تأمالت في كتاب الخاطريات البن جني
القسم الثاني
د .فوزي الشايب
جامعة اليرموك
ص 831
قوله:

وتغلب قد تباينتا انقطاعا

ألم يحزنك أن جبال قيس

لم يعن المحقق بتخريجه ،ثم هناك سوء فهم لمقصد الشاعر ناشئ عن
تصحيف كلمة "حبال" إلى "جبال" قال المحقق (في الهامش رقم " ،)2أراد في
البيت األول قوله :جبال قيس وتغلب ،وأصلها جبال قيس وجبال تغلب" .وبداية
نقول :إن البيت للقطامي ،وهو موجود في ديوانه(  .)222ثم إن هناك– كما ذكرنا-
تصحيفاً في كلمة":جبال" فهي حبال بالحاء ال الجيم كما في الديوان ،وفي غيره من
()222
وضح ذلك أبو حيان في تفسيره ،فقال(":)222و ّأنث
المراجع الموثوق بها  .وقد ّ
المودة التي كانت بين
الذمة و ّ
على معنى الحبل؛ ألنه ال يريد الحبل حقيقة ،إنما عنى ّ
قومهما".

وقد ورد البيت بالجيم خطأ في كل من كتاب "األزمنة واألمكنة" غير المحقق
للمرزوقي( ،)222وفي طبعة سقيمة غير محققة لكتاب " طبقات فحول الشعراء
وفي كتاب "شرح التسهيل" البن مالك(. )222

()222

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

على رافدينا بالجزيرة تغلب

()222

أشاصت بنا كلب شصوصاً وواجهت
ومعروف أن الجزيرة الواقعة بين نهري دجلة والفرات أرض سهلية ليس بها
جبال ،قال عياض بن غنم:

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

ص 848
بقوله:
لهن ظل بارد الورائق (خمسة أبيات)
ّ
علق المحقق (في الهامش رقم  )2بقوله":لم أجده" وقد وجدنا خمسة األبيات

هذه ،في "ديوان المعاني" ألبي هالل العسكري .وقد قدم لها بقوله(":)222وأنشدنا أبو

أحمد ،الحسن بن عبدالله بن سعيد في الكرم:
لهن ظل بارد الودائق
ّ

يحملن طعماً لذا للذائق

كأنها غدائر العواتق
ّ

تناط في حجر من المعالق
كأنها أنامل الغرانق"

ومن خالل رواية ديوان المعاني نلحظ بعض التغيير الطفيف في األبيات،

وخاصة في البيتين الخامس والرابع.
ص 844
قوله( :سطر:)6

عن دمارهم الصواب :ذمارهم بالذال.
ص 841
قوله( :سطر  :)2كالفرعوش .الصواب :كالقرعوش( ،)222بالقاف ال الفاء.

والقرعوش هو الجمل ذو السنامين.
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قوله (سطر " )2جهوة قرد" الصواب :جهوة ( ،)222بضم الجيم ،والجهوة:
اإلست.
قوله( :سطر ":)2فهي ت ْرِم ِِز ،إن خاطب ذلز" .الصواب فهي ترّمز بالتشديد،
وفتح الميم ،وزلز بالزاي.
ص 841
قوله:
سبع رواحل ما ينخن من الونى

في شوم تساق بسبعة زهر

متواصـالت ال الدروب يملّها

بـاق تعاقبها على الدهر

لم يعن المحقق بتخريجهما .وقد ورد هذان البيتان غير منسوبين في كتاب
"معاني الشعر" لألشنانداني( ، )222وفي" المثل السائر"( ، )222البن األثير .وهناك
بعض التغيير الطفيف وبعض التحريف أيضاً .فمن التحريف قوله :الدروب.
والصواب :الدءوب بالهمزة بدل الراء .وانبنى على هذا التحريف تغير الفعل من
يملّها بالياء إلى تملها بالتاء.
ومن مظاهر التغيير ،قوله في الخاطريات":شوم قرن" وفي المرجعين
اآلخرين":شيم تساق" .وفي معاني الشعر "ينخ ْن" بالبناء للمجهول ،وفي الخاطريات
والمثل السائر "ينِخن" بالبناء للمعلوم.
ص 846
قوله:
عقر الصفي فما اشتوى من لحمها (البيتان)
لم يعن المحقق بتخريجهما .وقد ورد البيتان منسوبين إلى رجل من بني حنيفة
في كتاب "معاني الشعر"( ، )222لألشنانداني ،وقد ورد األول منهما غير منسوب
في كتاب "المبهج"( )222البن جني.
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ص 846
قوله:
مبردة باتت على طهنان
ّ

فليت لنا من ماء زمزم شربة

لم يعن المحقق بتخريجه .ثم إن هناك تحريفاً في البيت قوامه ،تحريف طهيان
إلى طهنان ،والطهيان :عود ينصب في ساحة الدار يعلق عليه إناء ليالً حتى
يبرد .وقيل :إنه اسم ماء ،واسم جبل.
وقد اختلف بشأن صاحبه :فأكثر المراجع تنسبه إلى يعلى بن مسلم األزدي (،)229

وينسبه بعضها إلى األحوال الكندي( .)222وجاء غير منسوب في بعضها اآلخر(.)227

وأكثر المراجع روته بـ"ماء زمزم" وروي بـ"ماء حمنان" ( ،)222وحمنان":مكة"
شرفها الله .وروي بـ"طهيان" (" ،)222والطهيان"( ،)222بأل وبدونها ،وهناك رواية
أخرى بـ"شدوان" بدل "طهيان"(.)222
ص ( 811سطر :)83
قوله:
"في استعمال التمييز هنا اسمان :أحدهما االختصار ،واآلخر االحتياط" .ال
معنى لكلمة "اسمان" ههنا فال بد أنها محرفة عن "شيئان".
ص ( 816سطر :)81،88
ِ
الصهباء عّني
إال أبلغ أبا

وثْعلبة فبلّغها جمالى

ضبط المحقق الكلمة األخيرة بفتح الجيم ،وهو خطأ .والصوابِ :جمالي بكسر
الجيم؛ ألنه مصدر جامل ،مثل :قاتل ،لذا يقال :جاملته مجاملة ِ
وجماال :فمصدر
فاعل هو المفاعلة و ِ
الفعال.

222

ص 811
قوله:
ضاجت ِ
عظامي عن كفئ مضرو ْج
ْ

أما تريني كالعر ِ
يش المفرو ْج

ومعـطياتي مــدالً في تعويج

فقد شهدت اللهو غير التزليج

علق المحقق على البيت األول (في الهامش رقم  )2بقوله":كذا ،ولم أجد له
مرجعاً" .وهو موجود في لسان العرب من دون نسبة ( .)222والغريب في األمر أن
المحقق في الوقت الذي علق فيه بقوله :لم أجد مرجعاً ،رجع إلى لسان العرب
(مادة ضيج) حيث يوجد البيت ،وذكر في الهامش رقم ( )2أن البيت ورد في
اللسان "بـ":عن الغي"بدل" عن كفئ" .ومع ذل يقول لم أجد له مرجعاً!.
ص 811
قوله:
وأرى بِالدك ْمنقع األْجو ِاد

وأرى كريمك ال كريم كمثِ ِ
له

لم يعن المحقق بتخريجه .وقد ورد البيت في المسائل المنسية ،وعلق عليه
محققها بقوله(:الهامش رقم ":)22ولم أهتد إلى قائله".
والبيت ألبي وجزة السعدي ،كما أفاد صاحب ديوان المعاني ،الذي أورد البيت
على النحو اآلتي:
ِ ()222

وأرى بالدك منقع األجواد

وأرى كريمك ال كريمة دونه
والبيت موجود في اللسان دون نسبة(.)222

222

ص 811
قوله:
ونح ّج أهل الحق بالتّ ِ
حكيم

ال نلطم المصبور ْوسط بيوتِنا
ونطمئن األحساب في أمو ِالنا

ِ
ِ
المظلوم
الزمان ونزأة
حدث

لم يعن المحقق بتخريج البيتين .وقد وجدت البيت األول منهما في لسان
العرب غير منسوب(.)229
ص ( 815سطر )4 ،3
قوله:
"قلت لها أصبرها صادقاً ،أي حلفت لهم لم أر مثل طريف".
علق المحقق على هذه العبارة بقوله( :الهامش رقم ":)2هكذا والله أعلم".
نحج أهل الحق:
وجاء بعد هذه العبارة في الخاطريات قوله":وقال ابن األعرابيّ :
نغلبهم بالحجة .وهذا دليل على االضطراب والتداخل بين عبارات الكتاب ،فالعبارة

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
الثانية على العبارة األولى حتى يستقيم الكالم.

وقوله":قلت لها أصبرها صادقاً" هو صدر بيت للحطيئة من قصيدة يمدح بها
طريف بن دفاع الحنفي ،وهو بتمامه:
وْيحك أمثال طريف قليل
صبِرها صادقاً
قْلت لها أ ْ
وقد ورد البيت في المتقضب على النحو اآلتي:

()222

ِ
بسطام ِ
بن قيس قليِل
أمثال

أصبِرها دائباً
فقلت لها ْ
وقد ورد البيت أيضاً في كل من :البغداديات( ، .)222وفي لسان العرب(.)222
222

() 227

ص 861
قوله:

إذا هو ل ْم ي ْخ ْتر نفيالً تحلال
أرى المقسم المختار عيالن كلها
لم يعن المحقق بتخريجه ،وهو للفرزدق ،وهو موجود في ديوانه( ،)222والبيت
موجود ومنسوب أيضاً في ديوان المعاني(.)222

ص 861
قوله:

كأنه لو لـم يكن ِحمـا ار
لؤلؤةً في ِ
الماء أو مسما ار

شبه
جاء في الخاطريات بعد هذين البيتين قوله":يعني مسمار المصحفّ .

الحمار وقد رآه من بعيد باللؤلؤة أو المسمار .ونصب لؤلؤة بإضمار كان".

نقول":إن المحقق لم يعن بتخريج البيتين ،وهما للعجاج من قصيدة
بداية
ّ
طويلة عدتها سبعة عشر بيتاً ومائة بيت .والبيتان ليسا متتابعين ،وال
مترابطين( .)222وعليه فالجمع بينهما دلل على االضطراب الذي يعاني منه الكتاب.
إن الجمع بينهما وتفسيرهما على هذا النحو من قبل ابن جني دليل على إسفاف
ثم ّ
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

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

عنبر كان مسكاً ،أو لو لم يكن هذا القرط ذهباً كان ألماساً ،إذ بين العنبر والمسك
من جهة ،وبين الذهب واأللماس من جهة أخرى ،من العالقة ما ال يخفى على
أحد .لكن على أي وجه يمكن أن نشبه الحمار باللؤلؤة في الماء؟
222

وقد ترتب على هذا الوهم واإلسفاف ،وهم نحوي آخر وهو إعراب ابن جني
لـ"لؤلؤة" بأنها خبر لـ"كان محذوفة ،وهذا وهم آخر .والغريب في األمر أن كل هذا
لم يستوقف المحقق ،ولم يثر انتباهه واستنكاره ،ومن ثم فلم يعلق على ذلك أدنى
تعليق اللهم إال تعليقه على عبارة الخاطريات":مسمار المصحف" بقوله ( في
نصاً في المعاجم ،ولكن المسمار معروف ،وهو
الهامش رقم  ":)2ولم أجد لها ّ
الحديدة يثبت بها الشيء".
إن البيتين كما قدمنا للعجاج ،ولكنهما غير متتابعين وال
ونقول بعد هذا ّ
مترابطين؛ فاألول منهما هو البيت رقم ( )22في األرجوزة ،والبيت الثاني هو البيت
رقم ( ،)22وعليه ،فالثاني مكانه قبل األول بستة أبيات ،والبيت األول مع الذي
قبله هما:
( )22تخال من شجرة مزما ار
( )22كأنه لو لم يكن حما ار
وأما البيت الثاني مع الذي قبله فهما:
( )22تخال فيه الكوكب الـزها ار
مسمار
ا
لؤلؤة في الماء أو
المشبه باللؤلؤة في الماء هو الكوكب الزهار ،وليس الحمار.
وواضح تماماً أن
ّ
والعالقة واضحة تماماً بين الكوكب الزهار في السماء الزرقاء ،وبين اللؤلؤة في
الماء ،ثم إن قوله":مسمار المصحف" فيه تحريف ،والصواب :هو مسمار الفضة،
قال علي بن حمزة في كتاب "التنبيهات":قال العجاج في مسمار الفضة:
مسمار
ا
لؤلؤة في الماء أو

تخال فيه الكوكب الزهار

222

()222

والمسمار في العربية يكون من الحديد كما هو معروف ،ويكون من الفضة
كما في بيت العجاج ،ويكون من الذهب أيضاً ،وبالنسبة لمسمار الذهب ،قال ابن
المعتز في عين البازي :كأنها في الرأس مسمار ذهب (. )222
بقي أن نقول :إن نصب "لؤلؤة" إنما هو بالفعل "تخال" في البيت السابق لها.
على أنها مفعول به ثان وليست خب اًر لكان محذوفة كما ادعى ابن جني.
ص 868
قوله:
فكيف لو ق ْمت على أ ْربع

أعضلكم شأنها
واحدة ْ

لم يعن المحقق بتخريجه ،وهو لذي اإلصبع العدواني ،حرثان بن محرث ،وهو
في ديوانه( .)229وقد ورد البيت منسوباً أيضاً في معجم العين( .)222وورد غير
(.)222
منسوب في مجالس العلماء( ،)227وفي لسان العرب
ص 861
قوله:
خرجن فال ذو اللب وفّرن عقله

عليه ،ولم يفضح بهن مريب

لم يعن المحقق بتخريجه ،وهو إلبراهيم بن العباس الصولي ( 222هـ) وهو أحد

بيتين وردا في الطرائف األدبية ،وهما:

عليـه ،ولم يفضح بهن مريب

برزن فال ذو اللّب أبقين ّلبه

وال كقلوب يوم ذاك قلوب

فـال كعيون يوم ذلك أعين

هذا ،وقد ورد البيت األول غير منسوب في مصارع العشاق(.)222

222

()222

ص 863
قوله:
إذ أنا في الحي كأني حمار

لو أبصرتني أحت جيراننا

لم يعن المحقق بتخريجه ،وقد ورد البيت غير منسوب في الكامل في اللغة

واألدب ،قال المبرد (":)222وأما التشبيه البعيد الذي ال يقوم بنفسه فكقوله:
بل لو رأتني أ ْخت جيرانِنا

كأني حمار
إذ أنا في الحي ّ

فإنما أراد الصحة ،فهذا أبعد؛ ألن السامع إنما يستدل عليه بغيره" .وورد البيت

غير منسوب في "المصون في األدب"( .)222وجاء في تهذيب إصالح المنطق(" :)222
وأنشدني ابن أبي األزهر عن بندار:
لو أبصرتني أ ْخت جيرانِنا

إذ أنا في الحي كأني حمار

إذ أحـمل الق َّد على آلة

تحلب لي فيها اللجاب الغزار

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

ضبطها المحقق بالنصب ،وهي مجرورة لكونها مضافة إلى كلمة "أخت" هذا ،وقد ورد

عجز البيت الثاني وحده في مجالس ثعلب دون نسبة(.)222

ص 222
قوله:
رماح الجن أو إياك حار

أبي
ولكني خشيت على ّ

ذكر المحقق في تخريج البيت أنه أحد بيتين من إنشاد ثعلب ،وأحال على لسان
العرب ،وأساس البالغة ،وكتاب الحيوان .وكان األولى به أن يحيل على مؤلفات

222

ثعلب نفسه ،فالبيتان موجودان من دون نسبة في مجالس ثعلب
ومجالسه ورد البيتان غير منسوبين في الكتاب(.)222

( )229

 .وقبل ثعلب

وقد ورد البيتان في األغاني منسوبين إلى فاختة بنت عدي( .)227ووردا منسوبين
إليها كذلك في الحماسة البصرية( .)292وأما الجاحظ فقد نسبهما في كتاب "الحيوان"
إلى األسدي( .)292وذكر أنه أنشدهما للحارث الملك الغساني .وقد ورد البيتان في
"ثمار القلوب" منسوبين إلى امرأة دون تحديد( ،)292قتل ولدها غير أكفائه ،ووردا غير
منسوبين في غير واحد من المراجع(.)292

ص 861
قوله (سطر )1
"صافة:ف ْعلة عندنا ،كبئر ماهة ،وامرأة غادة ونالة ومالة من النوال .وامرأة هاعة
العة وله نظائر".
ض ْبط المحقق للبناء غير صحيح .والصحيح أن":صافة" عند ابن جني
والصرفيين "ف ِ
علة" بفتح الفاء وكسر العين قال ابن جني( …":)292وحمار صات كما
يقال :رجل مال كثير المال .ورجل نال كثير النوال ،وكبش صاف كثير الصواف،
وبئر ماهة كثيرة الماء .ورجل هاع الع ،وامرأة هاعة العة ،ورجل خاف ويوم طان
وراح .كثير الطين والريح .وتقدير هذه األوصاف كلها عندنا "ف ِعل" مكسورة العين".
هذا ،وقد أفرد السيوطي باباً لـ"مال ومالة" ونظائرهما وقال مكر اًر كالم ابن جني":أصل
هذه كلها "ف ِعل" بكسر العين(.)292

ص 861
قول المحقق (في الهامش رقم ":)2يعني أبا العباس أحمد بن يحيى شيخ ابن
جني" .هذا كالم مجانب للصواب ،فثعلب لم يكن يوماً شيخاً البن جني ،ألن ثعلباً
توفي سنة  272هـ ،ومولد ابن جني كان في حدود 222هـ.

229

ص 811
قوله:
وأحرز النهب هيان بن ّبيان

لم يعن المحقق بتخريجه .وهو عجز بيت ورد في معجم العين من دون نسبة،
وهو بتمامه:
هيان بن بّي ِ
ان
أعط ِت ّ
النهب ّ
وْ

فأ ْقعصتْهم و َّ
حكت ب ْركها بِ ِهم

()292

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

ص 818
قول تأبط ش ارً:
أناس يفي ْف ِ
ان ف ِمزت القرائنا

ِ
النجاء وراعني
وحثْحثْت مشغوف
روته كتب اللغة على النحو اآلتي:

أناس بفيفان ف ِم ْرت الفرانيا

فحثْحثْت ْمشغوف الفؤ ِاد فراعني

()297

وأما صاحب األغاني فرواه على النحو اآلتي:
هجف أري قص اًر سماالً وداجنا
ّ

وحثحثت مشعوف النجاء كأنه

()222

وكذلك هو في ديوانه( .)222ومن رواية كتب اللغة لهذا البيت نعرف أن هناك

تصحيفًا وتحريفًا في الكلمتين األخيرتين من البيت.

222

ص 813
قوله:
ضيعته بينها الكتب
مشلشل ّ
ضبط المحقق الكلمة األخيرة بضم الكاف والتاء .والصواب :الكتب؛ بضم الكاف

وفتح التاء ،جمع "كتْبة" وهي الخرزة المضمومة بالسير.

ص 816
قوله:

ولقد أمر على ِ
اللئيم يسبني

لم يعن المحقق بتخريجه ،وهو بيت يكاد ال يخلو منه أي كتاب في اللغة
مولد
لشهرته .ولشهرته فقد اختلف في نسبته؛ فهو منسوب في الكتاب إلى رجل ّ
من بني سلول ( ،)222دون تحديد .وقد نسبه األصمعي إلى شمر بن عمرو
الحنفي( .)222ونسبه البحتري إلى عميرة بن جابر الحنفي(.)222
ص 811
قوله (سطر :)1
"قبيلة بني فالن" الصواب :قتيلة…"
ص 815
قوله (سطر :)4
"وجدك وعمرك" الصواب :وح ْدك وع ْمرك".

ص 811

قوله (سطر :)1

"عن ِ
أحمد بن يحيى"الصواب :عن أحمد بن"...

227

ص 816
قوله (سطر :)1
ولستم إلى إ ّل ِ
بأفقر من كلب الصواب :بأفقر من...

ص 851
قوله (سطر :)3
"قال في تفسير الت بقول ليس حسن" .والصواب :ليس حسناً أو ليس بحسن.

ص 851
قوله:
أملت جشم
والموت أيسر مما ّ

اصـبر فكل فتى ال بـد مخترم

إن لم تمت عبطة فالغاية الهرم

والموت أيسر من إعطاء منقصة

علق المحقق على هذين البيتين (في الهامش رقم  )2بقوله":لم أعثر عليهما فيما

رجعت إليه من المراجع".

وقد ورد البيتان في غير مرجع ،فقد وردا منسوبين إلى الزبير بن بكار في التذكرة

السعدية( .)222ووردا في التذكرة الحمدونية( ،)222مصدرين بعبارة":وأنشد الزبير بن
بكار".

ووردا مصدرين بنفس العبارة في كتاب "مجموعة المعاني"( .)229لمؤلف مجهول.

222

ص 851
قوله (سطر :)83
"وماله حاجة وال جاجة" .الصواب :ماله حاجة وال داجة؛ بالدال .جاء في

الحديث":أنه قال له رجل :يا رسول الله :ما تركت من حاجة وال داجة

أتيت" ( .)222أي ما تركت شيئاً من المعاصي دعتني إليه نفسي إالّ وقد ركبته.

إال

وقيل في تفسير "داجة" إنها مجرد اتباع لحاجة ،مثل "بسن" في قولهم :حسن
بسن .وقيل :الداجة :ما صغر من الحوائج ،والحاجة ما عظم منها ،ويروى بتشديد
الجيم (.)227
ص 855
قوله (سطر :) 1

" جاء فالن كخاصي ِ
العير" .الصواب":جاء فالن كخاصي الع ْير"بفتح العين.
()272
وهو مثل معروف  ،يضرب لمن جاء مستحيياً ،ويقال :يضرب لمن جاء عرياناً
ما معه شيء.
ص 118
قوله:
………… …

من العصم أرفى ينتحي الكيح أعقل

الصواب :أدفى.

222

ثانياً :المسائل المنسية

المسألة رقم ()5
قوله:

ترْكنا بالنَّو ِ
اصف من حس ْين

طن الجمانا
نساء الحي يْلق ْ

علق المحقق (في الهامش رقم  )22على البيت بقوله":لم يدر قائله" .والبيت
لزيادة بن زيد العذري( .)272وقد نسبه محقق سمط الآللى إلى
هدبة بن الخشرم( ،)272غير أنه ليس في ديوانه .وقد ورد البيت في غير واحد من
المراجع(.)272

المسألة رقم ()86
قوله:
وبعد ثياب الخز أحالم نائم

تبدلت بعد الخيزران جريدة
ّ

لم يعن المحقق بتخريجه .والبيت كما ذكر صاحب األغاني لرجل بطّال بالمدينة

يقرع فيه أم هشام بنت عبد الله بن عمر بن
المنورة ،أو لرجل من مشيخة قريش ّ
الخطاب رضي الله عنهما ،على زواجها من عمر بن عبد العزيز( .)272وقد ورد

البيت غير منسوب في التذكرة الحمدونية ( ،)272وفي أساس البالغة( ،)272وفي

المدخل إلى تقويم اللسان( ،)279وفي تاج العروس(.)272

المسألة رقم ()11
قوله:
وكانت نز ِ
ال عليهم أطم

دعونا نز ِ
ال فلم ي ْنزلوا

222

علق المحقق (في الهامش رقم  )22على البيت بقوله ":ولم أهتد إلى قائله"

والبيت لجريبة بن األشيم الفقعسي كما في ديوان الحماسة( .)277وهو موجود ومنسوب

أيضاً في الحماسة البصرية( ،)222وفي لسان العرب(.)222

وقد ضبط المحقق آخر كلمة في البيت بالضم ،والصواب :أط ّم بفتح الهمزة
والطاء ألنه اسم تفضيل.
المسألة رقم ()11
قوله (سطر :)8
"قال سيبويه في تحقير ِ
"عثْو ّل" :عثّيل وعث ْي ِول" .ولكن الذي قاله سيبويه حقاً
هو" :واذا حقرت ِعثْو ّل " قلت عثيل وعثييل" (.)222
المسألة رقم ()13
أ -قوله:
وأرى بالدك منقع األجواد

وأرى كريمك ال كريم كمثله

علق المحقق (في الهامش رقم  )22على البيت بقوله ":ولم أهتد إلى قائله"
وكنا قد بينا سابقاً أن البيت ألبي وجزة السعدي (.)222
ب -قوله:
لقالوا وجدنا خالداً شح عارم

فلو أن رمحي لم يخني انكساره

علق المحقق (في الهامش رقم  )22على البيت بقوله":ولم أهتد إلى قائله".
وقد وجدنا في ديوان الحماسة بيتاً للرقاد بن المنذر بن ضرار الضبي يشبه صدره
هذا البيت ،فلعله له ،ولعل خلطاً قد وقع ،وبيت الحماسة هو:
جعلت له من صالح القوم توأما

ولو أن رمحي لم يخني انك ساره
222

()222

المسألة رقم ()14
أ -قوله:
بعين أو ِ
بالد بني صباح

إذا نظرت بالد بني طريف

لم يعن المحقق بتخريجه ،والبيت موجود في كتاب النوادر ألبي زيد،
دون نسبة وعلى النحو اآلتي:
بعين أو بالد بني صباح

ت بالد بني حبيب
إذا نظر ْ

من

()222

ومن رواية أبي زيد هذه نعرف أن هناك خطأ في ضبط المحقق لكلمة "بالد"
في البيت ،حيث رفعها ،وجرها ،وهي منصوبة.
ب -قوله:
بحربائها صاحت صياحاً وصلَّت

إذا البيضة الصماء عضت صفيحةً

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

المسألة رقم ()11

قول أبي الوليد الحارثي:
لو ناله منك القليل كثير

نفسوا القليل عليك منه وعنده

لم يعن المحقق بتخريجه ،وقد ورد البيت في أمالي المرزوقي على النحو
اآلتي" :قال الحارثي
222

لو نال منك القليل كثير "

نفسوا القليل عليه منك وعنده

وقد رجح محقق أمالي المرزوقي أن يكون الشاعر الملقب بـ"الحارثي" أبا
الفضل يحيى بن زياد بن عبدالله الحارثي ( 222هـ) ( .)222وهذا خطأ واضح؛
نظ اًر إلى أن كنية الشاعر صاحب البيت هي "أبو الوليد" وليست "أبا الفضل".
المسألة رقم ()33
قوله:
يا رب مهر مزعوق (ستة األبيات)
ذكر المحقق (في الهامش رقم  )92أن هذه األبيات وردت غير منسوبة في
لسان العرب في مادة (زعق) .وفي الواقع لقد وردت هذه األبيات في لسان العرب
في غير موضع( .)229وقد ورد بعضها في "المعاني الكبير( .)222وفي كتاب
"األزمنة واألمكنة" (.)227
المسألة رقم ()31
قوله:
أوذم حجاً في ثياب د ِ
سم

اله َّم إن الحارث بن ر ِ
هم

علق المحقق في الهامش رقم ( )22بقوله":رجز ،ورد في لسان العرب (وذم)
غير منسوب" .ونقول إنه ورد غير منسوب أيضاً في مادة (دسم) ،ولكننا وجدنا
هذا البيت أحد اثنين مثَّل بهما صاحب "حل المشكل في النحو" لظاهرة اإلقواء،
وهما:
أوذم حجاً في ثياب ِ
دسم

الهم إن الحارث بن نهم
ّ

ألما
وأي عبــد لك ال ّ

اللهم تغفر َّ
إن تغفر َّ
جماً
222

وعلّق على البيتين بقوله ":فكسر ثم فتح" ()222وعليه ،يكون البيت األول ،الوارد
ألمية بن أبي الصليت ،نظ اًر إلى أن البيت الثاني منهما معروف
في الخاطريات ّ
أصحها(.)222
أنه له في أشهر األقوال و ّ

المسألة ()31

قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم
علق المحقق (في الهامش رقم  )22على هذا الشطر بقوله":صدر بيت من
البسيط ورد في لسان العرب (عقد) غير منسوب" .وهذا صدر بيت مشهور
للحطيئة .والبيت بتمامه.
شدوا ِ
العناج وشدوا فوقه الكربا

ق ْوم إذا عقدوا عقداً ِ
لجارهم

()222

هذا ،وقد ورد البيت في لسان العرب ثالث مرات منسوباً وكامالً في الموضع
األول (كرب) ( .)222وكامالً غير منسوب في الموضع (عنج) ( .)222ونصفه من
دون نسبة في الموضع الثالث (عقد) ،وهو الموضع الذي اقتصر عليه المحقق.
والبيت لشهرته تعج به كتب اللغة واألدب ،كالعين( .)222ومجاز القرآن

والشعر والشعراء( ،)229واألغاني( ،)222وشرح القصائد السبع

الطوال…

(.)227

المسألة رقم ()41
قوله (سطر :)1
"من باب العوادر…" والصواب :العواور ،بالواو وليس الدال.
المسألة رقم ()14
قوله:
يكفيك من شر سماعه

222

()222

.

شطر البيت هذا ،مثل معروف .وباإلضافة إلى ما ذكر المحقق ورد هذا
المثل في بيت لعاتكة بنت عبد المطلب على النحو اآلتي:
وليكف من شر سماعه

سائل بنا في قومنا

() 222

واألصل في هذا المثل ،هو":حسبك من شر سماعه" .وهو ألم الربيع بن زياد
العبسي ،واسمها على حسب ما حكي عن المفضل -فاطمة بنت الخرشب
األنمارية( ،)222هذا ،وقد ورد المثل في كلمة لحكيم العرب أكثم بن صيفي
(7هـ) ألقاها بين يدي كسرى(.)222
المسألة رقم ()11
قوله (سطر :)8
"من أحكام الوقت ،واالبتداء" .الصواب في ما تحته خط ،هو:الوقف ،أي
هو بالفاء وليس بالتاء.
المسألة رقم ()11
قوله:
طاو المصير كسيف الصقيل العزه
علق المحقق (في الهامش رقم  )229على هذا الشطر بقوله":شطر بيت من
ذكرناه
البسيط ،لم أهتد إلى قائله أو تكملته"! وهذا التعليق يؤكد مرة أخرى ما
في المقدمة ،من أن هذا الكتاب لم يعط ما يستحقه من الوقت والجهد ،ذلك أن هذا
عجز بيت مشهور للنابغة الذبياني ،من معلقته المشهورة ،وهو بتمامه:
من وحش وجرة موشي أكارعه

ِ
الص ِ
ِ
ِ
يقل الفرد
طاوي
المصير كسيف ّ

ِ ()222

ولعل الذي جعل المحقق يخفق في تخريج هذا الشطر ،وفي معرفة صاحبه
هو التحريف الذي حصل على الكلمة األخيرة ،حيث حرفت كلمة "الفرِد" إلى "العزه"
229

فكانت المتاهة! والفرد هو المنقطع القرين ،أي الذي ليس له نظير في جودته ،وقد
جاء في اللسان أن ابن السكيت لم يسمع بهذه الكلمة إال في هذا البيت(.)222
وباإلضافة إلى الديوان ،فإن البيت موجود ومنسوب في غير واحد من
المراجع ،نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر ،الشعر والشعراء( .)222وكتاب
"الصناعتين( ،)222واألغاني( ،)229وشرح القصائد السبع الطوال( .)222وشرح القصائد
العشر( .)227وقد ورد العجز وحده منسوباً أيضاً في كتاب :ذكر الفرق بين األحرف
الخمسة(.)222
المسألة رقم ()11
قوله:
فراقك والحيان مؤتلفان

واني ألبكي اليوم من حذري غدا

علق المحقق (في الهامش رقم  )222على البيت بقوله ":لم أهتد إلى قائله".
والبيت لمجنون ليلى ،قيس بن الملوح ،وهو موجود في ديوانه( .)222وهو موجود
ومنسوب أيضاً في كل من األغاني( ،)222وأمالي القالي( ، )222وفي الزهرة (.)222
وهو موجود بدون نسبة في معجم البلدان(. )222
المسألة رقم ()61
قوله (سطر :)3
بنجار" .وتريد :من بني النجار".
"وأنت تقول":فالن من ّ

"بنجار"؛ قال سيبويه(":)222ومن الشاذ قولهم في
والصحيح أنه ال يقال البتة ّ
"بني العنبر" و"بني الحارث" :بْلعنبر ،وبْلحارث ،بحذف النون .وكذلك يفعلون بكل
قبيلة تظهر فيها الم المعرفة ،فإما إذا لم تظهر الالم فيها .فال يكون ذلك " .وقال
المبرد(":)229ومما حذف استخفافاً؛ ألن ما ظهر دليل عليه ،قولهم في كل قبيلة
تظهر فيها الم المعرفة ،مثل بني الحارث ،وبني الهجيم ،وبني العنبر ،هو:
222

بلعنبر ،وبلهجيم ،فيحذفون النون لقربها من الالم؛ ألنهم يكرهون التضعيف ،فإن
كان مثل :بني النجار ،والنمر ،والتيم لم يحذفوا لئال يجمعوا عليه علتين :اإلدغام،
والحذف" .وقال ابن الشجري( ":)222فأما نحو :بني النجار فلم يخففوه ،فيقولوا:
بنجار( ،)227لئال يجمعوا بين إعاللين متواليين :الحذف واإلدغام".
ّ

ب -قوله:

سكو منك بأسباب الوصال

ولقد يغني به جيرانك الممـ

علق المحقق (في الهامس رقم  )222بقوله ":والبيت من الرمل ،وهو غير
منسوب في ضرائر الشعر للقزاز" .والبيت في الواقع لعبيد بن األبرص ،وهو
موجود في ديوانه( .)222وعالوة على ذلك فهو موجود ومنسوب أيضاً في كل من:
سر صناعة اإلعراب ( ،)222وفي التبيان في شرح الديوان (.)222
ّ

جـ -قوله:

الحافظو عورة العشيرة
علق المحقق (في الهامش رقم  )222على هذا الرجز من الشعر بقوله:
"جزء بيت من المنسرح وهو لعمرو بن امرئ القيس الخزرجي جد عبد الله بن
رواحة".
ونقول :هذا هو المشهور المعروف ،غير أن البيت نسب إلى غير واحد من
الشعراء ،فسيبويه نسبه في الكتاب إلى رجل من األنصار دون تحديد( .)222وقد
حدده األعلم الشنتمري بأنه هو "قيس بن الخطيم" ( .)222ونسبه صاحب جمهرة
أشعار العرب إلى عمرو بن امرئ القيس ( .)222وقال صاحب الخزانة( …":)222ثم
اختلف الناس في نسبة البيت… فنسبة التبريزي في "شرح إصالح المنطق"،
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
الخزرجي .ونسبه ابن السيد في " شرح أبيات الجمل" وفي "شرح أبيات أدب
227

الكاتب"( ، )229وابن هشام اللخمي في "شرح أبيات الجمل" ،وعلى بن حمزة في "
أغالط الرواة" ( ،)222والعباسي في "شرح أبيات التلخيص "لقيس بن الخطيم" .هذا
الحارث بن ظالم
وقد نسب البيت في شروح سقط الزند إلى
المري (. )227
إن التبريزي ،والجواليقي لم ينسبا البيت صراحة إلى عمرو بن
وفي الحقيقة ّ
امرئ القيس ،وانما ذك ار ما يقوله الناس بشأن صاحب هذا البيت ،وعبارتهما واحدة،
وهي ":قال الشاعر :يقال :إنه عمرو بن امرئ القيس" (.)222
المسألة رقم ()61
قوله:
بأم وال أب،
أبى الله أن أسمو ّ
الصواب :وال ِ
أب
المسألة رقم ()14
قوله (سطر :)1
قدمت الحال على
" فهو كقولك :يا قائماً زيد على حد قولك :يا زيد قائماً ،ثم ّ
صاحبها" .صواب ما تحته خط على تخريج ابن جني هو :يا قائماً زيد ،ويا زيد
قائماً ،بدون تنوين في "زيد".
المسألة (رقم )11
قوله:
هل يغلبني واحد أقاتله (ثالثة األبيات)
وردت هذه األبيات الثالثة من الرجز من دون نسبة في التبيان في شرح
الديوان(.)222
المسألة (رقم )11
قوله:
222

فريقين منها عاذر لي والئم

تفرقت
وما ذكرتك النفس إال ّ

علق المحقق (في الهامش رقم  )222على البيت بقوله ":البيت من الطويل
ولم أهتد إلى قائله".
بكثير عزة ،وهو موجود في
لكثير بن عبد الرحمن ،المعروف
ّ
والبيت ّ
ديوانه( .)222وعالوة على ذلك فهو موجود ومنسوب أيضاً في كل من :ديوان
الحماسة( .)222وفي التذكرة السعدية (.)222
وبعد ،فهذه جملة المآخذ والهنات التي ق ّدر لنا الوقوف عليها في كتاب
الخاطريات ،تأليفاً وتحقيقاً .وال شك في أن هناك مآخذ وهنات لم نوفق إلى معرفتها
والوقوف عليها نكل أمرها إلى محققي الكتاب ،والمسائل المنسية ،والى كل مهتم
غيور .وما وقفنا عليه من مآخذ وهنات ال يقلل بحال من األحوال من قيمة هذا
الكتاب ،وال من قيمة الجهد الذي بذله المحققان الفاضالن ،فالنقص من طبيعة
البشر ،فلسان حالي وحال المؤلف والمحققين الفاضلين يقول:
أسهو وأخطئ ما لم يحمني القدر

وما أ ّبرئ نفسي إنني بشر

والله هو الموفق ،والهادي إلى طريق الصواب.

الهوامش
222

 .222ديوان القطامي ص 22.
 .222انظ ـ ـ ــر :مج ـ ـ ــاز القـ ـ ـ ـرآن  .97 ،29/2وطبق ـ ـ ــات فح ـ ـ ــول الش ـ ـ ــعراء  ،222/2والص ـ ـ ــاحبي
ص  ،222وفقه اللغة للثعالبي ص  ،222والجامع ألحكام القرآن 22./22
 .222البحر المحيط .229/2
 .222األزمنة واألمكنة /المرزوقي .229/2
 .222طبقات فحول الشعراء ص 222.
 .222شرح التسهيل 292./2
 .229انظر التوزيع الجغرافي للقبائل العربية في كتاب :اللهجات العربية في التراث 22./2
 .222لسان العرب (شيص) 229./2
 .227معجم البلدان 222./2
 .222ديوان المعاني /العسكري 22./2
 .222مجالس ثعلب  .222/2وانظر :لسان العـرب (قـرعس) ( ،22/2قـرعش)  ،229/2وانظـر
أيضاً القاموس المحيط (قرعس) ص  ،927و(قرعش) ص 229.
 .222لسان العرب (جها) 292./22
 .222معاني الشعر /األشنانداني ص22.
 .222المثل السائر 29./2
 .222معاني الشعر /األشنانداني ص222.
 .222المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة ص 222.
 .229انظ ـ ــر :الجمهـ ـ ـرة  ،222/2وحماس ـ ــة اب ـ ــن الش ـ ــجري ص  ،292ولس ـ ــان الع ـ ــرب (حم ـ ــن)
( ،222/22ها)  ،229/22وخزانة األدب 292.-292/2
 .222معجم البلدان  ،22/2ولسان العرب (طها) 222./27
 .227أحكام القرآن /ابن عربي .727/2
 .222حماسة ابن الشجري ص  ،292وانظر :الجامع ألحكام القرآن  ،222/2ولسان العرب
(حمن) .222/27 ،222/22

 .222المفضليات  ،2292/2والجمهرة  ،272/2وأعجب العجب في شـرح الميـة العـرب

ص

 ،22الحماس ـ ــة الش ـ ــجرية ص  .292والج ـ ــامع  ،222/2والبح ـ ــر المح ـ ــيط  ،229/2ولس ـ ــان
العرب  .229/22 ،222/22وخزانة األدب 292./2

222

 .222مبــادئ اللغــة ص  ،22وشــرح ديـوان الحماســة /المرزوقــي ،222/2 ،222/2
البلدان  ،22/2ولسان العرب 222./27

 .222الجمهرة  ،222/2لسان العرب 222./27
 .222لسان العرب (ضيح) 222./2
 .222ديوان المعاني 222./2
 .222لسان العرب (كرم) 222./22
 .229المرجع السابق (لطم) 29./22
 .222ديوان الحطيئة ص 272.
 .227المقتضب 222./2
 .222البغداديات ص 222.
 .222لسان العرب (صبر) 229./2
 .222ديوان الفرزدق ص 297.
 .222ديوان المعاني 222./2
 .222ديوان العجاج ص 222.-272
للفراء) ص 222.
 .222التنبيهات (مع كتاب المنقوص والممدود ّ
 .222ديوان المعاني 222./2
 .229ديوان ذي اإلصبع العدواني ص 22.
 .222العين 222./2
 .227مجالس العلماء ص 27.
 .222لسان العرب (عضل) 222./22
 .222الطرائف األدبية ص 222.
 .222مصارع العشاق 222./2
 .222الكامل في اللغة واألدب 222./2
 .222المصون في األدب ص 22.

 .222تهذيب إصالح المنطق ص .22
 .222مجالس ثعلب222./2 :

222

ومعجــم

 .229المرجع السابق 292./2
 .222الكتاب 229./2

 .227األغاني .222-277/22

 .270الحماسة البصرية 292./2
 .292الحيوان  .227/2وورد غير منسوب في 222./2
 .292ثمار القلوب 222./2
 .292انظــر "الجمــل فــي النحــو" المنســوب إلــى الخليــل بــن أحمــد ص  ،72وانظــر معــاني الشــعر
لألشنانداني ص  ،22واألمالي الشـجرية  ،22/2ومـا يقـع فيـه التصـحيف والتحريـف

222.
سر صناعة اإلعراب 22./2
ّ .292
 .292المزهر292./2 :
 .292العين .229/2

 .299أساس البالغة (برك) .22/2
 .292لسان العرب (برك) " ،292/22بيا" 227./22
 .297انظر لسان العرب (فيف)  ،222/22وتاج العروس (فيف) 222./2
 .222األغاني 222./22

 .222شعر تأبط ش اًر ص 222.
 .222الكتاب 22./2

 .222األصمعيات ص 222.
 .222حماسة البحتري ص 292.
 .222التذكرة السعدية 222./2

 .222التذكرة الحمدونية 222./2
 .229مجموعة المعاني ص 229.
 .222لسان العرب (حوج) .92/2

 .227المرجع السابق (دوج) 222./2
 .272مجمع األمثال 222./2

222

ص

 .272الشعر والشعراء 272./2
 .272سمط الآللي  229/2الهامش .وأنظر كذلك فهرس الشعراء (فـي نفـس الكتـاب)
222.

ص

 .272انظر باإلضافة إلى ما ذكر َّكالً من :تهـذيب اللغـة ( حسـن)  ،222/2والصـحاح (حسـن)
 ،2222/2ومعج ـ ــم البل ـ ــدان  ،22/2ولس ـ ــان الع ـ ــرب (حس ـ ــن)  ،292/22وت ـ ــاج الع ـ ــروس
(حسن) 299./7
 .272األغاني 27./22

 .272التذكرة الحمدونية 22./2
 .272أساس البالغة (حلم) 272./2
 .279المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان ص 222.
 .272تاج العروس (حلم) 229./2
 . .277ديوان الحماسة 222./2
 .222الحماسة البصرية 22./2
 .222لسان العرب (نزل) .222/2
 .222الكتاب 222./2

 .222انظر ص  27من البحث.
 .222ديوان الحماسة 222./2
 .222النوادر في اللغة ص 222.
 .222أمالي المرزوقي ص 222.
 .229باإلضافة إلى وروده في اللسان في مادة "زعق" ورد هذا الرجز أيضـاً فـي المـواد( :ذعلـق،
روق ،وقيل).

 .222ديوان المعاني الكبير .222/2
 .227األزمنة واألمكنة/المرزوقي .22/2
 .222حل المشكل في النحو .229/2
 .222خزانة األدب 272./2

 .222ديوان الحطيئة ص 222.
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 .222لسان العرب (كرب) 227./2
 .222المرجع السابق (عنج) 222./2
 .222العين 222./2

 .222مجاز القرآن 222./2
 .229الشعر والشعراء 222./2
 .222األغاني 229./2
 .227شرح القصائد السبع الطوال ص 227.
 .222ديوان الحماسة 227./2
 .222مجمع األمثال 272./2
 .222العقد الفريد 222./2
 .222ديوان النابغة الذبياني ص 29.
 .222لسان العرب (فرد) 222./2
 .222الشعر والشعراء 292./2
 .222الصناعتين ص 72.
 .229األغاني 22./22

 .222شرح القصائد السبع الطوال ص 222.
 .227شرح القصائد العشر ص 222.
 .222ذكر الفرق بين األحرف الخمسة ص 222.
 .222ديوان مجنون ليلى ص 222.
 .222األغاني 22./2

 .222أمالي القالي  ،222/2وفي هذا المرجع والذي قبله ورد "مجتمعان" بدل "مؤتلفان".
 .222الزهرة 272./2
 .222معجم البلدان  .22/2وفيه" :أقلق" مكان "فراقك".
 .222الكتاب 222./2

 .229المقتضب 222./2
 .222األمالي الشجرية 79./2

222

"بلنجار" .والصواب ما أثبتناه.
 .227في المطبوعة ّ

 . 222ديـوان عبيــد بــن األبــرص ص ( .222وديـوان عبيــد بــن األبــرص طبعــة دار القلــم ،بشــرح
عمر فاروق الطباع ص .)22

سر صناعة اإلعراب .227/2
ّ .222
 .222التبيان في شرح الديوان 22./2
 .222الكتاب 222./2
 .222تحصيل عين الذهب (بهامش الكتاب /طبعة بوالق) 72./2
 .222جمهرة أشعار العرب 292./2
 .222خزانة األدب 222./2
 .229انظر االقتضاب 229./2
 .222انظر التنبيهات على أغاليط الرواة (مع كتاب المنقوص والممدود للفراء) ص 222.
 .227انظر المقتصد في شرح اإليضاح  227/2الهامش رقم (.)227

 .222أنظر تهذيب إصـالح المنطـق ص  .292وانظـر شـرح أدب الكاتـب للجـواليقي
292.
 .222التبيان في شرح الديوان 222./2
كثير ص 222.
 . 222ديوان ّ
 .222ديوان الحماسة 72./2

 .222التذكرة السعدية .222/2
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المراجع
االتق ــان ف ــي عل ــوم القـ ـرآن /الس ــيوطي ،ج ــالل ال ــدين عب ــد ال ــرحمن ب ــن الكم ــال.
تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،2دار التراث ،القاهرة .2722

األحرف السبعة /الداني ،أبو عمرو ،تحقيق :عبـد المهـيمن طحـان ،ط ،2مكتبـة
المنارة ،مكة المكرمة2722 ،م.

 -2أحك ـ ـ ــام القـ ـ ـ ـرآن /اب ـ ـ ــن عرب ـ ـ ــي ،أب ـ ـ ــو بك ـ ـ ــر محم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن عبدالل ـ ـ ــه .تحقي ـ ـ ــق:
محمد البجاوي .دار المعرفة ،بيروت.
 -2إحيـ ـ ـ ــاء النحـ ـ ـ ــو /إب ـ ـ ـ ـراهيم مصـ ـ ـ ــطفى .لجنـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــأليف والترجمـ ـ ـ ــة ،والنشـ ـ ـ ــر،
القاهرة2729 ،م.

 -2أدب الكاتــب /ابــن قتيبــة .أبــو محمــد عبداللــه بــن مســلم .تحقيــق :محمــد محيــي
الدين عبد الحميد ،ط ،2المكتبة التجارية الكبرى ،القاهرة2722 ،م.

 -2أراجير العرب /البكري ،السيد توفيق ،القاهرة2222 ،هـ.

 -9ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب /أبــو حيــان ،أثيــر الــدين محمــد ب ـن يوســف،
تحقيـ ــق :رجـ ــب عثمـ ــان محمـ ــد ،ومراجعـ ــة رمضـ ــان عبـ ــد الت ـ ـواب ،ط ،2مكتبـ ــة
الخانجي2772 ،م.
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 -2األزمنة واألمكنة /المرزوقـي ،أبـو علـي األصـفهاني ،ط ،2حيـد آبـاد
الهند2222 /هـ.

 -7األزمنة وتلبية الجاهلية /قطرب ،أبـو علـي محمـد بـن المسـتنير تحقيـق:

الـدكن/
حـاتم

صالح الضامن ،ط ،2مؤسسة الرسالة بيروت2722 ،م.

 -22أساس البالغة الزمخشري ،جار الله ،أبو القاسـم محمـود بـن عمـر ،ط ،2الهيئـة
المصرية العامة للكتاب ،القاهرة2722 ،م.

 -22االستغناء في أحكام االستثناء /شهاب الـدين الق ارفـي ،أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد
الرحمن ،تحقيق :طه محسن ،بغداد.2722 ،
 -22األشــباه والنظــائر فــي النحــو /الســيوطي ،جــالل الــدين عبــد الــرحمن بــن الكمــال،
تحقيق :عبد العال سالم مكرم ،ط ،2مؤسسة الرسالة بيروت.2722 ،

 -22إصالح المنطق /ابـن السـكيت ،أبـو يوسـف يعقـوب بـن إسـحق ،شـرح وتحقيـق:
أحم ـ ــد محم ـ ــد ش ـ ــاكر ،وعب ـ ــد الس ـ ــالم ه ـ ــارون ،ط ،2دار المع ـ ــارف ،الق ـ ــاهرة،

2792م.
 -22األصمعيات/األصــمعي ،أبــو ســعيد عبــد الملــك بــن قريــب تحقيــق وشــرح :أحمــد
محمد شاكر وعبد السالم هارون ،ط ،2دار المعارف ،القاهرة 2792م.

 -22األص ــول ف ــي النح ــو /اب ــن السـ ـراج ،محم ــد ب ــن س ــهل ،تحقي ــق :عب ــد الحس ــين
الفتلى ،ط ،2مؤسسة الرسالة ،بيروت2722 ،م.

 -22إعجــاز الق ـرآن /البالقالنــي ،أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب ،تحقيــق :الشــيخ عمــاد
الدين أحمد حيدر ،ط ،2مؤسسة الكتب الثقافية بيروت2722 ،م.

 -29أعجب العجب في شرح المية العرب /الزمخشري جار اللـه أبـو القاسـم محمـود
بن عمر ،ط ،2دار الوراقة ،بيروت د.ت.

 -22إعراب الحديث النبوي /العكبري ،أبـو البقـاء عبـد اللـه بـن الحسـين تحقيـق :عبـد
اإلل ـ ــه نبهـ ـ ــان ،ط ،2دار الفكـ ـ ــر المعاصـ ـ ــر
2727م.
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–

بيـ ـ ــروت ،ودار الفكـ ـ ــر ،دمشـ ـ ــق،

 -27إعراب القرآن /النحاس ،أبو جعفر أحمـد بـن محمـد ،تحقيـق :زهيـر غـازي ازهـد،
ط ،2عالم الكتب ،ومكتبة النهضة العربية -بيروت2722 ،م.

 -22األغــاني /األصــفهاني ،أبــو الفــرج علــي بــن الحســين ،مصــور عــن طبعــة دار
الكتب ،مؤسسة جمال للطباعة والنشر ،بيروت ،د.ت.

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

 -22االقتضاب في شرح أدب الكتـاب /البطليوسـي ،أبـو محمـد عبـد اللـه بـن محمـد،
تحقيــق :مصــطفى الس ـقا ،وحامــد عبــد القــادر .الهيئــة المص ـرية العامــة للكتــاب
القاهرة 2722-2722م.

 -22ألف باء /البلوي ،اإلمام الحجاج يوسف بن محمد .عـالم الكتـب،

بيـروت،

د.ت.

 -22األم ــالي الش ــجرية /اب ــن الش ــجري ،هب ــة الل ــه ب ــن عل ــي ،دار المعرف ــة للطباع ــة
والنشر ،بيروت ،د.ت.
 -22أمالي القالي /أبو علي القالي .إسماعيل بن القاسم ،المكتب التجـاري ،بيـروت،
د.ت.
 -22أمالي المرزوقي /المرزوقـي ،أبـو علـي أحمـد بـن الحسـن ،تحقيـق:
وهيب الجبوري ،ط ،2دار الغرب اإلسالمي ،بيروت2722 ،م.

يحيـى

 -29األم ــالي النحوي ــة /اب ــن الحاج ــب ،أب ــو عم ــرو عثم ــان ،تحقي ــق :ه ــادي حس ــن
حمودي ،ط ،2عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية -بيروت2722 ،م.

 -22اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصـريين والكـوفيين تحقيـق :محمـد
محيـ ــي الـ ــدين عبـ ــد الحميـ ــد ،ط ،2المكتبـ ــة التجاريـ ــة الكبـ ــري،

2722م.
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القـ ــاهرة،

 -27إيضــاح الشــعر /أبــو علــي الفارســي ،الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار ،تحقيــق

حس ـ ـ ـ ـ ـ ــن هنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداوي ،ط ،2دار القل ـ ـ ـ ـ ـ ــم -دمش ـ ـ ـ ـ ـ ــق ودار العل ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الثقافي ـ ـ ـ ـ ـ ــة-

بيروت2729 ،م.
 -22البحر المحيط /أبو حيان ،أثير الدين محمد بن يوسف ،مكتبة ومطـابع النصـر
الحديثة ،الرياض ،د.ت.

 -22البديع في نقد الشـعر /أسـامة بـن منقـذ ،تحقيـق :عبـد.آ.علي مهنـا ،ط ،2دار
الكتب العلمية-بيروت2729 ،م.

 -22البغــداديات  ،أبــو علــي الفارســي ،الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار  ،تحقيــق:
صالح الدين عبد الله السنكاوي ،مطبعة العاني ،بغدد2722 ،م.

 -22بهجــة المجــالس وأنــس المجــالس /أبــو عمــر يوســف بــن عبداللــه بــن عبــد البــر
النمــري القرطبــي ،تحقيــق :محمــد مرســي الخــولي ،ومراجعــة عبــد القــادر القــط،

الدار المصرية للتأليف والترجمة .د.ت.

 -22البي ــان والتبي ــين /الج ــاحظ ،عم ــرو ب ــن بح ــر ،تحقي ــق :ف ــوزي عط ــوي ،مكتب ــة
الطالب وشركة الكتاب اللبناني بيروت2722 ،م.
 -22تــاج العــروس مــن ج ـواهر القــاموس /الزبيــدي ،محــب الــدين أبــو الفــيض الســيد
محمد مرتى الزبيدي .دار صادر ،بيروت2722 ،م.

 -22تأويل مشكل القرآن/ابن قتيبة ،أبو محمـد عبداللـه بـن مسـلم ،شـرح ونشـر السـيد
أحمد صقر ،ط ،2دار الكتب العلمية-بيروت2722 ،م.

 -29التبيــان فــي شــرح الــديوان/العكبري ،أبــو البقــاء عبــد اللــه بــن الحســين .تحقيــق:
مصــطفى الســقا ،واب ـراهيم اإلبيــاري وعبــد الحفــيظ شــلبي .دار المعرفــة ،بيــروت،
2792م.

 -22تحصيل عن الذهب من معدن جوهر األدب في علم مجـازات العـرب الشـنتمري،
يوسف بن سليمان (على هامش الكتاب) ط2222 ،2هـ.
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 -27التــذكرة الحمدونيــة /ابــن حمــدون ،أبــو المعــالي محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن
عباس ،ط ،2دار صادر بيروت2772 ،م.
علي .تحقيق :إحسان ّ
 -22التــذكرة الس ــعدية /محمــد ب ــن عبــد ال ــرحمن بــن عب ــد المجيــد العبي ــدي ،تحقي ــق:
عبدالله الجبوري .النجف األشرف2722 ،م.

 -22تــذكرة النحــاة /أبــو حيــان ،أثيــر الــدين محمــد بــن يوســف ،تحقيــق :عفيــف عبــد
الرحمن .ط ،2مؤسسة الرسالة ،بيروت2722 ،م.

 -22التصريح على التوضـيح/األزهري ،خالـد بـن عبداللـه دار إحيـاء الكتـب العربيـة،
عيسى البابي الحلبي وشركاه ،القاهرة .د.ت.
 -22التمــام فــي تفســير أشــعار هــذيل/ابن جنــي ،أبــو الفــتح عثمــان  ،تحقيــق :أحمــد

نـاجي القيسـي وخديجــة الحـديثي وأحمـد مطلــوب ،مراجعـة مصـطفى جـواد .ط،2

مطبعة العاني -بغداد2722 ،م.

 -22التنبيهــات (أو أغــالط الــرواة) /أبــو القاســم ،علــي بــن حم ـزة البصــري .تحقيــق:
عبــد العزيــز الميمنــي الراجكــوتي (مــع كتــاب المنقــوص والممــدود للفـراء).

دار

المعارف القاهرة2799 ،م.
 -22تهذيب إصالح المنطق /الخطيب التبريـزي ،أبـو زكريـا يحيـى بـن علـي تحقيـق:
فخر الدين قباوة ،ط ،2دار اآلفاق الجديدة -بيروت2722 ،م.

 -22تهـ ــذيب اللغـ ــة /األزه ـ ـري ،أبـ ــو منصـ ــور ،محمـ ــد بـ ــن أحمـ ــد ،تحقيـ ــق :إب ـ ـراهيم
األبياري ،دار الكاتب العربي ،القاهرة2799 ،م.

 -29ثمــار القلــوب فــي المضــاف والمنســوب /الثعــالبي ،أبــو منصــور عبــد الملــك بــن
محمـ ــد بـ ــن إسـ ــماعيل ،تحقيـ ــق  :إب ـ ـراهيم صـ ــالح .ط ،2دار البشـ ــائر للطباعـ ــة
والنشر والتوزيع ،دمشق2772 ،م.

 -22جــامع البيــان فــي تفســير الق ـرآن /الطبــري ،محمــد بــن جريــر ط ،2دار المعرفــة
للطباعة والنشر ،بيروت2792 ،م.
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 -27الجامع ألحكام القرآن /القرطبي ،أبـو عبـد اللـه محمـد األنصـاري ،ط ،2مطبعـة
دار الكتب المصرية القاهرة2722 ،م.

 -22الجمــل /الزجــاجي ،أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحق ،تحقيــق :علــي الحم ـد،
ط ،2مؤسسة الرسالة بيروت2722 ،م.

 -22الجمل في النحـو /الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي ،تحقيـق :فخـر الـدين قبـاوة ،ط2
مؤسسة الرسالة بيروت2722 ،م.

 -22الجمهرة /ابن دريد ،أبو بكر محمد بن الحسن .حيدر أباد .الهند2222 ،هـ.

 -22جمه ـ ـرة أشـ ــعار العـ ــرب /ابـ ــو زيـ ــد القرشـ ــي .مصـ ــورة عـ ــن طبعـ ــة دار الكتـ ــب
المصرية .دار المسيرة ،بيروت2792 ،م.

 -22الحج ــة ف ــي القـ ـراءات الس ــبع /اب ــن خالوي ــه ،أب ــو عب ــد الل ــه الحس ــين ب ــن أحم ــد.
تحقيق :عبد العال سالم مكرم ،ط ،2دار الشروق ،بيروت2799 ،م.
-22

الحجــة للق ـراء الســبعة /أبــو علــي الفارســي ،الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار.

تحقيق :بدر الدين قهوجي وبشير جويجاني .مراجعة وتـدقيق :عبـد العزيـز ربـاح
وأحمد يوسف الدقاق .ط ،2دار الكتاب العربي ،بيروت2799 ،م.
 -22ح ــل المش ــكل ف ــي النح ــو ،الحي ــدرة اليمن ــي ،عل ــي ب ــن س ــليمان .تحقي ــق :ه ــادي
عطية مطر ،بغداد.

 -29حماسة البحتري /البحتري ،أبو عبادة الوليد بـن عبيـد ،نشـر بعنايـة األب لـويس
شيخو اليسوعي .ط ،2دار الكتاب العربي ،بيروت ،بيروت2799 ،م.
 -22الحماس ــة البصـ ـرية /البص ــري ،ص ــدر ال ــدين عل ــي ب ــن أب ــي الف ــرج ب ــن الحس ــن.
تحقيــق :عــادل جمــال ســليمان ،المجلــس األعلــى \للشــؤون اإلســالمية ،القــاهرة،

2792م.

 -27الحماســة الشــجرية /ابــن الشــجري ،أبــو الســعادات هبــة اللــه بــن علــي بــن حم ـزة.
تحقيق :عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصي .منشورات و ازرة الثقافة ،دمشـق،

2792م.
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 -22الحيـ ـوان /الج ــاحظ ،عم ــرو ب ــن بح ــر .تحقي ــق :عب ــد الس ــالم ه ــارون .المجم ــع
العلمي العربي اإلسالمي ،ط ،2بيروت 2727م.

الخاص/الثعالبي ،أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسـماعيل .نشـر
خاص
-22
ّ
ّ
بعناية حسن األمين .دار مكتبة الحياة .بيروت .د.ت.

 -22الخاطريات /ابن جني .أبـو الفـتح عثمـان .تحقيـق :علـي ذو الفقـار شـاكر ،ط2
دار الغرب اإلسالمي ،بيروت2722 ،م.

ولب لباب لسان العـرب /البغـدادي ،عبـد القـادر بـن عمـر .تحقيـق:
 -22خزانة األدب ّ
عبـ ــد السـ ــالم هـ ــارون ،ط ،2ط ،2مكتبـ ــة الخـ ــانجي ،والهيئـ ــة المص ـ ـرية العامـ ــة
الكتاب -القاهرة.2722-2797 ،

 -22الخصــائص /ابــن جنــي ،أبــو الفــتح عثمــان .تحقيــق :محمــد علــي النجــار ،ط،2
دار الهدي للطباعة والنشر ،بيروت ،د.ت.

الغواص في أوهام الخـواص /الحريـر ،أبـو محمـد القاسـم بـن علـي .تحقيـق:
 -22درة ّ
محم ـ ــد أب ـ ــو الفض ـ ــل إبـ ـ ـراهيم ،دار نهضـ ـ ـة مص ـ ــر للطب ـ ــع والنش ـ ــر ،الق ـ ــاهرة،
2792م.
 -22ديوان أبي النجم العجلي /صنعه وشرحه :عـالء الـدين آغـا.

النـادي

األدبي -الرياض2722 .م.

 -29ديوان امرئ القيس .دار صادر بيروت .د.ت.
 -22ديوان الحارث بن حلّزة اليشكري:
أ-

جمع وتحقيق وشـرح :إميـل بـديع يعقـوب .ط ،2دار الكتـاب العربـي .بيـروت،

2772م.
ب-

إعداد طالل حرب .ط ،2دار القلم ،بيروت.

الطباع ،دار القلم ،بيروت.
ج -طبعة عمر فاروق ّ
 -27ديـوان الحطيئـة /تحقيـق :نعمـان محمـد أمـين طـه .ط ،2مكتبـة الخـانجي ،القـاهرة،
2729م.
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 -92ديوان الحماسة /أبو تمام ،حبيب بن أوس الطائي:
أ-

بشرح التبريزي ،ط ،2دار القلم ،بيروت ،د.ت.

ب -بشــرح المرزوقــي /أبــو علــي أحمــد بــن محمــد .تحقيــق :أحمــد أمــين
وعبد السالم هارون .دار الجيل ،بيروت2772 ،م.

 -92ديـوان حميـد بـن ثـور الهاللـي /تحقيـق :عبـد العزيـز الميمنـي ( مصـورة عـن طبعـة
دار الكتب المصرية) الدار القومية للطباعة والنشر .القاهرة2722 ،م.

 -92ديوان ذي اإلصبع العدواني /جمع وتحقيق :عبـد الوهـاب محمـد علـي العـدواني،
ومحمد نايف الدليمي .الموصل2792 ،م.
 -92ديوان رؤبة ( مجموع أشعار العـرب) تصـحيح وترتيـب ولـيم بـن الـورد البروسـي،
ط ،2دار اآلفاق الجديدة ،بيروت2797 ،م.

 -92ديـ ـوان ضـ ـرار ب ــن الخط ــاب الفه ــري جم ــع وتحقي ــق :ف ــاروق إس ــليم ب ــن أحم ــد،
ط ،2دار صادر ،بيروت2772 ،م.

 -92دي ـوان الطرمــاح /تحقيــق :ع ـزة حســن و ازرة الثقافيــة والســياحة واإلرشــاد القــومي.
دمشق2722 ،م.
 -92ديوان طفيل الغنوي /تحقيق محمد عبـد القـادر أحمـد ،ط ،2دار الكتـاب الجديـد،
بيروت2722 ،م.

 -99ديوان عبيد بن األبرص /دار صادر بيروت2722 ،م.
 -92ديـ ـوان العج ــاج /عب ــد الل ــه ب ــن رؤب ــة ( رواي ــة األص ــمعي) تحقي ــق :عـ ـزة حس ــن.
مكتبة دار الشق .بيروت2792 ،م.

 -97ديـوان الفــرزدق /شــرح وضــبط وتقــديم ،علــي فــاعور ،ط ،2دار الكتــب العلميــة،
بيروت2729 ،م.

 -22ديوان القطامي /تحقيـق :إبـراهيم السـامرائي وأحمـد مطلـوب ،ط ،2دار الثقافـة-
بيروت2722 ،م.
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 -22ديوان قيس بـن الخطـيم /تحقيـق وتعليـق :ناصـر الـدين األسـد ،ط ،2مكتبـة دار
العروبة ،القاهرة2722 ،م.

كثير عزة /جمع وشرح :إحسان عباس دار الثقافة -بيروت2792 ،م.
 -22ديوان ّ
 -22ديـوان مجنـون ليلـى /قـيس بـن الملـوح .شـرح وتحقيـق :رحـاب عكـاوي ،ط ،2دار

الفكر العربي ،بيروت 2772م.

 -22ديوان المعاني /أبو هالل العسكري .دار الجبل .بيروت .د.ت.
 -22ديـوان المعــاني الكبيــر /ابــن قتيبــة ،أبــو محمــد عبداللــه بــن مســلم ،ط ،حيــد آبــاد
الدكن -الهند2727 ،م.

 -22ديـوان النابغــة الـذبياني /تحقيــق :محمـد أبــو الفضـل إبـراهيم ،دار
القاهرة 2799م.

المعــارف/

 -29ذكــر الفــرق بــين األحــرف الخمســة /البطليوســي ،أبــو محمــد عبداللــه بــن الســيد.
تحقق وتعليق :حمـزة عبـد اللـه النشـرتي .مكتبـة المتنبـي للطبـع والنشـر والتوزيـع،

القاهرة2722 ،م.
 -22الزاهر في معاني كلمات الناس /األنباري ،أبو بكـر محمـد بـن القاسـم .تحقيـق:
حاتم صالح الضامن .ط ،2و ازرة الثقافة واإلعالم .بغداد2727 ،م.
 -27الزه ـ ـرة /اإلصـ ــفهاني ،أبـ ــو بكـ ــر محمـ ــد بـ ــن داود تحقيـ ــق :إب ـ ـراهيم السـ ــامرائي،
ط ،2مكتبة المنار ،الزرقاء2722 ،م.

 -72سـ ّـر صــناعة اإلع ـراب /ابــن جنــي ،أبــو الفــتح عثمــان تحقيــق :حســن هنــداوي،
ط ،2دار القلم ،دمشق2722 ،م.
 -72ســمط الآللــي /أبــو عبيــد البكــري .تحقيــق :عبــد العزيــز الميمنــي .لجن ـة التــأليف
والترجمة والنشر ،القاهرة2722 ،م.

 -72شرح أدب الكاتب /الجـواليقي ،أبـو منصـور ،موهـوب بـن أحمـد ،مكتبـة القدسـي،
القاهرة2222 ،هـ.
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 -72شـرح التسـهيل /ابــن مالـك ،عبــد اللـه جمــال الـدين محمــد بـن عبــد اللـه .تحقيــق:

عبـ ــد الـ ــرحمن السـ ــيد ،ومحمـ ــد بـ ــدوي المختـ ــون ،ط ،2هجـ ــر للطباعـ ــة والنشـ ــر

والتوزيع واإلعالن ،القاهرة2772 ،م.
 -72شــرح جمــل الزجــاجي /ابــن عصــفور ،علــي بــن مــؤمن .تحقيــق :صــاحب أبــو
جناح ،بغداد2722 ،م.

-72

شرح ديوان امرئ القيس /حسن السندوبي ،المكتبة الثقافية ،بيروت2722 ،م.

 -72ش ــرح الش ــافية /الرض ــى االس ــتراباذي ،محم ــد ب ــن الحس ــن ،تحقي ــق :محم ــد ن ــور
الحسن وزميليه ،ط ،2دار المكتبة العلمية ،بيروت2792 ،م.

 -79شرح الكافيـة /الرضـى االسـتراباذي ،محمـد بـن الحسـن ،تصـحيح وتعليـق يوسـف
حسن عمر ،منشورات جامعة قار يونس ،بنغازي2792 ،م.

 -72شــرح القصــائد الســبع الط ـوال /األنبــاري ،أبــو بكــر ،محمــد بــن القاســم .تحقيــق:
عبد السالم هارون دار المعارف ،القاهرة2722 ،م.

 -77شــرح القصــائد العشــر /الخطيــب التبريــزي ،أبــو زكريــا يحيــى بــن علــي ،ضــبط
وتصحيح :عبد السالم الحوفي ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بيروت2729 ،م.
 -222شرح مـا يقـع فيـه التصـحيف والتحريـف /العسـكري ،أبـو أحمـد الحسـن بـن عبـد
اللــه .تحقيــق :عبــد العزيــز أحمــد .ط ،2شــركة مصــطفى البــابي الحلبــي واوالده،

القاهرة2722 ،م.

 -222ش ــرح المفض ــليات /التبري ــزي ،أب ــو زكري ــا يحي ــى ب ــن عل ــي تحقي ــق :عل ــي محم ــد
البجاوي ،دار نهضة مصر للطبع والنشر ،القاهرة ،د.ت.

وجبــار تعبــان جاســم النجــف األشــرف،
 -222شــعر تــأبط ش ـ اًر ،تحقيــق :ســلمان داود ّ
2729م.
 -222شعر زهير بن أبي سلمى(/صنعة ،األعلم الشنتمري) تحقيق :فخـر الـدين قبـاوة،
ط ،2دار اآلفاق الجديدة ،بيروت2722 ،م.
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 -222الشعر والشعراء /ابن قتيبة أبو محمد عبد اللـه بـن مسـلم .تحقيـق وشـرح :أحمـد
محمد شاكر ،ط ،2دار المعارف ،القاهرة2722 ،م.

 -222شــعراء النص ـرانية قبــل اإلســالم /األب لــويس شــيخو اليســوعي ،ط،2

دار

الشرق -بيروت2772 ،م.

 -222الص ــاحبي /اب ــن ف ــارس ،أحم ــد .تحقي ــق :الس ــيد أحم ــد ص ــقر ،عيس ــى الب ــابي
الحلبي وشركاه ،القاهرة2799 ،م.

حمــاد .تحقيــق :أحمــد عبــد الغفــور عطــار،
 -229الصــحاح /الجــوهري ،إســماعيل بــن ّ
ط ،2دار العلم للماليين ،بيروت2797 ،م.
 -222صحيح مسلم /أبو الحسـين مسـلم بـن الحجـاج .تحقيـق :محمـد فـؤاد عبـد البـاقي.
ط ،2دار إحياء التراث العربي ،القاهرة2722 ،م.

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

البابي الحلبي وشركاه ،القاهرة2792 ،م.
 -222ضـرائر الشــعر /ابــن عصــفور ،علــي بــن مــؤمن .تحقيــق :الســيد إبـراهيم محمــد،
دار األندلس ،بيروت2722 ،م.
 -222ضرائر الشعر /القزازي ،أبو عبد الله محمـد بـن جعفـر .تحقيـق وشـرح ود ارسـة:
محم ــد زغل ــول س ــالم ومحم ــد مص ــطفى ه ــدارة .منش ــأة المع ــارف ،اإلس ــكندرية.

2792م.

 -222ضــرورة الشــعر /الســيرافي ،أبــو ســعيد الحســن بــن عبــد اللــه ،تحقيــق :رمضــان
عبد التواب .دار النهضة العربية ،بيروت2722 ،م.
 -222طبقات فحول الشعراء /ابن سالم الجمحي ،أبو عبد الله محمد.
أ-

ب-

تحقيق وشرح :محمود محمد شاكر ،القاهرة .د.ت.
طبعة مكتبة الثقافية العربية ،بيروت .د.ت.

 -222الطرائف األدبية /تصحيح واخـراج :عبـد العزيـز الميمنـي .دار الكتـب العلميـة،
بيروت ،د.ت.
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 -222العربيـ ــة الفصـ ــحى /هنـ ــري فلـ ــيش اليسـ ــوعي .ترجمـ ــة :عبـ ــد الصـ ــبور شـ ــاهين،
ط ،2المطبعة الكاثوليكية ،بيروت2722 ،م.
 -222العقــد الفريــد /ابــن عبــد ربــه ،أحمــد بــن محمــد .تحقيــق :مفيــد قمحيــة ،ط ،2دار
الكتب العلمية ،بيروت2722 ،م.
 -229الع ـ ــين /الخلي ـ ــل ب ـ ــن أحم ـ ــد الفراهي ـ ــدي .تحقي ـ ــق :مه ـ ــدي المخزوم ـ ــي وابـ ـ ـراهيم
السامرائي دار ومكتبة الهالل .بيروت .د.ت.
 -222غريــب الح ــديث /ابــن قتيب ــة ،أب ــو محمــد عب ــد الل ــه بــن مس ــلم ،ط ،2دار الكت ــب
العلمية ،بيروت2722 ،م.
َّ
المصنف /أبـو عبيـد القاسـم بـن سـالم .تحقيـق :محمـد مختـار العبيـدي،
 -227الغريب
ط ،2المجمــع التونســي للعلــوم واآلداب والفنــون ،ودار ســحنون للطبــع والنشــر
تونس2772 ،م.
 -222فق ــه اللغ ــة /الثع ــالبي ،أب ــو منص ــور عب ــد المل ــك ب ــن محم ــد ب ــن إس ــماعيل .دار
مكتبة الحياة .بيروت .د.ت.
 -222فقه اللغات السـامية /كـارل بروكلمـان .ترجمـة رمضـان عبـد التـواب .مطبوعـات
جامعة الرياض ،جامعة الرياض2799 ،م.
 -222فـوات الوفيـات /محمـد بـن شــاكر الكتبـي .تحقيـق :إحسـان عبـاس .دار صــادر،
بيروت.2792-2792 ،
 -222القاموس المحيط /المجد الفيروزآبادي ،محمد بن يعقوب تحقيق :مكتـب تحقيـق
الت ـراث فــي مؤسســة الرســالة بإش ـراف محمــد نعــيم العرقسوســي ،ط ،2مؤسســة
الرسالة ،بيروت2772 ،م.
 -222الكامل في اللغة واألدب /المبرد ،أبو العباس ،محمد بن يزيد.
أ -تحقي ــق :محم ــد أب ــو الفض ــل إبـ ـراهيم والس ــيد ش ــحاته .دار نهض ــة
مصر للطبع والنشر .القاهرة2722 ،م.
ب -نسخة غير محققة ،مكتبة المعارف .بيروت .د.ت.
 -222الكتــاب ،ســيبويه ،أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر ،تحقيــق :عبــد الســالم
هارون (طبعات مختلفة) دار الكتاب العربي ،والهيئة المصـرية العامـة للكتـاب
(.)2792-2722
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 -222كشــف المشــكل فــي النحــو /الحيــدرة اليمنــي ،علــي بــن ســليمان تحقيــق :هــادي
عطية مطر ،بغداد2722 ،م.

 -229لسان العرب /ابن منظور ،محمد بـن مك ّـرم .الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب/
القاهرة2792 ،م.
 -222اللهجــات العربيــة فــي التـراث /أحمــد علــم الــدين الجنيــدي الــدار العربيــة للكتــاب
ليبيا -تونس2792 ،م.

 -227ليس في كالم العرب /ابن خالويـه ،الحسـين بـن أحمـد ،تحقيـق :أحمـد بـن عبـد
الغفور عطار ،ط ،2دار العلم للماليين ،بيروت2797 ،م.
 -222مــا اتفــق لفظــه واختلــف معنــاه /ابــن الشــجري ،أبــو الســعادات هب ـة اللــه بــن
علي .تحقيق :عطية رزق .بيروت2772 ،م.

 -222مبادئ اللغـة /اإلسـكافي ،أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عبـد اللـه .ط ،2دار الكتـب
العلمية ،بيروت2722 ،م.

 -222المــبهج ف ــي تفســير أس ــماء ش ــعراء الحماســة /اب ــن جن ــي ،أبــو الف ــتح عثم ــان.
تحقي ـ ــق :حس ـ ــن هن ـ ــداوي ،ط ،2دار القل ـ ــم -دمش ـ ــق ودار المن ـ ــارة -بي ـ ــروت،
2729م.
 -222المثل السائر /ابن األثير ،ضياء الـدين .تقـديم وتعليـق :أحمـد الحـوفي وبـدوي
طبانة .دار نهضة مصر للطبع والنشر .القاهرة .د.ت.

 -222مج ــاز القـ ـرآن /أب ــو عبي ــدة ،معم ــر ب ــن المثن ــى ،عم ــل :فـ ـؤاد س ــزكين .مكتب ــة
الخانجي -القاهرة .د.ت.

 -222مجــالس ثعلــب /ثعلــب ،أب ــو العبــاس ،أحمــد بــن يحي ــى .تحقيــق :عبــد الس ــالم
هارون ،ط ،2دار المعارف القاهرة2722 ،م.

الزجاجي أبو القاسـم عبـد الـرحمن بـن إسـحاق .تحقيـق :عبـد
 -222مجالس العلماءّ /
الس ــالم ه ــارون ،ط ،2مكتب ــة الخ ــانجي ،الق ــاهرة ،مكتب ــة الرف ــاعي -الري ــاض
2722م.

222

 -229مجمع األمثال /الميـداني ،أبـو الفضـل أحمـد بـن محمـد تحقيـق :محمـد محيـي
الدين عبد الحميد .ط ،2دار الفكر ،القاهرة2792 ،م.

 -222مجموعــة المعــاني /لمؤلــف مجهــول .تحقيــق :عبــد المعــين الملــوحي ،ط ،2دار
طالس للدراسات والترجمة والنشر .دمشق2722 ،م.

 -227محاض ـ ـرات األدبـ ــاء /ال ارغـ ــب األصـ ــبهاني ،أبـ ــو القاسـ ــم حسـ ــين بـ ــن محمـ ــد.
تهذيب واختصار :إبراهيم زيدان دار اآلثار -بيروت .د.ت.

 -222المحتســب فــي تبيــين وجــوه ش ـواذ الق ـراءات واإليضــاح عنهــا /ابــن جنــي ،أبــو
الف ــتح عثم ــان .تحقي ــق :عل ــي النج ــدي ناص ــف وزميل ــه .مؤسس ــة دار التحري ــر
للطبع والنشر ،القاهرة2727 ،م.

 -222المحكـم /ابــن ســيده ،أبــو الحســين علـي بــن إســماعيل .تحقيــق :مصــطفى الســقا
وآخرين ،مكتبة البابي الحلبي /القاهرة2792-2722 ،م.

 -222مختــارات شــعراء العــرب /ابــن الشــجري ،أبــو الســعادات هبــة اللــه بــن علــي.
تحقيق :محمد البجاوي دار نهضة مصر للطبع والنشر ،القاهرة2792 ،م.
 -222المخصص /ابن سيده ،أبو الحسين علـي بـن إسـماعيل .تحقيـق :لجنـة إحيـاء
التراث العربي بدار األفاق الجديدة ،بيروت .د.ت.
 -222المـ ــذكر والمؤنـ ــث /األنبـ ــاري ،أبـ ــو بكـ ــر محمـ ــد بـ ــن القاسـ ــم .تحقيـ ــق :طـ ــارق
الجنابي ،ط ،2و ازرة األوقاف ،بغداد2792 ،م.

 -222المــذكرة والمؤن ــث /الفـ ـراء ،أب ــو زكري ــا يحي ــى ب ــن زي ــاد .تحقي ــق :رمض ــان عبــد
التواب .مكتبة دار التراث ،القاهرة2792 ،م.

 -222المــدخل إلــى تقــويم اللســان وتعلــيم البيــان /ابــن هاشــم اللخمــي ،أبــو عبــد اللــه،
الحنـان .دار الكتـب
محمد بن أحمد .د ارسـة وتحقيـق :مـأمون بـن محيـي الـدين ّ

العلمية ،بيروت .د.ت.
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 -229المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا /الســيوطي ،جــالل الــدين عبــد الــرحمن بــن
الكمــال .تحقيــق :محمــد أحمــد جــاد المــولى وزميليــه ،ط ،2دار إحيــاء الكتــب

العربية ،عيسى البابي الحلبي وشركاه ،القاهرة2722 ،م.
 -222المســائل البص ـريات /أبــو علــي الفارســي ،الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار.
تحقيق ودراسة :محمد الشاطر وأحمد محمـد أحمـد .مؤسسـة

السـعودية/

القاهرة2722 ،م.

 -227المســائل الحلبيــات /أبــو علــي الفارســي ،الحســن ب ـن أحمــد بــن عبــد الغفــار،
تحقيق :حسن هنداوي ،ط ،2دار القلم -دمشـق ،ودار المنـارة-

بيـروت.

د.ت.

 -222المســائل العضــديات /أبــو علــي الفارســي ،الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار،
تحقيق :شيخ الراشد .و ازرة الثقافة دمشق2722 ،م.

 -222المساعد على تسهيل الفوائد /ابـن عقيـل؛ عبـد اللـه بـن عقيـل .تحقيـق :محمـد
كامل بركات ،دار الفكر ،دمشق2722 ،م.
 -222مشكل إعراب القرآن /أبو محمد ،مكي بن أبـي طالـب القيسـي .تحقيـق :حـاتم
الصالح الضامن ،ط ،2مؤسسة الرسالة ،بيروت2722 ،م.
 -222مصارع العشاق /أبو محمد جعفر بن أحمـد بـن الحسـين دار صـادر ،بيـروت.
د.ت.

 -222المصــون فــي األدب /أبــو أحمــد الحســن بــن عبــد اللــه العشــري ،تحقيــق عبــد
السالم هارون ،ط ،2مكتبة الخانجي ،القاهرة2722 ،م.

 -222معــاني الشــعر /األشــنانداني ،ابــو عثمــان ،ســعيد بــن هــارون ،عمــل صــالح
الدين المنجد ،دار الكتاب الجديد ،بيروت2722 ،م.

 -222معاني القرآن /الفـراء ،أبـو زكريـا يحيـى بـن زيـاد ،تحقيـق :محمـد علـي النجـار
وأحمد يوسف نجاتي ،ط ،2عالم الكتب ،بيروت2722 ،م.
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ي .تحقيــق :عبــد
 -229معــاني الق ـرآن واع اربــه /الزجــاج ،أبــو أســحق إب ـراهيم بــن الســر ّ
الجليل عبده شلبي ،ط ، 2بيروت2722 ،م.
 -222معجم األدباء /ياقوت الحموي ،شهاب الـدين يـاقوت بـن عبـد اللـه ،دار الفكـر،
بيروت .د.ت.

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

 -222معجــم مقــاييس اللغــة /أحمــد بــن فــارس .تحقيــق :عبــد الســالم هــارون ،ط،2
دار الجيل ،بيروت2772 ،م.
 -222مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب /ابــن هشــام .عبــد اللــه بــن يوســف .تحقيــق:
مازن المبارك ،ومحمد علي حمد الله ،ط ،2دار الفكر ،بيروت2727 ،م.

 -222المقاصــد النحوي ــة ف ــي ش ــرح شـ ـواهد ش ــروح األلفي ــة /العين ــي ،ب ــدر ال ــدين أب ــو
أحم ــد محمـ ــود بـ ــن أحمـ ــد .علـ ــى هـ ــامش خ ازنـ ــة األدب ،طبعـ ــة .دار صـ ــادر،

بيروت .د.ت.
 -222المقتصــد فــي شــرح اإليضــاح /الجرجــاني ،عبــد القــاهر ،تحقيــق :كــاظم بحــر
المرجان .و ازرة الثقافة واإلعالم :بغداد2722 ،م.
 -222المقتضــب /المبــرد ،أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد .تحقيــق :محمــد عبــد الخــالق
عضيمة ،عالم الكتب ،بيروت .د.ت.

 -222المقصـ ــور والممـ ــدود /ابـ ــن والّد ،أبـ ــو العبـ ــاس ،أحمـ ــد بـ ــن محمـ ــد بـ ــن الوليـ ــد
تصحيح :محمد بدر الدين النعساني ،ط ،2القاهرة2722 ،م.

 -222الممتــع فــي التص ـريف /ابــن عصــفور ،علــي بــن مــؤمن ،تحقيــق :فخــر الــدين
قباوة ،ط ،2دار األفاق الجديدة ،بيروت2729 ،م.

 -229منتهى الطلب مـن أشـعار العـرب /ابـن ميمـون ،محمـد بـن المبـارك بـن محمـد
بن ميمون .معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية /فرانكفورت2722 ،م.
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 -222المنصــف /ابــن جنــي ،أبــو الفــتح عثمــان ،تحقيــق :إب ـراهيم مصــطفى وزميلــه،
ط ،2شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،القاهرة2722 ،م.

 -227نثــار األزهــار فــي الليــل والنهــار /ابــن منظــور ،محمــد بــن مكــرم ،دار مكتبــة
الحياة ،بيروت2722 ،م.

 -292النش ــر ف ــي القـ ـراءات العش ــر /اب ــن الج ــزري ،أب ــو الخي ــر ،محم ــد ب ــن محم ــد
المكتبة التجارية الكبرى ،القاهرة .د.ت.

 -292نظام الغريب فـي اللغـة /عيسـى بـن إبـراهيم بـن محمـد الربعـي .مؤسسـة الكتـب
الثقافية ،ط ،2بيروت2729 ،م.
 -292نقد الشعر /أبو الفرج قدامة بن جعفر .ط ،2مكتبة الكليات األزهريـة ،القـاهرة،
2797م.

 -292همع الهوامع /السيوطي ،جالل الدين عبد الـرحمن .تحقيـق :عبـد العـال سـالم
مكرم .دار البحوث العلمية ،الكويت2792 ،م.
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