاج العروس  ر شِر الماموس -لل

َييييييِ  ايييييي. نشييييير دار7301الييريييييي   صيييييادر مييييييرو  ودار ليمييييييا للنشييييير والتو
 َ  .7911سن   -منَا

دار  -االمييير الحميياد  عمييدتحميييم د. حمييود  -للَهَ يير  -التعليمييا  والنييوادر -78
سيين   - امعيي  الموصيي  -مَييداد  دار ال تييب للطماعيي  والنشيير -الرشيييد للنشيير

7910- 7917. 
مييييراايم لد.  تحميييييم -التمنييييي   يييير اللَيييي  -الميييير اليمييييان المنييييدني ر -التمنييييي  -71

 .7911مَداد سن   مطمع  العانر -العطيو 
َِ -التنميهيييا  -71 َيَ الميمنييير الرا  يييوترعميييدتحمييييم  -لعلييير مييين حمييي دار  -الع

 .7917المااِر  -المعاُر
َِ االصينهانر -التنمي  عل  حدوث التصحيُ -71 تحمييم محميد حسين َ   -لحمي

 .7911مَداد سن   -مطمع  المعاُر -ياسين
تهيي يب  - نييَ الحنيياظ  يير تهيي يب االلنيياظ -السيي ي  الميين –لنيياظ تهيي يب اال -79

َ  ل تياب االلنياظ الميين السي ي  تحمييم ليويس شيييو طمعيي   -اليطييب التمريي
م نشيير م سسيي  7198ميييرو  سين   -مصيوِر ميين طمعي  المطمعيي  ال اهولي يي 

 د. . -طهران -النصر
َ . تحميم د.  -20 : لليلي  من هحمد  وامن الس ي   والرا هّه   تب  ر الحرُو

 .7912المااِر  -التوابعمدرمضان 
تحمييييم  -هميييار المليييوب  ييير المضييياُ والمنسيييوب -للهعيييالمر -هميييار المليييوب -27

 .7918مراايم. مطمع  المدنر سن  همو النض  لمحمد 
َييييين ل -تحميييييم  رن ييييو -رونييييرللمي -ال ميييياار  يييير معر يييي  ال ييييواار -22 شييييراُ 
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عييي  اللييي  مييين هحميييد. طمعييي  مصيييوِر عييين طمعمدالعاميييدين الموسيييو  والحمييييب 
 -نشيييير عييييالم ال تييييب -مييياد الييييد ندا ييييِر المعيييياُر العهمانييييي  محيييييدر ه م ليييس
 د. . -ميرو 

طمعي  مصيوِر  -تحميم  رن و والسورتر - مهِر اللَ  -المن دريد -ال همِر -23
ايي 7387-7322عن طمع  دا ِر المعاُر العهماني  محييدر همياد اليد ن سين  

 د. . -ميرو  -نشر دار صادر -
المييييااِر  -منشييييورا  م مييييِ اللَيييي  العرمييييي  -شيييييمانرالميييير عمييييرو ال -ال يييييم -22

7912- 7918. 
تحمييم د.  -حلي  المحاضيِر  ير صيناع  الشيعر -للحاتمر -حلي  المحاضِر -28

 .7919مَداد سن   -دار الرشيد للنشر - عنر ال تانر
َ  -الحماس  -21 َ  -شيِر التمريي طمعي  مصيوِر  -حماسي  همير تميام مشيِر التمريي

 ميرو . -نشر عالم ال تباي 7291عن طمع  موالم سن  
َانييي  -21 َانييي  االدب وليييبو لمييياب لسيييان العيييرب. طمعييي  مصيييوِر  -للمَيييداد  -الي ي

 اي.7299عن طمع  موالم سن  
ال ويي   -الستار هحميد  يراجعمدتحميم  -مر هام هلهام  من  -نسانيلم اإل -21

7918. 
 ميِ د. حسيين عطيوان.  -شعر عمرو مين هحمير المياالر -ديوان امن هحمر -29

 مِ اللَ  العرمي  مدمشم. د. .مطموعا  م 
 :ديوان االيط  -30

المطمعييييييي   -الطمعييييييي  الهانيييييييي  -تحمييييييييم االب انطيييييييوان صيييييييالحانر -ه
َيد  . -7919ال اهولي ي    مرواي  الي

. 7917 -حليييب -مطمعييي  االصيييي  -تحمييييم د.  يييير اليييدين  مييياِو -ب
 مرواي  الس ر  .

مطمعييييي  دار  -ميييييراايملميييييو النضييييي  هتحمييييييم محميييييد  -دييييييوان اميييييرئء المييييييس -37
 .7919الطمع  الهاله  سن   -لمعاُر ممصرا
طمِ دار صادر سين   -تحميم د. محمود يوسُ ن م -ديوان هوس من ح ر -32
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7911. 
 -تحميييم د. نعمييان محمييد همييين طيي  -شييِر محمييد ميين حميييب -ديييوان  رييير -33

 .7917 -7919دار المعاُر ممصر 
 ديوان حسان: -32

 .7912 - دار صادر ميرو  -ديوان حسان من هام  تحميم د.وليد عر ا  -ه
الرحمن عمييييييدتحميييييييم  –نصييييييار  شييييييِر ديييييييوان حسييييييان ميييييين هاميييييي  اال -ب

 .7911ميرو  سن   -دار االندلس -المر و ر
تحمييييم د. نيييور  حميييود  الميسييير  -شيييعر الراعييير النميييير  -دييييوان الراعييير -38

 .7910واّ  نا ر. الم مِ العرا ر 
َاير من ه -31 َ ر العدو . طمعي   -صنع  هعلب -مر سلم ديوان  تحميم هحمد 

 -اليدار الموميي  للطماعي  والنشير -7922صوِر عن طمع  دار ال تب سن  م
 .7912المااِر 

َييد الييي  الطيا ر -31  -مطمعي  النعميان -تحمييم نيور  حميود  الميسير -ديوان 
 .7911الن ُ سن  

تحمييم  يرم المسيتانر: دار صيادر  -نميار المين اال -ن الطنيي ديوان عامر مي -31
 .7913ودار ميرو  

َدم -39 مطمعي   -الطمعي  االولي  -سماعي  الصياو الل  لعمدحميم ت -ديوان النر
 .7931الصاو  سن  

َايييير -20 المادر. طمعييي  عميييدتحمييييم عمييياس  -صييينع  السييي ر  -دييييوان  عيييب مييين 
 -الييدار المومييي  للطماعيي  والنشيير –7980صييوِر عيين طمعيي  دار ال تييب سيين  م

 .7918المااِر 
 .7911دار صادر سن   -ديوان لميد من رميع  العامر  -27
َِ حسن. مطمع  التر ر مدمشم سن   -ن امن ممم ديوا -22  .7912تحميم د. ع
دار المعياُر ممصير  -ميراايمتحميم محميد هميو النضي  ل -ن النامَ  ال يمانرديوا -23

 .7911سن  
دار  -تحميييييم الييييد تور مه يييي  الحييييديهر -مرواييييي  الصييييولر -ميييير نييييواسهديييييوان  -22
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 .7910مَداد سن   -الرسال  للطماع 
َييييِر -المييين مسيييام -الييي ييِر -28 حسيييان لتحمييييم د.  -الييي ييِر  ييير محاسييين هاييي  ال 

 .7919ميرو  سن   -عماس. دار الهما  
مييرو   - الر ُو سيعد. دار المعر يعميدتحمييم طي   -للسيهيلر -الروا االنُ -21

 .7911سن  
َاييِر -21 ميييراايم لتحمييييم د.  -صييينهانرلمحميييد مييين داوود اال -النصيييُ الهيييانر -ال

 .7918مَداد  -الحري  للطماع  دار -السامروا ر ود.نور  حمود  الميسر
21- ِ  71مييج -م ليي  المييورد -تحميييم د. محمييد  مييار المعيمييد -لألصييمعر -السيّي

 .7911سن   2ا
َيَ عمييييدتحميييييم  -ال ليييير  يييير شييييِر همييييالر المييييالر -للم يييير  -سييييمط ال ليييير -29 الع

 .7931الميمنر الرا  وتر. مطمع  ل ن  التأليُ والتر م  والنشر سن  
الحنيظ عميدميراايم االمييار  و اي تحمييم مصيطن  السيما و  -مالسيِر النموي  المن اشيا -80

 .7917ميرو  سن   -حياء التراث العرمردار ل -شلمر
 -يضياِ الشيعرلالمسيمو   -المر علر النارسير -عرابشِر االميا  المش ل  اإل -87

 .7911دمشم  -دار الملم -تحميم د. حسن انداو 
مطمعي  الميدنر  -د  يراجالستار هحميعمدتحميم  –للس ر   -شعار اله ليينشِر ه -82

 .7918سن  
مطمعيي   -مييراايملمييو النضيي  تحميييم محمييد ه -للشريشيير -  الحرييير شييِر ممامييا -83

 .7911 -7919المدنر 
الليييي  عمدتحميييييم د. الشييييريُ  -للسلسيييييلر -يضيييياِ التسييييهي شييييناء العلييييي   يييير ل -82

الطمعييييي   -م ويييي  -الم تميييي  النيصييييليو  -مييييييرو  -دار النييييدِو ال ديييييدِ -المر يييياتر
 .7911ن  االول  س

الَنور عميييدتحمييييم هحميييد  -تييياج اللَييي  وصيييحاِ العرميوييي  -لل يييوار  -الصيييحاِ -88
 .7981مطمع  دار ال تاب العرمر ممصر سن   -عطار

َاء المطموعيييي  متحميييييم الشيييييخ -للصييييَانر -العميييياب -81 محمييييد حسيييين َ   اال يييي
 ياسين.
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-7922طمعي  مصيوِر عين طمعي  دار ال تيب  -المين  تيمي  -عيون االيميار -81
 .7913 سس  المصري  للتأليُ والتر م  نشر الم 7930

م سس   -تحميم د. محسن غياا –المر طاار المَداد   – انون المّغ   -81
 .7917ميرو  سن   -الرسال 

دار  -تحمييييييم عمييييير االسيييييعد ومحييييير اليييييدين رمضيييييان -للتنيييييوير -الميييييوا ر -89
 .7910ميرو  سن   -اإلرشاد

َميييييد  -لحيييين العييييوام -10 يييييِ م تميييي  دار التواب. توَ عمييييدتحميييييم د. رمضييييان  -لل
 .7912المااِر سن   -المطمع  ال مالي  -العروم 

 .7981 -7988ميرو  سن   -دار صادر -المن منظور -لسان العرب -17
َيَ عمييدتحميييم  -الميير هحمييد السيي ر  -مييا يمييِ  ييي  التصييحيُ والتحريييُ -12 الع

 .7913المااِر سن   -شر   مصطن  المامر الحلمر وهوالده -هحمد
مَيداد  -دار الرشييد للنشير -مييم صيِّ النرطوسيرتح -للمطليوسر -المهلث -13

 .7912 -7917سن  
مطمعييييي  الشييييير    -تحمييييييم د. رضيييييا السويسييييير -لمطيييييرب -مهلهيييييا   طيييييرب -12

 .7911تونس  -التونسي  لننون الرسم
َ ين -المييير عمييييدِ -م ييياَ الميييَرن -18 م تمييي  الييييان ر  -تحمييييم محميييد  ييي اد سييي

 .7982ممصر سن  
محييب والمحمييوب والمشييموم والمشييروب ال -للسيير  الر يياء -المحييب والمحمييوب -11

َء مصيييماِ تحمييييم  َاء الهّهييي  االولييي   وما يييد الييي امر مال ييي غّون ييير ماال ييي
 .7911 -7911مطموعا  م مِ اللَ  العرمي  مدمشم سن   -الرامِ 

تحميييم محمييد  -ايتيييار اليالييدين وشييِر الت يميير -الميتييار ميين شييعر مشييار -11
  التيأليُ والتر مي  والنشير نسيي  مصيوِر عين طمعي  ل ني -مدر الدين العلو 

 ميرو . -نشر دار المدين  -7932مالمااِر سن  
 -رشيييادمطمعييي  اإل -ميييراايم السيييامروا رلتحمييييم د.  -المييين االهيييير -المرصيييِ -11

 .7912مَداد سن  
مراايم الدسيو ر اي ال واد و عمدتحميم محمد  -مر الطاار التميمرال -المسلس  -19
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َاِر الهما   واإل -المساطر  .7981ممصر  رشاد المومرو
 -تحمييييم هحميييد يوسييُي ن ييياتر ومحميييد علييير الن يييار -للنيييرواء -معيييانر الميييَرن -10

 .7910ميرو  سن   -نشر عالم ال تب -7988مصوِر عن الطمع  االول  
 .7981دار ميرو  سن  و دار صادر  -ليا و  الحمو  -مع م الملدان -17
 مطمعيي  ل نيي  التييأليُ -تحميييم مصييطن  السييما -للم يير  -مع ييم مييا اسييتع م -12

 .7987 -7928المااِر سن   -والتر م  والنشر
مطمعي   -تحميم محميد ميدر اليدين النعسيانر -المن والد -الممصور والممدود -13

 .7901السعادِ سن  
ايتييييار مييين  تييياب الممتيييِ تحمييييم د. المن ييير  -للنهشيييلر الميروانييير -الممتيييِ -12

 .7911تونس سن   -ليميا -الدار العرمي  لل تاب -ال عمر
 -م تمييييي   يييييومريلر -7391ميطوطييييي  ر يييييم  -للنيرميييييانر -منهيييييور المنظيييييوم -18

 ستنمو .ل
مطمعي   -الما رعميدتحمييم د. هحميد ميتيار عمير وضياحر  -ل يراا -المن د -11

 .7911المااِر سن   -االمان 
َاي  اال -11 مييو النضيي  هتحميييم محمييد  -الميين االنمييار  -لميياء  يير طممييا  االدميياءن

 .7911مطمع  المدنر سن   -مراايمل
َدم تحميييم ه. نمييا ا -النمييا ا -11 مصييوِر عيين طمعيي   -ميڤييان ه.  رييير والنيير

 مَداد. -نشر م تم  المهن  – 7908مري  سن  
مطمع  هنصار السن   -تحميم  ما  مصطن  -لمدام  من  عنر -نمد الشعر -19

 .7929المحمودي  سن  
محمد تحميم  -المر الماسم االصنهانر -الواضأ  ر مش ّ  شعر المتنمر -10

 .7911تونس سن   -ار التونسي  للنشرالد -الطاار من عاشور
 


