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 قصيدة األعشى في مدح الرسول الكريم وأخبارها 

 دراسة وتحقيق

 د. ياسين يوسف عايش 
 قسم اللغة العربية 
 الجامعة األردنية 

يقوم هذا البحث على ثالث ركائز أساسية هي: دراسة األخبار التي أوردتها 
جملة من مصادر التراث عن قصة وفادة األعشى ميمون بن قيس على الرسول 

ذلك بمقابلة تلك األخبار بعضها ببعض لبيان مدى ما بينها من اتفاق أو الكريم، و 
افتراق، ونقد هذه األخبار نقدًا خارجيًا وداخليًا ينتهي إلى رأي راجح في هذا الشأن 

في رواتها ومصادرها ومناقشة آراء  يتوثيق هذه القصيدة بالنظر المتأنثم 
ي مخطوطة }جمهرة اإلسالم ذات المتشككين في صحتها، ثم تحقيق هذه القصيدة ف

 النثر والنظام{ للشيزري. 
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 أواًل: أخبار وفادة األعشى على الرسول الكريم:
يحسن بي أن أشير ابتداًء إلى أن الدكتور عبد العزيز ناصر المانع كان قد 
وقف على ست روايات ذكر أصحابها قصة وفادة األعشى على الرسول الكريم، 

ايات أخريات، كما أنه اكتفى بالوقوف على تلك الروايات وفاته النظر في أربع رو 
 .(1)الست بمعزل عن القصيدة ذات العالقة بهذه الروايات

أما بحثي هذا فيقوم على النظر في الروايات العشر وفي القصيدة 
ومصادرها، وذلك ليالحظ الدارس مدى ما بين تلك الروايات من اتفاق أو افتراق، 

لقصيدة من وجوه اختالف تصل إلى حد التناقض، وهذه ومدى ما بينها وبين ا
 الروايات هي: 

النبوية، وفيها يقول ابن هـ في السيرة 812رواية ابن هشام المتوفى سنة  -1
دوسي وغيره من مشايخ بكر بن وائل من ة بن خالد الس  د بن قرا خالا  يهشام: "حدثن

ائل خرج إلى رسول الله أهل العلم: أن أعشى بني قيس بن ثعلبة... بن بكر بن و 
يريد اإلسالم فقال يمدح رسول الله..."، "فلما كان بمكة  -صلى الله عليه وسلم  -

أو قريبًا منها، اعترضه بعض المشركين من قريش، فسأله عن أمره، فأخبره أنه 
فقال له: يا أبا بصيـر، إنه يحرم  -صلى الله عليه وسلم  -جاء يريد رسول الله 

ير، عشى: والله إن ذلك ألمر مالي فيه من أر،، فقال له: يا أبا بصالزنا فقال األ
: أما هذه فوالله إن في النفس منها لُعالالت، ىفإنه يحرم الخمر، فقال األعش

ى منها عامي هذا، ثم آتيه فأسلم، فانصرف فمات في عامه ولكني منصرف فأترو  
 .(8)ذلك ولم يعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم "

هـ الذي شرح ديوان األعشى 842روايتا محمد بن حبي، المتوفى سنة  -8
كما نص على ذلك عبد القادر البغدادي في خزانة األد،، تقول أوالهما: "وكان 
األعشى، فيما روي، رحل عند ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتى مكة، 
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مع به أبو جهل، فأتاه في وكان قد سمع قراءة الكت،، فنزل عند عتبة بن ربيعة، فس
فتية من قريش، وأهدى له هدية، ثم سأله: ما جاء بك؟ قال: جئت محمدًا، إني 
كنت سمعت مبعثه في الكت، ألنظر ماذا يقول، وماذا يدعو إليه، فقال أبو جهل: 
إنه يحرم الزنا، فقال: لقد كبرت، ومالي في الزنا حاجة، قال: فإنه يحرم عليك 

حل؟ فجعلوا يحدثونه بأسوأ ما يقدرون عليه، فقالوا: أنشدنا ما الخمر، قال: فما أ
 قلت، فأنشد: 

 (3)دا"المسه   ما عاد السليم   ك  ـدا       وعاد  م  أر   عيناك ليلة   ض  م  ت  ألم تغ  

"وهي قصيدة جيدة عدتها أربعة وعشرون بيتًا... ثم قال له أبو جهل: أما 
ا به لشقاوته حتى صدوه وخرج من فورته أنت فلو أنشدته هذه لم يقبلها، فلم يزالو 

 حتى وصل اليمامة، فمكث بها قلياًل، ثم مات".

الثانية: "وروى ابن دأ، وغيره أن األعشى خرج يريد النبي صلى الله  وتقول
 عليه وسلم وقال شعرًا، حتى إذا كان ببعض الطريق نفرت به راحلته فقتلته. 

 فلما أنشد شعره الذي يقول:  

 ًى حتى تالقى محمداوال من حف  
 ىد  له ن  من فواض   ي  ق  ل  وت   راحي  تُ 
 

 ال أرثي لها من كاللة وآليتُ 
 هاشم   ن  ناخي عند با، ابا تُ ى م  مت  
 

 .(4)فقال النبي: كاد ينجو ولما" 

هـ في )الشعر والشعراء(، تقول 872روايتا ابن قتيبة المتوفى سنة  -3
وأدرك اإلسالم في آخر عمره، ورحل  جاهليًا قديمًا، -األعشى  -األولى: "وكان 

إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليسلم فقيل له: إنه يحرم الخمر والزنا، فقال: 
 .(2)أتمتع منهما سنة، ثم أسلم فمات قبل ذلك بقرية باليمامة "
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وقالوا إن خروجه يريد النبي صلى الله عليه وسلم وتقول الرواية الثانية: " 
أله أبو سفيان بن حر، عن وجهه الذي يريد، فقال: أريد في صلح الحديبية، فس

فقال أبو سفيان: إنه يحرم عليك الخمر والزنا والقمار. فقال: أما الزنا فقد  ،محمداً 
منه  تركني ولم أتركه، وأما الخمر فقد قضيت منها وطرًا، وأما القمار فلعلي أصي،

ننا وبينه هدنة فترجع عامك ؟ قال: وما هو ؟ قال: بيخلفًا، قال: فهل لك إلى خير
ن ظفرنا به كنت قد أصبت  وتأخذ مائة ناقة حمراء، فإن ظهر بعد ذلك أتيته، وا 
عوضًا من رحلتك، فقال: ال أبالي، فانطلق به أبو سفيان إلى منزله، وجمع إليه 
أصحابه، وقال: يا معشر قريش، هذا أعشى قيس، وقد علمتم شعره، ولئن وصل 

كم العر، قاطبًة بشعره، فجمعوا له مائة ناقة حمراء، إلى محمد ليضربن علي
 .(2)فانصرف، فلما صار بناحية اليمامة ألقاه بعيره فقتله"

هـ في كتا، )األغاني( 322رواية أبي الفرج األصفهاني المتوفى سنة  -4
التي نصها: "أخبرني حبي، بن نصير المهلبي وأحمد بن عبد العزيز الجوهري 

شبة قال: قال هشام بن القاسم الغنوي وكان عالمة بأمر  قاال: حدثنا عمر بن
 األعشى: إنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مدحه بقصيدته التي أولها: 

ـدا       وعاد ك  ما عاد السليم  المسه دا م   ألم تغ ت م ض  عيناك ليلة  أر 

ة العر،، ما مدح ... فبلغ خبره قريشًا فرصدوه على طريقه، وقالوا: هذا صناج
أحدًا قط إال رفع في قدره، فلما ورد عليهم قالوا له: أين أردت يا أبا بصير؟ قال: 

بك أردت صاحبكم هذا ألسلم. قالوا: إنه ينهاك عن خالل ويحرمها عليك، وكلها 
؟ فقال أبو سفيان بن حر،: الزنا، قال: لقد تركني رافق، ولك موافق، قال: وما هن

، منه عوضًا ؟ قال: القمار، قال: لعلي إن لقيته أن ُأصيذاثم ما الزنا وما تركته،
ن ت وال اد ن ت، ثم ماذا؟ قالوا: الخمر، ؟ قالوا: الربا، قالمن القمار، ثم مـاذا : ما د 

سفيان: ؟ أرجع إلى ُصبابة  قد بقيت لي في المهراس فأشربها، فقال له أبو قال أواه  
؟ قال: نحن وهو اآلن في هدنة، ا هوم؟ قال: و هل لك في خير مما هممت به
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فتأخذ مائة من اإلبل وترجع إلى بلدك سنتك هذه وتنظر ما يصير إليه أمرنا، فإن 
ن ظهر علينا أتيته. فقال: ما أكره ذلك، فقال  ظهرنا عليه كنت قد أخذت خلفًا، وا 
 أبو سفيان: يا معشر قريش، هذا األعشى، والله لئن أتى محمدًا وات بعه ليضرمن  
عليكم نيران  العر،  بشعره فاجمعوا له مائة من اإلبل، ففعلوا فأخذها وانطلق إلى 

 .(7)رمى به بعيره فقتله" -وهي قرية بنواحي اليمامة  -بلده، فلما كان بقاع منفوحة 

هـ عن أبي 322رواية القالي إسماعيل بن القاسم البغدادي المتوفى سنة  -2
هـ في 221المتوفى سنة  ليا ي  ه  ة التي أثبتها الس  حاتم عن أبي عبيدة، وهي الرواي

)الروض األُُنف( في شرح السيرة النبوية البن هشام، وفيها يقول القالي: "لقي 
األعشى عامر بن الطفيل في بالد قيس، وهو مقبل إلى رسول الله صلى الله عليه 

 . (2)وسلم، فذكر له أنه يحرم الخمر فرجع"

في )معجم الشعراء(، وفيها يقول  324وفى سنة رواية المرزباني المت -2
المرزباني: "وفد األعشى إلى مكة يريد النبي، صلى الله عليه وسلم ومدحه 

 بقصيدته التي أولها:

 دا يلة أرمدا           وبت كما بات السليم ُمس ها ألم تغتمض عيناك ل  

ما صار ... فلقيه أبو سفيان بن حر،، فجمع له مائة من اإلبل، ورده، فل
 .(9)بقاع منفوحة، رمى به بعيره فقتله..."

رواية أبي زيد القرشي المتوفى في القرن الرابع الهجري في )جمهرة  -7
أشعار العر،(، ونصها "روي عن ابن دأ، وغيره أن األعشى خرج يريد النبي 
صلى الله عليه وسلم وقال شعرًا، حتى إذا كان ببعض الطريق نفرت به راحلته 

 فلما أنشد شعره الذي يقول فيه: فقتلته،

 ن كاللة  لها م   رثي  ال أ   فآليتُ  القي محمداً ًى حتى تُ وال من حف  
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 ه يدال  ي من فواض  تفوزي وتلق  
 

 هاشم   ابن   ند با،  ي ع  ناخ  ى ما تُ مت  
 

 . (10)قال النبي: كاد أن ينجو ولما"

ت النثر هـ في )جمهرة اإلسالم ذا288رواية الشيزري المتوفى بعد سنة  -2
ها: "كان األعشى أقبل عند ظهور النبي صلى الله عليه وسلم حتى ( ونصا والنظام

 ،أتى مكة، وقد كان سمع قراءة الكت،، فنزل على عتبة بن ربيعة بن عبد شمس
هدى له هدية، فسمع به أبو جهل بن هشام بن المغيرة، فأتاه في فتية من قريش، وأ

محمد صلى الله عليه وسلم ألني كنت  ؟ فقال: جئت إلىثم سأله: ما جاء بك
سمعت بصفته في الكت، ألنظر ما يقول، وما يدعو إليه، فقال له أبو جهل: إنه 

م عليك األطيبين: الزنا والخمر، قال: لقد كبرت ومالي في الزنا حاجة، قال: يحرا 
: فإنه يحرم الخمر، قال: فما أحل؟ فجعلوا يخبرونه بأسوأ ما يقدرون عليه، ثم قالوا

 أنشدنا ما قلت، فأنشدهم قوله: 

ألم تغتمض عيناك... فلما أنشدهم قالوا: أما أنت لو أنشدته هذا لم يقبله  
منك، ولم يزالوا بالسعي حتى صدوه عنه، وخرج من فوره، فأتى اليمامة فقال: 

ُمه عامي هذا.. فمكث باليمامة رهينًا يسيرًا، ثم إنه مات" أتلوا
(11) . 

هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض فإنه يمكن ولدى رجع النظر في 
 للدارس أن يخلص إلى النتائج اآلتية: 

تجمع هذه الروايات بالرغم مما بينها من اختالفات في التفاصيل  -1
والحبكة القصصية على أن األعشى لم يلتق الرسول الكريم قط، وأنه كان قد نظم 

إل روايتا ابن إ، ولم يشذ عن ذلك ،هذه القصيدة مهيئًا نفسه بها لتلك المقابلة حس
نما  قتيبة اللتان لم يرد فيهما أدنى ذكر لتلك القصيدة، وال أي بيت  من أبياتها، وا 
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 اقتصر الحديث فيها على خبر الوفادة. 

إن الروايات التي ذكرت أن مجيء األعشى إلى الرسول كان والرسول  -8
 لألسبا، اآلتية: ؛يومئذ  في مكة باطلة

في القصيدة تصريحًا مباشرًا قاطعًا بأن الرسول كان يومئذ  بيثر،، )أ( ألن 
 وذلك في قول األعشى:

 يثر، موعدا  لها في أهل   فإنا         ت  م  أال أيهذا السائلي أين يم  

بعد أن مضت بدر  ر في القرآن إنما كان في المدينة)،( إن تحريم الخم
على ما ذكر ذلك  (18)نزل" وأحد، وحرمت في سورة المائدة، وهي من آخر ما

الروض األُُنف(، وعلى ما أورده ابن كثير في تفسيره لآليتين التسعين الُسه يلي في )
}يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر  (13)والحادية والتسعين من سورة المائدة

واألنصا، واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد 
ن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر أن الشيطا

الله وعن الصالة فهل أنتم منتهون{ وعلى ذلك فإن ما ورد في الروايات التي نفار 
فيها المشركون في مكة األعشى من اإلسالم، ألنه يحرم الخمر، تسقط ويسقط 

رشيين في مقابلة األعشى معها القول إن أبا جهل هو الذي تولى أمر الفتية الق
لتنفيره من اإلسالم، ألن أبا جهل ُقت ل على ما هو معروف في غزوة بدر أي قبل 

 أن ينزل األمر من الله بتحريم الخمر. 

)ج( ويستتبع ذلك أن يقال: كيف يكون قد غا، عن بال األعشى أن 
تكاد  اإلسالم يحرم الخمر مع أن في قصيدته جملة من النواهي اإلسالمية التي

آي الذكر الحكيم، وأبيُنها في هذا الصدد الميسر  تكون نظمًا مباشرًا لبعض
وقد ورد النهي عنهما في اآلية نفسها التي ورد  ،وهما ضرٌ، من المقامرة ،واألزالم

الخمر؟ ثم أليس األعشى هو القائل مدلِّاًل على انتشار خبر  يفيها النهي عن تعاط
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 الرسول ودعوته: 

 ؟ لعمري غار  في البالد وأنجدا    ال يرون وذكره      نبي يرى ما 

ومعنى ذلك أن الذي يعرف أن اإلسالم نهى عن الزنا وأكل الميتة والدم ال  
 يجهل أن اإلسالم نهى عن شر، الخمر. 

أقر، تلك الروايات للتصديق رواية محمد بن حبي، الثانية ورواية أبي  -3
القالي، فهي جميعًا تؤكد أن األعشى خرج يريد زيد القرشي التي تماثلها، ورواية 

على ما ذكر ابن حبي، وأبو زيد القرشي أو  -الرسول، لكنه مات ببعض الطريق 
ومعنى ذلك فإن األعشى لم ير  ال أبا جهل  -في بالد قيس، على ما ذكر القالي 

ذن فإن الروايات التي تقول إن األعشى التقى أبا جهل في م كة، وال أبا سفيان، وا 
كان الهدف منها تحقيق  ،أو أبا سفيان في هدنة صلح الحديبية روايات مصنوعة

 غايتين هما: 

التشهير بهذين الزعيمين القرشيين وتحقيرهما في سعيهما الدؤو، في  -أ
ولنا  .التصدي للدعوة اإلسالمية، ومحاوالتهما الحثيثة صرف الناس عن اإلسالم

 أتي:لتوجه، فقد جاء في إحداهما ما يهذا ا في هذه الروايات أدلٌة دامغٌة على
"فجعلوا يحدثونه بأسوأ ما يقدرون عليه" وجاء في أخرى: "ولم يزالوا بالسعي حتى 

وه وخرج من فورته..." صدوه عنه" وجاء في ثالثة: "فلم يزالوا به لشقاوته حتى صدا 
شيان للغاية مها له هذان القر ا ورد في تلك الروايات من هدايا قدا وذلك فضاًل عما 

 نفسها. 

تعظيم شأن األعشى شاعرًا ببيان مدى أثر شعره في النفوس، فرواية  -،
ابن قتيبة تكشف بصدق عن هذه المخاوف من شعر األعشى: "هذا أعشى قيس، 
وقد علمتم شعره، ولئن وصل إلى محمد ليضربن  عليكم العر، قاطبة بشعره"، 

رواية أبي الفرج: "يا معشر قريش، هذا وقريبًا منها في الداللة على هذا األمر 
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األعشى، والله لئن أتى محمدًا وات بعه ليضرمن  عليكم نيران العر، بشعره"، وكذا 
 الشأن في رواية الشيزري التي تكاد تكون نقاًل مباشرًا عن محمد بن حبي،. 

 رواة هذه الروايات هم:  -4

بكر بن وائل من  خالد بن قرة بن خالد السدوسي وغيره من مشايخ -أ 
أهل العلم في سيرة ابن هشام: "حدثني خالد بن قرة بن خالد 

 السدوسي وغيره من مشايخ..." .
،-   ٍ  ٍ أو رواة مجاهيل في رواية محمد بن حبي، األولى: "وكان  راو 

 األعشى فيما روي...".
ابن دأ، وغيره في رواية محمد بن حبي، الثانية ورواية أبي زيد  -جـ

 ى ابن دأ، وغيره...".القرشي" ورو 
 رواة مجاهيل في )الشعر والشعراء(: "وقالوا...". -د
 -على ما يقول أبو الفرج  -هشام بن القاسم الغنوي الذي كان  -هـ

 عالمة بأمر األعشى في رواية )األغاني(. 
 أبو عبيدة معمر بن المثنى الشيباني في رواية القالي.  -و

ذا استبعدنا روايتي ابن قتيبة، ورواية المرزباني، ورواية الشيزري ألنها  وا 
جميعًا ُتروى عـن مجاهيل، أمكننـا أن ننظر فقط في الروايات األخرى عن خالد بن 
قرة بن خالد السدوسي، وابن دأ،، وهشام بن القاسم الغنوي، وأبي عبيدة معمر بن 

ًا وتعدياًل.  ر ح   المثنى الشيباني، وأقوال العلماء فيهم ج 

من المعلومات التي تقدمها كت، التراجم واألخبار واألد، عن  ح  لقد ترج  
ها عن التزي د  والوضع، فقد رد  ابن هشام قصيدة خالد وابن دأ، أنهما راويتان لم ينز  

د وذلك بقول ابن هشام عنها "وغيره من أهل العلم بالشعر لألعشى رواها له خالا 
 .(14)أي لألعشى" -ينكرها له 
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الطي، اللغوي عن عيسى بن يزيد بن بكر المشهور بابن  في حين قال أبو
، وقد (12)هـ إنه كان نس ابة متهمًا بوضع الحديث والشعر171دأ، المتوفى سنة 

تابع أبا الطي، اللغوي في الحكم على ابن دأ، بهذا الحكم ياقوت الحموي، 
 .(12)والسيوطي

ني بأنه كان عالامة أما هشام بن القاسم الغنوي الذي نعته أبو الفرج األصبها
بأمر األعشى، فقد أثنى عليه معاصره ابن سالم الجمحي في طبقاته بقوله: "وقد 

لية أهل البصرة، وكان يصلي على جنائز بني غبر" وهم  (17)رأيته، وكان من ع 
ثنى عليه األصمعي حين قال عنه: بطٌن من بكر بن وائل قبيلة األعشى. كما أ

شام بن القاسم مولى بني غبر، وكان عالمًا أدركت من أرضى وفوق الرضا ه"
 .(12)بالشعر"

هـ، فثناء العلماء 810وأما أبو عبيدة معمر بن المثنى الشيباني المتوفى سنة 
، فهو: "من هؤالء (19)على علمه الواسع باألخبار واألنسا، واللغة شائع معروف

مييز موضوعه العلماء الذين جداوا في فحص الشعر الجاهلي، ودراسته وروايته، وت
 .(80)من صحيحه"

وعلى ذلك يمكن القول بشيء من االطمئنان إن األعشى كان قد خرج من 
بلده قاصدًا الرسول الكريم إبان هدنة صلح الحديبية، غير أنه مات في طريقه قبل 
أن يتحقـق له مبتغاه، وأما ما ورد في جلِّ تلك الروايات عن محاوالت الكفار رد 

ن محمدًا يحرم الخمر والزنا والقمار، فهي أخبار ملفقة األعشى عن مقصده، أل
أسقطها أصحابها على الشاعر بسب، غرامه المعروف بالخمر والنساء في محاولة 

 منهم لتفسير سب، عدم إسالمه. 

 وأما ما ذه، إليه الدكتور عبد العزيز ناصر المانع في بحثه الموسوم بـ
من أن هذا الشاعر كان قد دخل )وفادة األعشى على الرسول، أهي صحيحة( 
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اإلسالم، ثم نظم هذه القصيدة، ورحل بها إلى المدينة ليعلن إسالمه )وينشد 
قصيدته أمام النبي( وأن الذي حال بينه وبين دخول المدينة هو وفاة الرسول عليه 

فيظل  (81)السالم )فعاد أدراجه إلى اليمامة، ولم يدخل المدينة، ولم ينشد قصيدته(
 غير مقنع وال سند له في روايات األخباريين.  تخميناً 
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 ثانيًا: رواة القصيدة ومصادرها:
برواية ثعل،  (88)وردت قصيدة األعشى في مدح الرسول الكريم في ديوانه

هـ، وعدتها فيه تماثل عدتها في "السيرة النبوية" البن هشام 891المتوفى سنة 
هـ، 288ري المتوفى بعد سنة هـ، وفي "جمهرة اإلسالم" للشيز 812المتوفى سنة 

وهو العدد نفسه الذي ذكره عبد القادر البغدادي في "خزانة األد،" نقاًل عن محمد 
 هـ شارح ديوان األعشى، على ما سبق أن أوضحنا.842بن حبي، المتوفى سنة 

هـ 802وورد في "جمهرة اإلسالم" اسم أبي عمرو الشيباني المتوفى سنة 
ه القصيدة وذلك في سبعة عشر موضعًا كان الشيزري يورد بوصفه راويًا ثانيًا لهذ

فيها البيت من هذه القصيدة برواية راو، ثم يعق، بعد ذلك مباشرة بقوله: "ورواها 
أبو عمرو" ذاكرًا وجهًا آخر لرواية البيت تخالف رواية ذلك الراوي غير المسمى. 

عة الدواوين الشعرية وقد عرفنا أن أبا عمرو المذكور هو الشيباني المعروف بصنا
مما أورده الشيزري في شرح البيت الثالث والعشرين حيث قال: "ورواها أبو عمرو 

 الشيباني".

كاملة برواية أربعة  من أعالم  إليناوعلى ذلك تكون هذه القصيدة قد وصلت 
 الرواة هم: ثعل،، وابن هشام، ومحمد بن حبي،، وأبو عمرو الشيباني.

أمينًا، انتهى علم الكوفيين كان ثقة " بو الطي، اللغوي:أما ثعل، فيقول عنه أ
وأما ابن  (84)وكان ثقة متقنًا يستغنى بشهرته عن نعته"وقال السيوطي: " (83)"إليه

ه النقدي إذ طالما شكك في أشعار  وأخبار  رواها هشام فهو الراوية المعروف بحسا 
فإنه لم يشكك في  ك به من األشعارومع كثرة ما شكا ، (82)ابن إسحق في السيرة

قصيدة األعشى هذه، وهو الذي شكك في قصيدة أخرى لهذا الشاعر كمـا سبقت 
فكان أحد علماء بغداد  (82)اإلشارة إلى ذلك في هذه الدراسة، وأما محمد بن حبي،

باللغة والشعر واألخبار واألنسا،، وهو ثقة، وممن روى عنهم ابن األعرابي، وأبو 
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ممن أكثر األخذ عنه أبو سعيد السكري المعروف بكثرة عبيدة معمر بن المثنى، و 
 صناعة الدواوين الشعرية. 

وأما أبو عمرو الشيباني فقد كان من أعلم أهل الكوفة باللغة وأحفظهم 
وأكثرهم أخذًا عن ثقات األعرا،، قال عنه الخطي، البغدادي فيما نقله عنه 

لحديث، كثير السماع، نبياًل السيوطي: "كان واسع العلم باللغة والشعر، ثقة في ا
فاضاًل، عالمًا بكالم العر،، حافظًا للغاتها... وهو عند الخاصة من أهل العلم 

 . (87)والرواية مشهور معروف... الزمه اإلمام أحمد بن حنبل، وروى عنه"

ون من خيرة الرواة وأجالئهم من هذا يتبين أن رواة هذه القصيدة يعدا 
قة واألمانة والدقة، فإذا انضاف إلى هؤالء ما نجده من اظهم المشهود لهم بالثوحفا 

أبيات كثيرة من هذه القصيدة مبثوثًا في مصادر  تراثية قديمة، ترجح لنا أن الشك 
الذي أثاره بعض الدارسين المحدثين في صحة نسبتها إلى األعشى غير مستقيم. 

ن المصادر وقبل أن نناقش آراءهم في هذا الشأن يحسن أن نشير إلى طائفة م
التي أورد أصحابها فيها أبياتًا منها )الترتي، المشار إليه هنا هو ترتي، أبيات 

 حبي، وأبو عمرو الشيباني فهما أسبق من ثعل،(: ابنالقصيدة كما رواها 

 .(82)في معجم الشعراء للمرزباني 13، 18، 1األبيات  -1
 .(89)صبهانيفي األغاني ألبي الفرج األ 13، 14، 18، 8، 1األبيات  -8
 .(30)في الكامل للمبرد 12، 11، 14األبيات  -3
في رسالة  14، 84، 19، 12، 17، 12، 13، 18، 7األبيات  -4

 .(31)الغفران ألبي العالء المعري
 .(38)في معجم البلدان لياقوت الحموي 2، 2، 4، 3، 8، 1األبيات  -2
 .(33)في مقاييس اللغة البن فارس 14، 2، 9، 19، 12األبيات  -2
 .(34)في جمهرة أشعار العر، ألبي زيد القرشي 13، 18البيتان  -7
في الحماسة المغربية ألبي العباس  12، 14، 13، 18، 7األبيات  -2
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 .(32)الجراوي التادلي
 .(32)البيت األول في المخصص البن جني -9

 .(37)البيت التاسع عشر في الكتا، لسيبويه -10
في طائفة كبيرة  1، 13، 18، 12، 7، 2، 8، 4، 80، 19األبيات  -11

 . (32)من كت، النحاة
، وفي شرح أبيات (39)البيت الرابع عشر في األمالي ألبي علي القالي -18

 .(40)إصالح المنطق ألبي محمد يوسف بن الحسن السيرافي
البيت الثاني والعشرون في فقه اللغة وسر العربية ألبي منصور عبد  -13

 .(41)الملك بن محمد الثعالبي
في لسان العر، في  84، 88، 80، 14، 9، 2، 2ووردت األبيات  -14

المواد اللغوية )نجر( )صعد، حفا( )خنف( )غار، نجد( )نص،( 
 )سبح( )نكح( على التوالي.

أما ترتي، أبيات هذه القصيدة في الديوان برواية ثعل، وبتحقيق جاير في 
، 80-18، 9، 11-10، 7، 2، 2-1مقابلة ترتيبها في جمهرة اإلسالم فهو ]

88 ،81 ،83- 84.] 

صلى الله عليه  -يتبين مما سبق أن قصيدة األعشى في مدح الرسول  
رواها رواٌة أجالء من أعالم الرواة واللغويين في القرنين الثاني والثالث  -وسلم 

الهجريين. وظل النحاة وأصحا، كت، األد، واألخبار والمعاجم يقبسون منها 
في مصنفاتهم ولم يشكك أٌي منهم فيها أو في بيت  من أبياتها إال البيت أو األبيات 

 العالء  المعري الذي شكك في البيت:  اأب

 نبٌي يرى ما ال يرون وذكره        أغار لعمري في البالد وأنجدا 

ذا صح  هذا البيت لألعشى فلم يرد باإلغارة إال ضد حين قال: " وا 
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ري من هذه القصيدة تسعة أبيات جاءت كلها ومع ذلك فقد أورد المع (48)اإلنجاد"
 في مدح الرسول الكريم. 

أما المحدثون فقد شكك منهم فيها كثيرون، لعل أولهم طه حسين في كتابه 
"في األد، الجاهلي"، وهو الكتا، الذي يقوم على التشكيك في الشعر الجاهلي 

لفظها، يقول:  كله، وقد قطع طه حسين فيه بانتحال هذه القصيدة لضعفها وهلهلة
"ال أتردد في القطع بأن هذه الدالية التي تروى لألعشى في مدح النبي منحولة، 
نحلها قاص ضعيف الحظ من الشعر، رديء النظم، مهلهل اللفظ، قليل المهارة في 
النحل، ويكفي أن تقرأ هذه القصيدة لترى أنها أسخف ما يضاف إلى األعشى، 

، (43)إلى المتون أقر، منها إلى الشعر الجيد"  -وال سيما المدح فيها  -وأنها 
 .(44)وتابع طه حسين في هذا فؤاد أفرام البستاني ببحث  نشره في مجلة المشرق 

وتردد بروكلمان بين مجرد التشكيك في صحة نسبتها إلى األعشى والقطع 
بنعتها باالنتحال، فبينما نجده يقول في أول كالمه عنها: "أما قصيدته الدالية 

نسوبة إليه في مدح محمد فلم تعُد أن تكون مزاولة للتكس، بالشعر، وال يحتمل الم
أن تكون لها إذن عالقة بعقيدته" يعود ليتابع طه حسين في القطع بأنها موضوعة 
حين يقول: "على أن طه حسين قد ساق في األد، الجاهلي أدلًة راجحًة تثبت 

تاني، ولم ترد هذه القصيدة في رواية انتحالها عليه، وأيده في ذلك فؤاد أفرام البس
 .(42)ديوانه" 

وسار شوقي ضيف في "العصر الجاهلي" على سنن هؤالء المتشككين، وقد 
 ه فيها إلى سببين: أرجع شكا 

 األول: يتصل بالرواية الكوفية لديوان شعر األعشى التي يقول عنها ما
تزيد فيه" نصه: "الرواية الكوفية للشعر الجاهلي غير دقيقة، وأنها ت

ولذا "كان من الواج، أال نقبل روايتها لديوان األعشى دون احتياط  
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واحتراس  شديد"، وألن راوية شعر األعشى كان نصرانيًا هو يحيى 
ب ادي  .(42)بن متاى الع 

نابعة من التعاليم  : يتصل بلغة القصيدة وما فيها من دعوات  والثاني
ها آيات  قرآنية... وهي ال ينظم في -األعشى  -بل ألنه اإلسالمية، "

تتفق في شيء ونفسية األعشى، وما كان ليسمع القرآن، ويؤمن 
بتعاليمه على هذا النحو، ثم ينصرف عن رسوله الكريم 

 .(47)وهديه..."

يت فيه برواية ثعل،  أما القول إن القصيدة لم ترد في ديوانه فقد تبين ا أنها ُرو 
القول إن الرواية الكوفية للشعر الجاهلي  وابن حبي، وأبي عمرو الشيباني، وأما

غير دقيقة فهذا حكٌم عاٌم مطلق فيه غير قليل من الظلم ألعالم  كثيرين من الرواة 
الكوفيين، وقد تبين لنا أن رواة هذه القصيدة يسلكون في عداد الرواة الثقات األمناء 

 الحفظة. 

إلى الشعر الجيد، وأما أن القصيدة سخيفة، وأنها إلى المتون أقر، منها 
وأنها تنظم آيات  قرآنية، ومعانيها ال تتفق ونفسية األعشى، فهذه أحكاٌم جديرةٌ 
بالوقوف عليها، ومناقشتها بغير قليل  من األناة، وخير ما يقود إلى ذلك هو النظر 

 المتأني في القصيدة. 

ي وأول ما يسترعي النظر فيها هو هذا القلق الحاد، واألزمة الخانقة الت
ب ر   تستولي على الشاعر في أبياتها األولى إذ يالحظ أن صاحبها مأزوم أزمة من خ 
الحياة، وتقل ، في لذائذها المادية حين كان شابًا ثريًا تقبل عليه النساء، ثم ها هو 
يغدو كهاًل قد ُسل ،  منه الشبا، وُمت ُعه، والثراء وبهجته، والمرأة وألقها، فلم يبق  

يريح هذا الجسم المكدود، والنفس الحزينة بمعادل روحي، سمع أمامه إال أن 
ن هذا الكلل  بصاحبه يقيم في يثر،، وبمبادئه وتعاليمه يطير في البالد ذكرها، وا 
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والحفى الذي تعانيه ناقة الشاعر هو ملل الشاعر من حياة  مادية  بال قيم  روحية، 
 وقد آن األوان لوضع حد  لهذه المعاناة: 

 ًى حتى تزور محمداوال من حف
 ترتحي وتلقي من فواضله يدا

 غار  في البالد  وأنجدا لعمري
 

 ثي لها من كاللة  وآليت ال أر  
 ما تناخي عند با، ابن هاشم متى
 يرى ما ال يرون وذكره نبـي  
 

وأما هذه الفواضل التي ستمنحه إياها يد محمد فليست أموااًل، كما فهم 
نما هي هذه القي ل ها الشاعر في القصيدة بعد، وأما بروكلمان، وا  م التي فص 

ذن فإن توق  الصدقات فليست بمكسبة المتصدق عليه ثراًء أو مغنمًا ذا بال، وا 
لم يكن مطلبًا لنعيم  دنيوي  زائل،  -صلى الله عليه وسلم  -الشاعر للقاء محمد 

نما هي التقوى التي يسمع عنها وال يحس بدفئها.  شبع منه الشاعر وا 

إذا لم يكن ذلك كذلك فلم  ال يقدام األعشى بين يدي هذا النبي  وحتى
الهاشمي ما يزكيه عنده، فيبين له أنه على دراية  بتعاليمه فساق له هذه األبيات 
المشربة بقيم الدين الذي جاء به؟ ولعل مما يرشح هذا التوجه األخير للقبول هو 

ة في شعر بعض الشعراء قول بروكلمان وهو يتحدث عن أثر األفكار النصراني
الجاهليين، ممن نفى عنهم اعتناقهم للدين المسيحي، حين قال: "وهناك أيضًا كثيٌر 
من أفكار النصرانية عند النابغة وزهير وعند األعشى ولبيد... وهذا يدل على أن 
النصرانية كان لها نصيبها من التأثير الخفي في الثقافة العقلية التي مثالها 

أن التعرف على دين  من األديان ليس معناه االعتراف بذلك الدين  الشعر... بيد
 .(42)واعتناقه من قبل من يعرفه..." 

وفضاًل عن ذلك فإنه لما كان الراجح أن األعشى نظم هذه القصيدة في إب ان 
ذن  هدنة صلح الحديبية فإن عمر الدعوة اإلسالمية يكون قد بلغ العشرين عامًا، وا 

مها وأوامرها ونواهيها يكون قد انتشر في اآلفاق ذكرها، وهو ما فإن قيمها وتعالي
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"ذكره لعمري  غار  في البالد وأنجدا" فيكون األعشى الذي  عبار عنه قول األعشى:
خالط النصارى من قبل، ووقف على الكثير من مبادئ النصرانية التي تلتقي مع 

 المية، ونظمها في شعره. بعض القيم اإلسالمية غير بعيد عن تمثل هذه القيم اإلس

وأما ما يالحظ على هذه القصيدة من ضعف  فني  حتى غدت كالمتون، 
وبخاصة في شقها الثاني، فهو أمٌر ملحوظ على الكثرة الكاثرة من الشعر اإلسالمي 
عند حسان بن ثابت، وكع، بن مالك األنصاري وأضرابهما من اإلسالميين، وهو 

قال قولته المشهورة: الشعر نكد بابه الشر، إذا ما كان األصمعي قد الحظه حين 
أدخلته با، الخير الن، أي ضعف. وبذلك يكون ضعف األعشى فنيًا في هذه 
القصيدة ليس بدعًا، بل هو ملحظ عام يكاد يلف جل الشعر اإلسالمي في عهد 

 البعثة النبوية. 
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 ثالثًا: تحقيق القصيدة وشرحها:
 ري من مخطوط }جمهرة اإلسالم{ للشيز 

 الباب األول لألعشى في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم:

حتى أتى  -صلى الله عليه وسلم  -كان األعشى أقبل عند ظهور النبي 
مكة، وقد كان سمع قراءة الكت،، فنزل على عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، فسمع 

ثم  به أبو جهل بن هشام بن المغيرة فأتاه في فتية من قريش، وأهدى له هدية،
؛ ألني كنت -صلى الله عليه وسلم  -سأله: ما جاء بك؟ فقال: جئت إلى محمد 

سمعت بصفته في الكت،، ألنظر ما يقول وما يدعو إليه. فقال له أبو جهل: إنه 
يحرم عليك األطيبين: الزنا والخمر. قال: لقد كبرت، ومالي في الزنا حاجة. قال: 

؟ فجعلو  ا يخبرونه بأسوأ ما يقدرون عليه. ثم قالوا: فإنه يحرم الخمر، قال: فما أحلا
 أنشدنا ما قلت: فأنشدهم قوله: 

 (20)وبّت كما باَت السليُم ُمسهََّدا (       49)ألم تغتمْض عيناك ليَلَك َأْرَمدا  -1

 ورواها أبو عمرو: 

 ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا         وعادك ما عاد  السليم  ُمسه دا 

 يلة األرمد. أي: كانت ليلتك كل

رًا. ن يقولـــوا: ملســوع، أو لــديغ، ت ط ي ـــقــال األصــمعي: الســـليم اللــديغ، وكرهــوا أ
ف ع ل ـة،  ومثل هذا: مفازة، كرهوا أن يقولوا: م ه ل ك ة، ت ط يارًا مـن الهـالك، فقـالوا: مفـازة، م 
نمــا كرهــوا أن يقولــوا: عطـاش، فقــالوا: ن هــال، تطي ــ طـاش، وا  ر ًا مـن الفــوز. والنِّهــال: الع 

ب ة ، فمنه اشُتقه ل  من ذلك، وأصله من الن  . ، وهو أول ُشر 
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 وقال الفر اء: قالت العر،، إنما سماي سليمًا ألنه أسلُم لما به. 

مسهاد: أر ق، وهو السهاد. وقال أبو عبيدة: السليم يبر أ، ثم يعاوده الوجع في 
د اد. وأنشد:   وقت  معلوم، فذلك الع 

د اد ُأالق ي من ت ذ ك ر   ل م ى         كما يل ق ى السليُم من الع  آل  س 
(21) 

والعداُد أيضًا: ليلة يناُح على رجل  في كل أسبوع. يقال: عداد بني فالن. 
د اد، (23): وسمعت أبا عمرو يقول، قال الكالبي(28)قال أبو يوسف  : به مرض ع 

دًة، وكذلك وهو أن يدعه زمانًا، ثم يعاوده. يقال: قد عاد ه، وهو يعاد ه  د ادًا أو ُمع او  ع 
 السليم، وهو اللديغ يعتاده الُسم ، قال امرؤ القيس: 

داد  ............................(         24)أرقت فقلت في أ ر ق  الع 

: عداُد السليم  أن تعد  له سبعة أيام، فإذا مضت له سبعة (22)وقال العنزي 
د اده.  أيام قيل: هو في ع 

نَّ  اء  سَ الن   ق  شْ ع   نْ ك م  ا ذاومَ  -2   (22)ُخلَّة مهددًا  قبل اليوم   تُ يْ ما       تناسَ وا 

أي إني قد عزفت عن النساء، وتركت الصبا. والُخل ُة: الصداقة، والُخل ُة: 
 الصديق. أنشد األصمعي: 

 (27)خليلــك لم ُيقتل   بأن         راً تي جاب  ل  أال أبلغوا خُ 

 ومخالاًة.  الالً ه خ  تُ ل  وقد خال  

 (22)فسداولكْن أرى الدهَر الذي هو خائ ني    إذا أصلحْت كفَّاَي عاَد فأَ  -3

 ورواها أبو عمرو: الذي هو خائٌن. 
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ُلح  (29)غة، ي ف ُسُد ف س ادًا وُفُسوداً قال: ف س د  الشيء وف ُسد  ليُ  ، وكذلك يقال ص 
ًا.  ًا وُصُلوح   ص الح 

 (20)ترددا كيفَ  هذا الدهرُ  فلّله       وثروةً  تُ ئْ ز  انًا رُ كهواًل وشبّ  -4

 يقال: شا،  وش باٌ، وُشباان وش ب يب ة.

 ويقال: ما رزأته شيئًا، وما رزيته.

 والثروة والثراء: الغنى، والثروة أيضًا: كثرة العدد. 

ُ، من تقلبه.   فللاه هذا الدهر! ُيع ج 

 ورواها أبو عمرو: 

يٌ، وافتقاٌر وثروٌة     .....  ......................شباٌ، وش 

 شا،، وبينا هو فقير إذ استغنى.  يقول: هو ذو تصرف، بينا المرء شا،  إذ  

 وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع      وليدًا وكهاًل حين شبُت وأْمَردا  -5

قال األصمعي: اليافع: الذي ارتفع ولم يبلغ الحلم. يقال غالم يافع، وغلمان 
ُع إيفاعًا. ويقال أيضًا: غالم ي ف ع ٌة، وغلمان ي ف ع ٌة، الواحُد والجمُع أيفاع. وقد أيفع ُيوف  

 ، واليفاع: المرتفع من األرض. وحكى الفرااء: يفعُت الجبل إذا علوته. (21)سواء

لد ةوالوليد:  ل د ان وو  ذا تما فهو كهل، ويقال: قد (28)الصغير، والجمع و  ، وا 
 األمرد: قد م ر د  فالن زمانًا.  اكتهل النبُت إذا تما وطال. ويقال من

يَس المراقيَل تغتلي      مسافَة ما بين الُنَجْير  َفَصْرَخَدا -6 ُل الع   (23)وأبتذ 
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 ورواها أبو عمرو: 

تعابي  العيس  المراقيل  تغتلي      ...........................  وا 

 األصمعي: العيس من اإلبل: البيض تختلط بياضًا بشيء من شقرة. 

:أخبرنا عن اإلبل. (22): قيل: البن لسان الحمارة(24)وقال األموي عبدالله
ق اُؤها غ د راؤها، وال أبي ن اُؤها، و و ر  ش  يس اُؤه ا خ  ن ًة، وال فقال: حمراؤها صبر اُؤها، وع  و  ع ج 

أشهُد م ش ر اها
ُهُد ب ي ع ه ا.  (22)  أي: ال أ ش 

يلقال األصمعي: واإلرقال أن ت ن ُغض  رأسها، وت  . (27)رتفع من الذ م 

وتغتلي: تبعد في سيرها، وأصله من غال الرجل بسهمه، والغ ل و ُة: مدى رمية  
. وقد تغالى القوم: إذا رموا النظر، وُأُيُهم أ ب ع د م دى رمي ه.  بسهم 

ف ع ل ة، من س اف  ي ُسوُف، إذا  والمسافة عند الناس: البعد. وكأناا نرى أنها م 
ا الطريق إذا أشكل فلم يعرفوا عالماته وأرادوا أن يعرفوا قربه من شم . وكأن أهل هذ

ب ُه، فيعرف المعاوُد السفر  ُقرب ُه وُبع د ه. قال رؤبة:   بعده شماوا ُتر 

  (22)إذا الدليل استاف أخالق الطرق 

د ر خ  ي ُر بحضرموت، وص  ليها تنس،  (29)وقال أبو عبيدة: الُنج  بالجزيرة، وا 
ر   دي ة. الخمر، فيقال: ص   خ 

ذ  فيه األشعُث بُن قيس  عند ارتداده،  ٌن باليمن ُأخ  ي ُر ح ص  وقال غيره: الُنج 
فتزوجت أخته رجاًل من بني نهد، يقال له يزيد بن عقا،، فلما قدم األشعُث 

؟ فعرفوه، ل: هل دللتموني على منزل ابن نسر، فقا(70)الكوفة ، أتى مجلس بني نهد  
ٍ  اعقا،. فقالوا: لعلك تسأل عن منزل  يزيد   وعلموا أنه يطل، منزل ابن عقا،.  بن 
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ير  زواجُ   .(71)مخ  ان والر  ب  ق  هنا العُ قال: نعم. فقال: إن يوم الُنج 

ِ   َمْت       فإنَّ يمَّ  ائلي أينَ هذا السّ أال أي   -7  عدا يثرَب موْ  لها في أهل 

 ورواها أبو عمرو: أين أصعدت. 

ر ج، ثم م جعلوه في الد  عود في الجبل، ثقال أبو عبيدة: وأصل اإلصعاد الص
 جعلوه في االرتفاع في األرض. يقال: أصعد فيها إذا تباعد. 

 -عزوجل  -له، ومنه قول الله  ويقال: قد يمامته وتياممته وأم مته إذا قصدتُ 
(. أي: اقصدوا فامسحوا به وجوهكم وأيدي ُكم ثم 43{ )النساء: }فتيمموا صعيدًا طيباً 

 اله حتى صار مسُح الوجه  واليدين تيم م ًا. كثر استعم

. قال أبو يوسف: أنشدنا الفراء: ا   وينسُ، إلى يثر، فيقال: يثربيا و   ثرب يا

ُصوفُ  ن ُخُه م ر  وا  ث ر ب ي  س 
(78)  

 (73)داعَ َحفيٍّ عن األعشى به حيث أصْ      ّب سائل  فإن تسألوا عّنا فيا رُ  -8

 . (74)فإن تسألي عني(ورواها أبو عمرو: )

،ا سائل  عن األعشى حفيٍّ به. أي: حفيٍّ بالسؤال. فإن تسألوا. أراد: فيا رُ 
 قالها كناية عن السؤال لما جرى بشيء من نسبه كناى عنه، كما قال: 

ال ف  والسفيُه إلى خ الف ر ى إليه           وخ  إذا ُنه ي  السفيُه ج 
(72) 

 :(72)طاميأراد: جرى إلى السفيه. وقال القُ 

 ُل و  ُة األُ اس  الملوُك وأبناُء الملوك  ل ُهم          واآلخــذوُن ب ه والسا  ُهمُ 
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 قوله: واآلخذون به: أراد بالُمل ك. 

ليه وأ لطفه. ويقال:  يويقال: قد حف به يحفى حفاوة إذا أحسن  إ ن ز ال ُه والقيام  ع 
ة والوصية إذا بالغ. . ويقال: قد حفي في المسألهُ قد تحفاى به تحفايًا إذا أحسن  مسألت  

أ ر ٌ، ال حفاوة : م  قال األموي: ويقال في مثل 
. يضر، للرجل يتملقك، أي إنما (77)

ُ، أيضًا:  أ ُرب ٌة، وهي المآر،. واإلر  أ ر ٌ، وم  بك حاجتك ال حفاوٌة بي. ويقال: م 
 الحاجة.

ِ         تْ عَ أجدَّت برجليها نجاًء وراجَ  -9  (72)َرَدانافًا لي نًا غيَر َأحْ يداها ح 

دِّ.   أجد ت: من الج 

اء  والنجا: السرعة. يقال: ناقة ناجية ونجاٌة، والنجا ُيمد  ويُ  قصر. يقال: الن ج 
. وهذه كاف خطا، ال موضع لها من  اك  اك  الن ج  اء، والن جا الن جا، والن ج  الن ج 

 اإلعرا،. 

شيِّها ناُف أن تهوي الدابة بيدها إلى و ح  إذا سارت،  (79)قال األصمعي: والح 
نافًا. ويقال: حن ف  الرجل يحن ُف  وذلك من لين  في األرساغ. يقال: حنف  يحن ف ح 

ر ف  أ ن ف ُه في إحدى ناحيتي وجهه. وقد حن ف البعير: إذا أمال وجهه في  حن ف ًا إذا ص 
 . قال الراجز: (20)إحدى الناحيتين من جذ ، الُبر ة

ف ه   (21)وصر ف تُه ذاُت ك هف   ر   ص 
 ن ف ه  ح  ب   ت  ض  أعر   ف البعير  صر  

ر د : الذي ينفض إحدى يديه إذا (28)الع ُروض: الناقة التي فيها صعوبة. واأل ح 
لقًة، وربما كان من الُعق ال  وهو صغير، يضر  بعصبه   ُد خ  ر  سار، فرباما صار الح 

ل ة ي  ر د. قال أبو ُنخ   : (23)فين ح 
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  ٍ ب ًا لكــلِّ ر  د   ض   ناكث  وُمل ح 
ر د   قيف  بًا كتل  ر  ض    البعير األ ح 

 وروى أبو عمرو: 

  ٍ ٍ  وأ ذ ر ت  ،  ل ي ه ا النفر    يا ج 

 قوله: (24))ه( وروى أبو عمرو بعد

ـر ت     وفيهـا إذا مـا هج 

 وقوله: أذ ر ت، أي أل ق ت. يقال: طعنه فأذ ر اه عن فرسه. 

: ما ن   من الرِّش اء م ن  القط ر  ها من الحصا. ويقال ل م ا تطاير  ي  ل  برج   ت  ف  والنفي 
، والن ف ي ان. قال الراجز  : (22)عند اإلسقاء  النفي 

 كأن مت ن ي ـه من الن ف ــيا 
في   مواقُع الطير  على الص 

 (22)داقَ رْ فَ وَ  مًا ما يغيبُ : نجْ ن  يْ رى لها       رقيبَ تَ فَ  تْ جَ لَ فأمَّا إذا ما أدْ  -11

دي ًا ال يؤو،.   ورواها أبو عمرو: ج 

ُة: س ي ُر الليل  كلِّه. واإلدالُج أ : سارت  ليلتها ُكل ها. واإلدالُج والد ل ج  دلج ت 
ُة من آخر الليل. قال الش م اخ  :(27)والد ل ج 

ف ت  ليلة  ال هجوع   يداها           لهـــا اإلدالج إذا مـا أدلجــت  و ص 
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 :(22)وقال األعشى

دالج  بعد المنام وتهجيـر             ٍ  وا  ُقف   (29)وس ب س ،  ورمـــال   و 

دُي والفرقدان ال  يؤو،: يغي،، وقد آ، إذا غا،، وأصله من الرجوع. والج 
. قال األسدي  : ، وذكر ليلةً (90)يغب ن 

 (91)ُ،     للحوض  حتى آ،  منها حاج،ُ ما زال منهــا ناهٌل ونائــــ

ٌف منها. وقال  أي: حتى غا، من الشمس حاج،، أي جان، وحر 
 :(98)راآلخ

 أن تؤوبا  يبــــادُر اآلثـار
ٍ  وحاجـــٌ، الج    نة  أن يغيبا و 

 الجونة: الشمس.

ْرَباَء الوديقة  أصَيدا -11 رْت عجرفيٌَّة       إذا خْلَت ح   (93)وفيها إذا ما هجَّ

ق  قال األصمعي: أي في وقت الهاجرة. و   كالُل اإلبل بأخذ  السير  بُخر 
ب اط ة    :(92)نفسها، قال الُهذ لي  ، وذلك من بقية  (94)وض 

 د الكالل ع  ب   ـةُ ي  ف  ر  ج  وم ن سي رها الع ن ُق المسبطر           ُر والع  

 بسط، أي إذا كل ت اإلبُل رأيت ها تخر ُق في سيرها. ن  : المُ ر  ط  ب  المس  

ُر: انتصاُف النهار  في شدة   وهجار ت: سارت في الهاجرة. والهجيُر والهج 
 الحر. 

يب ة أكبُر من العظاية  تعلو ن شز   والحرباء: اًل، أو ُغصن  شجرة، ثُم  ًا، أو ج  ُدو  ذ 
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 تستقبُل الشمس فتدور معها حيث دارت. 

ي ُد: هو داٌء يأخذ اإلبل  في  اد، والص  ـي د: البعير الذي معه الص  وأصل األ ص 
ب د، ف ٌم مثُل القر ح  يسيل منه الز  ُيكو ى أحدها رؤوسها، فيصيُبها في أنوفها و ر 

ُمون ه. ويقال (92))في( ي د. ويقال: قد كواه من ( 97)رأسه ويس  للرجل الشامخ بأنفه : أص 
 الصاد فب ر ئ، أي: ذه، ما في رأسه من الجنون  والضجر. 

 " .ورواها أبو عمرو: "الظ ه ي ر ة

رِّها. ي قال: قد والوديقة: انتصاُف النهار  في شداة  الحر. وُسمِّيت وديقة ل ُدن و  ح 
د ق  منُه إذا دنا. قال ذو الر م ة:   و 

ت ع ،ُ  ثالُهن  له           فب ع ُضُهن  عن اأُلالف ُمش  د ق ــت  أم   (92)كانـت إذا و 

أ  : (99)ومنه قول ابن  ل ج 

ق اُتها  ُة الس ر ات  و اد   ُمن دحا

ن ه ا. ومنه قيل: فرٌس وديق،  م  ُرها من األرض ل س  وأتاٌن وديق؛ أي  قد دنت ُسر 
 ألنها تدنو من الفحل  إذا اشتهت السِّفاد. 

 (100)داً لة         وال من حفًى حتى تزور محمّ الَ ثي لها من كَ وآليت ال أرْ  -12

ل وة األُل و ة واأل ل و ُة، وحكاهن  آلي ُت وأت ل ي ُت أي ح   لف ت، واأل ل ي ُة اليمين، وهي اإل 
 ى. ل  ؤت  الفر اء. ويقال: فالٌن ب ر  الم

 ويقال: كللت فأنا أك ل  ك الاًل وك اللة. 
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 ورواها أبو عمرو: 

 فما لك  عندي مشتكـًى م ن  كاللـة        ..........................

ل ه يدا -13  (101)متى ما ُتَناخي عند باب ابن هاشم    تـرتحي وتْلَقْي من فواض 

نما ُسمِّي هاشمًا ألنه ه ش م   الث ر يد  فأطعمه. قال  اسم هاشم عمرو، وا 
 :(108)الشاعر

اُف  ج  ن ُتون  ع  ُرو العال هشم الثريد  لقومه          ورجاُل مكة  ُمس   عم 

إذا ترتحي: تصيري إلى الراحة. وقد أراح إذا تنف س، وأراح: مات، وقد أراح 
 . وجد رائحة الشيء. ورأح ُلغ ة

د ي ُت إليه معروفًا، والتثنية يدان ويٌد: ن عمة، ويقال: أيدي ُت إلى فالن يدًا إذا أس  
 : (103)ويديان، قال الشاعر

ن ُهُم أن  ُته ض   ل م         قد يمنعان ك م   ام  يديـــان بيضاوان عند ُمح 

يا   . (104)والجمع أياد  وُيد 

ْكُرُه      لعمرَي غاَر في البالد  وأْنَجَدا -14  (102)نبيٌّ يرى ما ال يرون وذ 

ُره. فإذا أقسموا قال أبو عبيدة: الع م   ُر والُعُمر  لغتان. يقال: قد طال ُعُمره وع م 
 فتحوا الع ي ن ال غير. 

، وال يعرفها األصمعي إال بغير ألف ر  ويقال: قد غار إذا أتى الغو 
(102) . 

د . أنشد (107)قال الفراء: يقال: غار وأغار، وقد جلس إذا أتى جل سًا، وهي ن ج 
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 األصمعي: 

ب هُ  م ال  م ن  غار  ٍ   ش  ًا       وعن ي م ين  الج  د  ال  ُمف ر ع   س  الُمن ج 

. وأعرق إذا أتى العراق، (102)( تهامةوقد أنجد، وقد أت ه م  إذا أتى )نجدًا و
وأشأ م  إذا أتى الشام، وأيمن  إذا أتى الي م ن، وك و ف وب ص ر إذا أتى الكوفة والبصرة، 

، ونزلوا إذا (109)ا إذا أتوا الحجازوأعمن إذا أتى ُعمان، وقد انحجز القوم فاحتجزو 
نًى. قال الشاعر  : (110)أ ت وا م 

ُم ما أن ت  فاعله     أنازلٌة أسماُء أم غيُر نازلة        أبيني لنا يا أس 

 : (111)وقال ابن أحمر

با  م ُع الع ج   وافيُت لماا أتاني أناها نزلت       إن المنازل  مما ي ج 

نًى.   نزلت: أتت م 

 ما َتغ ب  ونائٌل       وليَس عطاَء اليوم  مان ُعه غدا له صدقاٌت  -15

ب   : ال تأتي يومًا وتنقطع يومًا، ولكنها دائمة، ويقال: ما ُيغ  منه  (118)ناما تغ، 
: إذا بات ليلًة، وأصبحت اإلبُل (113)خير، وقد أغ ،  الزيارة، ويقال: قد غ،  اللحم
ها وقد غ   د  ي د ك  (114)ب تغاب ة إذا أصبحت في غير يوم و ر  ، وم ث ٌل من األمثال: ُرو 

 . معناه سوف يتبي ُن لك ذاك. (112)الشعُر ي غ ،  

والنائل: العطاء، يقال: قد ن لته وأ ن ل ته، ور ُجٌل ناٌل إذا كان كثير  الن وال، 
 ورجالن ناالن، ورجاٌل أنوال. 

دََّك لم تسمع وصاَة محمد    نبي  اإلله يوَم أوْ  -16  (112)داهَ شْ وأَ صى أج 
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د ك   دٍّ هذا منك يقال: أج  د ك  أي: أب ج  ؟ وقال غير األصمعي: معناه، ما وأج 
 ؟  (117)ل ك

 أشهد: من الشهادة. 

ذى  . (112)وحكى أبو عمرو في غير هذا: أشهد  الرجُل إذا أم 

 دا وَّ زَ ى   والقْيَت بعد الموت  َمن قد تَ قَ إذا أنَت لم ترحْل بزاد  من الت   -17

ُته. وأنشد أبو عمرو الُهذ لييقال  د   : (119)من الزاد: قد أزد ُت الرجل  إذا زوا

ذاء وال ُتز يُد  هُِّز بالح   وقد يأتيك باألنباء م ن ال          ُتج 

ْمَت على أْن ال تكون كمْثل ه    فتْرُصَد لألْمر  الذي كان أْرَصدا -18  (180)َند 

 ويروى: للموت. 

 ورواها أبو عمرو: 

دا  ا كان  م  ل   د  صُ ر  لم ت   ك  ......................      وأن  .........  أر ص 

 أر صد: أع د . 

يَّ  -19 داميْ اك والْ وا   (181)تات  ال تْأُكلنَّها      وال تأخَذْن ْسهمًا حديدًا ل َتْفص 

يٌِّت وم ي ت. وهو مياٌت عن قليل  ومائ ت.   يقال: م 

قًا من عروق  الناقة  بحديد ر  د ع  ُذ مصيٌر، ثم يجعُل على ف م  ي ف ص  ة  ثم ُيؤ خ 
ج  ُأك ل.  ًا ُسد  ر أ ُسه، وُمل  في النار، فإذا ن ض   العرق، فإذا امتأل  د م 

  ، د  له، يقال للذي لم ُيص  ر م من ُفص  : لم ُيح  قال أبو عبيدة: يقال في مثل 
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ا أصبحا جميع حاجته وما ط ل ،، وأصا، دون ذلك، ألن رجلين ضافا ر ُجلين، فلم
د  لي، فقال (188)فالتقيا تذاكرا ما ُقر ي ا. فقال )األول( : ما ُقريُت طائاًل، إنما ُفص 
د  له  ، وبعضهم ُيس كُِّن كسرة  الصاد، وبعضهم (183)صاحبه: لم ُيحر م من ُفص 

د  وُفز د  له.   يحولها زايًا في اللغتين، يقال: ُفز 

 بدا وال تعبد  األوثاَن واللَه فاعْ      وذا الن ُصب  المنصوب ال تنُسكنَّه     -21

 ورواها أبو عمرو: 

 بـدا وال الن ُص،  المنصو، ال ت ن ُسكن ه         لعاقبة  والله  رب ك  فاع  

الن ُص،: حجارة منصوبة كانوا ينُسُكون لها، ويذبحون لها في ر ج ،، ويقال 
 للذبيحة العتيرة. 

ب ح له.   ت ن ُسُكن ه: ُتذ 

 (184)ذا الرَّحم الُقربى فال تقطَعنَّــه     لفاقته ال واألسيَر المقيَّداو  -21

 ورواها أبو عمرو: 

 وال السائل  المحروم  ال تترك ن ه      لفاقت ه وال األسير  المقي دا

ذ فُيشد  بالق دا. يقال: قد أ س ر  رقبته إذا ُشد   (182)قال األصمعي: األسيُر أن ُيؤ خ 
ن لم ُيشد   عليه، ثم ك ُثر   استعمالهم لها حتى قيل لكلِّ من ُأخذ من العدو: أسير، وا 

 ب ق دا. 

 ى       وال تحَمد  الشيطاَن واللَه فاْحَمدا حَ ات والض  وسب ح على حين العشيَّ  -22
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 ورواها أبو عمرو: 

 ... رين  ـــــــد الُمث  وال تحم      (182)ات والضحىشي  وصلِّ على حين الع  

 ، إذا كثر ماله. والثراء كثرة المال. ى الرجل إثراًء فهو ُمثر  قال: أثر ي

 ويقال: ثرا بنو فالن  بني فالن، إذا كانوا أكثر منهم. 

 . (187)دابُ وقوله: فاحمدا، أمٌر بالنون الخفيفة، وكذلك فاع  

 (182)وال َتْسَخَرْن من بائس  ذي ضرارة      وال تْحَسَبنَّ الماَل للمرء ُمخل دا -23

رارة إذا زمن يقال: . والضرورة من االضطرار. ويقال (189)ضريٌر بيُِّن الض 
: بُؤس  وي بُؤُس  من البؤس: قد س ًا وُبؤوسًا يا هذا. ومن البأس  بئ س  ي بأسُ بؤ 

 . (130)بأس اً 

 ورواها أبو عمرو الشيباني: 

 ...............................       وال تحسبن  المرء  يومًا مخل دا

رَّها      عليك حرام فاْنك َحْن أو تأبَّدا -24  (131)وال تقرَبنَّ ُحرًَّة إن س 

 ورواها أبو عمرو: 

 وال تقر بن  جارًة      .................

: النكاح. قال الحطيئة:   السِّر 

ر  جارتهم عليهم       ويأُكُل جاُرُهم ُأُنف  الق صاع ُرم س   (138)وي ح 

 وقال رؤبة: 
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 (133)سرارها بعد الغ س قف ع ف  عن أ

شيان  األُُتن.   يريد: عف  الحماُر عن غ 

رة: آية ــ" )البق: "ولكـن ال تواعدوهن  سراً (134)وقال الله وهو أصدُق قيالً 
832 .) 

، فال تق ر ،  النساء.   تأب دًا بالنون الخفيفة، أي: ت و ح ش 

ولم يزالوا  فلما أنشدهم قالوا: أما أنت لو أنشدته هذا لم يقبله منك،
ه مُ فقال: أتلو   ،حتى صدوه عنه، وخرج من فوره ذلك، فأتى اليمامة (132)بالسعي

 عامي هذا، فمكث باليمامة رهينًا يسيرًا، ثم إنه مات. 
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 الحواشي:
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 ( .322، 322، )ص1جـ
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 .172، ص1، جـ1979، 8امة للكتا،، طالع
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روض األنف في شرح السيرة النبوية، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، دار النصر الـ (2)
 .320، ص3، جـ1929للطباعة، 

معجم الشعراء، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار إحياء الكت، العربية، القاهرة،  (9)
 .382، ص1920

، ، دار القلم، دمشق1جمهرة أشعار العر،، تحقيق د. محمد علي الهاشمي، طـ (10)
 (.808-801، )ص1، جـ1922

جمهرة اإلسالم ذات النثر والنظام، منشورات معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية،  (11)
شرقي، مكتبة جامعة ليدن في هولندا،  827طبعة بالتصوير عن المخطوطة رقم 

 .10، ص1922ألمانيا،  -وجامعة فرانكفورت 

 .820، ص3الروض األنف، جـ (18)

ل القول في أمر تحريم الخمر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار انظر تفصي (13)
 (.98-91، )ص8، جـ1928المعرفة، بيروت، 

 .22، ص1السيرة النبوية، المجلد األول، جـ (14)

انظر في التعريف بابن دأ، وأقوال العلمـاء فيه: مرات، النحويين، أبو الطي، عبد  (12)
أبو الفضل إبراهيم، مطبعة نهضة مصر الواحد بن علي اللغوي، حققه محمد 

 .99، ص1922بالفجالة، 

، دار الغر، 1معجم األدباء، ياقوت الحموي، تحقيق د. إحسان عباس، ط (12)
؛ المزهر في علوم اللغة،  8120-8144، ص2، جـ1993اإلسالمي، بيروت، 
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، 8، دار التراث، القاهرة، جـ3صححه وشرحه محمد أحمد جاد المولى وزمياله، ط
 .414ص

، 1طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، جـ (17)
 (.27-22)ص

إنباه الرواة على أنباه النحاة، القفطي علي بن يوسف، تحقيق محمد أبو الفضل  (12)
 .324، ص3، جـ1922إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، 

؛ بغية  8704، ص2عجم األدباء، جـ؛ م 42-44انظر: مرات، النحويين، ص (19)
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، 

 .894، ص8، جـ1979، دار الفكر، 8ط

، 1928مصادر الشعر الجاهلي، د. ناصر الدين األسد، دار المعارف، مصر،  (80)
 .427ص

 .824، ص1924يونيو،  -ير ، ينا1، جـ82مجلة معهد المخطوطات، المجلد  (81)

، مؤسسة الرسالة، 8انظر: مقدمة التحقيق بشرح وتعليق د. محمد محمد حسين، ط (88)
؛ 103-101وهي كذلك في ديوانه بتحقيق جاير ص17بيروت، والقصيدة فيه برقم 

، المكت، اإلسالمي، بيروت، 1ديوان األعشى، شرح د. محمد أحمد قاسم، ط
 .83، والقصيدة فيه برقم 1994

 .224-232، ص8؛ وانظر معجم األدباء، جـ 92-92مرات، النحويين، ص (83)

 .418، ص8؛ المزهر، جـ 892-392، ص1بغية الوعاة، جـ (84)

 .17انظر: مقدمة المحقق، المجلد األول، ص (82)

؛ 8423-8420، ص2؛ معجم األدباء، جـ97-92انظر: مرات، النحويين، ص (82)
 .74-73: 1ة ؛ بغية الوعا413، ص8المزهر، جـ

؛ المزهر، 282-282، ص8؛ وانظر: معجم األدباء، جـ440، ص1بغية الوعاة، جـ (87)
 .411، ص8جـ

 .382معجم الشعراء، بتحقيق عبد الستار فراج، ص (82)

 .182، ص9 األغاني، جـ (89)

: 1الكامل، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته، دار نهضة مصر،  (30)
122 ،8 :822 ،3 :132. 

رسالة الغفران، حققها محمد عزت نصر الله، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  (31)
 .44ص

 )النجير(. 873، ص2، جـ1924معجم البلدان، دار صادر، بيروت،  (38)

( مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس، حققه عبد السالم محمد هارون، دار 33)
 .207: 4، 401: 4، 23: 8، 884: 8، 407: 1، 1978الفكر، القاهرة، 

 .808-801، ص1جمهرة أشعار العر،، جـ (34)
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، دار الفكر، دمشق، 1الحماسة المغربية، تحقيق د. محمد رضوان الداية، ط (32)
 .114-113، ص1، جـ1991

، 3المخصص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتا، العربي، بيروت، جـ (32)
 .388ص

، 3، جـ1977م هارون، الهيئة المصرية العامة للكتا،، الكتا،، تحقيق عبد السال (37)
 . 210ص

انظـر في بيان ذلك: المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، إعداد د. إميل بديع  (32)
 . 802-192، ص1، جـ1998، دار الكت، العلمية، بيروت، 1يعقو،، ط

 .29، ص1يروت، جـاألمالي، لجنة إحياء التراث العربي، دار اآلفاق الجديدة، ب (39)

، الدار المتحدة، 1شـرح أبيات إصالح المنطق، تحقيق ياسين محمد السواس، ط (40)
 .488، ص1991دمشق، 

فقه اللغة وسر العربية، تحقيق سليمان سليم البوا،، منشورات دار الحكمة، دمشق،  (41)
 .323، ص1924

 .42-44رسالة الغفران، ص (48)

 .839-832، ص1924رف بمصر، في األد، الجاهلي، دار المعا (43)

 .770-723، ص1938، سنة 30( مجلة المشرق، جـ44)

، دار المعارف بمصر، 8تاريخ األد، العربي، ترجمة د. عبد الحليم النجار، ط (42)
 .   142، ص1جـ

 .340، ص1922، دار المعارف بمصر، 3( العصر الجاهلي، ط42)

 .348-341( المرجع نفسه، ص47)

 .187، ص1بي، )بروكلمان(، جـتاريخ األد، العر  (42)

: وقد روي هذا 272: 3كذا في األصل، وقال السهيلي في )الروض األُُنف(،  (49)
 البيت: ليلك بالكاف.  

"وعادك ما عاد السليم   177: 1؛ وخزانة األد،،  182: 9( في الديوان واألغاني، 20)
 .101المسهدا " وكذا هي في ديوانه بتحقيق جاير، ص

اللسـان )عدد(، وثالثة كت، في األضداد لألصمعي والسجستاني وابن  البيت في (21)
كِّيت، نشر أوغست هفنر، دار الكت، العلمية، بيروت، ص ؛ وفي تهذي، 114الس 

كِّيت، طبعة لويس شيخو، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،  ، 1292األلفاظ البن الس 
و  فيها.112ص  : دون ع ز 

هو يعقو، بن السكيت عالم النحو الكوفي المشهور.  ( لعل أبا يوسف المذكور هنا28)
قال عنه السيوطي: راوية ثقة أخذ عن البصريين والكوفيين. له تصانيف كثيرة في 

 347: 8هـ. انظر: السيوطي: بغية الوعاة 844النحو ومعاني الشعر. توفي سنة 
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و، أخذ عنه ( لعل الكالبي المذكور هنا هو أبو زياد، وهو أحد علماء اللغة والنح23)
 .410: 8الفراء وعبدالله بن سعيد األموي. انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها 

 ( هذا صدر البيت وتمامه في ديوانه بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: 24)
ل ـــه أر ق  الس هــــاد    عــــداد  ُمو 

ية المشهور المتوفى ( لعـل العنزي المذكور هنا هو العنزي المعاصر البن دأ، الراو 22)
شارة ياقوت إلى العنزي: معجم األدباء 171سنة  هـ. انظر في التعريف بابن دأ، وا 

2 :8149. 

 ( في سيرة ابن هشام "صحبة مهددا" ومهدد: اسم امرأة.22)

 في األصل:           أال أبلغوا لي  جابرًا        بأن خليلك لم يقتل (27)
الستشهاد، وما أثبتنا من اللسان )خلل( وفيه أن وهو على هذا النحو ال موضع فيه ل

قائله هو أوفى بن مطر المازني؛ وزاد في اللسان: الُخل ة: الصديق، الذكر واألنثى 
والواحد والجمع في ذلك سواء؛ ألنه في األصل مصدر قولك: خليٌل بيِّن الُخل ة 

 والخلولة.

م: "هو خائن"، والخاتر الغادر ( فـي الديوان: "الذي هو خاتر"؛ وفي سيرة ابن هشا22)
 أقبح الغدر.

د، وفس د فسادًا وفسودًا.29)  ( في اللسان: فس د ي فُسد ويف س 

ي ٌ، وافتقار وثروة "؛ وفي سيرة ابن هشام ومعجم البلدان: 20) ( في الديوان: "شبا، وش 
 كهواًل وشبانًا فقدت....

، وكذلك الجمع والمؤنث،  ( في اللسان )يفع(: غــالٌم يافٌع ويف ع ٌة وأف ع ٌة،21) ويفٌع شا، 
على األيفاع، فقيل غلماٌن أيفاع وي ف ع ٌة أيضًا، وقد أيفع  فهو يافع على  ر  وربما ُكسِّ 

 غير قياس.

 ( في األصل: وولودة، والتصوي، من اللسان: )ولد(.28)

في معجم البلدان: النجير حصن باليمن قر، حضرموت منيع، كان قد التجأ إليه  (23)
للهجرة في خالفة أبي بكر الصديق.  18رتدون بزعامة األشعث بن قيس سنة الم

انظر في تفصيل ذلك: معجم البلدان )النجير(؛ فتوح البلدان للبالذري، دار إقرأ، 
. وصـرخد على ما يقول ياقوت في "معجم البلدان": بلد 128-172بيروت، ص

 .مالصق لحوران من أعمال دمشق، كان ُينس ُ، إليه الخمر

األموي عبدالله هو أبو محمد عبدالله بن سعيد األموي، من علماء الكوفة في عصر  (24)
الفراء، أخذ علمه عن األعرا، وعن أبي زياد الكالبي والرؤاسي والكسائي. قيل عنه: 

 .43: 8؛ بغية الوعاة  410: 8ليس علمه بالواسع. انظر: المزهر في علوم اللغة 

قاء بن األشعر، كان ُول د  في حر،  كانت في رة: كنابن لسان الُحم   (22) يته أبو كال، واسمه و 
قاًء. كان  قومه بني ُعكابة، فلما جاء اإلسالم اشتغلوا به، فقال أبوه: وقانا الله به فسمي و 
قاء أحد الفصحاء والنسابين وأحد الخطباء وبه يضر، المثل في معرفة النس،، فيقال:  و 
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 رة. أنس، من ابن الُحم  
ظر في التعريف به: كتا، االشتقاق، ألبي بكر  محمد بن دريد، تحقيق عبد السالم ان

 .824، بغداد، ص8هارون، مكتبة المثنى، ط

تها شيء، والورقاء السوداء التي يخالط سوادها بياض،  (22) اإلبل الحمراء التي لم يخالط حمر 
دراُء من اإلبل المتخلفة، وقيل هي التي لونها لوُن الرماد وهي أبطُأ اإلبل سيرًا، والغ

 والعيساُء أشدها خشونًة، أما الورقاُء فهي معيبٌة ألنها بطيئة. 
؛ 22؛ وشرح أبيات إصالح المنطق، ص92انظر في تفسير ذلك: فقه اللغة، ص

 .22، ص2البن سيده، جـ والمخصص

لى  (27) نغض ينُغض وينغ ض: تحر ك واضطر،، ونغض فالن رأسه: حر كه إلى فوق وا 
فل )اللسان: نغض(. والذميل: ضرٌ، من سير اإلبل، وقيل هو السير اللين، ذم ل أس

اًل وُذُمواًل وذمياًل وذمالنًا )اللسان: ذمل(.  يذ ُمل ويذم ل ذم 

ز في ديـوانه من أرجوزة في وصف مفازة، انظر: ديوان رؤبة، تصحيح وليم  (22) هـذا الر ج 
لق وهو اللين األملس . أخالق: جمع 104، ص1903بن الورد، ليبسغ،  أخ 

 المصمت، وقيل هو البالي المطروق. )اللسان: خلق(.

 في األصل: صرجد، وصرجدته، وهو تصحيف. (29)

 بنو نهد، قبيلة من قبائل اليمن. (70)

مة وهو موصوف بالق ذ ر، والمراد  (71) م: كما في اللسان: نوٌع من الطير واحدته ر خ  الر خ 
 ذه الحادثة.هنا الن س ر، إشارًة إلى ه

ثربي  نسخه مرضوف وهو خطأ، وما أثبتنا من شرح أبيات  (78) الذي في األصل: وا 
، ولم ُيعز  12: ص14؛ واللسان )يثر،(؛ والمخصص، جـ337إصالح المنطق، ص

افة: عقبة تشد  على مدخل سنخ  فيها لقائل. ومرصوف: أي مشدود بالرِّصاف، والر ص 
صا،، وكانت النصال تعمل بيثر،، وقد ذكر النصل، وهو طرفه الداخل في الن

 الشعراء ذلك كثيرًا.

 في الديوان وسيرة ابن هشام: )فإن تسألي عني...(. (73)

 زيادة يقتضيها السياق. (74)

بال عزو   91: 8لم أهتـد إلى قائل هذا البيت وهو في الدر الفريد لمحمد بن ايدمر  (72)
.ورواية الشطر الثاني فيه هي:...... أيضًا،  ... سريعًا والسفيُه إلى خالف 

القطامي بضم القاف وفتحها شاعر أموي نصراني اسمه ُعماي ر بن ُشي ي م من بني  (72)
، وهذا 17: 84؛ األغاني  209: 8تغل،. انظر في ترجمته في: الشعر والشعراء 

البيت في القصيدة األولى من ديوانه بتحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلو،، ط 
 .1920الثقافة، بيروت، دار 

في األصل مأر، ال حفاة، وهو خطأ. وفي اللسان )أ ر ،(: تقول العر، في المثل:  (77)
 ،ُ بُة والمأر ُ، واألر  مأُرب ٌة ال حفاوة، أي إنما بك حاجة ال تحفِّيًا بي، واألر ُ، واإلر 
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بٌة ُكل ُها بمعنى، ورواية المثل في مجمع األمثال للميد اني بتحقيق محمد ومأُربٌة ومأر 
 : مأُربة ال حفاوة.313: 8محيي الدين عبد الحميد، 

ك يت، ص (72) ؛ واللسان: "أجد ت برجليها 227في سيرة ابن هشام وتهذي، األلفاظ البن الس 
 . 884: 8النجاء"، وفي األصل: "غير أجردا" وهو تصحيف؛ وفي مقاييس اللغة 

 ًا لينًا غير أجردا وأذرت برجليها النقي وراجعت     يداها خناف
 وقد صح ف في موضعين: النقي... أجردا، والصوا،: النفي... أحردا.

وقد جعل ناسخ جمهرة اإلسالم تحت الخاء في خنافًا حاء صغيرة مهملة. والخناف 
 والحناف بمعنى تقريبًا.

ق ا كل شيء، وقيل: الوحشي: الشق األيسر،  (79) الوحشي يقابله اإلنسي، وهما ش 
 ي: الشق األيمن، وقيل العكس. اللسان )وحش(.واإلنس

ُت الناقة وأبريُتها جعلُت في أنفها ُبر ة. اللسان  (20) و  ل ق ة في أنف  البعير، وب ر  الُبر ة: الح 
 )بري(.

خن ة ، وهو يوٌم معروٌف للعر، بين بني  (21) ذات كهف: جبٌل عند ُضر ية وكان بها وقعة يوُم ط 
 السماء، وكانت الغلبُة لبني يربوع، قال جرير:  يربوع وجيش المنذر بن ماء

 ُهم ملكوا الملوك  بذات كهف        وهم منعوا من اليمن  الكالبا 
ع في اآلباء واألمهات والبنين والبنات واألذواء والذوات، ابن األثير  انظر: المرص 

قاف، مجد الدين المبارك بن محمد، تحقيق إبراهيم السامرائي، رئاسة ديوان األو 
 .894، ص1971بغداد، 

 في األصل: األجرد وهو تصحيف. (28)

في األصل: أبو نجيلة، وهو تصحيف. وأبو نخيلة من الشعراء الرجاز من مخضرمي  (23)
يعمر، وكان يهاجي العجاج، قيل ُكنِّي  أبا نخيلة ألن أمه  اسمهالدولتين األموية والعباسية 

. 329: 80؛ األغاني  201: 8شعر والشعراء ولدته إلى جن، نخلة. انظر في ترجمته: ال
والتلقيف في هذا الرجز: شدة رفع البعير يده كأنما يمد  مد ًا، وُيقال تلقيف اإلبل: ضربها 

 بأيديها لباتها في سيرها، وهذا الرجز من أرجوزة  يمدح بها هشام بن عبد الملك. 

ا أثبتنا، كأن رواية أبي ( في األصل: "وروى أبو عمرو بعد قوله"، ولعل الصوا، م24)
 ( التالي.10( قبل البيت )11عمرو لهذا البيت )

ي ل الطائي في لسان  41: 4( هذا الرجز في المخصص البن سيده 22) دون عزو؛ ولألخ 
، تحقيق 122العر، )صفا( و)حيص(؛ ولرؤبة بن العجاج في ملحق ديوانه، ص

 .1921، 8وليم بن الورد، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط

 في الديوان "رقيبين جديًا ال يغي،...". (22)

( الشماخ بن ضرار شاعٌر مخضرم اشتهر ببراعته في وصف القوس والخمر، من قبيلة 27)
: 1؛ وطبقات فحول الشعراء، 838: 1غطفان. انظر في ترجمته: الشعر والشعراء، 

الهادي، دار ، بتحقيق صالح الدين 819؛ والبيت في ديوانه من القصيدة العاشرة ص138
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 ، ورواية البيت فيه: 1922المعارف بمصر، 
 لها إدالج  ليلة  ال هجوع    إذا ما أدلجت وصفت يداها

ومعناها: عملت يداها عمل الليلة التي ال يهجع فيها، انظر البيت وتخريجاته في 
 .882الديوان ص

يدة األولى في هذا البيت من قصيدة يمدح بها األسود بن المنذر اللخمي، وهي القص (22)
 محمد محمد حسين. د. ديوانه بتحقيق

: األرض الغليظة، السبس،: األرض المستوية.29)  ( الُقفا

لم أهتد إلى اسم هذا األسدي، والرجز في اللسان )نهل( ولم ُيعز  لقائل وهو في  (90)
وروايتة منه: ما زال منها ناهل أو  ،عزو نكتا، الجيم ألبي عمرو الشيباني دو 

الجو حتى آ، منها حاج،، انظر: كتا، الجيم، تحقيق عبدالحليم ثائ، في 
 .317، ص8، جـ1972الطخاوي، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية. القاهرة، 

دًا إلى الماء بعد شربها  (91) الناهل: الذي ُروي  فاعتزل، والنائ،: الذي ينو، بإبله ع و 
ح ريًا.  ألنها لم تُن ض 

ز في  (98) (، للخطيم الضبابي ؛ وفي 98، 32ثالثة كت، في األضداد، )صهذا الر ج 
؛ وهو في اللسان )جون( معزو  329-322تهذي، األلفاظ البن السكيت، ص

للخطيم الضبابي في موضع ودون عزو في موضع؛ وهو في عبا، الصغاني 
ن(. يصف الشاعر في هذا الرجز فرسًا يبادر  و  لألجلح بن قاسط الضبابي )مادة ج 

 الذين يطلبهم قبل غرو، الشمس.آثار 

ل ت  حرباء الظهيرة...". (93)  في الديوان وسيرة ابن هشام: "... خ 

ق: نقيض الرفق. والضباطة: الضبط. (94)  الُخر 

هذا البيت في ديوان الهذليين واللسان )عجرف( ألمية بن أبي عائد، وهو شاعٌر  (92)
، 8ن، انظر: ديوان الهذليين، قإسالمي من شعراء الدولة األموية، م د ح  بني مروا

. والعجرفية أن تأخذ 1920، نسخة مصورة عن طبعة دار الكت،، القاهرة، 172ص
د في سيرها من نشاطها  ق  إذا كل ت، أو هي التي ال ت قص  اإلبل في السير بُخر 

 .را ط  ب  والع ن ق: ضرٌ، من سير اإلبل، وهو سيٌر ُمس  

 زيادة يقتضيها السياق. (92)

 ألصل: "فيقال" وال معنى للفاء في هذا السياق.في ا (97)

  ،ُ غ  ت  س  لــه       فبعضهن عن اآلالت مُ  ـــن  في األصل:   ..... أمـــا لهُ  (92)
وهو خطأ، وهو في ديوان ذي الرمة بشرح الخطي، التبريزي، ط األولى، دار الكتا، 

ه التبريزي: ؛ وفي اللسان: )ودق(، ومعناه كما شرح32، ص1993العربي، بيروت، 
كانت: يريد الُحُمر، إذا ودقت: إذا دنت، أمثالهن: أمثال هذه الحمر لهذا الصائد، 
فبعضهن يشتعبه سهم عن ُأالفه فيجتذبه ويخترمه ويختلجه، واحد... ويقال: ُمش ع ، 
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أي: مقتول، وهو مأخوذ من ش عو، وهي المنية. قال أبو العباس: اآلالف جمع إل ف 
ل أ حمال م   وُأالف جمع آل ف مثل كات، كت ا،. مثل ح 

أ هو عمر بن لجأ التيمي الراجز، كان يهاجي جرير بن عطية. انظر في ترجمته:  (99) ابن ل ج 
 349: 81، 70: 2؛ األغاني،  484: 1؛ طبقات ابن سالم،  270: 8الشعر والشعراء، 

، 1972داد، في أخبار جرير. وهذا الرجز في مجموع شعره، جمعه د. يحيى الجبوري، بغ
 . 123وقد قاله في وصف إبل، ص

 ــة  الس ــرات  وادقات هــا حا ي مـــن ُنع اتهــا      مند  أنعتهـــا إنِـّ 
ة: يقال أند ح بطن فالن إندحاحًا:  من الب ط ن ة. والس رات جمع ُسر ة وهي الموضع  اتسعُمن د ح 

 يضًا ُسرر. الذي ُيقطع منه الحبل الس رِّي، وجمع الس ر ة أ
 وادقاتها: دانياتها.

( في الديـوان واألغاني: "فآليت"، وفي سيرة ابن هشام: "وآليت ال آوى....حتى 100)
 تالقي محمدا".

في الديوان:.... تريحي...ندى، وفي سيرة ابن هشام واألغاني ورسالة الغفران وخزانة  (101)
 األد،: تراحي.... 

  وفي سيرة ابن هشام:.. من فواضله ندى.
 وفي جمهرة أشعار العر،:....... دار ابن هاشم تفوزي...........

( قـائلة هذا البيت هي ابنة هاشم بن عبد مناف كما في اللسان )هشم(. وفي تاريخ الطبري 108)
، 1هو مطرود بن كع، الخزاعي، وقيل ابن الزبعرى، انظر: تاريخ الرسل والملوك، ط

 .204ص ،1، جـ1922دار الكت، العلمية، بيروت، 
 وُمسن ُتون: أصابتهم الشدة.

هذا البيت في اللسان دون عزو  كذلك. وقال: "ويروى:..... عند ُمحر ق". قال ابن بري:  (103)
 صوابه كما أنشده السيرافي وغيره: 

ه دا   قد يمنعانك أن تضام وتض 
 . 422، 472: 7وانظر خزانة األد،،  

أياد إال في الشعر، وقال ابن سيده:  ( فـي اللسان )يدي(: كلمة يد ال تجمع على104)
ياد جمع الجمع، وقال ابن جني: أكثر ما تستعمل األيادي في النعم ال في أ

يا حس،.  األعضاء، ويد الدالة على العضو تجمع على أيد  وُيد 

 401: 4( في األصل لعمري غارا، وهو خطأ وفي الديوان واألغاني ومقاييس اللغة، 102)
. ما ال ترون.... أغار؛ وفي سيرة ابن هشام: نبيًا ... ما ال واللسان )غور(: نبي..

ل بعيد( وفي االشتقاق البن دريد، ص :..... ما 12ترون. )وال وجه للنص، إال على تمحا
 ال ترون...... لعمري  غار.

: "يقال غار الرجل إذا أتى الغور وناحيته مما انخفض 122: 1قال المبرد في الكامل:  (102)
نجد إذا أتى نجدًا وناحيته مما ارتفع من األرض، وال يقال أغار، إنما من األرض، وأ
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يقال: غار وأنجد، وبيت األعشى ينشد على هذا.... وجاء في رسالة الغفران: حكى 
الفر اء وحده أغار في معنى غار إذا أتى الغور... وروي عن األصمعي روايتان: إحداهما 

 واألخرى أنه كان يقدم ويؤخر فيقول: أن أغار في معنى عدا عدوًا شديدًا... 
 لعمري غار في البالد وأنجدا 

وفي اللسان )غور(: قال الفر اء: أغار لغًة بمعنى غار واحتج ببيت األعشى هذا، 
ثم قال ابن منظور: وقد روي بيت األعشى مخروم النصف: غار لعمري في 

. وقال الجوهري: البالد وأنجدا.. )والخرم هنا حذف المتحرك األول من فعولن(
 "غار... أتى الغور، وال يقال: أغار ".

ل س: ما ارتفع عن الغور. وزاد األزهري فخصص في بالد نجد، 107) ( في اللسان )جلس(: الج 
وجلس القوم يجلسون جلسًا: أتوا الجلس، وفي التهذي، أتوا نجدًا. ثم استشهد بهذا البيت، 

في تداخل الكالم بالمعاني، ألبي الطيـ، ولم يعزه لقائل ؛ وهو للعرجي في شجر الدر 
، ومعنى 103عبد الواحد اللغوي، تحقيق محمد عبد الجواد، دار المعارف بمصر، ص

ب ُه مصعدًا منحدرًا، وعلى يمين  مال من غار  البيت فيه: "يصف الشاعر مكانًا بأنه على ش 
 وان العرجي:اآلتي نجدًا "وفراع وأف ر ع بمعنى صعد وانحدر. ورواية البيت في دي

 وعن يسار الجالس المنجد   يمين  من مر  به  ُمتيماً   
، الشركة اإلسالمية 1انظر ديوانه: بتحقيق خضر الطائي ورشيد العبيدي، ط

 .11، ص1922للطباعة والنشر، بغداد، 

 ( زيادة يقتضيها السياق.102)

)حجز(: ( كذا في األصل، ولعل الصوا،: انحجز القوم فانحجزوا. وفي اللسان 109)
 أحجز القوم واحتجزوا وانحجزوا: أتوا الحجاز.

( هو عامر بن الطفيل الغنوي كما في اللسان )نزل(. وهو في ديوانه في ُنت فة من 110)
، انظر ديوانه رواية أبي بكر بن األنباري عن ثعل،، دار صادر، 104بيتين ص
 .1923بيروت، 

إلسالم وأسلم، جعله ابن ( هو عمرو بن أحمر الباهلي، شاعر مخضرم، أدرك ا111)
سالم في الطبـقة الثالثة من الشعراء اإلسالميين. انظر: طبقات فحول الشعراء، 

والبيت في  814؛ معجم الشعراء:  873: 1؛ الشعر والشعراء، 220، 271: 8
ديوانه بتحقيق د. حسين عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

 .44ص

 ال يأتينا خيره يومًا دون يوم، بل يأتينا كل يوم.ا منه خير أي ن( ما يغب  118)

( غـ،  اللحم: بات ليلًة، فس د أو لم يفُسد، وخصه قوم باللحم حين يبيت ليلة فينتن 113)
.)  ويفسد. اللسان )غ، 

 بمعنى شر بت بعد أن ُمن عت من الشر، في يوم سابق. (114)
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محمد محيي الدين  للميداني: بتحقيق األمثالرواية هذا المثل في مجمع  (112)
ال يتواتر شعرك على الناس  أي: رواية الشعر يغ، معناه 822: 1عبدالحميد 

 فيملوه.

فـي الديوان وسيرة ابن هشام ومعجم الشعراء ورسالة الغفران: حين أوصى...؛  (112)
 : رسول اإلله حين أوصى.132: 3وفي الكامل للمبرد 

دٍّ هذا منك، جاء في اللسان )جد(: عن األصمعي: يقال:  (117) د ك أي أب ج  داك وأج  أج 
ذا فتح  دِّه وحقيقته، وا  د ك بكسر الجيم فإنه يستحلفه ب ج  وعن الليث: من قال أج 

دِّه وهو بخته.  الجيم استحلفه بج 

 وزاد في اللسان )شهد(: وأشهدت الجارية إذا حاضت وأدركت. (112)

خراش الهذلي، وهو من قصيدة  قالها هـذا البيت في ديوان الهذليين واللسان )زاد( ألبي  (119)
يستعطف فيها عمر بن الخطا، ليعيد إليه ابنه الذي خرج في جيوش الفتوح، وروايته 

 فيهما. 
 ال تجهِّز بالحذاء وال ُتزيد   وقد يأتيك باألخبار من 

 .170، ص8وُتزيد: بمعنى تتخذ زادًا. انظر ديوان الهذليين قسم 

 ن:.... وأنك لم ترصد لما كان أرصدا.في الديوان ورسالة الغفرا (180)

: فإياك 210: 3فـي سيرة ابن هشام ورسالة الغفران: ال تقربناها... وفي كتا، سيبويه  (181)
 والميتات ال تقربناها وال تعبد  الشيطان والله فاعبدا

 ( زيادة يقتضيها السياق.188)

 .198: 8وهذا المثل في مجمع األمثال  (183)

 دالعاقبة  وال األسير  المقي   لسائل المحروم ال تتركنه في الديوان: وال ا (184)

 في األصل: أسر  قبته. والصوا، ما أثبتنا. (182)

 وكذا رواية هذا الصدر في الديوان بتحقيق جابر. (182)

بدالها ألفًا في الوقف. انظر  (187) أراد: دخـول نون التوكيد الخفيفة على فعل األمر وا 
 .210: 3في ذلك كتا، سيبويه 

 في الديوان:... وال تحسبن  المرء يومًا.... (182)

ُنون،  (189) ن ًة وزمانة فهو ز م ن والجمع ز م  زمـ ن: ابتلي، يقال: زم ن يزم ن زمنًا وُزم 
 و زم ين. )اللسان: زم ن(.

في األصل: وقال من البؤس: قد بئس بؤسًا وبؤوسًا يا هذا. ومن اليأس: قد يؤس  (130)
 أثبتنا. انظر: اللسان: )بأس(.وييؤس يأسًا. والصوا، ما 

فـي الديوان ورسالة الغفران، وديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري  (131)
، 1922، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 1السجستاني، تحقيق نعمان طه، ط

 : وال تقربنا جارة.28ص
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 .، وُأُنف الق صاع: أولها: أي يبدأون به28البيت في ديوان الحطيئة، ص (138)

 من أرجوزة في وصف مفازة. 104الرجز في ديوانه ص (133)

 في األصل: أصدُق قيل. (134)

 ( في األصل: بالسقي. والصوا، ما أثبتنا.132)
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المصادر والمراجع
ـــراهيم الســـامرائي، ديـــوان  -1 ـــع ، تحقيـــق د. إب ـــدين، المرصا ابـــن األثيـــر، مجـــد ال

 .1971األوقاف، بغداد،
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بن قيس، ديوان األعشى،  تحقيـق وتعليـق د. محمـد محمـد  األعشى، ميمون -8
حســــين، مؤسســــة الرســــالة، بيــــروت، وديوانــــه بتحقيــــق ولــــيم فــــاغنر، وديوانــــه 

 .1994بتحقيق د. محمد أحمد قاسم، المكت، اإلسالمي، بيروت، 

 امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،  القاهرة. -3

عجــــم المفصــــل فــــي شــــواهد النحــــو الشــــعرية، دار الكتــــ، د. إميــــل بــــديع، الم -4
 .1998العلمية، بيروت، 

بروكلمان، تاريخ األد، العربي، ترجمة د. عبد الحليم النجار، دار المعـارف  -2
 بمصر.

 البالذري،  فتوح البلدان، دار اقرأ، بيروت. -2

الثعالبي، أبو منصور، فقه اللغة وسرا العربية، تحقيق سـليمان سـليم البـوا،،  -7
 .1924منشورات دار الحكمة، دمشق، 

 ابن جناي، المخصاص، تحقيق علي النجار، دار الكتا، العربي، بيروت. -2

الحطيئــة، ديوانــه بشــرح ابــن الساــكيت والســكاري والسجســتاني، تحقيــق نعمــان  -9
 .1922محمد طه، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 

 لمثنى، بغداد.ابن دريد، االشتقاق، تحقيق عبد السالم هارون، مكتبة ا -10

ذو الرمــة، ديـــوان ذي الرمـــة، شـــرح الخطيـــ، التبريـــزي، دار الكتـــا، العربـــي،  -11
 .1993بيروت، 

 .1903رؤبة بن العجاج، ديوان رؤبة، تصحيح وليم بن الورد، ليبسغ،  -18

أبـــو زيـــد القرشـــي، جمهـــرة أشـــعار العـــر،، تحقيـــق د. محمـــد علـــي الهاشـــمي،   -13
 .1922دار القلم، دمشق، 

 .1292تهذي، األلفاظ، طبعة لويس شيخو، بيروت، ابن الساكِّيت،  -14



 112 

                                                                                                                        

ابــن ســالام الجمحــي، طبقــات فحــول الشــعراء، تحقيــق محمــود محمــد شــاكر،   -12
 مطبعة المدني، القاهرة.

ــــه ي لي، الــــروض األنــــف فــــي شــــرح الســــيرة النبويــــة، تحقيــــق عبــــد الــــرحمن  -12 الس 
 .1929الوكيل، دار النصر للطباعة، 

، صــــححه محمــــد أحمــــد جــــاد المـــــولى الســــيوطي، المزهــــر فــــي علــــوم اللغـــــة -17
 وزمياله، دار التراث العربي، القاهرة.

وبغيـــــة الوعـــــاة، تحقيـــــق محمـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهيم، دار الفكـــــر،  -
1979. 

ــو اس،   -12 الســيرافي، شــرح أبيــات إصــالح المنطــق، تحقيــق ياســين محمــد السا
 .1991الدار المتحدة، دمشق، 

لهيئـــة المصـــرية العامـــة ســـيبوية، الكتـــا،، تحقيـــق عبـــد الســـالم هـــارون، ا -19
 .1977للكتا،، 

ـــماخ، تحقيـــق د. صـــالح الـــدين الهـــادي،   -80 الشـــماخ بـــن ضـــرار، ديـــوان الشا
 .1922دار المعارف بمصر، 

 .1922شوقي ضيف، العصر الجاهلي، دار المعارف بمصر،  -81

الشــــيزري، جمهــــرة اإلســــالم ذات النثــــر والنظــــام، طبعــــة بالتصــــوير عــــن  -88
امعــــة ليــــدن فــــي هولنــــدا، وجامعــــة شــــرقي، مكتبــــة ج 827المخطــــوط رقــــم 

 .1922ألمانيا، –فرانكفورت 

 .1922الطبري، تاريخ الرسل والملوك، دار الكت، العلمية، بيروت،  -83

 .1924د. طه حسين، في األد، الجاهلي، دار المعارف بمصر،  -84
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أبو الطي، اللغوي، مراتـ، النحـويين، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم،  -82
شــجر الــدر فــي تــداخل الكــالم بالمعــاني، ، و 1922مطبعــة نهضــة مصــر، 

 تحقيق محمد عبد الجواد، دار المعارف بمصر.

ــــروت،  -82 ــــن الطفيــــل، دار صــــادر، بي ــــوان عــــامر ب ــــل، دي ــــن الطفي عــــامر ب
1923. 

ــــة، تحقيــــق د. محمــــد رضــــوان  -87 ــــاس الجــــراوي، الحماســــة المغربي ــــو العب أب
 .1991الداية، دار الفكر، دمشق، 

دة األعشـــــى علـــــى الرســـــول، أهـــــي د. عبـــــد العزيـــــز ناصـــــر المـــــانع، وفـــــا -82
يونيـــــو –، ينــــاير 1،  ج82صــــحيحة؟ مجلــــة معهــــد المخطوطـــــات، مجلــــد 

 ،  الصفاة، الكويت.1924

عبد القادر البغدادي، خزانة األد،، تحقيـق عبـد السـالم هـارون،  الهيئـة  -89
 م.1979المصرية العامة للكتا،، القاهرة، 

عبيدي،  الشـركة العرجي، ديوان العرجي، تحقيق خضر الطائي ورشيد ال -30
 .1922اإلسالمية للطباعة، بغداد، 

أبو العالء المعري، رسالة الغفران، حققهـا محمـد عـزت نصـر اللـه،  دار  -31
 إحياء التراث العربي، بيروت.

أبو علي القالي، األمالي،، نشر لجنـة إحيـاء التـراث العربـي، دار اآلفـاق  -38
 الجديدة، بيروت.

د. يحيــى الجبــوري، بغــداد،  عمــر بــن لجــأ التيمــي، شــعر عمــر بــن لجــأ، -33
1972. 
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تحقيــــق محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهيم المبــــراد، الكامــــل فــــي اللغــــة واألد،،  -39
 والسيد شحاته، دار نهضة مصر.
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