ديوان الباهلي ،محمد بن حازم
تكملة وإصالح
محمد خير البقاعي

كنتتق دْ ت خد ْ خخ ْرجخ تتقف ميمتتا متترأل متتن اايتتام ديتتوان محمتتد بتتن حتتازم البتتاهلي

()1

ض َّم الديوان حينئ ٍذ بتين دمتيتم متا يربتو علتع ربتب مئتة بيتق متن
(ق512هـ) ،ودْ خد ْ
الشعر.
س َّج خلقف مي مقدّمتي للتديوان ْ َّن متا ضتا متن شتعرث ك يتر(ْ ،)5و ْودْ ْتر متي
ودْ خد ْ
ا
نْ خفسي ْ َّن صدور العمل إنَّما هي البداية؛ َّ
شتاو ،وبتاسا واستب؛
ع ْمت ال
ان ْج خمت ْب الشتعر ْ
لذا كنق دائم التتبب لشعرث مي مألالعاتي المتنوعة وكانق نتيجة المتابعة هتذا الملحت
الذي يخألو بالديوان خألوة خرى مي سبيل اامضل.
س ّجل مي كلمتي هذث شتكري لنخبت ٍة متن ااستاتذة ،وااصتددا
ال يفوتني ْ خن ف ْ
الذين در وا الديوان ،و تحفتوني بمالحاتات م القيمتة ،ومتي مقتدمت م ستتاذنا عاصم
()1

بصْن َعتي َع ْن دار قتيبة في دمشق 1011هـ.1291-
صدر الديوان َ
َوْقد تناهى إلى سمعي أ َّ
َح َد اإلخوة العراقيين "شاكر العاشور" ْقد جمع شعر محمد بن حازم الباهلي ونشره في
َن أ َ
العراق ولم ُيتَ ْح لي االطالع على عمله َو َع َّل مقالي هذا رسالة ليكتب لي بما يراه في هذا العمل من مآخذ ليتاح لنا
معاً تقديم ديوان الشاعر على خير ما يكون التقديم وعنواني "سورية -حمص -ص .ب ."290

وقد جاء في تمثال األمثال للعبدري الشيبي َّ
أن الديوان منشور في مجلة المورد ( )1211العدد الثاني.

()9

انظر الكتاب المذكور  322/1في الحاشية.
انظر مقدمة الديوان ص .10
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بهجممملبيطبر ممما  ،وااخ الصتتتدي عبديإلطمممهبنبهممما  ،وصتتتديقي ااستتتتاذ مصممم
يطحد ي ،مل م خالص الشكر ،والعرمان بالجميل.
وما ْرجوث ْ خن يكون هذا الملح فم ْك َّمالً لعملي ،وميتم تصتحيل لمتا ْوه ختمتقف بتم متن
صد.
تعلي ْ خو ضبألٍ ،ولما ودب مي الديوان من ْخألا ٍ مألبعية ،واللم من ورا القْ خ
دف خلقف مي الصفحة :9
ضترس ب تا الم تل؛ مقيتل" :لتؤم باهلتة" ،وكانتق متي
عرمق باهلة باللؤم ْحتّتع ف
"و ف
الجاهليتة تْت ْعبدللضتم المست َّمع بتذي الخلصتتة التذي فهت ّدتم متتي اَستالمْ ،ه ْدمتتم عبداللتم بتتن
جرير العجلي".
و دول:
هو جرير بن عبداللم البجلي "بالبا المو ّحدة التحتية والجيم المعجمة بعدهما الم
ويا " كما مي سيرة ابن هشام  ،68/1واَصنام ،52 :والفائ .569/1
وجا مي القاموس المحيأل " 545/5باس الالم ومصل البا مب الجيم":
ي باليمن من ْمعْ ّدٍ ،والنسبة
ي ساكنة ،وكسفينة ْح ٌّ
يٍ ،والنسبة بْجخ ل ّ
[بْجخ لْةْ :بو ْح ّ
ْب ْجلي فم ْح َّركة ومن م جرير].
دف خلقف مي الصفحة (:)14
"ولم جد ْم خن شار إلع ديوان ابن حازم َّإال ابن النديم الذي يتذكر ْ َّن شتعرث
ستبعون وردتتة  ....ويبتتدو ْ َّن هتتذا الشتتعر كتان بتتين يتتدي الشابشتتتي ْ "...و ْدت خد متتاتني
اَشارة إلع ما ذكرث الحصتري القيروانتي "425هتـ" حتين يقتول متي زهتر ا داس
"د .زكي مبارك ومحمد محيي الدين عبدالحميد أل 1995/44دار الجيتل بيتروق"
الجز الرابب والصفحة  911مي الحديث عتن بيتاق نشتدها المبترد لرجتل يصت
عت َّتز ْو ْج ت َّل "اناتتر القألعتتة  49متتي التتديوان وص َ [ :"89وقَممدب
دعتتوة دعتتا ب تتا اللتتم ْ
أرتهابفيبشع بمحمدبب بحاز بيطباهلي] .ب
-901 -

ِم َّمابرزيدبفيبقافرلبيطهمزة [من الكامل] دْ خولم:
ْ -1ج ْعلفـوا القنـا ْ ْ
دالم ـم ،وألروس ـم
فم ْ ـ فج العـداْ ،و تم ْدا ْد فهـ َّن دمــا ْ ها
ْ -5و ْ ف
اـ ُّن ْ َّن اادـدميـن لــذا ر وا
ْ خن يجعلــوا خأليّــةً سمــا ْ ها
ع ب يزبيطمجاطسب 401ب

وم َّما يزاد مي القألعة ردم  1من دامية ال متزة [متن مجتزو الكامتل] بعتد البيتق
ت
ال اني دولم:
مي حسنـ ـا وب ـائ ــا
 -5مجلـوت ــا ازيـــدها
وعــوارها بجالئ ــــا
علـي عيوب ــا
ْ -4مــدّق
ْ
ع ب بقاتبيب بيطمعتزب،114-114بع بيطمختص ب64ب
َ

وم َّمابرزيدبقَوطُهبأَرضاب [من الوامر]:
ِ
س خقــ ٍم
 -1مــال ْولْـ اد ي ْفر ّ توعنـي بت ف
وال مـا ال علـع شـر
صا تتحـسا بكـي عليـم
ْ -5و ْال لـي ْ

ع تقـسا فخْلّـ
وال ْ

ال ــوا

تمـ خن ورائــي
ع بمحاض يتبيألدباءب 744/4ب
َ

ويزاد مي تخريج البيتين ردم  5مي الصفحة .55
البصائر والذخائر  :914/5وعجز البيق ال اني ميم:
ص خد ب ا عندي .....................
 .................................تْحخ ف
يطقصردةب3بصب 630ب
عت ْدا
ضل متي البصتائر والتذخائر ْ 146 -149/4
ْو ْجدخت ا مرويّة علع نح ٍو ْ خم ْ
البيق ردم [ 15من البسيأل].
سس
ْ -1ما اخل فجو فد ْ
ع خن ْك خ ْرةت اخا ْ خموا تل ْوالنَّ ْ
تتتتتتار بال فخ ْ
ْوالْ اخلبْ ْال ْ
س
ألتتتتتتت ت
غتتتتتتتةف متتتتتتتي اخ تَ خك ْت ت
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ع خن تج خسـ ٍم ْوالْ ْجلْـ ٍد
 -5وال الشجاعـة ْ
 -5لكنَّ ـا ته ْمـ ام ْدَّق إلـع نف فجـــل

ْوالْ اخا ْ ْمانْتتتتتتتتتتتةف عتتتتتتتتتتتن إر ٍ
س
ث ْ ٍ
س متتتتتتتتتتت ت
متتتتتـي فكتتتتتـ تّل ذاك تب ْ
أل خبتتتتتـبٍ ْ
س
ستتتتتـ ت
غ خيتتتتتـر فم خكت ْ ْ

عـ خن دْ ْد ٍر يجري إلع ْجـ ْ ٍل
ّ -4
والرزو ْ

بت خال ْعجخ تتتتـ تز ْوال ْكيختتتتـ تس والتَّضخييتتتتـب ْو َّ
س
الأللْتتتت ت

اس متيمـا ْ ْرى تع خنـدي بت ْ خنفف تس م
ْ -2والنـ َّ ف
س
سـتتتتتتتـ ت
ور ْو ْال اا ْستتتتتتتـال ت والنَّ ْ
ال بالقبتتتتتتتـ ت
 -8تإنّـي ْو تإ خن دْ َّل مالـي ،ل خم ت ْ تق خ ته ْممـي

س
دونْ خال ْجميتتتتتتـ تل تمتتتتتتـنْ اخا ْ خخـتتتتتتـ ْالو ْواا ْ ْد ت

س ْمحخ قف بم
صبخرا ً ْ
علع اخل ْحـ ّ ت مي ْما ٍل ْ
ْ -9
س
علْتتتتتتع الَّتتتتتتـألخوا ت ْواخل ْكــتتتتتتـ تذ ت
ان ْ
ْو تللـ َّزمتتتتتتـ ت
 -6يا صاحبـا ً لم يْـ ْد خ مْ خقدي لْـمف ْجلْـدا ً

ْ -9بخكـي ال َّ
ان ْوغْانتيــ ٍة
شبـ ْ
اس تلنْدخمـ ٍ

صـري ْخ ْو تلآلجـ تام مي ْ
غلْــ ٍس
ْ -14و تلل َّ

س
ض خعتتتتتـقف بْ خعتتتتتـدْكْ تإ َّن ال َّدهتتتتتـ ْر ذف تو تعقْتتتتتـ ت
ف ت

ألـتتتتتتتتتـالْ تل خ
ْو تل خل ْمغْـانتتتتتتتتتـي ْو تلأل ْ خ
س
وال فك فــتتتتتتتتتـ ت

س
سمتتتتتتـخ تر ْواخل ت خن تديَّتتتتتتـ تة خالقف ف
ْو تل خلقْنـتتتتتتـا ال ُّ
ضـتتتتتتـ ت
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ْ -11و تل خلخْيـا تل الّـذي دْ خد ْكـانْ يْ خ
أل فردني

ون وشعبانـا معا ً ْر فجـالً
ْ -15ودْ خد ْ فكـ ف

ْو تللنَّدامــتتتتتتتتتتـع ْو تللَّـتتتتتتتتتتـذاق ْو َّ
س
الألــتتتتتتتتتتـ ْر ت

تتتتن خال فكـتتتتتـ ْرس
يْتتتتتـ خو ْم خال ْكري تتتتتـ تة مْ ّراجتتتتتـا ً ْ
عت ت

يطتخ رج :ب
اابيتتتتتتتتتتاق  ، 15 ،11 ،14 ،9 ،6متتتتتتتتتتي ااغتتتتتتتتتتاني (أل .دار ال قامتتتتتتتتتتة)
 94 -69/14بترتيس مختل .
يختالفبيط ويرل :ب
 ْ -6خ ْب ُّ
ق رواية ااْغاني ومي البصائر:
ف
ا تل خمقف بعدك ..................

يا صاحبا ً لْ خم يْ ْد خ لي مْ خقدفث ْجلْدا ً
 -9مي البصائرْ :بخكي الشباس لجيران وعاذلة ....................
 -14مي البصائر :ولأللجام مي ْ
غلْ ٍس.ت
ِم ّمابرزيدبفيبقافرلبيطباءب[من البسيأل]بقوطه:
ع خن عنقـي
ض خعـقْ ال ت ّ خقـل ْ
ْ -1ما سؤتنـي إت خذ ْو ْ
ع
 -5ا خعت ْ خ
ضـقف تم خن ذاك تعـ َّزا ً باديـا ً ْوحمــ ً

تب ْم خنـبت تر خمـدتك تإ خذ ْ خخ ْ
ألـ خقف مي أللبي

سبـي
تل خل ْع خر ت
ض تمنّـيْ ،و تإ خبقْا ً ْ
علـع ْح ْ
ع بيآلملبويطمأمول:ب 14ب
ببببببوفرهبنِسبَتهمابطلباهلي ب

صدخر البيق ااول:
مي ْ

وجا مي ا مل والم مول تحري
وحميا"
" تع ّزا ً باديا ت
و ِم ّمابرُ َزيدُبأَرضاب[من الألويل]بقَوطُه:
-903 -

ـن ْذ خنبـ ت تم جـا تائبـا ً
 -1تإذا مـا امـرؤا تم خ
ـس
تإلْيخـكْ ْولْـ خم ت ْ خغفـ ت خر لم مْلْـكْ الذَّ خن ف
ع بيطمخالة:ب 690ب

يطق علب1بص.ب( :)61ب
يفزاد مي التخريج :اابياق ( )2 ،5 ،1مي مار القلوس  418والرواية:
.......................................
 -1نْ اني ...........................
بت ْ خلفْااٍ فم ْقَّفْ ٍة ..........................
ْ -5و ْ خب ْع ف ف َّن ........................
ْك ْ خ
ألواو الحمامة ......................
................................. -2
المجتودين ،وهتو
وااول وال ّاني متي العمتدة  169 -168/1وميتم :دتال ْ ْحت فد
ّ
َّ
محمد بن حازم الباهلي:
 ْ .................. -1خن فألي ْل خال ْمدخح
ير
ص ٍر دْ ت
ص ٍ
.................. -5ب فم خخت ْ ْ

 ..................الألويل من الجواس

واابياق ( )8 ،2 ،5 ،1مي الرسالة الموضحة  152والختامس وحتدث دون
عزو مي الوساألة .545
يختالفبيط ويرل :ب
( )5مي "المح ّمدون" ْم ف خل تقي َّن ْ خر ْب ْعةً
مي معجم الشعرا والرستالة الموضتحة والصتناعتين وحماستة الخالتديين والتوامي
بالومياق ْ :خربعةً ْو تستّا ً
( )4مي معجم الشعرا والمحمدون :ب ْخي التصابي.
( )2مي التشبي اق :مْ فك َّن تإذا.
س خمقف .
مي مجموعة المعاني :وكنق إتذا ْو ْ
( )8مي الخالدين وشرح المقاماق :تإذا ْ ْد خمنْ .
مي المحمدون :تإ خن ْدْ خمقف .
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متتتي معجتتتم الشتتتعرا والموضتتتحة والخالتتتديين والصتتتناعتين وشتتترح المقامتتتاق
والمحمدون والوامي بالومياق:
........

ت اداها

يطقصردةب7بصب 67ب
روى البيق ال اني مي شرح المقاماق:
ـق تم خ
س ْك ُّ
.......................................
س لـذاك
ع ْجـ ٍ
ـن ْ
 -5و ْ
 -4مي شـرح المقامـاق :
 .............................وت ْ ْج ُّم ٍل
 -9مي شـرح المقامـاق:
.......................................

 ...................وحا

مض عتابي

وهو تصحي .
يطقصردةب8بصب 68ب
سقأل عجز البيق ال الث وهو:
ْ -5و ْمـا ت ْ خن ْفــ ُّك تم خ
ـن ْج خمـبٍ ْو ْوضخـبٍ
ْكـ ْنَّــك ْلسخـقْ تودت ف
س
ـن بـا خ تَ ْيا ت
وما جا عجزا ً للبيق ال الث صدرث كما يلي:
ع خ
ـن صديقـك ْ
غي فخر نــا ٍ
 -4مْش ُّ
ْـرك ْ
ْو ْخ خيــ فركْ تع خنــ ْد فم خنقْألـب التـراس
وتصبل القصيدة مي عشرة بياق :انار ااغاني (ألبعة دار الكتس .)149/14
يطبرتا ب ق ب.40بصب30ب ب
ضتتا دبتتل :البيتتان والتبيتتين  ،92/1والتم يتتل والمحاضتترة  ،62عبتتارة:
ي ْ
"رسَّ بعيدٍ".
ع خز ٍو مي واا ْ َّول مي العقد  514/5دون عزو .والرواية ميم ف
ودون ْ
ع ٍ ّم".
ومي التم يل والمحاضرة روى العجز "وابن ْ
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يطق علب44بصب 34ب
يفزاد مي التخريج
البيتان  1و 5مي اامعال  192 -194/5بال نسبة.
وجا مي العين (أل .العراو) :591/2
َّ
وإن من اَخوان إخوان كشرة
وإخـوان كي الحال والبـال فكلُّــمف
ااول وال اني وتبعم مي ذلك اازهري مي
صدخري البيتين َّ
وهذا تلفي بين ْ
ااول علتتع وج تتم متتي
الت تتذيس  9/14وابتتن مناتتور متتي اللستتان (كشتتر) .وجتتا
ّ
ساس البالغة .242
ومي اامعال روى عجز البيق ال اني كما يلي:
................................. -5
خـوى فكـراعا ً فمت َّْربـا
وذلـك ال يْس ْ
واابيتاق للبستتتي متتي ص  66متتن ألبعتة مصتتألفع الستتقا لروضتتة العقتتال
ونزهة الفضال .
يطقصردةب43بصب 33ب
ض بْ خ
عيخنْ الفعل "وجس" مي دْ خولم:
ألقف ْ
مي البيق السادسْ :
ور ْودْـ خد وجـس ال ــواس
.......................................
مْ ْم خعـذف ا
بالضم .و ْدفول:
دال الفيروز آبادي:
وجبْةً :لْ تز ْم
س وجوبا ً ت
ْو ْج ْ
م و بالفتل.
ض بْ خ
ألقف كلمة " تلأليَّتت تم" مي دولم:
ومي البيق العاشر ْ
الـكتــاس
ْويحخ تملفـمف تلـأليَّتـ تم
.......................................
ف
بفتحة علع الالم وهو خ ْ
أل ا صوابم ضبأل ا بالكسرة.
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يطقصردةب47بصب 37ب
لم ف خبق رواية الدياراق لألبياق " "6 ،8 ،1وهي كالتالي:
تتتتتتتتتتتتتـو فل
ع خنـتتتتتتتتتتتتتتـمف الحـت
 -1فمتَّسـب الصـدر رحيـس تل ْمـا
يْــضيـتتتتتتتتتتتتتتـ ف ْ
ّت
................................. -8

س
صعـتتتتتتتتتتتـ ف ف
ْ خولـيتـنيتتتتتتتتتتتـم ْم خركتتتتتتتتتتتـْسا يْ خ

..................................-6

تتتتتتتتتتتتتتتتس
 ........................وال ْ خر ْهت
ف

يطقصردةب44بصب 34ب
جا مي ا عجز البيق ال اني مختل الوزن كالتالي:
ْو ْرحخ لفـكْ مي الواسـب الخصـيس
ضـ ْل زا ٍد
ض خيـ ْ مْ خ
ْ -5وت خْمنْـ فب ال َّ
والقصيدة من المنسرح وهي بائية مضمومة والصواس مي ذلك ْ خن يكون العجز:
ْو ْرحخ ـلفـكْ الـواسـب الخصـيس
.......................................
البيق ال امن جا كالتالي:
ع خ
ْ -6نَّـي ْودْـ خد نْ َّ
ـن تس ْمـ ٍة شـ ْ خن ـا عجـيس
شـق المكـاوي
ْ
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والصواس:
...................................
ْنَّع ....................................
وهي ب ْم خعنع كي .
يطق علب49بصب 39ب
يزاد متي التختريج ْ َّن اابيتاق " "2 ،4 ،5 ،1متي حماستة الارمتا 194/5
والرواية:
ْو ْحي ف
ْ -5و ْحي ف
صــ فل
خث ...........................
خــث ال يفو ْ
العـذاس
ْودون ت ْ خنـويلـك
 -4مْـدون ْم خـوعـدفك البـاليـا
ف
يطقصردةب60بصب 10ب
ورد ردم ا " "19والصواس ""54
والَّذي مي مسالك اابصار  511/1هي اابياق ] 9 ،8 ،5 ،1[ :وروايتة
ااو ل مي مسالك اابصار:
البيق َّ
س
 -1بعمر عسكر ......................
والبـاذكـاراقف واادوار والنُّـ فج ف
وهذا تصحي بْيّن.
 -5مي الدياراق:
......................................
ومتيـ ٍة بـذلـوا للكـ س ْنفس ـم
والعجز مي معجم البلدان:
ْو ْ خو ْجبفـوا تللَّرضيـب الكـ س ما يجـس
 -5مي معجم البلدان:
 ............................وما كسبوا
......................................
 -4مي معجم البلدان:
واستحيـا ً تإ خن استوهبت ـم وهبـوا
......................................
وهو تصحي ااهر صوابم ما بتم مي ْصل الديوان.
 -8مي المسالك:
مْلْـ خم يـزل مي ريـاض العمـر يعمـرها
س
صفـا ً وت ْـ خعمـرها اللـذَّاق ْوالألـ َّ ْر ف
دْ خ
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 -9مي معجم البلدان:
مالز َّهـر تضحـك واانـوا باكيــة
ص ْ
ـس
والنَّـاي يف خس تعـ فد
أل تح ف
وااوتـار ت ْ خ
ف
 -9مي معجم البلدان:
......................................
والدَّهـر دـد ألردق عنـا نوااـرث
وهو تصحي صوابم ما ْ بتم مي ْصل الديوان.
يطق علب64بصب 14ب
يفضا بْ خعد وهي مي ألراز المجالس:
 ،94ما عدا الخامس
والرواية ميم:
المركس
 ...................ال غيرك
................................. -1
ف
يفنْا فل .................................
................................ -4
يطق علب63بصب 13ب
س لم ولغيرث:
س ف
هذث القألعة تم ّما يف خن ْ
ما نجدث مي معجم الشعرا  459هي اابياق "."5 ،5 ،1
وهي مي اللألائ والارائ  49لمحمد بن حازم.
وهي مي البرصان والعرجان 186 :عدا الخامس بال نسبة.
والبيتان " "5 ،5مي محاضراق اادبا  119/1بال نسبة.
واابياق عدا الخامس مي ديوان صالل بتن عبدالقتدّوس  128-122لصتالل
ابن جناح ولم ْو لغيرث اابياق " "5 ،5 ،1مي ب جة المجالس .816/1
وم َّمابرُزيدبفيبقافرلبيطديل :ب
ِ
ْو ْ خن تشدخقف لمحمد بن حازم الباهلي[ :من المنسرح]
 -1مـا كـان مـا ال يفـوق دون ْ
غـ ٍد
مليـس بـي حاجـةا إلـع ْ ْحــ تد
ع
 -5إت َّن غنـع النفـس ر س فكـ ّل غنـ ً
ص ْمــ تد
ار إت ّال إلـع ال َّ
مْمـا امتـقْـ ا
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سـ ٍد
 -5فرسَّ عديـ ٍم ْ ْ
عـ ُّز مـ خن ْ ْ

ْو فرسَّ فم ـخـ ٍر ْ ْذ ُّل مـ تـ خن نْقْــ تد

 -4النَّـاس صنفـان مي زمانـك ذا
لْـ خو تبتغـي ْ
غ خيـر ْذ خيـ تن لْ خم تج تد
 -2هـذا بْ تخيـ ال ْو تع خنــ ْدثف سعــة
وذا جــوا اد بـغيـر ذاق يــ تد
ع بيآلملبويطمأمول:ب43بويطتقدر بمنه ب

وتجدُبيطبرتبيطثاطثبفيبطسا بيطع بب"نَقَدَ"ببالبنسبلبوفره :ب
"وقرل:بيطبنَّقَدُبغن بصغا بحجازرّل"بويط ويرلبفره :ب
ْ ْ .........................ذ ُّل تم خن نْقْ تد
.....................................
وم ّمابرزيدبأَرضابقَوطهب[م بيطمتقا ب] :ب
ِ
ْ -1والْ ت ْ خس ْلْ َّن (؟) المال عنـد امرى ٍ
ار تمـ خن تكــ ت ّد تث
صــ ْ
اس اليْ ْ
ْ ْ
ســ ْ
س تل الما ْل عنـد امـرى ٍ
 -5ول تكـ خن ْ
عــ خن ْجــ ّد تث
إذا فورث المــا ْل ْ
ع بيآلملبويطمأمول:ب 49ب

يطبرتبيألولبكذيبفيبيألصلب"والبتسأَط َّ "بوهوببمذط برخم مبمم بوز ب
وجاءب
َّ
يألبراتبونقت حبأ َ بنستبدلببهاب"والبتَسأ َ ِل"بوبهابرستقر بيطوز .
يطقصردةب67بصب 17ب
ْودْب سقأل مي البيق ال امن والصواس:
 -6و تإنَّا تم خن دْيخس بن عيالن مي التي
سؤخ فد تد
هي الغايـة القصـوى ب تعـ ٍ ّز و ف
ضبْ خ
ألقف كلمة القامية كالتالي " ْم خو تحدت"
ْ -9
وهو ْخ ْ
أل ا صوابم " فم ْو ت ّحدت"
ضبْ خ
سيّدت"
ْ -14
ألقف كلمة القامية كالتالي "بْ ْ
س تيّدت"
وهو خأل ا صوابم " تب ْ
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ض بْ خ
ألقف دْ خولْم" :وال يْ خر ف
شدت" بضم الشين المعجمة وكسر التدال الم ملتة وهتو
ْ -15
ض ُّم الدَّال الم ملة يضا ً "وال يْ خر ف
شدف".
خأل ا صوابم ْ
يطقصردةب64بصب 14ب
جا عجز البيق الخامس كالتالي:
ع خ
ست ُّ ٍـر بسـواد
.....................................
لْ ْر َّح خلتفـمف ْ
ـن ت ْـ ْ
وهو خأل ا صوابم
ع خ
ست ف ٍـر بسـواد
.....................................
لْ ْر َّح خلتفـمف ْ
ـن ت ْـ ْ
وتْسختر :اسم مدينتة متي ااحتواز دْتدم ا الشتاعر زائترا ً محمتد بتن حامتد " ْبتو
العباس" الذي ولي بعض كور ااحواز متي يتام المت مون ومتي هتذث المدينتة تْتزْ َّو
شاعرنا امر ْة من الدهادين "انار ااغاني " 114/14أل .دار الكتس".
يطقصردةب68بصب 18ب
ورتفم
جا ْب خعد البيق ال اني ما ف
ص ْ
ي إذا لْ خم يكف ْج ُّد
ف
وهذث زيادة مألبعية ال مكان ل ا.
يطبرتا ب ق ب69بصب 19ب
جا البيق ال اني:
فل مْ فكـلُّ ـم يْ خسـ ْعـع بـ ْجــ ّدتث
ْ -5و تلـ ْعادتــ ٍل مــا يْ خست ْقــ ت خل
وهو فم ْد َّو ار والصواس ْ خن يفوصل ْبيخن صدرث وعجزث بخأل فمنْقَّأل كما معلق عادة.
يطبرتا ب ق ب30بصب 70ب
رواية البيق ال اني مي شرح المقاماق:
وذا إلــع حيــث ال تــدري
ْو فخــ خذ نــصيبــك منـ ــا
يطق علب34بصب 74ب
يفزاد مي التخريج :البصائر والذخائر 182/4
ْودْ خد دْدَّم ال الث علع ال اني مي ألبقاق ابن المعتز والرواية مي ا:
ــر
ال ْ خدبًـ فل المعـرو تمـ خن ْر فجـ ٍل
ْ خلبْ خستفـم عـارا ً علـع ال َّد خه ت
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َّ
شــر
كال ورسّ ت الحشــر والنـ ت

وبع ــق باامــوال ت ف خرغبنــي
ااول م ي:
ْ َّما رواية البيق ّ
ومْعْ خلـقْ بي معـل ابـن الم ـلس إ خذ
ْكعْــم الفـرزدوْ بـالنَّـدى الغ خْم تـر
صل الديوان هو رواية البصائر والومياق.
والم بق مي ْ خ
يطق علب36بص 76ب
يفزاد مي التخريج ْ َّن البيتين ( )5 ،5مي المنتحل96 :
والرواية ميم:
......................................
 -5لْقْ خد لْ ْبستخني ........................
......................................
 -5علع ْنَّ ا .........................
الرا دْ خولم [من البسيأل]:
ْو تم َّما يفزاد مي دامية ّ
ع خ
ع خ
ـن فم ْر َّكبــ ٍة
ـم ذراعـي ْ
ْ -1زْ ا ْل ْ
ا ْ
سحــ ْ تر
ْح خمـ فل الردينـي واَدال ف مـي ال َّ
ْ -5ح خولْيخـن مـا اغتمضـق عيني ب ْم خنزل ٍة
ــر
ّإال و ْكفّـي وسـا اد لـي علـع ْحجـ ْ ت
ع بيطحماسلبيطبص رلب 374/6ب

ويفزاد ْيخضا ً [من المنسرح]:
 -1يْ خ
ـزدا فد لفؤخ مـا ً علـع المـديـل كمـا
س خ
بـال ْمــ ْ
ـن خال تك ْ
يــزداد نْتخ ف
أل تر
ـــال ت
َّ -5
ـرتجي نـداك لـكـ
إن الـذي يْ خ
ـغـاسـل مـن ْ خوبتــ تم خـرا ً
بخــر
ت
ع بيطتشبرهات:ب 640ب

ويزاد ْيخضا ً [من الوامر]:
ور
ْ -1ودا ٍ دونْ ْ خوبتــم النشــ ف
خ
ولكـن
ـون
ْ -5ودْـا ٍل غيـر ْم خي فم ٍ

ي ال يفـقْ ت ّربفــمف مسيــ فر
ْونْــ خ ا
أليـر
بـ خن ْكـ ْد مـا يـدور وما ْي ف
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ع بمحاض يتبيألدباءب 144/4ب

القصيدة  58ص 28
ااول تم َّما مي صل الديوان رابب ال تة بيتاق نف تستبْ خ
ق متي مستالك
جا البيق ّ
اابصار  549/1لمصعس الكاتس وهي دولم:
سم ف
ْ -1دبْ خبـقف مشـي علع الكفَّيخن ْ خلم ف
و للسمـب ْ خســرارا
كمشـي مستـر ٍ
 -5مْ ْمـ َّر يْ خمشـ ف مي درألاسـم دلمي
واللَّ خيـ فل فم خلـ ٍ علـع ا مـاو ستـارا
ا
وسن
 -5مْقْـال ل َّمـا انجلع من عينم
ْودْــ خد ر ى تكــةً فحلَّــ خ
ق و زرارا
 -4يـا رادـد اللـيل مسـرورا ً ب َّولم
إن الحـوادث دْـ خد يْ خ
َّ
أل فر خدـن سـحارا
س لعدي بن زيتد متي ديوانتم  ،554والتم يتل والمحاضترة
س ف
والبيق الراب فب يف خن ْ
 25ولألرمتتة متتي المنتحتتل  ،95وهتتو بتتال نستتبة متتي شتترح ن تتج البالغتتة البتتن بتتي
الحديد .551/19
القألعة  59ص 29
ضبْ خ
ألقف ميم كلمة (لودّث) من دْ خولم:
البيق ردم ْ :5
مـ خ
إن عـا ْد مي تودّي وجعـق لـ فودّث
صــرا
و ّإال مإنّـي ال ف ْح َّملفـمف إ خ
ض ُّم ا مي المكانين من صدر البيق ،ويجوز
بكسر الواو ،وهو خأل ا صوابم ْ
مْتخ فح ا انار المعجم الوسيأل .1451/1
البيتان ردم  56ص 26
جا مي مار القلوس :824 -849
"و ْ َّما ااربعا ف التي ال تدور مقد دال ابن عباس رضي اللتم عن متا ميمتا رواث عتن
تس فمسختت ْمر" وت ْ ْم َّتل
النبي صلع اللم عليم وسلّم ْنَّم دال" :آخر ربعا مي الش ر نْحخ ا
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بم من دال:
ْو ْوجخ ف ـكْ ربـعـا ال تـــدور
لقـاؤك للمبـ ّكـر يـوم ســو ٍ
وهو اني البيتين وانارث مي محاضراق اادبا 519/1
البيتان ردم  41ص 81
جا مي العمدة  55/1أل .عبدالحميد
ومن شتعر عمتر بتن الخألتاس رضتي اللتم عنتم ،وكتان تم خ
تن ْ خنقْتد هتل زمانتم
للشعرْ ،و ْ خنفْذفهم ميم ْم خعرمة -ويفروى لألعور الشني:
ْـو خن عـليـك َّ
ب ْكـ ّ ا لـم مقـاديـرهـا
مـإن اامــور
ه ّت
وال داصــر عنــك م مـورها
مـليــس ي تيــك منـ يُّ ــا
ومتتي روضتتة العقتتال َّ ْ 158ن ابتتن الزبيتتر نشتتد هتتذين البيتتتين ل َّمتتا ضتتربق
حجارة الح َّجا حائأل الحرم و سور المدينة.
القألعة  45ص 85
ضترغام والصتواس
هناك خأل ا مي ضبأل كلمتة ضترغام التتي جتا ضتبأل ا
ت
ض خرغام وذلك مي دولم:
ت
 -5دْ َّ
ْـو القرى
ـس مي وج ـي خ خ
أل ْ
ــاس
ت ْ خق
ض خرغـام لـدى ال ْب ت
ـأليـس ت
ْ
وودب يضا ً خأل ا مي ضبأل كلمة ْم خوكس إ خذ حقُّ ا ْن تكون فمن ّْونة ،وذلك مي دْولم:
ـر بـكنّـْـاس
خـراض فمسختـ ْ خكبت ٍـر
ع خرتفـمف إع
مــي ْم خوكـ ت ٍ
س ْم َّ
ْ ْ -4
ْ
البيتان  44ص 84
ااول مي الغرر والعرر:
رواية َّ
ع تن اا ف َّم تة
 -1تألسخ ْ
اَم ْرة كما مي صل الديوان
وهو تحري
خ
ستا
وودب خأل ا متي ضتبأل كلمتة ملستا متي عجتز البيتق ال تاني حيتث جتا ق مْ خل ْ
سا بفتل الفا المعجمة.
وإنَّما هي مْ خل ْ
البيتان  48ص 88
صلْةا ابياق خ
اخت ف تل ْ مي نسبت ا وهي:
إنّما هما ت
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َّ -1
ع ْجـسا
إن الزمـان وما يفنـع لم ْ

راس
ْ خبقْـع لنا ذنبـا ً واستؤصـل الـ ف

 ْ -5خبقْـع لنـا فكـ َّل مج و ٍل ومْ َّزعنا
اس
بـالحـالميـن م ـم هـا ام و رمـ ف
َّ -5
إن الجديديـن مي ألول اختالم ما
ناس
ال يْ خفسـدان ولكـ خن يف ف
سـ فد الــ ف
 -4مـال يْـغف ّرنَّـك ضغـان مز ّملـة
االبر الدامـي ب حـالس
دْـ خد ي خفركـس
ف
 -2ال ت خْألعْ ْمـ خن ْ
ألعْما ً يدني إلع ألببٍ

َّ
اس
إن المألامـب مْ خقـ ار والغنـع اليــ ف

 -8للنـاس مـا ال ولـي ماالن مال ما
اس
إذا تحـارس ْهـخ فل المـال فحــ َّر ف
صب ْحقف ْ خم تل فكـمف
 -9مالي الرضا بالّذي ْ خ
ناس
ومالـي اليـ س تم ّمـ ْا يْ خملـ تكف الـ ف
يزاد مي التخريج ْ َّن البيتين  8و 9منسوبان البن حازم مي ا مل والمت مول
سان مي خالو الوزيرين  461وليسق
 19واابياق  9 ،8 ،2 ،5منسوبة البن ْح ّ
مي شعر عبدالرحمن بن حسان و ُّ
ان ْ َّن ابتن حستان تحريت البتن حتازم وال التث
والرابب نف تس ْبا لبعض الجعفريين مي ديوان المعاني .544/5
س للخنسا مي ديوان ا .25-21
س ف
واابياق  5-1ت ف خن ْ
القصيدة  49ص 89
ااول مي ب جة المجالس كالتالي:
روى البيق ّ
ْج ْع خلـقف غنيمـة ااألمـا ي سـا ً
مـ دتنـي إلـع كـن ٍ وديــب
وروى صدر البيق ال اني:
غ خفــالً
مْتت خلـكْ مـأليّـة ا مـال ف
.....................................
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القألعة  46ص 86
رواية عجز البيق الرابب مي الفر بعد الشدّة كالتالي:
الرجــو
لْـ ْعـ َّل دهتـرا ً ْت ْـع بتنْحخ ــ ٍس
ْوب َّكـر بال َّ
س خعـ تد مـي ّ
وما بتم مي صل الديوان هو رواية الوردة ،ودد ضبألق الفعتل ْي فك ُّتر علتع
ض ُّم ا.
هذث الرواية بكسر الكا والصواس ْ
القألعة  49ص 89
يتتزاد متتي التختتريج ْ َّن البيتتق الستتادس من تتا متتي المنتحتتل ،111 :واَيجتتاز
واَعجاز 28 :منسوس لمحمد بن وهيس ،ولمسكين الدارمي مي الفتر بعتد الشتدّة
ولتتتيس متتتي ديوانتتتم ،واابيتتتاق متتتي البصتتتائر والتتتذخائر  165-164/4بتتتال نستتتبة
وباختال مي الترتيس والرواية .و بق هنا رواية البصائر:
 -1وسارية لم تسر مي الليل تبتغي
مناخـاً ،ولم يقصـر ل ا القيد مانـ فب
ق حيث ال تجري الرياح ولم ت ف خ
س ْر خ
نخ
ْ -5
لـوردٍ ،ولم يقألـب ب ا البي ْد داألــ فب
 -5تسير ورا الليل ،والليـ فل ضارسا
سـميـر وهاجــ فب
بـ كنامـم ،ميـم
ا
والبيق السادس ميم رواياق:
مي المنتحل وب جة المجالس :وإنّي ارجو اللم ْحتَّع ْك ْنَّما
والعجز مي اَيجاز واَعجاز:
ْ ْرى بجميل َّ
الا تّن ما هو صانـ فب
.....................................
القألعة  25ص 95
يزاد مي التخريج:
وانار ديوان بي ااسود الدؤلي 124 -149
البيتان ردم  25ص 95
جا مي التخريج ْ َّن البيتين مي كلماق مختتارة  182/5منستوبة لعبتدااعلع
وهو وهم صوابم :كلماق مختارة.54 :
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ومي البيتين اختال
 -1مي دس الدنيا والدين:

مي الرواية بين المصادر بتم هنا:
ــر َّن لــك معــرومــا ً
ا خش فك ْ

َّ
"مإن ه َّمك بالمعرو ".
ومي المستألر
 -5مي البديب مي نقد الشعر ومجموعة المعاني:
وال لومك إ خذ
والعجز مي الفاضل:
مالشـي بالقـدر المجلوس معرو ف
ومي التذكرة السعدية:
مالشـي بالقدر المصرو معرو ف
ومي المستألر  :مال َّ
ش فر بالقدر
ومي مجموعة المعاني :والشي بالقدر
ص ْح فل عجز البيق ال اني ليصبل:
ْويف ْ
ماخا ْ خمـر خ
بالقْ ْد تر خالمعـرو ت ْم خ
ص فرو ف
القألعة  24ص 94
يزاد مي التخريج ْ َّن اابياق مي:
عيون ااخبار 548/1
والبيتان  5-1مي سرا الملوك 186
ااول ميم:
ورواية ّ
 -1ال الفقر ا
عار وال الغنع شر ف
البيتان ردم  22ص 92
يزاد مي التخريج:
البيتان مي مصل المقال  145بال نسبة
وتباينق المصادر مي الرواية:
 -1مي ن اية اارس:
كي تفاردتما
-921 -

 -5مي التم يل والمحاضرة ون اية اارس جا صدر البيق:
.....................................
ولـم يـك لـي شكـالً مفاردتـم
مي مصل المقال وب جة المجالس والغرر والعرر:
.....................................
لـم يكـن مـن شكـلي مفاردتـم
والعجز جا مي التم يل والمحاضرة:
ولـلنـاس شكـال.
القألعة  28ص 98
اابياق من البحر المجتث وليس من مجزو الخفيت كمتا جتا متي التقتديم.
ْويفضا إلع القألعة بيق بعد البيق ااول وهو:
 -5ال ت خْل ْح َّن بالبكا  ...................علع منز ٍل عفا
ويفضا بعد عبارة :ومي مختار ااغاني  :65/9عدا  5و2
ويزاد مي التخريج:
ااول ميم:
اابياق  8-2 ،5-1مي عيون ااخبار  114-149/5ورواية ّ
ومـن العيـش مـا صفــا
خـذ مـن الـدهـر مـا كفـا
القألعة  29ص 99
البيق الم بتق متي صتل التديوان هتو الختامس متن دألعتة نشتدها متي عيتون
ااخبار  58/1ولم ينسب ا ،وصاحس ب جة المجالس هو الذي نسس البيق المذكور
البن حازم والقألعة هي:
 -1وغـرة مـ ّرة مـن معـل غــ ّر
و
وغـ ّرة مـرتيـن مـعـال مـــو ت
 -5مـال تفـرح ب مـ ٍر دْـ خد ت ْْولّــع
وال ت ْـ خيـ ْ خ
س مـن اامـر السحيــ ت
 -5مـ َّ
س
رس يْ خبعفـ فد بْ خعـد دفـ خر ٍ
إن القـ ْ
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ْ -4و ْمـ خن لْـ خم يْت َّـ الضحضا ْح زْ لَّ خ
ق

ويـدنـو البعـ فد خ
و
بالقْـ ْد تر الـمســو ت
بـم دـدمـاث مـي البحـر العميــ ت

 -2ومـا اكتسـس المحامـد ألالبـوها
بم ــل البشــر والوجـم الألليــ ت
القصيدة  26ص 96
جا مي مار القلوس :584
س الم تل ،دتال ابتن حتازم البتاهلي متي تلتون
"البغل ك يتر
التلتون ،وبتم يفضخت ْر ف
ّ
البغل:
م علــع المــودّة للــرجـال
مـا لــي ر يتــك ال تــدو
آخيــقْ  ،فودُّك مــي سفـــا تل
فمـت ْــبْــ ت ّرما ً بــدا ً بتـ ْمــ خن
ولم ي ق البيق موضب الشاهد وهو دولم:
ٍم تم خــ ْل خــالو البـغـــا تل
فخلف ا جدي اد فك َّل يْ خو ...................
يزاد مي التخريج ْ َّن البيتين  9و 6مي مواسم اادس 545/1
وم َّما يزاد مي دامية العين [من الوامر]:
س بْ خيـنْ النَّـاس عندي
سـ َّوى اليـ ف
و ْ
ْولْـ خن يْ خشقْـع بـي الرجـ فل الوضيـ فب
ع بيآلملبويطمأمول:ب 33ب

القصيدة  81ص 61
س لم ولغيرث
س ف
القصيدة م َّما يف خن ْ
ومي ألبعة د .زكي مبارك لزهر ا داس  241/5جا ق اابياق
إذ دال الحصري مي صفحة :244
َّ
إن ما نشدث الجاحا من دولم ا خر:
ْذ ُّمـوث بـالحـ ّ ت وبـالبـاألــل
ْو ْمـ خن دعـا النـاس إلـع ْذ ّمـة
هتتو متتن بيتتاق لمحمتتد بتتن حتتازم البتتاهلي  ...........................و نشتتد
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وم َّما يدعم نسبة اابياق البن حازم ْ َّن مؤل زهتر ا داس كتان بتين يديتم
اابياق ت
صرح مي كتابم  911/4أل .د .مبارك.
شعر محمد بن حازم الباهلي كما َّ
واابيتتاق  2-4متتي اَيجتتاز واَعجتتاز  25منستتوبة للحكتتم بتتن دنبتتر و بتتق
رواية زهر ا داس مي اابياق وه نذا شير إلتع روايتة المصتادر ااخترى تم َّمتا لتم
بتم مي الديوان.
 -1مي شباث الخالدين والحماسة البصرية:
تـــعر مــن صـفـحـي
 .............................لمـا
ويزاد مي رواية البيق ال اني ما جا مي ا داس
صتـا ً
 -5ماخـش سكوتـي مألنـا فمنـخ ت
ميــك لتحـسيـن خنـا القـائــل
سامب السو ومي الخزانة:
س ت
ام فب الشر ،ومي جمب الجواهر :مْ ْ
 -5مي الوردة :و ْ
ام فب الذ ّم.
س ت
وال َّ
 -6ومي شباث الخالدين والحماسة البصرية:
.....................................
تبصــر مـي عاجــ تل شدّاتـم
ف
تَصحرح :ب
صدخر البيق ردم  9مي ألبعتنا َّ
"مإن ذا العقل إذا ْهيَّجخ تْمف" وهو خأل صوابم:
جا ْ
َّ
مإن ذا العقل إذا هتجخ تْمف
يطق علب46بصب 86ب
رزديدبفيبيطتخ رج :ب
ااول مي سمأل الآللي551 :
والبيق َّ
منسوس ابي فدلْ
والذي مي شعر دعبل  428أل .الدكتور ااشتر
البيتان  5 -5والرواية هناك:
 -5ل َّما ْر ْ خ
ق شيبـا ً يلـو فح بمفـردي
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و فمت ْ ْجـ ت ّمــ تل
ْ
صـدَّق صـدود مفـار ٍ
 -5مْ تالـ خلقف ْ خ
س وصلـ ا بتذلُّـ ٍل
أللفـ ف
ْوال َّ
س ْيـ خغ تمـ فزها بـ ّال ت ْ خفـعلــي
شيـ ف
يطقصردةب47بصب 87ب
رزيدبفيبيطتخ رج ب
س تم خعقف 19-19
ّ َّن اابياق عدا ردم  4مي حسن ما ْ
منسوبة لصالل بن عبدالقدوس وانار ديوانم 155
ويزاد مي القصيدة دولم بْ خع ْد البيق ال الث:
ي وال سبـيـ فل
ضـ ٌّن لـمـخـ...
فحـ ّرا ً مـال ْ
...ـلــوو عـلـ َّ
البيتان ردم  88ص 68
جا ق الرواية مي ألبعة دار الألباعة المحمديتة بالقتاهرة  1922للفتر بعتد
الشدّة كما يلي:
ضـاق وحاجـة
 -1أال ُرب أَمـر قَد أ َ َ
لهـا بيـن أحشـاء الضلـوع عويـ ُل
 -2فَلَـم ت َل َبـث األيام أَن عاد عسرها
بيـســر ونُجـح ،واألمـور تحـو ُل
وجا مي مألبوعة الديوان " تليفس ٍخر" وهو تحري ا مألبعي.
وم َّما يزاد مي دامية الالم دْ خولم [من الوامر]:
ت
ـر سـؤالـك بالعـألـايـا
ْ -1و فم خنت تْا ا
و شـر ف مـن عألـايـاث الســؤا فل
أل خوعـا ً
ْ
 -5إذا لـم ي تـك المعـرو
مْـ ْدعخـم مْـالت َّـن ُّ
ع خنـمف مـــا فل
ْـزث ْ
أدببيطدنرابويطدر :ب 449ب

ودال يمدح الحسن بن س ل [من الوامر]:
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س خ ـل
 -1و ْ خغنْع اللم بالحسن بن ْ
 -5كـ َّن اللم ْو َّكـلْــمف ديامــا ً
 -5مـ نق الديـن والدنيـا جميعـا ً

أل خ
ْم ْ خل ْقيخقف العصا و ْح ْ
ألـقف ْرحخ ـلي
شـ ٍر وبجمـب ش خْمـ تل
بحاجـة ْم خع ْ
س خ تل
و نق الناس وحـدك يا ابن ْ
يشتقاقبأسماءبيطله:ب 448ب

مي خبر رواث الزجاجي عن بي العباس الديناري ،انار تعليقاق المحق .

القصيدة  89ص 69
يزاد مي التخريج
اابياق  8 ،6 ،5 ،1مي حماسة الارما  52/5ومي ا:
 -1مقد الشباس بيوم المر فمتَّصل
وهي رواية ااغاني أل .دار الكتس 94/14
.......................... -5

لم يب منك لم .....................

ويزاد مي تخريج البيق السادس:
ب جة المجالس 516/5
محاضراق اادبا 558/5
والمخالة81 :
والمنص  819 :بال نسبة.
والبيتتتان  9 ،8متتي "بكتتا النتتاس علتتع الشتتباس وجتتزع م متتن الشتتيس" البتتن
الجوزي بتال نستبة .اناتر المتورد  5متج 5ص 145بتحقيت ااستتاذ هتالل نتاجي،
وهما مي العقد  ،46/5ومي مجموعة المعاني 152ومي اللألائ

والارائ

.145

واابياق " "9 ،8 ،5 ،15مي شرح بياق مغني اللبيس للبغتدادي ،569-568/5
توراو متتي الوستتاألة  545ومتتي التبيتتان  14 ،9ومتتي
والبيتتق الستتابب منستتوس لمحمتتود الت ّ
تم ال اام ال للعبدري الشيبي .599/1
اختال مي الرواية
 -1مي العقد وشرح المقاماقْ :ولَّع الشباس مخ ّل الدمب
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 -5مي الوردة وشرح بياق المغني :لـم يبـ منـك لـم رسـم
 -4مي الوردة :ناعم ذبل
 -2مي الوردةْ :ي خغشْع الغواني ويزهاها
 -8مي المخالة :مب الشباس بيوم .ومي ب جة المجالس :إذهس إليك مما الدنيا
 -9متتي الزهتترة وستتمأل الآللتتي والحماستتة الشتتجرية ومجموعتتة المعتتاني وشتترح بيتتاق
المغني "ذنبا ً عند غانية" ومي الوردة "ذ ّما ً عند غانية"
 -9مي المخالة :ال ّد ُّل والخج فل
 -15مي ديوان المعاني :شرخ الشباس لقد بقيق.
القصيدة  86ص 69
تصبل كما يلي:
ودال [من البحر البسيأل]:
 -1ميـ ْم المقـا فم ،و ْك خم ت ْ خعت ْامفـكْ ال تعلْ فل
سب فل
ضادْ ت
ض بـالفتيـان ْوال َّ
ق اا ْ خر ف
مـا ْ
إن فك خنـقْ ت ْ خعلْ فم ْ َّن اارض واسعةا
 -5خ
مي ـا لغيـرك فم خرتـا اد ْو فمـ خرت ْ ْحــ فل
مار ْحـ خل َّ
مإن بالد اللم ما فخ تلقْـ خ
ق
 -5خ
إالّ ليفـ خسلْكْ تم خن ـا الس ـل والجبـ فل
إن ضـاو لي بْلْ اد يْ َّم خمقف لي بلدا ً
 -4خ
خ
وإن نبـا منـز ال بي كـان لي ْبـ ْد فل
ع خ
ْ -2و خ
ـن و ّدتث ْر فج ال
إن تْغْيَّـر لـي ْ
صفْـع المـودّة لـي من بْ خعدث ْر فج فل
ْ خ
س ْ ْمـالً
صاح ٍ
 -8لْ خم يقألب اللم لي من ْ
س ْ ْم فل
ّإال ت ْجـدَّد لـي مـن صاح ٍ
ع خم ار فدامعف خم
صبـ فل بي ف
 -9ي خفم تسـي ْويف خ
عـ ّود الحسنع مما بر ْح خ
ق
 -6اللم دْـ خد ْ

ي ْحت َّـع يْ خنفْـ ْد ااجــ فل
بـرزو ربـ ْ
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 -9ال ت خْمت ْ ت ـ خن بـدا ً خديـك من ْ
أل ْمبٍ

صــ فل
تم خنـمف لنـا نتعْـ ام تْتخ ْرى ْوتْت َّ ت

ور حيـن يف خبت ْــذ فل
ممـا لوج ـك نـ ا
 -14وابغ المكاسس خ
من زكع مألالب ا
تمـ خن حيـث تفحخ ْمـ فد ْحتَّع ينف ْد ااج فل
التخريج:
القصتتتتيدة متتتتي ب جتتتتة المجتتتتالس  552/1عتتتتدا ال تتتتاني والتاستتتتب والعاشتتتتر
ومتتتتي المحاستتتتن والمستتتتاوى " 548 :دار صتتتتادر" عتتتتدا ال تتتتامن بتتتتدون نستتتتبة
واابيتتتتاق  2 ،4 ،1متتتتي اَبانتتتتة  542لمحمتتتتد بتتتتن حتتتتازم واابيتتتتاق  6 ،4متتتتي
المنص "أل .الدكتور الداية".245 :
اختال الرواية:
 -1مي ب جة المجالس والمساوى :
كـم المقام ،وكـم تعتادك ال تعلْـ فل
ومـي اَبانـة :ميـ ْم المقـا فم وكـم ْي خعت ْـادفك الملـ فل
 -4مي اَبانة والمنص  :خ
إن ضاو بي ْبلْ اد حيالم :المنص  :عوضاً ،اَبانة :بل اد
 -6مي المنص والمحاسن والمساوى :
عندي لم نتعْ ام تْتخرى ْوت ْ خنت ْ تق فل
القألعة  94ص 91
يزاد مي تخريج اابياق:
شرح ن ج البالغة "أل .بو الفضل إبراهيم"  96/16بال نسبة والرواية ميم:
......................................
 -1ال ت ْ خد فخ ْلنَّكْ .......................
 -5ال تْجخ بْ ْ خ
بالر ّد وجم مؤ ّمـ ٍل
دْ خد رام غيرك ْ خن يـرى ْم خ فمـوال
ـن ّ
وجا الرابب دبل ال الث والرواية:
 -4ت خْلقْع الكريم مْت ْ خست ْ تد ُّل
القصيدة  95ص 94
يزاد مي اختال الرواية:
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ْ :
غيخر فم خستْحخ ٍذ
 :ال تراني  ......ومي تاريخ بغداد :ف خك تر فم ذا ما ٍل
 :ال وال يزري ،وكذلك مي تاريخ بغداد
ص َّرمني المر
 :كيفما ْ

 -4مي حماسة الارما
 -2مي حماسة الارما
 -8مي حماسة الارما
 -6مي حماسة الارما
القألعة  94ص 94
البيق الرابب لتم يت ق متي ألبعتة دار الألباعتة المح ّمديتة متي القتاهرة1922 :
من الفر بعد الشدة للقاضي التنوخي.
القصيدة  92ص 98
يزاد مي تخريج لألبياق:
وهي عدا " 14و "15مي اشتقاو سما اللم للزجاجي 196 -199
اختال الرواية:
 -1مي اشتقاو سما اللم :ودالوا لي ْمدْحخ قْ
ومر بي خمسون حوالً
 -5مي اشتقاو سما اللم :بلوق َّ
 -2مي اشتقاو سما اللم :يفقاب فل بعض م بْ خعضا ً
 -8مي اشتقاو سما اللم :وألا
 -9مي اشتقاو سما اللم :ويفر كربة
ي
 -6مي اشتقاو سما اللم :ودد يفؤتع البر ُّ
 -9مي اشتقاو سما اللم والدياراق :ترجمةف انون
مإن يك ما يفنْ َّ
 -14مي اشتقاو سما اللم :خ
شر
 -15مي الدياراق :حلي فم ،ومي اشتقاو سما اللم :حمدق ر يي
ضبْ خ
ألقف الفعل يعد من دولم:
ودد ْ
 -5ممـا ْحـ اد ْيع ُّد ليـوم خيـر
وهو خأل ا صوابم "يف ْعدُّ" مليعلم.
القألعة  98ص 96
يزاد مي القألعة دولم:
إن كان خـا ً
صـ خرك خ
 -4كيـ لْ خم ْي خن ف

وال حـ اد يعـود علـع حميــم

-922 -

ذا تحفْــااٍ تع خنـ ْد ْمـ خن دْـ خد ْ
الْ ْمـ خك
 -2مـ هنـم إنَّـم تم خ
ـؤمــ تم
ـن لف ت
خ
ــوان كـر ْم خ
ــك
ــر خد فد ب
ٍ
إن ت ف ت
اناتتر ديتوان صتتالل بتتن عبدالقتتدوس 121 :وشتترح ن تتج البالغتتة البتتن بتتي
الحديد أل .بو الفضل إبراهيم .115/9
والذي مي المستألر  68/1هما البيتان  5-1منسوبين لصالل.
واابياق بدون عزو مي حماسة الارما .161/1
وااول وال اني مي ب جة المجالس  452/1بال نسبة.
ّ
اختال الرواية:
 -1مي ب جة المجالس وحماسة الارما والمستألر وديوان صالل:
من يخب خّركْ ب ْ
شتخ ٍم ْ
ع خن خٍ
 -5مي حماسة الارما والمستألر وديوان صالل:
ذا شي ا
ومي ب جة المجالس:
شتخ ام
ذاك ْ
الضبأل:
ااول مضبوألا ً كما يلي:
جا البيق ّ
ْ -1م خن ي خفخبترك بْسسّ ٍ عن خٍ
وهو خأل ا صوابم:
سسّ ٍ ْ
ْم خن ي خفخبتّ خرك ب ْ
ع خن ْخٍ
القصيدة  96ص 144
يزاد مي التخريج:
ااول لمحمد بن حازم مي ب جة المجالس .29/1
البيق ّ
واابياق  2 ،4 ،5مي معجم اادبا  115/14البن بي حصينة.
واابياق  9 ،8 ،2 ،4متي ب جتة المجتالس  544/1لتم و البتن بستام ومي تا
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بيق زائد هو دولم:
ْ -6والنَّـ خذ فل نْــ خذ ال خ
وإن ت ْ ْكنَّــع

وصـار ذا منـألــ ٍ وشــان

اختال الرواية:
 -4مي معجم اادبا :
ْشْـ ُّد مـن مـادْــ تة َّ
الزمــان

هــوان
ــر علــع
مقــام فح ٍ ّ
ت

 -2مي الزهرة:
إذا نبا منزل .........................

......................................

 -8مي ب جة المجالس:
ف
يلبث ..............................
ال

هوان
 ............................إلع
ت

القألعة  61ص 145
اختال الرواية:
 -1مي المستألر  :الموق س فل عندي.
 -5مي المستألر  :فمقْ َّ
ألعاق اا ْ تعنَّة.
وم َّمابرزيدبفيبقافرلبيطنو ب[م بمجزوءبيطكامل] :ب
ِ
 -1يـا سيـ ْر َّ
الأل ْمـب الكــا
وان
ذ ت
س مـي غــ تّل ال ـــ ت
َّ -5
إن عــ َّز اليــ س خيـ ار
لـكْ تمـ خن ذ تّل اامـانـــي
ص خف ْو َّ
عــ.
ان
 -5ســامـل الدَّهـ ْر إذا ْ
.ــ َّزْ ،و فخـ خذ ْ
الزمـ ت
الحــ خر
دم ذو ت
ص ،و ْ خـ ْرى ذو التـوانـي
ت
 -4فربَّمـــا عـ ْ
أدببيطدنرابويطدر ب 604-604ب

ويزاد يضا ً [من السريب]:
ـن مـن اَخـوان فم خست خْـوحشــا ً
ْو فك خ
ـــان
ي ٍ بـجنَّ ت
توحخ ـشْــةْ إ خنـ تســ ّ
ع بيطصديقلبويطصدرقب 361ب
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوجاءبفرهبيس بيطشاع ب"يب بخاز "بوهوبتصحرف ب
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البيتان ردم  64ص 148
يزاد مي التخريج:
مي مرو الذهس  444-445لمحمد بن خازم.
ونستتب ا الجرجتتاني متتي المنتختتس متتن كنايتتاق اادبتتا  91 :ابتتي التبعتتي القاستتم بتتن
ألرخان.
القألعة  62ص 149
يزاد مي التخريج:
وهي البن حازم مي العقد .48/5
الوراو مي مواق الومياق " 64/4أل .إحستان عبتاس" واناتر
وهي لمحمود ّ
الوراو.151 :
ديوان محمود ّ
الوراو.
وهي مي الكامل  251/5لمحمود ّ
الوراو.
و ْ خن ْ
ش ْدها الجاحا مي البيان والتبيين  196 -199/5لمحمود ّ
انار شرح بياق مغني اللبيس .568-562/5
ودال البغدادي مي شرح اابياق:
س من ْ َّن الرج ْل يفعْ َّزى علع تل مالتم ،وال يفعْ َّتزى علتع مْ خقتد شتبابم ،ودولتم:
" ْت ْع َّج ف
ي متو ّجب ،يعني ْ َّن الناس بْ خعض م يبكي علع
ممن بين باكٍ لم مو ْجب ،بفتل الجيم ،خ
مقتتد مالتتم ويتوجتتب لتتم ،وبعض ت م يف ْع ّزيتتم ويغتتذ إليتتم ،متتن ْ ْ
غ تذَّ إليتتم ،بتتالغين وال تذّال
المعجمتتتين ،ي :ستتر إليتتم بالتعزيتتة ،وشتترخ الشتتباسّ :ولتتم المستتتلزم لألراوتتتم
ونعومتم".
القألعة  68ص 146
البيق ال الث لم ي ق مي ألبعة دار الألباعتة المحمديتة بالقتاهرة 1922م متنْ
الفر بعد الشدّة للقاضي التنوخي.
ْودْ خد ودب خأل مي ضبأل عجز البيق ال اني مجا كما يلي:
.....................................
ينجـو و ْخ خيـ ْرتـم مـا ْدـدّر اللم
والصواس:
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.....................................
يـرتفـمف مـا دْـدَّر اللم
يْ خنجـو ت
وخ ْ
س لم ولغيرث ولم ف خبتم مي ديوانم ْد خولفم [من البسيأل]:
س ف
ت
وم َّما يف خن ْ
ق والدّلجـا
 -1مـاذا يف ْك تـلّفـفكْ الروحـا ت

س اللُّ ْح ْجـا
البـ ّر ألـوراً ،وألورا ً ت خْر ْك ف
ق مي الرزو فخ خ
ص ْر خ
أل ْوتفمف
تع دْ ف
ْ -5ك خم من مْ ً
ْ خلفْ خيـت فـمف بسـ ـ تام الـرزو دْـ خد مفلجــا
َّ -5
إن اامـور إذا انسـدق مسـا تل فك ـا
ارت ْتجـا
مالصبـر ي خفت ْـ فل من ـا كـ ّل ما خ
ألــالْبـ ْةا
ق فم ْ
وإن ْ
سـ َّن خ
ألالـ ْ خ
 -4ال ت ْ خيـ ْ ْ
إذا ا خست ْـعْ خنـقْ بصبـر ْ خن تـرى مْ ْرجـا
 ْ -2خخ تلـ خ بذي الصبر خن يحاع بحاجتم
ْو فمـدخمـ ت تن القْـ خر ت لألبـواس ْ خن يلجــا
ضعْ ـا
 -8ماأللس لرجلك دبل الخألـو ْم خو ت
عـ ْال زْ لْقْـا ً عـن غـ ّرةٍ زْ لْ ْجــا
مْ ْمـ خن ْ
ْاربفـم
 -9وال يْغفـ َّز خنـك صفـو نـق ش ت
مْـربَّمـا كـان بالتـكديـر فم خمت ْـ تزجــا
اس ّإال تمـ خن تلقْـاح ـم
 -6ال يف خنتـ فج النـ ف
يبـدو لقـاح الفتـع يْ خومـا ً إذا نفتتـجــا
التخريج:
انار شعر محمد بن بشير الخارجي بتحقيقنا .154-155
واابياق مي شعر محمد بن يسير الرياشي الذي جمعم شارل َّبال ونشرث مي مجلة المشرو.
 الجز ال الث من السنة التاسعة وااربعين -يار -حزيران 556 -569 -1922واابياق مي الصفحة  544من الشعر المذكور.
ودد جا مي البيان والتبيين  584/5بيق هو:
البرَمنَعَبنَّـ برَأسببمـ ب ُم اطبـلب ب

فَ َ
سربـ ِلبرَومـاب بَّمـابيُنت َ َه َجا ب
ضبرّـقبيط َّ
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وعلت عليتتم بقولتتمْ :ي خ
ستتاخ البيتتان – يعنتتي
ا تتر ْ َّن هتتذا البيتتق ا خنت ْ ْحلتمف ْ ْحت فد نف َّ
البيان والتبيين.
سيخل تصحي
دف خلقف ْ :ونْ خقلفمف مي البيق المذكور :ال َّ

سبل -بالبا الموحدة التحتية.
صوابم ال ُّ

واابياق ( )9-8-2-5مي الوامي بالومياق  121/5لمحمد بتن بشتير الحميتري البصتري
ص َّوبخناث مي شعر محمد بن بشير الخارجي.6 :
بي جعفر ،و فك ّل هذا ت ْ خ
صحي ا ْ
واابيتتاق عتتدا الستتابب وال تتامن والتاستتب متتي شتترح الحماستتة (مرزودتتي) 1195/5
المقألوعة  458لمحمد بتن بشتير ،ومتي شترح الحماستة (تبريتزي)  99/5اابيتاق
( )9-1واابياق ( )6-9-8-2-5-4-5-1ب ذا الترتيس لمحمد بن بشير مي التذكرة
السعدية .568-562
واابياق ( )2-5-4مي ب جة المجالس  552/1لمحمتد بتن بشتير ودتد كتان نشتدها
مي  165/1وخ َّْرجناها.
واابياق ( )2-5-4مي العقد  541/1بال نسبة ،وميم  94-89/1اابياق (-5-5
 )2-4بتتال نستتبة .والبيتتق ال التتث متتي الحماستتة البصتترية  5/5بتتال نستتبة .والبيتتق
ااول بتال نستتبة متتي
الختامس متتي بصتائر ذوي التمييتتز  526/4بتتال نستبة .والبيتتق ّ
شرح الحماسة (مرزودي)  1548/5وابن المعتز ْوحخ ْدث نسس بعض بياق من هذث
القصيدة إلع ابن حازم .واارجل ْنَّ ا لمحمد بن يسير الرياشي.
واابياق مي ااغاني  45-41/14لمحمد بن يسير الرياشي.
واابياق  8-5لمحمد بن حازم مي ألبقاق ابن المعتز .546
اابياق  9-1مي المحمدون  181لمحمد بن بشير الحميري البصري.
واابياق  2-1مي الشعر والشعرا  699لمحمد بن يسير.
واابياق  9 ،2-5مي البيان والتبيين  584/5لمحمد بن يسير.
واابياق  2-5مي ب جة المجالس  165/1لمحمد بتن يستير ،ولمحمتد بتن بشتير
مي .552/1
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واابياق  4-5مي المستألر  91/5لمحمد بن بشير الشارجي وهو تصحي صوابم
"الخارجي" انار ديوان محمد بن بشير الخارجي بتحقيقنا وألبب دار دتيبة .1964
والبيتتتان  9-8متتي معجتتم الشتتعرا  525لمحمتتد بتتن بشتتير الرياشتتي وهتتو تصتتحي
صوابم محمد بن يسير الرياشي بالسين الم ملة.
واابياق  2-5بال نسبة مي عيون ااخبار .154/5
اختال الرواية:
سا تل فك ا.
 -5مي ألبقاق ابن المعتز :إذا ف
سدَّق ْم ْ
ومي البيان والتبيين والمستألر " :إذا استدق مسالك ا".
مي ب جة المجالس :مالصبر يْ خفت ف ف .
 -4مي البيان والتبيين:
ال يْ خمنْ ْعنَّـك يـ س مـن مـألالبــة
مضيُّ السبـل يومـا ً ربَّمـا انت جا
 -2مي المحمدون "ودائم الفز ".
 -8مي معجم الشعرا والمحمدون :ابصر لرجلك.
س لم ولغيرث ولم ي ق مي ديوانم دْ خولم [من الخفي ]:
س ف
ت
وم َّما يف خن ْ
ْو تلـ تذ خكــ تر ا داس ْواخا ْ خ
س
ْ -1جـ ّدتدا ْمجخ لسـا ً لْ ْع خ ـ تد الشبـاس
ألــ ْرا ت
س
 -5واسقيـاني ،إذا تجاوبـق ااألـ.
.ـيار رألـليـن بادّكـار الشبـا ت
ف
س
ْدرق فح َّميـا الـ
 -5مي فك ف و ٍل إذا است ّ
ـك تس لْ خم ينألقـوا بغيـر الصـوا ت
س
 -4ناروا مي الكالم والنَّحو والشعـ.
.ــ تر ،مْ ف ـ خم فح َّجـةا علع اا ْ خلبْــا ت
س
 -2وإذا ما ْحفْـا النديـ فم ْدْالـو..
وردّوا ااحـالم دون الو ا ت
..ثْ ،
يطتخ رج :ب
اابياق عدا الخامس مي مسالك اابصار  511/1منسوبة البن حتازم وهتي
وااول وال اني مي من
عدا ال اني مي دألس السرور  596 -599منسوبة للعألوي
ّ
غتتاس عنتتم المألتترس  569للعألتتوي يض تاً ،واناتتر شتتعر العألتتوي متتي "شتتعرا
بصريون من القرن ال الث ال جري" ت لي محمد جبار المعيبتد ،منشتوراق مركتز
دراساق الخليج العربي  1999ص .29
-911 -

اختال الرواية:
 -1مي دألس السرور :واسقياني علع ال وى والتَّصابي.
مي مسالك اابصار :وارعيا حرمة الصبا والتَّصابي.
 -5مي مسالك اابصار:
تـار ك سـا ً الدّكـار الشبــاس
واسقيـاني إذا تجاوبـق ااو..
 -5مي مسالك اابصار:
...ـ س ............................
 ...........إذا استْقْ َّرق فح ْميَّا الكـ..
 -4مي مسالك اابصار:
سـوا شـدّة الـزمـان مـالنـوا
مـار ف
واستـفـادوا مـحـاســـن ا داس
وم َّما ينسس لم ولغيرث وليس مي ديوانم دْ خولم [من الألويل]:
ت
ع خوقْ الشيخ شيخا ً ْه ْج خوتْمف
 -1إذا ما ْد ْ
و ْح خسبفكْ ْمدخحـا ً للفتع دْـ خول :يا مْـت ْع
ضـ خ
ق
 -5ف ْ
يام الشـباس التي ْم ْ
شبتّمف ْ
و ْيَّامنـا مي الشيـس بالفقـر والغنـع
يطتخ رج :ب
ااول مي محاضراق اادبا .552/5
ّ
ص َّح اسم الشاعر " بو حازم".
و ْ
الوراو وليسا مي ديوانم.
ومي ب جة المجالس  558/5نت خسبْت ف ما لمحمود
ّ
وجا مي ا مل والم مول45 :
للباهلي وديل للعلوي البصري:
ْولْ خسـقف َّ
ار إلـع جانـس الغنـع
بناـ ٍ
إذا كانـق العليـا ف تمـ خن جانس الفقـ تر
والبيق من دصيدة تجدها مي شعر بي سعد المخزومي .56 -59
ونسب ا ابن المعتز متي ألبقاتتم  594 -595للخريمتي و نكتر نستبت ا ابتي
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سعد المخزومي وتجدها مي ديوان الخريمي .91
والبيق ال اني ال ة مي الزهرة  156/1ابي سعد المخزومي ،ومي معاهد
التدر الفريتد روى البيتق
التنصيص  599/1للمعذل بن غتيالن وميتم ْ َّن صتاحس
ّ
ابي سعد المخزومي.
وهو َّول ا نين مي معجم الشعرا  96ابي سعد المخزومي و لغيرث.
ي متتي البيتتتان والتبيتتين  ،549/5ومتتي ااغتتتاني
وهمتتا اعرابتتي متتتن ألتت ّ
 559/15لعبد الصمد بن المعذل وليسا مي ديوانم ،وبال نسبة متي عيتون ااخبتار
 549/1وهو بال نسبة مي الصناعتين .455
اختال الرواية:
مي معاهد التنصيص والزهرة ومعجم الشعرا والبيان والتبيتين وااغتاني
والصناعتين:
ْولْ خسقف بميّال
مي عيون ااخبار ومعاهد التنصيص:
مي جانس الفقر.
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ملح بمقال محمد بن حازم
لقد ْ خ
أللْعني ب خ ْْرة خي ااستتاذ التدكتور جليتل العأليتة حفاتم اللتم علتع "كتتاس
الشوو والفراو" ت لي محمد بتن ست ل بتن المرزبتان الكرختي البغتدادي وهتو ديتد
بيألولب
الألبب ْو ْو ْجتدخقف ميتم شتعرا ً البتن حتازم هتو يطق عملب49بمم بيطمدروي بيطبرتما
ّ
ويطثاطثبويط ويرلبفره:
إ ْذا اسختـ ْقـْلّ خ
ق بـك الركــاس

مْحـ ْي ف
خـث ال ْد َّرق السـحـــاس

وحيـث ال يف خبت ْـغْـع مـــال اح

وحيـث ال يفـ خرتـجع إيـــاس
يطشوقبويط يق:بق علب ق ب 406ب

وم ّما يزا فد مي دامية الدال دولم:
ت
سفْـ ار بجانـس ألائـر السعــد
ْ
ى
ْوت ْْر ُّحـ ال ْبـدا ً وألـول ف
ســر ً

ويكـون ْوجخ ـك آخـر الع ــد
ى ابعـد غايـة البفـ خعــ تد
ونْـو ً
ألـول الحيـاة بصـاحس ْو خغــ تد

ض خنـك تمـ ُّل ب ــا
ومـعيشـة ْ

يطشوقبويط يق:بق علب ق ب 97ب

وم ّما يزاد مي دامية الالم لم يضاً:
ت
يا ابن سعيد ال األم ْنَّ خ
ق بـك النـوى
ضـ َّم جفنيك الردـا فد علع ْم خ ـ تل
وال ْ
وال تز خلقْ رهن الشـوو مي دار غربـة
بحيث انت ع شوو ونـا عن اا ْ خهـ تل
ومي غير حفا اللم تم خن فكـ ّل حـادث
أل خ
ومن غير ْرجخ س تإ خن ْح ْ
س خ تل
ألقْ وال ْ
إلع حيث يعوي الذئس ميم من الخوى
وحيث بكع ميم الغـراس من ال ْمحخ ـ تل
يطشوقبويط يق:بق علب ق ب 98ب
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القألعتتة  65متتن التتديوان يتتزاد متتي تخريج تتا الشتتوو والفتتراو :دألعتتة 99
والرواية ميم:
ف
والصيــن
ْ خدنْـع خألـاك السنـد
ف
مقـرون
ــس بـك
و فكـ ُّل نْـحخ ٍ
ت ـوى بـك الريـل إلـع ْب خلــ ْدةٍ
ف
أليــن
ليـس بـ ا مــا وال
مستـوحــش
بحيـث ال يـ ْنــس
ا
ف
مـحــزون
وحيـث ال يفــرح
 -محمد خير البقاعي-
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رُ َ
ضافبإط بمصاد نا ب
ص َّححمف
 -1حسن ما سمعق :لل عالبي ،بو منصور عبدالملك بن محمد (459هـ)ْ .
محمد صادو عنبر .أل 1مألبعة الجم ور القاهرة 1544هـ.
 -5خالو الوزيرين :التوحيدي :بو حيان علتي بتن محمتد بتن العبتاس (414هتـ).
تل محمد بن تاويق الألنجي .مألبوعاق المجمب العلمي بدمش .
 -5ا داس :لجعفر بن شمس الخالمة مجد الملك (855هـ).
مألبعة السعادة بمصر أل1951 .م.
 -4دس الدنيا والدين :الماوردي :بو الحستن علتي بتن محمتد بتن حبيتس البصتري
(424هـ).
تل :مصألفع السقا ،أل 1944 5.مصر ،البابي الحلبي.
 -2اشتقاو سما اللمَّ :
الزجاجي ،بتو القاستم عبتدالرحمن بتن إستحاو (544هتـ) .تتل د.
عبدالمحسن المبارك ،أل .انية ،مؤسسة الرسالة بيروق 1448هـ1968 -م.
 -8شعار بي الشيص :جمب وتحقي عبداللم الجبوري ،أل ،1.مألبعتة ا داس متي
النج

ااشر

.1998

 -9ا مل والم مول :المنسوس للجاحا :بو ع مان عمرو بن بحر (522هـ) .تتل:
رمضان ششن ،أل 1.بيروق .1986
دار الكتاس الجديد "سلسلة رسائل ونصوص".
 -6اَيجاز واَعجاز :لل عتالبي ،ضتمن مجموعتة "خمتس رستائل" المألبوعتة متي
الجوائس القسألنألينية 1541هـ.
 -9البديب مي نقد الشعر :سامة بن منقذ (264هتـ) ،تتل حمتد حمتد بتدوي وحامتد
عبدالمجيد .مصر .1984
 -14البصائر والذخائر -التوحيدي :تل د .إبراهيم الكيالني .دمش "مكتبة أللس
ومألبعة اَنشا "  ،1984ربعة جزا .
 -11بكا الناس علع الشباس وجزع م من الشيس :ابن الجوزي :عبدالرحمن بن
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علي (299هـ).
تل هالل ناجي ،مجلة المورد العرادية مج 5 5ص (.1995 )144-9
 -15التتتذكرة الستتعدية :العبيتتدي :محمتتد بتتن عبتتدالرحمن بتتن عبدالمجيتتد "القتترن
ال امن ال جري".
تل عبداللم الجبوري ،أل .النج

ااشر

 1995الجز ااول.

 -15التشبي اق :ابن بي عون :إبراهيم بن حمد بن المنجم اانباري (555هـ).
تل :محمد بن عبدالمعيد خان .كمبرد .1924
 -14تم تتتتتال اام تتتتتال -الشتتتتتيبي ،بتتتتتو المحاستتتتتن محمتتتتتد بتتتتتن علتتتتتي العبتتتتتدري
(659هـ) .أل .دار المسيرة 1445هـ1965 -م بيروق.
ْحقَّقم و ْددّم لم د .سعد ذبيان.
 -12جمب الجواهر :الحصري القيرواني :بو إسحاو :إبراهيم بن علتي ( ) .تتل
البجاوي ،أل .دار إحيا الكتس العربية -مصر .1925
 -18حياة الحيوان الكبرى :الدميري ،الشيخ كمال الدين (646هـ) ،مكتبتة زيتدان
العمومية -مصر.
 -19ديوان بي ااسود الدؤلي:
ْحقَّقم وشرحمف عبدالكريم الدجيلي ،أل 1.بغداد .1924
 -16ديتتوان الخريمتتي -جمعتتم و ْحقَّقتتم علتتي جتتواد الألتتاهر ومحمتتد جبتتار المعيبتتد،
بيروق .1991
-19
-54
-51
-55

ديوان ابن دريد :تحقي السيد محمد بدر الدين العلوي مألبعة لجنة التت لي ،
القاهرة .1948
ديتتوان صتتتالل بتتتن عبدالقتتتدوس :جمتتتب وتحقيتتت عبداللتتتم الخأليتتتس ،الألبعتتتة
ااولع ،دار البصري بغداد .1989
ديتتوان عتتدي بتتن زيتتد العبتتادي -تحقي ت  -محمتتد جبتتار المعيبتتد ،أل 1.بغتتداد
 1982نشر وزارة اَعالم ،سلسلة كتس التراث.
توراو -جمعتتم و ْحقَّقتتم عتتدنان راغتتس العبيتتدي .أل 1.بغتتداد
ديتتوان محمتتود الت ّ
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.1989
 -55الرسالة الموضحة :الحاتمي :بو علي محمد بن الحسن الكاتس (566هـ) .تتل
د .محمد يوس

نجم ،بيروق .1982

 -54ستترا الملتتوك :الألرألوشتتي :بتتو بكتتر محمتتد بتتن محمتتد بتتن الوليتتد الف تتري
(254هـ) ،المكتبة المحمودية بميدان الجامب اازهر -القاهرة.
 -52شتترح بيتتاق مغنتتي اللبيتتس ،عبتتدالقادر البغتتدادي – تتتل حمتتد يوس ت

ددتتاو

وعبدالعزيز رباح -دار الم مون للتراث -دمش .
 -58شتتعر الخليتتل بتتن حمتتد الفراهيتتدي جمتتب د .حتتاتم الضتتامن وضتتيا التتدين
الحيدري ،مستل من مجلة البالغ ،بغداد .1995
 -59شعر دعبل بتن علتي الخزاعتي :صتنعة التدكتور عبتدالكريم ااشتتر .الألبعتة
ال انية مزيدة ومعدلة 1445هـ1965 -م.
مألبوعاق مجمب اللغة العربية بدمش .
 -56شعر بي سعد المخزومي.
جمعم وحققم الدكتور رزوو مر رزوو -مألبعة اَيمان ،بغداد .1991
 -59الشعر والشعرا  -ابن دتيبة -بو محمد عبداللم بن مسلم (598هـ) تتل حمتد
محمد شاكر.
دار المعار  ،مصر "ذخائر التراث" ( 1988جزآن).
 -54شعرا بصريون من القرن ال الث ال جري -العألتوي -الجتاحا ،الحمتدوي-
ت لي محمد جبار المعيبد.
منشوراق مركز دراساق الخليج العربي بغداد .1999
 -51مواق الومياق :ابن شاكر الكتبي :محمد بتن شتاكر بتن حمتد (984هتـ) .أل:
إحسان عباس -دار الصياد -بيروق .1994
 -55كتاس العين -للخليل بن حمد الفراهيدي ( ).
تل د .م دي المخزومي د .إبراهيم السامرائي.
الجز الخامس أل .دار الرشيد للنشر -منشوراق وزارة ال قامتة ،الجم وريتة
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العرادية (.1965 )49
 -55كلماق مختارة :المؤل

مج ول -الجوائتس -القستألنألينية ،مجموعتة التحفتة

الب ية والألرمة الش ية 1545هـ.
 -54اللألائ

والارائ  :لل عالبي ،المألبعة الوهبية بمصر 1598هـ.

 -52مجموعة المعاني لمؤل

مج ول :مألبعة الجوائس 1541هـ.

 -58المحاسن وااضداد المنسوس للجاحا ،مألبعة السعادة بمصر .1948
 -59محاضراق اادبا  :الراغس ااصف اني (245هـ) ،دار الحياة بيروق .1981
 -56المخالة :العاملي :ب ا الدين محمد بن الحسين (1451هـ).
أل .بيروق ،دار المعرمة للألباعة والنشر 1599هـ.
 -59مرو الذهس :المسعودي ،علي بن الحسين بن علي (458هـ).
بيروق ،دار ااندلس ،الألبعة ال انية  ،1995ربعة جزا .
 -44مستتالك اابصتتار :العمتتري ،ش ت اس التتدين حمتتد بتتن يحيتتع بتتن مضتتل اللتتم
(949هـ).
تل حمد زكي -دار الكتس المصرية بالقاهرة  .1954الجز ااول.
 -41المنتحتتل :لل عتتالبي ،صتححم حمتتد بتتو علتتي .اَستتكندرية ،الألبعتتة التجاريتتة
1941م.
 -45ال منتختتتس متتتن كتابتتتاق اادبتتتا  :الجرجتتتاني :بتتتو العبتتتاس حمتتتد بتتتن محمتتتد
(465هـ).
مألبعة السعادة بمصر .1946
 -45مواسم اادس :للسيد جعفر بن السيد محمد البيتي العلوي.
أل 1مألبعة السعادة بمصر 1558هـ.
 -44الوساألة :للقاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني (588هـ).
تل :البجاوي و بو الفضل إبراهيم ،البابي الحلبي أل 4مصر .1988
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