إصالح أمالي القالي وما أُلحق به
البصام
لألستاذ صبحي
ّ
هذه فوائد أدبية ولغوية أردت بها إصالح ماا وعام مال فا فاي اتاال ا ماالي

بي عفي القالي وما ألحق به وهو الذي ُل والنوادر وهما ايضاا لفقااليو والتنبياهُ عفا
أوهااام أبااي عفااي فااي أماليااه بااي عبيااد البااار وهااذه الاتاال ه اي بتحقيااق ا سااتاذ

اتال التنبيه فهو بتحقيق ا ل أن ول صالحاتي
محمد عبد الجواد ا صمعيو إال
َ
وافها م بوعة في مجموع واحد ال بعة الثانياة سانة  6251وعاد ثثارت فاي فوائاد

أنباه
اإليجازو ولم أُ ل إال فيما وجدته مستحقا لإل الاة ويجاوز أل يااول عسام مماا ّ
عفيه مل ف ثتيا مل الم بعة

6

عولهم (فهارس أبجدية) :عال المحقق ا ساتاذ محماد عباد الجاواد ا صامعي فاي

مقدمتااه (الص ا حة :ر)( :بةضااافة فهااارس أبجديااة بمساامال ا عااالم) والص اوال
ّ
أل يق ااول( :بةض ااافة فه ااارس عفا ا ترتي اال الح ااروا أ ل ت ) ل ال ه ااارس

التي أضافها جالت عف ترتيل هذه الحروا وهذا الترتيل عاديم عاال يااعوت

المنضد
الحمو في معجم ا دبال ( )61/61في عفي بل الحسيل الهنائي واتابه
ّ

( :ورتبه عف حروا الا بال تال ثاال)و وفاي ط باة تاال العاروس عاال الم لاا:

(اشتمل عف  52بابا عف ترتيال أ ل ت) و ُا ّارر ذلاب بعاد سا رو أماا الحاروا
…) إل ثطرهاا وممال وهام فاذار
ا بجدية فترتيبها ( :ا ل ل د ها و ز ح
ترتيل الحاروا ا بجدياة وهاو يعناي ترتيال الحاروا أ ل ت

ا ساتاذ محماد

أب ااو ال ض اال إبا اراهيم ف ااي تحقيق ااه ات ااال (المحاس اال والمس اااو ) إذ ع ااال ف ااي
مقدمته (الص حة

) ( :بةضافة فهاارس أبجدياة بمسامال ا عاالم) فاي حايل

نرى ال هارس التي أضافها جالت عف ترتيل أ ل ت

وأيضا وهام فاي

ذلب الداتور مقبول أحمد في تحقيقه (وصا الهند وما يجاورها مل البالد)و
وجامعا (ديوال مسايل الدارمي)

ومحققااه وهماا الاداتور عبدالفاه الجباور
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والداتور طفيل إبراهيم الع ية وأيضا ير ه الل مل ا ستاذيل ال ضالل ممل

ُيطرجني ذارهم عل القصد

 5ا ما ااالي ( )6/6عا ااال القا ااالي فا ااي ط با ااة (ا ما ااالي وصا ااعد ثابا اات با اال ع نا ااة
بسجسا ااتال فقا ااال :والص ا اوال (ثابا اات ع نا ااة) بحا ااذا (با اال) واا ااال ثابا اات ما اال

المحاااربيل المعااروفيل بالباامس والنجاادل عااام زماال الدولااة ا مويااةو وأصاايبت

فعرا بها فق نة لقبه وليس اسم أبيه أما أبوه فاعل
عينه فجعل عفيها ع نة ُ
باال جااابر العتااايو ولثاباات أطبااار فااي اتاال التاامري الواسااعة اتاامري ال باار
انظر ترجمته في اتال ا عالم لفزرافي22/5 :

1

ضمنه العباس بل الوليد بل عبد المفب فاي شاعر لاهو
ا مالي ( )61/6ورد بيت ّ
تصرا فيهو وهو:
وعد ّ
(أريد حياته ويريد موتي)

عذير مل طفيفي مل مراد

(وحياته) تحريا ( حباله) وأصل البيت:
عذيرب مل طفيفب مل مراد

أريد حباله ويريد موتي

وهااو لعماارو باال معااد يااارل الزبيااد (انظاار دي اوال شااعره جماام ا سااتاذ هاشاام

ال عال) واثر الغف في رواياة البيات فاي الاتال وذلاب بةثباات (حياتاه) مااال

(حباله) ولم ُيفت ت ال الغف
باعا مم (موتي)
1

ل (حياته) مقبولاة المعنا طصوصاا بتاوينهاا

ا مالي ( )52/6أربعة أبيات لفعالل بل حذي ة الغنو أولها:
يل
أما والهدايا إنني لغر ُ

يقولول مل هذا الغريل بمرضنا
501

وثالثها:

2

حرول؟
ل ديل أو ن ته
وماذا عفيام إل أ اا بمرضام
ُ
ُم ال ُ
وضب ت (م الل) باسر الالم والصوال ال تح والم الل بالديل في ا اثر
ير مر ول فيهو وممل تُزوى عنه الوجوه

لاثير:
ا مالي ( 10/6و  )16وأنشد ن ويه ّ

تقفّل لفهجر رفا ضيضا

عزل عد أصبحت
اال تفب ّ

وايا يعود مريض مريضا؟

تقول مرضنا فما زرتنا

والصوال في البيت الثاني (فما عدتنا) بداللة (وايا يعود)و ثم إل العيادل في
ا عمم ا فل تستعمل مم المريض دول الزيارل عال بعضهم:
فمعود؟
منام ويمرض افبام
ُ

مالي مرضت ففم يعدني عائد
وعال ثطر:

إل مات لم نشهد الجنازه

يعدنا إذا مرضنا
مل لم ُ
والشااعر لفعرجااي ال لاثياار وهااو ماال ياار (عازل) امااا فااي ديوانااه بتحقيااق طضاار
ال ائي ورشيد العبيد
1

ا مالي ( )16/6ببيتال أنشدهما أبو بار بل دريد وهما:
لت عف ثل المهفل شاتيا
ناز ُ

ريبا عل ا و ال في زمل المحل
وال افاهم حتا حاسبتهم أهفي

فما زال بي إارامهم وافتقادهم

ولم يذار عائفهماو وسات عل ذلب ا ستاذ المحققو وهما بي الهند اما في
ديوانه جمم الداتور عبدالفه الجبور
2

ا مالي ( )15/6المرئ القيس:
لمل ُزحفوعة ُزل

بها العينال تنهل

اآلطر ا ل
يناد
ُ

أال ُحفّوا أال ُحفّوا
502

وذار القالي أل (ا ل) السرعة وذار شاهدا هو:
بارب فيب الفه مل ذ أَل

مهر أبي الحبحال ال تشفّي
َ

وسا ااات ا سا ااتاذ المحقا ااق عا اال تحريا ااب الاا اااا ما اال (فيا ااب) وفا ااي تها ااذيل الفغا ااة

( )521/66بتحقيق ا ستاذ محمد أب ال ضل إبراهيم ومراجعة ا ستاذ محمد عفي

النجار ُاسر الاااو والصوال ال تح الل المهر مذ ّار وا نث مهرل لذلب عال (ذ )
ولم يقل (ذات)و وسبل ف هما إضافة يال ال ثطر (تشل) لتد ّل عف الاسرل وهي
اما عاال لهاا ا زهار فاي التهاذيل والجاوهر فاي الصاحاح :صافة الاسار وأرى أل

محرفااة عاال (ا َول) بمعن ا
(ا ّل) فااي عااول اماارئ القاايس فااي معن ا ا ّول أو هااي ّ
(ا ّول) عفا التط ياااو فااةل اااال (ا ول) ضاارورل منااه فقااد رااال نحوهااا فااي عولااه:

(فاليوم أشرل ير مستحقل…) البيتو بجزم (أشرل) وعف هذا يااول (ا َل) أو

اه الناادال هااو (أالحفّاواو أالحفّاوا) وأعاازز
(ا َو ُل) فاااعال (واآلطا َار) م ع اوال بااه وأل نا ّ
اه
رأيي هذا بثالثة أدلةو منها ّ
أل (أال) اسات تاحية تقام فاي أول الااالمو ومنهاا أل ن ّ
الندال أُعيد دول (ا َل) ومنها وهو أهمها أل (ا َل) لو اال في معن السرعة عف

لنصاال عف ا اإل ارال وعياال (ا ل) وهااو مطااالا لحراااة الاارو ّ فااي
مااا ذااار القااالي َ
ات:
سائر ا ش ار وال أنار ال (أ ّل) في مهر أبي الحبحاال يعناي السارعة فاةل عف َ
ايااا يناااد ا و ُل اآلطا َار وترتياال ا ااال فااي الزحفوعااة يقتضااي أل يناااد ا طا ُار

أل عفا بال أباي الال رضاي الفاه عناه
ا َ
ول؟ ُ
عفت :هذا عف القفال ومال القفال ّ
ال
الفحام
عال ( :ن ّ
ض ّ
الوذام التربةَ) وفي رواية انه عال عف القفل (التار َ
ضنهم ن َ
َ
ات لفماوت
(تعرض ُ
الوَذامةَ) (نهج البال ة  )651/6وأيضا مل القفل أل يقول عائال ّ
َ
(تعرض لي الموت في مرضي…)
في مرضي فمنجاني الفه) وهو يريد ّ

()6

 6ط ّ ام أسااتاذ وصااديقي الااداتور مص ا

ج اواد رحمااه الفااه نحااو هااذا التعبياار فااي اتابااه (عاال وال تقاال) وأنااا أراه

فصيحا مفيحا

502

ا مالي ( )11/6لبعضهم:

2

ت و ار من سحا عريضا
وجد ُ

وانت إذا حبيل رام صرمي
ُ

واسر السيل مل (من سحا) والصوال فتحهو أ ماانا ذا ان ساح
2

ا م ااالي ( )11/6ع ااال الق ااالي (أطبرن ااا أب ااو با اار ع ااال أطبرن ااا عف ااي ب اال نص اار
اثير عف عبد المفب بل مروال رحمه الفه فقاال لاه عباد
الجهضمي عال :دطل ّ
اي فااي
المفااب باال مااروال…)و هاااذا بتارياار (عبااد المفااب باال مااروال)و وهااو عا ّ
التعبير والوجه (عبد المفب) وعول القالي (اطبرنا أبو بار) يصعل عفا أاثار
القرال معرفة المراد بامبي باار ابال درياد هاو أم ابال ا نباار ؟ واالهماا انيتاه
أبااو بااار وهااو ياارو عنهمااا اثي ا ارو فم ارل يطصااه فيقااول أبااو بااار اباال درياادو
فيعمي
وأبو بار ابل ا نبار و وتارل يقول (أبو بار) وحدها ّ

60

ا مالي ( )20/6مما أنشده بعضهم:
بعيد
هنالب منظر منهم ُ

فقم وانظر يزدب م ال شوق

(م ال) ب تح الميم أ
واسر ميم (م ال) والوجه َ

َول

66

أل
ا مالي (ُ )21/6ذار ُح ّ
جية بل المضرل باسر الرال المشددلو وعفمي ّ
الرال بال تحو وال أتذار مرجعا أرجم إليه في ذلب

65

ا م ااالي (( :)22/6وأنشا اادنا أبا ااو عما اارو ب اال الم ا ا ّارز ا ااالم ثعفا اال)
والص اوال (أبااو ُع َماار) ال (أبااو عماارو)و وهااو محمااد باال عبااد الواحااد أبااو
عما اار ال ازها ااد الم ا ا ّارز البا اااورد المعا ااروا بغا ااالم ثعفا اال المتا ااوف سا اانة
112ها ا أحااد أئمااة الفغااة الماث اريل ماال التصاانياو صااحل ثعفبااا النحااو
زمان ااا حتا ا لقّ اال بغا ااالم ثعف اال انظ اار ترجمتا ااه ف ااي (ا ع ااالم) لفزرافا ااي
()521/1

61

ا ما ااالي (( :)21/6فتظا ااافروا عفينا ااا حسا اادا) وال صا اايح (فتضا ااافروا) بالضا اااد ال
الظاال وفااي القااموس (تضااافروا عفا ا ماار :تظااهروا) ولاام يارد فيااه (تظااافروا)
502

فااي معن ا (تضااافروا) وفااي و نااي الع اراق يف ااظ الضاااد ظااال منااذ عاادل عاارولو
لذلب أُلّ ت رساائل فاي الت رياق بايل الحارفيل وذلاب هاو الاذ أوهام ابال بازرل أل
يقول اما في الفسال :تظافروا في معن تضاهروا
61

ا مالي ( )21/6مما أنشده ثعفل:
الح َبال
تسيل اذا َم َشت َ
سيل َ

مل المتصديات لغير سول

(الحبال) بالضم أ الثعبال
(الحبال) ب تح الحالو والصوال ُ
وضب ت َ
 62ا مالي ( )25/6جال في عاول لبعضاهم (ول َام تنزعناا أعاراق الساول) بضام السايل
(سااول) والوجااه ال ااتح والسااول بالضاام والسااول بااال تحو فااي ا صاالو معناهمااا
ماال ُ
واحاادو إال أل الم تااوح فاال أل ُيضاااا إليااه مااا ُي اراد ذمااهو وأمااا المضااموم فجااار
ار وممااا جااال ب ااتح الساايل وعااد
اول أ أراد بااه شا ّا
مجاارى الشار ُيقااال :أراد بااه السا َ
أُض اايا إلي ااه م ااا يا اراد ذم ااه عول ااه تع ااال ( :ي ااا أط اات ه ااارول ما اا ا ااال أب ااوب أما ا أر
ضا اليه ما يراد ذمه
(سول) وهو الذ لم ُي َ
َسول…) ومما جال بضم السل مل ُ
عولااه تعااال (… إنمااا يااممرام بالسااول وال حشااال) وماال شااال مزيااد عااول فااي ذلااب
ففيرجام الا عاول لاي فياه نشار فاي مجفاة المجمام العفماي الع ارعاي (تماوز 6220
المجفد  16العدد )1
 61ا مالي ( )602/6عال الشماخ:
ماال الرمح مل أنا القَ ُدوع
َ

استافهل ضرب َل منه
اذا ما
ّ

ارد بااالرمح وهااو أل يرفاام أرسااه ماال ع ازل
وعااال القااالي( :القَا ُادوع :الااذ ُيقاادع ويا ّ
نح ا عاال ال روعااة)و
وي ّ
فيضاارل أن ااه ُ
ن سااهو أو ماال فَاارقو أو ال يرض ا لف حفَااة ُ
ضمها اما يدل سياق الاالم
وفتحت اليال مل َ
(يرض ) والصوال ّ

560

 62ا مالي ( )602/6مما اتباه أحماد بال المعا ّذل الا أطياه عباد الصامد( :وصارت
نغصاهو وال ماات َنقَصاه) وا حسال ال تشادد
فياب اامبي االبال العااقو ال عاام ّ
صه) لتستقيم السجعة التي أرى أل الااتل عصد اليها
القاا مل َ
(نقَ َ

 62ا مالي ( )666/6أبيات ثطرها هذال البيتال:
ت َميعته
افن
الشبال الذ أفَني َ
َ

ار الجديديل مل ثت ومن فق
ّ

لم يتراا منب في ول اطتالفهما

الحرق
شيئا ُيطاا عفيه لذعة َ

وذار ا ستاذ المحقق أل ا بيات لثعفبة بل موس اما في حماسة البحتر ه

(الحا َادق) امااا
الحا َارق فااي ثطاار البياات الثاااني تحريااا َ
 511لياادل 6202و عفااتُ :
الح َدق اإلصابة بالعيل
هو ظاهر مل سياق البيتيلو ويراد بفذعة َ
 62ا مالي ( )652/6عال مسايل الدارمي:
مفحها موضوعة فوق الرَال

ال تفمها إنها مل نسول

وعال القالي في (مفحها موضوعة فوق الرال) إل ا صمعي عال( :اانت زنجية
حبشااية والمفااح السا َامل… فيقااول ساامنها فااوق رابتيهاااو أ أنهااا س اريعة الغضاال)
مدلفاة مطدومااة
عفاات :مااا الاادليل عفا أنهااا ااناات زنجيااة حبشااية؟ باال أ ارهااا عربيااة ّ

عفيفااة الحراااةو لااذلب ت ّااادس الساامل عف ا فطااذيها وعجيزتهاااو ومثفهااا تاااول ثم ارل
ناهيااة وبااذات حا ّادلو ولهااذا البياات ت ساايرات مطتف ااة لاام يشاار إليهااا الم لااا وال أرى

فائدل مل ذارها لت اهتها والبيت منظور فيه إل عول رفة:

ُرعّد الصيا مقاليت ُن ُزر

ال تفمني إنها مل نسول
566

 50ا مااالي (( :)652/6والعاارل تقااول عنااد الغضاال يغضاابه الرجاال عفا صاااحبه:
االز م اال أَزَم إذا
اي ا ُّرم أ ا س اانال)و وا ُّرم تص ااحيا ا ُزم ب ا ّا
ه ااو يح اارق عف ا ّ
عض بشدل
ّ
56

ا مالي ( )621/6أبيات البل الدمينة ثطرها:
وميض حيا تُهدى لنجد شقائقُه
ُ

وميضه
ولمح بعينيها ّ
امل َ

وضا ااب ت (لما ااح) بتنا ااويل الضا اامو والص ا اوال تنا ااويل الاسا اارو أ (ولما ااح) نا ااه
مع وا عف (ب را) في البيت الذ عبفهو وهو:
ميا رمت به
رمتني ب را لوا ّ
55

نحرهُ وبنائقُه
لَُب ّل نجيعا ُ

ا مالي ( )620/6عال ا صمعي (فما سرنا ابير مسير حت لقينا شي ) وأرى
أل (ابير) تصحيا (اثير)و يقال :سارنا ساي ار اثيا ارو وسارنا ساي ار عفايالو ولام أَ َر
الس ااير يوص ااا ب ااالابر وال بالص ااغر وتج اايل (ابي اار) ف ااي معنا ا (اثي اار) ف ااي
مواضم أُطرى

51

أعربااي ولاام يسا ّام
ا مااالي ( )626-620ثمانيااة أبيااات ساامعها ا صاامعي ماال ا
عائفهاو أولها:
عو ُل
وليس عف َريل الزمال ُم ّ

بالحر أجم ُل
تعز فةل الصبر
ّ
ّ
ومنها:

ونعم والحواد
بب س ُ

تبدلت
فةل تال ا يام فينا ّ
565

تَ ع ُل

و(بب س) تحريا (بب س )و وهي تشاال في وزنها (نعم ) التي تفيها وا بيات

اما في شرح الحماسة لفمرزوعي ( )522/6إلبراهيم بل ُانيا النبهاني
51

ا مالي ( )501/6لجميل بثينة:
ثيل صفيني
صرم يا ُب ُ
لها بعد َ

عفي بقائل
ولست وال ّ
عزت ّ

(صاارم)و وحااق ذلااب حاشااية فااي أس ا ل الص ا حة تقااول بمنااه يقااال
وفُااتح الصاااد ماال َ
(صرم) بضم فساول و ُا ّرر ذلب في ا مالي ()12/5
أيضا ُ
52

ا مااالي ( ( :)512/6وج ا ّل الرج ا ُل يج ا ّل جفّااة أ عظاام و فااظ واااذلب الصاابي
(العااود) بالضاام والص اوال (ال َع اود) بااال تح وهااو العظاايم ماال
العااود) وضااب ت ُ
و ُ

51

ا مالي ( )522/6مما أنشده ن ويه بي سعيد المطزومي:

اإلبل

ولفمنازل مل طوا ومل َمفَل

أندبها
مالي ولفدمنة البو ال ُ

وعولااه (طااوا) لعفااه (جااول) موضاام أو (طيااا) موضاام أيضااا وعولااه (أبااو سااعيد)
الصوال فيه (أبو سعد) وهو عيس بل طالدو انظر ترجمته في بقات ابل المعتاز

(وا عالم لفزرافي  )605/2ووعم الغف ن سه في اتال ا

اني

(12/50

الهيئااة المص ارية العامااة) ولاام ينبااه المحقااق عفيااهو ثاام ذااار عف ا الص اوال فااي

الاتااال ن سااه وأيضااا وعاام هااذا الغفا فااي اتااال (ت ضاايل الاااالل عفا اثياار مم ال
لبس الثيال) ه 12بتحقيق الشي زهير الشاويم ولم ينبه عفيه

561

52

ا مالي ( )510/6لف ند الزماني:
مآلل
دا و ُ
الزق ُ

الزق
و عل ا م ّ
(و دا) تصحيا ( ذا) بمعجمتيل أ سال
52

ا مالي ()521/6جال في طبر معاوية وعرابة بل أوس ا نصار (عال :أُطبرب

يا معاوية بمني انت لهم اما اال حاتم لقوماه عاال :واياا ااال؟ فمنشادته (:و

(فانشدته) تحريا (فمنشده)
52

ا مالي ( )522/6في أبيات أنشدها أحمد بل يحي النحو :
وأبفغ فيب مل َحر الحالق

حر الشعر أمض
ستعفم أل ّ

(الحااالق) بضاام الحاالو وهااو ر باة الرجاال فااي
(والحاالق) باساار الحاال الصاوال فياه ُ
أل ي ت
10

ا مااالي ( )522/6عااال أبااو حاااتم( :طاارل نصاايل ماال عنااد هشااام وعفيااه ثيااال

بيض فنظر إليه ال رزدق فقال:

ا في عر اس
أَ ُير حمار لُ ّ

امنه لما بدا لفناس

ات :ذااار الجاااحظ فااي بعااض رسااائفه أل المهجااو بهااذا البياات هااو الحيق ااالو وأل
عفا ُ
الهاجي هو جريارو وأل الحيق اال ضال مال ذلابو وعمال عصايدل عفا رو ّ الارال
فيها هجال لقريم

16

ا ماالي (526/6و )525عصايدل مال واحاد وعشاريل بيتاا مهّاد لهاا القاالي بقولااه:
ارو فمطااذه الحجااال
لصااا ُمبا ّا
(وأنشاادنا أبااو بااار عاال االشاانانداني لجحاادرو واااال ّ
561

فحبسااهو فقااال فااي الحاابس) :و وفااي القصاايدل بيتااال همااا الثاااني عشاار والثال ا

عشرو وهما:

أليس الفيل يجمم ّأم عمرو

وايانا فذاب لنا تداني

نعم وترى الهالل اما أراه

ويعفوها النهار اما عالني

وهماا اماا فاي الشاعر والشاعرال لفمعفاو و وعاد أعحماا فاي عصايدل جحادر ط ام وممااا
ي يد أنهما ليسا لجحدر اونهما االغريبيل بيل سائر ا بيات

15

ا مالي ( )6/5لبعض يئ يرثي الربيم وعمارل ابني زياد العبسييل:
فةل تال الحواد

ففم أ ََر اابني زياد

جربتني
ّ

المجرس هو الذ است اد حاما وتجارل
(جربتني)و و ّ
(جرستني) ال ّ
وح ظي ّ
11

ا مااالي ( )2/5عااال ذو الرمااة (… فعفماات أل الماايم شاايل ضاايق فشاابهت عاايل

تغي اارتو والمس اافهم
افهمتّ :
افهمت وأعي اات) وع ااال الق ااالي (اس ا ّ
ن اااعتي ب ااه وع ااد اس ا ّ
المتغير) عفت :في و ني العراق تقاول :سافهم عينياه أ أرطاهماا مال
الضامر
ّ
اااالل أو نعاااسو وماال ذلااب أُ نيااة عراعيااة ساامعتها نحااو ساانة  6210وفيهااا

(امسفهم عيونه أو ناشر اذلته) أ َسفهَ َم عينيه ونشر عذاله ولم أجد فاي اتال
الرمااة هااو
الفغااة لساافهَ َم عينيااه هااذا المعن ا وأظاال أل (المساافهم) فااي عااول ذ
ّ
المعن العامي العراعي المذاور

11

اجهُ الثُمااام والرم ا
ا مااالي (( )11/5عااال ال ارال :المغااافير والمغ ااثير شاايل ُينضا ُ
اجهُ با ااالجيم امنها ااا ص ا اوال وليسا اات با ااهو وانما ااا ها ااي
وينضا ا ُ
الع َشا اار االعسا اال) ُ
و ُ
تصحيا َينضحه بالحال المهمفة

562

12

اذت ا َم اار بمص ااباره أ بافا اه ويق ااال
ا م ااالي ( ( :)21/5ع ااال ا ص اامعي :أط ا ُ
أطذتها بمصبارها أ تامة بجميعهاو وأنشد:
َمسب َشبوبيل لها بمصبار

تُربي عف ما عُ ّد ي ريه ال ار

وعال ا ستاذ المحقق( :لم نجد هذا البيت في ير هذا الموضم ولسنا عف ثقة مل
صحة أل اظه افها) عفت :عد ّام عفياه المعنا ل ال ارجاز أنا بقولاه (لهاا) عصادا
ّ
منه إل (فردل) وعد صنعت مل ثوريل ااامفيل لام يانقه مال جفودهماا شايلو وهاي
ارل طاارز القارلو والشابول
تزياد عفا اال فاردل يصانعها صاانم فارال وال اار أو ال ّا
الثور الوحشي الشال
11

ا مالي ( )22/5أعرابي تعفق بمستار الاعبة وأطذ يادعو رباه ومال ذلاب عولاه( :
(تطرعااه)و
تطرعااه الرماااح)و وشااددت رال ّ
فمسااملب سااترب الااذ ترفعااه الرياااح وال ّ
والصوال ترب التشاديدو ل التشاديد عاد يعناي أل تط ياا الارال يجياز أل تطارق
ستر الفهو وهذا ُا ر
الرماح َ

12

ا مالي ( )15/5لفوعّاا وهو ورد بل ورد الجعد :
ول
الحفول َشُب ُ
صرم ُ
لعيني في ال ّ

شبها
أنس منها منظ ار يوم ّ
ولم َ

وفتحت الشيل مل ( َشُبول) والصوال بضمهاو وهو مصدر في معن اإليقاد
لاثير:
 12ا مالي (ّ )11/5
جت مل أعوالهم ب تيل
وال ُع ُ

فما نقعت ن سي بما أمروا به

ات) والصاوال اسارها تقاول ماا عاال بالادوال وماا يعايج باهو
(عج ُ
وضمت العيل مل ُ
أ ما انت م به وما ينت م به

561

12

ا م ااالي ( )20/5ع ااال أع ارب ااي (الص اابر عن ااد الج ااود أط ااو الص اابر ع اال الي اامس)

(والي اامس) بالي ااال المثن ااال م اال تح اات تصا احيا (الب اامس) بالب ااال الم ااردل والما اراد
بالبمس هاهنا الشدل في الحرل والصبر عند اشتدادها معروا وفي نحو ذلب

عول مالب بل الريل:

وعل شتمي ابل العم والجار وانيا

صبا ار عف القرل في الو
وعد انت ّ

أما اليمس باليال المثنال مل تحت فال يحتال ال صبر ذ

بالو بل هو عد يوصا

(إما نعم سريح وا ّما يمس ُمريح)
بالمريح جال في االم ا عرابي (ا مالي ّ :)20/5

10

ا مالي ( )611/5لحا ل بل عيس في عبر عمرو بل ُح َممة الدوسي:
ض ّمنت في ا رض ُمعفَ ُم
فمنت بما ُ

وميتا
حيا ّ
تضمنت جسما ال ّ

ومعفام الشايل مظنتاه وماا ُيساتدل
(معفَم) ب تح المايمو َ
(معفَم) والصوال َ
وضمت ميم ُ
به
16

ا مالي ( )612/5عال ضرار الصادائي يصاا عفاي بال أباي الال رضاي الفاه
عنااه لمعاويااة( :يعجبااه ماال الفباااس مااا عصاار وماال ال عااام مااا طشاال) (وطشاال)

تحريااا (جشاال)و وانمااا يوصااا ال عااام بالجشااوبة والفباااس بالطشااونة عااال أبااو

النجم العجفي:

الممحل
إال مل القاره و ّ

مطتف الم رق جشل الممال

وعد يقال جشيلو عال عفي بل أبي الل رضي الفه عنه (الغارات …( :)101/6
وتمافول ال عام الجشيل) وعد يقال مجشولو عال ابل الرومي (الديوال):

المجشول
و عامي بر مي
ُ

ثوبي الر والثيال رال
562

أم ااا طش ااونة المف اابس فاق ااول أب ااي العب اااس الس اارال (ت اامري بغ ااداد ( :)526/6أافن ااا
الجشاال ولبساانا الطشاال حت ا جمعنااا هااذا المااال) ولااي مبح ا

م ااول فااي (جشاال)

التوساام
و(طشاال) نشاار فااي هااذه المجفااة (العاادد  12ه  )151-155فماال أحاال
ّ

رجم إليه إل شال الفه
15

ا مالي ( )621/5جال في المج ّشر واال سطيا ودميما (فقال له عبيد الفه ذات
ي ا ااوم :ا ا اام عيال ا ااب؟ فق ا ااال :ثم ا ااال بن ا ااات فق ا ااال :وأي ا اال ُه ا ا ّال من ا ااب؟ فق ا ااال :أن ا ااا
لهل وأمر
أحسل
منهل ّ
وهل أامل مني فضحب عبيد الفه وعال :جاد ما سملت ّ
ّ
له بمربعة ثالا) وعوله (أامل مني) تحريا (ث َا ُل مني) أ أاثار أااال منايو

اذفت مناه وفياه أل عبياد الفاه رثه يماال أااال
وسياق الطبر يد ّل عف ذلب وعد ح ُ
ذريعا
11

ا مالي ( )622/5بيتال لم ُينسباو وهما:
ستطبفوا المال ُيطبفوا
هنالب إل ُي َ
يهم
عف ُماثريهم ُ
رزق مل يعتر ُ

وال ُيسملوا ُيع وا وا َل َييسروا ُيغفوا
وعاند المقفيل السماحاةُ والابذ ُل

وهما لزهير بل أبي سفم اما في ديوانه
11

ا مالي ( )615/5لدريد بل الصمة:
الضيا افبي
واني ال ُيه ّر
َ

وال جار يبيت طبي َ ن س

(يه ا ّار) وامن ااه رب اااعيو والصا اوال ( َيه ا ّار) ب ااتح ا ول واس اار الث اااني أو
وض اام أول ُ
ضمهو وهو ثالثي
12

ا مااالي ( )621/5وعالاات جاريااة راعيااة (:رثااو وال عضاااه

لااهو

وذ نول وال رمثة لهو وَذ َار وال رج َل لهو ثم ععدت عفيه وعال أبو العباس :اال
562

الضل عد دفل ن سه في الترال وأطرل ذ َا َاره فقالات هاذا القاول ثام ععادت عفياه)
(رُجال) ب اتح فضامو وال صافة لفاذ َار
وعولها (رجال) باسار فةسااال الصاوال فياه َ
بالرجل
11

ا مالي ( )622/5طمسة أبيات لسعد بل ناشل منها:
طواضا إليه الاتائبا
إل الموت ّ

فيا لَرزام وشحوا بي مقدما

باسر دال (مقدما) والصوال (مقدما) بال تح (ووشاحوا) تحرياا (رشاحوا) باالرال
بدل الواوو اما في حماسة أبي تمام

12

ا مالي ( )625/5أبيات أو لها:
سر
ات فظفت تااتم الغيظَ ّا
ُ

تزوجا
ّ
طبروها بمنني عد ّ

ولم تنسل ا بياتو وهي لعمر بل أبي ربيعة اما في ديوانه وفي حماسة أبي تمام
 12ا مالي ( )622/5مما أنشده ابل ا عرابي:
عف ا ّل حال مل َ ني وفقير

فةني واياه ارجفَي نعامة
ّ

(و ني) باليال المنقو ة بنق تيل الصوال فيها ( ن ) بتنويل ا لاو أراد مل ن
وفقر ففم يساعده الوزل وال الرو ّ و فقال (وفقير)

12

ا مالي ( )622/5ع أر القالي عف ابل دريد أبياتا منها:
562

أُجمع َل مل بعض إل بعض

از لِ القَ َا
لوال ُب ّنيات ُ

تمام
ولم تنسل ا بيات وهي بي معفّ ال ائي اما في حماسة أبي ّ
20

ا مالي ( )506/5مما أنشده القالي:
وال َيعض عف ُشر ُسوفه الص َُر

ال يتمرى لما في القدر َيرعُبه

وعااال ا سااتاذ المحقااق ( الش ا ر ا ول ماال البياات هااو صاادر لبياات ثطاار عج ازه :وال
يا ازال أم ااام الق ااوم يقت ا ُارو وص اادر الشا ا ر الث اااني في ااه :ال يغم ااز الس اااق م اال أي اال وال
ص اال)و وأحالن ااا عفا ا ا ص اامعيات ب اام با ارليل ه 11عف اات البي اات ال ااذ أنش ااده
َن َ
القااالي صااحيح وأط اام فااي روايتااه ا صاامعي وماال تابعااه فااي ذلااب اااابل السااايتو
أل أعدم مل روى القصيدل التاي منهاا هاذا البيات أباو زياد القرشاي المتاوف فاي
وذلب ّ
النصااا الثاااني ماال المئااة الثانيااة ثاام إل معنا عجااز البياات صااالح لصاادره صااالح
الم تا اااح لق فا ااهو ولا ااي مبح ا ا فا ااي ذلا ااب فا ااي مقا ااالتي (التبيا اايل فا ااي فوائا اات القا اادمال
والعصرييل) في هذه المجفة (العدد  )22أثبت فيه أل الصوال في رواية ا صمعي
لفبيتيل هو:
رس ا ا اوفه الص ا ا ا َر
وال َي َع ا ا اض عف ا ا ا ش ُ
ُِ
وال ي ا ا ا ا ا ا ازال أما ا ا ا ا ا ااام القا ا ا ا ا ا ااوم يقت ا ا ا ا ا ا ا ُار

ال يتا ا ا اامرى لما ا ا ااا فا ا ا ااي القا ا ا اادر َيرعُبا ا ا ااه
ص اال
السا ا َ
ال يغم ا ُاز ّ
اق م اال أي اال وال َن َ
26

تحيال لالعتارال مال دار حبيبتاه
صيل يذار فيها أنه ّ
ا مالي ( )501/5أبيات ُلن َ
زاعمااا أنااه يبح ا عاال ناعااة ضااالة لااه وجااال فااي ا بيااات أنااه عااال لفرعيااال فااي
ناعته:

اله بني وبر
اله ُسفيم أو ع َ
ع َ

وعد َذ َا َرت لي بالاثيل م ال ا
550

وفتحات الاذال والاااا مال ( َذ َاارت) والصاوال ( ُذاارت) بضام فاسار اماا يادل سااياق
ا بيات
25

ا مالي ( )501/5عال القالي :أنشدنا بعض أصحابنا:
امل نيراننا في رأس عفعتهم
ّ
ول اام ينس اال البي ااتو وه ااو ام ااا ف ااي ا

الجد
لفم ّا ّي ّ

وفي ا

صقّالت عف أَرسال عَصار
ُم َ
اااني ( -112/62الهيئ ااة المصا ارية العام ااة)

اني (جنل) بدل (رأس)و (ومصبغات) بدل (مصقالت)

21

(الو اال فااي عااول أبااي زيااد :المقصارو وفااي عااول ا صاامعي:
ا مااالي (َ :)561/5
الااداطل فااي عااوم لاايس ماانهم)و و ُاساارت الغاايل ماال (الو اال) والصاوال اإلساااال
وعبارل (ليس منهم) تحريا (وليس منهم) بالواو عف تقدير :وهو ليس منهم

21

ا مالي ( )551/5لسالم بل وابصة:
ذاب الغن فَق ار
عاد َ
وال ز َاد شيئا َ

َن الن س ما يا يه مل َسد َطفّة

(ومااا يا يااه) الصاوال فيااه -وهااو ح ظااي ماال اتااال الصااداعة والصااديق لفتوحيااد -
(ما يا يب) عف الط ال ل عبفه:
إذا ما أَتَت مل صاحل لب َزلّة
22

أنت ُمحتاال لزلته ُعذ ار
ف ُال َ

ا مالي ( )552/5لفقتال الاالبي:
لواضح الجد يحمي َحوَزل الجار

الدهر إال ثد َ واضحة
ال َ
َ
أرضمُ
(أرضم) والصوال الاسر
وفتحت الضاد مل
َ
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21

ا مااالي ( )552/5عااال صعصااعة باال صااوحال يجياال معاويااة عاال س ا ال ساامله
إياه (:اانت رماحهم مشرعةو وعُدورهم مترعةو وج انهم م ر ة) بالغيل المنقو ة
االعيل المهمفااة ليااتم السااجم والماادح وااناات
ماال (م ر ااة) والص اوال (م رعااة) با َ
أجوبااة صعص ااعة لمعاوي ااة افه ااا مس ااجوعة اال ااذ ف ااي أواط اار عبا ارت ااه (القت ااالو
وا ب ااالو وا م ا اوال) (والنجا ااادو والجيا ااادو والج ااالد)و والم ا اراد بالم رع ااة الماففاااة

بالفحم
22

الطفَا وهااو الر ال) وفتحاات
ا مااالي ((:)510/5يطتفاايل :يق عاال وأصاافه ماال َ
ال ارال المشااددل ماال (الر اال) والص اوال (الر اال) بضاام ال ارال واساااال ال ااال أو

22

ا مالي (( )516/5يقال مامق مهماوز ومااق يار مهماوز فمال هماز جمام ثماعاا

الرعي ا طضر مل البقل
(الر ُل) بضم فضمو وهو ّ

مث اال أمع اااق)و والصا اوال أل جم اام (ممق)(أما ا ق) ال ثم اااق أال تااراه يق ااول (مث اال

أمعاق)؟
22

(ثنااا)
ا مااالي (( )515/5والعاارل تَس اتَحِل القنااا فااي أنااا الناااس) والص اوال ُ
بهمزل ممدودل مضمومة جمم (أَنا)و عال أبو محمد ال قعسي:
التارم
ُ
شما مل ّ
وثن ا ّ

الحوم
رفّعل أمثال النسور ُ
وعال جرير (الديوال):

ما بيل أ م ُثنا وسبال

لوال ع ية الجتدعت أنوفام
وعال المتنبي (الديوال):

آلن هم ر ما
لقد ولدت مني ُ

لئل ل ّذ يوم الشامتيل بيومها
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وممل وهم في مثل ذلب الشي محمود محمد شاار في تحقيقه (جمهرل نسل عاريم
وأطبارها) وذلب في البيت:
ووسمت أَن َهُ ُم ماال الَم قر

وبعثت حربي عنول فتضعضعوا
ُ

(ثن َهم)
فضب (أَن هم) بالهمزل واساال النول والصوال ُ
10

زوجهااا أو ابنهااا القااوم فااةذا
ا مااالي (( :)521/5وعولااه ُاّبااة الق ااا هااي التااي ياامتي ُ
انصرا مل عندهم عال رجل مل جبناال القاوم (عاد والفاه ااال بيناي وبايل امارأل
هااذا المااول أو أمااه أماار)و وأرى أل (جبنااال) تصااحيا (طبثااال) إل الجبااال ال
يج اار عفا ا مث اال ه ااذه الغيب ااة الت ااي ع ااد يا ااول فيه ااا حت ااهو وانم ااا يج اار عفيه ااا
الطبي

16

ص اال عب اال
ا م ااالي ( )522/5ف ااي ع ااول لحمم ااة ب اال ارف اام الدوس ااي (و ّب ااق الم َ
(الم صاال) ب ااتح
التّحزيااز) باساار الماايم ماال (الم َ
صاال) وفااتح الصااادو والصاوال َ
الميم واسر الصاد

15

ا مالي ( )522/5لجميل بثينة:
وا لهم َس ّما ما ُم ُسوُد
َي ُد ُ

ففيت ُوشال الناس بيني َوبينها

(س ّما) ب تح السيل وهو يجوز فيه ال اتح والضامو وحسال أل تاتال حاشاية
ُ
وضب ت َ
في أس ل الص حة تقول بجواز الوجهيل
11

ا مااالي ( )161/5عااال عُ ا ُرل (ال ادعفَج :الحمااار) ولاام يااذار لااه معن ا ثطاار
وفي ا اني ( -521/62الهيئة المصرية العامة) عال الزبيار (الادعفج :الافال
والذئل واال مطاتفس مال الساباع فهاو دعفاج) وفاي و ناي العاراق نقاول لفدلادل
دعفااج وال نعاارا اسااما ي ارهو وهااو حي اوال ينباات عف ا جفااده شااوب اصياصااي
الحاااة عااد تزيااد الواحادل منااه عفا شابر واساامو ويعاايم فاي ا رياااا وهااو ياادفم
مسددل
عل ن سه بمل يرمي شواه عف مل يطافه وامنها سهام ّ
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11

ا مالي ( )161/5لفبحتر يعاتل عمه المهفل بل أبي ص رل:
أَص ُل الُ ُغدو إل الرواح وانما

ال
بعد َيل َسو ُ
أُذني وأُذل ا َ

ويدع مل ورائي جالسا
ُ

ال
ما بالارامة والهوال ط ُ

أُج

وضب ت (أُذني) (أُذل) بضم الهمزل والصوال اسرها ل المراد هو اإلذل بالدطول
ُ
اما هو واضح مل البيتيل
12

فائتة ابل دريد :ذيل ا مالي (ه :)52عل ابل دريد أل بعضهم سامل بعضاهم
عل حمق العرل المذاوريل فقال (زهيار بال جناال الافباي ومالاب بال زياد مناال
ب اال تم اايم)و ول اام يش اارح الق ااالي الق ااول وال عفّ ااق عفي ااه ا س ااتاذ المحق ااق بش اايل
والصوال أل ا حماق هاو حارثاة بال جناال ال أطاوه زهيار وأعاول عال ا ااني
( 62/62و 50الهيئة المصارية العاماة) فاي تصارا واطتصاار :ااال زهيار بال
جنااال معروفااا بالعقاال والحامااةو واااال ياادع الااااهل لصااحة أريااهو ولاام تجتماام
عضاعة إال عفيه وعف حق بل زيد العذر و ولم يال في اليمل أشجم وال أوجه
عند المفوب منه جال في حمق أطيه حارثاة طبار م ااده أناه صاحل أطااه زهيا ار
حدثاه وأنشداه فمُعجل بهما
حيل وفد عف بعض مفوب ّسالو ففما دطال عفيه ّ
ونادمهما فقال يوما لهماا :إل أُماي عفيفاة شاديدل العفاة وعاد أعيااني دوا هاا فهال
اارل تُ َع ُمهااا ( ))6فقااال المفااب :أ شاايل
تعرفااال لهااا دوال؟ فقااال حارثااةُ (:اميارل حا ّ
اارل تُ َع ُمها ااا)و فوث اال المف ااب -وع ااد فه اام ا ول ا ا
عف اات :فق ااال زهي اارُ ( :اميئ ااة ح ا ّ
واآلطارل -يريهمااا أنااه يااممر بةصااالح الاماامل لهاااو وحفاام عاال مقالااة حارثااة وعااال
ات إل ااال القاالي يجهاال
حارثاة لزهيار :اعفاال ماا شائت ينقفاالو فمرسافها ماثال عفا ُ
عاادر زهياار باال جنااال فهاال يصااح أل يجهاال ذلااب اباال دريااد؟ (أظاال القااالي ياارو
عنه أحيانا ما لم ي ُه به)

11

ذيل ا مالي (ه )10سمل عبد المفب بل ماروال َروح بال زنبااع عال أفضال ماا
عيل في الجودو فقال له عول حاتم وأنشد له أربعة أبياتو ا ول والثاني منها:

 6في ا

اني (تُ عمها) باسر العيل والصوال ال تح
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ت به ص ُر
وأل ياد ممااَ بطف ُ

ض ّرني
يت َلم ي ُ
ألم تََر ما أفن ُ
ب َ

الذار
ويبق مل المال ا حادي ُ و ُ

ألم تاََر أل المال اد ورائح
هاذا والصوال فيهما:
ضرني
تََر أل ما
أهفات لم ي ُ
ُ
ب ّ

وأل ياد مماا بطفت باه ص ُر

المال ااد ورائا ُح
أماو ّ إل
َ

الذار
ويبق مل المال ا حادي ُ و ُ

وا بيات ا ربعة عد أُط ّل بترتيبهاو وهي في الديوال سبعة عشر بيتا وأولها:
الذار
ويبق مل المال ا حادي ُ و ُ

ائح
أماو ّ إل
َ
المال اد ور ُ

وذلب اما في ديوال حاتم بتحقيق ا ستاذ الداتور عادل سفيمال جمال
12

ذيل ا مالي ه  12و 11أنشد ابل ا عرابي:
يا ليت أم العمر اانت صاحبي

تحت ليل ضاارل
ورابعتني َ

بسااعد فطم وااا طاضل

ماال َمل أنشا عف الراائل
َ

فسار المرابعاة فاي الجازل ا ول مال ا ماالي
ولم ي ّسر القالي معنا رابعتنايو وااال ّ
ه 611عااال يويقااال رابعاات الرجا َال وهااو أل تمطااذ بيااده ويمطااذ بياادب تحاات الحماال
حتا ترفعاااه عفا البعياار) واستشااهد بااالبيتيل المااذاوريلو واااال يحساال منااه ال يعيااد
الت سااير هاهنااا نااه فااي اتااال ثطاار وأيضااا فاتااه أل يفت اات هاهنااا أو فااي ا مااالي
( )611/6إل أل المرابعة في هذا الرجز اناية عل البضاع أ أل يرابم أم العمار
ياديل بياديل ورجفايل باارجفيل وأم العمار باالعيل المهمفاة هااي ااذلب فاي الفساال مااادل
ربم وأظنها مصح ة عل أم الغمر بالمعجمة والرجز في ا ماالي ( )611/6فياه أم
ال يض بدل أم العمرو وفيه فعام بادل فطام وذاار ا ساتاذ المحقاق أل البيتايل مياة
عفت :لست أراهماا مال
بل أبي الصفت اما في ديوانه بم أوربا سنة 6266
نم شعره
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12

ذياال ا مااالي ه 11نساال الم لااا أع اواال إل ا اباال دريااد منهااا :أنشاادنا العبااد
عل ثعفل عل ابل ا عرابي:
عفيام ولال أبشر ّأم عامر

محرم
ال تقتفوني إل عتفي ّ

عال(:الضبم تمتي القبور فتبح عنها ثم تستطرل الموت فتمافهمو فيقول فال تعجفوا
بقتفي فةني سمموت فت عال باي الضابم هاذا) هااذاو وهاو ااالم ال يامتفا بعضاه مام
بع ااض وأحسا اال ا س ااتاذ المحقاااق إذ ّنبا اه عف ا ا رواي ااة البي اات الص ااحيحة وه ااي (ال
تقبروني) أما ت سير معن البيت فط امو وأناا أساتبعد تاور ابال درياد أو ياره فياه
وعند أل معن البيت بعد إصالح روايتاه :إذا مات فاال تقبروناي بال اترااوني فاي
العرال لتمافني الضبم وان عل أال الضبم له بقوله :أبشر أم عامر وأم عاامر
انية الضبمو جال في بشر الضبم:
وترى الذئل لها يستهل

تضحب الضبم لقتف ُهذيل
وجال:

لقتف ما ُدف ّل وال ُودينا

سيوا سعد
اع
ُ
وأضحات الضب َ

فس اار م اال الق اادمال الض اابم ف ااي البيت اايل
والض ااحب م اال عالئ اام البش اارو وأط اام م اال ّ
المذاوريل ثن ا بالحيضو وانما هو تصويت يدل عف االستبشار بالقتف
12

ذيل ا مالي ه :10روى يونس أبياتا لف رزدق أولها:
لها َسفَبا مل جذبها بالعصائل

امل الرَيح ت فُل عندهم
ورال ّ

وفي ا بيات اطتالا فاي الف اظ عماا فاي دياوال ال ارزدقو وااال يحسال مال ا ساتاذ
المحقق أل يقابل بينهما

20

لبعضهل:
ذيل ا مالي ه:16
ّ
ياليت أُم َب لم تولَد ولم تفد

يا جامعا جامم ا حشال وال َابد
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وال أجد معن مقبوال لصدر البيتو وأنا أح ظ البيت مل العقد ال ريد هاذا:
يا ليت أمب لم تحبل ولم تفد

يا فرحة القفل وا حشال والابد

ويجااوز إل تاااول (فرحااة) بال ااال تصااحيا (عرحااة) هااو (فرحااة) فااي حياتااهو ولانااه
مات فصار (عرحة) والبيت المرأل ترثي ولدها
26

ذيل ا مالي (ه )22أنشد أبو محفّم لفمعفو السعد :
إل الضعائل يوم َحزم ُعنيزل
ّ

اعهل ُعيونا
أب َايل يوم فر ّ

َ يض َل مل َع َبراتهل وُعف َل لي

قيت مل الهوى ولقينا
ماذا لَ َ

وعد سرق جرير البيت الثاني وذلب في عصيدل له في ديواناه (ه121
)6211

صاادر

 25ذي اال ا م ااالي (ه )21ع ااال أب ااو محفّم(:أنش اادني ي ااونس لرج اال م اال ع اادمال
الشعرال في الجاهفية:
إل َيغدروا أو ياذبوا

أو َي ِتروا ال َيح فوا

َيغدوا عفيب ُمر َجفيل

امنهام لم ي عافوا

والبيتال في جمهرل ا مثال لفعسار ((:)22/5لم يح فوا) ماال (ال يح فوا) و(و دوا)
ماال (يغدو) وهو أجود والشعر اما في اتال سيبويه لبعض بني أسد
21

ذياال ا مااالي (ه )22لعبااد الفااه باال محمااد باال عبااد المفااب الزيااات أربعااة أبيااات
أولها:
ألا يوم
شربنا بالم يرل َ

النهار
ص ُبوحا عبل أل يبدو
َ
ُ

العقَار بها جها ار
وأفنينا ُ

ففام ُيصبح بحاانتها ُعقَ ُار

دل) عف المبالغة
محرفة عل (ألا ّ
وال معن لا(ألا يوم) وأظنها ّ
21

ذيل ا مالي (ه )22لدعبل أبيات منها:
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عالت سالمةُ أيل الما ُل عفت لها

الحمد فاص حبا
الما ُل َوي َحب الع
َ

فرق مالي في الُج ول فما
ُ
الحمد ّ

أبقي َل ذماّا وال أبقيل لاي َن َشبا

محرفة عل (الحقوق)
وال معن لفج ولو وأراها ّ
22

ذيل ا مالي (ه )22إلسحاق الموصفي:
ُبغالُ الندى والرمح والسيا والنصل

وي رح بالمولود مل ثل َبرمب
َ

(ي رح) بالبنال لفمعفومو (وبغالُ) بالرفم عف أنه فاعلو والصوال
وجعفت َ
ُ
بالبنال لفمجهولو (وبغال) بالجر عف أنه نعت لا(ثل)
21

(وي َرُح)
ُ

شمي:
ذيل ا مالي (ه )601لنافذ بل ُع ارد َ
العب ّ
سمعت لها أنينا
عف َف َنل
َ

م ّرعة الجناح إذا استقفّت

وسات ا ستاذ المحقق عل ضب رال (م ّرعة) المشددل بالشالو وهي بال تحو أراد:
ريم جناحها راال بعضه بعضا

22

ذيل ا مالي (ه )601لجميل بل معمر:
أنازع مل إرطائه ال وال َشد

وما بيد ّ اليوم مل حبفي الذ

اذا َول َيت َرهنا تفي الرهل بالقصد

ولال يا ي أم عمرو ففيتها

المشددل مل (با ي) في البيت الثانيو والصوال(با ي) بال تح
و ُاسرت ال ال
ّ
22

ذيل ا مالي (ه )601لجميل بل معمر:
فهي َج لي مسراب وجدا عف وجد
ّ

ص َبا نجد لقد هجت مل نجد
أال يا َ
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والبيات لاايس فااي دياوال جمياالو والصاوال أنااه لعبااد الفااه باال الدمينااة امااا فااي ديوانااهو
واما في حماسة أبي تمامو والصوال في رواية البيت:
ص َبا نجد مت هجت مل نجد؟
إال يا َ
22

فقد زادني مسراب وجدا عف وجد

ذيل ا مالي (ه )602لدارمي يعاتل عريبه:
وضها
لي ودوني مرل ما ُ
يط ُ
إ ّ

يجنها
ت ف َم منه بغضة ما ّ

ام) ب ااتح الع اايل وامن ااه فع اال م اااضو والصا اوال (تَ َف اامُ) مض ااارعو أ
وض ااب ُ (ت ف ا َ
تت فّمُ
20

ذيل ا مالي (ه )666لدعبل ستة عشر بيتا أولها:
وأه ُل سفم بسيا البحر مل ُج ُرت

إذا زونا فمغزانا بمنقرل

وضب ت (بمنقرل) بتنويل الاسرو وا حسل باسرل لفتصريم
26

ذيل ا مالي (ه  )661مما أنشده ابل ا عرابي:
والشمس مشرعة وال هالل

نجومها
أل السمال لنا عفيب
ّ
ُ

ورفعت (مشرعة) بضمتيل والصوال (مشرعة) ب تحتيل بالنصل عف الحال
25

فتزوجت يره:
ذيل ا مالي (ه )661لرجل فّق زوجته ّ
إذا ما ُنقفت إل بيته

أعد لجنبيب سو ا متينا
ّ

أعراضه

إذا ما دنوت لتستنشقينا

شمب أطب
ُي ّ

(ولتستنشقينا) ط م نحو و والصوال (فتستنشقينا) ويفي البيت:
إذا ُه ّل أُاره َل يقفَع َل ينا

المساويب في شدعه
امل
َ
ّ
وأجد أل (أُارهل) تحريا (أُاررَل) أو ( ُا ّررَل)
552

21

ذيل ا مالي (ه )650لبعض البصرييل القشيرييل:
تبينت المنازل بالفوى
ولما ّ

المتزود
قض لي تسفيمة
ولم تُ َ
ّ

زفرت إليها زفرل لو َح َشوتها

الم َسرد
َسرابيل أبدال الحديد ُ

لحرها
ل ُضت حواشيها وظَفت ّ

لداود في اليد
تَفيل اما النت
َ

طفو منهاو
عفت :أح ظ هذه ا بيات بي تمامو وهي مل نم شعرهو
ّ
ولال ديوانه ُ
واال ابل ا عرابي -عف ما تقول ذاارتي الضعي ة -ال يستحسل له يرها
21

ذيل ا مالي (ه )656مما أنشده محمد بل يزيد:
هيل
َ ُبر هار الجانبيل ر ُ

فةل دام هذا الصرُم منب فةنني

وضا ااب ت ( َ با ا ُار) ب ا ااتح الا ااالم وضا اام ال ا ارال وال يسا ااتقيم با ااذلب معن ا ا و والص ا اوال
ُ
( َِ َبر) باسر الالم وفتح الرالو أ رهيل لقبر أ َبر هار الجانبيل
 22عول في (م مل) :ذيل ا مالي (ه )655أنشد بعضهم أبياتا أولها:
لما تحمل ُ دول جيرُانهُ

إل الم مل هاجه احزُانهُ

ثم جال( :إنب نت الم مل) و(أنا الم مل بل الوت) و ُاسرت ميم م مل الثانية
المشددل في هذه المواضم الثالثة والصوال ال تح والوهم في ضب هذا االسم عديمو
ّ
ّنبه عفيه ابل م ّاي الصقفي في اتابه (تثقيا الفسال وتفقيح الجنال ه )610
في بال (ما ّيروا حرااته مل ا سمال)و عال(:وهو الم َ مل بل أُ َميل الشاعر ب تح
ُميل أم ابل الوت أم ابل
الميم) ُ
عفت :اذلب ياول ضب هذا االسم سوال أاال ابل أ َ
جميل أم ابل يرهم وانما يقال له ( م مل) ل والديه ي مالل أل يولد لهما ذار
وأل ياول م مال لفطير وممل وهم في ضب هذا االسم فاسر ميمه العالمة عبد
العزيز الميمني الراجاوتي في اتال سم الآللي ()251/6و ومحقق معجم ا دبال
(ل62ه)506و وا ستاذ سيد أحمد صقر في تحقيقه الموازنة (ه )512وا ستاذ
عفي البجاو في تحقيقه الموشح (ه )121وا ستاذول أحمد أميل وأحمد الزيل
وابراهيم ا بيار في العقد ال ريد ( )126/5وضب (م مل) عف الوجه الصحيح في
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السيرل النبوية البل هشام بتحقيق ا ستاذيل السقا وشفبي وا بيار ( )162/6وفي
معجم البفدال مادل (أنا) في عول ابل ربم:
يت ن سي مل بني ُم َ مل
ش ُ

إل أُعتل اليوم فماذا أفعل

وممل اسمه م مل م مل بل اعل الغنو الذ عال فيه أطوه يرثيه:
سق ال ذار جالنا مل ُم َ مل
 21ذياال ا مااالي (ه)611
بعضهم:

ساول
اا السحال
زح ُ
عف النم ّ
ُ

اال ا سااتاذ المحقااق عاال التنبيااه عف ا إع اوال فااي عااول
متاح
سم ُ
وعف ش رتيه ّ

عائم السيا أطضر مل نداه

فةل عبفه بيتا ثطره مجرور وهو (الذباح) وبعده ثطر مجرور ثطره وهو (وعاح)
 22ذيل ا مالي (ه )611لبعض الاوفييل:
وصار ساه َده َره مقارنا لفامد

الحل فقد صار عفيل ا ََود
ُ
أسقَ َمهُ

أل
وعال ا ستاذ المحقق فاي (صاار سااه ِ)(:ااذا فاي النسا وهاو مال باال عولاه :ولاو ّ
وامو والمدار عف صحة الرواية) ُ
دهرهُو أ صار هاو ده ُارهُ
عفت :يجوز صار ساهِ ُ
نهارهُ صائم
ساهو اما تقولُ :
 22ذيل ا مالي (ه )620لعمرو بل معد يارل:

ضبابا ُمحجريل بال حقد

القبائل مل َم َعد
وهم تراوا
َ

(ومحجريل) بتقديم الحال تحريا (مجحريل) بتقديم الجيم

النصاي أحفياة
 22النوادر (ه( )611وعال أبو العباس :جمام الطفاي وهاو يبايس ّ
ولم ُيسمم جمعه إال في شعر ذ الرماة) وعاال ا ساتاذ المحقاق(:لم نقاا عفا
عفت :بيت ذ الرمة هو:
الشعر الذ ُجمم فيه الحفي عف
ولينظر) ُ
ّ
أحفيه ُ
ل
يرتاد أحفية أمجازها َش َذ ُ

فمصبح البار فردا في حالئفه

وهو في ديوانه
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الحجال بل يوسا:
 20فائتة الحجال :النوادر (ه )625عال ّ
ولئل َمر بالاتال عذابي

ففئل َم ّل بالرضا فهو ظني

وعوله (فهو ظني) الفغة ال صح فيه (لهو ظني) ل الالم في (ففئل) هي الالم
المو ئة لفقسم دطفت عف حرا الشر و وجمفة (لهو ظني) جوال القسم سد مسد
الشر واثر حذا القسم الذ يسبق لئل لفعفم به مل الم لئلو ومم حذفه يظل
ليقولل…)و
في ا فل عامال وذلب اقوله تعال (ولئل أصابام فضل مل الفه
ّ
وعوله حااية عل ا ار (لئل لم تنتهوا لنرجمنام)واقول عد بل حاتم ال ائي
لندنيل إليب مل الشر
(مرول الذهل ( :)61/1ولئل أدنيت إلينا مل الغدر فت ار
ّ
شب ار)و واقول الق امي (الديوال):
وطال التافم لفسال الم فق

لئل الهموم عل ال اد ت ّرجت

أذر الروال بها بعيد المن ق

عفقل عف الم ّي عصائدا
ّ

حرفهااا أبااو ال اارل ا صاابهاني سااهوا ال ا (لياات) وذلااب فااي
(ولاائل) فااي البياات ا ول ّ
ا اااني ل 51ترجمااة الق اااميو أمااا جاوال القساام فااي البياات الثاااني وهااو ( عفقا ّال)
فاستغن عنه بمل حذا البيت افه(  )6ومل إثباات القسام عولاه تعاال (وأعساموا بالفاه
جهد إيمانهم لئل جالهم نذير لياونل أهدى ا مم) وعول عفي بل أبي الل رضي
الفااه عنااه فااي اتااال لااه (نهااج البال ااة ( )12/1فوالااذ ففااق الحبااة وبا أر النساامة لاائل
اي هوانااا) عف ا أل بعااض القاادمال طااال وا لغااة الق ارثل
اااال ذلااب حقااا لتجا ّ
ادل بااب عفا ّ
ولغااة ال صااحال فااي ذلااب وااامنهم استضااع وا عماال القساام بعااد حذفااه فجعف اوا الج اوال
لفش اار وم اانهم الحج ااال ف ااي عول ااه الم ااذاور ثن اااو وعم اار ب اال أب ااي ربيع ااة ف ااي عول ااه
(الديوال):
امثل ا ُل أ ريت في الناس أربعا

لئل اال ما حدثت حقا فما أرى

عفت :أظنه ُع ّد اذلب لط به التي
يع ّد مل أفصح الناسو ُ
فةل عفت :اال الحجال ُ
يعدها إعدادا وفي حيال الحيوال الابرى ( 650/6البعوض  6102ها) عل
اال ّ
اااني عفا اطااتالا بعاتااه نبااه عفا هااذا التحريااا وأيضااا لاام أَر أحاادا ماال محققااي

 6لاام أ ََر أحاادا ماال محققااي ا
ديوال الق امي ب بعتيه ا وروبية والعراعية نبه عف ذلب
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الروض الزاهر عل الشعبي أل الحجال سمل يحي بل يعمر النحو  :أطبرني عني
عفي أيها ا مير فةنب
هل ألحل؟ فسات فقال:أعسمت عفيب فقالّ :
أما إذ أعسمت ّ
ترفم ما يط ض وتط ض ما يرفم وعيل إل الحجال عال ليحي  :أسمعتني الحل؟
عال :في حرا واحد عال :في أ ّ ؟ عال في القرثل عال :ذلب أشنمو ما هو؟ وذار
إل عف أنه يجوز أل ياول ا صل في عول الحجال (لهو
له ثية يرفم فيها اسم ّ
ظني) ثم ُح ّرا إل (فهو ظني)
 26النوادر (ه )625جال في فرس (فمطذه عباد بل المهفل فحمفاه إلا الشاام
وأهداه إل معاوية… فسبق طيل الشامو ففذلب عال عبد المفب بل مروال:

واال َط ّار از تجود عربتُه)
عباد وصفّت لحيتُه
َس َب َ
ق ّ
عباادا هاو ابال زيااد بال أبياه اماا
ُ
عفت :العبارل (فمطاذه عبااد بال المهفال) ط امو ّل ّ
في أول الطبر ولم أذارهو ولم يال لفمهفل ابل اسمه عبادو فالصوال (فمطذه عباد مال
المهفاال) بااةحالل (ماال) محاال (اباال) ثاام إل عبااد المفااب باال مااروال أورد القااالي اساامه
ط مو فال رس أهداه عبااد بال زيااد إلا معاوياة ولام ياال عباد المفاب وال أباوه حينئاذ فاي
بالد الشام بل اانا في المدينة وانما عائل بيت الشعر هو يزيد بل م ّرغ الحميار عالاه
عباد اما في ا اني ( 22/62الهيئة المصرية العامة ترجمة يزيد بل م ارغ
في ّ
الحمير )
الرواية عل ابل ُدريد(:النوادر ه )500عنوال يقول (ما وعم بيل عبدالفه
25
بل عفي وبيل أبي حاتم) وجال بعده( :حدثنا أبو بار بل دريد عل أبي حاتم عال:
إلي) وجال في الطبر
لما عتل عبدالفه بل عفي بني أمية بنهر أب فُ ُرس بع
ّ
أل أ با حاتم سئل عما يقول في أولئب القتف و وجال في جوابه( :عال رسول الفه
صف الفه عفيه وسفم :ال يحل دم امرئ مسفم إال بةحدى ثال  :ا ر بعد إيمالو
وبيل أل أبا
أو زنا بعد إحصالو أو عتل ن س بغير ن س…) إل ثطر الطبر ّ
حاتم هو السجستاني وهو شي ابل دريد وعتل بني أمية اال سنة 615ها اما
في اتل التاري وا دلو وأبو حاتم لم يال حينئذ مولودا بداللة ما في بغية
الوعال ( )101/6مل أنه مات سنة 520ها أو 522ها أو 512ها واني سمل:
دطل فاإلسناد مق وع
هل البل دريد دطل في رواية الطبر فةل اال له
براوييل أو أاثر وال لم يال له دطل احتمل القالي مغبة عمفه
الثماالي
 21النوادر (ه )500ورد اسم أبا حمازل الثماالي باسار الثاال والصاوال ُ
بالضم
511

21

المر :
النوادر (ه )505البل ّ
ميادل ّ
أو العل في ا ّه ُدفّال

لو جال افل معه َافبال

(دفّااال)و واااال يحساال ماال ا سااتاذ المحقااق ال يااذار فااي أس ا ل
وضاامت الاادال ماال ُ
ُ
ادا بضاام الاادال وفتحهاااو ل الع اراعييل ال يعرفااول ياار ال ااتحو وعااد
الص ا حة أل الا ّ
يجعفهم الضم يظنول أنهم مط ئول
22

النوادر (ه  )565أنشد ال ّرال:
الم َعن ذ الشقاشق الفهَ ّم
َهدر ُ

رل اليوم هد ار صادعا
هد ّ

إل االبا والد ال ذا َج َرم
ّ
ادول فااي بعااض دفاااتر الفغويااة وفيااه (صااادعم) باادل (صااادعا)و بقفاال نااول
والرجااز ما ّ
التنااويل فااي (صااادعا) ميمااا وبااه يصاافح رو الرجااز وماال عفاال النااول ميمااا (م ّمااا)
و(م ّمل)
21

الحجااال (ففقياات يزيااد باال
الن اوادر (ه )561عااال الشااعبي فااي أطااذه أسااي ار إل ا
ّ
مساافم) والصاوال (يزيااد باال أبااي مساافم) عفا أنااه ب ُِ ّرر االساام عفا الصاوال
الحجااال باال يوسااا
فااي الص ا حة ن سااها والطباار ن سااه واااال يزيااد هااذا مااول
ّ
ه
ووزياره لااه ترجمااة فااي وفياات ا عيااال ( )102/1وسااير أعااالم الناابالل
221

22

النا اوادر (ه( :)562ي ااا أمي اار الما ا منيل إنم ااا َيحب ُسا اب أل ت ااممر فتُ اااع)و وع ااال
ا مل يحسابب بتقاديم السايل عفا
محر َ
ا ستاذ المحقق(:اذا في ا صل ولعفه ّ
ات :عولا ااه
الموحا اادل أ يا يا اابو ما اال عا ااولهم :أحسا اابني الشا اايلو أ ا ا اااني) عفا ا ُ
صحيح وأصح منه أل يحبسب تصحيا بحسبب بباليل م ردتيل ماسورتيل أ
يا يبو وهي أاثر استعماال في االم العرل

22

التنبيه (ه(:)22واال أطوها اإلصبغ بل محصل مال فرساال العارل) واسارت
همزل (إصبغ) والصوال ال تح اما في القاموس (صبغ)
511

22

فائت ااة أب ااي عبي ااد الف ااه البا اار  :التنبي ااه (ه )22روى الق ااالي لفيفا ا ا طيفي ااة أو
لحميد بل ثور أبياتا في المدح جال فيها:
ال ظالما أبدا وال مظفوما

الدهر ثل ُم َرا
ال
تغزول َ
ّ

أل (ال ظالما أبدا وال مظفوما) رواية
وأفاد أبو عبيد الفه البار م لا (التنبيه) ّ
محالةو وعال(:وانما الرواية الصحيحة التي يصح بها معن البيت :ال ظالما فيهم
لرد
وال مظفوماو نه عد ياول ظالما لغيرهم أو مظفوما مل يرهم فيستجير بهم ّ
ظالمتهو وعف رواية أبي عفي رحمه الفه عد نه ا ّل ظالم ومظفوم أل يقربهم عف
صحا البار فق أر (ال
عفت :عد
الذم أدن منه إل المدح)
العمومو وهذا إل
ُ
ّ
ّ
ال
تعرونهم) معناها:
تعرَول) بالعيل والرال المهمفتيل (وال
ّ
تغزول) ( ال ُ
َ
تغشينهم البا معروفهم وبن اعتراضه عف أساس التصحيا الذ وعم فيه
ّ
ار با في الغنيمة -وال
تغزونهمو ال ظالما -أ
ال
البيت:
معن
أل
وعند
ّ
ّ
البا لثمرو امل ياول ثل م ّرا سبق أل زوه
مظفوماو أ
 600فائتة أطرى لفبار  :التنبيه (ه )22عال البار في أر ال بل ُسهّية وشبيل
إسالميال عد فبت عفيها أمهاتهما)و
البرصال (:واالهما شاعرال
ّ
ابل َ
ُمه) بةفراد الطبر
واالطتيار أل يقول (واالهما شاعر إسالمي عد فبت عفيه أ ّ
عال أبو ذ يل الهذلي (عيول ا طبار :)620/6
واالهما ب ل الفقال مطدعُ

فتنازال وتواع ت طيالهما
وعال مالب بل الريل:

عفي ش يق ناصح لو نهانيا
ّ

ودر ابير ّ الفذيل االهما
ّ

واذلب الحال في (افتاهما)و وأيضا اذلب الحال عند إضافة (اال) (افتا) إل
االسمو تقول (اال الرجفيل حضر)و (افتا المرأتيل حضرت)و عال تعال

( افتا

الجنتيل ثتت أُافها) وممل أطذ بغير المطتار عبدالفه بل المق م في افيفة ودمنةو

المضرل)
عال (ه(:)621عال الجرذ …:واالهما يفتمسال المن عة ويحترسال مل
ّ
المضرل
واالطتيار :واالهما يفتمس المن عة ويحترس مل
ّ
512

أل افيهما مطتصرل مل (ا ّل واحد منهما) وأل افتيهما مطتصرل مل (ال
وعند ّ
واحدل منهما) لذلب ي رد طبرهما وممل وهم في افيهما أستاذ وصديقي العالمة
الداتور مص

جواد رحمه الفهو فةنه حقق اتال (الحواد

الجامعة) وهو شال

يعفّم في مدرسة ابتدائية وعال (ه(:)111واالهما م بوعال في بالد اإلفرنج)
واالطتيار (:واالهما م بوع…)
 606التنبيه (ه(:)651عال أبو عفي رحمه الفه :العص ور العظم الذ
شعر الناصيةو عال ُحميد:

الناس ّعنا في موا ننا
ونب َِل َ

ينبت عفيه

العصافير
ضرل الرلوس التي فيها
ُ
ُ

وأعترض البار عائال(:لو أراد الشاعر هنا العظام لم يال لفاالم فائدلو ّل في
ال رأس عص و ارو فامنه عال :ضرل الر وس التي فيها الشعور وانما يريد
الر وس التي فيها الزهور وال ماح إل ما ال تناله والعرل تاني بالعصافير عل

الابر والطياللو وتقول :ارت عصافير رأسه إذا ذهل ابرهُو عال الشاعر:

عصافيرهُ)
بضرل ُي ُير
َ

ا يل لرأس أطي نطول

أل

عفت أعفّق عف ما عاله البار في ( ارت عصافير رأسه) فمعول :عند
امل أشيال ارت بغتة مل
ا صل في إ ارل عصافير الرأس أل يشعر المرل ّ

أصول شعر رأسه جميعاو امل يقم ذلب عند الشعور بط ر بغتة

يرال عصافير اثيرل مل

مرات وهذا يال يرالي يشبه
وعد وعم لي ذلب بضم ّ
شجرل فجمل حيل ي ج ها ط ر وهذا الذ عفته ال يطالا عول البار بل يوضحه

عف نحو ما مم زيادل عفيه
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ا نتهت بهذا رسالتي أو مقالتي وأنا أسمل القارئ الاريم أل يرفق بي إذا شال أل

عفيو لزلة في عفميو أو عثرل في عدمي وعذر في ذلب و ملُ عفّتيو
ّ
يثرل ّ
()6
ووحشة ربتيو والحمد لفه عف ال حال

 6اعتمدت فيما اتبته عف دفاتر الفغوياة وا دبياة وفيهاا عادل ألاوا مال النصاوه واتبات مال شا يفد إلا ا ساتاذ
الداتور إبراهيم السامرائي وا ديل الم رخ أحمد العالونة وهما في ا ردل أرجوهماا استنسااخ بعاض ا شايال مال اتال
عينتهاااو فحققااا رجااائي وأذل لااي الااداتور عبدالفااه الزعبااي إمااام جااامم عبااا فااي ش ا يفد بمراجعااة ط ازنااة اتبااه فااي بعااض
ا مور فةل اصدعائي ال ضالل ه الل أزجي شار الجزيل وثنائي الجميل
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