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 ديوان الباهلي، محمد بن حازم 
 تكملة وإصالح

 

 محمد خير البقاعي

 

 

تتقف ميمتتا متترأل متتن اايتتام ديتتوان محمتتد بتتن حتتازم البتتاهليكنتتق دْتتدخ  ْخخ   (1)ْرجخ

هـ(، ودْدخ ْضمَّ الديوان حينئٍذ بتين دمتيتم متا يربتو علتع  ربتب مئتة بيتق متن 512)ق

 الشعر.

لخقف مي مقّدمتي للتديوان  ْنَّ متا ، ْوْودْتْر متي (5)ضتا  متن شتعرث ك يتر ودْدخ ْسجَّ

، وبتاسا واستب؛  ْنَّ صدور العمل إنَّما هي البداية؛  نْفخسي تْب الشتعر ْعْمتلا شتاوا انَّ ْجمخ

لذا كنق دائم التتبب لشعرث مي مألالعاتي المتنوعة وكانق نتيجة المتابعة هتذا الملحت  

 .الذي يخألو بالديوان خألوة  خرى مي سبيل اامضل

نخ  فْسّجل مي كلمتي هذث شتكري لنخبتٍة متن ااستاتذة، وااصتددا  ال يفوتني  ْ 

 عاصم الذين در وا الديوان، و تحفتوني بمالحاتات م القيمتة، ومتي مقتدمت م  ستتاذنا 

                                                           

 .1291-هـ1011صدر الديوان بَصْنَعتي َعْن دار قتيبة في دمشق  ( 1)
َوْقد تناهى إلى سمعي َأنَّ َأَحَد اإلخوة العراقيين "شاكر العاشور" قْد جمع شعر محمد بن حازم الباهلي ونشره في  

ا رسالة ليكتب لي بما يراه في هذا العمل من مآخذ ليتاح لنا العراق ولم يَُتْح لي االطالع على عمله َوَعلَّ مقالي هذ
 ".290ب  ص. -حمص -معًا تقديم ديوان الشاعر على خير ما يكون التقديم وعنواني "سورية

( العدد الثاني. 1211وقد جاء في تمثال األمثال للعبدري الشيبي أنَّ الديوان منشور في مجلة المورد ) 
 في الحاشية. 1/322انظر الكتاب المذكور 

 .10 انظر مقدمة الديوان ص ( 9)
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 مصممم   ، وصتتتديقي ااستتتتاذ هبنبهممما طمممعبديإل، وااخ الصتتتدي  بهجممملبيطبر ممما 

 ، مل م خالص الشكر، والعرمان بالجميل.يطحد ي

تقف بتم متن  وما  ْرجوث  ْنخ  يكون هذا الملح  مفكْمَّالً لعملي، وميتم تصتحيل لمتا ْوهتمخ

د. تعلي   ْوخ ضبأٍل، ولما ودب مي الديوان من  ْخألا ٍ   مألبعية، واللم من ورا  القْصخ

 :9دفلخقف مي الصفحة 

ترس ب تا الم تل؛ مقيتل: "لتؤم باهلتة"، وكانتق متي  "وعفرمق باهلة باللؤم ْحتّتع ضف

م متتي اَستالم، ْهْدمتتم للضتم عبدالجاهليتة تْتْ  اللتم بتتن عبدالمستتمَّع بتذي الخلصتتة التذي هفتّدت

 جرير العجلي".

 

 و دول:

اللم البجلي "بالبا  الموّحدة التحتية والجيم المعجمة بعدهما الم عبدهو جرير بن 

 .1/569والفائ   ،52، واَصنام: 1/68ويا " كما مي سيرة ابن هشام 

 :الالم ومصل البا  مب الجيم" "باس 5/545مي القاموس المحيأل  وجا 

لْة:  ْبو ْحّيٍ، والنسبة بْ ] ، والنسبة بْجخ لّي ساكنة، وكسفينة ْحيٌّ باليمن من ْمعّْدٍ جخ

كة ومن م جرير.[بْ  ْحرَّ  ْجلي مف

 

 (:14دفلخقف مي الصفحة )

ابن النديم الذي يتذكر  ْنَّ شتعرث  إالَّ  "ولم  جد ْمنخ  شار إلع ديوان ابن حازم 

..." ْودْتتدخ متتاتني  .... ويبتتدو  ْنَّ هتتذا الشتتعر كتان بتتين يتتدي الشابشتتتي ستبعون وردتتة

هتـ" حتين يقتول متي زهتر ا داس 425اَشارة إلع ما ذكرث الحصتري القيروانتي "

دار الجيتل بيتروق"  44/1995الحميد ألعبد"د. زكي مبارك ومحمد محيي الدين 

بترد لرجتل يصت  مي الحديث عتن  بيتاق  نشتدها الم 911الجز  الرابب والصفحة 

ب": ]89 متتي التتديوان وص 49دعتتوة دعتتا ب تتا اللتتم ْعتتزَّ ْوْجتتلَّ "اناتتر القألعتتة  َوقَممد 

ب.هابفيبشع بمحمدبب بحاز بيطباهلي[ أرت
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ابرزيدبفيبقافرلبيطهمزة لم: ِممَّ  ]من الكامل[ دْوخ

  مـم، وألروس ـم ا  ْداْل ـوا القنـْجعْلف  -1

ْداْدهف ـجف العـمف ْ    اْ هاــنَّ دمـدا، ْومت

 ذا ر واــن لـدميـنُّ  ْنَّ اادـ ْاف وْ  -5

 اْ هاــ سم ــةً يّ  ْنخ يجعلــوا خأل 

ب401ع ب  يزبيطمجاطسب

ا يزاد مي القألعة ردم  مَّ امتل[ بعتد البيتق من دامية ال متزة ]متن مجتزو  الك 1ومت

 ال اني دولم:

 اــائ ـا وب ـ ـمي حسن  ازيـــدها ا ــوت ـمجل -5

 اــــرها بجالئ واــوع علـْي عيوب ــا ّدق ــمْ  -4

ب بقاتبيب بيطمعتزب  ب64،بع بيطمختص ب114-114َع  

طُهبأَرضا ب ابرزيدبقَو   :ن الوامر[م] وِممَّ

عنـال ْولْ ــم -1   مٍ ــي بتسفقخ ـدا يفْرّوت

 وا ــر  ال ـع شـالا علـوال م 

  مـي عليـسا  بكـي ْصاتحت ـل ْوالْ  -5

 يــنخ ورائـ  مت ـسا  فْخلّ ـوال ْعقت  

بم ب4/744حاض يتبيألدباءبَع  

 .55مي الصفحة  5ويزاد مي تخريج البيتين ردم 

 : وعجز البيق ال اني ميم:5/914البصائر والذخائر 

دخ ب ا عندي ..................... ................................. صف  تْحخ

ب630بصب3يطقصردةب

ت ا مرويّة علع نحٍو  ْمخْضل متي البصتائر والتذخائر  ْعتْدا  146 -4/149ْوْجدخ

 ]من البسيأل[. 15البيق ردم 

والت ْوالنَّْسس -1 ودف ْعنخ ْك خْرةت اخاْمخ  ْما اخلجف
 

  
أْلتتتتتتتست ْوالْ اخلباْْل  كخ ْتتتتتتتارت بالخف َت  ْغتتتتتتتةف متتتتتتتي اخ
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سخ ـوال الشجاع -5  دٍ ـٍم ْوالْ ْجلْ ـة ْعنخ جت

 ْوالْ اخاْْمانْتتتتتتتتتتتةف عتتتتتتتتتتتن إرٍث  ٍْس متتتتتتتتتتت ست  

مْ ـلكنَّ  -5  لـــجف ع نف ـما  ْدَّق إلـا هت

تتتتتـمتتتتت   تتتتتـي كف تتتتتـّلت ذاك بتأْلبخ تْْستتتتتـبٍ ْغيخ كخ  ست ـر مف

 

 لٍ ـْ نخ دْْدٍر يجري إلع  ْجـوالّرزو عْ  -4

تتتت تتتتـبتالخعْجخ ييتتتتـزت ْوالْكيخ  ب ْوالألَّلْتتتتست ـست والتَّضخ

 

نخ ـاسف متيمـَّ ْوالن -2  دي بت ْنخففست مـا  ْْرى عت

  ست ـتتتتتتتـال ت والنَّسْ ـستتتتتتتااْ  ورت ْوالْ ـال بالقبتتتتتتت

 

ْممـدْلَّ مال ي ْوإتنخ ـإتنّ  -8  يـي، لمخ تْقت خ هت

تتتتتتـدوْن الخْجميتتتتتت  و ْوااْْدست اْل ــتتتتتتْن اخاْخخ ـلت مت

 

قف ـْصبخراً ْعلع اخلحْ  -9  بمّ ت مي ْماٍل ْسْمحخ

متتتتتتـْولتل ست ــتتتتتتـألخوا ت ْواخلكْ ـانت ْعلْتتتتتتع الَّتتتتتتـزَّ  ذت

 

 داً ـمف ْجلْ ـْد خ مْقخدي لْ ـاً لم يْ ـيا صاحب -6

تتتتت عخ تتتتتـ فضت قْتتتتتـهتتتتتْدْك إتنَّ الدَّ ـقف بْعخ  ـست ْر ذفوت عت

 

مـي الشَّبـ ْبخك -9  ةٍ ــْوْغانتي انٍ ـاْس لتنْدخ

ـتتتتتتتتتالْلت والخكف ـتتتتتتتتتـي ْولتألأْلخ ـانتتتتتتتتتـْولتلخْمغْ   ست ـ ـف

 

 ٍس ــامت مي ْغلْ ـريْخ ْولتآلجـْولتلصَّ  -14

لخقْن يَّتتتتتتـخ ا السُّمتتتتتتـتتتتتتـْولت نخدت  ست ــتتتتتتةت الخقفضف ـرت ْواخل ت
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داْن ـكْ ذي دْدخ ـالت الّ ـْولتلخْخي -11 رف  نييأْلخ

 ْرست ــتتتتتتتتتتـذاق ْوالألَّ ـتتتتتتتتتتـع ْولتلَّ ــتتتتتتتتتتـْولتلنَّدام

 

 الً ـا معاً ْرجف ـونف وشعبانـْودْدخ  ْكف  -15

ْم الخْكري تتتتتـيْتتتتت  ْرسـتتتتتـاً ْعتتتتتنت الخكف ـةت مّْراجتتتتتـوخ

 

بيطتخ رج:

، متتتتتتتتتتي ااغتتتتتتتتتتاني )أل. دار ال قامتتتتتتتتتتة( 15، 11، 14، 9، 6اابيتتتتتتتتتتاق 

 .بترتيس مختل  94 -14/69

بيختالفبيط ويرل:

 اية ااْغاني ومي البصائر: ْ خبْقُّ رو -6

قف بعدك ..................  لْمخ يْْد خ لي مْقخدفث ْجلْداً يا صاحباً   افلتمخ

 مي البصائر:  ْبخكي الشباس لجيران وعاذلة .................... -9

 .تمي البصائر: ولأللجام مي ْغلٍْس  -14

 :قوطهب]من البسيأل[ِمّمابرزيدبفيبقافرلبيطباءب

 يـل ْعنخ عنقـْق ال ّتقخ ـي إتذخ ْوْضعخ ـنْما سؤت -1

مخ ـبتْمنخ   ألْ ـبت رت ك إتذخ  ْخخ   خقف مي أللبيـدت

تْضخ  -5 نخ ذاك عت ـاعخ اً ـقف مت  عً ــاً ْوحمـبادي زَّ

نّ   ضت مت  يـع ْحْسبـي، ْوإتبخقْاً  ْعلـلتلخعْرخ

ب14ع بيآلملبويطمأمول:ب

بَت همابطلباهليبببببب     بوفرهبنِس 

ر البيق ااول:وجا  مي ا مل والم   مول تحري  مي ْصدخ

ميا" ّزاً باديا وحت  "عت

طُهب]من الألويل[ِمّمابرَُزيُدبأَرضا بو  :قَو 
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1-  ً ـنخ ْذنخبـتمت جـا  تائبـا  إتذا مـا امـرؤا مت

 إتلْيخـْك ْولْـمخ تْغخفـترخ لم مْلْـْك الذَّنخـسف  

ب690ع بيطمخالة:ب

 

ب(:61ص.ب)ب1يطق علب

 والرواية: 418( مي  مار القلوس 2، 5، 1) يفزاد مي التخريج: اابياق

 ....................................... نْ اني ........................... -1

 بت ْلخفْاٍا مف ْقَّفٍْة .......................... بخعْ ف فنَّ ........................ْو ْ  -5

2- .................................  ْ  ألخواو الحمامة ......................ْك 

ل وال ّاني متي العمتدة  وميتم: دتال  ْْحتدف المجتّودين، وهتو  169 -1/168وااوَّ

 محمد بن حازم الباهلي:

  ..................  ْنخ  فأليْل الخْمدخح -1

يرٍ  -5 تْْصٍر دْصت خخ  .................. الألويل من الجواس ..................بمف

والختامس وحتدث دون  152( مي الرسالة الموضحة 8، 2، 5، 1ابياق )وا

 .545عزو مي الوساألة 

بيختالفبيط ويرل:

بْعْةً 5) فلخقتي نَّ  ْرخ  ( مي "المحّمدون" مْ 

مي معجم الشعرا  والرستالة الموضتحة والصتناعتين وحماستة الخالتديين والتوامي  

 ً تّا بعةً ْوست  بالومياق:  ْرخ

   والمحمدون: ب ْخي التصابي.( مي معجم الشعرا4)

 .( مي التشبي اق: مْكفنَّ إتذا2)

قف    .مي مجموعة المعاني: وكنق إتذا ْوْسمخ

نْ 8)  .( مي الخالدين وشرح المقاماق: إتذا  ْدْمخ

قف    .مي المحمدون: إتنخ  ْدْمخ
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متتتي معجتتتم الشتتتعرا  والموضتتتحة والخالتتتديين والصتتتناعتين وشتتترح المقامتتتاق  

 :الومياقوالمحمدون والوامي ب

 ت اداها     ........ 

 

ب67صبب7يطقصردةب

 روى البيق ال اني مي شرح المقاماق:

ـنخ ْعْجـٍس لـذاك وْسْكـقُّ  -5  ....................................... مت

  :اق ـرح المقامـمي ش -4

لٍ و  .............................   تْْجمُّ

  :اقـرح المقامـمي ش -9

 ................... وحا  مض عتابي .......................................

 وهو تصحي .

 

ب68صبب8يطقصردةب

 سقأل عجز البيق ال الث وهو:

ـبٍ ـْوْمـا تْنخفْـ -5 ـنخ ْجمخ ـبٍ  كُّ مت  ْوْوضخ

يْ ـْكـ ْنَـّ َت نف بـاخ ـْق تودـت  است ك لْسخ

 وما جا  عجزاً للبيق ال الث صدرث كما يلي:

ك ْعـنخ صديقـك ْغيخرف نـمْ  -4  ا ٍ ـْشـرُّ

نخ ــْوْخيخ                                ْك عت نخقأْلــرف  راسـب التـْد مف

 (.14/149وتصبل القصيدة مي عشرة  بياق: انار ااغاني )ألبعة دار الكتس 

بب30بصب.40يطبرتا ب ق ب

ة: ، عبتتار62، والتم يتتل والمحاضتترة 1/92يْضتتا  دبتتل: البيتتان والتبيتتين 

ل مي العقد  وٍ ودون ْعزخ  سَّ بعيٍد". 5/514مي وااْوَّ  دون عزو. والرواية ميم "رف

 ".والمحاضرة روى العجز "وابن ْعمٍّ  ومي التم يل
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ب34بصب44يطق علب

 يفزاد مي التخريج

 .بال نسبة 192 -5/194مي اامعال  5و 1البيتان 

 :2/591وجا  مي العين )أل. العراو( 

 وان كشرةوإنَّ من اَخوان إخ

 مف ــال كفلُّ ـوان كي  الحال والبـوإخ     

ل وال انيوهذا تلفي  بي وتبعم مي ذلك اازهري مي  ن ْصدخري البيتين ااوَّ

 ن )كشتتر(. وجتتا  ااّول علتتع وج تتم متتيوابتتن مناتتور متتي اللستتا 14/9الت تتذيس 

 .242 ساس البالغة 

 اامعال روى عجز البيق ال اني كما يلي: ومي

5- ................................. 

بـا                     تْرَّ ـْوى كفـراعاً مف  وذلـك ال يْسخ

متتن ألبعتة مصتتألفع الستتقا لروضتتة العقتتال   66 متتي ص يواابيتاق للبستتت

 ونزهة الفضال .

ب33بصب43يطقصردةب

لم:  مي البيق السادس: ْضبْألخقف ْعيخْن الفعل "وجس" مي دْوخ

 مْْمعخـذفورا ْودْـدخ وجـس ال ــواس .......................................

 بالضم. و ْدفول:

 دال الفيروز آبادي:

بْةً: لْ  مْ ْوْجْس وجوباً وجت  زت

 .م و بالفتل

" مي دولم:  ومي البيق العاشر ْضبْألخقف كلمة "لتأليَّتتمت

لف  ....................................... مت  ـمف لتـأليَّتـمت الـكتــاسف ْويحخ

ا بفتحة علع الالم وهو خألْ   صوابم ضبأل ا بالكسرة.  
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ب37صبب47يطقصردةب

ف خبق رواية الدياراق لألبياق "لم   " وهي كالتالي:6، 8، 1 
تَّس -1 لف  ْمـاس لت ـدر رحيـب الصـمف  يْــضيـتتتتتتتتتتتتتتـ ف ْعنخـتتتتتتتتتتتتتتـمف الحـتتتتتتتتتتتتتتـّوت

 
عـتتتتتتتتتتتـف  ................................. -8 كتتتتتتتتتتتـْسا يْصخ لـيتـنيتتتتتتتتتتتـم ْمرخ  سف  ْوخ

 
ْهتتتتتتتتتتتتتتتتتسف ................ ..................................-6  ........ وال  ْرخ

 

ب34بصب44يطقصردةب

 جا  مي ا عجز البيق ال اني مختل الوزن كالتالي:

نْ -5 يخ ـْوتْمخ لف  ْل زادٍ ـْ  مْضخ ـبف الضَّ  مي الواسـب الخصـيس كْ ـْوْرحخ

 :واس مي ذلك  ْنخ يكون العجزوالقصيدة من المنسرح وهي بائية مضمومة والص

ْك الـواسـب الخصـيس ....................................... ـلـف  ْوْرحخ

 البيق ال امن جا  كالتالي:

ي ْودْـدخ نْشَّ  -6 ْمـٍة شـْ خن ـا عجـيس ق المكـاويـ ْنَـّ  ْعـنخ ست
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 والصواس:

 ...................................  ْنَّع ....................................

 .وهي بْمعخنع كي 

ب39بصب49يطق علب

 5/194" متي حماستة الارمتا  2، 4، 5، 1يزاد متي التختريج  ْنَّ اابيتاق "

 والرواية:

 ال يفوْصــلف  ْوْحيخــثف  ْوْحيخثف ........................... -5

عـدفك مْـدون -4  العـذاسف  تْنخـويلـك ْودون البـاليـا ْمـوخ

ب10بصب60يطقصردةب

 "54" والصواس "19ورد ردم ا "

[ وروايتة 9، 8، 5، 1هي اابياق: ] 1/511ذي مي مسالك اابصار لَّ وا

ل مي مسالك اابصار:  البيق ااوَّ

سف  واادوار والبـاذكـاراقف  ...................... بعمر عسكر -1 جف  والنُـّ

 .وهذا تصحي  بْيّن

 مي الدياراق: -5

 ......................................  ْنفس ـم للكـ س بـذلـوا ومتيـةٍ 

 والعجز مي معجم البلدان:

ْجبف    سـ س ما يجـب الكـوا لتلَّرضيـْو ْوخ

 :مي معجم البلدان -5

 وما كسبوا ............................ ......................................

 :مي معجم البلدان -4

 وهبـوا استوهبت ـم إتنخ  واستحيـا ً  ......................................

 .وهو تصحي  ااهر صوابم ما   بتم مي  ْصل الديوان

 مي المسالك: -8

  مْلْـمخ يـزل مي ريـاض العمـر يعمـرها

فـاً وتْ    ْرسف ـَّ اق ْوالألعخمـرها اللـذَّ ـدْصخ
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 مي معجم البلدان: -9

  باكيــة ـوا واان تضحـك مالزهَّـر

اي  ـدف  والنَـّ عت ـسف  وااوتـارف  يفسخ أْلحت  تْصخ

 مي معجم البلدان: -9

 ...................................... والدَّهـر دـد ألردق عنـا نوااـرث

 وهو تصحي  صوابم ما  ْ بتم مي  ْصل الديوان.

ب14بصب64يطق علب

 يفضا  بْعخد وهي مي ألراز المجالس:

 خامس، ما عدا ال94

 والرواية ميم:

 ................... ال غيرك المركسف  ................................. -1

 يفنْالف ................................. ................................ -4

ب13صبب63يطق علب

ّما يفنخْسسف لم ولغيرث:  هذث القألعة مت

 ."5، 5، 1ابياق "هي ا 459ما نجدث مي معجم الشعرا  

 .لمحمد بن حازم 49وهي مي اللألائ  والارائ  

 .عدا الخامس بال نسبة 186وهي مي البرصان والعرجان: 

 .بال نسبة 1/119" مي محاضراق اادبا  5، 5والبيتان "

لصتالل  128-122القتّدوس عبديوان صالل بتن واابياق عدا الخامس مي د

 .1/816" مي ب جة المجالس 5، 5، 1و لغيرث اابياق "بن جناح ولم  ْ ا

ابرُزيدبفيبقافرلبيطديل: بوِممَّ

دخقف لمحمد بن حازم الباهلي: ]من المنسرح[  ْو ْنخشت

  دٍ ـوق دون غْ ـالا يفـان مـا كـم -1

 دت ــ ْحْ  عـإل ةا ـحاج يـب سـملي 

  عً ـّل غنـس ر س كف ـع النفـإتنَّ غن -5

مْ  عـإل إتالّ  ارا ـقْ ـامت اـمْم   دت ــالصَّ
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  دٍ ـ ْسْ  نخ ـم زُّ ـ ْعْ  مٍ ـعدي سَّ رف  -5

سَّ    دت ــنْقْ  نخ ــت م  ْْذلُّ  رٍ ــخ مف  ْورف

  ذا كـزمان مي انـصنف اسـالنَّ  -4

 تجدت  لْمخ  نت ـْذيخ  رـْغيخ  يـتبتغ وخ ـلْ  

يـلا  هـذا -2 نخــْدثف  بْخت   سعــة ْوعت

 يــدت  ذاق بـغيـر جــوادا  وذا 

بقدر بمنهويطتب43ع بيآلملبويطمأمول:ب

بجُدبيطبرتبيطثاطثبفيبطسا بيطع بب"نَقََد"ببالبنسبلبوفره:وت

بقَُدبغن بصغا بحجازرّل"بويط ويرلبفره:"وقرل:بيطنَّب

نخ نْقْدت  .....................................  .........................  ْْذلُّ مت

طهب]م بيطمتقا ب[ ب:وِمّمابرزيدبأَر ضا بقَو 

ْ  ْوالْ  -1   امرى ٍ  دـعن المال )؟( لْنَّ تْسخ 

ثت ــكت  نخ ـمت  ارْ ــاليْسْ  اسْ ــ ْصْ    ّدت

  رى ٍ ـام دـعن المالْ  ْسلت  نخ ـولكت  -5

 ّدثت ــجْ  نخ ــعْ  الْ ــالم  فورث إذا 

ب49ع بيآلملبويطمأمول:ب

"بوهوببمذط برخم مبمم بوز بوجاءب لبكذيبفيبيألصلب"والبتسأَط َّ يطبرتبيألوَّ

ب أَِل"بوبهابرستقر بيطوز يألبراتبونقت حبأَ    .نستبدلببهاب"والبتَس 

ب17بصب67يطقصردةب

 ْودْب سقأل مي البيق ال امن والصواس:

نخ  وإتنَّا -6   التي مي عيالن بن دْيخس مت

دفدت  زٍّ ـبعت  وىـالقص ةـالغاي هي   وسفؤخ

9- " دت حت  ْضبأْلخقف كلمة القامية كالتالي "ْموخ

 " دت ْوّحت ا صوابم "مف  وهو ْخأْل 

"ضْ  -14  بأْلخقف كلمة القامية كالتالي "بْْسيّدت

 " ا صوابم "بتْسيّتدت  وهو خأل 
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" بضم الشين المعجمة وكسر التدال الم ملتة وهتو  -15 شفدت لْم: "وال يْرخ ْضبْألخقف دْوخ

شفدف". ا صوابم ْضمُّ الدَّال الم ملة  يضاً "وال يْرخ  خأل 

ب14صبب64يطقصردةب

 جا  عجز البيق الخامس كالتالي:

مف  ..................................... تـف لخ رٍ  ْعـنخ  لْْرحَّ  بسـواد تْـْستُـّ

ا صوابم  وهو خأل 

مف  ..................................... تـف لخ رٍ  ْعـنخ  لْْرحَّ  بسـواد تْـْستـف

تر: اسم مدينتة متي ااحتواز دْتدم ا الشتاعر زائتراً محمتد بتن حامتد " ْبتو  وتْسخ

ااحواز متي  يتام المت مون ومتي هتذث المدينتة تْتْزوَّ   العباس" الذي ولي بعض كور

 "أل. دار الكتس". 14/114شاعرنا امر ْة من الدهادين "انار ااغاني 

ب18صبب68يطقصردةب

وْرتفم  جا  بْعخد البيق ال اني ما صف

 يف إذا لْمخ يكف ْجدُّ  

 وهذث زيادة مألبعية ال مكان ل ا.

ب19صبب69يطبرتا ب ق ب

 جا  البيق ال اني:

تْق اــم لٍ ــعْادت ـْولت  -5 ثــجْ ـب عـعْ ـيْسخ  مـلُّ ـمْكف  لف  لخ ــت يْسخ  ّدت

ْدوَّ  نْقَّأل كما معلق عادة.وهو مف  را والصواس  ْنخ يفوصل بْيخن صدرث وعجزث بخأل مف

ب70صبب30يطبرتا ب ق ب

 :رواية البيق ال اني مي شرح المقاماق

 دريــت ال ثــحي عــإل وذا اــ ـمن كــصيبــن ذخ ــْوخف 

ب74صبب34يطق علب

 4/182يفزاد مي التخريج: البصائر والذخائر 

 ْودْدخ دْدَّم ال الث علع ال اني مي ألبقاق ابن المعتز والرواية مي ا:

م ْ  لٍ ـْرجف  نخ ـمت  رو ـالمع لف ـ ْدخبً  ال تـف ــرت  علـع عـاراً  لخبْسخ  الدَّهخ
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غبنــي باامــوال وبع ــق  شــرت ـوالن رـالحشـ ورّست  كالَّ  تفرخ

ا رواية البيق ااّول م ي:   ْمَّ

  إذخ  الم ـلس ابـن معـل بي ومْعْلخـقْ 

دى الفـرزدوْ  ْكعْــم  ـرت  بـالنَـّ  الغْمخ

ل الديوان هو رواية البصائر والومياق.  والم بق مي  ْصخ

ب76صب36يطق علب

 96( مي المنتحل: 5، 5مي التخريج  ْنَّ البيتين ) يفزاد

 :والرواية ميم

 ...................................... ........................ قْدخ لْبْستخنيلْ  -5

 ...................................... ......................... علع  ْنَّ ا -5

لم ]من البسيأل[ ا يفزاد مي دامية الّرا  دْوخ مَّ  :ْومت

ْركَّبــ ْْزاْل  -1 ـْم ذراعـي ْعـنخ مف   ةٍ ْعاخ

ـلف الردينـي واَدال ف مـي السَّحــْرت    ْحمخ

لْيخـن مـا اغتمضـق عيني بْمنخزلةٍ  -5   ْحوخ

 وْكفّـي وسـادا لـي علـع ْحجـْــرت  إالّ   

ب6/374ع بيطحماسلبيطبص رلب

 :ويفزاد  ْيخضاً ]من المنسرح[

دادف لف  -1   مـاً علـع المـديـل كمـاؤخ يْـزخ

ـــاْل   نف الخكت  ست بـالخْمــأْلرت يــزداد نْتـخ

تجي نـداك لـكـ -5   إنَّ الـذي يْـرخ

ـمت خـراً بخــرت   بـت  ـغـاسـل مـن  ْوخ

ب640ع بيطتشبرهات:ب

 ويزاد  ْيخضاً ]من الوامر[:

بت دونْ  ْودا ٍ  -1 بف  ال  خيا ـْونْـ ورف ــالنش مــ ْوخ قّْرت  رف ــمسي مف ــيـف

ـونٍ  غيـر ْودْـالٍ  -5  يأْليـرف  وما يـدور مـا بـ نخْكـدْ  ولكـنخ  ْميخمف
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ب4/144ع بمحاض يتبيألدباءب

 28ص  58القصيدة 

تبْقخ متي مستالك  ا مي  صل الديوان رابب  ال تة  بيتاق نفست مَّ جا  البيق ااّول مت

 لمصعس الكاتس وهي دولم: 1/549اابصار 

   ْلخمسفمف  الكفَّيخن علع يـ مش قف ـْدبْبخ  -1

 راراــ ْسخ  بـللسم روٍ ـمست يـكمش 

ش رَّ ـمْمْ  -5   دلمي مـدرألاس مي  ف ـيْمخ

لخ  لف ـواللَّيخ    اراـ ست اوـا م عـعل  ٍ ـمف

  وسنا  عينم من انجلع اـلمَّ  الـمْقْ  -5

لَّ  ةً ــتك ر ى دخ ــْودْ    و زرارا قخ ــحف

لم مسـروراً  اللـيل رادـد يـا -4   ب وَّ

دخـن دْـدخ  الحـوادث إنَّ   رف   سـحارا يأْلخ

، والتم يتل والمحاضترة 554يفنخْسسف لعدي بن زيتد متي ديوانتم والبيق الراببف 

، وهتتو بتتال نستتبة متتي شتترح ن تتج البالغتتة البتتن  بتتي 95ولألرمتتة متتي المنتحتتل  25

 .19/551الحديد 

 29ص  59القألعة 

لم:5البيق ردم   : ْضبأْلخقف ميم كلمة )لوّدث( من دْوخ

ّدي وجعـإنخ عـم ّدثـق لـاْد مي وت   وف

ــرا فحْ ي ال ـمإنّ  إالّ  و  مف إصخ لـف  مَّ

ا صوابم ْضمُّ ا مي المكانين من صدر البيق، ويجوز  بكسر الواو، وهو خأل 

 .1/1451مْتخحف ا انار المعجم الوسيأل 

 26ص  56البيتان ردم 

 :824 -849جا  مي  مار القلوس 

ا ااربعا ف التي ال تدور مقد دال ابن عباس رضي اللتم عن متا ميمتا رواث عتن   "و ْمَّ

تتْمر" وتْْم َّتل النب سخ تسا مف ي صلع اللم عليم وسلّم  ْنَّم دال: "آخر  ربعا  مي الش ر نْحخ
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 :بم من دال

 تـــدور ال  ربـعـا  ْوْوجخ فـكْ  ســو ٍ  يـوم للمبـّكـر لقـاؤك

 1/519وهو  اني البيتين وانارث مي محاضراق اادبا  

 81 ص 41البيتان ردم 

 الحميدعبدأل.  1/55جا  مي العمدة 

تنخ  ْنخقْتومن شتعر عمتر بتن الخألتا  هتل زمانتم  دس رضتي اللتم عنتم، وكتان مت

 ويفروى لألعور الشني: -للشعر، ْو ْنخفْذفهم ميم ْمعخرمة

نخ   ـامقـاديـره ا لـم بْكـ ّ  اامــور مـإنَّ  عـليـك ْهـّوت

 م مـورها عنــك وال داصــر منـ يُّ ــا ي تيــك ـسـمـلي

تتا ضتتربق   ْنَّ  158ومتتي روضتتة العقتتال   ابتتن الزبيتتر  نشتتد هتتذين البيتتتين لمَّ

ا  حائأل الحرم  و سور المدينة.  حجارة الحجَّ

 85ص  45القألعة 

غام والصتواس  ا مي ضبأل كلمتة ضترغام التتي جتا  ضتبأل ا ضترت هناك خأل 

غام وذلك مي دولم رخ  :ضت

  القرى ْخـوخ  وج ـي مي دأْلَّـسْ  -5

غـام تْقخـأليـسْ   رخ  البْــاست  لـدى ضت

ً وود كس إذخ ح ب  يضا ا مي ضبأل كلمة ْموخ نّْونة، وذلك مي دْولم:خأل   قُّ ا  ْن تكون مف

مف  -4 تـف رٍ  إعخـراضْ   ْْعرخ بـت تـْكخ سخ كـتسٍ  مــي مف  بـكنّـْـاس ْمـرَّ  ْموخ

 84ص  44البيتان 

ل مي الغرر والعرر  :رواية ااوَّ

ةت  -1 سخ ْعنت اافمَّ  ألت

ْرة كما مي  صل الديوا وهو تحري   ناَمخ

ا متي ضتبأل كلمتة ملستا متي عجتز البيتق ال تاني حيتث جتا ق مْلخْستا  وودب خأل 

 وإنَّما هي مْلخْسا بفتل الفا  المعجمة.

 88ص  48البيتان 

تفلتْ  مي نسبت ا وهي: لْةا ابياق اخخ  إنّما هما صت
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  سا ـْعجْ  لم عـوما يفن انـالزم إنَّ  -1

ًـ ذنب لنا عـ ْبخقْ    راسف ـال لـواستؤص ا

عنا مج ولٍ  لَّ ـكف  اـلن عـ ْبخقْ  -5   ومْزَّ

 اسف ـو رم اما ـه مـم  نـالميـالحـب 

  اختالم ما ألول مي نـالجديدي إنَّ  -5

 ناسف ــال دف ـيفسف  نخ ـولك دانـيْفخس ال 

  ةـمزّمل انـ ضغ كـغفّرنَّ ـيْ  الـم -4

ك دخ ـدْ    السـب ح يـالدام االبرف  سـيفرخ

عْمْ  ال -2 ً  نخ ـتأْلخ   ألببٍ  عإل يدني أْلعْما

 اسف ــالي عـوالغن را ـمْقخ  بـالمألام إنَّ  

  مال ما ماالن يـول الا ـم اسـللن -8

اسف ــحف  الـالم لف ـخ  ْه ارسـتح إذا   رَّ

بْحقف  بالّذي الرضا مالي -9 لتكف   ْصخ   مف ـ ْمخ

مّ   سـالي يـومال  ل اـْ مت  ناسف ـال كف ـت يْمخ

بن حازم مي ا مل والمت مول منسوبان ال 9و 8يزاد مي التخريج  ْنَّ البيتين 

وليسق  461منسوبة البن ْحّسان مي  خالو الوزيرين  9، 8، 2، 5واابياق  19

الرحمن بن حسان و انُّ  ْنَّ ابتن حستان تحريت  البتن حتازم وال التث عبدمي شعر 

بْا لبعض الجعفريين مي ديوان المعاني   .5/544والرابب نفست

 .25-21ديوان ا تفنخْسسف للخنسا  مي  5-1واابياق 

 89ص  49القصيدة 

 روى البيق ااّول مي ب جة المجالس كالتالي:

ً  ااألمـا  غنيمـة ْجعْلخـقف   وديــب كـن ٍ  إلـع مـ دتنـي ي سـا

 وروى صدر البيق ال اني:

 ..................................... الً ـغففخـ ا مـال أليّـةـم مْتتلخـكْ 
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 86ص  46القألعة 

 :مي الفر  بعد الشّدة كالتالي ز البيق الراببرواية عج

ـ  ْتْـع دهتـراً  لْـعْـلَّ   الّرجــو  مـي بالسَّعخـدت  ْوبكَّـر ٍس ـبتنْحخ

وما   بتم مي  صل الديوان هو رواية الوردة، ودد ضبألق الفعتل يْكفترُّ علتع 

 هذث الرواية بكسر الكا  والصواس ْضمُّ ا.

  89 ص 49القألعة 

، واَيجتتاز 111 ْنَّ البيتتق الستتادس من تتا متتي المنتحتتل:  يتتزاد متتي التختتريج

منسوس لمحمد بن وهيس، ولمسكين الدارمي مي الفتر  بعتد الشتّدة  28واَعجاز: 

بتتتال نستتتبة  165-4/164ولتتتيس متتتي ديوانتتتم، واابيتتتاق متتتي البصتتتائر والتتتذخائر 

 وباختال  مي الترتيس والرواية. و  بق هنا رواية البصائر:

  تبتغي الليل مي تسر لم وسارية -1

 مانـبف  القيد ل ا يقصـر ولم مناخـاً، 

  ولم تفنخخ  ْسْرقخ حيث ال تجري الرياح -5

 داألــبف  البيدْ  ب ا يقألـب ولم لـورٍد، 

  ضارسا  والليـلف  الليل، ورا  تسير -5

 وهاجــبف  سـميـرا  ميـم بـ كنامـم، 

 والبيق السادس ميم رواياق:

 وإنّي ارجو اللم ْحتَّع ْك ْنَّما لس:مي المنتحل وب جة المجا

 :يجاز واَعجازوالعجز مي اَ

 صانـبف  هو ما الاَّّنت  بجميل  ْْرى .....................................

 95ص  25القألعة 

 يزاد مي التخريج:

 124 -149وانار ديوان  بي ااسود الدؤلي 

 95ص  25البيتان ردم 

ااعلع عبتدمنستوبة ل 5/182مي كلماق مختتارة ين جا  مي التخريج  ْنَّ البيت

 .54وهو وهم صوابم: كلماق مختارة: 
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 اختال  مي الرواية بين المصادر   بتم هنا:ومي البيتين 

  دس الدنيا والدين: مي  -1

كفــْرنَّ   ً  لــك اشخ  معــرومــا

ك بالمعرو "  .ومي المستألر  "مإنَّ همَّ

 وعة المعاني:مي البديب مي نقد الشعر ومجم -5

 وال  لومك إذخ 

 الفاضل:مي  والعجز

 معرو ف  المجلوس بالقـدر مالشـي  

 ومي التذكرة السعدية:

 معرو ف  المصرو  بالقدر مالشـي  

 ومي المستألر : مالشَّرف بالقدر

 ومي مجموعة المعاني: والشي  بالقدر

 ْويفْصْحلف عجز البيق ال اني ليصبل:

و ف  ـرو ت بالخقْْدرت الخمع رـمخ ماخاْ   رف  ْمصخ

 94ص  24القألعة 

 يزاد مي التخريج  ْنَّ اابياق مي:

 1/548عيون ااخبار 

 186مي سرا  الملوك  5-1والبيتان 

 :ورواية ااّول ميم

 شر ف  الغنع وال عارا  الفقر ال -1

 92ص  22البيتان ردم 

 يزاد مي التخريج:

 بال نسبة 145البيتان مي مصل المقال 

 ي الرواية:وتباينق المصادر م

 مي ن اية اارس: -1

 كي  تفاردتما
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 مي التم يل والمحاضرة ون اية اارس جا  صدر البيق: -5

 ..................................... مفاردتـم شكـالً  لـي يـك ولـم

 جالس والغرر والعرر:ممي مصل المقال وب جة ال

 ..................................... مـمفاردت ليـشك نـم يكـن لـم

 والعجز جا  مي التم يل والمحاضرة:

 .الـاس  شكـلنـول                          

 98ص  28القألعة 

اابياق من البحر المجتث وليس من مجزو  الخفيت  كمتا جتا  متي التقتديم. 

 ْويفضا  إلع القألعة بيق بعد البيق ااول وهو:

 ...  علع منزٍل عفا................ ال تْلخْحنَّ بالبكا -5

 2و 5: عدا 9/65ويفضا  بعد عبارة: ومي مختار ااغاني 

 ويزاد مي التخريج:

 ورواية ااّول ميم: 114-5/149مي عيون ااخبار  8-2، 5-1اابياق 

 صفــا مـا العيـش ومـن كفـا مـا الـدهـر مـن خـذ

 99ص  29القألعة 

عتة  نشتدها متي عيتون البيق الم بتق متي  صتل التديوان هتو الختامس متن دأل

ولم ينسب ا، وصاحس ب جة المجالس هو الذي نسس البيق المذكور  1/58ااخبار 

 البن حازم والقألعة هي:

  رّ ــغ لـمع نـم ّرةـم رةـوغ -1

 ووت ـــم الـعـم نـرتيـم ّرةـوغ 

  عــدخ تْْولّ ـدْ  رٍ ـب م رحـتف الـم -5

  ت ــالسحي رـاام نـم  ْسخ ـيخ ـوال تْ  

 

سٍ ـدف  دـبْعخ  دف ـيْبخعف  رسْ ـالق إنَّ ـم -5   رخ
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 ووت ــمسـال ْدرت ـبالخقْ  دف ـالبع وـدنـوي 

  ْزلَّقخ  الضحضاحْ   ـيْتَّ  مخ ـلْ  نخ ـْومْ  -4

  ت ــالعمي رـالبح يـم اثـدمـد مـب 

  وهاـألالب دـالمحام سـا اكتسـوم -2

  ت ــالأللي مـوالوج رــالبش لــبم  

 96ص  26القصيدة 

 :584ار القلوس جا  مي  م

ت ْرسف الم تل، دتال ابتن حتازم البتاهلي متي تلتون "البغل ك يتر التلتّون، وبتم يفضخ

 البغل:

 الـرجــلل وّدةــالم عــعل م دوــت ال كــر يت يــل اـم

ً ــبْ ــتْ ـمف  ما دُّك ْق،ــآخي نخ ــمْ ـبت  داً ــ ب ّرت  الت ـــسف يــم وف

 ولم ي ق البيق موضب الشاهد وهو دولم:

لف ا  ـلْ  مٍ  جديدا كفلَّ يْوخ ................... خف  البـغـــالت   خــالو مت ـخ

 1/545مي مواسم اادس  6و 9يزاد مي التخريج  ْنَّ البيتين 

ا يزاد مي دامية العين ]من الوامر[  :وممَّ

ىـوسْ    عندي اسـالنَّ  نْ ـبْيخ   سف ـالي وَّ

قْ  نخ ـْولْ    بف ـالوضي لف ـالرج يـب عـيْشخ

ب33ويطمأمول:ببيآلملع ب

 61ص  81القصيدة 

ا يفنخْسسف لم ولغيرث  القصيدة ممَّ

 جا ق اابياق  5/241ومي ألبعة د. زكي مبارك لزهر ا داس 

 :244إذ دال الحصري مي صفحة 

 :إنَّ ما  نشدث الجاحا من دولم ا خر

 لــاألـالبـوب ّ ت ـالحـب وثـْذمُّ  ةـْذمّ  عـإل اسـالن اـدع نخ ـْومْ 

لمحمتتد بتتن حتتازم البتتاهلي ........................... و نشتتد  هتتو متتن  بيتتاق
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ا يدعم نسبة اابياق البن حازم  ْنَّ مؤل  زهتر ا داس كتان بتين يديتم  اابياق مَّ ومت

ح مي كتابم   أل. د. مبارك. 4/911شعر محمد بن حازم الباهلي كما صرَّ

كتتم بتتن دنبتتر و  بتتق منستتوبة للح 25متتي اَيجتتاز واَعجتتاز  2-4واابيتتاق 

تا لتم رواية زهر ا داس مي اابياق وه نذا  شير إلتع روايتة المصتادر ااخترى مت  مَّ

   بتم مي الديوان.

  :مي  شباث الخالدين والحماسة البصرية -1

 صـفـحـي مــن تـــعر  لمـا .............................

 ويزاد مي رواية البيق ال اني ما جا  مي ا داس

ن اـمألن يـسكوت شـماخ -5 تـخ مف ًـ صت   ا

 لــائـالق اـخن نـسيـلتح كــمي 

بف الشر، ومي جمب الجواهر: مْْسامب السو  ومي الخزانة: -5  مي الوردة: وْسامت

 الذّم. بف والسَّامت 

 :ومي  شباث الخالدين والحماسة البصرية -6

 ..................................... شّداتـم عاجــلت  مـي تبصــرف 

حرح: بتَص 

تْمف" وهو خأل  صوابم: 9جا  ْصدخر البيق ردم   مي ألبعتنا "مإنَّ ذا العقل إذا ْهيَّجخ

تْمف  جخ  مإنَّ ذا العقل إذا هت

ب86صبب46يطق علب

برزديدبفيبيطتخ رج:

ل مي سمأل الآللي:   551والبيق ااوَّ

 منسوس ابي دفلْ 

 أل. الدكتور ااشتر 428والذي مي شعر دعبل 

 والرواية هناك: 5 -5 البيتان

 

ا -5 ً  ْر ْقخ  لمَّ   بمفـردي يلـوحف  شيبـا
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تْجْ  مفـاروٍ  صـدود ْصـدَّق  ــمف  لت ـّمت

ل -5 لف  لخقف ـمْات   لٍ ـبتذلُّ   اـوصل سف ـ أْلخ

هاـغخمت ـيْ  سف ـْوالشَّي   يــعلـتْفخ  الّ  ـب زف

ب87صبب47بيطقصردة

برزيدبفيبيطتخ رج

عخقف مي  حسن ما  4 ّنَّ اابياق عدا ردم   19-19ْسمت

 155القدوس وانار ديوانم عبدمنسوبة لصالل بن 

 :ويزاد مي القصيدة دولم بْعخْد البيق ال الث

 لف ـيـوال سب يَّ ـلـع ووـ...ـلـ خـ...ـمـل نٌّ ـضْ  الـم ّراً ـحف 

 68ص  88البيتان ردم 

للفتر  بعتد  1922جا ق الرواية مي ألبعة دار الألباعة المحمديتة بالقتاهرة 

 ما يلي:الشّدة ك

  ةـاق وحاجـأَضَ  قَد   ر  ـأَم   ُرب   أال -1

 لُ ـعوي وعـالضل اءـأحش نـبي اـله 

بَ  م  ـفَلَ  -2   عسرها عاد أَن   األيام ث  ـتَل 

 ولُ ـتح ورـواألم ،ح  ـونُج   ر  ــسـبي 

رٍ   " وهو تحري ا مألبعي.وجا  مي مألبوعة الديوان "لتيفسخ

لم ا يزاد مي دامية الالم دْوخ مَّ  ن الوامر[:]م ومت

ـرا  -1 نختْات   اـايـألـبالع سـؤالـك ْومف

 ؤالف ــالس اثـايـعأل نـم ر ف ـو ش 

ً  المعـرو  ي تـك لـم إذا -5 عـا   أْلوخ

ـم  ثـمْـالتَّ  مْـْدعخ  مـــالف  ْعنخـمف  نْـزُّ

ب449:بأدببيطدنرابويطدر 

 ودال يمدح الحسن بن س ل ]من الوامر[:
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نْع -1  ليـْرحخ  قف ـوْحأْلألخ  العصا مْ ْلخقْيخقف  لـْس خ  بن بالحسن اللم و ْغخ

ً ــديام مف ــلْـ ْوكَّ  اللم  نَّ ـك -5  لت ـْشمخ  بـوبجم رٍ ـْمعخشْ  ةـبحاج ا

ًـ جميع اـوالدني نـ نق الديـم -5 لت  يا ابن دكـوح الناس و نق ا  ْس خ

ب448يشتقاقبأسماءبيطله:ب

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

 69ص  89القصيدة 

 يزاد مي التخريج

 ومي ا: 5/52مي حماسة الارما   8، 6، 5، 1اابياق 

تَّصلرمقد الشباس بيوم الم -1     مف

 14/94وهي رواية ااغاني أل. دار الكتس 

 لم يب  منك لم ..................... .......................... -5

 ويزاد مي تخريج البيق السادس:

 5/516ب جة المجالس 

 5/558محاضراق اادبا  

 81والمخالة: 

 بال نسبة. 819والمنص : 

متتي "بكتتا  النتتاس علتتع الشتتباس وجتتزع م متتن الشتتيس" البتتن  9، 8والبيتتتان 

استتاذ هتالل نتاجي، بتحقيت  ا 145ص 5متج 5الجوزي بتال نستبة. اناتر المتورد  

 .145 ائ  والارائ ومي اللأل 152، ومي مجموعة المعاني5/46 وهما مي العقد

، 569-5/568" مي شرح  بياق مغني اللبيس للبغتدادي 9، 8، 5، 15واابياق "

متتي و 14، 9 ومتتي التبيتتان 545او متتي الوستتاألة والبيتتق الستتابب منستتوس لمحمتتود التتورّ 

 .1/599تم ال اام ال للعبدري الشيبي 

 اختال  مي الرواية

 الدمب مي العقد وشرح المقاماق: ْولَّع الشباس مخلّ  -1
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 مـرس مـل كـمن  ـيب مـمي الوردة وشرح  بياق المغني: ل -5

 مي الوردة: ناعم ذبل -4

 يْغخْشع الغواني ويزهاهامي الوردة:  -2

 مي المخالة: مب الشباس بيوم. ومي ب جة المجالس: إذهس إليك مما الدنيا -8

 بيتتاق  متتي الزهتترة وستتمأل الآللتتي والحماستتة الشتتجرية ومجموعتتة المعتتاني وشتترح -9

 المغني "ذنباً عند غانية" ومي الوردة "ذّماً عند غانية"

 مي المخالة: الدّلُّ والخجلف  -9

 مي ديوان المعاني: شرخ الشباس لقد  بقيق. -15

 69ص  86القصيدة 

 تصبل كما يلي:

 ودال ]من البحر البسيأل[:

لْلف  كْ ـتْعختْامف  وْكمخ  امف،ـالمق مْ ـمي -1   العت

ضف ااْ  ْضادْقت  اـم   ْوالسَّبلف  انـالفتيـب رخ

  واسعةا  اارض  ْنَّ  تْعخلْمف  قْ ـكفنخ  إنخ  -5

ت ركـلغي اـمي   رخ تْحْ ـْومف  ادا ـمف  لف ــرخ

حْ  -5 لتقْ  ما اللم بالد مإنَّ  لخ ـمارخ   قخ ـخف

لْكْ ـإالّ ليف   نخ  سخ  لف ـوالجب لـالس  اـمت

قف  بْلْدا  لي ضـاو إنخ  -4 مخ   بلداً  لي يْمَّ

 بْـْدلف  لي كـان بي ـزلا من نبـا وإنخ  

ر ْوإنخ  -2 ث ْعـنخ  لـي تْغْيَـّ لا  وّدت   ْرجف

لف  بْعخدث من لـي المـوّدة فْـعصخ  ْ    ْرجف

  الً ـ ْمْ  من ْصاحسٍ  لي اللم يقألب لْمخ  -8

  ْْملف  صاحسٍ  نـم يـل دَّدـتجْ  إالّ   

ست  -9 ب يـيفمخ را  بي لف ـْويفصخ    فدامعفمخ  عفمخ

 لف ــااج دْ ـيْنخفْ  عـْحتَّ  يْ ـرب رزوـب 

  برْحقخ  مما الحسنع ّودـعْ  دخ ـدْ  اللم -6
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نخ    لف ــْوتْتَّصت  تْتخْرى ما ـنتعْ  اـلن مف ـمت

تْ  -9   أْلْمبٍ  من كـخدي داً ـ ب نخ ـ ت ال تْمخ

 ذلف ــيفبختْ  نـحي ورا ـن كـلوج  اـمم 

  مألالب ا  زكع منخ  المكاسس وابغ -14

مْ  ثـحي نخ ـمت    ااجلف  ينفدْ  ْحتَّع دف ـتفحخ

 التخريج:

عتتتتدا ال تتتتاني والتاستتتتب والعاشتتتتر  1/552القصتتتتيدة متتتتي ب جتتتتة المجتتتتالس 

"دار صتتتتادر" عتتتتدا ال تتتتامن بتتتتدون نستتتتبة  548ومتتتتي المحاستتتتن والمستتتتاوى : 

متتتتي  6، 4لمحمتتتتد بتتتتن حتتتتازم واابيتتتتاق  542متتتتي اَبانتتتتة  2، 4، 1واابيتتتتاق 

 .245: "المنص  "أل. الدكتور الداية

 اختال  الرواية:

 :المجالس والمساوى  مي ب جة -1

لْ ـم المقام، وكـك  لف ـم تعتادك العت

تْ  مـوك امف ـالمق مْ ـة: ميـي اَبانـوم  لف ـالمل ادفكـيْعخ

 حيالم: المنص : عوضاً، اَبانة: بلدا  : إنخ ضاو بي بْلْدا مي اَبانة والمنص  -4

 :مي المنص  والمحاسن والمساوى  -6

 عندي لم نتعْما تْتخرى ْوتْنختْقتلف 

 91ص  94قألعة ال

 يزاد مي تخريج اابياق:

 بال نسبة والرواية ميم: 16/96شرح ن ج البالغة "أل.  بو الفضل إبراهيم" 

لْ  -1 خف  ...................................... ....................... نَّكْ ال تْدخ

بْْ ـنخ  -5  ـوالْم خمف  يـرى  ْنخ  غيرك رام دْدخ  مؤّمـلٍ  وجم بالّردّ  ال تْجخ

 وجا  الرابب دبل ال الث والرواية:

لُّ  -4 تْدت  تْلخقْع الكريم مْتْسخ

 94ص  95القصيدة 

 يزاد مي اختال  الرواية:
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ذٍ  -4 تْحخ سخ  مي حماسة الارما : ْغيخر مف

مف ذا مالٍ  ...... مي حماسة الارما : ال تراني -2 رت  ومي تاريخ بغداد:  فكخ

 ذلك مي تاريخ بغدادمي حماسة الارما : ال وال يزري، وك -8

مني المر  -6  مي حماسة الارما : كيفما ْصرَّ

 94ص  94القألعة 

 1922البيق الرابب لتم يت ق متي ألبعتة دار الألباعتة المحّمديتة متي القتاهرة: 

 .من الفر  بعد الشدة للقاضي التنوخي

 98ص  92القصيدة 

 يزاد مي تخريج لألبياق:

 196 -199لزجاجي " مي اشتقاو  سما  اللم ل15و 14وهي عدا "

 اختال  الرواية:

قْ مي اشتقاو  سما  اللم:  -1  ودالوا لي ْمْدحخ

 بي خمسون حوالً  مي اشتقاو  سما  اللم: بلوق ومرَّ  -5

2-  ً  مي اشتقاو  سما  اللم: يفقابلف بعض م بْعخضا

 مي اشتقاو  سما  اللم: وألا  -8

 مي اشتقاو  سما  اللم: ويفر  كربة -9

 ا  اللم: ودد يفؤتع البريُّ مي اشتقاو  سم -6

 مي اشتقاو  سما  اللم والدياراق: ترجمةف انون -9

 مي اشتقاو  سما  اللم: مإنخ يك ما يفنْشَّر -14

 يمي الدياراق: حليمف، ومي اشتقاو  سما  اللم: حمدق ر ي -15

 ودد ْضبأْلخقف الفعل يعد من دولم:

 حميــم علـع ديعـو  حـدا  وال خيـر ليـوم يْعدُّ   ْحـدا  ممـا -5

ا صوابم "يفعْدُّ" مليعلم.  وهو خأل 

 96ص  98القألعة 

 يزاد مي القألعة دولم:

كـيْنخصف  لْمخ   ـكي -4 ًـ  خ كان إنخ  رخ   ا
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فْ  ذا  نخ  ااٍ ــحت  كخ ـْالْمْ  دخ ـدْ  نخ ـمْ  دْ ـعت

م  مـ هنـم -2 ـنخ   إنَـّ ــمت   مت ؤمت   لـف

دف   إنخ   دخ ـرت   كـرْمــكخ   ب ــوانٍ   تـف

وشتترح ن تتج البالغتتة البتتن  بتتي  121القتتدوس: عبدوان صتتالل بتتن اناتتر ديتت

 .9/115الحديد أل.  بو الفضل إبراهيم 

 .منسوبين لصالل 5-1هما البيتان  1/68والذي مي المستألر  

 .1/161واابياق بدون عزو مي حماسة الارما  

 .بال نسبة 1/452وااّول وال اني مي ب جة المجالس 

 اختال  الرواية:

 جة المجالس وحماسة الارما  والمستألر  وديوان صالل:مي ب  -1

ْك بْشتخمٍ   ْعنخ  خٍ  من يخبّرخ

 مي حماسة الارما  والمستألر  وديوان صالل: -5

 ذا شي ا 

 ومي ب جة المجالس:

 ذاك ْشتخما 

 الضبأل:

 جا  البيق ااّول مضبوألاً كما يلي:

بترك بْس -1  ّسٍ عن  خٍ ْمنخ يفخخ

ا صوابم:  وهو خأل 

بّت  كْمنخ يفخخ  ْعنخ  ْخٍ  بْسسٍّ  رخ

 144ص  96القصيدة 

 يزاد مي التخريج:

 .1/29البيق ااّول لمحمد بن حازم مي ب جة المجالس 

 .البن  بي حصينة 14/115مي معجم اادبا   2، 4، 5واابياق 

لتم  و البتن بستام ومي تا  1/544متي ب جتة المجتالس  9، 8، 2، 4واابياق 
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 بيق زائد هو دولم:

ذخ  -6 ـع وإنخ  نْــذخلا  لف ْوالنَـّ  وشــان منـألــ ٍ  ذا وصـار تْْكنَـّ

 اختال  الرواية:

 :مي معجم اادبا  -4

مــان مـادْــةت  مـن  ْْشـدُّ  ــرٍّ  مقــام الزَّ  هــوانت  علــع حف

 مي الزهرة: -2

 ...................................... إذا نبا منزل .........................

 جة المجالس:مي ب  -8

 إلع هوانت  ............................ ال يلبثف ..............................

 145ص  61القألعة 

 اختال  الرواية:

 .مي المستألر : الموق  س لف عندي -1

نَّة -5 قأْلَّعاق ااْعت  .مي المستألر : مف

ابرزيدبفيبقافرلبيطنو ب]م بمجزوءبيطكامل[ ب:وِممَّ

 وانت ـــال  ّلت ــغ يـم ذست  اــالك بـالألَّمْ  رْ ـ سي اـي -1

 يـــانـاام ذّلت  نخ ـمت  كْ ـل را ـخي  ســالي زَّ ــع إنَّ  -5

،ـ.ـ ـ.ـإذا عْ  رْ ـالدَّه لـامــس -5 م ْصفخوْ  ذخ ـْوخف  زَّ  انت ـالزَّ

بَّم -4 ، رخ ــالحت  ذو دمْ ـ ع اـــرف  يـوانـالت ذو ْرىـو ْ خ  صت

ب604-604أدببيطدنرابويطدر ب

 :ويزاد  يضاً ]من السريب[

ً  اَخـوان مـن ْوكفـنخ  حشــا تْـوخ سخ   مف

ـْشــةْ   حخ ــّيٍ   وت ــانت   إنخـست  بـجنَـّ

ب361ع بيطصديقلبويطصدرقب     

ب"بوهوبتصحرفخاز وجاءبفرهبيس بيطشاع ب"يب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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 148ص  64البيتان ردم 

 يزاد مي التخريج:

 .لمحمد بن خازم 444-445و  الذهس مي مر

ابتتي التبعتتي القاستتم بتتن  91ونستتب ا الجرجتتاني متتي المنتختتس متتن كنايتتاق اادبتتا : 

 .ألرخان

 149ص  62القألعة 

 يزاد مي التخريج:

 .5/48وهي البن حازم مي العقد 

"أل. إحستان عبتاس" واناتر  4/64وهي لمحمود الوّراو مي مواق الومياق 

 .151ديوان محمود الوّراو: 

 لمحمود الوّراو. 5/251وهي مي الكامل 

 .لمحمود الوّراو 196 -5/199و ْنخْشْدها الجاحا مي البيان والتبيين 

 .568-5/562انار شرح  بياق مغني اللبيس 

 ودال البغدادي مي شرح اابياق:

ى علتع مْقختد شتبابم، ود ى علع تل  مالتم، وال يفعْتزَّ سف من  ْنَّ الرجْل يفعْزَّ  :ولتم" ْتْعجَّ

ممن بين باٍك لم موْجب، بفتل الجيم،  يخ متوّجب، يعني  ْنَّ الناس بْعخض م يبكي علع 

 المقتتد مالتتم ويتوجتتب لتتم، وبعضتت م يفعّْزيتتم ويغتتذ إليتتم، متتن  ْْغتتذَّ إليتتم، بتتالغين والتتذّ 

وشتترخ الشتتباس:  ّولتتم المستتتلزم لألراوتتتم  ،المعجمتتتين،  ي:  ستتر  إليتتم بالتعزيتتة

 ونعومتم".

 146ص  68القألعة 

م متْن 1922البيق ال الث لم ي ق مي ألبعة دار الألباعتة المحمديتة بالقتاهرة 

 .الفر  بعد الشّدة للقاضي التنوخي

 ْودْدخ ودب خأل  مي ضبأل عجز البيق ال اني مجا  كما يلي:

 اللم دْـّدر مـا ْرتـمـوْخيخ  ينجـو .....................................

 والصواس:
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مف  يْنخجـو ..................................... يـْرتـف  اللم دْـدَّر مـا وخت

لفم ]من البسيأل[: ا يفنخْسسف لم ولغيرث ولم  ف خبتم مي ديوانم دْوخ مَّ  ومت

 

  اـوالّدلج اقت ـالروح مـاذا يفْكـلّتفـفكْ  -1

ْكسف  وألوراً  وراً،ـأل رّ ـالب   اـاللُّْحجْ  تْرخ

ْوتفمف ْكمخ من مْتًع دْصفْرقخ مي الر -5 ألخ   زو خف

فْيخ    اــدخ مفلجـرزو دْ ـامت الـ ـمف بسـتف ـ ْلخ

  اـكف الت ـدق مسـور إذا انسـإنَّ اام -5

تْ ـمالصب  تْتجـا كـلف من ـر يفخ  اـّل ما ارخ

ألْ ـْ نَّ وإنخ أْلالـ ْسْ ـال تْيخ  -4   ةا ـْ الْبــقخ مف

تْ    اـرى مْْرجـر  ْنخ تـْق بصبـعْنخ ـإذا اسخ

لت  -2   ذي الصبر  نخ يحاع بحاجتم خ بـ ْخخ

مـْومف    اــواس  ْنخ يلجـرخ ت لألبـنت القْ ـت دخ

عْ ـماأللس لرجلك دبل الخأل -8 ضت   اـو ْموخ

 اــةٍ ْزلْجْ رّ ـن غـاً عـْزلْقْ  اْل ـنخ عْ ـمْمْ  

نخ ـوال يْغف  -9 بف ـو  نـك صفـزَّ   مـق ْشارت

تْ ـكديـان بالتـا كـربَّمـمْ   مخ جـر مف  اــزت

  مـاح ـنخ لتقْ ـمت  اسف إالّ ـجف النـتال يفنخ  -6

مـاح الفتـدو لقـيب   اــجـاً إذا نفتت ـع يْوخ

 التخريج:

 .154-155انار شعر محمد بن بشير الخارجي بتحقيقنا 

 ونشرث مي مجلة المشرو. سير الرياشي الذي جمعم شارل بالَّ واابياق مي شعر محمد بن ي

 556 -569 -1922حزيران  - يار -عينالجز  ال الث من السنة التاسعة واارب -

 من الشعر المذكور. 544واابياق مي الصفحة 

 هو: بيق 5/584ا  مي البيان والتبيين ودد ج

نَعَنَّب مـقبيطسَّر بـفََضرّببل بـُم اطبب ـمبرَأ س بب ـالبرَم  بيُن تََهَجاابـا ب بَّمـِلبرَو 
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يعنتتي  –ْحتتدف نفسَّتتاخ البيتتان وعلتت  عليتتم بقولتتم: يْاخ تتر  ْنَّ هتتذا البيتتق انختْْحلتتمف  ْ 

 البيان والتبيين.

: ْونْقخلفمف مي البيق المذكور: السَّيخل   بالبا  الموحدة التحتية. -تصحي  صوابم السُّبلدفلخقف

يتري البصتري لمحمد بتن بشتير الحم 5/121الومياق ب( مي الوامي 9-8-2-5واابياق )

بخناث مي شعر م  .6 حمد بن بشير الخارجي: بي جعفر، وكفّل هذا تْصخحي ا ْصوَّ

 5/1195واابيتتاق عتتدا الستتابب وال تتامن والتاستتب متتي شتترح الحماستتة )مرزودتتي( 

اابيتاق  5/99لمحمد بتن بشتير، ومتي شترح الحماستة )تبريتزي(  458المقألوعة 

 ( ب ذا الترتيس لمحمد بن بشير مي التذكرة6-9-8-2-5-4-5-1( واابياق )1-9)

 .568-562السعدية 

لمحمتد بتن بشتير ودتد كتان  نشتدها  1/552( مي ب جة المجالس 2-5-4واابياق )

جناها. 1/165مي   وْخرَّ

-5-5اابياق ) 94-1/89بال نسبة، وميم  1/541( مي العقد 2-5-4واابياق )

بتتال نستتبة. والبيتتق  5/5والبيتتق ال التتث متتي الحماستتة البصتترية ( بتتال نستتبة. 4-2

بة. والبيتتق ااّول بتال نستتبة متتي بتتال نست 4/526الختامس متتي بصتائر ذوي التمييتتز 

ْدث نسس بعض  بياق من هذث  5/1548شرح الحماسة )مرزودي(  وابن المعتز ْوحخ

 القصيدة إلع ابن حازم. واارجل  ْنَّ ا لمحمد بن يسير الرياشي.

 .لمحمد بن يسير الرياشي 45-14/41واابياق مي ااغاني 

 .546تز لمحمد بن حازم مي ألبقاق ابن المع 8-5واابياق 

 .لمحمد بن بشير الحميري البصري 181مي المحمدون  9-1اابياق 

 .لمحمد بن يسير 699مي الشعر والشعرا   2-1واابياق 

 .لمحمد بن يسير 5/584مي البيان والتبيين  9، 2-5واابياق 

لمحمد بتن يستير، ولمحمتد بتن بشتير  1/165مي ب جة المجالس  2-5واابياق 

 .1/552مي 
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لمحمد بن بشير الشارجي وهو تصحي  صوابم  5/91مي المستألر  4-5واابياق 

 .1964 وألبب دار دتيبة"الخارجي" انار ديوان محمد بن بشير الخارجي بتحقيقنا 

لمحمتتد بتتن بشتتير الرياشتتي وهتتو تصتتحي   525متتي معجتتم الشتتعرا   9-8والبيتتتان 

 صوابم محمد بن يسير الرياشي بالسين الم ملة.

 .5/154سبة مي عيون ااخبار بال ن 2-5واابياق 

 اختال  الرواية:

 .ق ابن المعتز: إذا سفدَّق ْمْسالتكف امي ألبقا -5

 ."إذا استدق مسالك ا" :ومي البيان والتبيين والمستألر 

 .مي ب جة المجالس: مالصبر يْفختف ف 

 مي البيان والتبيين: -4

ك ال نْعْنَـّ   مـألالبــة مـن يـ س يْمخ

ً يوم السبـل مضيُّ    انت جا ربَّمـا ـا

 .مي المحمدون "ودائم الفز " -2

 .مي معجم الشعرا  والمحمدون: ابصر لرجلك -8

ا يفنخْسسف لم ولغيرث مَّ لم ]من الخفي [: ومت  ولم ي ق مي ديوانم دْوخ

لسـاً  -1 دا ْمجخ كخ ـْولت  اسـالشب ـدت لْعْ خ ْجـّدت  ْراست ــْواخاأْلخ  ا داس رت ــذت

 است ـار الشبـن باّدكـليـ.ـيارف رأل ق ااألـ.ـاوبإذا تجاني، ـواسقي -5

ي مي كف فولٍ  -5 مَّ  واست ـر الصـوا بغيـينألق ـك ست لْمخ  ا الــإذا استْدّرق حف

، مْ ف ـ.ـ ناروا مي الكالم والنَّحو والشعـ. -4 جَّ ـرت بْ ـمخ حف  است ــةا علع ااْلخ

 الو است  دون ـالمااح وْرّدوا ..ث، دْالـو.. ْ  النديـمف  ْحفْـا وإذا ما -2

بيطتخ رج:

وهتي  منسوبة البن حتازم 1/511اابياق عدا الخامس مي مسالك اابصار 

منسوبة للعألوي وااّول وال اني مي من  596 -599عدا ال اني مي دألس السرور 

للعألتتوي  يضتتاً، واناتتر شتتعر العألتتوي متتي "شتتعرا   569غتتاس عنتتم المألتترس 

محمد جبار المعيبتد، منشتوراق مركتز  بصريون من القرن ال الث ال جري" ت لي 

 .29ص  1999دراساق الخليج العربي 
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 اختال  الرواية:

 .مي دألس السرور: واسقياني علع ال وى والتَّصابي -1

 .اابصار: وارعيا حرمة الصبا والتَّصابي مي مسالك

 مي مسالك اابصار: -5

ً  تـار ااو.. تجاوبـق إذا واسقيـاني  سالشبــا الّدكـار ك سـا

 مي مسالك اابصار: -5

ْميَّا الكـ.. ق حف  ............................ ـ س... ........... إذا استْقْرَّ

 مي مسالك اابصار: -4

  مـالنـوا الـزمـان شـّدة مـارسفـوا

 ا داس حـاســـنـم واستـفـادوا 

لم ]من الألويل[: ا ينسس لم ولغيرث وليس مي ديوانم دْوخ مَّ  ومت

قْ  ما اإذ -1 ً  الشيخ ْدْعوخ تْمف  شيخا   ْهْجوخ

بفكْ   ًـ ْمدخح وْحسخ ل:ـدْ  للفتع ا  عتْ مْـ يا وخ

  قخ ـْمضْ  التي باسـالش  يامْ   فْشبّتمف  -5

 والغنـع بالفقـر الشيـس مي و ْيَّامنـا 

بيطتخ رج:

 .5/552ااّول مي محاضراق اادبا  

 .وْصحَّ  اسم الشاعر " بو حازم"

بْتف ما لمحمود الوّراو وليسا مي ديوانم 5/558ومي ب جة المجالس   .نتسخ

 45وجا  مي ا مل والم مول: 

 للباهلي وديل للعلوي البصري:

 

  عـالغن سـجان عـإل ارٍ ـبناَّ  قف ـْولْسخ 

 رت ـالفق جانس نخ ـمت   ف اـالعلي قـكان إذا 

 .56 -59والبيق من دصيدة تجدها مي شعر  بي سعد المخزومي 

للخريمتي و نكتر نستبت ا ابتي  594 -595تز متي ألبقاتتم ونسب ا ابن المع
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 .91سعد المخزومي وتجدها مي ديوان الخريمي 

ابي سعد المخزومي، ومي معاهد  1/156والبيق ال اني  ال ة مي الزهرة 

للمعذل بن غتيالن وميتم  ْنَّ صتاحس التدّر الفريتد روى البيتق  1/599التنصيص 

 ابي سعد المخزومي.

ل ا ني   و لغيرث. ابي سعد المخزومي 96ن مي معجم الشعرا  وهو  وَّ

، ومتتي ااغتتتاني 5/549وهمتتا اعرابتتي متتتن ألتتّي  متتي البيتتتان والتبيتتين 

الصمد بن المعذل وليسا مي ديوانم، وبال نسبة متي عيتون ااخبتار عبدل 15/559

 .455وهو بال نسبة مي الصناعتين  1/549

 اختال  الرواية:

ومعجم الشعرا  والبيان والتبيتين وااغتاني مي معاهد التنصيص والزهرة 

 :والصناعتين

 ْولْسخقف بميّال

 :مي عيون ااخبار ومعاهد التنصيص

 .مي جانس الفقر
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 ملح  بمقال محمد بن حازم

لْعني ب ْخْرة  خي ااستتاذ التدكتور جليتل العأليتة حفاتم اللتم علتع "كتتاس  لقد  أْلخ

بتان الكرختي البغتدادي وهتو ديتد الشوو والفراو" ت لي  محمد بتن ست ل بتن المرز

مم بيطمدروي بيطبرتما بيألّولبب49يطق عملبالألبب ْوْوْجتدخقف ميتم شتعراً البتن حتازم هتو 

 :ويطثاطثبويط ويرلبفره

ت اإذْ  ق يخـثف ـْ مْح اسـالركـ بـك قـْلّقخ ـْ اسخ  اســالسـحـ الْدرَّ

تـال يف  ثـوحي الحا ـمــ غْـعـال يفبختْ  وحيـث  اســـإي جعـرخ

ب406ط  يق:بق علب ق بيطشوقبوي

ّما يزادف مي دامية الدال دولم:  ومت

 الع ــد آخـر ْوجخ ـك ويكـون السعــد رـألائ سـبجان را ـْسفْ 

ـلا  عخــدت  غايـة ابعـد ونْـوىً  سفــرىً  وألـول  ْبـداً  ْوتْْرحُّ  البـف

ــدت  بصـاحس الحيـاة ألـول ب ــا تمـلُّ  ْضنخـك ومـعيشـة  ْوغخ

ب97 علب ق بيطشوقبويط  يق:بق

 ية الالم لم  يضاً:ما يزاد مي دامّ ومت 

  وىـالن كـب األم ْنَّقخ  ال سعيد ابن  يا

 لت ـْم خ  علع ادف ـالرد جفنيك مَّ ـوال ضْ  

لخقْ    ةـغرب دار مي ووـالش رهن وال زت

 لت ـااْهخ  عن ا ـون شوو انت ع بحيث 

نخ  ومي غير حفا اللم   ادثـح لّ ـكف  مت

س غير ومن  لت  وال ْحأْلألخقْ  إتنخ  ْرجخ  ْس خ

  الخوى من ميم الذئس يعوي حيث إلع

ـلت  من الغـراس ميم بكع وحيث   الْمحخ

ب98يطشوقبويط  يق:بق علب ق ب
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 99متتن التتديوان يتتزاد متتي تخريج تتا الشتتوو والفتتراو: دألعتتة  65القألعتتة 

 والرواية ميم:

نْـع   والصيــنف  السنـد خألـاك  ْدخ

ــٍس  وكفـلُّ    مقـرونف  بـك نْـحخ

  بْلخــْدةٍ  إلـع الريـل بـك ت ـوى

 وال أليــنف  مــا  بـ ا ليـس 

  مستـوحــشا  ال يـ ْنــس بحيـث

 مـحــزونف  يفــرح ال وحيـث 

 

 -محمد خير البقاعي -
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برَُضافبإط بمصاد نا

حمف (هـ459)الملك بن محمد عبد حسن ما سمعق: لل عالبي،  بو منصور  -1 . ْصحَّ

 هـ.1544ألبعة الجم ور القاهرة م 1محمد صادو عنبر. أل

هتـ(. 414 خالو الوزيرين: التوحيدي:  بو حيان علتي بتن محمتد بتن العبتاس ) -5

 تل محمد بن تاويق الألنجي. مألبوعاق المجمب العلمي بدمش .

 هـ(.855ا داس: لجعفر بن شمس الخالمة مجد الملك ) -5

 م.1951مألبعة السعادة بمصر أل. 

بو الحستن علتي بتن محمتد بتن حبيتس البصتري  دس الدنيا والدين: الماوردي:   -4

 هـ(.424)

 مصر، البابي الحلبي. 1944 5تل: مصألفع السقا، أل.

جاجي،  بتو القاستم -2 (. تتل د. 544ستحاو )إالرحمن بتن عبتد اشتقاو  سما  اللم: الزَّ هـت

 م.1968 -هـ1448مؤسسة الرسالة بيروق  ،أل.  انية ،المحسن المباركعبد

، مألبعتة ا داس متي 1أل. ،اللم الجبوريعبد   شعار  بي الشيص: جمب وتحقي -8

 .1998النج  ااشر  

هـ(. تتل: 522ا مل والم مول: المنسوس للجاحا:  بو ع مان عمرو بن بحر ) -9

 .1986بيروق  1أل. ،رمضان ششن

 دار الكتاس الجديد "سلسلة رسائل ونصوص".

المألبوعتة متي اَيجاز واَعجاز: لل عتالبي، ضتمن مجموعتة "خمتس رستائل"  -6

 هـ.1541س القسألنألينية لجوائا

تتل  حمتد  حمتد بتدوي وحامتد  ،هتـ(264البديب مي نقد الشعر:  سامة بن منقذ ) -9

 .1984المجيد. مصر عبد

التوحيدي: تل د. إبراهيم الكيالني. دمش  "مكتبة  أللس  -البصائر والذخائر -14

 ،  ربعة  جزا .1984ومألبعة اَنشا " 

الرحمن بن عبدس: ابن الجوزي: بكا  الناس علع الشباس وجزع م من الشي -11
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 هـ(.299علي )

 .1995( 144-9) ص 5  5مجلة المورد العرادية مج ،تل هالل ناجي

المجيتتد "القتترن عبدالرحمن بتتن عبتتدالتتتذكرة الستتعدية: العبيتتدي: محمتتد بتتن  -15

 ال امن ال جري".

 الجز  ااول. 1995أل. النج  ااشر   ،اللم الجبوريعبدتل 

 هـ(.555إبراهيم بن  حمد بن المنجم اانباري ) التشبي اق: ابن  بي عون: -15

 .1924المعيد خان. كمبرد  عبدتل: محمد بن 

الشتتتتتيبي،  بتتتتتو المحاستتتتتن محمتتتتتد بتتتتتن علتتتتتي العبتتتتتدري  -تم تتتتتال اام تتتتتال -14

 م بيروق.1965 -هـ1445هـ(. أل. دار المسيرة 659)

 ْحقَّقم ودّْدم لم د.  سعد ذبيان.

(. تتل   براهيم بن علتي )او: إإسحالحصري القيرواني:  بو  جمب الجواهر: -12

 .1925مصر  -أل. دار إحيا  الكتس العربية ،البجاوي

مكتبتة زيتدان  ،هـ(646حياة الحيوان الكبرى: الدميري، الشيخ كمال الدين ) -18

 مصر. -العمومية

 ديوان  بي ااسود الدؤلي: -19

 .1924بغداد  1أل. ،الكريم الدجيليعبدْحقَّقم وشرحمف 

 ،قَّقتتم علتتي جتتواد الألتتاهر ومحمتتد جبتتار المعيبتتدجمعتتم وحْ  -ديتتوان الخريمتتي -16

 .1991بيروق 

ديوان ابن دريد: تحقي  السيد محمد بدر الدين العلوي مألبعة لجنة التت لي ،  -19

 .1948القاهرة 

اللتتتم الخأليتتتس، الألبعتتتة عبدالقتتتدوس: جمتتتب وتحقيتتت  عبدديتتوان صتتتالل بتتتن  -54

 .1989دار البصري بغداد  ،ااولع

بغتتداد  1محمتتد جبتتار المعيبتتد، أل. -قيتت تح -ديتتوان عتتدي بتتن زيتتد العبتتادي -51

 سلسلة كتس التراث. ،نشر وزارة اَعالم 1982

بغتتداد  1جمعتتم وْحقَّقتتم عتتدنان راغتتس العبيتتدي. أل. -ديتتوان محمتتود التتوّراو -55
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1989. 

هـ(. تتل 566الرسالة الموضحة: الحاتمي:  بو علي محمد بن الحسن الكاتس ) -55

 .1982بيروق  ،د. محمد يوس  نجم

الألرألوشتتي:  بتتو بكتتر محمتتد بتتن محمتتد بتتن الوليتتد الف تتري  ستترا  الملتتوك: -54

 القاهرة. -المكتبة المحمودية بميدان الجامب اازهر ،هـ(254)

تتتل  حمتتد يوستت  ددتتاو  –القادر البغتتدادي عبتتدشتترح  بيتتاق مغنتتي اللبيتتس،  -52

 دمش . -دار الم مون للتراث -العزيز رباحعبدو

امن وضتتيا  التتدين شتتعر الخليتتل بتتن  حمتتد الفراهيتتدي جمتتب د. حتتاتم الضتت -58

 .1995بغداد  ،الحيدري، مستل من مجلة البالغ

الكريم ااشتتر. الألبعتة عبتدشعر دعبل بتن علتي الخزاعتي: صتنعة التدكتور  -59

 م.1965 -هـ1445ال انية مزيدة ومعدلة 

 مألبوعاق مجمب اللغة العربية بدمش .

 شعر  بي سعد المخزومي. -56

 .1991بغداد  ،يمانمألبعة اَ -الدكتور رزوو مر  رزووجمعم وحققم 

هـ( تتل  حمتد 598اللم بن مسلم )عبد بو محمد  -ابن دتيبة -الشعر والشعرا  -59

 محمد شاكر.

 )جزآن(. 1988مصر "ذخائر التراث"  ،دار المعار 

 -الجتاحا، الحمتدوي -العألتوي -شعرا  بصريون من القرن ال الث ال جري -54

 .يبدت لي  محمد جبار المع

 .1999العربي بغداد منشوراق مركز دراساق الخليج 

هتـ(. أل: 984: ابن شاكر الكتبي: محمد بتن شتاكر بتن  حمتد )مواق الومياق -51

 .1994بيروق  -دار الصياد -إحسان عباس

 (.  للخليل بن  حمد الفراهيدي ) -كتاس العين -55

 د. إبراهيم السامرائي.  تل د. م دي المخزومي

الجم وريتة  ،قامتةمنشوراق وزارة ال  -الجز  الخامس أل. دار الرشيد للنشر
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 .1965( 49العرادية )

القستألنألينية، مجموعتة التحفتة  -الجوائتس -كلماق مختارة: المؤل  مج ول -55

 هـ.1545الب ية والألرمة الش ية 

 هـ.1598اللألائ  والارائ : لل عالبي، المألبعة الوهبية بمصر  -54

 هـ.1541س لمعاني لمؤل  مج ول: مألبعة الجوائمجموعة ا -52

 .1948مألبعة السعادة بمصر  ،منسوس للجاحاالمحاسن وااضداد ال -58

 .1981دار الحياة بيروق  ،هـ(245ااصف اني ) محاضراق اادبا : الراغس -59

 هـ(.1451المخالة: العاملي: ب ا  الدين محمد بن الحسين ) -56

 هـ.1599دار المعرمة للألباعة والنشر  ،بيروقأل. 

 هـ(.458: المسعودي، علي بن الحسين بن علي )مرو  الذهس -59

  ربعة  جزا . ،1995 الألبعة ال انية ،دار ااندلس ،بيروق

العمتتري، شتت اس التتدين  حمتتد بتتن يحيتتع بتتن مضتتل اللتتم  مستتالك اابصتتار: -44

 هـ(.949)

 . الجز  ااول.1954دار الكتس المصرية بالقاهرة  -تل  حمد زكي

ستتكندرية، الألبعتتة التجاريتتة ححم  حمتتد  بتتو علتتي. اَالمنتحتتل: لل عتتالبي، صتت -41

 م.1941

منتختتتس متتتن كتابتتتاق اادبتتتا : الجرجتتتاني:  بتتتو العبتتتاس  حمتتتد بتتتن محمتتتد ال -45

 هـ(.465)

 .1946مألبعة السعادة بمصر 

 مواسم اادس: للسيد جعفر بن السيد محمد البيتي العلوي. -45

 هـ.1558مألبعة السعادة بمصر  1أل

 هـ(.588العزيز الجرجاني )عبدالوساألة: للقاضي علي بن  -44

 .1988مصر  4البابي الحلبي أل ،متل: البجاوي و بو الفضل إبراهي


