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 ديوان " أوس بن حجر" وما عليه من مستدركات:

 دراسة تحقيقية نقدية 

 أ.د. عبد الرَّاِزق حويزي 

 جمهورية مصر العربية
حظي ديوان : "أوس بن حجر" بقسط وافر من اهتمام المحققين والدارسين، وكان 

ماا  للمستشرقين فضل الريادة والسبق باالهتماام بها ا الاديوان، فقاد  كار: " فاكاد سازكين"
  (1)يشير إلى  لك في قوله:

م القطاا  1981" ال نعاارإ إلااى اليااوم نساادة ماان الااديوان، وقااد جماا  جاااير ساانة 
 الباقية من شعره وحققها وترجمها )انظر(:

R.Geyer,SBA W Wien, phil -hist Classe Bd.126. 

 في: وكتب بارت عن ه ا العمل

 J.Barth , in ZDMG 47/1893/323/334. 
 ه في:وكتب فيشر عن

A. Fisher. in GGA1895Nr. 5,371-495 A. Fischer, in:ZDMG  

64/1910/154-160. 
 ونشر فرانكل عنه في:

S. Fraenkel, in ZDMG 49/ 1895/297-298. 

 :انظر ك لك: ما كتبه رينيه باسيه، في
R. Basset in:ZA26/1212/295-304”.  

                                                 

مطبعاة  -مصطفى ، نقله إلى العربية د: عرفة1/111الجزء  1تاريخ التراث العربي: المجلد  -1
 م.1891-1ط –إيران  –قم  -يهمن
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مساااتفيدان ماان صاااني  ثاام نهااا  بعااد  لاااك " محمااد يوساااإ نجاام " بتحقياااق الااديوان 
المستشرق " جاير"، ونقدات المستشارقين: "فيشار وباارت"، ونشارت الاديوان دار صاادر 

، 1898، وصدرت طبعته الثالثة عام 1891في بيروت، وصدرت طبعته األولى عام 
 وهي الطبعة المتداولة في أيدي الباحثين اآلن.

افات إليه، وقام ب لك وبعد صدور الديوان توالت االستدراكات عليه، وكثرت اإلض
 رهط من المحققين األثبات المهتمين بالتراث العربي، وهم:

رضااااااوان محمااااااد حسااااااين النجااااااار: ونشاااااار مسااااااتدركه فااااااي مجلااااااة معهااااااد    -1
      119-111ص  1ج 11العااااااااااادد  -الكويااااااااااات -المدطوطاااااااااااات العربياااااااااااة

 م.1899سنة 
عادد ال -حاتم غنيم: ونشر استدراكه في مجلة مجم  اللغة العربية األردناي  -1

، وضم مستدركه األبيات األربعة التي 119-119، ص1899سنة  -11
اساتدركها : رضااوان محمااد حسااين النجااار ، وبناااء علااى هاا ا سااوإ أسااتبعد 

 في تعقيبي التالي استدراك رضوان النجار.

، لسانة 8ونهضت من جانبي باستدراك: نشرته مجلة الا دارر الغاراء، العادد -1
 .199-199؛ ص1111

، 19ونشااار اساااتدراكه فاااي مجلاااة الااا دارر فاااي العاااددين  المدتاااار حساااني:  -1
 .111-111؛ ص1111سنة  -19

هاا ا علااى صااعيد االهتمااام بتحقيااق الااديوان، أمااا علااى صااعيد دراسااته ماان 
الجانااب األدبااي واللغااوي، فهناااك العديااد ماان الدراسااات التااي تناولتااه ماان جوانااب 

 شتى، منها:
 -لة ماجسااااتيررسااااا -أوس باااان حجاااار ودراسااااة لغتااااه: لمحمااااد سااااليم أدتاااار -1

 ها.1119الجامعة اإلسالمية 
أطروحاة  -شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليون: لمحمود عبدالله الجاادر -1

وصااادرت عااان دار  -، نشااارت فاااي بياااروت1899–دكتاااوراه جامعاااة بغاااداد 
 م.1898-الرسالة
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مجلاة أبحااث  -مسألتان: نسب أوس بن حجر وغزله: عبد الحميد المعيناي -1
 . (1) 1/1881دد/الع11المجلد  –اليرموك 

حولياات كلياة  -أوس بن حجر ومعجمه اللغاوي: ساهام عباد الوهااب الفاري  -1
، الرسااااالة رقاااام 1889لساااانة  18الحوليااااة رقاااام  -جامعااااة الكوياااات -اآلداب
111. 

رساالة  -ديوان أوس بن حجر: معجم ودراسة داللية: مصطفى زكاي حسان -5
 م.1891-جامعة القاهرة  –ماجستير بكلية اآلداب 

رساااااالة  -حجااااار: دراساااااة أسااااالوبية: بااااادر مصاااااطفى حسااااان شاااااعر أوس بااااان -9
 جامعة عين شمس. –كلية اآلداب  –ماجستير 

رسالة ماجستير  -البناء التركيبي في شعر أوس بن حجر: هشام الشرقاوي -9
 م.1881 -القاهرة -جامعة األزهر -كلية اللغة العربية –

ر             وال شاااااك أن هااااا ه الدراساااااات تعكاااااس مااااان زاوياااااة ماااااد  اهتماااااام العلمااااااء بشاااااع
" أوس"، وال تشاير ماان زاويااة أداار  إلااى مااا تمتاا  بااه " أوس" ماان مكانااة سااامية فااي 
موكب الشعر العربي بعامة والشاعر الجااهلي بداصاة، كماا تاوم  إلاى منزلاة شاعره 

 لد  األدباء والنقاد وعلماء اللغة.
لثة، وهاي وسنتناول اآلن بالدراسة التحقيقية النقدية ديوان " أوس" في طبعته الثا

الطبعاااة األديااارة وماااا علياااه مااان مساااتدركات، محااااولين إضاااافة ماااا تجمااا  لااادينا مااان 
أبيات لم ترد ال في الديوان وال في كل االستدراكات عليه، ومصححين ماا وقا  فياه 

 المحقق وأصحاب المستدركات المشار إليهم آنفان من أوهام، ونبدأ با:
 أوال: مستدرك "المختار حسني":

" المدتااااار حسااااني" آداااار االسااااتدراكات علااااى ديااااوان " أوس باااان يعااااد اسااااتدراك 
حجاار"، وقااد نظرنااا فااي هاا ا االسااتدراك ، فألفينااا أن " المدتااار حسااني" لاام يسااتقص 
كاال مااا تبقااى ماان شااعري " ألوس" فااي المظااان المدتلفااة، وماان ثاام فاتااه شااعر كثياار، 
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مدتاار" نساب لاا فقمنا من جانبنا باستدراكه عليه في دراستنا ها ه، كماا ألفيناا أن " ال
" أوس " ما لايس لاه، فضام اساتدراكه بعا  األبياات التاي كثار دورانهاا علاى ألسانة 
الاارواة، وآسااالت أقااالم النقاااد علااى أنهااا لشااعراء آداارين غياار " أوس"، هاا ه األبيااات 

 نجدها في استدراك " المدتار" منسوبة " ألوس" !، وه ا بيان ب لك:
 

(1) 
 )من الطويل(

اِلِحين قروُض وأْيِدي النََّدى ف َتُكْن َلَك في قْوِمي َيٌد َيْشُكُروَنها  ي الصَّ

رَّجااه ماان المستقصااى فااي أمثااال  نسااب " المدتااار " هاا ا البياات "ألوس" ود 
 فقط. 1/111العرب 

نما هو " لبشر بن أبي دازم األسادي  وأقول : إن البيت ليس " ألوس "، وا 
 " فقد ُنِسب  إليه في المصادر اآلتية:

، 191، والمنتحااال 99، والموشااا  111، وعياااار الشاااعر 9/111الحياااوان 
، وعجاااااازه 11/118، وتاااااااج العااااااروس )ياااااادي( 9/1851ولسااااااان العرب)ياااااادي( 

، ونهايااة 51، والتمثياال والمحاضاارة 111"لبشاار" أيضااان فااي اإلعجاااز واإليجاااز 
، ورواياااااة البيااااات فاااااي عياااااار الشاااااعر، والموشااااا ، والمنتحااااال هاااااي 1/91األرب 

وشاااا  هااااي: " يكاااان"، والبياااات بعااااد  لااااك فااااي ديااااوان         "فاااارو "، وروايتااااه فااااي الم
" ص ضااامن قصااايدة فاااي ماااد  " أوس بااان  119"بشااار بااان أباااي داااازم األسااادي 
 حارثة"، تق  في سبعة أبيات، وبعده.

 فُسلَِّم َمْبريُّ الِعَظاِم َمِهيُض  َفَككَت أسيرًا ُثمَّ َأْفَضْلَت ِنْعَمةً 
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(2) 
 )من الطويل(

 ُتْقِبلُ  -دَّْهرِ آخر ال -إليه بَوْجه   إذا انَصَرَفْت َنْفِسي َعِن الشَّيِء َلْم َتْكد

ااه ماان يتيمااة الاادهر  رَّج  نسااب " المدتااار حسااني" هاا ا البياات " ألوس باان حجاار"، ود 
نماااااااا هاااااااو                  1/81للثعاااااااالبي  فقاااااااط. وأقاااااااول: ِإنَّ البيااااااات لااااااايس " ألوس بااااااان حجااااااار" وا 

 ي المصادر اآلتية:" لمعن بن أوس المزني" فقد نسب إليه ف
، والتمثياااااااال 111، ومعجاااااااام الشااااااااعراء11/51، واألغاااااااااني 995، 1/591الزهاااااااارة 

، والتااااااااااااااااااااا كرة الحمدونيااااااااااااااااااااااة                919-1/919، وزهااااااااااااااااااااار اآلداب 99والمحاضااااااااااااااااااااارة 
، وشااار  دياااوان 1/91، ونهاياااة األرب 1/111، والحماساااة البصااارية 1/199، 5/11

 111لبااب اآلداب ألساامة بان منقا  ، و 1/191، وأماالي المرتضاي 1/1111الحماسة
، والبصاارر 111، والصداقة والصديق 5/91، 1/119وهو بال نسبة في العقد الفريد 

، والبياات بعااد  لااك " لمعاان باان أوس" فااي ديوانااه 1/91، ونثاار الاادر1/111والاا دارر 
 ومطلعها: 59، وهو آدر بيت في القصيدة ص91ص

نِّي ألوَجلُ لَعْمر   على َأّينا َتْغدُو المنّيُة أّولُ  َك ما أدري واِ 

(1) 
 (من الطويل)

 وما َيْصَنُع األقَواُم فالّلُه أْصَنعُ  َصَنْعَت فلم يصَنْع َصِنيعك َصاِنع

"عاازا " المدتااار " البياات السااابق" ألوس باان حجاار "، ودرَّجااه ماان ربياا  األباارار ماان 
بادتالإ  9/18اإلنترنت مكتبة الوراق، وقال إنه بال نسبة في مدتصر تاريخ دمشق 

نه تاب  للقصيدة رقم   .19والصواب 11الرواية، وا 
، وصدر البيت " لبشر بن أبي 1/11قلت: البيت " ألوس" أيضان في الدر الفريد 

 هو: 119دازم"، وعجزه " للفرزدق"، وبيت " بشر" كما ورد في ديوانه ص



 19 

 َصَنْعَت فلم َيْصَنْع كُصْنِعك َصاِنعُ  لى الُعالَوُكْنُت إذا َهشَّْت يداك إ

 هو:1/119وبيت الفرزدق كما ورد في ديوانه 

 وما َيْصَنُع األقَواُم فالله أْصَنعُ  ِذرَاٌع بها ُلؤٌم وأخرى َكِريَمةٌ 

إن تااوزش شااطري البياات علااى هاا ه الصااورة يجعاال الشااك يتساارب إلااى الاانفس ماان 
أمااار نسااابته إلاااى " أوس"، داصاااة وأن مااان رواه جااااء بعاااد عصااار "الفااارزدق" بااازمن 

، ولااو كااان البياات قااد ُرِوي فااي أي مصاادر قباال إنشاااد " الفاارزدق" بيتااه لكنااا طوياال
ساالمنا بصااحة نساابة البياات إلااى " أوس"، فماان ياادري لعاال " الزمدشااري" رو  صاادر 
البيت األول، ثم أتم اه بعجاز البيات الثااني ونساب الشاطرين " ألوس بان حجار" بماا 

 فيهما من صنعة، ثم تابعه بعد  لك صاحب الدر الفريد.

 ثانيًا: مستدرك: " حاتم غنيم":
جمااا  " حااااتم غنااايم" كااال ماااا عثااار علياااه منساااوبان " ألوس"، ساااواء أكاااان صاااحي  
النسبة إليه أم غير صحي ، فأورد في مستدركه طارفة من األبيات نسبت في مصدر 
واحااد " ألوس"، ماا  علمااه بأنهااا صااحيحة النساابة لشااعراء آداارين، ب شااارته إلااى أماااكن 

في دواوين أصاحابها، وكاان مان األحار  باه ماا دام قاد عثار علاى وجود ه ه األبيات 
ه ه األبيات مفردة، وأوردها في استدراكه ك لك أن يجعلها في قسام دااص بماا نساب 
لااى غيااره والصااواب أنهااا لغيااره، ولكنااه دلطهااا باألبيااات التااي صااحت  إلااى " أوس " وا 

 نسبتها " ألوس".
يم" في استدراكه فألفيت أن جملة وقد أجريت إحصارية على ما أورده " حاتم غن

 بيتان وأربعة أ شطار. 99األبيات التي جمعها بلغت حوالي 
 ويمكن لنا أن ندرج من جملة استدراكه بما يأتي:

 أبيات. 11األ بيات التي أ وردها من ديوان "أوس"، وعددها  -1

لااااى غياااره ولاااام يقطااا  بأنهااااا "ألوس" ،  -1 األبياااات التاااي نساااابت إلاااى " أوس" وا 
 في استدراكه.19، 19، 9أبيات، تق  تحت األرقام:  9ا وعدده
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اا   أنهااا لغيااره باا كره أرقااام  -1 لااى غيااره ورجَّ األبيااات التااي نساابت إلااى " أوس " وا 
أبيااااات، تقاااا  تحاااات األرقااااام،   9صاااافحاتها فااااي دواوياااان أصااااحابها، وعااااددها 

، وتقاا  هاا ه النتفااة فااي بيتااين 9، ونضاايإ رقاام 11، 19، 11، 11، 15،1
 هما: 

 (يلمن الطو )

 َوَمنننننن َينننننُك ِمثلننننني ذا ِعَينننننال  وُمْقِتنننننراً 
 

 ِمَن الَمال َيْطرْح َنْفَسه ُكلَّ َمطَرح
 

 ِليبلنننننننَر ُعنننننننْذرًا أو يصننننننني  َغِنيَمنننننننةً 
 

 َوُمْبِلُر َنْفس  عذرها مثُل ُمْنِجح
 

فقااااااد  كاااااار : " حاااااااتم غناااااايم" فااااااي تدريجهمااااااا مااااااا نصااااااه: " بهجااااااة المجااااااالس 
ر: وهاا ان البيتااان أنشاادهما اباان قتيبااة لعااروة باان الااورد، وقااال اباان عبااد الباا1/188

ألوس بااان حجااار، ودالفاااه حبياااب وغياااره، فأنشااادهما لعاااروة، وأقاااول: أ ورد ابااان قتيباااة 
، ونسبهما ألوس في حين عزاهماا أباو تماام إلاى 1/119البيتين في عيون األدبار 

 .9 -1/9عروة في حماسته شر  التبريزي 
الورد"، وهماا مان مشاهور شاعره، وأقول: إن البيتين صحيحا النسبة : "لعروة بن 

ضمن 11، وديوانه ص9/811، وشعراء النصرانية 1/99فهما له في نهاية األرب 
 أبيات. 9مقطوعة تق  في 

وكا لك نداارج األبيااات التااي ساابق إلااى اسااتدراكها " رضااوان النجااار" وعااددها  -1
 أبيات.1

وكاا لك نداارج ماان مسااتدرك "حاااتم غناايم" األبيااات التااي نساابها وهمااان ألوس،  -5
وهااي ليساات لااه، والتااي سااننص عليهااا بعااد قلياال، وعاادد هاا ه األبيااات أربعااة 

 أبيات وثالثة أشطر.
وندلص بعد  لك إلى أن مجموش ما سلمت نسبته  ألوس في مساتدرك   "حااتم 

.  55غنيم " يمثل   بيتان، وشطر بيتي
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 إخراج ما نسبه: " حاتم غنيم " وهمًا إلى " أوس بن حجر":
تار حساني" مان الاوهم فاي نسابة بعا  األبياات إلاى أوس إن ما وق  فيه " المد

 م  أنها ليست له قد وق  فيه أيضان من قبله " حاتم غنيم "، وه ا بيان  لك.
(1) 

 (من الطويل)

ْن َعلَّْلَت َنْفَسك بالُمَنى  ِبِذي ُسْؤَدد  َباد  َوَلْسَت ِبسيِّد   َفلْسَت وا 

اه مان الجايم ( ود  1وض  " حاتم غنيم " ه ا البيات تحات رقام) وقاال  1/159رَّج 
 (.11إنه تاب  للقصيدة رقم )

قلت: إن البيت ليس صحي  النسبة "ألوس بن حجر"، فهو " لعبيد بن 
 (.18ضمن قصيدة طويلة وهو فيها برقم) 51األبرص" في ديوانه 

(2) 

 تَأبََّد ألٌي ِمْنهم َفَعَناِئُدهْ  ------

 (من الطويل)
(، ودرَّجه من كتاب "ألإ باء 11تحت رقم)وض  " حاتم غنيم" ه ا الشطر 

 ( في ديوان" أوس".11، وقال إنه تاب  للمقطوعة رقم)1/559للبلوي" 
نما هو صحي  النسبة "لمعن  وأقول: إن ه ا الشطر ليس " ألوس بن حجر"؛ وا 

 بن أوس"، وهو صدر بيت وليس عجزان كما توهم " حاتم " وعجزه هو:

 اِعُدهَفُدو َسْلم  أْنَشاُجُه َفَسوَ 

كما أن صواب روايته: " فعتارده "، وهاو اسام موضا  " لمزيناة"، وقاد ورد علاى  
ه ه الرواية منسوبان " لمعن بن أوس" ضامن مقطوعاة وردت فاي معجام ماا اساتعجم 

برواياة:  5/8، 1/181، 1/91، وهو " لمعن " أيضاان فاي معجام البلادان 1/1119
باااااااال نسااااااابة فاااااااي اللساااااااان )ساااااااعد(          برواياااااااة: " فعقاراااااااده " وهاااااااو 1/181" تغيَّااااااار"، 

 .9/1111، ونشج 1/1111
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(3) 

 
 (من المتقار )

ْلُك من َنظِمهِ   آلِلَئ ُمْنَحِدرَات  ِصَغارا َكَما أْسَلم السِّ

( ونساااابه " ألوس " ودرَّجااااه ماااان الجماااااهر فااااي معرفااااة 19وضااااعه تحاااات رقاااام)
 .115الجواهر للبيروني

نما هو  لألعشى الكبير: " ميمون بن قيس" ، وأ قول: البيت ليس " ألوس"، وا 
 .85(، ص5، من القصيدة رقم)1فهو في ديوانه برقم

(4) 

 )من البسيط(

 َضْخُم الدَّسيَعة َحمَّاٌل أَلثقالِ                                    

( ونسبه " ألوس"، ودرَّجه من 1وض : "حاتم غنيم" ه ا الشطر تحت رقم)
 (.11وقال إنه من القصيدة رقم )، 1/111األفعال " للسرقسطي" 

 قلت: ه ا الشطر للنابغة، فقد ورد في ديوانه برواية:

 إلى ذواِت الّذَرى َحماٌل ألثقال َضْخُم الدَِّسيَعِة َمشَّاٌء بأقَداِحهِ 
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(5) 
 

 وأنا امرؤ ِمٌن طيئ األجبال َغِضَبْت عليَّ أِن اتََّصْلُت ِبَطّيئِ  -1

ذا َدَعْوُت َبِني َجِديلة َجاَءني -2  ِطَوالِ  ُمرٌد على ُجْرِد الُمُتونِ  وا 

 (من الكامل)
، علااى 15أورد " حاااتم غناايم" هاا ين البيتااين فااي مسااتدركه، ووضااعهما تحاات رقاام

أنهما صحيحا النسبة " ألوس"، ولم يدرك أنهما ينسبان أيضاان " لحساان بان حنظلاة 
لمرزوقاااي" ص ابااان أباااي ُرهااام الطااااري" ، فاااي شااار  دياااوان الحماساااة " ألباااي علاااي ا

أبياااات، ورواياااة األول منهماااا هنااااك  9ضااامن مقطوعاااة مكوناااة مااان 1991-1991
 هي: " امرك من آل حية ".

وقد  كرت  لك في استدراكي السابق على ديوان " أوس " المنشور في العدد 
 التاس  من مجلة ال دارر البيروتية.

(6) 
 

 ................... َطريٌق َوَجبَّاٌر رَواٌء أصوُله

 (من الطويل)
(، ودرَّجه " ألوس" من كتاب 19هك ا أورده " حاتم غنيم"، ووضعه تحت رقم )

 .91الندل 
قلت: ه ا وهم منه، فه ا الشطر صدر بيت " لألعشى"، والبيت بتمامه كما 

 .151/ ص11/ ق 1ورد في ديوانه البيت 
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 عليه أَبابيٌل ِمن الطَّْيِر َتْنَع ُ  أصوُلهَطِريٌق َوَجبَّاٌر رَواٌء 

 (من الطويل)
لم يقإ " حاتم غنيم" وقفة ُمتأنية أمام أبيات الديوان وقصارده، ودير دليل على 
 لك أنه أورد بيتان في مستدركه، وقال ِإنَّاه مان فارات الاديوان، والبيات كماا أورده فاي 

 ( هو:15مستدركه تحت رقم)

 َيِقيني اإللُه ما َوقى ورَداِئيا َي فإنََّنيفإن َيْهَو أقَواٌم َرَدا

(،     11( ضاااامن القصاااايدة رقااااام)11قلاااات: هاااا ا البياااات ثاباااات فاااااي الااااديوان باااارقم)
برواية: " أقوام رداي ف نما...ما وقى وأصاادإ"، ولعال الا ي حادا باا: "حااتم  91ص

 غنيم " إلى ه ا الوهم هو بحثه في كلمات القافية فقط في قصارد الديوان.
لمالحظااات العامااة، فممااا نلحظااه وال يدلااو مسااتدرك: "حاااتم غناايم" ماان بعاا  ا

 عليه:
 أنه أورد البيت اآلتي: -1

 َفِسيٌط لَدى األْفق ِمْن ِخْنِصر َكأنَّ ابَن ُمْزَنِتَها َجاِنحاً 

 (من المتقار )
و كر في تدريجه أنه " ألوس"، و" لعمرو بان قميراة" ، و" لديار بان ربااط"  و" 

 لجميل "، وأثبت  لك في مصادر التدريج.
لبيات أيضااان " لعمارو بان أحمار الباااهلي" فاي كتااب العشارات فااي قلات: وينساب ا

 1/191، وعجاازه بااال نساابة فااي اللسااان بنااي 81غريااب اللغااة " ألبااي عماار الزاهااد" 
بان  بتحقيقي، والبيات صاحي  النسابة "لعمارو 1/191وينظر ديوان" عمرو بن أحمر" 

 .181قميرة"، فهو في ديوانه 
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 وأورد البيت اآلتي: -1

 َعْيها من الدَّفِّ أْبَلقُ وآثاُر ِنسْ  كُبْنياَنِة الَقْرئيِّ َمْوِضُع َرْحِلها

ثم  كر المصادر التي نسابته " ألوس بان حجار"، وقاال:" ونساب إلاى كعاب بان 
 ، وليس في ديوان كعب".91زهير بشر  ثعلب 

قلااات: البيااات " لكعاااب " فاااي مقدماااة ديواناااه الصااافحة) ص(، وهاااو لاااه أيضاااان فاااي 
ومااان ثااام فهااااو  11ة اإلغاااري  فاااي نصاااارة القاااري  ص، ونضااار 19/91األغااااني 

 صحي  النسبة " لكعب "وليس " ألوس ".
والجدير  كره أنني كنت قد استدركت على ديوان " أوس" في العدد                   

 من مجلة ال دارر البيت اآلتي: 191/ ص8
 (من الطويل)

 ّطّيًا َكأَن ُكُعوَبهَوأْسَمَر خَ 
 

 نوى الَقْسِ  قد أردى ِذرَاعًا على الَعْشرِ 

لااى " حاااتم الطاااري"، ونقلاات قااول " اباان  و كاارت أن البياات نسااب إلااى " أوس"، وا 
بااري" الاا ي يفيااد بأنااه رجاا  إلااى ديااوان " حاااتم" فلاام يجااد البياات فيااه، وأقااول هنااا: إن 

، وشر  ديوان الحماساة 1/19البيت نسب " لحاتم الطاري" في اإلبدال ألبي الطيب
،)تحقياااق عاااادل ساااليمان 119، ودياااوان حااااتم 1/119تبريااازي، وال1999للمرزوقاااي

، ودزانااة األدب 11جمااال( وهااو لحاااتم أو عتبااة )عتيبااة( باان ماارداس فااي الوساااطة 
، والبياااااان والتبياااااين 181، 9/99، وهاااااو باااااال نسااااابة فاااااي العاااااين 1/115للبغااااادادي 

، 1/18، واألشاااااباه والنظاااااارر للدالاااااديين          1/915، وجمهااااارة اللغاااااة 1/15
، وورد فااااي الوساااااطة واألزمناااة واألمكنااااة بروايااااة  "أربااااى 1/111زمناااة واألمكنااااةواأل

 راعان"، وورد في األشباه والنظاارر برواياة " ومطارد لادن الكعاوب...أربى"، وهاو فاي 
 ديوان حاتم برواية: " أرمى  راعان".
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 ثالثًا: ديوان " أوس بن حجر":

د يوسإ نجم " لم تكن الراردة على الرغم من أن المحاولة التي قام بها " محم
في مجالها، وهو تحقيق ديوان " أوس بن حجر" فقد شابها كثير من النقص، 

 واالضطراب، والدلط، واألوهام، ونجمل كل  لك في العناصر اآلتية:
فات المحقق شعر كثير"ألوس" ومن ثم جاء ديواناه عارياان مناه، وقاد نها   -1

بجم  كثير مان ها ا الشاعر  -لكما  كرنا من قب -بع  المحققين األثبات
ماان مظانااه المدتلفااة، وقااد وقفنااا علااى عاادد غياار قلياال ماان األبيااات، نساابت 
فااي كثياار ماان مصااادر تراثنااا العربااي "ألوس"، هاا ه األبيااات فاتاات المحقااق 
كماااا فاتااات ُكااالَّ مااان قاااام باالساااتدراك علياااه، وقاااد نظااارت فاااي هااا ه األبياااات 

ن ينازعاه فيهاا أحاد، وأن فلحظت أن طارفاة منهاا نسابت إلاى " أوس" دون أ
لااى غياره ماان الشاعراء، وسااوإ أورد أبيااات  منهاا طارفااة أدار  نساابت إلياه وا 

 كل طارفة مفصولة عن أبيات الطارفة األدر .
و ه م  "  محماد يوساإ نجام" فاي نسابة كثيار مان األبياات إلاى " أوس"، ومان  -1

لدراساِة ثم أدرجها ضمن الصحي  من شعره في الديوان، وقد ت ب ايَّن لناا بعاد ا
المتأنيااااااااِة أن هااااااااا ه األبياااااااااات صاااااااااحيحة النساااااااابة لشاااااااااعراء آدااااااااارين غيااااااااار          

"أوس باان حجاار "، والعجيااب أن ُكاالَّ ماان قااام باالسااتدراك علااى الااديوان لاام 
ب دراج ه ه األبياات مشايران إلاى  -يدرك  لك، وسأقوم _ إن شاء الله تعالى

 أربابها.

لاى غياره اشتمل الديوان علاى كثيار مان األبياات التاي تنسا -1 ب إلاى " أوس" وا 
ااارج  هااا ه األبياااات  مااان الشاااعراء، كاااان ينبغاااي علاااى المحقاااق الفاضااال أن ُيد 
لااى غيااره، ويجتهااد بعااد  ويضااعها فااي قساام داااص بمااا ينسااب إلااى الشاااعر وا 
ماا لغياره مان الشاعراء، وال أنكار أناه   لك في ترجي  نسابتها إماا " ألوس"، وا 

وقفات علياه فاي صانيعه صن   لاك فاي كثيار مان األبياات غيار أن أهام ماا 
يتمثاال فااي الاانقص والدلااط، وأمااا الاانقص فسااأحاول أن أسااتدركه هنااا، وأمااا 
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الدلط فايكمن فاي  كاره األبياات مارة فاي صالب الاديوان، ثام قياماه بعاد  لاك 
بااا كرها مااارة أدااار  فاااي نهاياااة الاااديوان فاااي قسااام المداااتلط مااان شاااعره تحااات 

 العناوين اآلتية:

 ردت في الديوانأبيات و  -ب  قصارد وأجزاء منها -أ
 أجزاء من أبيات وردت في الديوان -ج
لاااى غياااره مااان الشاااعراء، ولااام نثبتهاااا فاااي  -د مقطعاااات وأبياااات تنساااب إلياااه وا 

 شعره ألن نسبتها إليه ضعيفة.
 تضمن الديوان عددان من األوهام اإليقاعية. -1
وضاو  الانقص فاي تداريج األبيااات، وعادم مالحقاة رواياتهاا فاي المصااادر   -5

 المدتلفة.

هي أهم المحاور التي سأحاول بوساطتها تصحي  ما اشتمل عليه الديوان  ه ه
 من أوهام، وأبدأ أوالن بالعنصر األول، وهو:

   فائت الديوان والمستدركات عليه:( 1)
 ما صحت نسبُته إلى " أوس": (أ)

(1) 
 

 َيشدُّ على َكفِّ الُمسيء َفَيْجِل ُ  َفَمْن َلْم َيُكْن ِمْنُكْم ُمِسيئًا َفإنَّه

 )من الطويل(

، 1/91، وربياا  األباارار 89البياات ألوس باان حجاار فااي الشااكو  والعتاااب التخننري :
 " في الديوان.1، وهو تاب  للمقطعة رقم "1/118وهو بال نسبة في المستطرإ
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(2) 

 جواُء َعِديٍّ يأكل الحشرات أيا أمَّ عمرو َمْن يكن عقر داره

ْن َكاُنوا ذوي بكراتِ  دُّ من َلْفح الّسموِم َجبيُنهُ َوَتْسوَ   َوَيْعَر وا 

 )من الطويل(

ورد فاي معااني القارآن برواياة:" هياا أم"، وورد فاي الحياوان برواياة " ( 1الرواية: )
ياااا أم...جاااوار عااادي"، وورد فاااي لساااان العااارب مضاااطربان هكااا ا:              "عقااار 

 حوَّاء".
 ورد في معاني القرآن برواية: "  وي نكرات ". (1)

 : الفرجة وسط البيوت.الجواءالشرح: 
للنابغااة  118/ 11نسااب األزهااري البياات األول فااي معجمااه تهاا يب اللغااة التخننري : 

، وغرياااااب 111، 1/111أو أوس، والبيتاااااان باااااال نسااااابة فاااااي معااااااني القااااارآن للفاااااراء 
، ولسااااان العاااارب        9/189، واألول بااااال نساااابة فااااي الحيااااوان1/191الحااااديث للحربااااي

س بااان حجااار"؛ ألنناااي لااام أقاااإ عليهماااا فاااي دياااوان ، وأرجااا  نسااابتهما " ألو 1/991
 النابغة، وهما بعد  لك يشبهان شعر "أوس بن حجر".

(3) 
 )من الطويل(

 إلى الرأي لم تنظر إلى َرأَي ُمْرشدِ  إذا أنت لم َتْعَمْل برأي  ولم تطعْ 

 وتدفنُع َعْننهُم باللَِّسان وبالينَدِ  ولنم َتْجَتِنْ  َشْتَم الَعشيرِة ُكلِّها

ه ان البيتاان صاحيحا النس ابة ألوس بان حجار، حياث نسابا إلياه  لتخري  والتعقي :ا
ضمن مقطعة مكونة من ستة أبياات، األول منهماا  1/111في كتاب مواسم األدب 



 19 

يقاا  رابعااان فيهااا، والثاااني يقاا  دامسااان، ماا  العلاام أنَّ األ بيااات السااتة كلهااا نساابت فااي 
 الكتاب السابق ألوس بن حجر، ووردت هك ا:

 إذا أْنَت َحمَّْلَت الخئوَن أَمانةً  -1
 

 فإنَّك قْد أسَنْدَتها َشرَّ ُمْسَندِ 
 

ِعيِف لنقِصهِ  -2  َواَل َتتَّبْع َرأَي الضَّ
 

 ولكن برأي الَمْرِء ذي الَعْقِل فاقَتدِ 
 

 وال ُتْظِهرْن َرأَي امرئ  قْبَل ُخْبرِهِ  -3
 

 وبعَد َبالِء الَمْرِء فاذُمْم أو احَمدِ 
 

 إذا أنت لم َتْعَمْل برأي  ولم تطعْ  -4
 

 الرأي لم تنظر إلى رَأَي ُمْرشدِ إلى 
 

 ولنم َتْجَتِنْ  َشْتَم الَعشيرِة ُكلِّها -5
 

 وتدفنُع َعْننهُم باللَِّسان وبالينَدِ 
 

ن َعلَّْلَت َنفَسك بالُمَنى -6  َفَلْسَت وا 
 

 بذي ُسْؤَدد  َباد  َوَلْسَت بَسيَّدِ 
 

بة جمياا  أبيااات المقطعااة السااابقة ألوس باان حجاار ألننااا ولاام نقطاا  بصااحة نساا
، وعياون 81وقفناا علاى األول منهاا باال نسابة فاي المصاادر اآلتياة: الاديباج للدتلاي 

، ومحاضاارات األدباااء 19، وأدب الااوزير 9/599، وبهجااة المجااالس 1/11األدباار 
ات ، كما وقفناا علاى األبيا11، وعين األدب والسياسة 1/19، والمستطرإ 1/111
ومان ثام فهاي  59-55ضمن قصيدة طويلة في ديوان عبيد بان األبارص  9، 1-1

فلم نعثر عليهما ضمن أبيات ه ه القصيدة،  5، 1صحيحة النسبة إليه، أما البيتان 
كماا أننااا لاام نقاإ عليهمااا منسااوبين إلاى أي شااعر آداار ساو  أوس باان حجاار، وبناااء 

كتاب مواسم األدب، ويجب على ه ا يكونان صحيحي النسبة إليه كما  هب مكلإ 
 من الديوان. 19 -19( ص 11إدراجهما ضمن القصيدة رقم )
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(4) 
 حنانيك يا أوَس بن حجر  فإنَّه

 
 َسُيْفَقُد من جارى األموَر وُيْهَلكُ 

 

 وَتْجننننننري الليننننننالي بانتقننننننا   وفرقننننننة  
 

ْعِ  ال َشكَّ ُيْسلكُ  نَّ سبيَل الصَّ  وا 
 

 )من الطويل(
 .119لوك حمير التيجان في مالتخري : 

 (5) 

 فأصبحَت إمَّا َناَل ِعْرَضك جاهالً 
 

مَّا ِنْلَت َما ال ُتَحاولُ   َسِفيٌه وا 
 

 )من الطويل(

ها ا البيات صاحي  النسابة ألوس بان حجار، فقاد نساب إلياه فاي التخري  والتعقين : 
، وورد فااي هاا ا المصاادر مقرونااان بالبياات الثاااني ماان 95غاارر الدصااارص الواضااحة 

 يين:البيتين اآلت
 وليس ِلَمْن يركِ  الهوَل ُبْغيةٌ  -1
 

 وليس ِلَرْحل  َحطَُّه الّلُه َحاِملُ 
 

 إذا أنت لم ُتْعرْض عن الَجهِل والَخَنا -2
 

 أصبَت َحليمًا أو أصاَبك َجاِهلُ 
 

 )من الطويل(
، والثااني منهماا منساوب 118-119 البيتان لزهير بن أبي سالمى فاي ديواناه وه ان

، 9/59، ونهايااة األرب1/191، والعقااد الفريااد 1/111ون األدبااار البنااه كعااب فااي عياا
-1/151، ونسااب لااه وألبيااه فااي الشااعر والشااعراء                159وصاالة ديوانااه 

ألوس، كمااا نسااب الثاااني إليااه 1/111، علااى حااين نسااب األول فااي الاادر الفريااد 151
فااي غاارر  ، ونسااب إليااه كاا لك88، وهااو فااي ديوانااه1/911أيضااان فااي بهجااة المجااالس

 ومعه البيت ال ي أدرجناه منفردان قبل ه ين البيتين. 95الدصارص الواضحة 
وماان هاا ا التدااريج يتضاا  لنااا أن الاا ي أوردناااه أوالن صااحي  النساابة ألوس إ  لاام 

 ينسبه أحد إلى زهير أو إلى ابنه كعب.
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(6) 
 بأنََّناألم َتْعَلِمي أمَّ الُجالِس 

 
َواِرمِ   كراٌم لدى وَقِع السُُّيوِف الصَّ

 

 وأنَّا لُنعِطي الَحقَّ ِمنَّا َوأنََّنا
 

 لنأُخُذه ِمْن كنُلِّ أْبَلَ  َظناِلِم؟
 

 )من الطويل(
 األبلج: األبي  الحسن الوجه المفترق الحاجبين.الشرح: 

 .199حماسة البحتري التخري : 
(7) 

َني أُلعِطي الّنصَف من  -1  لو َظَلْمُتهُ وا 
 

 أقرَّ وطابْت َنْفُسنه ِلَي بالظُّْلمِ 
 

 وأخِطُم أقوامًا إذا ما تعّظموا -2
 

 َفُيْمُسون ُرْساًل في ِعرَاِصهم ُوَسم
 

 )من الطويل(

النصااإ: العاادل، والدطاام: جاادش األناااإ، والعرصااة: كاال بقعااة بااين الااادور الشننرح: 
 واسعة ليس فيها بناء، والوسم: أثر الكي.

األول منهماا للبعياث فاي  ، ونساب199البيتان ألوس فاي حماساة البحتاريالتخري : 
، وهما بال نسبة فاي محاضارات 999، ومد  العدل و م الظلم 1/99عيون األدبار

 ، وهما أشبه بشعر أوس بن حجر.1/119األدباء
(8) 

 )من الكامل(
 َبْعَد السَُّرى واألْين َتْمُرُش َبيُّون أدماَء ِمن ُحرِّ الِهجاِن َكأنَّها

ه أوس في ه ا البيات الناقاة بالمظلاة التاي تبناى قال أبو حاتم الرازي: شبَّ الشرح: 
االقان، والبيااون:  فااوق البراار، يسااتظل بهااا الساااقي، واألمااراا: مسااايل الماااء تسااقي الس 

 البرر التي فيها حيود، فال يمر الرشاء مستويان فيها.
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، 155، وصاادره للمااتلمس فااي ديوانااه 1/155البياات ألوس فااي الزينااة  التخننري :
، والعجيب أنناي وجادت شارحان لصادر 1/159في تزيين األسواق ولتوبة بن الحمير 

، ولاااام أجااااد البياااات فيااااه، وبياااات أوس تاااااب  18هاااا ا البياااات فااااي ديااااوان " توبااااة" ص 
 .118في ديوانه ص  51للمقطوعة رقم

 
 ) ( فائت الديوان واالستدراكات عليه مما نس   

 " ألوس" ولغيره من الشعراء:
(1) 

 ) من الطويل(

 ال خيَر في ْقرْبى ِلَغيرك َنْفُعها
 

 ُكننننننلَّ َيننننننْوم  ُتَعاِتُبننننننهْ وال فنننننني َصننننننِديق  
 

 َيُخُونك بالُقْرَبى ِمرَارًا وُربََّما
 

 وَفى لك ِعْند الجْهِد من ال ُتَناِسُبهْ 
 

( ورد فااي الصااداقة والصااديق وديااوان منصااور الفقيااه بروايااة:      " 1)الروايننة: 
 التزال تعاتبه".

نمنا" لفقيه برواياة: ( ورد في ديوان منصور ا1) وورد  " يخونك ذو القربى مرارًا وا 
وعلى ه ه  يخونك ذو...عند الجهل من ال تقاربه" : " في محاضرات األدباء برواية

 الرواية ورد في ديوان "بشار بن برد ".
، واألول 1/111البيتااااان ألوس باااان حجاااار فااااي كتاااااب مواساااام األدب التخننننري : 

، 99، وهماا لمنصاور الفقياه فاي ديواناه 189ديقمنهما بال نسبة فاي الصاداقة والصا
 1/19، وملحقات ديوانه 1/9والثاني منهما لبشار بن برد في محاضرات األدباء 

 :1/119وهما صحيحا النسبة إليه، ولعلهما من قصيدته التي مطلعها
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 صِديقك لم َتْلق الِذي ال ُتَعاِتُبهْ  إذا ُكْنَت في ُكلِّ الذُّنوِ  ُمَعاِتباً 

 (2) 
 

 َفُعوِدي كما قْد ُكْنِت والَعوُد أحمدُ  فإن َتُك قْد َساَءْتِك ِمنِّي َخِليقةٌ 

 )من الطويل(

، 119، 1/111نساااب البيااات الساااابق ألوس بااان حجااار فاااي الااادر الفرياااد  التخنننري :
الماارا القايس، ودطَّاأ  لااك: " عباد الملااك بان مااروان"  1/111ونساب فاي زهاار األكام 

شاااعر بعااا  الشاااعراء فقاااد ورد فاااي شاااعر المااارقا وورد جااازء مااان نهاياااة عجااازه فاااي 
، ودياااوان 1/119، وللماارقا ماان دون تحديااد فااي العااين 111األصااغر فااي ديوانااه 

، وورد صادره فاي دياوان امارا القايس 118، ودياوان أوس بان حجار 1/99المعااني 
ن كنت قد".11  برواية: "وا 

(3) 
 )من الطويل(

 بنهكة ذي َقْرَبى وال ِبَحَقلَّدِ  ........

 : النَّهكة: النقص واإلضرار، والحقلَّد: الضيق السي  الدلق البديل.شرحال
، والصااواب 1/118نسااب عجااز هاا ا البياات ألوس فااي المحاايط فااي اللغااة  التخننري :

، وصااادره:" تقاااي نقاااي لااام ُيك ث ااار 198أناااه لُزه يااار بااان أباااي ُسااال م ى، فهاااو فاااي ديواناااه 
 غنيمةن".
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(4) 
 )من الطويل(

 َش قد َفرَّ أْجَمعُ ِفراِري فإنَّ الَجيْ  إن َيُك َعارًا بالِقَنان أَتْيُتهُ 

البياااات فااااي الوحشاااايات، وحماسااااة البحتااااري، ومحاضاااارات األدباااااء  وردالروايننننة: 
برواية: " يوم فلج...ف اك"، وورد في األشباه والنظاارر للدالاديين برواياة: " عااران ياوم 

الشاااحج بروايااة: " يااوم وج...فاا اك"، وورد فااي البرصااان والعرجااان ورسااالة الصاااهل و 
  اك...ف اك الجيا".

، 119-11/119البيااات لطفيااال الغناااوي أو ألوس فاااي معجااام األدبااااء  التخنننري :
ااال ِمي فاااي الوحشااايات  ضااامن  511، ورساااالة الصااااهل والشااااحج 51وهاااو للف ااارَّار السَّ

، 59أبياااات، وهاااو لُنع ااايم بااان شاااقيق التميماااي  فاااي حماساااة البحتاااري 5مقطوعاااة فاااي 
لااااي  فااااي األشااااباه 1/191باااااء ومحاضاااارات األد ي اااار الُعق ي  ، وهااااو لعبااااد اللااااه باااان الُحم 

، وفاي البيات دارم، وهاو 11، وهو بال نسبة في البرصان والعرجاان1/111والنظارر
 ح إ أول الوتد المجموش من أول فعولن.
(5) 

 )من الطويل(

 من الَعْيِش َحتَّى ُكلُّهن ُيَمنَّعُ  وةً َلِقْحَن على ُحول  َوَصاَدْقَن َسلْ 

ااق بهن ممتاا "، وورد فااي شاامس العلااوم  الروايننة: البياات فااي اإلباال بروايااة:" حتااى س 
بروايااة: "ممناا  "، وورد فااي اللسااان بروايااة: " ممتاا  "، وقااال اباان منظااور ِإنااه ياارو  

 أيضان " ممن  ".
، ولعماار باان أحماار الباااهلي فااي 5/111البياات ألوس فااي تهاا يب اللغااة التخننري :

عاان نساادة وهااو فااي ديوانااه بتحقيقااي رقاام 1/1998ا ، والصااح98اإلباال لألصاامعي 
، وشاامس العلااوم 1/119، والبياات بااال نساابة فااي ديااوان األدب للفااارابي198/ص18
 .9/199، وتاج العروس 1/1159، ولسان العرب )حول( 1/195
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(6) 

 )من البسيط(

 ................ في َيْوِم َغْر   َوَماُء البْئِر ُمْشَتَركٌ 

 : يوم السقي.يوم الغربالشرح: 
عاان نساادة، وهااو بااال 9/111نسااب هاا ا الشااطر ألوس فااي تهاا يب اللغااة التخننري : 

، وهاااو صااادر بيااات لنهياااك بااان إسااااإ فاااي 5/1119نسااابة فاااي لساااان العرب)غااارب(
 ، وعجزه:111البرصان والعرجان

 َوفِي مباِرِكَها الجون الَمَصابيح   ............

  
(7) 

 )من الكامل(

ذا َنَبا بَك َمْنِزلٌ  احذر َمَحلَّ السَّوِء ال َتْحُلْل بهِ  لِ  وا   َفَتَحوَّ

، والصاااواب أناااه 181نساااب البيااات الساااابق ألوس فاااي األشاااباه والنظاااارر  التخنننري :
، ضمن مقطوعة مكونة من ثالثاة 195لعنترة بن شداد العبسي، فهو في ديوانه ص

 أبيات.
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 (8) 
 )من الطويل(

 وصَناع  َعَلْت ِمنِّي به الِجلد من َعلُ  َكأنَّ َمحّطًا ِفي َيَدْي َحاِرِثيَّة  

، والصواب أنه للنمر ابن 1والمعاقبة للزجاجي البيت ألوس في اإلبدالالتخري : 
 .199تولب، فهو في ديوانه ص

(8) 
 )من الطويل(

 وأوثُر َغْيري ِمْن ِعَياِلِك بالّطْعمِ  أُردُّ ُشَجاَع الَبْطِن قد َتْعَلِميَنه

، 111بياات ألوس فااي مدطااوط مدتااارات شااعرية الورقااة نسااب هاا ا ال التخننري :
ضمن قصيدة  1/1111والصواب أنه ألبي دراا اله لي في شر  أشعار اله ليين 

 بيتان. 11مكونة من 
(11) 

 )من البسيط(

 َشمَّاَء ماِرُنها بالِمْسِك َمْرُثومُ  َتْثِني النَِّقاَ  على ِعْرِنيِن أرَنَبة  

، والصواب أناه 119شر  ما يق  فيه التصحيإنسب البيت ألوس في التخري : 
مااان 1/1891، وانظااار مصاااادر تدريجاااه فاااي 1/185لااا ي الرماااة، فهاااو فاااي ديواناااه 

 الديوان  اته.
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 (11) 
 )من الكامل(

 وتقوُل َعاِذَلِتي َوَلْيَس لها
 

 ِبَغد  َوال ما َبْعَده ِعْلمُ 
 

ن المنننننننرءَ   إن الثنننننننراَء هنننننننو الخلنننننننود وا 
 

 يكُرُ  َيْوَمه الُعْدمُ 
 

، 91نسب ه ان البيتان ألوس في اإلبدال والمعاقبة والنظاارر للزجااجي التخري :
، وهمااا لااه أيضااان فااي المفضااليات 111ونساابا للمدباال السااعدي فااي حماسااة البحتااري

بيتااان، ونسااب البيتااان كاا لك لط رف ااة باان  11ضاامن قصاايدة طويلااة تقاا  فااي  119ص
 ن تسعة أبيات.ضمن قصيدة مكونة م111-111العبد، وهما في ديوانه 

(12) 
 )من الكامل(

 إذ أْصَبَحْت ِبَيِد الشِّماِل ِزَماُمها وغداِة ريح  قْد َوَزْعُت َوِقرَّة  

، والصااواب 1/99نسااب البياات ألوس فااي األزمنااة واألمكنااة للمرزوقااي التخننري : 
 .                   199أنه للبيد بن ربيعة، فهو في ديوانه 

  ه المحقق وهمًا إلى " أوس " ونسبته إلى أربابه:إخراج الشعر الذي نسب( 2)
(1) 

 )من الكامل(

 َنْفراَء ِمْن َسْلَمى َلُهم َوَتَكتَُّبوا ُنبِّْئُت أنَّ َبِني َجِديَلة أْوَعُبوا

أدرج المحقق ه ا البيت ضمن الصحي  من شعر "أوس" ووضعه في قطعة 
 .1/191، ودرجه من الفارق 8(، ص1قارمة برأسها برقم )



 15 

نماا هاو صاحي  النسابة " لعبياد بان األبارص"، فهاو  قلت: البيت لايس " ألوس " وا 
، وهو بعد  لك مطل  قصيدة مشهورة 1/119، ودزانة األدب 1/88له في الحيوان 

بيتااان، وبناااء علااى هاا ا يجااب  18، تقاا  فااي  1" لعبيااد باان األباارص" فااي ديوانااه ص
 علينا أن نبادر إلى ح فه من ديوان " أوس".

(2) 
 الرمل( )من

 َوَفَدْت أمِّي َوَما قْد َوَلَدتْ  -1
 

 َغْيَر َمْفُقود  َفَضاَل بَن َكَلدْ 
 

 َيْحِمُل الِوْرَد على أدْبارِِهمْ  -2
 

 ُكلََّمننننننننننننننننا أْدَرَك بالسَّننننننننننننننننْيِف َجَلنننننننننننننننندْ 
 

أورد المحقااااق هاااا ين البيتااااين ضاااامن الصااااحي  ماااان شااااعر " أوس " فااااي قطعااااة 
غيرة للداللاااة علاااى أنهماااا غيااار ، وفصااال بينهماااا بنجيماااات صااا18ص9مساااتقلة رقااام 

رَّج  األول فاي ص  مترابطين في المعنى، وقال: إنهما في رثاء " فضالة بن كلد"، ود 
 .11، ودرَّج اآلدر من هاما كتاب الديل 1/98من األمالي البن الشجري  118

نماااا نسااابتهما  وأقاااول : إن البيتاااين ليساااا صاااحيحي النسااابة " ألوس بااان حجااار "، وا 
لة باان هنااد باان شااريك"، قالهمااا فااي " الااورد" الماا كور فااي البياات الصااحيحة: " لفضااا

الثاني، وهو اسم فرس " فضالة بن كلد"، وهماا بعاد  لاك مترابطاان فاي المعناى، فاال 
يجااب الفصاال بينهمااا بنجيمااات صااغيرة، فقااد وردا متالزمااين فااي نسااب الدياال الباان 

 "أوس". ومنسوبين "لفضالة"، وعلى ه ا فيجب ح فهما من ديوان 19الكلبي 
 
 
 
 
(3) 
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 )من الطويل(

 َفَنْعُف الُغرَا  ُخْطُبُه َفأَساِوُدهْ  َفُمْنَدَفُع الُغاّلِن ُغالَِّن ُمْنِشدِ 

وضاا  المحقااق هاا ا البياات ضاامن الصااحي  ماان شااعر " أوس"، وجعلااه فااي قطعااة 
 .11( ص11مستقلة برقم)

نمااا هااو صااحي  النساابة " لمعاان باان أوس ال مزنااي" وأقااول: إن البياات لاايس" ألوس" وا 
فقااد ورد ضاامن مقطوعااة  كاار فيهااا منااازل قبيلتااه )مزينااة(، والبياات منسااوب " لمعاان" 

 ، وبعد البيت:1/181، 5/111، ومعجم البلدان 1/1119في معجم ما استعجم 

 فذو الَخْفِز أْقوى ِمْنهُم َفَفَداِفُده َفَفْدَفد َعبُّود  َفَخْبراء َصاِئف  

(4) 
 ) من الطويل(

 اذمم أو احمدوبعد بالء المرء ف )و(ال ُتْظِهَرْن َذمَّ امرئ قبل خبره

، وأورده منفاردان فاي نهاياة القصايدة 19ص11أ درجه المحقق ضمن القصيدة رقام 
بماااااا فياااااه مااااان دااااارم، وقاااااد أ وردنااااااه آنفاااااان دون دااااارم تحااااات عناااااوان: فارااااات الاااااديوان 

 (.1والمستدركات عليه برقم )
نمااااا هااااو صااااح ي  النساااابة " لعبيااااد باااان قلاااات: البياااات لاااايس " ألوس باااان حجاااار"، وا 

ضامن القصاايدة  59األبارص"، إ  ورد فاي ديوانااه برواياة " وال تظهارن ود اماارا" ص
( فيها وعلى ه ا فيجب ح فاه مان دياوان " أوس" وقاد أشارنا آنفاان فاي 11( برقم)18)

" تحااات عناااوان )فارااات الاااديوان والمساااتدركات علياااه مماااا 1تدريجناااا للمقطوعاااة رقااام "
ه صاااحي  النسااابة لعبياااد بااان األبااارص، وغيااار صاااحي  صاااحت نسااابته ألوس" إلاااى أنااا

 النسبة ألوس بن حجر.
 

(5) 
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 )من الكامل(

 التَأَمُنوا آراَءه وُظُنوَنه
 

 إنَّ الُعُيوَن َلَها ِمَن األمدادِ 
 

ُذوا باللنننننننننننِه ِمنننننننننننْن أقالِمنننننننننننهِ   وَتَعنننننننننننوَّ
 

 إن السنننننننننيوِف َلَهنننننننننا ِمنننننننننَن الُحسَّنننننننننادِ 
 

ااعهما فااي أدرج المحقااُق هاا ين البيتااين ضاامن الصااحي  ماان شاا عر " أوس"، و و ض 
، وقاااال فاااي هااااما الصااافحة: " نقااال 19( ص11قطعاااة قارماااة برأساااها تحمااال رقااام )

جام  الديوان )أي المستشارق جااير( ها ين البيتاين عان ك ن از الكتااب للثعاالبي، وهاو 
 مدطوط لم أره، والبيتان ال يشبهان شعر أوس وال الشعر الجاهلي جملة".

كااان مطبوعااان قباال أن يتااولى  " محمااد يوسااإ  قلاات: إن كتاااب " كنااز الكتاااب"
عاماان باسام "المنتحال"، نشاره " أحماد أباو علاي" فاي  91نجم" تحقيق الديوان بحاوالي 

، وقااد رجعاات إلااى هاا ا الكتاااب فلاام أقااإ علااى البيتااين فيااه، 1811اإلسااكندرية عااام 
 هاا"، ألن "الثعاالبي"119ورجعت بعد  لك إلى المنتدال " ألباي الفضال الميكاالي ت 

ادتصاار كتابااه المنتحاال ماان كتاااب " الميكااالي"، فوقفاات علااى البيتااين لااد  الميكااالي 
ولكاان دون نساابة، وروايااة األول هناااك هااي: " إن الغيااوب"، ورأياات بعاادهما 1/111

بيتان منسوبان " ألوس بان حجار"، فلعال المستشارق "جااير" وهام مارتين، مارة فاي نسابة 
"، وماارة فااي نقاال البيتااين بحكاام أنهمااا " للثعااالبي–بالداااء المعجمااة  -كتاااب المنتداال

وردا قبل بيت صحي  النسبة " ألوس بان حجار"، وتابعاه بعاد  لاك "  محماد يوساإ 
نجم" م  إبداء تشككه، وهو محق في إبداء تشككه، وكان عليه أال يدرج البيتين في 
القسم الداص بالصحي  من شعر الشااعر، والبيتاان بعاد  لاك "البان نباتاة الساعدي" 

، قالهمااا فااي الااوزير المهلبااي، فيجااب علينااا أن نبااادر أيضااان 1/181مااة الاادهرفااي يتي
ِإلااى إدااراج هاا ه المقطوعااة ماان ديااوان " أوس باان حجاار"، فهااي ليساات لااه، وهااي بااال 

)تحقيااق: سااعد أباو ديااة( وروايااة البياات األول فيااه هااي: " 99نسابة فااي تحفااة الااوزراء 
 إن الغيوب".

 
(6) 
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 )من المتقار (

 إذا ما َصِفرْ كِإعليِط َمْرخ   وأْذٌن َلَها َحْشَرٌة َمْشرةٌ 

، وعااازاه " ألوس" 11، ص11ضااامن القصااايدة  9أورد المحقاااق هااا ا البيااات بااارقم 
 .111اعتمادان على مصدر واحد هو الفصول والغايات " للمعري" 

نمااا ينسااب لثالثااة شااعراء آداارين غياار  وأ قااول: البياات لاام ينسااب " ألوس" وحااده، وا 
" كمااا فااي المعاااني الكبياار "أوس"، هاام : " ربيعااة  ااِري  ، " واماارك 1/111باان ُجش اام النَّم 

، و" 158، و يال دياوان امارا القايس 1/1198الق ي س" كما فاي لساان العارب)علط( 
لااب" كمااا فااي اللسان)حشاار( ، وأكااد " اباان بااري" نساابته إليااه فااي 1/991النماار باان ت و 

الي للقاااالي ، وهاااو باااال نسااابة فاااي األمااا9/1119و)مشااار(  1/1198اللساااان )علاااط( 
، ولااام أقاااإ علاااى البيااات فاااي دياااوان " النمااار بااان 1/191، ومجاااالس ثعلاااب 1/195

تولب"، ووقفت فيه على قصيدة من الوزن نفسه، والقافياة نفساها، وأرجا  نسابته إلياه 
ل لك، ولتأكيد " ابن باري" فاي أكثار مان موضا  فاي اللساان نسابته إلياه، وبنااء علاى 

 ر". لك يجب ح فه من ديوان " أوس بن حج
(7) 

 )من الوافر(

 َوِرْثنا الَمْجَد عن آباِء ِصْدق   -1
 

نننننننننننِنيعا  أَسنننننننننننأنا فننننننننننني ِدَينننننننننننارِِهُم الصَّ
 

 إذ الَحَسُ  الرفيُع َتَواَكَلْتهُ  -2
 

 ُبَناُة السَّْوِء أْوَشَك أن َيِضيَعا
 

و ض    المحق ُق ه ه المقطوعة أيضان ضمن الصحي  من شعر " أوس"، وجعلها 
وقااال فااي تدريجهااا: " أوردهمااا جاااير فااي طبعتااه نقااالن عاان ، 59ص 19تحاات رقاام 

 شعراء النصرانية، وال ندري من أين جاء بهما شيدو".
نماااا هاااي مااان مشاااهور شاااعر           وأقاااول: المقطوعاااة ليسااات " ألوس بااان حجااار"، وا 

"معن بن أوس المزني" ، فقد كثر دورانها على ألسانة الارواة، وأقاالم النقااد واألدبااء، 
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، ومجموعااة المعاااني 11/58لااه، فهااي لااه فااي المصااادر اآلتيااة: األغاااني علااى أنهااا 
، ومحاضاارات األدبااااء 89، والمناااازل والااديار 1/191، والتاا كرة الحمدونيااة 1/111
، وهي بال نسبة في 95، وديوان معن بن أوس 1/11، ومعاهد التنصيص 1/191

 .1/111عيون األدبار 
(8) 

 )من البسيط(

 َزٌن َسِلفُ َفُكلُُّهْم ألبيِه ضيْ  والفاِرسيَُّة ِفيهْم َغيُر ُمْنَكَرة  

اه مان 95ص 11أورد المحقق الفاضال ها ا البيات ضامن المقطوعاة رقام  رَّج  ، ود 
عدة مصادر، وقد وقفت على ما ُيضارل من صاحة نسابته "ألوس"، فقاد  كار  "ابان 

ِساااي  " معقباااان علاااى " ابااان قتيباااة" الااا ي أورد البيااات فاااي ك تاباااه المعااااني السااايد الب ط ل ي و 
الكبياار: " نسااب اباان قتيبااة هاا ا البياات إلااى أوس، ولاام أجااده فااي شااعر أوس، ولعلااه 
ألوس باان غلفاااء التميمااي"، وقااد أثباات رأي " اباان السااي د البطليوسااي" فااي نساابة هاا ا 
البياات ألوس ال لشاايء ِإالَّ ليأداا  دارس شااعره حاا ره ماان االعتماااد عليااه فااي دراسااته 

 ة في أمر نسبته إليه.حتى يتبيَّن له وجه الحقيق
(9) 

 )من الطويل(

 أَهاِبيَّ َسْفَساف  من التُّْرِ  َتْوأمِ  ......

ه المحقق في نهاية القصيدة رقم) ، على أنه صاحي  النسابة 111( ص19أد ر ج 
" ألوس"، ولاااايس كاااا لك، فهااااو " لعماااارو باااان أحماااار الباااااهلي"، فقااااد ورد فااااي ديوانااااه  

 ه هناك:ضمن أبيات في وصإ الريا  وصدر  1/111

 َلَها ُمْنُخٌل تُذِري إذا َعَصَفْت به

(11) 
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 )من الطويل(
 فإْن َتْنِكِحي َماِويََّة الَخْيِر َحاِتماً 

 
 فمننننننا ِمْثلُننننننُه فينننننننا َوال فنننننني األَعنننننناِجمِ 

 

نننننننه  فتنننننننى ال ينننننننزاُل الننننننندَّْهَر أْكَبنننننننُر َهمِّ
 ِِ 

 ِفكاَك أِسير  أْو َمعوَنَة َغاِرمِ 
 

الصاااحي  ماااان شاااعر " أوس بااان حجاااار"، أدراج المحقاااُق هااا ين البيتااااين ضااامن 
رَّجهمااااا ماااان المسااااتطرإ      115( ص18وأفردهمااااا بقطعااااة مسااااتقلة تحاااات رقاااام ) ، و د 

1/191. 
وأقاااااول: إن البيتاااااين ليساااااا" ألوس بااااان حجااااار"، فقاااااد رجعااااات إلاااااى المساااااتطرإ            

)ط دار القلاام( فوجاادتهما منسااوبين لااا " أوس باان حاااتم الطاااري"، وأر  أن   1/115
أصاب ه ا االسام فاي المساتطرإ، والصاواب: " ألوس " فاي " حااتم الطااري  تحريفان 

"،   و" أوس" ه ا غير " أوس بن حجر" ، وهو " أوس بن حارثة بان الم الطااري"، 
، 155، وأدباااار الزجااااجي 119والبيتاااان " ألوس بااان حارثاااة" فاااي أماااالي الزجااااجي 

)تحقياااق: إباااراهيم              1/88)ط بغداد(،والمساااتطرإ  1/91وربيااا  األبااارار 
، وردا فااااي ثناياااااا قصااااة زواج إحاااااد  1/115صااااال ( ودزانااااة األدب " للبغااااادادي " 

السااايدات، تقااادم لِدطبتهاااا ثالثاااة  مااان شاااعراء " طيااا  "، وهااام: "زياااد الديااال"، و"حااااتم 
الطاري "، و "أوس بن حارثة "، وجعل كل منهم يصإ نفسه فكان مما قاله " أوس 

 ي" البيتان السابقان.بن حارثة" في " حاتم الطار
إن وقاااوفي علاااى هااا ين البيتاااين منساااوبين " ألوس بااان حارثاااة " فاااي ماااد  " حااااتم 
" وكاا لك وقااوفي علااى القصااة التااي ُروياات فااي كثيااري ماان المصااادر منهااا عيااون  الطَّاااِري 

، والتااي تشااير إلااى العالقااة الطيبااة 199-199/ 1، والعقااد الفريااد 11-1/11األدبااار 
كل منهما على نفسه، على الرغم من قيام " النعمان بن المن ر"  بينهما، ومحاولة إيثار

ن وقااااوفي علااااى  لااااك جعلنااااي أتشااااكك فااااي األبيااااات الثالثااااة التااااي  باإلفساااااد بينهمااااا، وا 
( فاااي مساااتدركه علاااى دياااوان            1اساااتدركها " المدتاااار حساااني"، ووضاااعها تحااات رقااام)

ي عبيادة "، والمادقق فاي " أوس  بن حجر" مان مصادرها الوحياد، وهاو الاديباج " ألبا
أسلوب األبيات وألفاظها وسماتها يلحظ أنها ال تشبه شعر " أوس بن حجر" بالمرة، 
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وتشااابه األبياااات التالياااة " ألوس بااان حارثاااة "، فلعااال تحريفاااان أ صااااب كلماااة         " 
 حارثة " في نسخ كتاب " أ بي عبيدة" فحولت إلى " حجر ".

ل إنهمااا " ألوس باان حارثااة باان الم الطاااري"، ونعااود إلااى البيتااين السااابقين فنقااو 
 وبعدهما: 

ن َتْنكحننننننني َزيننننننندًا فَفننننننناِرُس قْوِمننننننننهِ   وا 
 

 إذا الَحنننننْرُ  َيْومننننننًا أْقَعننننندْت ُكننننننلَّ قنننننناِئمِ 
 

 وصاحُ  َنْبهاَن الذي ُيتَّقى به
 

 شذا األمِر ِعْنَد المْعظِم المتفاقمِ 
 

ن تنكحيننننننني تَ   ْنكحنننننني َغْيننننننر َفنننننناِجر  وا 
 

 وال جارف  جْرف العشيرِة هاِدِم...الخ
 

 فعلينا إ ان أن نبادر إلى ح إ ه ين البيتين من ديوان " أوس بن حجر".
(11) 

 )من الوافر(
ْن أَدلَّتْ   فما أمُّ الرَُّدْيِن وا 

 
 ِبَعاِلَمة  بأخالق الِكرَامِ 

 

َع في قَفاَها  إذا الشَّْيَطاُن قصَّ
 

 َتَنفَّْقناه بالَحْبِل التُّؤامِ 
 

اااارَّج 119( ص51 ين البيتااااين فااااي قطعاااة مسااااتقلة باااارقم )أورد المحقاااق هاااا ، ود 
ااارَّج  الثااااني مااان اللساااان 9/189، 5/199األول مااان اللساااان) نفاااق(، والحياااوان  ، ود 

 .9/189، 5/199)قص (، )نفق(، والحيوان 
أوالن، فهااالني مااا وجاادت، فقااد وجاادت      5/199وأقااول: لقااد رجعاات إلااى الحيااوان 

" ألوس بن حجر"  ثم  59ص 19من القصيدة رقم  9" الجاحظ"  نسب البيت رقم 
، وقاادَّم لهمااا بقولاه: وقااال الشاااعر، ولاام يساام 5/199أورد البيتاين الماا كورين فااي ص

من الكتااب  اتاه،  5/191شاعران بعينه، وفعل ك لك م  البيت الثاني منهما في ص
و كاار البيتاين، ثاام رجعات إلااى معجام "لسااان العاارب"   189-9/189ثام عاااد فاي ص
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زددت تعجبان وما حملني على التعجب إال أنني وقفت على البيات الثااني فاي ماادة فا
مصدران بقاول " ابان منظاور ": " وقصا  الضاب أيضاان: ددال فاي  5/1951)قص ( 

قاصااعاره، واسااتعاره بعضااهم للشاايطان، فقااال: وأنشااد البياات"، ثاام وقفاات علااى البياات 
ل     " اباان منظااور": " مصاادران بقااو  9/1519نفسااه فااي المصاادر عينااه مااادة)نفق( 

وانتفقااه: اسااتدرجه ماان نافقارااه، واسااتعاره بعضااهم للشاايطان"، ثاام  كاار فااي الصاافحة 
 نفسها البيتين السابقين معان، مصدران لهما بقوله: " وأنشد".

وندااارُج مااان ُكااال   لاااِك باااأن البيتاااين لااام ينسااابا " ألوس" فاااي المصااادرين كماااا  كااار     
نمااا نساابا فااي  ااه،  9/189الحيااوان "محمااد يوسااإ نجاام "، وا  لاابع  األعااراب فااي أم 

وعلى ه ا اإليضا  علينا أن نبادر ِإلى ح فهما من ديوان " أوس بان حجار"، إ  لام 
 ينسبا إليه في أي مصدر.

 اإلشارة إلى ما أهمل المحقق اإلشارة إليه من الشعر المتدافع :( 3)
المحقق، وقفنا في ديوان " أوس بن حجر" على طارفة من األبيات، جمعها  

اِلم ت  نسابته " ألوس" مان دون أن  ووضعها في الديوان على أنها من الشعر الا ي س 
ينازعه فيه أحاد، وبعاد البحاث والتحقياق ت ب ايَّن  لناا أنَّ الاديوان احتاو  علاى عادد غيار 
قلياال ماان األبيااات متدافعااة النساابة، التااي كاناات تنتظاار ماان المحقااق أن يدرجهااا ماان 

الديوان، أو حتى علاى األقال يشاير إليهاا فاي تدريجاه لهاا أماكنها ويضعها في آدر 
حتى يأد  الباحث ح ره منها، وهأن ا أشير إلى الشعر ال ي وقفت عليه في الديوان 

 منسوبان لشعراء  آدرين من دون " أوس ":
 (1) 

 )من البسيط(

 وفي الَحِفيظِة أْبرَاٌم َمَضاِجيرُ  َتَناَهُقوَن إذا اخضرَّت ِنَعاُلُكمُ 

، ولم يشر 15ص 11( في القصيدة 19د ه ا البيت في الديوان برقم )ور 
المحقق إلى أن هناك ادتالفان في نسبته، فقد وقفت عليه في شر  شواهد اإليضا  

 منسوبان "للباهلي" أو " أوس بن حجر ". 999البن بري 
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(2) 
 )من المنسرح(

 إن الذي َتْحَذِريَن قْد َوَقَعا ي َجَزَعاأيَُّتها النَّْفُس أِجملِ 

البيت السابق مطل  لقصيدة أثبتها " محمد يوسإ نجام " فاي دياوان " أوس بان 
بيتااااان، وأدرك المحقااااق أن  11، وتقاااا  القصاااايدة فااااي 55-51( ص19حجااار" باااارقم )

فقاااط تنساااب إلاااى " بشااار بااان أباااي داااازم " اعتماااادان علاااى تصااااري        5،1،1األبياااات 
ق إلااى ديااوان " بشاار" ألدرك أن أكثاار "الزبياادي  " فااي تاااج العااروس، ولااو رجاا  المحقاا

أبياااات هااا ه القصااايدة تنساااب لبشااار، وليسااات ثالثاااة أبياااات فقاااط، فقاااد طالعااات دياااوان       
، 11، 9، 11، 11، 11، 1، 8، 9، 5، 1، 1"بشااار " فوقفااات فياااه علاااى األبياااات 

، ضاامن 119-115مان قصايدة " أوس" علاى ها ا الترتياب فاي دياوان " بشار" ص9
قالهاااا فاااي رثااااء أدياااه " ُسااام ير"، وهااا ه األبياااات تحتااال فاااي  بيتاااان 11قصااايدة تقااا  فاااي 
 .11،11، 18 -19، 11-9القصدة األرقام 

(3) 
 )من الطويل(

 وال َيْحِمُل  الماِشيَن إال الَحَواِملُ  وما َيْنَهُض الَباِزي بغيِر َجَناِحهِ 

ه من الدزانة         88ص19أورد المحقق ه ا البيت في القصيدة  رَّج  ، ود 
 .111، والحماسة البصرية 1/119

قلااات: والبيااات ينساااب أيضاااان " لعبياااد بااان األبااارص" فاااي المنتحااال" للثعاااالبي" 
بروايااة: " غياار الحواماال "، ولاام أجااده فااي ديوانااه ، ووجاادت فيااه قصاايدة علااى  191

وزنااااه وقافيتااااه، وتااااوارد علااااى صاااادر هاااا ا البياااات عاااادد ماااان شااااعراء العربيااااة ماااانهم:            
، وورد عجاازان 1/195داللااه باان أبااي" فااي الحماسااة البصاارية "قتااادة باان جرياار أو عب

لبيت ادتلإ في نسبته بين " قيس بن عاصم المنقري"، و"مسكين الادارمي " برواياة 
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، والجادير 1/181": " وهل ينه " في بع  المصاادر؛ منهاا: الحماساة البصارية 
  كره أن المقطوعة التي اشتملت على ه ا البيت ومطلعها:

 ِداللِه ما أَنا قاِئلُ يزيَد بَن عب يا رَاِكبًا إما َعرْضَت َفَبّلَغنْ 

( فااي مسااتدركه 9وكاا لك المقطوعااة التااي اسااتدركها " المدتااار حسااني" تحاات رقاام)
وقال: إنها تابعة لها، وهما مان قصايدة واحادة، هاتاان المقطوعتاان ال تشابهان شاعر 

ن البياات األول مااان األبيااات التااي اساااتدركها   "أوس باان حجاار" فااي لغتاااه وأساالوبه، وا 
، وهاو " ألوس" فاي 19والشااهد  1/185"المدتار " ورد بال نسبة في دزاناة األدب 

 .1/99كتاب الزينة 
 (1) 

وفي الديوان طارفة من أشطار األبيات وردت في شعر" أوس بن حجر "، وفي 
شعر غيره، كان من الواجب على المحقق أن يقإ عليها، ويشير إليها، كما فعل 

 وه ا بيان  لك: م  غيرها،
 )أ(

 :9قال " أوس بن حجر" ص
 )من الطويل(

 َوَوْجهًا ُتَرى فيه الكآبُة َتْجَن ُ  َفَلْم أَر َيْومًا َكاَن أْكَثَر باكياً 

 1/19ورد صدر ه ا البيت فاي دياوان " عمارو بان أحمار البااهلي" )بتحقيقاي( 
 برواية:

با َيْومًا َكاَن أْكَثَر َغارةً  َفَلْم أرَ   َوَشْمسًا أَبْت أْطَناُبها أن َتَقضَّ

 
 ) ( 
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 :91وقال " أوس" ص
 )من الطويل(

 َنَوى الَقْسِ  َعرَّاصًا ُمَزّجًا منصَّال َأَصمَّ ُرَدْيِنّيًا َكأنَّ ُكُعوَبه

وورد صااااادره وجااااازء مااااان عجااااازه أيضاااااا فاااااي دياااااوان " عمااااارو بااااان أحمااااار البااااااهلي"            
 برواية: 1/119

 )من الطويل(

 ِ  َنِقّي التْمِر ِعْنَد الَعَواِجمَنَوى الَقسْ  َفَهزَّ ُرَدْينّيًا َكأنَّ ُكُعوَبه

 )ج( 
 :89وقال " أوس " ص

 )من الطويل(

 ِسَناٌن َكِنْبرَاس النِّهامّي ِمْنَجلُ  َمعي ماِرٌن لْدٌن ُيخّلي َطريَقةً 

    وورد عجاااازه عجاااازان لبياااات نسااااب " لألسااااود باااان يعفاااار النهشاااالي" فااااي اللسااااان )نهاااام(        
 )ط دار المعارإ( برواية: 9/1591

 سنانًا كِنْبراِس الّنهاميِّ ِمنَجال وفاِقِد َمْوالُه أعارت ِرماُحنا

 )د(
 :51وقال " أوس " 

 )من الطويل(

 إذا اصَفرَّ آفاق السََّماِء من الَقْرسِ  َمَطاِعيُن في الَهْيَجا مطاِعيُم للِقَرى

 :198فاإ بن ندبة " وورد صدره عجزان لبيت ورد في ديوان " د
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 مطاعيَن في الهيجا مطاعيم للجرم أبى الشَّْتَم أني َسّيد وابن َسادة  

 ، وهو:191وورد صدره أيضان صدر بيت نسب " لحسان بن ثابت" في ديوانه ص 

 إذا الَحرُ  كانت كالَحِريق الُمَضرَّمِ  مطاعيُم بالَمْشَتى َمَطاِعيُن بالَقَنا

علااى  -تغمااده اللااه برحمتااه -عليااق عبااد القااادر البغااداديوال بااد لنااا ماان أن ناا كر ت
ه ا البيت في قوله: " ه ا البيت من شواهد اإليضا  ألبي علي الفارساي، وقاال شارا  

مان القصايدة  1-1أبياته: البيت آدر أبيات ألوس بن حجر، وقبله: " )ورو  األبياات 
ان أوس بان حجار فرأيات التي اشتملت على البيت(، ثم عقَّب قارالن: " ورجعت إلى دياو 

هاا ه األبيااات الثالثااة ولاام أجااد بعاادها البياات المستشااهد بااه، ولكنااي أوردتهااا تبعااان لشاار  
 أبيات اإليضا ".

 األوهام اإليقاعية:(4)

اشاااتمل دياااوان " أوس بااان حجااار" علاااى طارفاااة مااان األوهاااام اإليقاعياااة منهاااا ماااا 
بطريقاااة غيااار يكمااان فاااي كسااار الاااوزن، ومنهاااا ماااا يتمثااال فاااي كتاباااة بعااا  األبياااات 

صااحيحة، فماان األبيااات  ات الااوزن المدتاال،  لااك البياات الاا ي رواه المحقااق عاشااران 
 على ه ه الصورة: 1في القصيدة رقم 

(1) 

 ُل وبالشَّول في الَفَلِق العاِش ِ  وباألدِم ُتْحَدى عليها الرِّحا

وهو من المتقارب، وقد ورد البيت السابق فاي لساان العرب)فلاق( علاى الصاورة 
 تية:اآل

 وبالشَّول في الَفلِق العاِش ِ  وباألدِم ُتْحَدى عليها الرِّحال

ونعاااود إلاااى رواياااة الاااديوان فاااأقول: لعااال " البااااء " قبااال كلماااة الشاااول زارااادة مااان 
النساااف فااأدت إلااى اضااطراب الااوزن، ولااو حاا إ حاارإ " الباااء"، لمااا أد   لااك إلااى 

 ادتالل المعنى.
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 (2) 

 وفي ِضْبينِه ثعلٌ  ُمْنَكِسرْ  أْحَمَر َجْعدًا عليِه النَّسورُ وَ 

، وهااو ماان المتقااارب التااام، وقااد 11هكاا ا رو  المحق ااق الفاضاال هاا ا البياات ص
أورده المحقق علاى الصاورة التاي أثبتناهاا، وهاو ما  ها ه الصاورة مضاطرب، ولايس 
ثمة اتفاق بينه وبين بقية أبياات القصايدة، فتفعيلاة العارو  فاي القصايدة مح وفاة، 

إ الساابب الدفيااإ ماان آداار التفعيلااة، وتفعيلااة العاارو  فااي هاا ا والحاا إ هااو حاا 
البيااات غيااار مح وفاااة، وأر  أن الاااواو فاااي بداياااة الشاااطر الثااااني زياااادة مااان النسااااف 

 أيضان، كما أن الصورة الصحيحة التي ينبغي أن يكتب عليها البيت هي:
 ُر في ِضْبِنِه َثْعَلٌ  ُمْنَكَسرْ  وأحمَرَجْعدًا َعَلْيِه النسو

، واللسان )ضبن(            591/ 5 ا وردت صورته وروايته في الحيوان وهك
1/1551. 

(3) 

 ثمَّ ُنَجْعِجُع فيها الجزرْ  نُخلُّ الدياَر َورَاَء الديارِ 

علاااااى الصاااااورة الساااااابقة  11ص 11( فاااااي القصااااايدة 11أثبتاااااه المحقاااااق بااااارقم)
 والصورة الصحيحة لكتابته هي:

 ر ُثمَّ ُنَجْعِجُع فيها الجزرْ  َنُحلُّ الدَِّياَر َورَاَء الدَِّيا

 أَلنَّه مدّوٌر.

 اإلشارة إلى القصور في تخري  األبيات والعشوائية في ترتيبها:(5) 
لعاال أهاام مااا يلحظااه الاادارس علااى ديااوان " أوس باان حجاار " هااو القصااور فااي 
تدريج األبيات، وعدم االستقصاء فاي تتبعهاا فاي مظانهاا المدتلفاة لمحاولاة التَّثبات 

ن صااحة نساابتها إلااى " أوس " فكااان المحقااق يكتفااي باقتناااص البياات أو األبيااات ماا
مااان بعااا  المصاااادر، ويزهاااد فاااي الرجاااوش إلاااى بقياااة المصاااادر، وهااا ا ماااا أد  إلاااى 
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ضعإ التحقيق، ففاته شعر كثير" ألوس"، ونسب " ألوس " ما ليس لاه، ولام يشار 
لديوان، ولم يض  بين إلى الشعر المتداف  مما ورد فيما صحت نسبته "ألوس" في ا

أيدينا كل رواياات األبياات فاي المصاادر، وكياإ لاه  لاك وهاو لام يقاإ أصاالن علاى 
كااال مصاااادر األبيااااات، وساااوإ أسااااوق بعااا  األمثلااااة للداللاااة علااااى القصاااور فااااي 

 التدريج، والعشوارية في ترتيب األبيات:
رَّجهماااااا مااااان مصااااادر حاااااديث، ال يعتاااااد باااااه فاااااي 19ص 9، 9البيتاااااان  (1) د 

مااااي وهااااو شاااعراء النصاااارانية، وهمااااا فاااي مجموعااااة المعاااااني   التحقياااق العل
1/119. 

أبيات في مدطوط مساالك  8فقد ورد منها  18ص 11أما القصيدة رقم  (1)
 1األبصار لم يشر إليها المحقق في التدريج، ويازاد علاى تداريج البيات 

 .199من القصيدة نفسها المقصور والممدود للقالي 

، 111مقصااور والمماادود للقااالي ياازاد علااى تدريجااه: ال 11ص 8البياات  (1)
 وروايته فيه هي: " بينهن وال ".

يااااازاد علاااااى تدريجاااااه نضااااارة اإلغاااااري  فاااااي نصااااارة  11ص 11البيااااات  (1)
 برواية: " قوداء مرشير". 111القري  

 .588يزاد على تدريجه: البارش  11ص 11البيت  (5)

يزاد على تدريجه ما يلي: الحروإ للدليل بن أحمد  55ص  11البيت  (9)
والتنبيه  111، وشر  ما يق  فيه التصحيإ 1/111اللغة ، ومقاييس89

، والتنبيهاااات علاااى 11، ومجاااالس العلمااااء 119علاااى حااادوث التصاااحيإ
 .99أغاليط الرواة 

، والبااارش 19ياازاد علااى تدريجااه: دلااق اإلنسااان لثاباات  91ص 9البياات  (9)
) كهمك ال جد الشباب يظلني(، وهي رواية :، وروايته فيه هي81للقالي 

ايااة الااديوان كااان ماان الممكاان الوقااوإ عليهااا لااو قااام المحقااق مدالفااة لرو 
 بمالحقة األبيات في مصادرها المتعددة.
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، 1/159يااازاد علاااى تدريجاااه ماااا يلاااي: البياااان والتبياااين  95ص1البيااات  (9)
، وروايااااة صااااادره فاااااي 189، وأدب الكتااااااب 119وتصااااحي  التصاااااحيإ 

مدالفاة  البيان والتبيين هي: " شتى مراجلهم فوضى نساكهم" وهاي رواياة
تمامااااان لروايااااة الااااديوان، مااااا كااااان ينبغااااي للمحقااااق أن يهماااال إثباتهااااا فااااي 

 الديوان.

بيتااان فااي مدطااوط  19، ورد ماان هاا ه القصاايدة 91ص 15القصاايدة رقاام  (8)
 لم يشر المحقق إليها في التدريج. 91-11/91مسالك األبصار 

، 19يااازاد علاااى تدريجاااه ماااا يلاااي: الناااوادر ألباااي زياااد 89ص 19البيااات  (11)
، وهاو بااال نسابة فااي شاامس 111والمماادود ألباي علااي القااالي  والمقصاور

 وروايته في المقصور والممدود هي " تقاه....ب اك". 1/199العلوم 

، ومجماال 1/111ياازاد علااى تدريجااه مايااأتي: الجاايم  89ص 18البياات  (11)
 .15/119، والمدصص 1/91اللغة 

يااازاد علاااى تدريجاااه: اتفااااق المبااااني وافتاااراق المعااااني  119ص 1البيااات  (11)
1/189. 

ومثل ه ا كثير، كماا نلحاظ أن المحقاق لام يكلاإ نفساه الرجاوش إلاى بعا  
المصادر األ صيلة في جمعه لمجموعة من األبيات، فكان يكتفي بالتقاطها من 

فقاد اعتماد فاي جما   18، 19، 11مصادر حديثة، كما فعال فاي المقطوعاات 
 لااك آنفااان، األولااى علااى المستشاارق " جاااير"، وتابعااه فااي وهمااه، وقااد أوضااحنا 

واعتمد في جم  الثانية على المستشرق "جاير "، و" لويس شيدو "، وقد وِهماا 
فاااي نسااابتها "ألوس"، وتابعهماااا المحقاااق فاااي  لاااك فنساااب المقطوعاااة    "ألوس" 
وِهااي ليساات لااه، واعتمااد فااي جماا  الثالثااة علااى كتاااب المسااتطرإ وهااو مصاادر 

لمقطوعاة وهماان إلاى " متأدر، حدث فيه تحريإ لام يفطان إلياه المحقاق فنساب ا
أوس " مااااا  أنهاااااا وردت فاااااي بعااااا  المصاااااادر منساااااوبة لغياااااره كماااااا سااااابق أن 
أوضااحنا، وماان هنااا يتبااين لنااا مااد  دطااورة االعتماااد علااى المصااادر الحديثااة، 

 وعدم الرجوش إلى المصادر األصيلة في التحقيق العلمي.
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كان ه ا بالنسبة للقصور وعدم االستقصاء في تداريج األبياات، أماا 
ن الترتيب العشواري فظاهر في كثير من األبيات التاي اجتهاد المحقاق ع

فَّااإ عاان  فااي ترتيبهااا، ولااو كلااإ نفسااه مالحقااة األبيااات فااي مصااادرها لد 
نفسه عناء الترتيب بوقوفه على كثير من األبياات مرتباة ترتيباان متناساقان، 
وبشااكل أكثاار دقااة ماان الترتيااب الاا ي اجتهااد فااي إقامتااه، وأورد علااى  لااك 

 ألمثلة اآلتية:ا
أبيااااااات، وردت كلهااااااا فااااااي  1وهااااااي تقاااااا  فااااااي  11( ص19المقطوعااااااة ) (1)

االقتضاااب فااي شاار  أدب الكتاااب ولاام يلتاازم المحقااق بترتيبهااا كمااا وردت 
بل التزم بترتيب كتاب التعازي والمراثي ال ي أورد ثالثة أبيات فقط منها 

محقااق كماا يسااتنتج ماان تدريجااه لهاا فااي نهايااة الااد يوان، ها ا، ولاام يشاار ال
إلاى االداتالإ الاوارد فااي ترتيبهاا فاي االقتضاااب وترتياب االقتضااب هااو 

1 ،1 ،1 ،1. 
أبيات وقام بالفصل بين البيتين  9أوردها في  19ص 11المقطوعة رقم  (1)

األولاااين، والثالاااث باااثالث نجيماااات كماااا فصااال باااين الثالاااث وباااين الرابااا ، 
 ك لك فصل بين الدامس والسادس.

أبياات فاي 9ي النيرماني" من ها ه المقطوعاة وأقول: لقد أورد " البهار
بتسلساال محكاام، وبترتيااب مدااالإ 111مدطوطااه منثااور المنظااوم الورقااة 

، وبيات لام 1، ثام بيتاان لام ياردا فاي الاديوان 1، 1لترتيب المحقاق، هاو: 
يرد في الديوان، واألبيات التي لم تارد فاي الاديوان وردت فاي مساتدرك  " 

 حاتم غنيم".
أبيااااااات، ورو   9: أوردهااااااا المحقااااااق فااااااي 19ص (11القصاااااايدة رقاااااام )  (1)

دمسااة أبيااات، وقااال إن 5/191"محمااد باان أياادمر" منهااا فااي الاادر الفريااد 
هو األول ثم رو  بعدهما : األبيات  -كما أورده المحقق –البيت الثاني 

 كما وردت في الديوان. 9، 9، 1
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بيتاااان، واجتهاااد فاااي  19أوردهاااا المحقاااق فاااي  59( ص19القصااايدة رقااام ) (1)
هااا حسااب مااا تااراء  لااه ماان تاارابط المعنااى، وقااد وقفاات علااى بعاا  ترتيب

 -، وبياات زارااد15األبيااات متعانقااة فااي بعاا  المصااادر، فمااثالن األبيااات 
علاى ها ا الترتياب فاي منثااور  -11أورده  " حااتم غنايم " فاي مساتدركه، 

 .99المنظوم 

في المعاني  11، 11، 11، 1، 15ووردت األبيات  99المقطوعة ص  (5)
 وبترتيب مدالإ لترتيب المحقق لها. 1111-1/1111انقة الكبير متع

جماا  المحقااق أبياتهااا الساابعة ماان مصااادر شااتى  111ص 15القصايدة   (9)
واجتهااااد فااااي ترتيااااب أبياتهااااا معتماااادان فااااي  لااااك ترتيااااب الجاااااحظ لألبيااااات           

، بياااد أنناااا وقفناااا علاااى ترتياااب آدااار 11-1/11فاااي البياااان والتبياااين 1-9
للقصاايدة بأكملهااا  91-91ه البرصااان والعرجااان أورده الجاااحظ فااي كتاباا

بمااا فيهااا البيااات الساااب ، وهاااو لاام يااارد فااي الاااديوان ممااا حااادا بنااا إلاااى أن  
نقااااول: كااااان ينبغااااي االلتاااازام بترتيااااب األبيااااات مجتمعااااة كمااااا وردت فااااي 
البرصااان والعرجااان، او حتااى علااى األقاال اإلشااارة إلااى ادااتالإ الترتيااب 

 أثناء تدريج القصيدة.

، 1، 9، 5، 1، 1الاااا ي ورد فااااي البرصااااان والعرجااااان هااااو:  والترتيااااب
9،1. 

 

  
 
 
 
 

 المصادر
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ألباااااااااي الطياااااااااب عباااااااااد الواحاااااااااد بااااااااان علاااااااااي اللغاااااااااوي الحلباااااااااي                اإلبننننننننندال:  -1
مطبوعاات مجما  اللغاة  -تحقيق: عز الدين التناودي -ها تقريبان( 151)ت

 م.1891 -العربية بدمشق
قاسم عبد الرحمن بن إساحاق الزجااجي ألبي ال اإلبدال والمعاقبة والنظائر: -1

 –مجماا  اللغااة العربيااة  -تحقيااق عااز الاادين التنااودي -هااا تقريبااان(119)ت
 م.1891-دمشق

صااححه:  -هااا(151ألبااي الحساان علااي محمااد الماااوردي )ت أد  الننوزير: -1
 م.1881 1ط  -القاهرة -مكتبة الدانجي-حسن حسين

 -الحساين المباارك تحقياق : عباد -ألبي القاسام الزجااجي أخبار الزجاجي: -1
 م.1891 -بغداد -دار الرشيد

ألبي محمد عباد الكاريم بان إباراهيم  اختيار الممتع في علم الشعر وعمله: -5
دار المعااااارإ  -تحقيااااق : محمااااود شاااااكر القطااااان -هااااا(115النهشاااالي)ت

 م.1895-1ط -مصر

ألبااي  األشننباه والنظننائر مننن أشننعار المتقنندمين والجاهليننة والمخضننرمين: -9
ها( ابني هشام تحقياق 181ها(، وأبي عثمان سعيد )ت191بكر محمد) ت
 م.1111 -القاهرة –الهيرة العامة لقصور الثقافة  -: محمد يوسإ

لعبداللاه بان محماد بان  إصالح الخلل الواقع فني الجمنل )جمنل الزجناجي(: -9
اااااااي  ) س  دار  -تحقياااااااق : حمااااااازة النشااااااارتي -هاااااااا(511-111السااااااايد الب ط ل ي و 

 م.1898-1ط -الريا  -المريخ

تحقيق لفيإ مان المحققاين  -ها(159ألبي الفرج األصفهاني )ت اأَلغاني: -9
 -الهيراااة المصااارية العاماااة للكتااااب -ب شاااراإ: محماااد أباااي الفضااال إباااراهيم

 م.1881

تحقيااااق:  -الباااان الساااايد البطليوسااااي االقتضننننا  فنننني شننننرح أد  الكتننننا : -8
 م.1891-الهيرة المصرية العامة للكتاب -مصطفى السقا، وآدر
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 -القااهرة -مكتباة الداانجي -تحقيق: عبدالسالم هاارون زجاجي:األمالي لل -11
 ها.1191

هبااااااااة اللااااااااه علااااااااي باااااااان محمااااااااد الحسااااااااني                         األمننننننننالي البننننننننن الشننننننننجري: -11
-1ط -مكتباااااة الداااااانجي -تحقياااااق محماااااود الطنااااااحي -هاااااا(151-511)

 م.1881

 الهيرااة –هااا( 151ألبااي علااي باان إسااماعيل باان القاساام القااالي )تاألمننالي: -11
 م.1895-المصرية العامة للكتاب

 -مكتبااااة النهضااااة -تحقيااااق: هاشاااام الطعااااان -ألبااااي علااااي القاااالي البننننارع: -11
 م.1891-1ط -بيروت -بغداد، دار الحضارة

ألباااي عثماااان عمااارو بااان بحااار  البرصنننان والعرجنننان والعمينننان والحنننوالن: -11
مكسساااااة  -تحقياااااق : محماااااد مرساااااي الداااااولي -هاااااا(155-151الجااااااحظ )

 م.1881-5ط -سوريا -الرسالة

عباد الاارازق  البرهنان عمننا فني ديننوان علنني بنن الجهننم منن وهننم ونقصننان: -15
بحاااث نشااار فاااي مجلاااة العااارب علاااى حلقاااات متعاااددة بداياااة مااان     –حاااويزي 

س 9، 9ها، وال يزال ينشار حتاى اآلن ج1115الربيعان  -18س 8/11 
 ها.11-1119

تحقيااااق : وداد  -هااااا(111ألبااااي حيااااان التوحياااادي ) البصننننائر والننننذخائر: -19
 م.1899ط –دار صادر  بيروت  –قاضي ال

ألبااي عماار  بهجننة المجننالس وأنننس المجننالس وشننحذ الننذاهن والهنناجس: -19
تحقيااااق :  –هااااا( 191-199) -يوسااااإ باااان عبداللااااه باااان محمااااد القرطبااااي

 د.ت. -بيروت -دار الكتب العلمية -محمد مرسي الدولي

 -تحقيااق: عبااد السااالم هااارون –ألبااي عثمااان الجاااحظ  البيننان والتبيننين: -19
 م.1111-مصر –لهيرة العامة لقصور الثقافة ا
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لمحب الدين أبي الفي  السايد محماد  تاج العروس من جواهر القاموس: -18
 ها(.1119مصر  –المطبعة الديرية  –ها( 1115مرتضى الزبيدي)ت

ترجماة  -الجازء الثااني -المجلاد الثااني -فكاد سزكين تاريخ التراث العربي: -11
 م.1891-1ط -رانإي-قم -مطبعة يهمن -: عرفة مصطفى

 –الباان حمادون؛ محماد بان الحسااين بان محماد بان علااي  التنذكرة الحمدونينة: -11
 م.1891-1ط -بيروت -معهد اإلنماء العربي -تحقيق : إحسان عباس

 -للعالَّمااااة داود األنطاااااكي تننننزيين األسننننواق بتفصننننيل أشننننواق العشنننناق: -11
 م.1881-1ط -عالم الكتب بيروت -تحقيق: محمد التونجي

 –هااا( 191-191ألبااي منصااور محمااد باان أحمااد األزهااري) :تهننذي  اللغننة -11
 د.ت. -الدار المصرية للتأليإ والترجمة -تحقيق: ندبة من المحققين

قاادم لااه : عبااد  -هااا(111-11لوهااب باان منبااه) التيجننان فنني ملننوك حميننر: -11
 م.1889-القاهرة -الهيرة العامة لقصور الثقافة -العزيز المقال 

 -بااان أحماااد، وابااان الساااكيت، والااارازيللدليااال  ثالثنننة كتننن  فننني الحنننروف: -15
القااااهرة، دار الرفااااعي  -مكتباااة الداااانجي -تحقياااق: رمضاااان عباااد التاااواب

 م.1891 -1ط -بالريا 

ألبااي الريحااان محمااد باان أ حمااد البيرونااي  الجمنناهر فنني معرفننة الجننواهر: -19
 د.ت.-القاهرة -مكتبة المتنبي –ها( 111)ت

 -لفياإ مان المحققاينتحقياق:  -هاا(111ألباي عمارو الشايباني )ت الجيم: -19
 م.1895-1891-الهيرة العامة لشكون المطاب  األميرية

 -البن هشام: تأليإ: عبد القادر البغدادي حاشية على شرح بانت سعاد: -19
 م.1891 -فسبادن -ط فرانتس -تحقيق: نظيإ دواجة 

وضا   -هاا(191ألبي عبادة الوليد بن عبياد البحتاري)ت حماسة البحتري: -18
 م.1888-1ط -بيروت -دار الكتب العلمية -حواشيه: محمود ديوب
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لصدر الادين علاي بان أباي الفارج بان الحسان البصاري  الحماسة البصرية: -11
طبعاااة المجلاااس األعلاااى  -تحقياااق : عاااادل ساااليمان جماااال –هاااا( 959)ت

 م.1899-القاهرة -للشكون اإلسالمية

الهيراااة العاماااة  -للجااااحظ: تحقياااق وشااار : عباااد الساااالم هاااارون الحينننوان: -11
 م.1111-مصر -لثقافةلقصور ا

لعباااد القاااادر بااان عمااار البغااادادي           خزاننننة األد  ولننن  لبنننا  لسنننان العنننر : -11
 -مكتبااااااة الدااااااانجي -تحقيااااااق: عبااااااد السااااااالم هااااااارون -(1111-1181)

 مصر.

 -هاااا(911لمحماااد بااان أيااادمر المحياااوي )ت الننندر الفريننند وبينننت القصنننيد: -11
العلااوم  معهااد تاااريخ -مدطااوط أشاارإ علااى طباعتااه مصااوران فااكاد ساازكين

 .1898-1899–ألمانيا  -فرانكفورت -العربية واإلسالمية

هاااا( : تحقياااق : 118ألباااي عبيااادة معمااار بااان المثناااى التيماااي )ت النننديباج: -11
 -القااااهرة -مكتباااة الداااانجي -عبداللاااه الجرباااوش، : عباااد الااارحمن العثيماااين

 م.1881-1ط

تحقياااق:  –هاااا( 191ألباااي القاساام إساااحاق باان إباااراهيم الدتلااي)ت الننديباج: -15
 م.1881-1ط -دار البشارر -إبراهيم صال 

 -تحقيااااق: محمااااد حسااااين -الكبياااار )ميمااااون باااان قاااايس( ديننننوان األعشننننى: -19
 م.1891-9ط -مكسسة الرسالة

 -دار المعاارإ -تحقياق: محماد أباي الفضال إباراهيم ديوان امنرئ القنيس: -19
 .1891-5ط -مصر

 -دار صااااادر -تحقيااااق : محمااااد يوسااااإ نجاااام ديننننوان أوس بننننن حجننننر: -19
 م.1898-1ط -بيروت

 -مصار -دار المعاارإ -تحقياق: حساين كامال الصايرفي ديوان البحتري: -18
 م.1891-1ط
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الادار التونساية، -تحقياق: محماد الطااهر بان عاشاور ديوان بشار بنن بنرد: -11
 م.1899 -الجزارر -الشركة الوطنية للنشر

مطبوعاااات  -تحقياااق : عااازة حسااان دينننوان بشنننر بنننن أبننني خنننازم األسننندي: -11
 م.1891-دمشق -مديرية إحياء التراث القديم

-بياروت -دار صاادر -تحقياق : دليال العطياة -ديوان توبة بنن الحمينر -11
 م.1899-1ط

 -دار مصار للطباعاة -جم  وتحقيق : حساين نصاار ديوان جميل بثينة: -11
 م.1898

 -مكتباااة الداااانجي -تحقياااق: عاااادل ساااليمان جماااال دينننوان حننناتم الطنننائي: -11
 م.1881-1ط -القاهرة

 -دار المعااارإ -يد حنفااي حساانينتحقيااق : ساا ديننوان حسننان بننن ثابننت: -15
 م.1891-مصر

تحقياق:  إسنالميون(: ضنمن كتا )شنعراء -ديوان)شعر( خفاف بنن ندبنة -19
 م.1891-1ط -بيروت -عالم الكتب -نوري حمودي القيسي

شاار : أحمااد باان حاااتم  -هااا(119)غاايالن باان عقبااة ت ديننوان ذي الرمننة: -19
 -يااروتب -مكسسااة الرسااالة -تحقيااق: عبااد القاادوس أبااو صااال  -الباااهلي

 م.1881-1ط

مكتباااة  -تحقياااق وتحليااال ونقاااد : علاااي الجنااادي دينننوان طرفنننة بنننن العبننند: -19
 م.1859–األنجلو المصرية 

مطبعاة عيساى الباابي  -تحقياق : حساين نصاار ديوان عبيد بنن األبنر : -18
 م.1859-1ط -مصر -الحلبي

دار  –تحقياااق: محماااد يوساااإ نجااام  دينننوان عبيداللنننه بنننن قنننيس الرقينننات: -51
 م.1899 -لبنان -بيروت
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-بيااروت -دار صااادر -بعنايااة: كاارم البسااتاني ديننوان عننروة بننن الننورد: -51
 د.ت.

تحقياق وشار  وتقاديم : عباد الارازق عباد  ديوان عمنرو بنن أحمنر البناهلي: -51
 -كلياة اللغاة العربياة -الجزء الثاني مان رساالة الماجساتير -الحميد حويزي
 م.1881 -جامعة األزهر

معهاااااد  -الصااااايرفيتحقياااااق: حسااااان كامااااال  دينننننوان عمنننننرو بنننننن قميئنننننة: -51
 م.1895-المدطوطات العربية

الهيرااة المصاارية  -بعنايااة: محمااد عناااني ديننوان عنتننرة بننن شننداد العبسنني: -51
 م.1111-العامة للكتاب

 د.ت.-بيروت -دار صادر-بعناية: كرم البستانيديوان الفرزدق:  -55

 د.ت.-بيروت –دار صادر  ديوان لبيد بن ربيعة العامري: -59

معهاااااد  -ياااااق: حسااااان كامااااال الصااااايرفيتحق دينننننوان المنننننتلمس الضنننننبعي: -59
 م.1891 -المدطوطات العربية

 -دار صاادر -تحقياق: كاارين صاادر ديوان المرقشين؛ األكبنر واألصنغر: -59
 م.1899-1ط -بيروت

 –هااا( 181ألبااي هااالل الحساان باان عبداللااه العسااكري)ت ديننوان المعنناني: -58
 د.ت. -القاهرة -مكتبة القدسي -تصحي : كرنكو

 -مصر -مطبعة النهضة -: كمال مصطفىتحقيق ديوان معن بن أوس: -91
 م.1819-1ط

ضااااامن كتاااااااب منصااااااور بااااان إسااااااماعيل الفقيااااااه                ديننننننوان منصننننننور الفقيننننننه: -91
 م.1891-القاهرة -: عبد المحسن القحطاني-ها(: حياته وشعره119)ت

دار  -تحقياااااق: محماااااد أباااااي الفضااااال إباااااراهيم دينننننوان النابغنننننة النننننذبياني: -91
 م.1895-1ط -مصر -المعارإ
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تحقياق:  –ضمن كتااب )شاعراء إساالميون(  ان)شعر( النمر بن تول :ديو  -91
 م.1891 -1ط -بيروت -عالم الكتب -نوري حمودي القيسي

باااان محمااااود  لجااااار اللااااه أبااااي القاساااامربيننننع األبننننرار ونصننننو  األخبننننار:  -91
 د.ت. -بغداد -تحقيق : سليم النعيمي –ها( 519الزمدشري )ت

عري؛ أحمد بن عبداللاه التناودي ألبي العالء الم رسالة الصاهل والشاح : -95
 -مصاار -دار المعااارإ -تحقيااق: عارشااة عبااد الاارحمن -هااا(191-118)
 م.1891-1ط

للحسان ِإليوساي تحقياق د: محماد الحجاي،   زهر األكم فني األمثنال والحكنم: -99
 م.1891-1ط -الدار البيضاء -دار الثقافة -ومحمد األدضر

بااان حمااادان الاااارازي      ألباااي حااااتم أحمااااد الزيننننة فنننني الكلمنننات اإلسننننالمية:  -99
 م.1859-القاهرة -تحقيق: حسين الهم اني –ها( 111)ت

هاااا( تحقياااق: عباااد 195ألباااي ساااعيد الساااكري)ت  شنننرح أشنننعار الهنننذليين: -99
 م.1895-مطبعة المدني –مكتبة العروبة  -الستار أحمد فراج

 -ألبااي زكريااا يحيااى باان علااي التبرياازي الشااهير بالدطيااب شننرح الحماسننة: -98
 د.ت. -وتبير  -عالم الكتب

ألبي أحمد بن محمد المرزوقي، نشره: أحمد أمين،  شرح ديوان الحماسة: -91
 م.1888-1ط -بيروت -دار الجيل -عبد السالم هارون

مطبعااة دار الكتاااب  -ألباااي سااعيد الساااكري شننرح دينننوان كعننن  بننن زهينننر: -91
 م.1111-1ط –المصرية 

تحقياق: فدار  -صنعة أبي العباس ثعلب شرح شعر زهير بن أبي سلمى: -91
 م.1891-1ط-بيروت–دار اآلفاق الجديدة  -لدين قباوةا

هااا( 191-181) -ألبااي أحمااد العسااكري شننرح مننا يقننع فيننه التصننحيف: -91
 -1ط-مصاااار -مطبعااااة مصااااطفى الحلبااااي -تحقيااااق: عبااااد العزيااااز أحمااااد

 م.1891



 58 

 -مكتبااة اآلداب -جمعااه: لااويس شاايدو شننعراء النصننرانية فنني الجاهليننة: -91
 د.ت. -1ط

صانعه وقادم  هنن(:392زينز الجرجناني )تشعر القاضي علي بنن عبند الع -95
 م.1111-1ط-مطبعة الشروق -له : عبد الرازق حويزي

ألباااي محماااد عباااد اللاااه بااان مسااالم بااان قتيباااة الااادينوري            الشنننعر والشنننعراء: -99
 -مصاااااار -دار المعااااااارإ -تحقيااااااق: أحماااااد محمااااااد شااااااكر -هاااااا(199)ت

 م.1891

ألبااي منصااور المنسااوب  الشننكوى والعتننا  ومننا وقننع للخننالن واألصننحا : -99
 -تحقيااااق : إلهااااام المفتااااي -هااااا(118عبااااد الملااااك باااان محمااااد الثعااااالبي)ت

 م.1111-1ط -11السلسلة التراثية برقم  -الكويت

لنشااوان بان سااعيد الحميااري  شننمس العلننوم ودواء كننالم العننر  مننن الكلننوم: -99
 د.ت. -بيروت -عالم الكتب -تصحي : عبدالله اليمني -ها(591)ت

إلساااماعيل بااان حمااااد الجاااوهري العربينننة: تننناج اللغنننة وصنننحاح  الصنننحاح: -98
-1ط -دار العلم للمالياين -تحقيق: أحمد عبد الغفور عطا -ها(189)ت

 م.1898

 -تحقياق علاي متاولي صاال  -ألباي حياان التوحيادي الصداقة والصنديق: -91
 د.ت. -مصر –مكتبة اآلداب 

ألبااااي عماااار محمااااد باااان عبااااد الواحااااد الزاهااااد              العشننننرات فنننني غرينننن  اللغننننة: -91
 م.1891-1ط -األردن -الدار الوطنية -تحقيق: يحيى جبر–ها( 115)

 –هاااا( 119ألحماااد بااان محماااد بااان عباااد رباااه األندلساااي )ت العقننند الفريننند: -91
 -مصااار -لجناااة التاااأليإ والترجماااة والنشااار -تحقياااق: أحماااد أماااين وآدااارين

 م.1898
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هااااا(: تحقيااااق : مهاااادي 195-111للدلياااال باااان أحمااااد الفراهياااادي)العننننين:  -91
 -دار الشاااااكون الثقافيااااااة العاماااااة بغااااااداد -هيم السااااااامراريالمدزوماااااي: إبااااارا

 م.1891
ألبي الحسن علي بن عبد  عين األد  والسياسة وزين الحس  والرئاسة: -91

مطبعاااة مصاااطفى  -الااارحمن بااان هااا يل)من علمااااء القااارن الثاااامن الهجاااري(
 م.1898-مصر -الحلبي

 -طبعااااة دار الكتااااب المصاااارية -الباااان قتيبااااة الاااادينوري عيننننون األخبننننار: -95
 م.1815

ألبي إساحاق برهاان  غرر الخصائ  الواضحة ودرر النقائ  الفاضحة: -99
 د.ت. -بيروت -دار مصعب -الدين الكتبي المعروإ بالوطواط

تحقيااااق  -(195-189ألبااااي إسااااحاق إبااااراهيم الحربااااي) غرينننن  الحننننديث: -99
 م.1895 -1ط -دار المدني -ودراسة: سليمان العابد

ري: تحقياق : فدار الادين للزمدشا القسطاس المستقيم في علم العنروض: -99
 .1898 -1ط -بيروت -مكتبة المعارإ -قباوة

تحقيق: عوني عبد  -ألبي يعلي عبد الباقي بن المحسن التنودي القوافي: -98
 م.1899 -1ط -مكتبة الدانجي -الركوإ

 -)مجموعااة كتااب فااي التااراث اللغااوي( الكنننز اللغننوي فنني اللسننن العربنني: -81
 .ت.د -مكتبة المتنبي -تحقيق: أوغست هفنر

دار الكتاااااب  -تحقياااااق: أحماااااد شااااااكر -ألساااااامة بااااان منقااااا  لبنننننا  اآلدا : -81
 م.1899 -السلفية

ألبااااااي الفضاااااال جمااااااال الاااااادين باااااان مكاااااارم باااااان منظااااااور               لسننننننان العننننننر : -81
-مصاار -دار المعااارإ –تحقيااق: عبداللااه الكبياار وزميليااه  -هااا(911)ت

 م.1891
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دار  -ارونبعناياااة: عباااد الساااالم هااا -لمكلاااإ مجهاااول مجموعنننة المعننناني: -81
 م.1881 -1ط -بيروت –الجيل 

تحقيااق: عبااد  -هااا(189ألبااي العبااس أحمااد باان يحياى )ت مجننالس ثعلنن : -81
 م.1819-مصر -دار المعارإ -السالم هارون

ألبااي القاساام حسااين باان  محاضننرات األدبنناء ومحنناورات الشننعراء والبلغنناء: -85
 -منشاااورات دار مكتباااة الحيااااة –هاااا( 511محماااد الراغاااب األصااافهاني )ت

 روت.بي

مدطااوط باادار الكتااب المصاارية تحاات  -لمكلااإ مجهااول مختننارات شننعرية: -89
 .11919ميكروفيلم برقم  -أدب تيمور995رقم 

البااااان فضااااال اللاااااه العماااااري               مسنننننالك األبصنننننار فننننني ممالنننننك األمصنننننار: -89
لناادن،  -المكتبااة البريطانيااة –هااا( 918)شااهاب الاادين أحمااد باان يحيااى ت 
معهااد تاااريخ العلااوم  -اد ساازكين وآداارونأشاارإ علااى طباعتااه مصااوران: فااك 

 ألمانيا. -فرانكفورت -العربية واإلسالمية

لشااااااهاب الاااااادين محمااااااد اإلبشاااااايهي                 المسننننننتطرف فنننننني كننننننل مسننننننتظرف: -89
-بيااااااروت -دار القلاااااام -تحقيااااااق: عبداللااااااه أناااااايس الطباااااااش -هااااااا(951)ت

 ، م، وهي الطبعاة المقصاودة باإلحالاة إال إ ا  كارت الطبعاة اأُلدار 1891
 بيروت.-والتي ينه  بتحقيقها: إبراهيم صال 

تحقيااق:  –هااا( 119ألبااي زكريااا يحيااى باان زياااد الفااراء )ت معنناني القننرآن: -88
 د.ت. -الدار المصرية للتأليإ والترجمة والنشر -لفيإ من المحققين

 -هاااا(891لعباااد الااارحيم بااان عباااد الااارحمن العباساااي)ت معاهننند التنصننني : -111
 م.1819-بيروت -عالم الكتب -حميدتحقيق: محمد محيي الدين عبد ال

دار  –هااا( 919لشااهاب الاادين عبداللااه ياااقوت الحمااوي)ت معجننم األدبنناء: -111
 م.1891-1الفكر ط
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 -بياااروت -دار إحيااااء التاااراث العرباااي -ليااااقوت الحماااوي معجنننم البلننندان: -111
 د.ت.

-بياااروت -دار صاااادر -: عزيااازة فاااوال باااابتيمعجنننم الشنننعراء الجننناهليين -111
 م.1889

: ألباااي عبياااد عبداللاااه أسنننماء النننبالد والمواضنننع معجنننم منننا اسنننتعجم منننن -111
 م.1891-1ط -عالم الكتب -تحقيق: مصطفى السقا -البكري

ااابي اختينننار:: المفضنننليات -115 تحقياااق عباااد الساااالم  -المفضااال بااان محماااد الضَّ
 م.1898 -9ط -مصر -دار المعارإ -هارون وآدرين

جياد : ألبي علي القالي: تحقيق ودراساة: أحماد عباد المالمقصور والممدود -119
 م.1888-1ط -القاهرة -مكتبة الدانجي -هريدي

المطبعااة  -تصااحي : أحمااد أبااي علااي -: ألبااي منصااور الثعااالبيالمنتحننل -119
 م.1811 -اإلسكندرية -التجارية

تحقياق:   –هاا( 119: ألبي الفضل عبدالله بن أ حمد الميكالي) تالمنتخل -119
 م.1111 -1ط -دار الغرب اإلسالمي -يحيى الجبوري

 -مدطااااوط مكتبااااة كاااااوبريلي -: ألبااااي ساااااعيد النيرمااااانيمنثننننور المنظننننوم -118
 .1189برقم  –ِإستانبول 

: تحقيااااق:          المنقننننو  والممنننندود للفننننراء  والتنبيهننننات لعلنننني بننننن حمننننزة -111
 م.1899 -دار المعارإ -عبد العزيز الميمني الراجكوتي

مكتباة  -: للسايد جعفار بان السايد العلاويمواسم األد  وآثار العجم والعر  -111
 د.ت. -الطارإ -المعارإ

تحقياق  –هاا( 191: ألبي عبيد اللاه محماد بان عماران المرزبااني )الموشح -111
 م.1895 -دار الفكر -علي البجاوي

 -هاااا(959-591: للمظفااار العلاااوي)نضنننرة الغنننريض فننني نصنننرة القنننريض -111
 م.1885-1ط -بيروت -دار صادر -تحقيق: نهى الحسن
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يري              : لشاااااااااهاب الااااااااادين أحماااااااااد بااااااااان عباااااااااد الوهااااااااااب الناااااااااو نهاينننننننننة األر  -111
 م.1895 -طبعة دار الكتب المصرية -ها(911)ت

تحقيااق : عبااد العزيااز  -: ادتيااار أبااي تمااامالوحشيات)الحماسننة الصننغرى( -115
 م.1899 -1ط -دار المعارإ -الميمني

ها( تحقيق: محمد محيي 118-151: ألبي منصور الثعالبي)يتمية الدَّهر -119
           -مصاااااار -ة التجاريااااااةالمكتباااااا -مطبعااااااة الس ااااااعادة -الاااااادين عبااااااد الحميااااااد

 .1859-1ط

  

 المجالت:

 -19،19م، والعاددان 1111سانة  -العادد التاسا  –بياروت مجلة الذخائر:  -1
 م.1111سنة 

 م.1899سنة  -11العدد  مجلة مجمع اللغة العربية األردني: -1

 م.1899/سنة 11/ مجلد 1ج –الكويت  مجلة معهد المخطوطات العربية: -1

 
                                                                                                                                                                                                            

 


