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 تأمالت في كتاب الخاطريات البن جني
 القسم الثاني

 د. فوزي الشايب
 جامعة اليرموك

 831ص 
 قوله:

 لم يحزنك أن جبال قيس أ وتغلب قد تباينتا انقطاعا
لم يعن المحقق بتخريجه، ثم هناك سوء فهم لمقصد الشاعر ناشئ عن 

"أراد في (، 2قال المحقق )في الهامش رقم  تصحيف كلمة "حبال" إلى "جبال"
البيت األول قوله: جبال قيس وتغلب، وأصلها جبال قيس وجبال تغلب".    وبداية 

 -كما ذكرنا –. ثم إن هناك(222) نقول: إن البيت للقطامي، وهو موجود في ديوانه
بالحاء ال الجيم كما في الديوان، وفي غيره من تصحيفًا في كلمة:"جبال" فهي حبال 

:"وأّنث (222)فقال    . وقد وّضح ذلك أبو حيان في تفسيره،(222)المراجع الموثوق بها
على معنى الحبل؛ ألنه ال يريد الحبل حقيقة، إنما عنى الذّمة والموّدة التي كانت بين 

 قومهما".
وقد ورد البيت بالجيم خطأ في كل من كتاب "األزمنة واألمكنة" غير المحقق 

 ( 222)تاب " طبقات فحول الشعراء، وفي طبعة سقيمة غير محققة لك(222)للمرزوقي
 .( 222)وفي كتاب "شرح التسهيل" البن مالك

والدليل على خطأ رواية البيت بالجيم "جبال" هو أن تغلب كان مسكنها 
 .(229)الجزيرة

 قال مقاس العائذي:
 شاصت بنا كلب شصوصًا وواجهت أ (222)على رافدينا بالجزيرة تغلب

ن نهري دجلة والفرات أرض سهلية ليس بها ومعروف أن الجزيرة الواقعة بي
 جبال، قال عياض بن غنم:

 من مبلغ األقوام أن جموعنا  (227)حوت الجزيرة غير ذات رجام
 فقوله:"غير ذات رجام" يعني أنها ليس بها هضاب فضاًل عن الجبال.
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 848ص 

 بقوله:
 لهّن ظل بارد الورائق )خمسة أبيات(     

( بقوله:"لم أجده" وقد وجدنا خمسة األبيات 2قم علق المحقق )في الهامش ر 
:"وأنشدنا أبو (222)هذه، في "ديوان المعاني" ألبي هالل العسكري. وقد قدم لها بقوله

 أحمد، الحسن بن عبدالله بن سعيد في الكرم:

 ن طعمًا لذا للذائقيحمل  
 المعالق في حجر من   تناط  

 الودائق  بارد   لهّن ظل  
 اتق ر العو ها غدائ  كأنّ 

 الغرانق" كأنها أنامل  

ومن خالل رواية ديوان المعاني نلحظ بعض التغيير الطفيف في األبيات، 
 الخامس والرابع. ينالبيت في وخاصة

 844ص 
 (: 6قوله: )سطر

 الصواب: ذمارهم بالذال. دمارهمعن 
 841ص 
بالقاف ال الفاء.   ،(222)(: كالفرعوش. الصواب: كالقرعوش2: )سطر قوله

 قرعوش هو الجمل ذو السنامين.وال
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هوة 2قوله )سطر  هوة قرد" الصواب: ج  ، بضم الجيم، والجهوة: (222)( "ج 
 ست.إلا

ِِ 2قوله: )سطر  ّمز بالتشديد،  بز، إن خاط(:"فهي ت ْرِم ذلز". الصواب فهي ت ر 
 وفتح الميم، وزلز بالزاي.

 841ص 
 قوله:

 في شوم تساق بسبعة زهر
 بـاق تعاقبها على الدهر

 سبع رواحل ما ينخن من الونى 
 يمّلها  الدروبمتواصـالت ال 

لم يعن المحقق بتخريجهما. وقد ورد هذان البيتان غير منسوبين في كتاب 
، البن األثير. وهناك ( 222)، وفي" المثل السائر"( 222)"معاني الشعر" لألشنانداني

: الدروب. بعض التغيير الطفيف وبعض التحريف أيضًا. فمن التحريف قوله
والصواب: الدءوب بالهمزة بدل الراء. وانبنى على هذا التحريف تغير الفعل من 

 يمّلها بالياء إلى تملها بالتاء.
ومن مظاهر التغيير، قوله في الخاطريات:"شوم قرن" وفي المرجعين 
ْن" بالبناء للمجهول، وفي الخاطريات  اآلخرين:"شيم تساق". وفي معاني الشعر "ين خ 

 اء للمعلوم.بنل السائر "ي ِنخن" بالوالمث
 846ص 
 قوله:

 عقر الصفي فما اشتوى من لحمها )البيتان(    
لم يعن المحقق بتخريجهما. وقد ورد البيتان منسوبين إلى رجل من بني حنيفة 

ورد األول منهما غير منسوب وقد ، لألشنانداني، ( 222)في كتاب "معاني الشعر"
 بن جني.ال(  222)في كتاب "المبهج"
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 846ص 
 قوله:

 فليت لنا من ماء زمزم شربة  طهنان باتت على ةمّبرد

لم يعن المحقق بتخريجه. ثم إن هناك تحريفًا في البيت قوامه، تحريف طهيان 
ان: عود ينصب في ساحة الدار يعلق عليه إناء لياًل حتى هيإلى طهنان، والط

 يبرد. وقيل: إنه اسم ماء، واسم جبل.
 ،(229)شأن صاحبه: فأكثر المراجع تنسبه إلى يعلى بن مسلم األزدي وقد اختلف ب

 .(227). وجاء غير منسوب في بعضها اآلخر(222)وينسبه بعضها إلى األحوال الكندي
، وحمنان:"مكة" (222)وأكثر المراجع روته بـ"ماء زمزم" وروي بـ"ماء حمنان" 

، بأل وبدونها، وهناك رواية (222)الطهيان"و ، "(222)شرفها الله. وروي بـ"طهيان" 
 .(222)أخرى بـ"شدوان" بدل "طهيان"

 (:83)سطر  811ص 
 قوله:

حتياط". ال ال: أحدهما االختصار، واآلخر ااسمان"في استعمال التمييز هنا 
 معنى لكلمة "اسمان" ههنا فال بد أنها محرفة عن "شيئان".

 (:81،88)سطر  816ص 

مالىعلبة فبّلغها ثْ و    ي نّ ع   غ أبا الصهباءِ أبل إال   ج 

ضبط المحقق الكلمة األخيرة بفتح الجيم، وهو خطأ. والصواب: ِجمالي بكسر 
الجيم؛ ألنه مصدر جامل، مثل: قاتل، لذا يقال: جاملته مجاملة وِجماال: فمصدر 

 فاعل هو المفاعلة والِفعال.
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 811ص 
 قوله:

 امي عن كفئ مضروجْ عظِ  ضاجتْ 
 يجعو مــداًل في ت   يومعـطيات

  المفروجْ  تريني كالعريشِ  أما  
 و غير التزليج ت الله  فقد شهد  

( بقوله:"كذا، ولم أجد له 2علق المحقق على البيت األول )في الهامش رقم 
والغريب في األمر أن . (222)دون نسبة  من مرجعًا". وهو موجود في لسان العرب

جع إلى لسان العرب المحقق في الوقت الذي علق فيه بقوله: لم أجد مرجعًا، ر 
( أن البيت ورد في 2)مادة ضيج( حيث يوجد البيت، وذكر في الهامش رقم )

 اللسان "بـ:"عن الغي"بدل" عن كفئ". ومع ذل يقول لم أجد له مرجعًا!.
  811ص 
 قوله:

  لهِ كمثِ  ال كريم   مك  ى كري  ر  وأ   جوادِ األْ  قع  ن  مْ ِبال دك  وأرى 

رد البيت في المسائل المنسية، وعلق عليه لم يعن المحقق بتخريجه. وقد و 
 (:"ولم أهتد إلى قائله".22محققها بقوله:)الهامش رقم 

والبيت ألبي وجزة السعدي، كما أفاد صاحب ديوان المعاني، الذي أورد البيت 
 على النحو اآلتي:

  ه  دون   ال كريمة   مك  وأرى كري   (222)ع األجوادِ ق  ك من  د  وأرى بال  

 .(222)في اللسان دون نسبةوالبيت موجود 
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 811ص 
 قوله:

 حكيمِ بالتّ  ل الحق  ّج أه  ح  ن  و  
 ونزأة المظلومِ  ث الزمانِ د  ح  

 نا يوتِ ب   سط  وْ  بور  المص   ال نلطم  
 نا ب في أموالِ ن األحسا  ونطمئ  

لم يعن المحقق بتخريج البيتين. وقد وجدت البيت األول منهما في لسان 
 .(229)العرب غير منسوب

 (4، 3)سطر  815ص 
 قوله:
 "قلت لها أ صبرها صادقًا، أي حلفت لهم لم أر مثل طريف".  

 (:"هكذا والله أعلم".2علق المحقق على هذه العبارة بقوله: )الهامش رقم 
وجاء بعد هذه العبارة في الخاطريات قوله:"وقال ابن األعرابي: نحّج أهل الحق: 

والتداخل بين عبارات الكتاب، فالعبارة نغلبهم بالحجة. وهذا دليل على االضطراب 
 (....األخيرة تتعلق بالبيت السابق )ال نلطم المصبور وسط بيوتنا

وأما العبارة األولى فمنقطعة منه، وال عالقة لها به؛ ألنها عبارة عن فكرة 
جديدة، قوامها شطر بيت من الشعر، وتفسير له، وبعبارة أخرى، يجب تقديم العبارة 

 العبارة األولى حتى يستقيم الكالم.الثانية على 
وقوله:"قلت لها أصبرها صادقًا" هو صدر بيت للحطيئة من قصيدة يمدح بها 

 طريف بن دفاع الحنفي، وهو بتمامه:
 ها صادقًا ر  بِ صْ لها أ   ت  لْ ق   (222)قليل طريف   حك أمثال  يْ و  

 وقد ورد البيت في المتقضب على النحو اآلتي:
 ( 227)يس قلِيل  أمثال  بسطاِم بِن ق فقلت  لها أْصِبرها دائباً 

  .(222)، وفي لسان العرب .(222)وقد ورد البيت أيضًا في كل من: البغداديات
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 861ص 
 قوله:

 ر عيالن كلها أرى المقسم المختا   تحلال نفيالً  تْر خْ ي   مْ إذا هو ل  
البيت ، و (222)لم يعن المحقق بتخريجه، وهو للفرزدق، وهو موجود في ديوانه

  .(222)موجود ومنسوب أيضًا في ديوان المعاني
 861ص 
 قوله:

 
 

 اراـمن حِ ك  م ي  ـو لل   كأنه  
 أو مسمارا في الماءِ  لؤلؤةً 

جاء في الخاطريات بعد هذين البيتين قوله:"يعني مسمار المصحف. شّبه 
 الحمار وقد رآه من  بعيد باللؤلؤة أو المسمار. ونصب لؤلؤة بإضمار كان".

ة نقول:"إّن المحقق لم يعن بتخريج البيتين، وهما للعجاج من قصيدة بداي
   والبيتان ليسا متتابعين، وال  .طويلة عدتها سبعة عشر بيتًا ومائة بيت

وعليه فالجمع بينهما دلل على االضطراب الذي يعاني منه الكتاب.  .(222)مترابطين
ل ابن جني دليل على إسفاف ثم إّن الجمع بينهما وتفسيرهما على هذا النحو من قب

ووهم كبيرين. إن هذا الربط، وهذا التفسير، ال يمكن أن يقبل بهما من لديه أدنى 
مسكة من عقل؛ إذ كيف يربط ابن جني بين شيئين ال يمكن الربط بينهما؟ كيف 
يشبه الحمار باللؤلؤة في الماء؟ ما وجه الشبه بينهما؟ من المسلم به أن تشبيه 

ي أن تكون هناك قواسم مشتركة بين الشيئين، أي أن تكون شيء بشيء يقتض
هناك عالقة بين المشبه والمشبه به، فمن المعقول أن نقول: لو لم يكن هذا العطر 

، إذ بين العنبر والمسك ألماساً عنبر كان مسكًا، أو لو لم يكن هذا القرط ذهبًا كان 
ة ما ال يخفى على ماس من جهة أخرى، من العالقأللمن جهة، وبين الذهب وا

 أحد. لكن على أي وجه يمكن أن نشبه الحمار باللؤلؤة في الماء؟
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وقد ترتب على هذا الوهم واإلسفاف، وهم نحوي آخر وهو إعراب ابن جني 
ة، وهذا وهم آخر. والغريب في األمر أن كل هذا فلـ"لؤلؤة" بأنها خبر لـ"كان محذو 

 ىاره، ومن ثم فلم يعلق على ذلك أدنلم يستوقف المحقق، ولم يثر انتباهه واستنك
تعليق اللهم إال تعليقه على عبارة الخاطريات:"مسمار المصحف" بقوله ) في 

(:" ولم أجد لها نّصًا في المعاجم، ولكن المسمار معروف، وهو 2الهامش رقم 
 الحديدة يثبت بها الشيء".

تابعين وال ونقول بعد هذا إّن البيتين كما قدمنا للعجاج، ولكنهما غير مت
( في األرجوزة، والبيت الثاني هو البيت 22مترابطين؛ فاألول منهما هو البيت رقم )

(، وعليه، فالثاني مكانه قبل األول بستة أبيات، والبيت األول مع الذي 22رقم )
 قبله هما:

 ال من شجرة مزماراخ( ت22)
 ( كأنه لو لم يكن حمارا22)

 بله فهما:وأما البيت الثاني مع الذي ق      

 زهارا ـ(   تخال فيه الكوكب ال22) 

 الؤلؤة  في الماء أو مسمار  

وواضح تمامًا أن المشّبه باللؤلؤة في الماء هو الكوكب الزهار، وليس الحمار. 
والعالقة واضحة تمامًا بين الكوكب الزهار في السماء الزرقاء، وبين اللؤلؤة في 

ه تحريف، والصواب: هو مسمار الفضة، الماء، ثم إن قوله:"مسمار المصحف" في
 قال علي بن حمزة في كتاب "التنبيهات":قال العجاج في مسمار الفضة:

 تخال فيه الكوكب الزهار  (222) الؤلؤة في الماء أو مسمار 
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والمسمار في العربية يكون من الحديد كما هو معروف، ويكون من الفضة 
، وبالنسبة لمسمار الذهب، قال ابن كما في بيت العجاج، ويكون من الذهب أيضاً 

 .( 222)المعتز في عين البازي: كأنها في الرأس مسمار ذهب 
بقي أن نقول: إن نصب "لؤلؤة" إنما هو بالفعل "تخال" في البيت السابق لها. 

 وليست خبرًا لكان محذوفة كما ادعى ابن جني. على أنها مفعول به ثان  
 868ص 
 قوله:

 ها لكم شأن  ض  أعْ  واحدة   بعرْ ت على أ  مْ لو ق   فكيف  

لم يعن المحقق بتخريجه، وهو لذي اإلصبع العدواني، حرثان بن محرث، وهو 
. وورد غير (222)وقد ورد  البيت منسوبًا أيضًا في معجم العين .(229)في ديوانه

 (.222)، وفي لسان العرب(227)منسوب في مجالس العلماء

 861ص 
 قوله:

  خرجن فال ذو اللب وّفرن عقله بعليه، ولم يفضح بهن مري

هـ( وهو أحد  222لم يعن  المحقق بتخريجه، وهو إلبراهيم بن العباس الصولي )
 بيتين وردا في الطرائف األدبية، وهما:

 ه، ولم يفضح بهن مريبـعلي
 (222)وال كقلوب يوم ذاك قلوب

 برزن فال ذو الّلب أبقين لّبه 
 ال كعيون يوم ذلك أعين ـف

 .(222)د ورد البيت األول غير منسوب في مصارع العشاقهذا، وق
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 863ص 
 قوله:

 جيران نا  أحت  لو أبصرتني  إذ أنا في الحي كأني حمار

لم يعن المحقق بتخريجه، وقد ورد البيت غير منسوب في الكامل في اللغة 
 :"وأما التشبيه البعيد الذي ال يقوم بنفسه فكقوله:(222)واألدب، قال المبرد 

 بل لو رأتني أ ْخت  جيراِننا  ذ أنا في الحي كأنّي حمارإ

بعد؛ ألن السامع إنما يستدل عليه بغيره". وورد البيت أفإنما أراد الصحة، فهذا 
"  :(222). وجاء في تهذيب إصالح المنطق(222)ر منسوب في "المصون في األدب"يغ

 وأنشدني ابن أبي األزهر عن بندار:

 مارإذ أنا في الحي كأني ح
 تحل ب  لي فيها اللجاب  الغزار

 لو أبصرتني أ ْخت  جيراِننا 
 إذ أحـمل الق دَّ على آلة 

هناك تصحيفًا في بيت الخاطريات قوامه تصحيف  أن وواضح من خالل هذا
"أخت" إلى "أحت" وانبنى على هذا التصحيف خطأ في ضبط كلمة "جيراننا" حيث 

نها مضافة إلى كلمة "أخت" هذا، وقد ورد ضبطها المحقق بالنصب، وهي مجرورة لكو 
 .(222)عجز البيت الثاني وحده في مجالس ثعلب دون نسبة

 222ص 
 قوله:

 ولكني خشيت على أبّي  رماح الجن أو إياك حار

ذكر المحقق في تخريج البيت أنه أحد بيتين من إنشاد ثعلب، وأحال على لسان 
األولى به أن يحيل على مؤلفات  العرب، وأساس البالغة، وكتاب الحيوان. وكان
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. وقبل ثعلب  (229) موجودان من دون نسبة في مجالس ثعلب  ب نفسه، فالبيتانعلث
 .(222)غير منسوبين في الكتاب ومجالسه ورد البيتان

. ووردا منسوبين (227)وقد ورد البيتان في األغاني منسوبين إلى فاختة بنت عدي
. وأما الجاحظ فقد نسبهما في كتاب "الحيوان" (229)إليها كذلك في الحماسة البصرية

. وذكر أنه أنشدهما للحارث الملك الغساني. وقد ورد البيتان في (292)إلى األسدي
، قتل ولدها غير أكفائه، ووردا غير (292)"ثمار القلوب" منسوبين إلى امرأة دون تحديد

 .(292)منسوبين في غير واحد من المراجع
 
 861ص 

 (1قوله )سطر 
"صافة:ف ْعلة عندنا، كبئر ماهة، وامرأة غادة ونالة ومالة من النوال. وامرأة هاعة 

 العة وله نظائر".
ْبط  المحقق للبناء غير صحيح. والصحيح أن:"صافة" عند ابن جني  ض 

وحمار صات كما  …:"(292)جني والصرفيين "ف عِلة" بفتح الفاء وكسر العين قال ابن
. ورجل نال كثير النوال، وكبش صاف كثير الصواف، يقال: رجل مال كثير المال

م طان و وبئر ماهة كثيرة الماء. ورجل هاع الع، وامرأة هاعة العة، ورجل خاف وي
. وتقدير هذه األوصاف كلها عندنا "ف ِعل" مكسورة العين"وراح. كثير الطين والريح. 
ررًا كالم ابن جني:"أصل لـ"مال ومالة" ونظائرهما وقال مك هذا، وقد أفرد السيوطي باباً 
 .(292)هذه كلها "ف ِعل" بكسر العين

 861ص 
ابن  شيخ ى(:"يعني أبا العباس أحمد بن يحي2قول المحقق )في الهامش رقم 

جني". هذا كالم مجانب للصواب، فثعلب لم يكن يومًا شيخًا البن جني، ألن ثعلبًا 
 هـ.222هـ، ومولد ابن جني كان في حدود  272توفي سنة 
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 811ص 
 قوله:

 وأحرز النهب هيان بن بّيان
دون نسبة،  من لم يعن المحقق بتخريجه. وهو عجز بيت ورد في معجم العين

 :هوهو بتمام

  م  هِ ها بِ ك  رْ ت ب  حكَّ م و  ه  تْ عص  قْ فأ  (292)ّيانِ بن ب   هّيان   هب  النّ  تِ ط  أعْ و  

   لسان . وفي (299)دون نسبة أيضًا في أساس البالغة من وقد ورد البيت
 .(292)العرب
 818ص 

 قول تأبط شرًا:

 ي وراعن   النجاءِ  وف  شغ  م   ت  ثْ ح  ثْ ح  و   القرائنا ِمزت  ف   انِ يفْ ف  ي س  أنا

 روته كتب اللغة على النحو اآلتي:

ْثت   (297)الفرانيا ف ِمْرت  يفان  فب أناس   ْثح   ي راعن  ف   ؤادِ الف   وف  شغ  مْ  ف ح 

 حو اآلتي:وأما صاحب األغاني فرواه على الن

 وحثحثت مشعوف النجاء كأنه  (222)ي قصرًا سمااًل وداجناأهّجف ر 

. ومن رواية كتب اللغة لهذا البيت نعرف أن هناك (222)وكذلك هو في ديوانه
 تصحيفًا وتحريفًا في الكلمتين األخيرتين من البيت.
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 813ص 
 قوله:

 الك ت بمشلشل ضّيعته بينها 
بضم الكاف والتاء. والصواب: الك ت ب؛ بضم الكاف ضبط المحقق الكلمة األخيرة 

 وفتح التاء، جمع "ك ْتبة" وهي الخرزة المضمومة بالسير.
 816ص 
 قوله:

 يسبني لى اللئيمِ مر ع  قد أ ل  و  
لم يعن المحقق بتخريجه، وهو بيت يكاد ال يخلو منه أي كتاب في اللغة 

الكتاب إلى رجل مّولد لشهرته. ولشهرته فقد اختلف في نسبته؛ فهو منسوب في 
األصمعي إلى شمر بن عمرو  ه، دون تحديد. وقد نسب(222)من بني سلول 

 .(222). ونسبه البحتري إلى عميرة بن جابر الحنفي(222)الحنفي
 811ص 

 (:1قوله )سطر 
 "…بني فالن" الصواب: قتيلة قبيلة"      

 815ص 
 (:4قوله )سطر 

ْدك   وجد ك وعمر ك""     ْمر ك".الصواب: وح   وع 
 811ص 

 (:1قوله )سطر 
 بن يحيى"الصواب: عن أحمد  بن..." أحمدِ "عن    
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 816ص 
 (:1قوله )سطر 

 ...من كلب الصواب: بأفقر  من بأفقرِ ولستم إلى إّل    
 851ص 

 (:3قوله )سطر 
 "قال في تفسير الت بقول ليس حسن". والصواب: ليس حسنًا أو ليس بحسن.

 851ص 
 قوله:

 ر مما أّملت جشموالموت أيس
 إن لم تمت عبطة فالغاية الهرم

 د مخترم ـبر فكل فتى ال بـصا
 والموت أيسر من إعطاء منقصة 

( بقوله:"لم أعثر عليهما فيما 2علق المحقق على هذين البيتين )في الهامش رقم 
 رجعت إليه من المراجع".

ن بكار في التذكرة وقد ورد البيتان في غير مرجع، فقد وردا منسوبين إلى الزبير ب
، مصدرين بعبارة:"وأنشد الزبير بن (222). ووردا في التذكرة الحمدونية(222)السعدية
 بكار".

 . لمؤلف مجهول.(229)ووردا مصدرين بنفس العبارة في كتاب "مجموعة المعاني"
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 851ص 
 (:83قوله )سطر 

 جاء في "وماله حاجة وال جاجة". الصواب: ماله حاجة وال داجة؛ بالدال.
الحديث:"أنه قال له رجل: يا رسول الله: ما تركت من حاجة وال داجة             إال 

 . أي ما تركت شيئًا من المعاصي دعتني إليه نفسي إاّل وقد ركبته.(222)أتيت" 
نها مجرد اتباع لحاجة، مثل "بسن" في قولهم: حسن إوقيل في تفسير "داجة" 

الحوائج، والحاجة ما عظم منها، ويروى بتشديد  بسن. وقيل: الداجة: ما صغر من
 .(227)الجيم 
 855ص 

 (: 1قوله )سطر 
". الصواب:"جاء فالن كخاصي الع ْير"بفتح العين. الِعير" جاء فالن كخاصي 

 ًا، ويقال: يضرب لمن جاء عرياناً ي، يضرب لمن جاء مستحي(272)وهو مثل معروف
 ما معه شيء.

 118ص 
 قوله:
 ينتحي الكيح أعقل أرفىمن العصم          ………… … 

 الصواب: أدفى.
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 ثانيًا: المسائل المنسية
 (5المسألة رقم )

 قوله:

  ن  يْ س  ف من ح  واصِ نَّ نا بالركْ ت   ماناالج   ن  طْ ق  لْ ي   الحي   نساء  

". والبيت ه( على البيت بقوله:"لم يدر قائل22علق المحقق )في الهامش رقم 
                   . وقد نسبه محقق سمط الآللى إلى (272)لزيادة بن زيد العذري

،  غير أنه ليس في ديوانه. وقد ورد البيت في غير واحد من (272)هدبة  بن الخشرم
 .(272)المراجع

 (86المسألة رقم )
 قوله:

 تبّدلت بعد الخيزران جريدة  وبعد ثياب الخز أحالم نائم

ر صاحب األغاني لرجل بّطال بالمدينة لم يعن المحقق بتخريجه. والبيت كما ذك
المنورة، أو لرجل من مشيخة قريش يقّرع فيه أم هشام بنت عبد الله بن عمر بن 

وقد ورد . (272)الخطاب رضي الله عنهما، على زواجها من عمر بن عبد العزيز
، وفي (272)، وفي أساس البالغة(272)البيت غير منسوب في التذكرة الحمدونية 

 .(272)، وفي تاج العروس(279)ى تقويم اللسانالمدخل إل
 (11المسألة رقم )

 قوله:

 زلوا نْ فلم ي   نزالِ  ونا  ع  د   أ ط معليهم  زالِ ن   وكانت  
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( على البيت بقوله:" ولم أهتد إلى قائله" 22علق المحقق )في الهامش رقم 
د ومنسوب . وهو موجو (277)والبيت لجريبة بن األشيم الفقعسي كما في ديوان الحماسة

 .(222)، وفي لسان العرب(222)أيضًا في الحماسة البصرية
وقد ضبط المحقق آخر كلمة في البيت بالضم، والصواب: أ ط ّم بفتح الهمزة 

 والطاء ألنه اسم تفضيل.
 (11المسألة رقم )
 (:8قوله )سطر 

ّل":  ه حقًا ي". ولكن الذي قاله سيبو ع ث ّيل وع ث ْيِول"قال سيبويه في تحقير "ِعْثو 
لّ  ذا حقرتا  هو: "و   .(222)وعثيي ل" قلت ع ث ي ل  " ِعْثو 

 (13المسألة رقم )
 قوله:  -أ

 وأرى كريمك ال كريم كمثله  وأرى بالدك منقع األجواد

( على البيت بقوله:" ولم أ هتد إلى قائله" 22علق المحقق )في الهامش رقم 
 .(222) وكنا قد بينا سابقًا أن البيت ألبي وجزة السعدي

 قوله: -ب

 فلو أن رمحي لم يخني انكساره  لقالوا وجدنا خالدًا شح عارم

هتد إلى قائله". أ( على البيت بقوله:"ولم 22علق المحقق )في الهامش رقم 
وقد وجدنا في ديوان الحماسة بيتًا للرقاد بن المنذر بن ضرار الضبي يشبه صدره 

 وبيت الحماسة هو: هذا البيت، فلعله له، ولعل خلطًا قد وقع،

 ره اس ولو أن رمحي لم يخني انك (222)جعلت له من صالح القوم توأما
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 (14المسألة رقم )
 قوله:  -أ

 إذا نظرت بالد  بني طريف  بعين أو بالِد بني صباح

 من     لم يعن المحقق بتخريجه، والبيت موجود في كتاب النوادر ألبي زيد،
 دون نسبة وعلى النحو اآلتي:

باح بع  إذا ن ظ ر ْت بالد  بني حبيب  (222)ين أو بالد  بني ص 

ومن رواية أبي زيد هذه نعرف أن هناك خطأ في ضبط المحقق لكلمة "بالد" 
 في البيت، حيث رفعها، وجرها، وهي منصوبة.

 قوله: -ب

 صفيحًة عضت  البيضة  الصماء  إذا  بحربائها صاحت صياحًا وصلَّت

( أن البيت ورد في الخصائص، ومع ذلك 22رقم ذكر المحقق )في الهامش 
لم يفد من ضبط الخصائص لهذا البيت، فرفع البيضة والصماء، ونصب صفيحة، 
والصواب: نصب البيضة الصماء، ورفع صفيحة؛ ألن الصفيحة أي السيف 

 العريض هي التي تعّض وليس البيضة.
 (11المسألة رقم )

 قول أبي الوليد الحارثي:

 نفسوا القليل عليك منه وعنده  لقليل كثيرلو ناله منك ا

لم يعن المحقق بتخريجه، وقد ورد البيت في أمالي المرزوقي على النحو 
 "قال الحارثي اآلتي:
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 نفسوا القليل عليه منك وعنده  " لو نال منك القليل كثير

وقد رجح محقق أمالي المرزوقي أن يكون الشاعر الملقب بـ"الحارثي" أبا 
. وهذا خطأ واضح؛ (222) هـ( 222ى بن زياد بن عبدالله الحارثي )الفضل يحي

 نظرًا إلى أن كنية الشاعر صاحب البيت  هي "أبو الوليد" وليست "أبا الفضل".
 (33المسألة رقم )

 قوله:
 يا رب مهر مزعوق )ستة األبيات(     

ن هذه األبيات وردت غير منسوبة في أ( 92ذكر المحقق )في الهامش رقم 
ان العرب في مادة )زعق(. وفي الواقع لقد وردت هذه األبيات في لسان العرب لس

. وفي كتاب (222). وقد ورد بعضها في "المعاني الكبير(229)في غير موضع
 .(227)"األزمنة واألمكنة" 

 (31المسألة رقم )
 :هقول

  ر همِ  بن اله مَّ إن الحارث ًا في ثياب د سمِ حجم ذأو 

م( ذ( بقوله:"رجز، ورد في لسان العرب )و 22مش رقم )علق المحقق في الها
غير منسوب". ونقول إنه ورد غير منسوب أيضًا في مادة )دسم(، ولكننا وجدنا 

ل الم شكل في النحو" لظاهرة اإلقواء، "حهذا البيت أحد اثنين مثَّل بهما صاحب 
 وهما:

 أوذم حجًا في ثياب دسمِ 
 الك ال ألمّ  ي  عبــدأو 

 حارث بن نهم الهّم إن ال
 ر اللهمَّ تغفر جمًَّا غفإن ت
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وعليه، يكون البيت األول، الوارد (222)وعّلق على البيتين بقوله:" فكسر ثم فتح" 
ن البيت الثاني منهما معروف أفي الخاطريات ألمّية بن أبي الصليت، نظرًا إلى 

 .(222)أنه له في أشهر األقوال وأصّحها
 (31المسألة )

 لجارهم عقداً عقدوا قوم إذا 
( على هذا الشطر بقوله:"صدر بيت من 22علق المحقق )في الهامش رقم 

البسيط ورد في لسان العرب )عقد( غير منسوب". وهذا صدر بيت مشهور 
 .هللحطيئة. والبيت بتمام

 م ه  لجارِ  عقداً  دواق  إذا ع   م  وْ ق   (222)بار  ه الك  وا فوق  وشد   ناج  وا العِ شد  

بيت في لسان العرب ثالث مرات منسوبًا وكاماًل في الموضع هذا، وقد ورد ال
 من . ونصفه(222). وكاماًل غير منسوب في الموضع )عنج( (222)األول )كرب( 

 دون نسبة في الموضع الثالث )عقد(، وهو الموضع الذي اقتصر عليه المحقق.
.  (222). ومجاز القرآن(222)والبيت لشهرته تعج به كتب اللغة واألدب، كالعين

 .(227) …، وشرح القصائد السبع الطوال(222)، واألغاني(229)والشعر والشعراء
 (41المسألة رقم )
 (:1قوله )سطر 

 " والصواب: العواور، بالواو وليس الدال.…"من باب العوادر 
 (14المسألة رقم )

 قوله:
 يكفيك من شر سماعه
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حقق ورد هذا ف. وباإلضافة إلى ما ذكر المو شطر البيت هذا، مثل معر 
 المثل في بيت لعاتكة بنت عبد المطلب على النحو اآلتي:

 سائل بنا في قومنا  ( 222)وليكف من شر سماعه

واألصل في هذا المثل، هو:"حسبك من شر سماعه". وهو ألم الربيع بن زياد 
 بفاطمة بنت الخرش -العبسي، واسمها على حسب ما ح كي عن المفضل

       قد ورد المثل في كلمة لحكيم العرب أكثم بن صيفي، هذا، و (222)األنمارية
 .(222)هـ( ألقاها بين يدي كسرى7)

 (11المسألة رقم )
 (:8قوله )سطر 

، واالبتداء". الصواب في ما تحته خط، هو:الوقف، أي الوقت"من أحكام  
 هو بالفاء وليس بالتاء.

 (11المسألة رقم )
 قوله:

 طاو المصير كسيف الصقيل العزه
( على هذا الشطر بقوله:"شطر بيت من 229لق المحقق )في الهامش رقم ع

ذكرناه     أو تكملته"! وهذا التعليق يؤكد مرة أخرى ما  هالبسيط، لم أهتد إلى قائل
في المقدمة، من أن هذا الكتاب لم يعط ما يستحقه من الوقت والجهد، ذلك أن هذا 

 المشهورة، وهو بتمامه: عجز بيت مشهور للنابغة الذبياني، من معلقته

دِ  يقلِ الصّ  يفِ س  ك   ي المصيرِ طاوِ   من وحش وجرة موشي أكارعه  (222)الف ر 

ولعل الذي جعل المحقق يخفق في تخريج هذا الشطر، وفي معرفة صاحبه 
ِد" إلى "العزه"  هو التحريف الذي حصل على الكلمة األخيرة، حيث حرفت كلمة "الف ر 
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هو المنقطع القرين، أي الذي ليس له نظير في جودته، وقد  فكانت المتاهة! والف ر د  
 . (222)يسمع بهذه الكلمة إال في هذا البيتم جاء في اللسان أن ابن السكيت ل

وباإلضافة إلى الديوان، فإن البيت موجود ومنسوب في غير واحد من 
تاب . وك(222)المراجع، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر، الشعر والشعراء

. وشرح القصائد (222)، وشرح القصائد السبع الطوال(229)، واألغاني(222)"الصناعتين
كتاب: ذكر الفرق بين األحرف  ي. وقد ورد العجز وحده منسوبًا أيضًا ف(227)العشر
 .(222)الخمسة

 (11المسألة رقم )
 قوله:

 ني ألبكي اليوم من حذري غدا ا  و  فراقك والحيان مؤتلفان

( على البيت بقوله:" لم أهتد إلى قائله". 222)في الهامش رقم علق المحقق 
. وهو موجود (222)والبيت لمجنون ليلى، قيس بن الملوح، وهو موجود في ديوانه

. (222)، وفي الزهرة ( 222)، وأمالي القالي(222)ومنسوب أيضًا في كل من األغاني
 . ( 222)وهو موجود بدون نسبة في معجم البلدان

 (61رقم )المسألة 
 (:3قوله )سطر 

 "وأنت تقول:"فالن من بنّجار". وتريد: من بني النجار". 
:"ومن الشاذ قولهم في (222)والصحيح أنه ال يقال البتة "بنّجار"؛ قال سيبويه

"بني العنبر" و"بني الحارث": بْلعنبر، وبْلحارث، بحذف النون. وكذلك يفعلون بكل 
ا إذا لم تظهر الالم فيها. فال يكون ذلك ". وقال قبيلة تظهر فيها الم المعرفة، فإم

:"ومما حذف استخفافًا؛ ألن ما ظهر دليل عليه، قولهم في كل قبيلة (229)المبرد
تظهر فيها الم المعرفة، مثل بني الحارث، وبني الهجيم، وبني العنبر، هو: 
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ن إف، فبلعنبر، وبلهجيم، فيحذفون النون لقربها من الالم؛ ألنهم يكرهون التضعي
كان مثل: بني النجار، والنمر، والتيم لم يحذفوا لئال يجمعوا عليه علتين: اإلدغام، 

:" فأما نحو: بني النجار فلم يخففوه، فيقولوا: (222)والحذف". وقال ابن الشجري
 ، لئال يجمعوا بين إعاللين متواليين: الحذف واإلدغام".(227)بنّجار

 قوله: -ب

 لقد يغني به جيرانك الممـ و  سكو منك بأسباب الوصال

( بقوله:" والبيت من الرمل، وهو غير 222علق المحقق )في الهامس رقم 
منسوب في ضرائر الشعر للقزاز". والبيت في الواقع لعبيد بن األبرص، وهو 

. وعالوة على ذلك فهو موجود ومنسوب أيضًا في كل من: (222)موجود في ديوانه
 .(222)ي التبيان في شرح الديوان ، وف(222)سّر صناعة اإلعراب 

 قوله: -جـ
 الحافظو عورة العشيرة 

     ( على هذا الرجز من الشعر بقوله:222علق المحقق )في الهامش رقم 
"جزء بيت من المنسرح وهو لعمرو بن امرئ القيس الخزرجي جد عبد الله بن 

 رواحة".
غير واحد من ونقول: هذا هو المشهور المعروف، غير أن البيت نسب إلى 

. وقد (222)الشعراء، فسيبويه نسبه في الكتاب إلى رجل من األنصار دون تحديد
. ونسبه صاحب جمهرة (222)حدده األعلم الشنتمري بأنه هو "قيس بن الخطيم" 

ثم  …:"(222). وقال صاحب الخزانة(222)أشعار العرب إلى عمرو بن امرئ القيس 
التبريزي في "شرح إصالح المنطق"، فنسبة  …اختلف الناس في نسبة البيت

والجواليقي في "شرح أدب الكاتب"، وابن بري في " حواشي صحاح الجوهري" إلى 
عمرو بن امرئ القيس، كما نسبناه نحن. ونسبه ابن السيرافي في "شرح أبيات 
اإلصالح" لشريح بن عمران، من بني قريظة، قال: ويقال: إنه لمالك بن العجالن 

أبيات أدب  ه ابن السيد في " شرح أبيات الجمل" وفي "شرح الخزرجي. ونسب
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، وابن هشام اللخمي في "شرح أبيات الجمل"، وعلى بن حمزة في " ( 229)الكاتب"
، والعباسي في "شرح أبيات التلخيص "لقيس بن الخطيم". هذا (222)أغالط الرواة" 

حارث بن ظالم وقد نسب البيت في شروح سقط الزند إلى                   ال
 .( 227)المري 

وفي الحقيقة إّن التبريزي، والجواليقي لم ينسبا البيت صراحة إلى عمرو بن 
نما ذكرا ما يقوله الناس بشأن صاحب هذا البيت، وعبارتهما واحدة،  امرئ القيس، وا 

 .(222)وهي :"قال الشاعر: يقال: إنه عمرو بن امرئ القيس" 
 (61المسألة رقم )

 قوله:
، ىأب   الله أن أ سمو بأّم وال أب 

 : وال أبِ الصواب
 (14المسألة رقم )
 (:1قوله )سطر 

قائمًا، ثم قّدمت الحال على زيد   على حد قولك: يازيد  " فهو كقولك: يا قائمًا 
زيد ، ويا زيد   صاحبها". صواب ما تحته خط على تخريج ابن جني هو: يا قائماً 

 ، بدون تنوين في "زيد".قائماً 
 (11ألة )رقم المس
 قوله:

 هل يغلبن ي واحد أقاتله )ثالثة األبيات( 
وردت هذه األبيات الثالثة من الرجز من دون نسبة في التبيان في شرح 

 .(222)الديوان
 (11المسألة )رقم 

 قوله:
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 وما ذكرتك النفس إال تفّرقت  فريقين منها عاذر لي والئم

بقوله:" البيت من الطويل  ( على البيت222علق المحقق )في الهامش رقم 
 ولم أهتد إلى قائله".

والبيت لكثّير بن عبد الرحمن، المعروف بكثّير عزة، وهو موجود في 
. وعالوة على ذلك فهو موجود ومنسوب أيضًا في كل من: ديوان (222)ديوانه

 .(222). وفي التذكرة السعدية (222)الحماسة
ر لنا الوقوف عليها في كتاب خذ والهنات التي ق دّ آوبعد، فهذه جملة الم

وهنات لم نوفق إلى معرفتها الخاطريات، تأليفًا وتحقيقًا. وال شك في أن هناك مآخذ 
لى كل مهتم  والوقوف عليها نكل أمرها إلى محققي الكتاب، والمسائل المنسية، وا 
غيور. وما وقفنا عليه من مآخذ وهنات ال يقلل بحال من األحوال من قيمة هذا 

وال من قيمة الجهد الذي بذله المحققان الفاضالن، فالنقص من طبيعة  الكتاب،
 البشر، فلسان حالي وحال المؤلف والمحققين الفاضلين يقول:

 وما أ بّرئ نفسي إنني بشر  أسهو وأخطئ ما لم يحمني القدر

 والله هو الموفق، والهادي إلى طريق الصواب.

 
 
 
 
 
 
 
 

 الهوامش
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أعجب العجب في شرح المية العرب/ الزمخشري جار اللـه أبـو القاسـم محمـود   -29

 ، دار الوراقة، بيروت د.ت.2بن عمر، ط
يـق: عبـد إعراب الحديث النبوي/ العكبري، أبـو البقـاء عبـد اللـه بـن الحسـين تحق  -22

بيــــــروت، ودار الفكــــــر، دمشــــــق،  –، دار الفكــــــر المعاصــــــر 2اإللــــــه نبهــــــان، ط
 م.2727
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إعراب القرآن/ النحاس، أبو جعفر أحمـد بـن محمـد، تحقيـق: زهيـر غـازي زاهـد،  -27
 م.2722بيروت،  -، عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية2ط

دار  بـــن الحســـين، مصـــور عـــن طبعـــةعلـــي األغـــاني/ األصـــفهاني، أبـــو الفـــرج   -22
 الكتب، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، د.ت.

اإلفصاح في شرح أبيات مشكلة اإلعراب/ الفارقي، أبو نصر الحسن بـن أسـد،   -22
 م.2722 بيروت ، مؤسسة الرسالة، 2تحقيق: سعيد األفغاني ط

االقتضاب في شرح أدب الكتـاب/ البطليوسـي، أبـو محمـد عبـد اللـه بـن محمـد،   -22
قا، وحامـــد عبـــد القـــادر. الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب تحقيـــق: مصـــطفى الســـ

 م.2722-2722القاهرة 
ألف باء/ البلوي، اإلمام الحجاج يوسف بن محمد. عـالم الكتـب،       بيـروت،  -22

 د.ت.
ـــة للطباعـــة   -22 ـــة اللـــه بـــن علـــي، دار المعرف األمـــالي الشـــجرية/ ابـــن الشـــجري، هب

 والنشر، بيروت، د.ت.
القالي. إسماعيل بن القاسم، المكتب التجـاري، بيـروت، أمالي القالي/ أبو علي   -22

 د.ت.
يحيـى       أمالي المرزوقي/ المرزوقـي، أبـو علـي أحمـد بـن الحسـن، تحقيـق:   -22

 م.2722، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 2وهيب الجبوري، ط
األمـــالي النحويــــة/ ابــــن الحاجـــب، أبــــو عمــــرو عثمـــان، تحقيــــق: هــــادي حســــن   -29

 م.2722بيروت،  -تب ومكتبة النهضة العربية، عالم الك2حمودي، ط
اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصـريين والكـوفيين تحقيـق: محمـد  -22

ــــدين عبــــد الحميــــد، ط محيــــي  ، المكتبــــة التجاريــــة الكبــــري،        القــــاهرة، 2ال
 م.2722
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إيضــاح الشــعر/ أبــو علــي الفارســي، الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار، تحقيــق   -27
           -دمشــــــــــــــق ودار العلــــــــــــــوم الثقافيــــــــــــــة -، دار القلــــــــــــــم2داوي، طحســــــــــــــن هنــــــــــــــ

 م.2729بيروت، 
البحر المحيط/ أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف، مكتبة ومطـابع النصـر   -22

 الحديثة، الرياض، د.ت.
، دار 2ط   البديع في نقد الشـعر/ أسـامة بـن منقـذ، تحقيـق: عبـد.آ.علي مهنـا،  -22

 م.2729بيروت، -الكتب العلمية
، تحقيــق:  ، أبــو علــي الفارســي، الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــارالبغــداديات   -22

 م.2722صالح الدين عبد الله السنكاوي، مطبعة العاني، بغدد، 
ــه بــن عبــد البــر   -22 بهجــة المجــالس وأنــس المجــالس/ أبــو عمــر يوســف بــن عبدالل

قـــط، النمـــري القرطبـــي، تحقيـــق: محمـــد مرســـي الخـــولي، ومراجعـــة عبـــد القـــادر ال
 الدار المصرية للتأليف والترجمة. د.ت.

البيــــان والتبيــــين/ الجــــاحظ، عمــــرو بــــن بحــــر، تحقيــــق: فــــوزي عطــــوي، مكتبــــة   -22
 م.2722الطالب وشركة الكتاب اللبناني بيروت، 

تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس/ الزبيــدي، محــب الــدين أبــو الفــيض الســيد   -22
 م.2722محمد مرتى الزبيدي. دار صادر، بيروت، 

تأويل مشكل القرآن/ابن قتيبة، أبو محمـد عبداللـه بـن مسـلم، شـرح ونشـر السـيد   -22
 م.2722بيروت، -، دار الكتب العلمية2أحمد صقر، ط

التبيــان فــي شــرح الــديوان/العكبري، أبــو البقــاء عبــد اللــه بــن الحســين. تحقيــق:   -29
بــراهيم اإلبيــاري وعبــد الحفــيظ شــلبي. دار المعرفــة، بيــروت،  مصــطفى الســقا، وا 

 م.2792
العـرب الشـنتمري،  تحصيل عن الذهب من معدن جوهر األدب في علم مجـازات   -22

 هـ.2222، 2يوسف بن سليمان )على هامش الكتاب( ط
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التــذكرة الحمدونيــة/ ابــن حمــدون، أبــو المعــالي محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن   -27
 م.2772، دار صادر بيروت، 2علي. تحقيق: إحسان عّباس، ط

محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد المجيـــد العبيـــدي، تحقيـــق: التـــذكرة الســـعدية/   -22
 م.2722عبدالله الجبوري. النجف األشرف، 

تــذكرة النحــاة/ أبــو حيــان، أثيــر الــدين محمــد بــن يوســف، تحقيــق: عفيــف عبــد   -22
 م.2722، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2الرحمن. ط

العربيـة، التصريح على التوضـيح/األزهري، خالـد بـن عبداللـه دار إحيـاء الكتـب   -22
 عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة. د.ت.

، تحقيـــق: أحمـــد الفـــتح عثمـــان التمـــام فـــي تفســـير أشـــعار هـــذيل/ابن جنـــي، أبـــو  -22
، 2نـاجي القيسـي وخديجــة الحـديثي وأحمـد مطلــوب، مراجعـة مصـطفى جــواد. ط

 م.2722بغداد،  -مطبعة العاني
حمــزة البصــري. تحقيــق: التنبيهــات )أو أغــالط الــرواة(/ أبــو القاســم، علــي بــن   -22

دار     عبــد العزيــز الميمنــي الراجكــوتي )مــع كتــاب المنقــوص والممــدود للفــراء(.
 م.2799المعارف القاهرة، 

تهذيب إصالح المنطق/ الخطيب التبريـزي، أبـو زكريـا يحيـى بـن علـي تحقيـق:   -22
 م.2722بيروت،  -، دار اآلفاق الجديدة2فخر الدين قباوة، ط

ــــق: إبــــراهيم تهــــذيب اللغــــة/ األزهــــ  -22 ري، أبــــو منصــــور، محمــــد بــــن أحمــــد، تحقي
 م.2799األبياري، دار الكاتب العربي، القاهرة، 

ثمــار القلــوب فــي المضــاف والمنســوب/ الثعــالبي، أبــو منصــور عبــد الملــك بــن   -29
، دار البشــــائر للطباعــــة 2محمــــد بــــن إســــماعيل، تحقيــــق : إبــــراهيم صــــالح. ط

 م.2772والنشر والتوزيع، دمشق، 
، دار المعرفــة 2بيــان فــي تفســير القــرآن/ الطبــري، محمــد بــن جريــر طجــامع ال  -22

 م.2792للطباعة والنشر، بيروت، 
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، مطبعـة 2الجامع ألحكام القرآن/ القرطبي، أبـو عبـد اللـه محمـد األنصـاري، ط  -27
 م.2722دار الكتب المصرية القاهرة، 

د، الجمــل/ الزجــاجي، أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحق، تحقيــق: علــي الحمــ  -22
 م.2722، مؤسسة الرسالة بيروت، 2ط

 2، تحقيـق: فخـر الـدين قبـاوة، طالفراهيـديالجمل في النحـو/ الخليـل بـن أحمـد   -22
 م.2722مؤسسة الرسالة بيروت، 

 هـ.2222الجمهرة/ ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن. حيدر أباد. الهند،   -22
الكتـــــب جمهــــرة أشــــعار العــــرب/ ابــــو زيـــــد القرشــــي. مصــــورة عــــن طبعــــة دار   -22

 م.2792المصرية. دار المسيرة، بيروت، 
الحجـــة فـــي القـــراءات الســـبع/ ابـــن خالويـــه، أبـــو عبـــد اللـــه الحســـين بـــن أحمـــد.   -22

 م.2799، دار الشروق، بيروت، 2تحقيق: عبد العال سالم مكرم، ط
الحجــة للقــراء الســبعة/ أبــو علــي الفارســي، الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار.   -22

ي وبشير جويجاني. مراجعة وتـدقيق: عبـد العزيـز ربـاح تحقيق: بدر الدين قهوج
 م.2799، دار الكتاب العربي، بيروت، 2وأحمد يوسف الدقاق. ط

حـــل المشـــكل فـــي النحـــو، الحيـــدرة اليمنـــي، علـــي بـــن ســـليمان. تحقيـــق: هـــادي   -22
 عطية مطر، بغداد.

 حماسة البحتري/ البحتري، أبو عبادة الوليد بـن عبيـد، نشـر بعنايـة األب لـويس  -29
 م.2799، دار الكتاب العربي، بيروت، بيروت، 2شيخو اليسوعي. ط

الحماســـة البصـــرية/ البصـــري، صـــدر الـــدين علـــي بـــن أبـــي الفـــرج بـــن الحســـن.  -22
للشـــؤون اإلســـالمية، القـــاهرة، \األعلـــى تحقيــق: عـــادل جمـــال ســـليمان، المجلـــس 

 م.2792
حمــزة. الحماســة الشــجرية/ ابــن الشــجري، أبــو الســعادات هبــة اللــه بــن علــي بــن  -27

تحقيق: عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصي. منشورات وزارة الثقافة، دمشـق، 
 م.2792
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ـــد الســـالم هـــارون. المجمـــع   -22 ـــن بحـــر. تحقيـــق: عب ـــوان/ الجـــاحظ، عمـــرو ب الحي
 م.2727، بيروت 2العلمي العربي اإلسالمي، ط

خاّص الخاّص/الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسـماعيل. نشـر   -22
 ناية حسن األمين. دار مكتبة الحياة. بيروت. د.ت.بع

 2الخاطريات/ ابن جني. أبـو الفـتح عثمـان. تحقيـق: علـي ذو الفقـار شـاكر، ط  -22
 م.2722دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

خزانة األدب ولّب لباب لسان العـرب/ البغـدادي، عبـد القـادر بـن عمـر. تحقيـق:  -22
ــــد الســــالم هــــارون، ط جي، والهيئــــة المصــــرية العامــــة ، مكتبــــة الخــــان2، ط2عب

 .2722-2797القاهرة،  -الكتاب
، 2الخصــائص/ ابــن جنــي، أبــو الفــتح عثمــان. تحقيــق: محمــد علــي النجــار، ط -22

 دار الهدي للطباعة والنشر، بيروت، د.ت.
الّغواص في أوهام الخـواص/ الحريـر، أبـو محمـد القاسـم بـن علـي. تحقيـق:  ةدر   -22

ـــــع والنشـــــر،   القـــــاهرة، محمـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهيم، دار نهضـــــ ة مصـــــر للطب
 م.2792

النـادي   ديوان أبي النجم العجلي/ صنعه وشرحه: عـالء الـدين آغـا.            -22
 م.2722الرياض.  -األدبي

 ديوان امرئ القيس. دار صادر بيروت. د.ت. -29
 ديوان الحارث بن حّلزة اليشكري:  -22
بـي. بيـروت، ، دار الكتـاب العر 2جمع وتحقيق وشـرح: إميـل بـديع يعقـوب. ط -أ

 م.2772
 ، دار القلم، بيروت.2إعداد طالل حرب. ط  -ب
 طبعة عمر فاروق الطّباع، دار القلم، بيروت. -ج
، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، 2ديـوان الحطيئـة/ تحقيـق: نعمـان محمـد أمـين طـه. ط -27

 م.2729
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 ديوان الحماسة/ أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي: -92
 ت، د.ت.، دار القلم، بيرو 2التبريزي، ط بشرح  -أ
بشــرح المرزوقــي/ أبــو علــي أحمــد بــن محمــد. تحقيــق: أحمــد أمــين  -ب

 م.2772وعبد السالم هارون. دار الجيل، بيروت، 
ديـوان حميـد بـن ثـور الهاللـي/ تحقيـق: عبـد العزيـز الميمنـي ) مصـورة عـن طبعـة  -92

 م.2722دار الكتب المصرية( الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة، 
العدواني/ جمع وتحقيق: عبـد الوهـاب محمـد علـي العـدواني، ديوان ذي اإلصبع  -92

 م.2792ومحمد نايف الدليمي. الموصل، 
ديوان رؤبة ) مجموع أشعار العـرب( تصـحيح وترتيـب ولـيم بـن الـورد البروسـي،  -92

 م.2797، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، 2ط
    ديـــوان ضــــرار بــــن الخطــــاب الفهــــري جمـــع وتحقيــــق: فــــاروق إســــليم بــــن أحمــــد، -92

 م.2772، دار صادر، بيروت، 2ط
ديــوان الطرمــاح/ تحقيــق: عــزة حســن وزارة الثقافيــة والســياحة واإلرشــاد القــومي.  -92

 م.2722دمشق، 
، دار الكتـاب الجديـد، 2ديوان طفيل الغنوي/ تحقيق محمد عبـد القـادر أحمـد، ط -92

 م.2722بيروت، 
 م.2722ديوان عبيد بن األبرص/ دار صادر بيروت،  -99
عبـــد اللـــه بـــن رؤبـــة ) روايـــة األصـــمعي( تحقيـــق: عـــزة حســـن. ديـــوان العجـــاج/  -92

 م.2792مكتبة دار الشق. بيروت، 
، دار الكتــب العلميــة، 2ديــوان الفــرزدق/ شــرح وضــبط وتقــديم، علــي فــاعور، ط  -97

 م.2729بيروت، 
 -، دار الثقافـة2ديوان القطامي/ تحقيـق: إبـراهيم السـامرائي وأحمـد مطلـوب، ط  -22

 م.2722بيروت، 
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، مكتبـة دار 2بـن الخطـيم/ تحقيـق وتعليـق: ناصـر الـدين األسـد، ط ديوان قيس  -22
 م.2722العروبة، القاهرة، 

 م.2792بيروت،  -ديوان كثّير عزة/ جمع وشرح: إحسان عباس دار الثقافة  -22
، دار 2ديـوان مجنـون ليلـى/ قـيس بـن الملـوح. شـرح وتحقيـق: رحـاب عكـاوي، ط -22

 م.2772الفكر العربي، بيروت 
 أبو هالل العسكري. دار الجبل. بيروت. د.ت. ديوان المعاني/  -22
ديــوان المعــاني الكبيــر/ ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبداللــه بــن مســلم، ط، حيــد آبــاد   -22

 م.2727الهند،   -الدكن
ديـوان النابغــة الـذبياني/ تحقيــق: محمـد أبــو الفضـل إبــراهيم، دار     المعــارف/   -22

 م.2799القاهرة 
بطليوســي، أبــو محمــد عبداللــه بــن الســيد. ذكــر الفــرق بــين األحــرف الخمســة/ ال  -29

تحقق وتعليق: حمـزة عبـد اللـه النشـرتي. مكتبـة المتنبـي للطبـع والنشـر والتوزيـع، 
 م.2722القاهرة، 

الزاهر في معاني كلمات الناس/ األنباري، أبو بكـر محمـد بـن القاسـم. تحقيـق:   -22
 م.2727، وزارة الثقافة واإلعالم. بغداد، 2حاتم صالح الضامن. ط

  الزهــــرة/ اإلصــــفهاني، أبــــو بكــــر محمــــد بــــن داود تحقيــــق: إبــــراهيم الســــامرائي،   -27
 م.2722، مكتبة المنار، الزرقاء، 2ط

 ســّر صــناعة اإلعــراب/ ابــن جنــي، أبــو الفــتح عثمــان تحقيــق: حســن هنــداوي،   -72
 م.2722، دار القلم، دمشق، 2ط

ة التــأليف ســمط الآللــي/ أبــو عبيــد البكــري. تحقيــق: عبــد العزيــز الميمنــي. لجنــ  -72
 م.2722والترجمة والنشر، القاهرة، 

شرح أدب الكاتب/ الجـواليقي، أبـو منصـور، موهـوب بـن أحمـد، مكتبـة القدسـي،  -72
 هـ.2222القاهرة، 
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شـرح التسـهيل/ ابــن مالـك، عبــد اللـه جمــال الـدين محمــد بـن عبــد اللـه. تحقيــق:   -72
 ، هجــــر للطباعــــة والنشــــر2عبــــد الــــرحمن الســــيد، ومحمــــد بــــدوي المختــــون، ط

 م.2772والتوزيع واإلعالن، القاهرة، 
شـــرح جمـــل الزجـــاجي/ ابـــن عصـــفور، علـــي بـــن مـــؤمن. تحقيـــق: صـــاحب أبـــو   -72

 م.2722جناح، بغداد، 
 م.2722شرح ديوان امرئ القيس/ حسن السندوبي، المكتبة الثقافية، بيروت،   -72
ـــور  -72 ـــن الحســـن، تحقيـــق: محمـــد ن شـــرح الشـــافية/ الرضـــى االســـتراباذي، محمـــد ب

 م.2792، دار المكتبة العلمية، بيروت، 2ليه، طالحسن وزمي
شرح الكافيـة/ الرضـى االسـتراباذي، محمـد بـن الحسـن، تصـحيح وتعليـق يوسـف  -79

 م.2792حسن عمر، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، 
شــرح القصــائد الســبع الطــوال/ األنبــاري، أبــو بكــر، محمــد بــن القاســم. تحقيــق:   -72

 م.2722القاهرة، عبد السالم هارون دار المعارف، 
شــرح القصــائد العشــر/ الخطيــب التبريــزي، أبــو زكريــا يحيــى بــن علــي، ضــبط   -77

 م.2729، دار الكتب العلمية، بيروت، 2وتصحيح: عبد السالم الحوفي، ط
شرح مـا يقـع فيـه التصـحيف والتحريـف/ العسـكري، أبـو أحمـد الحسـن بـن  عبـد   -222

لبــابي الحلبــي واوالده، ، شــركة مصــطفى ا2اللــه. تحقيــق: عبــد العزيــز أحمــد. ط
 م.2722القاهرة، 

شـــرح المفضـــليات/ التبريـــزي، أبـــو زكريـــا يحيـــى بـــن علـــي تحقيـــق: علـــي محمـــد  -222
 البجاوي، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، د.ت.

شـــعر تـــأبط شـــرًا، تحقيـــق: ســـلمان داود وجّبـــار تعبـــان جاســـم النجـــف األشـــرف،   -222
 م.2729

لم الشنتمري( تحقيق: فخـر الـدين قبـاوة، ، األعصنعةشعر زهير بن أبي سلمى/) -222
 م.2722، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، 2ط
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الشعر والشعراء/ ابن قتيبة أبو محمد عبد اللـه بـن مسـلم. تحقيـق وشـرح: أحمـد   -222
 م.2722، دار المعارف، القاهرة، 2محمد شاكر، ط

ر دا      ، 2شــعراء النصــرانية قبــل اإلســالم/ األب لــويس شــيخو اليســوعي، ط  -222
 م.2772بيروت،  -الشرق

الصــــاحبي/ ابــــن فــــارس، أحمــــد. تحقيــــق: الســــيد أحمــــد صــــقر، عيســــى البــــابي   -222
 م.2799الحلبي وشركاه، القاهرة، 

الصــحاح/ الجــوهري، إســماعيل بــن حّمــاد. تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار،   -229
 م.2797، دار العلم للماليين، بيروت، 2ط

تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي. صحيح مسلم/ أبو الحسـين مسـلم بـن الحجـاج.  -222
 م.2722، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، 2ط

الصــناعتين/ أبــو هــالل العســكري، الحســن عبــد اللــه بــن ســهل. تحقيــق: علــي   -227
محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبــراهيم. دار إحيــاء الكتــب العربيــة. عيســى 

 م.2792البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 
/ ابــن عصــفور، علــي بــن مــؤمن. تحقيــق: الســيد إبــراهيم محمــد، ضــرائر الشــعر  -222

 م.2722دار األندلس، بيروت، 
ضرائر الشعر/ القزازي، أبو عبد الله محمـد بـن جعفـر. تحقيـق وشـرح ودراسـة:   -222

محمـــد زغلـــول ســـالم ومحمـــد مصـــطفى هـــدارة. منشـــأة المعـــارف، اإلســـكندرية. 
 م.2792

بــن عبــد اللــه، تحقيــق: رمضــان  ضــرورة الشــعر/ الســيرافي، أبــو ســعيد الحســن  -222
 م.2722عبد التواب. دار النهضة العربية، بيروت، 

 طبقات فحول الشعراء/ ابن سالم الجمحي، أبو عبد الله محمد.  -222
 تحقيق وشرح: محمود محمد شاكر، القاهرة. د.ت. -أ
 طبعة مكتبة الثقافية العربية، بيروت. د.ت.  -ب

خـراج: عبـد العز    -222 يـز الميمنـي. دار الكتـب العلميـة، الطرائف األدبية/ تصحيح وا 
 بيروت، د.ت.
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ــــيش اليســــوعي. ترجمــــة: عبــــد الصــــبور شــــاهين،   -222   العربيــــة الفصــــحى/ هنــــري فل
 م.2722، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 2ط

، دار 2العقــد الفريــد/ ابــن عبــد ربــه، أحمــد بــن محمــد. تحقيــق: مفيــد قمحيــة، ط  -222
 م.2722الكتب العلمية، بيروت، 

ـــــل -229 بـــــراهيم  العـــــين/ الخلي ـــــق: مهـــــدي المخزومـــــي وا  بـــــن أحمـــــد الفراهيـــــدي. تحقي
 السامرائي دار ومكتبة الهالل. بيروت. د.ت.

، دار الكتـــب 2غريـــب الحـــديث/ ابـــن قتيبـــة، أبـــو محمـــد عبـــد اللـــه بـــن مســـلم، ط -222
 م.2722العلمية، بيروت، 

الغريب المصنَّف/ أبـو عبيـد القاسـم بـن سـالم. تحقيـق: محمـد مختـار العبيـدي،   -227
جمـــع التونســـي للعلـــوم واآلداب والفنـــون، ودار ســـحنون للطبـــع والنشـــر ، الم2ط

 م.2772تونس، 
فقـــه اللغـــة/ الثعـــالبي، أبـــو منصـــور عبـــد الملـــك بـــن محمـــد بـــن إســـماعيل. دار   -222

 مكتبة الحياة. بيروت. د.ت.
فقه اللغات السـامية/ كـارل بروكلمـان. ترجمـة رمضـان عبـد التـواب. مطبوعـات   -222

 م.2799ياض، جامعة الرياض، جامعة الر 
فـوات الوفيـات/ محمـد بـن شــاكر الكتبـي. تحقيـق: إحسـان عبـاس. دار صــادر،   -222

 .2792-2792بيروت، 
القاموس المحيط/ المجد الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب تحقيق: مكتـب تحقيـق   -222

، مؤسســة 2التــراث فــي مؤسســة الرســالة بإشــراف محمــد نعــيم العرقسوســي، ط
 م.2772الرسالة، بيروت، 

 في اللغة واألدب/ المبرد، أبو العباس، محمد بن يزيد. الكامل  -222
تحقيـــق: محمــــد أبـــو الفضــــل إبـــراهيم والســــيد شـــحاته. دار نهضــــة  -أ

 م.2722مصر للطبع والنشر. القاهرة، 
 نسخة غير محققة، مكتبة المعارف. بيروت. د.ت.  -ب

عثمــان بــن قنبــر، تحقيــق: عبــد الســالم بــن الكتــاب، ســيبويه، أبــو بشــر عمــرو  -222
بعات مختلفة( دار الكتاب العربي، والهيئة المصـرية العامـة للكتـاب هارون )ط

(2722-2792.) 
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كشــف المشــكل فــي النحــو/ الحيــدرة اليمنــي، علــي بــن ســليمان تحقيــق: هــادي   -222
 م.2722عطية مطر، بغداد، 

، محمد بـن مكـّرم. الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب/ ورلسان العرب/ ابن منظ  -229
 م.2792القاهرة، 

الــدار العربيــة للكتــاب  الجنيــديالعربيــة فــي التــراث/ أحمــد علــم الــدين اللهجــات  -222
 م.2792تونس،  -ليبيا

ليس في كالم العرب/ ابن خالويـه، الحسـين بـن أحمـد، تحقيـق: أحمـد بـن عبـد  -227
 م.2797، دار العلم للماليين، بيروت، 2الغفور عطار، ط

ة اللــه بـــن مــا اتفــق لفظــه واختلــف معنــاه/ ابــن  الشــجري، أبــو الســعادات هبــ  -222
 م.2772علي. تحقيق: عطية رزق. بيروت، 

، دار الكتـب 2مبادئ اللغـة/ اإلسـكافي، أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عبـد اللـه. ط  -222
 م.2722العلمية، بيروت، 

المـــبهج فـــي تفســـير أســـماء شـــعراء الحماســـة/ ابـــن جنـــي، أبـــو الفـــتح عثمـــان.   -222
ـــــداوي، ط ـــــق: حســـــن هن ـــــم2تحقي ـــــارة -، دار القل يـــــروت، ب -دمشـــــق ودار المن

 م.2729
، ضياء الـدين. تقـديم وتعليـق: أحمـد الحـوفي وبـدوي األثيرالمثل السائر/ ابن   -222

 طبانة. دار نهضة مصر للطبع والنشر. القاهرة. د.ت.
مجـــاز القـــرآن/ أبـــو عبيـــدة، معمـــر بـــن المثنـــى، عمـــل: فـــؤاد ســـزكين. مكتبـــة   -222

 القاهرة. د.ت. -الخانجي
يحيـــى. تحقيـــق: عبـــد الســـالم  مجـــالس ثعلـــب/ ثعلـــب، أبـــو العبـــاس، أحمـــد بـــن -222

 م.2722، دار المعارف القاهرة، 2هارون، ط
مجالس العلماء/ الزّجاجي أبو القاسـم عبـد الـرحمن بـن إسـحاق. تحقيـق: عبـد   -222

الريــــاض  -، مكتبــــة الخــــانجي، القــــاهرة، مكتبــــة الرفــــاعي2الســــالم هــــارون، ط
 م.2722
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 ي: محمـد محيـمجمع األمثال/ الميـداني، أبـو الفضـل أحمـد بـن محمـد تحقيـق  -229
 م.2792، دار الفكر، القاهرة، 2الدين عبد الحميد. ط

، دار 2مجموعــة المعــاني/ لمؤلــف مجهــول. تحقيــق: عبــد المعــين الملــوحي، ط -222
 م.2722للدراسات والترجمة والنشر. دمشق،  سطال

محاضــــرات األدبــــاء/ الراغــــب األصــــبهاني، أبــــو القاســــم حســــين بــــن محمــــد.   -227
 بيروت. د.ت. -ان دار اآلثارتهذيب واختصار: إبراهيم زيد

المحتســب فــي تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا/ ابــن جنــي، أبــو   -222
الفـــتح عثمـــان. تحقيـــق: علـــي النجـــدي ناصـــف وزميلـــه. مؤسســـة دار التحريـــر 

 م.2727للطبع والنشر، القاهرة، 
المحكـم/ ابــن ســيده، أبــو الحســين علـي بــن إســماعيل. تحقيــق: مصــطفى الســقا  -222

 م.2792-2722مكتبة البابي الحلبي/ القاهرة، وآخرين، 
مختــارات شـــعراء العـــرب/ ابـــن الشـــجري، أبــو الســـعادات هبـــة اللـــه بـــن علـــي.   -222

 م.2792تحقيق: محمد البجاوي دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، 
المخصص/ ابن سيده، أبو الحسين علـي بـن إسـماعيل. تحقيـق: لجنـة إحيـاء   -222

 اق الجديدة، بيروت. د.ت.التراث العربي بدار األف
المــــذكر والمؤنــــث/ األنبــــاري، أبــــو بكــــر محمــــد بــــن القاســــم. تحقيــــق: طــــارق   -222

 م.2792، وزارة األوقاف، بغداد، 2الجنابي، ط
المـــذكرة والمؤنـــث/ الفـــراء، أبـــو زكريـــا يحيـــى بـــن زيـــاد. تحقيـــق: رمضـــان عبـــد  -222

 م.2792التواب. مكتبة دار التراث، القاهرة، 
للســان وتعلــيم البيــان/ ابــن هاشــم اللخمــي، أبــو عبــد اللــه، المــدخل إلــى تقــويم ا  -222

الـدين الحّنـان. دار الكتـب  يمحمد بن أحمد. دراسـة وتحقيـق: مـأمون بـن محيـ
 العلمية، بيروت. د.ت.
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المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا/ الســيوطي، جــالل الــدين عبــد الــرحمن بــن   -229
ار إحيـــاء الكتـــب ، د2الكمـــال. تحقيـــق: محمـــد أحمـــد جـــاد المـــولى وزميليـــه، ط

 م.2722العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 
المســائل البصـــريات/ أبــو علـــي الفارســي، الحســـن بــن أحمـــد بــن عبـــد الغفـــار.  -222

السـعودية/         تحقيق ودراسة: محمد الشاطر وأحمد محمـد أحمـد. مؤسسـة
 م.2722القاهرة، 

ن أحمـــد بـــن عبـــد الغفـــار، المســـائل الحلبيـــات/ أبـــو علـــي الفارســـي، الحســـن بـــ  -227
بيـروت.        -دمشـق، ودار المنـارة -، دار القلم2تحقيق: حسن هنداوي، ط

 د.ت.
المســائل العضــديات/ أبــو علــي الفارســي، الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار،   -222

 م.2722تحقيق: شيخ الراشد. وزارة الثقافة دمشق، 
قيـل. تحقيـق: محمـد المساعد على تسهيل الفوائد/ ابـن عقيـل؛ عبـد اللـه بـن ع  -222

 م.2722كامل بركات، دار الفكر، دمشق، 
مشكل إعراب القرآن/ أبو محمد، مكي بن أبـي طالـب القيسـي. تحقيـق: حـاتم   -222

 م.2722، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2الصالح الضامن، ط
مصارع العشاق/ أبو محمد جعفر بن أحمـد بـن الحسـين دار صـادر، بيـروت.  -222

 د.ت.
أحمــد الحســن بــن عبــد اللــه العشــري، تحقيــق عبــد  المصــون فــي األدب/ أبــو  -222

 م.2722، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2السالم هارون، ط
معـــاني الشـــعر/ األشـــنانداني، ابـــو عثمـــان، ســـعيد بـــن هـــارون، عمـــل صـــالح   -222

 م.2722الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، 
مـد علـي النجـار معاني القرآن/ الفـراء، أبـو زكريـا يحيـى بـن زيـاد، تحقيـق: مح  -222

 م.2722، عالم الكتب، بيروت، 2وأحمد يوسف نجاتي، ط
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عرابــه/ الزجــاج، أبــو أســحق إبــراهيم بــن الســرّي. تحقيــق: عبــد  -229 معــاني القــرآن وا 
 م.2722، بيروت،  2الجليل عبده شلبي، ط

معجم األدباء/ ياقوت الحموي، شهاب الـدين يـاقوت بـن عبـد اللـه، دار الفكـر،  -222
 بيروت. د.ت.

لبلدان/ ياقوت الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبداللـه. دار صـادر. معجم ا  -227
 بيروتز د.ت.

، 2معجــم مقــاييس اللغــة/ أحمــد بــن فــارس. تحقيــق: عبــد الســالم هــارون، ط  -222
 م.2772دار الجيل، بيروت، 

مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب/ ابــن هشــام. عبــد اللــه بــن يوســف. تحقيــق:  -222
 م.2727، دار الفكر، بيروت، 2ه، طمازن المبارك، ومحمد علي حمد الل

المقاصـــد النحويـــة فـــي شـــرح شـــواهد شـــروح األلفيـــة/ العينـــي، بـــدر الـــدين أبـــو   -222
أحمــــد محمــــود بــــن أحمــــد. علــــى هــــامش خزانــــة األدب، طبعــــة. دار صــــادر، 

 بيروت. د.ت.
المقتصــد فــي شــرح اإليضــاح/ الجرجــاني، عبــد القــاهر، تحقيــق: كــاظم بحــر   -222

 م.2722إلعالم: بغداد، المرجان. وزارة الثقافة وا
المقتضــب/ المبــرد، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد. تحقيــق: محمــد عبــد الخــالق   -222

 عضيمة، عالم الكتب، بيروت. د.ت.
المقصــــور والممــــدود/ ابــــن واّلد، أبــــو العبــــاس، أحمــــد بــــن محمــــد بــــن الوليــــد   -222

 م.2722، القاهرة، 2تصحيح: محمد بدر الدين النعساني، ط
بــن عصــفور، علـــي بــن مــؤمن، تحقيــق: فخــر الـــدين الممتــع فــي التصــريف/ ا -222

 م.2729، دار األفاق الجديدة، بيروت، 2قباوة، ط
منتهى الطلب مـن أشـعار العـرب/ ابـن ميمـون، محمـد بـن المبـارك بـن محمـد   -229

 م.2722بن ميمون. معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية/ فرانكفورت، 
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إبــراهيم مصــطفى وزميلــه،  المنصــف/ ابــن جنــي، أبــو الفــتح عثمــان، تحقيــق:  -222
 م.2722، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، القاهرة، 2ط

نثــار األزهــار فــي الليــل والنهــار/ ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، دار مكتبــة   -227
 م.2722الحياة، بيروت، 

النشـــر فـــي القـــراءات العشـــر/ ابـــن الجــــزري، أبـــو الخيـــر، محمـــد بـــن محمــــد   -292
 ة الكبرى، القاهرة. د.ت.المكتبة التجاري

نظام الغريب فـي اللغـة/ عيسـى بـن إبـراهيم بـن محمـد الربعـي. مؤسسـة الكتـب  -292
 م.2729، بيروت، 2الثقافية، ط

، مكتبة الكليات األزهريـة، القـاهرة، 2نقد الشعر/ أبو الفرج قدامة بن جعفر. ط -292
 م.2797

لعـال سـالم همع الهوامع/ السيوطي، جالل الدين عبد الـرحمن. تحقيـق: عبـد ا  -292
 م.2792مكرم. دار البحوث العلمية، الكويت، 

 


