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 شعر "أحمد بن أبي طاهر"

 هـ(480 -402)

 تعقيب واستدراك

 د.عبد الرازق حويزي

 كلية اللغة العربية -األستاذ المساعد

 مصر -جامعة األزهر

تكمن أهمية تراثنا األدبي في أّنه يحوي الفكر والشعوور موعا ح حيعق نفع  فعي 
يوطععي : الشععورح والنثععر هذعع  هععلين الونصععرينح وممععا همصععادر هععلا التععراق بف ععمي

ا بوشعام  لوويعة الميزة الكبرى لهلا النوع من التراق أن الفكر فيه يعتتي داممعا  متحشعح  
 ّخالة بمجامع الفذوب.األ تولي الوفولح ومدثرا  بالمشاهر الفّياضةح واألحا يس

 ومععن هنععا كععان اهتمععامي بجانععب الشععور مععن التععراق األدبععي ألنععه الف عع  الععلي
فانصعععبح اهتمععععامي هذععع  طامفععععة  يعععر  ذيذععععة مععععن الميزتعععان ال ععععابفتانح تتجذععع  فيععععه 

المجاميع الشوريةح أتناولها بالفراءة تارةح وبالتتمل في أ ذوبهاح وحفيفة ن بة ما بها 
من  -من نصوص إل  أصحابها تارة أخرىح وأ فر اهتمامي هلا هن نتامجح هي 

ا إلعع  هععل  هييمععة وخطيععرةح هييمععة ألنهععا تضععي  جديععد   -وجهععة نيععري الخاصععة 
جاميعح وخطيرة ألنها توّض  الخذل الكبير في المنهج اللي تفو  هذيه كثير من الم

 الدرا ات األدبية واألكاديمية في جامواتنا.
و يععر  مععن الععدواوين " أحمععد بععن أبععي طععاهر "ح  لععديوان يوتكمععن أهميععة درا ععت

الشورية في أنها لات آصرة  وية وهميفة بمنهج درا ة األدب الوربعي العلي يشعوبه 
ح فهنعا  هعزو  معن الجمعع األدبية من البحوقهدد  ير  ذيل في  الخذلر من كثي
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جمعععع شعععوره  وتحفيفعععه فعععي  الوفيععر معععن البعععاحثين العععلين يتنعععاولون درا عععة شعععوراء تععع ح 
هععن مواصععذة بععلل  -بوععد ضععياع أصععول دواويععنه  المخطوطععة  -الوصععر الحععديق 

ي تعتتي نتععامجه  الجهعد فعي البحعق هعن أشععوار جديعدة لع  تتضعمنها تذعع  العدواوين كع
نفععص أو  صععورح وكعععلل  هنععا   وععود واضعع  مععن هعععدد ريهععا تامععة وشععامذةح ت يوت

كبير من الدار ين هن الّتحفق من ن بة األشوار التي ضعمها العديوان أو العدواوين 
ح أو هععل هععي ؟أو ت  حالمجموهععة الخاضععوة لذدرا ععةح هععل هععي لهععلا الشععاهر فوعع   

كععي يبتوععدوا همععا يجدونععه مختذطععا  مععن  ؟؛ أو تح صععحيحة الن ععبة لهععشتء الشععوراء
أشععععوار فععععات المحفععععق التنبيععععه هذيهععععا؛ ومععععن ثعععع  تععععتتي نتععععامجه   ععععديدة وأحكععععامه  
صععحيحةح فاليععاهر انن أن بعععاحثي الدرا ععات الوذيعععا يفنوععون بالي عععير مععن الجهعععدح 
فيشثرون الراحةح ويخذدون إل  الدِّهةح ويتناولون في درا ته  الشور المجموع هذع  

هذيععععه دون مزيععععد مععععنه  أو توذيععععق أو توفيععععبح ودون أن تيهععععر بصععععماته   مععععا هععععو
 الوذمية التي يجب أن تفوق بصمات محففي هل  الدواوين.

ول  يفتصر الخذط الشوري هذ  الشوراء فعي  عرن واحعد ففعطح بعل توعدحى للع  
مفطوات بوع  الشعوراء الجعاهذيين ن عبت  إل  هصور األدب المختذفةح حيق نجد

مفطوعات أخعرى لشعوراء أمعويين  در إلع  شعوراء أمعويينح كمعا نجعدفي بو  المصعا
ن ععبت لععبو  الشععوراء الوبا ععيينح كمععا نجععد مفطوععات بوعع  شععوراء الفععرن الثالععق 

 ...  .الهجري من وبة لبو  شوراء الفرن الرابع أو الخامس الهجريين.

ومععن هنععا تنشععت الموضععذة الكبععرى فععي درا ععة األدب الوربععيح ويكمععن الخطععت  
ت حعدح لعه ح ت  اضعطرابإل يترتحعب هذع  للع  ؛فعي درا عة نصوصعه الشعورية الفعاد 

تتي في جميع أحواله بخير ح وما لل  إت ألن درا اتنا لألدب الوربي ل  تف  هذ  ي
أ عس  ععذيمة ح ومعن هنععا تععتتي نتامجنعا هذعع  الشععوراء أوت  ح وهذع  الوصععور األدبيععة 

لفصور ح وال بب في لل  أن كثيرا  من ثانيا  خداجا  ح يشوبها الضو  ح ويوتريها ا
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عععي هعععن معععدى صعععحّ  ة ن عععبة البعععاحثين يهمذعععون التحعععرِّيح ويطرحعععون البحعععق والتفصِّ
 األشوار التي يدر ونها ألربابها اللين ه  أول  بها وأحّق .

و" أبو الفضلح أحمد بن أبي طاهر" هذ  كبير من أه   األدب في الوصر 
هع( ببوعدادح وتعوفي 302الق الهجريح ولد ها  )الوبا يح وهو أحد أهيان الفرن الثّ 

ع هذع  ع نتاجه الوذميح فتوزح دت مناحي ثفافتهح وتنوح هع(ح تودح 380بها أيضا  ها   )
ععاح وأديب ععاح وراوي ععا لألشععوار واألخبععارح وشععاهر ا بوعع  الوذععو  الوربيععة؛ إل كععان مشرّ  خ 

 ا من شوراء لل  الفرن.مرمو   

ح وهذعع  م ععتوى اعبععداع الشععوري  ععا  زيععر ا مععن الفصععامد والمفطحوععات  تععر  فيض 
ععععهح  ضععععمحنها خ صععععة تجاربععععه الشععععورية التععععي بععععقح فععععي تضععععاهيف ها موانات ععععهح وأح م 

وات نف ه في رضاها و خطهاح في  بولها ورفضعهاح فعي فجاءت مرآة  صفيذة  لتطذ  
هععا؛ ومععن ثعع  مثعععحل شععورر  حيات ععه خيععر  تمثيععلح ور عع  د ععامق   هععا وأتراح  نف ععه أدقح  أفراح 

 ر ٍ  وتفصيل.

عععه الشعععوريِّ  عععد ضعععاع معععع ضعععياع كثيعععر معععن  وممعععا يش ععع  لعععه أن مويععع  نتاج 
مصادر تراثنا النفيسح ولو وصل إلينا هلا النتاجر كعام   لو فنعا هذع  أمعاراٍت  زيعرة 

 شكيل الجمالي في هلا النتاج.من اعبداع الفنيح وآياٍت بديوة من التح 

فععين األثبععاتح لععه جهععد يععلكر فيشععكر فععي خدمععة و ععد تععدار  األمععر أحععد المحفّ 
الّذوعععة الوربّيعععةح وتراثهعععا األصعععيلح أت وهعععو األ عععتال:"ه ل نعععاجي" العععلي شعععمر هعععن 

األدبية والتاريخية حت  أخعرج لذمكتبعة   اهد الجدح ورا  يووصر في بطون الميانّ 
نعه متع  شعاشواح ة  ديوان اح يكونر في متناول أيدي الدار عين؛ لينهذعوا ماألدبية  والشوريّ 
 وأ نح  أرادوا.

وععععات فتبذعععع             ق" لععععع "ابععععن أبععععي طععععاهر" مععععن المفطّ أمععععا جمذععععة مععععا جموععععه المحفّعععع
( بيتا ح وث ثين شطرا  من الرجزح وت ش  أن 272( مفطوةح اشتمذت هذ  )233)
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اء فععععي حععععال مععععن األحععععوال ومكانتععععه الشععععمح   ععععقر بععععتيِّ هععععلا الوععععدد  مععععن األبيععععات  ت يتح 
ط األدبيةح تذ  المكانة التعي ألمع  إليهعا بوع  النفعاد كعع" ابعن الموتعز"ح العلي األو ا

:" وشور  أشهر هند الخاّصعة والواّمعة معن 222 ال في كتابه "طبفات الشوراء" ص
 أن يحتاج أن نورد  في كتابنا هلاح وله  ير كتاب مومول في فنون من األدب".

بععي طععاهر " فععي الكتععاب الععلي ق مععا جموععه لععع " ابععن أو ععد نشععر األ ععتال المحفّعع
أهد  بمشاركة " نوري حمودي الفي ي"ح وو ما  بع "أربوة شوراء هبا يون"ح وانفعرد 
األ تال " ه ل ناجي " وحد  ومن دون مشاركة د. " نعوري الفي عي" بجمعع شعور " 

 ابن أبي طاهر "ح وتحفيفه.

ولععع  يفصعععر المحفعععق همذعععه هذععع  جمعععع الشعععور ففعععطح بعععل لفعععد تجعععاوز جهعععد  
ق بحيعاة  "ابعن مةح تناول فيها كل ما يتوذّ مشكور جمع  الشور إل  تدبيج درا ة  يّ ال

أبعي طعاهر"ح وأدرج هعل  الدرا عة فعي مفدمعة المجمعوع الشعوري العلي أردفعه بمجمععوع 
 – 382مععن ص آخععر لر ععامل " ابععن أبععي طععاهر"ح أمععا المجمععوع الشععوري ففععد احتععلح 

238. 

مععوع " هعع ل نععاجي " لشععور " ابععن ولعع  أهععر  أحععد ا  ععا  بات ععتدرا  هذعع  مج
أبععي طععاهر "  ععوى: "محمععد ح ععين األهرجععي"ح حيععق نهعع  بصععنع م ععتدر  نشععر  

هعلا ات عتدرا  أحععد هشعر بيتععا ح  "ح وضعع ّ 72 -72فعين صفعي كتابعه " أوهععا  المحفّ 
  فعععي ن عععبتها لعععع "ابععن أبعععي طعععاهر"ح ولعع  تعععرد هعععل  األبيعععات أبيعععات تشععكّ  منهععا ث ثعععةر 

التفاطها معن مخطوطعة  قح ول  أدرجها في بحثي هلاح ت ّ فّ جميوها فيما جموه المح
" تذفعععي  الوفعععول " لعععع "أبعععي الي عععر الرياضعععي "ح ومخطوطعععة كتعععاب  "الشعععور" لعععع "ابعععن 

هعععع(ح وانطعععوى م عععتدر  " محمعععد ح عععين األهرجعععي" هذععع  233شعععمس الخ فعععة" )ت
ق ؛ منهعععا معععا يتوذّعععمجمعععوع شعععور " ابعععن أبعععي طعععاهر"طامفعععة معععن المذحويعععات هذععع  

ق بحياة" ابن أبي طاهر"ح من حيق مشلفاته ومن موع الشوريح ومنها ما يتوذح بالمج
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ععا فععي  روى هععنه ح ويهّمنععي هنععا مععا ورد بشععتن المجمععوع الشععوريح لععلا أثبترععه مذخص 
 الّنفاط انتية:

 ح ومطذوها:202(ح ص 22اعشارة إل  هد  خذوص ن بة الفصيدة ر   ) (2)

ععععععععععععٍد جععععععععععععاد ت ل نععععععععععععا ي ععععععععععععدر ر   إ لا أ بععععععععععععو أ حم 
         

عععععد  األ جعععععودان  الب حعععععرر و الم ط ععععع  رر ل ععععع  يرحم 
 

هذ  أنها تن ب لع "ابن أبي البول" في كتاب الشور لعع " ابعن شعمس الخ فعة  ونصح 
"ح كما تن ب إل  "أحمد بن محمد الكاتب" لدى " ابن رشعيق" فعي كتابعه  "الومعدة"ح 

 و" ابن الرومي" في ديوانه.

يذز  إخراجه من شور "ابن أبي طعاهر"ح  ذت: هل  الفصيدة من الشور اللي 
بما لكر "محمد ح عين األهرجعي"ح وأحيعل الفعارى إلع   ول  أدرجها في بحثي اكتفاء  

تخريجها المكّث  لدى " محمد رضوان الداية" في تحفيفه لكتعاب الحما عة الموربيعة 
2/222. 

 ح ومطذوها: 222(ح ص 22اعشارة إل  هد  خذوص ن بة المفطوة ر   ) (3)

ععععععععععععععععة   ععععععععععععععععويد  أ ن أرهيععععععععععععععععر  ر ما   تععععععععععععععععا       و 
          

 د  أ معععععععععععععععرا  كعععععععععععععععان  دون  ر جال عععععععععععععععه  و  رذِّععععععععععععععع
 

إلعع  " ابععن أبععي طععاهر"ح وهذععق "محمععد ح ععين األهرجععي" هذعع  هععل  المفطوععة  ععام    
:" لعو كععان رجععع ) أي هع ل نععاجي( إلعع  الععدر الفريعد مععتمه   لخرجهععا هذيععهح 78ص

بععن أبععي طععاهرح ورجوععت إلعع  ديععوان ولوجععد  يفععول: إن األبيععات لذبحتععريح وتععروى ت
 البحتري طبوة دار الكتاب الوربيح فوجدت أربوة أبيات منها له ".

ول  أدرج هل  المفطوة في بحثي هلا ضمن ما يذز  حلفه من الصحي  من 
 بلل . شور "أحمد بن أبي طاهر" اكتفاء  
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 رِّ ق تخعععريج بوععع  األبيعععات هذععع  العععد  اعشعععارة إلععع  هعععد  ا تفصعععاء المحفّععع (2)
( حيعععق  عععال 22ح والمفطوعععة ر ععع  )202(ح ص22فريعععد؛ كمعععا فعععي الفصعععيدة ر ععع )ال

هنهمعععا: " البيعععت الخعععامس فعععي الجعععزء الثالعععقح والبيعععت ال عععابع فعععي الجعععزء  77ص
الخامسح والثامن في الجزء األولح والتا ع في الجعزء الثعانيح ومعر هذع  المفطوعة 

فعي الععدر الفريععدح ( فخرجهععا هذع  إرشععاد األريعبح وأخبععار أبععي تمعا ح وهععي 22ر ع  )
 وورد البيت الثاني منها في موضع آخر من الكتاب.

 الفريد هن البيت: رِّ ق  ول صاحب الد  اعشارة إل  هد  إثبات المحفّ  (2)

رر  ر ا       ف ذ يس  في كرلِّ حعاٍل أ نعت  مرفت د  ر ب جعود    م هما كرعنت  مرفت د   باد 

عععا فعععي "هععو لذبحتعععريح وهعععو فععي شعععور ابعععن أبعععي طععاهر". و عععد  أشعععرتر إلعع  للععع  أيض 
 .موضوه من هلا البحق

 ر  ذععي   أمععا   ضععيتينح تناولهمععا جععامع شععور " أحمععد بععن أبععي طععاهر"ح وأتو ّعع
ل ومحففه في الدرا ة التعي  عد  بهعا لذمجمعوع الشعوريح أولع  هعاتين الفضعيتين تتمثّع

هععععع" إيععععا  ب ععععر ة األشععععوارح 382هععععا  "البحتععععري تفععععي دفاهععععه هععععن الشععععاهر فععععي اتّ 
تهما تكمن في المنهج اللي اتبوه في جمع الشور وتحفيفهح العلي تحعدق هنعه وثاني

 األ تال تحت هنوان:" كذمة أخيرة في المجموع اللي جمونا  من شور  ونثر ".

عععا صعععدر هعععن   وأبعععدأ حعععديثي أوت  بالفضعععية األولععع ؛ فعععت ول: نفعععل المحفعععق نص 
اهر":"وكععان هععن " ابعن أبعي ط 377"جوفعر بعن حمعدان "ح جععاء فعي هعلا العنص ص

 من أ رق الناس لنص  بيتح وثذق بيت.وكلا  ال البحتري".

لصععق بععع " ابععن أبععي طععاهر "ح وأدبععه مععن تهعع ح مععا أر  و ععد دحعع  المحفععق كععلّ 
هذيهععا المحفععق  وردت فععي الععنص الععلي اجتععزأتر منععه التهمععة اننفععة الععلكرح التععي ردّ 

ز ا  ولعه ق بيعت موعزّ هاش  بتنه كان من أ رق النعاس لنصع  بيعتح وثذع ام  :" أما ادّ 
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هاء مردود لثبوت الخصومة بين البحتري وأبي الفضعل معن بشهادة البحتري فهو ادّ 
جهععةح وتبادلهمععا ال ععر ة.... وشععهادة الخصعع  مععردودة ففه ععا وشععره اح وت  ععّيما أن أبععا 
الفضععل صععّن  كتاب ععا شععهير ا فععي  ععر ات البحتععري مععن أبععي تمععا ح وشععور ابععن أبععي 

 تهمة".طاهر ت يوّزز هلا ال

ولألمانععععة الوذميععععة أ ععععول: لفععععد أجذععععت النيععععر فععععي شععععور" ابععععن أبععععي طععععاهر"ح 
وهرضته هذ  كثير من الدواوين الشوريةح والمصادر األدبية وخرجت بنتيجة ربمعا 

 ت توزز  ول األ تال "ه ل":" وشور ابن أبي طاهر ت يوزز هلا التهمة ".

مواضععع مععن شععور   وتكمععن هععل  النتيجععة فععي  يععا  "ابععن أبععي طععاهر" فععي هععدة
مفيععتح حيععق لعع   باألخععل مععن  يععر  مععن الشععوراءح و ععد وصععل األخععل هنععد  إلعع  حععد  

فيح و د وصل يكت  بتخل مون  البيت ففط؛ بل تجاوز األخل هند  المون  إل  الذّ 
ه بذفيعععه ومونعععا ح و عععد يكعععون للععع  هذععع   عععبيل بعععه األمعععر إلععع  أن يتخعععل البيعععت كذحععع
ز تخول فعي نتفعة أو مفطوعة ولعيس  صعيدة ت يوعزِّ الّتضمينح إت أن وجود البيت المع

ضمين نير األ تال " هع ل " فتشعار إليعه مو   الشاهر في تضمينهح و د لفت التح 
ح ولفتعت إ عارة " ابعن أبعي طعاهر" هذع  شعور  يعر  232ة واحدة في هامش ص مرح 

  ير  واحد من الفدماءح فبادروا إلع  العنص هذيهعاح وفعي كتعاب: "الر عالة الموضعحة
 " مثعال آخعر. ولوعلح 232 -232" مثال هذ  للع ح وفعي كتعاب: "نعور الفعبس 223

تي حدت بع " البحتري " إل  اتهامه في ثورته هذيه ب ر ة كثرة هلا التضمين هي الّ 
 األشوار.

وت ريعععب أن انشععععوال" أحمععععد بععععن أبعععي طععععاهر" بالتععععتلي ح واختيععععار األشععععوارح 
ا ععةح واألبيععات الععألتءةح والوبععارات البرّ  وروايتهععاح كععان يععشدي إلعع  كثععرة تععوارد الجمععل

ال ععامرة لات األمثععال النععادرة هذعع  فكععر  وشععاهريته أثنععاء الععني ح فيفععو  ب دراجهععا فععي 
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شععور ح وربمععا يكععون للعع  مععن دون  صععد منععهح ودون مورفععة بتربععاب هععل  األبيععاتح 
 ة: وأ وق انن ما و فت هذيه بشتن هل  الفضيّ 

 ح وهو:328( ص 38البيت الثاني من النتفة ر   ) (2)

ي   ف فا   يرواث برهر أى الصح   ي   م كتوب ا ف ي نح ب ت نحهر       ل ت صحيف ه ض 

جهععععا هذعععع  مخطوطععععة المنا ععععب ق هععععلا البيععععت فععععي نتفععععةح خرح أورد المحفّعععع
 .83والمثالب. الور ة 

ح ومحاضععععرات 2/302 ذت:هععععلا البيععععت بعععع  ن ععععبة فععععي ديععععوان الموععععاني 
رفعاءح يت ب  ن بة فعي نهايعة  صعيدة فعي حما عة الي  ح وورد الب2/337األدباء 

وهععو ضعععمن مفطوعععة لمحمععد بعععن منعععالر فععي مجمعععوع شعععور  المنشععور فعععي مجذعععة 
 ح ولعععع  يععععرد فععععي مجمععععوع شععععور  3003 ععععنة  3ع 22ص  -بوععععداد  –المععععورد 

 ح ومعن هعل  المفطوعة أبيعات لعع 3002 –الفعاهرة  –المنشور في مكتبعة انداب 
بعن  عذ  بعن  تيبعةح منهعا أبيعات معلكورة فعي الوعرر "أبي نواس" في هجاء  عويد 

ضعع  )ط دار صععادر(ح وبنععاء هذعع  هععلا اعيضععا  يتّ  22ح وديوانععه 320والوععرر
البيت لعيس خالص الن بة لع"أحمد بن أبي طاهر"ح  وأنه أخل  وأضا  إليه  أنّ 

البيت األول بعاخت   فعي روايتعه هعن البيعت األول معن مفطوعة " ابعن منعالر"ح 
 هع ".228ته لع" محمد بن منالر  ت وأرج  ن ب

 ح وهو:202(ح ص 23( البيت الثاني من المفطوة ر   )3)

رر  ر ا       ف ذ يس  في كرلِّ حاٍل أ نت  مرفت د  ر ب جود    م هما كرنت  مرفت د   باد 

 رِّ نح نعص هذع  للع  " محمعد بعن أيعدمر " فعي كتابعه العد  هلا البيت مضمّ 
ا البيت لذبحتريح وهو هنا تضمين". و د و ع  ح حيق  ال: " وهل2/22الفريد 
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فععين هذعع  للعع  "محمععد ح ععين األهرجععي"ح فتشععار إليععه فععي كتابععه: " أوهععا  المحفّ 
 ".77ص

 :230(ح ص22( البيت انتي من المفطوة ر   )2)

ه             أ و أرهد  مالي ف هو  م ن مال ه    إ ن أرهد  ن ف ي فهي م ن ن ف  

شععور"ابن أبععي طععاهر" ضععمن مفطوععة مععن خم ععة ورد هععلا البيععت فععي مجمععوع 
 2/20أبيات خالصة الن بة تبن أبي طاهرح و د و فعت هذيعه فعي هيعون األخبعار 

 من وب ا لبو  الومالح برواية: " فهي من مذكه".

 وينير في هل  الفضية أيضا  توذيفي هذ : 

 (.22( النتفة ر   )2) 

 (.22( والمفطوة ر   )2) 

ععا فععي 208( والمفطوععة ر عع  )2) ( تحععت مععا يذععز  حلفععه مععن شععور تععّ  إدراجععه وهم 
 ديوان "أحمد ابن أبي طاهر" ضمن هلا البحق.

أما بالّن بة لذفضّية الثّانيعةح وهعي تخعّص المعنهج المتّبعع فعي جمعع شعور" ابعن 
أبي طاهر" ففد أفص  هنه المحفق في  وله:" اهتمدنا في جمع الصبابة من شور 

المصعععادرح معععن بينهعععا مخطوطعععات نعععادرةح  ابعععن أبعععي طعععاهر هذععع  هعععدد كبيعععر معععن
مصورتها في خزانتيح وجرى ترتيب هل  األشوار هجامي ا مع تر يمهاح وتخريج كعل 
ثبات اتخت   في الروايات إن توعّددت المصعادرح ولع  نعر إفعراد معا ن عب  منهاح وا 

ل   ير  في باب م تفّل لندرتهح مكتفين باعشارة إليه في الهامش ".  إليه وا 
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مجمععوع شععور " ابععن مععا: تععر  تععر ي  األبيععات فععي هر : فععي هععلا أمععران؛ أول  وأ ععول
ععد لكععان مععن شععتنه التح أبعي طععاهر"   ععهيل كثيععر ا هذعع  الفععارى كذععهح وهععلا التععر ي  لععو ورج 

 والدارس متابوة الو و  هذ  الّرواياتح والّتخريجات.

ح ثانيهمععا: تععر  إفععراد مععا ن ععب لذشععاهر ولويععر  مععن الشععوراء فععي بععاب م ععتفل  
مجمععوع فكععان مععن األفضععل لشععور " ابععن أبععي طععاهر" تخصععيص   عع  فععي نهايععة ال

لع   يعر ح وشعور " ابعن أبعي طعاهر" أحعوج إلع  للع  معن الشوري  بما ن ب إليعهح وا 
شعععور  يعععر  نيعععر ا تخت طعععه بشعععور  يعععر ؛ معععا أدى إلععع  إيجعععاد حصعععيذة كبيعععرة معععن 

كمعا  –النعوع معن الشعور الشور المتواور الن بة بينه وبين  ير  من الشوراءح فهلا 
فعي  ق شور " ابن أبي طاهر"؛ ث  إنه ل  يعنّص ليس  ذي   كما لهب محفّ  – نرى 

هوامشععه هذعع  هععلا اتخععت   الععوارد فععي ن ععبة األشععوار  ععوى مععرتين فععي تخععريج 
 .220(ص 22ح والمفطوة ر   )202( ص22المفطوة ر   ) 

وأثارت في نف عه الفذعقح  تهح هلا؛ و د واجهت  األ تال "ه ل ناجي" مشكذة أرّ 
ولعع  ي ععتطع التوذععب هذيهععاح أت وهععي تصععدير مويعع  شععور " ابععن أبععي طععاهر" فععي 
معا بعع" أنشعدنا أحمعد بعن  معا بعع " أنشعدني "حوا  مصادر التعراق الوربعي إمعا بعع" أنشعد "ح وا 
أبععي طعععاهر"ح وهنعععا ت تتبعععين الن عععبة الصعععحيحة لذشععورح هعععل معععا أنشعععد  " "ابعععن أبعععي 

 ن شور ح أو من شور  ير  ؟.طاهر" من أبيات هي م

ا أمعا  المحفعق معا و ع  هذيعه فعي كتعاب الزهعرة  ومما زاد األمر وطتة و موض 
من تصعدير لعبو  المفطوعات بعع" أنشعدنا أحمعد بعن أبعي طعاهر لنف عه"ح وبوعد بحعق 

ض  له أن الشور المدرج تحعت هعلا التصعدير صعحي  الن عبة لعع "أبعي تمعا  األمر اتح 
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وانيهمعاح و عد أشعار محففعا الزهعرة إلع  للع  فعي  يعر موضعع "ح أو" لذبحتري " فعي دي
 في هوامشهما هذ  هلا الكتاب.

يثيعر  ذفنعا   ال األ تال "ه ل ناجي " في هل  المشكذة:" لكن أمر ا واحد ا يعلّ 
في هلا المجموعح وهو الشور اللي نفذنا  هن كتاب الزهرةح فموذو  أن ثبوت ن عبة 

دني أحمعد بعن أبعي طعاهر لنف عهح فع لا لع  توجعد الشور لصاحبه تفتضعي هبعارة: أنشع
لفية )لنف ه( حمعل الشعور هذع  أنعه معن روايتعه ممعا أنشعد ح ولعيس لعهح وفعي كتعاب 

 الزهرة كان األمر مواير ا لهل  الفاهدة الموروفة".

ق:" ف لا ل  توجد لفية )لنف ه( حمل الشور هذ  أنه وأهّفب هذ   ول المحفّ 
ه"ح فت ول:ل  يذتز  األ تال بلل  في جمع شور "ابن من روايته مما أنشد ح وليس ل

أبععي طععاهر"ح فهنععا  مفطوععات كثيععرة وردت فععي كتععاب الزهععرةح و يععر  مععن المصععادر 
مصعععدرة بعععع" أنشعععدنا أحمعععد بعععن أبعععي طعععاهر " دون لفيعععة " لنف عععه"ح نفععع  هذععع  هعععل  

ح كمعا فعي المفطوعات لوات األر عا : مجموع شور " ابن أبعي طعاهر"المفطوات في 
(ح ثععع   عععاق 228(ح)202(ح      )202(ح) 70(ح)  22(ح ) 22(ح )28ح )(20)

المحفّععق بوععد للعع  أمثذععة ل ضععطراب الحاصععل فععي تصععدير شععور " أحمععد بععن أبععي 
ب هذ  هل  المشعكذة ص األمرح وأثبت رأيه في التوذ  طاهر" في كتاب الزهرةح ولخح 

تبعععن أبعععي  :" وجمعععاع الفعععول فعععي هعععلا: أن معععا روا  مصعععن  الزهعععرة382 عععام  ص 
طععاهر إنشععادا  أو ن ععبة يشععوبه اتضععطرابح فكثيععر ا مععا يفععول: أنشععدنيح دون ورود 
لفيععة لنف ععهح ويكععون الشععور ثابععت الن ععبة ألحمععد فععي مصععادر أخععرىح و ععد يحععدق 

ضع  أن الشعور ألبعي الوكس تماما  حين ترد هبارة:         "أنشعدني لنف عه "ح ويتح 
حمععة. كععل هععلا دفونععي إلعع  هععد  اتهتععداد تمععا  فععي ديوانععه وتكععون لفيععة لنف ععه مف

بذفية لنف ه في هلا الكتاب تضطراب مصن  الزهرة في إيرادها أحيان عاح وال عهو 
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هنهعا أحيان عا أخععرىح أو إيرادهعا فعي  يععر مواضعوها فعي أحععايين ثالثعةح وهكعلا أثبععت 
 28ح 27ح 78ح 27ح 28ح 22ح 22ح 27ح 20ح 8المفطوعععععععععععععععععات المر معععععععععععععععععات: 

ا معن شعور  هذع  العر   معن أنهعا صعدرت جميوعا  فعي الزهعرة باهتباره 222ح 223ح
بوبععارة : "أنشععدنا أحمععد بععن أبععي طععاهر" دون ورود لفيععة :" لنف ععه" محكمععا  لو ععي 

ي ن ععبة هععل  المفطوععات ح فو عع  أتح أكععون الم ععتند إلععي الععدليل الععداخذي فععي تحععرّ 
المعلكور  مخطما  . وبود: فع ن هعدد هعل  األبيعات المشعكو  فعي ن عبتها إليعه لذ عبب

 هي ثمانية وهشرون بيتا ".

:لفد  معت ب رجعاع كعل معا احتعوى هذيعه   مجمعوع شعور " ابعن أبعي طعاهر"  ذتر
من أشوار ت  تخريجها هذ  كتاب الزهرة مع التركيز هذ  الوبارة التي صدرت بهعا 

 تذ  األشوار في هلا الكتابح وكانت النتيجة كانتي: 

أبي طعاهر"ح وهعي تحمعل األر عا :  مفطوات صدرت بوبارة:" أنشدني أحمد بن -
( من المجموع 232(ح )228(ح )70(ح )20(ح )22(ح ) 22(ح )28(ح )23)

 الشوري.

مفطوعععععات صعععععدرت بوبعععععارة:" أنشعععععدنا أحمعععععد بعععععن أبعععععي طعععععاهر"ح وهعععععي تحمعععععل  -
 (.202(ح )202(ح )78(ح )22(ح )8األر ا :)

مفطوععات صععدرت بوبععارة:" أنشععدني أحمععد بععن أبععي طععاهر لنف ععه"ح وهععي تحمععل  -
 (.27(ح )27(ح )32(ح )23األر ا : )

(ح 20مفطوتععان صععدرتا بوبععارة:" وأنشععد أحمععد بععن أبععي طععاهر"ح وهمععا بر مععي:) -
(28.) 

 (.22مفطوة واحدة صدرت بع" فتجابه"ح وهي بر   ) -
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ابق؛ ه ال ح ق في نصِّ وفي ضوء ما رصدتر أره فِّبر هذ  ما لهب إليه المحفِّ  
 فت ول:

آنفععا  لعع  تععرد جميوهععا فععي الزهععرة كمععا لكععرح  إن المفطوععات التععي لكععر أر امهععا
نما ورد منها في هلا المصدر المفطوات لوات األر ا   ففعط   78ح 27ح 20ح 8وا 

 ح أما بفية المفطوات ففد وردت في مصادر أخرى كما ييهر من تخريجه لها.

بوبعارة: "وأنشعد أحمعد ابعن  2/220( صدِّرت فعي الزهعرة 27المفطوة ر   ) إنح  (2)
المحّفق في ن بتها ح ولي ت محّل  نف ه في نحو لل "ح و د ش ح أبي طاهر ل

 ابق. ه ال ح . وهلا مخال  لما لهب إليه في نصِّ ش   

لكر المحّفق أن المفطوات لوات األر ا  ال ابفة صدِّرت جميوها في الزهعرة   (3)
بعع " أنشعدنا أحمعد بععن أبعي طعاهر " دون لكعر لفيععة لنف عه.  ذعت: لعيس األمععر 

( بع" أنشدنا أحمد بعن أبعي طعاهر لنف عه 27رت المفطوة ر   )كلل ح ففد صد
." 

 ععال المحفععق:إّن هععدد مجمععوع هععل  المفطوععات التععي أثبععت أر امهععاح وش عع ح فععي   (2)
بيت عععا.  ذعععت: هعععدد  38إلععع " ابعععن أبعععي طعععاهر"  -معععن وجهعععة نيعععر   -ن عععبتها 

 بيت ا. 38بيت اح وليس  22األبيات في هل  المفطوات 

 بة هل  المفطوعات لعع"ابن أبعي طعاهر" ففعد هرضعتر أما من حيق الش  في ن (2)
راق الوربي بما فيها العدواوين الشعورية جميع هل  المفطوات هذ  مصادر الت  

فذ  أجد أدن  اخت  ح أو ش  في ن بتها لعع " ابعن أبعي طعاهر" ماهعدا النتفعة 
 (ح فهي لع " أبي نواس" في بو  المصادر.222ر   )
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في ن بة هعل  المفطوعات لعع"  محفق الكري  ش ّ و صارى الفول وحمادا : أن ال
ض  بود البحق الد يق أنها صحيحة الن بة إليه ماهدا النتفة ابن أبي طاهر"ح واتح 

(ح هل  واحدة يتض  من خ لها أن ش  المحفق ل  يكن في محذهح أما 222ر   )
األخرى فعتكمن فعي أن المحفعق تعر  الشع  فعي ن عبة مفطوعات كانعت ت عتتهل منعه 

 ح  ت و  ب ردها فيما بود.الش 

وتوخي ا لألمانة الوذمّية في تحبير هلا البحق جبت كثير ا معن مصعادر التعراق 
دِّر بع " ابن أبي طاهر" من مفطوات ونت   واء  الوربيح وجموت منها كل ما صر
أكانعععت معععن شعععور ح أ  تح وجوذعععت أهعععر  هعععل  المعععادة الشعععورية هذععع  المصعععادر 

د في ن بتها إليهح ومن ث  الفطع بتنها لي ت خالصة لذو و  هذ  اتخت   الوار 
ت فيكعععون الوكعععسح وكعععلا  الن عععبة لعععع" ابعععن أبعععي طعععاهر"ح إلا وجعععد هعععلا اتخعععت  ح وا 

ة ير إلع   عمات شعور: "ابعن أبعي طعاهر"ح والم ب عات الخارجّيعتحكي  اللوقح والنح 
 صذة بحياته كو يذة لذحك  هذ  ن بة الشور إليه.المتّ 

( هشعععرين 30س أخرجعععت معععن ديعععوان " ابعععن أبعععي طعععاهر" )وهذععع  هعععلا األ عععا
ن لي أنها أدرجت فيه مع أنها لشوراء آخعرينح ولي عت خالصعة مفطوة شوريةح تبيِّ 

( 38الن بة إليهح ولع  يشعر المحفعق إلع  للع ح وهذع  هعلا األ عاس أيضعا  أضعفت )
( أشععطرح صععحيحة الن ععبة لععع"ابن أبععي طععاهر "ح 2( بيتععا ح و)78ت )مفطوععةح ضععمح 

 .       مجموع شور بها  أخلّ 

ومذحوياتي هذ  مجموع شور "ابعن أبعي طعاهر" متنوهعةح حعدا بعي تنوههعا   
هها هذ  هناصر مختذفةح ث  أبعدأ فعي موالجعة كعل هنصعر هذع  حعدة هذ  أن أوزّ 

محاوت  في لل   عد الثذمعات اليعاهرة فعي تحفيعق هعلا المجمعوع الشعوري؛ ر بعة فعي 
 -  -ألن الكمعععال المطذعععق لذعععه  -كمعععال الوصعععول بعععه إلععع  درجعععة تفتعععرب معععن ال

وحد ح ومن ث  يفبل الباحق هذع  درا عة شعور: " ابعن أبعي طعاهر "ح وهعو مطمعمن 
إلععع  أن معععا فيعععه معععن شعععور إنمعععا هعععو صعععحي  الن عععبة إليعععهح ومعععن ثععع  تعععتتي نتامجعععه 
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صعععحيحةح وأحكامعععه النفديعععة هذععع  شعععاهرية الرجعععلح ومكانتعععه األدبيعععة  عععديدةح وهعععل  
 الوناصر هي:

 .ما يذز  حلفه من شور ت  إدراجه وهما  في مجموع شور" أحمد بن أبي طاهر" أوت :
 من مفطوات .  مجموع شور" ابن أبي طاهر"ثانيا : ما يذز  إضافته إل  

 ثالثا : رصد ما ل  يرصد من روايات األبيات.
 رابوا : ا تفصاء مصادر تخريج الفصامد والمفطوهات الشورية.

حر  في إطارهاح و عتتناول كعل هنصعر معن هعل  تذ  هي الوناصر التي  تت
 الوناصر محاوت  رأب صدههح وتفوي  منآد ح وأبدأ بالونصر األولح وهو: 

إدراجععه وهمععا  فععي مجمععوع شععور" أحمععد بععن أبععي  أوت : مععا يذععز  حلفععه مععن شععور تعع ّ 
 .طاهر"

  به انخعرون معن أن مهمعة جمعع العدواوين التعي ففعدت   بما صرح بداية أصرِّ 
عععن يتحمعععل أهباءهعععا جهعععدا  جهيعععدا ح ا المخطوطعععة مهمعععة ه عععيرةح تتطذحعععأصعععوله مح ب م 

وزمنعا  فععي البحععق والتنفيععب طععوي  ح ويتطذععب هععلا مععن جععامع الععديوان أن يذععز  نف ععه 
بم حفععة جميععع مععا ن ععب لذشععاهر مععن أبيععات فععي المصععادر التععي ت تحصعع  كثععرةح 

يفه بوعد التتكعد معن  ع مة ث  يتول  بود لل  ترتيب ما تجمحع لديه من أبيعات وتن ع
وزنهاح وا تفامة لوتهاح وصواب ضبطهاح وصحة ن بتها لشعاهر ح ففعد تن عب إليعه 

فهعا معن هعلا المصعدر هذع  أنهعا صعحيحة الن عبة بو  األبيات فعي مصعدرح ويتذفح 
إليهح ث  يفاجت بود لل  أنها من وبة لشاهر آخر في مصدر آخرح و د يدر  للع  

ما هذ   بيل المصادفة !.بود فوات األوان إما بصو  وبة بالوةح وا 
وممععا يزيععد األمععر صععووبة هذعع  مععن يععنه  بجمععع الشععور وتحفيفععه أن يجععد 
بو  األبيات من وبة لشاهر ح ويجموهعا هذع  أنهعا لعهح ثع  يكتشع  بوعد للع  أنهعا 
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لشععاهر آخععر لعع  تععلكر فععي مصععدر آخععر إت فععي ديوانععهح ومععن هنععا تنشععت الصععووبةح 
 الجمع والتحفيق. وتكون الخطورة في مهمة 

ب  لذشاهر من شعور فعي ق أن يذز  نف ه بم حفة كل ما نر إلن فوذ  المحفّ    
أو أبيعاتح ثع  يفعو  بحفعي معا جموعه لذشعاهر  المتوددةح حت  ت يفوته بيعت   الميانِّ 

هععن يهععر  ذععبح ثعع  يععنه  بتصععف  مععا يععتمكن مععن تصععفحه مععن مصععادر التععراق 
صععععفحة صععععفحة بمععععا فععععي للعععع  الععععدواوين الوربععععي؛ الذوععععويح واألدبععععيح والتععععاريخيح 

الشوريةح وت بد له من الو و  هند كل بيت في تذ  المصادر لكعي يتتكعد معن أن 
 ما  ا  بجموه صحي  لشاهر .

وأين أن لل  أمر خارج هن نطاق طا ة أي بشرح و د ينفعق اعن عان همعر  
 ع إليه! .  له ما يتطذح كذه في جمع ديوان وتحفيفهح وت يتتتح 

بععتن مهمععة جمععع الععدواوين التععي ضععاهت أصععولها المخطوطععة  نععا أ ععر  ومععن ه
مهمععة شععا ة وه ععيرةح فهععي أصععوب بكثيععر مععن تحفيععق الععديوان المخطععوطح ولكنهععا 
هذ   در صووبتها ومشفتها مثمرةح توطعي نتعامج طيبعةح إل تعنفر العرو  فعي ديعوان 

ع منعاح هبثت به أيافر اعهمالح وألفت به أيادي الضياع في مكان  حيقح فضعا
ون دح هناح ومن هنا يفبل الباحق هذ  تذ  المهمعة الو عيرة بوزيمعة جّبعارةح وضعمير 

 را .

و ععد بععلل المحفّععق جهععدا  مشععكورا  فععي جمععع شععور "ابععن أبععي طععاهر" وتحفيفععهح 
وهذعع  الععر   مععن جهععد  هععلا لعع  ت ععذ  محاولتععه فععي هععلا النطععاق مععن المذحويععاتح 

"تبعن أبعي  كثيعرا  معن المفطوعات شتنه فعي للع  شعتن أي همعل بشعريح حيعق ن عب
ح و معتر كل ما احتعوى هذيعه مجمعوع شعور بودما طالوت  -"ح و د ثبت  لدّي طاهر

أنعه  عا  بع دراج  -ب رجاع معا بعه معن شعور هذع  كثيعر معن مصعادر التعراق الوربعي 
مجموع ( هشرين مفطوة شورية لي ت خالصة الن بة لع "ابن أبي طاهر" في 30)



 

 322 

زاء إحععداها ببنععت  شععفة تفيععدر بععتن هنععا  اخت فععا  حاصعع   فععي دون أن ينععبس  إ شععور 
 ن بتها. 

وهاهي لي تذ  المفطوات  ردتها هناح ولكرت  بل كل مرف طحوة ر م هاح ور   
صعععفحت ها فعععي المجمعععوع الشعععوريح ثععع  أهعععدت تحفيفهعععا معععن جديعععد مضعععيف ا إليهعععا معععا 

عععععا لععععع  يعععععرد فعععععي المجمعععععوع الشعععععوري معععععن زيعععععاداٍت فععععع مح ح هثعععععرتر هذيعععععه م  ي الروايعععععات 
ععب َت إلععيه  ليتخععل   ح ونصصععت هذعع  ا ع  الشععاهرح أو الشععوراء العلين نر   والتخريجعات 
دارسر الشور حلر   منها كي تكون  درا عتره  اممعة هذع  أ عٍس متينعة؛ ومعن ثع  تعتتي 

ه هذ  النتاج الشوري لذشاهر  ذيمة.  نتامجر

                                                     وتفعععععععععععععع فعععععععععععععي أربوعععععععععععععة أبيعععععععععععععاتح هعععععععععععععي:      320(ح ص2المفطوعععععععععععععة ر ععععععععععععع  )( 2)
 ]من الطويل[

بيعععععب  ي كعععععتر ر النحععععع -2 بيبعععععي ح   اس  أ نحعععععهر ح 
اُُُُُُدددُ َ ُ ُ  -2 ـَ َُ وَفَدددـ   يُباِعدددُِ ِي ادددي َق
َفب ععععل   -2 ّنععععي و اله ععععو ى لععععي مر يروعععر  ر ه   و 
ّنعععععا أ ل رعععععن  حعععععين  ن ذت ف عععععي -2  ف ت خعععععر سر م 

                               

عععععععععععبيبر  ين ععععععععععا الوريععععععععععونر ح  ععععععععععين  ت َرم   ل نععععععععععا ح 
   ريعععععبر  -و ا  ن هرعععععو  أ َبعععععد ى لعععععي الب و عععععاد   -

َينععععععععععععا  أ و أ شعععععععععععععار  ر  يععععععععععععبر  عععععععععععا   ه   إ لا خ 
ّنعععععععععععععععععا أ هععععععععععععععععيرن  و  رذععععععععععععععععععععوبر  ععععععععععععععععقر م  ت َنط   و 

 

بحعععه  لنعععا حعععين تَذفانعععا 2الروايعععة:) ( ورد البيعععت األول فعععي ريحانعععة األلبعععا بروايعععة: "حر
".الوي  ونر  ذوبر

َفب ل  ". 3)   ( وورد البيت الثالق فيه أيضا  برواية: "والهوى منه مر

قر منحععععا....وتخرسر منععععا أهععععين 2)  ( وورد البيععععت الرابععععع فيععععه كععععلل  بروايععععة:"فتنط 
."  و ذوبر
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أبععي طععاهر مععن مجمععوع شععور ابععن التوفيععب: أدرج المحفععق هععل  المفطوععة فععي 
ن عععبتها إليعععهح فهعععي لذبحتعععري فعععي ريحانعععة  دون أن يشعععير إلععع  اتخعععت   العععوارد فعععي

ق الريحانععة هذعع  هععل  األبيععات  ععام : "ويبععدو أن األبيععات ق محفّععح وهذّعع2/22األلبععا 
لذمتععرج  )ح ععن بععن محمععد البععوريني(ح فعع ني لعع  أجععدها فععي أي مععن طبوععات ديععوان 
البحتعععري "ح وبنعععاء هذعععي هعععلا اتخعععت   العععوارد فعععي ن عععبة هعععل  المفطوعععة يذعععز  هعععد  

 ل  صحة ن بتها لع "ابن أبي طاهر" جمذة واحدة.الركون إ

ح وتفععععععععععععععععععععععععع فععععععععععععععععععععععععي بيتععععععععععععععععععععععععينح همععععععععععععععععععععععععا:                                                                       320ص 2( النتفععععععععععععععععععععععععة ر عععععععععععععععععععععععع  3)
 ] من الخفي [

ب عععععععععععععععععّرد  اند ابر ك مذ عععععععععععععععععَت فعععععععععععععععععي ال -2  مر
عععععععع   النحععععععععا  -3 يععععععععر  أ نح الف ت عععععععع  ك مععععععععا ز ه     

                

فذ عععععععععععععه  األ َلب عععععععععععععابر   و ا  عععععععععععععترف ذحَت فعععععععععععععي ه 
ععععععععععععععععّلابر ! ععععععععععععععععحِّ   ك  ععععععععععععععععيب مرص   سر د ه 

 

( ورد البيت األول في ديوان الحمدوي برواية: "وا تخفت "ح وورد 2الرواية: )
 في تارير بوداد برواية: " كثرت في المبرد ".

نها التوفيب: أدرج المحفق هل  النتفة في مجموع شور ابن أبي طاهر هذ  أ
صععحيحة الن عععبة إليعععهح وخرجهعععا هذععع  مصعععدر واحععد ففعععطح هعععو إرشعععاد األريعععب إلععع  

 .2/222مورفة األديب 

 ذت:النتفعععة لي عععت خالصعععة الن عععبة تبعععن أبعععي طعععاهرح فهعععي لذحمعععدوي فعععي  
مععن مجذععة المععوردح فيذععز  إلن حععلفها مععن الصععحي   77/ 3/ع3مجمععوع شععور  مععج

ا فععي   عع  خععاص فععي نهايععة مععن شععور ح وا  ععفاطها مععن درا ععتهح ووضععوها وأمثالهعع
ل   ير  معن  مجموع شور" ابن أبي طاهر" تحت هنوان:" ما ن ب إل  الشاهر وا 

طعععاهر فععي تعععارير بوعععداد  الشععوراء"ح ولكعععر محفععق ديعععوان الحمععدوي أنهعععا تبعععن أبععي
2/282 . 
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                                  ح وتفععععععععععععع فععععععععععععي أربوععععععععععععة أبيععععععععععععات ح هععععععععععععي :                                      322ص  7(  المفطوهععععععععععععة ر عععععععععععع 2)
 ]من المتفارب[

ععععععععععبر  -2 نععععععععععتر ت أرَحج  َبععععععععععتر و   ععععععععععد ك  ج   حر
عععععععععععو ى أ نحن عععععععععععي -3 نعععععععععععب     عععععععععععا ل عععععععععععي  ل  م   و 
عععععععععععب  و أ ن ل ععععععععععع -2  يس  دون ععععععععععع   لعععععععععععي م ر  
كعععععععععععععان -2 عععععععععععععذي   الم   ف ذ يت ععععععععععععع   ت َبف ععععععععععععع    

                                       

نعععععععععععععع   ف مععععععععععععععا أ  ععععععععععععععرربر ! ععععععععععععععدتر ه   و أربو 
عععععععععععععبر ! عععععععععععععبتر ت أر ض   إ لا أ نعععععععععععععا أر ض 
ععععععععععععععععععععله بر   و ت دون  باب عععععععععععععععععععع   لععععععععععععععععععععي م 
عععععععععععععععععبر  عععععععععععععععععمت  أ و ت حجر ت عععععععععععععععععتل نر إ ن ش   و 

 

( ورد البيت الثالق في دمية الفصر بروايعة:" مطذعب .....مر عب 2الرواية: )
." 

ق هل  المفطوة فعي مجمعوع شعور ابعن أبعي طعاهر هذع  التوفيب: أثبت المحفّ 
ألبعي  2/222وليس األمر كلل ح فهي في دميعة الفصعر  أنها خالصة الن بة إليهح

 ععان  الكاتععبح وبنععاء هذعع  هععلا يذععز  إخراجهععا مععن الشععور الععلي خذصععت ن ععبته إلعع  
"ابععن أبععي طععاهر"ح والجععدير بالععلكر أن البيععت الثععاني مععن هععل  المفطوععة ورد من ععوبا  

 .2/222الفريد  رِّ إليه في الد  
 

ي ث ثععععة أبيععععاتح هععععي:                                        ح وهععععي فعععع322(ح ص 28( المفطوععععة ر عععع  )2)
 ]من الوافر[

م جذ عععععععععس  ل عععععععععلحٍة ل ععععععععع  ن َفعععععععععو  فيعععععععععه   -2  و 
ععععععععع -3 عععععععععق فيعععععععععه  ك  م   ا ف ذ ّمعععععععععا ل عععععععععَ  نرط 
َمععععع -2 فعععععي    عععععب  مر عععععت را   و  واج   ز  الح 

                                

عععععععععدِّ العععععععععل   عععععععععَكو ى و ت ه  ذععععععععع  ش   نوب  ه 
عععععععععن  الفرذعععععععععوب عععععععععت  الوريعععععععععونر ه   ت ك ذحم 
بيعععععععب   عععععععبِّ إ لععععععع  الح   ل حاجعععععععات  المرح 
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( ورد البيععت األول فععي الزهععرة بروايععة: " وت هععلر الععلنوب "ح وورد 2الروايععة: )
 في ديوان المواني برواية: " بمجذس .... الشكوى ".

( وورد صععععدر البيععععت الثععععاني فععععي ديععععوان مجنععععون ليذعععع  بروايععععة " إلا خفنععععا مععععن 3) 
 الر باء".

 ( وورد البيت الثالق في المصدر ال ابق برواية: " وفي  مز الجوان ". 2)
التوفيب: أدرجَت هل  المفطوعة فعي مجمعوع شعور ابعن أبعي طعاهر دون إشعارة 
تفص  هن اتخت   الوارد في ن بتها إليهح وهلا أمر يفطع بتنها صحيحة الن بة 

 نتي: إليهح وليس األمر كلل ح ويتض  لنا األمر من التخريج ا
  2/222البيت الثالق لذر اشي في المحب والمحبوب. 
  82والبيتان : الثاني والثالق لمجنون ليذ  في مجموع شور. 
  والبيععععت األول ألهرابععععي مععععن مفطوععععة وردت فععععي أربوععععة أبيععععات فععععي ديععععوان

 .2/222ح وهي ب  ن بة في الزهرة2/328ح وزهر انداب2/223المواني
تفعععععععععععععععععععععع فعععععععععععععععععععععي بيتعععععععععععععععععععععينح همعععععععععععععععععععععا:                                                    ح و 203(ح ص 23( النتفعععععععععععععععععععععة ر ععععععععععععععععععععع )2)

 ]من الطويل[

صعععععاد ف تَ  -2 ن اي عععععا أ َخط ت تَععععع   و  عععععا الم   إ لا م 
عععععن  النحعععععار  ب َوعععععد ما  -3 عععععو م   و ا  نح ا معععععر أ  ي َنجر
       

ععععععععععععععت ورودر  عععععععععععععع   ف ععععععععععععععاَهذ   أ نحهععععععععععععععا    ميم   ح 
يدر  ععععععععععععععععو  ال هعععععععععععععععا ل    عععععععععععععععن أ َهم  د  م  وح  ت عععععععععععععععز 

 

التوفيععب: أدرج المحفععق هععل  النتفععة فععي مجمععوع شععور أحمععد بععن أبععي طععاهر 
 .227 -222اهتمادا هذ  المحا ن والم اوى 

ا لي ت خالصة الّن بة ألحمد بن أبي طاهرح للا يذعز    ذت: وهل  النتفة أيض 
حععلفها مععن الصععحي  مععن شععور ح وهععد  اتلتفععات إليهععا فععي درا ععته؛ ألنهععا ليزيععد ابععن 

 لوفيذي في المصادر انتية:الصفيل ا
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 ضمن مفطوة مكونة من ث ثة أبياتح والبيت الثالق هو: 2/222الكامل 

ّما ت وذ مون  ي زيدر  ذوا          ف ف د تاب  م   أ ت  رل أل  رباب  الم خام    أ هم 

بتفععدي  البيععت  2/332ح والتعلكرة الحمدونيععة 282والنعوادر ألبععي زيععد األنصععاري 
ح وربيععع األبععرار 3/222لح والبيععت الثععاني لععه فععي هيععون األخبععار الثععاني هذعع  األو 

ح ولكعر موعه 3/387ح وحرفت فيه كذمة الصفيل إل  الطفيلح وزهر األك  2/223
 2/282فععي هععل  المصععادر البيععت المععلكور آنفععا ح والثععاني أيضععا  فععي بهجععة المجععالس

 ألهرابي.

                                                                    وتفعععععععععععععععععععععع فعععععععععععععععععععععي بيتعععععععععععععععععععععين ح همعععععععععععععععععععععا :       202ص  22( النتفعععععععععععععععععععععة ر ععععععععععععععععععععع  2)
 ]من الطويل[

عععد  ر  -2 عععَورر إ ّت ال حعععي ر ي َنبرعععو و ح  معععا الشِّ  و 
     

ععدِّ  ي ح  ععي و هععو  ل ععيس  ب ععل  ي مض  ععا  ح و   حر  
 

ععععان   -3 َح   ل ععععو كععععان  ب اع  ر   و   يرععععرز قر شععععاه 
     

 أل  َجد ى الحلي يركديح و أ كد ى الحلي يرَجعد ي
 

( ورد البيععععععت األول فععععععي التمثيععععععل والمحاضععععععرة بروايععععععة: " كهععععععا  2الروايععععععة: )
 ويمضي.

التوفيعععب: أدرج المحفعععق هعععل  النتفعععة فعععي مجمعععوع شعععور " ابعععن أبعععي طعععاهر"ح 
ح والعععععدر الفريعععععد   2/208جهعععععا هذععععع  مصعععععدرينح يضعععععا  إليهمعععععا ربيعععععع األبعععععرار وخرح 
ألول منهععععا لوذععععي بععععن الجهعععع  فععععي التمثيععععل ح واح فهععععي لهععععلا الشععععاهر فيهمععععا2/222

المو ععععععو   بععععععع            فععععععي ا ععععععتدراكي ح وهععععععن هععععععلا المصععععععدر أدرجتععععععه 288والمحاضععععععرة 
مجذعععة  معععن وهععع  ونفصعععان" المنشعععور فعععي ديعععوان هذعععي بعععن الجهععع  "البرهععان همعععا فعععي

ثععععع  كتبعععععت بحث عععععا آخعععععر بونعععععوان           ح 3002/  20/ س 2ح 2ج  320ص الوعععععرب 
مجموع شور ي هذي بن الجه  والببواء "ح لكرت فيه أنه ثابت في "هودة إل  ديوان
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ح وبنعععاء هذععع  هعععلا يذعععز  إ عععفاط هعععل  النتفعععة أيضعععا  معععن 202أحمعععد بعععن أبعععي طعععاهر 
ت ألو ونعععا  أبعععي طعععاهرح مجمعععوع شعععور ابعععن وهعععد  اتهتعععداد بصعععحة ن عععبتها إليعععهح وا 

 أدبه. الشاهر  فيما دحضه المحفق هنه في درا ته ل تهامات التي وجهت إل 
وتفعععععععععععععععععععع فعععععععععععععععععععي بيتعععععععععععععععععععينح همعععععععععععععععععععا:                                                                       202(ح ص  22(  النتفعععععععععععععععععععة ر ععععععععععععععععععع  )7)

 ]من الطويل[

 يرك ذِّمره عععععععععععا ط َرفعععععععععععي ف ترعععععععععععومي ب ط رف هعععععععععععا -2
               

عن  الو َجعد   ير  م  عم  ّما في الضح رر ه   ِ  ف ترَخب 
 

ععتَ  -3 ععدحَت و أ هر ض   ف عع  َن ن ي ععر  الواشرععون  ص 
        

ف ذرععععوا  ذعععع  الو َهععععد  و ا  ن       ال ععععَت: أ ل َ ععععت  ه 
 

 ( ورد البيت األول في ديوان بشار بن برد برواية: " فيخبر".2الرواية:)

التوفيععب: يذععز  حععل  هععل  النتفععة مععن مجمععوع شععور " ابععن أبععي طععاهر" كععلل ح 
ح وخرجهعععا محففعععه هذععع  2/23يوانعععهفهعععي لي عععت لعععهح بعععل هعععي لبشعععار بعععن بعععرد فعععي د

 .23المختار من شور بشار 
وهعععععععععععععععععععي:                                                          202(ح ص 22معععععععععععععععععععن الفصعععععععععععععععععععيدة ر ععععععععععععععععععع ) 2 -2( األبيعععععععععععععععععععات 8)

 ]من مجزوء الكامل[  

عععععععععععععععععع    -2 بععععععععععععععععععار    ععععععععععععععععععد ه    ال ععععععععععععععععععت  ر
ذعععععععععععععععععو  -3   ه عععععععععععععععععلا الحعععععععععععععععععلي ن ف عععععععععععععععععل  المر
ت عععععععععععععععععععععي  -2  جح   ا ل ععععععععععععععععععععت: ل ه بعععععععععععععععععععععت  ب حر
 يععععععععععععععععععا ه ععععععععععععععععععل    ! أ ر أ يععععععععععععععععععت  ل يععععععععععععععععععَع  -2  

       

يععععععععععععععععععععرر الوربععععععععععععععععععععاَر  : لا        ف فرذععععععععععععععععععععتر
ياَر   ِ عععععععععععععن  العععععععععععععدِّ     إ لععععععععععععع  الفربعععععععععععععور  م 

ّنععععععععععععععععععععععععي ب حر ععععععععععععععععععععععععن  ات  هت ععععععععععععععععععععععععلاَر ه 
ذ فععععععععععععععععععت  ب عععععععععععععععععع  ن ه ععععععععععععععععععاَر  ععععععععععععععععععل خر  ت  مر

 

( ورد البيععت الرابععع فعي طبفععات الشععوراء بروايعة: " لععي   ي ععتنير بعع  2الروايعة:)
 نهار ".



 

 332 

إدراج هل  األبيات في مجموع شور " ابن أبي طاهر" في نهاية  يب: ت ح التوف
 صيدة مكونة من ت وة أبياتح و د و فت هذ  األبيات ال ابفة من وبة لوو  بعن 

في مفطوة مكونة من  تة أبياتح وهذيعه  222محذ  الخزاهي في طبفات الشوراء 
"ح وطععر  ات ععتناد فيذععز  إ ععفاط هععل  األبيععات مععن مجمععوع شععور " ابععن أبععي طععاهر

ت ألو ونععا  فيمععا  هذيهععا فععي درا ععتهح وهععد  اتهتععداد بهععا فععي صععحة ن ععبتها إليععهح وا 
 دحضه المحفق هنه في درا ته ل تهامات التي وجهت إل  أدبه.

ح وتفعععععععععععععععععع فعععععععععععععععععي بيتعععععععععععععععععين ح همعععععععععععععععععا :                                                    220(ح ص 28( النتفعععععععععععععععععة ر ععععععععععععععععع  )2) 
 وء الكامل[]من مجز 

ععععععععععععععععععا -2 ععععععععععععععععععن  الزحم  ععععععععععععععععععا ر م  ّنععععععععععععععععععا ن خ   كر
 ل ععععععععععععععععععع  ن عععععععععععععععععععدر  أ نحععععععععععععععععععع   ب عععععععععععععععععععالو م   -3

        

عععععععععععععععععَر  عععععععععععععععععي  الب ص  ذ يععععععععععععععععع   إ ل ه م   ن  ه 
عععععععععععععععععععععععععععععَر  ي فت ف عععععععععععععععععععععععععرر الب ش   ت ون ععععععععععععععععععععععععع  و 

 

( ورد البيت األول في الدياراتح وموج  األدباءح والوافي بالوفيات 2الرواية: )
 برواية: " د كنت خفت يد.....إل لهب". 

( وورد البيععععت الثععععاني فععععي الععععدياراتح وموجعععع  األدبععععاءح والععععوافي بالوفيععععات 3)
 برواية: "ل  أدر".

التوفيععععب: ورد هععععلان البيتععععان فععععي مجمععععوع شععععور ابععععن أبععععي طععععاهر هذعععع  أن 
ن ععبتهما خالصععة إليععهح ولععيس األمععر كععلل ح فهمععا ألبععي هذععي البصععير فععي مجمععوع 

لعع   يععر (. وز 208/ 3شععور   د هذيععه الععديارات لذشابشععتي ح )ضععمن مععا ن ععب إليععه وا 
 .2/222ح والوافي بالوفيات 2/3202ح وموج  األدباء 82

 ح وهي:222( ص 72( المفطوة ر   )20)

 ] من الكامل[      
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معععععععععانر ب ت هذ عععععععععه   -2 عععععععععب  الزح نعععععععععز ت  ل و   يعععععععععا م 
عععععععععرحة   -3 عععععععععدترهر  ب ععععععععع   م   أ يعععععععععن  الحعععععععععلين  ه ه 
طال مععععععا -2 ععععععن ر آ   و   أ صععععععب حت  ترفععععععز عر م 
 ب و ععععععععععاأ ّيععععععععععا   ت أ  شعععععععععع  أل  هذ عععععععععع   م ر  -2
ذ يعععععع   ل عععععععو ا نح ل هف ععععععا ي نف ععععععععر  -2   ل هفععععععي ه 
ععععععة   -2  ذ    مععععععا كععععععان  لا   الو ععععععيشر إ ّت خر

                                 

عععععععععععععععر  ط ععععععععععععععورا  ي جم   ط ععععععععععععععورا  يرف ععععععععععععععرِّ رهر  و 
ي نف ععععععععععر  عععععععععر  و  ععععععععع  ي ضر معععععععععانر ب ه   كعععععععععان  الزح
ععععععععععواد ق  ن فععععععععععز عر  ععععععععععن  الح  ّنععععععععععا إ ل يعععععععععع   م   كر

فيعععععععععععععععععععععععععه  ل   عععععععععععععععععععععععععرحة  م رب ععععععععععععععععععععععععععر إ ّت و   ذم   
ععععععععععععن ي جععععععععععععز عر  عععععععععععع   م   أ و أ نح د هععععععععععععرا  راح 

طفععععا  ك ر جععععع  الطحعععع  ر   أ و هرععععو  أ  ععععر عر خ 
 

هعععع   2الروايعععة: ) ( ورد البيععععت األول فعععي وفيععععات األهيعععانح والم ععععتطر ح وا 
جمعع"ح بروايعة: " فتبعاده  بتفعرق ت ي 322الناس بما و ع لذبرامكة مع بنعي الوبعاس 

 وورد في وفيات األهيانح والم تطر  برواية:" هبق الزمان". 

 وورد البيت الثاني في إه   الناس برواية:"إن اللين ههدت  فيما مض ". (3)

 وورد البيت الثالق في إه   الناس برواية: "من المخاو   ت َضر عر ". (2)

 وورد البيت الرابع في الم تطر  برواية: (2)

كَ  عر أيا   ت يرَوش   ل ل  ف يه  ل َذم ك ار   م َوض   ر   م َرب ع               إت و 

التوفيععب:أدرج المحفّععق هععل  المفطوععة فععي مجمععوع شععور ابععن أبععي طععاهرح و ععد 
 .8-7جموها من المنازل والديار أل امة بن منفل ص

من هل  المفطوة لي ت خالصة الن بة تبن أبي طعاهرح  2-2 ذت:األبيات 
يج مصعطف  حجععازي لهعا فععي هعامش المنععازل والععديار ألدر  ولعو تتّبععع المحفّعق تخععر 

ح إهععع   النعععاس 2ح 3ح 2للععع ح وهعععا هعععو لا تخريجهعععا فعععي هعععلا المصعععدر:" األبيعععات 
مععن  يععر هععزوح وحكععي أن الرشععيد)هارون(  رأهععا مكتوبععة فععي لععو  هذعع  أحععد 222

 جدران بني برم  بودما أباده ح وزاد بود البيت الثالق: 
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ين  يرو اشر  ي اترهَ  ت ت َنف عر  ل ه ب  الل  ين  ح  ب ف  الل   في أ َكن اف ه َ          و 
أبيععععات تبععععن أبععععي طععععاهر فععععي مثععععل هععععلا  3/322وفععععي محاضععععرات األدبععععاء 

( فععي ترجمععة 2/222أوردهمععا ابععن خذكععان )وفيععات األهيععان  3ح2المونعع . والبيتععان 
أهعا هذع  جوفر بن ف   من  واد الموز لدين الذه الفاطميح حك  بوضعه : "أنعه  ر 

والبيععععت  2ح 3ح 2 صععععر جوفععععر بوععععد  تذععععه ". وأضععععي ر إلعععع  هععععلا التخريج:األبيععععات 
 .3/220المثبت آنفا ب  ن بة في الم تطر  

وت شعع  أن  ععراءة " هععارون الرشععيد" لهععل  األبيععات تثبععت هععد  خذععوص ن ععبتها 
تبن أبي طاهرح لتفد  زمنه هذ  زمن ابن أبعي طعاهرح فموعرو  أن مولعد هعارون 

هعع( أي  بعل مولعد ابعن أبعي طعاهر 222هع(ح وأن وفاته كانعت هعا  )222  )كان ها
 هع(.302ها  )

ح وتفععععععععع فعععععععي أربوععععععععة أبيعععععععات حهععععععععي:                                                         222(ح ص  72( المفطوهعععععععة ر ععععععع  ) 22)
 ]من الطويل [

فحععععععهر  -2 عععععع ر ح  ععععععرء  تروي   إ لا كرنععععععت  ت ععععععتت ي الم 
ععة   -3 فععي اله َجععر  راح   ف ف ععي النحععاس  أ َبععد ال  و 
ععععععععع  اله عععععععععو ان  ل   -2 عععععععععه  و ا  نح ا معععععععععر أ  ي رض   ن ف  
عععععععر    ف َوذره عععععععا  -2 َنعععععع   أ َفو عععععععات  ي ضر  ف ععععععد َع ه 

                                         

ععععر  عععقح ف عععاله َجرر أ و   َنععع   الح  ي َجه عععلر م   و 
فععععي النحعععع َفن عععععر و  ععععا ت يرعععععوات ي   م   اس  ه مح

ععععدعر أ َشعععن عر  عععدع  األ َنععع   و الج  عععر يب ب ج   ح 
جاب عععععععا إ لنرعععععععهر ل يععععععععس  ي َنف ععععععععر  عععععععهَِّل ح   و   

 

( ورد البيت األول في التلكرة الحمدونية برواية: "تتتي المرء توجب 2الرواية:)
 "ح وورد في الصدا ة والصديق برواية: " توجب".

بد ربه برواية: "وفي الناس أبدال... ( وورد البيت الثاني في ديوان ابن ه3) 
 همن ت". 
ا برواية:" األن  واألن  أ نع". 2)  ( وورد البيت الثالق فيه أيض 
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التوفيععب: أدرج المحفعععق هعععل  المفطوعععة فعععي مجمعععوع شعععور " ابعععن أبعععي طعععاهر" 
هذ  أنها خالصة الن بة إليعهح ولعيس األمعر كعلل ح فيذعز  حعلفها معن الصعحي  معن 

معععا هعععدا البيعععت  232هبعععد ربعععهح ففعععد وردت فعععي مجمعععوع شعععور  شعععور ح ألنهعععا تبعععن 
ا في كتابه الوفعد الفريعد  ح فذوعل ابعن 2/72األخيرح ون بها ابن هبد ربه لنف ه أيض 

هع( أخعلها وأضعا  إليهعا البيعت األخيعر هعلاح أو لوعل  ابعن هبعد 380أبي طاهر)ت
فطوععة هععع( أخععلها مععن ابععن أبععي طععاهر وحععل  منهععا البيععت األخير.والم238ربععه)ت 

ح واألول منها ب  ن بة في الصدا ة  82-80تبن أبي طاهر في طراز المجالس 
ح وهذعععع  أي حععععال يذععععز  الحععععلر فععععي 2/220ح والتععععلكرة الحمدونيععععة 322والصععععديق

 اتهتداد بصحة ن بة المفطوة إليه.
 ح وتفع في ث ثة أبياتح هي: 222(ح ص 80(  المفطوهة ر   )23) 

 ]من الب يط [      
عديقٍ  -2 عدا  ترهر  -ما م ن ص   و ا  ن ت محعت ص 
نعععععععععععععععديل  مرنطذ ععععععععععععععععف ا -3 ععععععععععععععع   ب الم   إ لا ت و مح
ذفععععوا -2 ععععل خر ح ف عععع  نح النععععاس  مر ب نح  ت ي كععععل 

           

ععن ط ب ععق   -ي ومععا   ععات  م  اج   ب ععت نج    فععي الح 
ذ ععععععععععق    ل عععععععععع  ي َخععععععععععش  ن َبععععععععععو ة  بععععععععععّواٍب و ت   
 ل ر  ب عععععععععععٍة يركر معععععععععععون  النعععععععععععاس  أ و ف عععععععععععر ق  

 

( ورد البيعععععت األول فعععععي المحا عععععن واألضعععععدادح وبهجعععععة المجعععععالس 2وايعععععة:)الر 
ن صحت ". ن أبدى مودته "ح وورد في المثل ال امر برواية: " وا   برواية: "وا 

( ورد البيععععت الثععععاني فععععي هيعععععون األخبععععارح والبصععععامر والععععلخامرح والمثعععععل 3)    
األضعععدادح ونثعععر ال عععامرح والوعععرر والوعععرر بروايعععة:"إلا تذعععث  "ح وورد فعععي المحا عععن و 

الني  برواية: "إلا تفنع "ح وورد في بهجعة المجعالس بروايعة: " إلا تذعث ....ل  يخعش 
 صولة "ح وورد في البصامر واللخامر برواية: " ل  يخش".
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( وورد البيععععت الثالععععق فععععي المصععععادر ال ععععابفة بروايععععة:" ت تكععععلبن "ح وهععععي 2)
أبععععي طععععاهر"ح وورد فععععي  روايععععة أدق مععععن الروايععععة الععععواردة فععععي مجمععععوع شععععور " ابععععن

محاضرات األدباءح وديوان أبي الوتاهية برواية: " ت تكلبن....هن ر بعة يويمعون 
"ح وورد في المحا عن واألضعداد بروايعة: " ت تكثرن....لر بعة كذمعا يوطعون أو فعرق 

 ." 

التوفيب: ت  إدراج هل  المفطوة في مجموع شعور " ابعن أبعي طعاهر" اهتمعاد ا 
. ولع   22ح 22طح هعو مخطعوط المنا عب والمثالعبح الور تعان هذ  مصدر واحد ففع

أ عع  فععي مجمععوع شععور " ابععن أبععي طععاهر" هذعع  نععص يفيععد بتنهععا تن ععب إلعع   يععر ح 
وهععلا ممععا يفطعععع بتنهععا خالصععة الن عععبة إليععهح وهععلا أمعععر مجانععب لذوا عععح و يتضععع   

 لل  من التخريج انتي: 

وهي بزيادة بيت وب  ح 2/232المفطوة لبو  المحدثين في هيون األخبار 
ح والبيععت الزامععد 2/383ح وبهجععة المجععالس 222ن ععبة فععي نثععر الععني  وحععل الوفععد 
 ح ب روايته في نثر الني  هو:  

ا هذ  الطرق  إن الفوال فويق النج  مطذبه         والفول يوجد مطروح 
ح 8/228ح والبصععامر والععلخامر302وهععي بعع  ن ععبة فععي المحا ععن واألضععداد 

 2ح وتمثععل ابععن األثيععر بععالبيتين 220ح والوععرر والوععرر3/202دبععاء ومحاضععرات األ
فععي  282. والمفطوععة فععي ديععوان أبععي الوتاهيععة 3/20فععي كتابععه المثععل ال ععامر  3ح

 ا .أربوة أبيات منها البيت المثبت آنف  
                                             وتفععععععععععععععععع فععععععععععععععععي بيتععععععععععععععععين ح همععععععععععععععععا :                                        222(ح ص  82(  النتفععععععععععععععععة ر عععععععععععععععع  )22)

 ]من الطويل [

ععن را   و ا  ت ععدى -2 ل ععيس  ف ت عع  الف تيععان  م  بعععععععععوق   و  عععععععععبوٍ  أ و ل شرعععععععععرب      ل شرعععععععععَرب  ص 
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عععدا -3 عععن ر ا   أ و    ل ك عععن ف ت ععع  الف تَيعععان  م   و 
               

ععععععععععععديق   عععععععععععععدرو  أ و ل ن فععععععععععععع  ص  ععععععععععععرِّ ه   ل ضر
 

البيععت األول فععي شععر  ديععوان الحما ععةح والتععلكرة الحمدونيععةح ( ورد 2الروايععة: )
 والتلكرة ال وديةح  ومجموهة الموانيح والم تطر ح برواية:

ددددددد     ِ َ  ـقدددددددال اودددددددـ َقموادددددددا   ددددددد   ددددددد  َ 

       
 صددددددددبمس ـف  ل غددددددددـ ام دددددددد   بددددددددم 

 

 وفي شر  ديوان الحما ة: " كل همه". 

د الفريعععععدح والجذعععععيس ( وورد البيعععععت الثعععععاني فعععععي هيعععععون األخبعععععارح والوفععععع3)  
واألنيسح وبهجة المجالسح والتبيان في شر  العديوانح والتعلكرة الحمدونيعةح بروايعة: 

 "من را  وا تدى".

التوفيععب: أدرج المحفععق هععل  النتفععة فععي مجمععوع شععور أحمععد بععن أبععي طععاهر 
اهتماد ا هذ  مصدر واحدح هذ  أّنها خالصة الن بة إليهح وليس األمر كلل  فهعي 

 في المصادر انتية:ب  ن بة 

ح وشعععععععر  ديعععععععوان الحما عععععععة 2/27ح والوفعععععععد الفريعععععععد2/278هيععععععون األخبعععععععار 
ح والتععلكرة 3/32ح والتععلكرة الحمدونيععة 2/222ح وبهجععة المجععالس722بععر   2270
ح  وشععععر  نهععععج 2/272ح والم ععععتطر  3/827ح ومجموهععععة الموععععاني230ال ععععودية
زاهععا مشلفععه لراجععزح لعع  ح  وه2/272ح والتبيععان فععي شععر  الععديوان 22/222الب  ععة 

يععلكر ا ععمهح والنتفععة مععن الطويععلح ولي ععت مععن الرجععزح واألول بعع  ن ععبة أيضععا فععي 
 . 373الو اطة

ح والحما عععة البصعععرية 3/222وهعععي لوالبعععة بعععن الحبعععاب فعععي الجذعععيس واألنعععيس
3/207 . 
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 .33وهي لذح ين بن مطير األ دي في مجموع شور   

أربوعععععععععععة أبيععععععععععععاتح هععععععععععععي:                                               ح وتفعععععععععععع فععععععععععععي 233(ح ص202( النتفعععععععععععة ر عععععععععععع )22) 
 ]من الطويل [

ععععععععععٍب  -2 واج  َمععععععععععزر ح   إ شععععععععععار ةر أرفععععععععععواٍ ح و   
عععععععععععكات نا -3 عععععععععععن ش   و أ ل رعععععععععععنرنا م وفعععععععععععود ة  ه 

        

عععععععععععععذِّ ر  ععععععععععععع ب تر   ك  عععععععععععععيرر أ َجف عععععععععععععاٍنح و  ت َك    و 
عععععععععب اب اتر تفه ععععععععع ر  نهعععععععععا الصح نا ه   و أ بصعععععععععارر

 

 ورد البيت األول في ديوان أبي تما  برواية:( 2الرواية )

عععععععععععععععععٍب   واج  معععععععععععععععععزر ح   إ شعععععععععععععععععار ةر أ فعععععععععععععععععواٍ  و   
      

عععععععععععذِّ ر  ط عععععععععععر   ير   ت ك عععععععععععيرر أ بصعععععععععععاٍر و   و 
 

 ( وورد البيت الثاني في ديوان أبي تما  برواية: 3) 

نععععععععععععععععا  ععععععععععععععععن مرراد  ععععععععععععععععة  م   و أ ل رععععععععععععععععنرنا م منوه 
       

ترفه ععععععععععععع ر! ّنعععععععععععععا ترجيععععععععععععبر و  نا ه   و أ بصععععععععععععارر
 

إدراج هل  النتفة في مجموع شور أحمد بن أبي طاهر هذع  أنهعا  وفيب: ت ّ الت
مععن الشععور الخععالص الن ععبة إليععهح ولععيس األمععر كععلل ح ففععد و فععت هذيهععا فععي ديععوان 

بالرواية المثبتة آنفا  ضعمن مفطوعة فعي أربوعة أبيعاتح كمعا و فعت  2/373أبي تما  
فطوعة فعي ث ثعة أبيعاتح هذ  البيت األخير منها فعي طامفعة معن المصعادر ضعمن م

ش د َت بهعا إحعدى الجعواري فعي زمعن المعتمون. والمصعادر التعي روت المفطوعة هعي: 
ح 327ح وثمعععرات األوراق20ح والم عععتجاد معععن فوععع ت األجعععواد3/302الوفعععد الفريعععد 
هع   النعاس بمعا و عع لذبرامكعة 2/222ح وتزيين األ واق 2/222ونهاية األرب  ح وا 

تععععان الذععععلان وردا فععععي ديععععوان أبععععي تمععععا   بععععل البيتععععين ح والبي223مععععع بنععععي الوبععععاس 
 المثبتين آنفا  هما :

عععععععععرِّ     عععععععععن ل  عععععععععاني ب    ععععن و جععععدي الحععععلي كرنععععتر أ كععععتر ر  يرت عععععععععرج  ر ط رفعععععععععي ه  ععععرر م   ف يريه 
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ععععععععععععم ني   أ ل ععععععععععععيس  ه جيبعععععععععععععا  أ نح ب يتععععععععععععا  ي ضر
        

 و ا  ّيعععععععععععععععععععععععا   ت ن خذععععععععععععععععععععععو و ت ن ت كعععععععععععععععععععععع ذح ر 
 

 ي المصادر المثبتة آنفا ح ول  يلكر في ديوان أبي تما  هو:والبيت الملكور ف  

  ععععععععععوى أهععععععععععيٍن تبععععععععععدي  ععععععععععرامر  أنفععععععععععسٍ 
          

 وتفطيعععععععر أنفععععععاٍس هذعععععع  النععععععار ترضععععععر 
 

 وبلل  يكون مجموع هل  المفطوة خم ة أبيات.  

                                  ح وتفعععععععععععععععع فعععععععععععععععي بيتعععععععععععععععينح همعععععععععععععععا:                                   232(ح ص 202(  النتفعععععععععععععععة ر ععععععععععععععع  )22) 
 ]من الطويل [

ععععات  ف هرعععع  ي ح رععععدون ني  - 2  ي ورععععّدون  لععععي م 
ي  -3 تال ععععد  ععععبوا مععععالي ط ريفععععي و  ل ععععو ح     و 

             

َوعععععد     لو المعععععال    عععععد يروعععععرى ب عععععه  كرعععععل  مر  و 
َره     ي ل   ي كرن ن َص   د  ف َرض  ي و   و   َرض 

نتفععة فعععي مجمععوع شعععور" ابععن أبعععي طععاهر" اهتمعععاد ا التوفيععب: تعع  إدراج هعععل  ال
هذععع  مخطوطعععة المنا عععب والمثالعععبح وفعععي هعععلا نيعععرح فهعععي لذم عععتهل بعععن الكميعععت 

ح وهذيه فيذز  حلفها من شعور 222ح وموج  الشوراء 82األ دي في كتاب الور ة 
 ابن أبي طاهر. 

                                      ح وتفعععععععععععع فعععععععععععي ث ثعععععععععععة أبيعععععععععععاتح هعععععععععععي:            232(ح ص208( النتفعععععععععععة ر ععععععععععع  )22)
 ]من الب يط[

ت هر  -2 ععععععععععماح  ت هر ت بوععععععععععي    رت   ععععععععععاح   إ ن زر
عععععععععععععععر   ح أ  والرععععععععععععععععععهر ن و ععععععععععععععع -3  ع    أ خ  رععععععععععععععععهر ك 
عععععععععععه د     -2  معععععععععا  عععععععععال  ت   عععععععععط  إ تح فعععععععععي ت ش 

                                   

عععععععععوب  و الععععععععععدِّي     ترععععععععععهر ب الصح تَععععععععع   راح   أ َرد 
 ب ف ععععععععععول ه  ن و عععععععععععع     عععععععععد ل ععععععععع ح فعععععععععي ن و ععععععععع   
عععععععه در ل ععععععع  ت خعععععععععط ر ل عععععععهر ب ف ععععععع     ل عععععععوت التحش 
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( ورد البيععت األول فععي الجذععيس واألنععيس بروايععة: " إن جمععت..... 2الروايععة:)
 تذفا  راحته بالوبل..."ح وهي الرواية الصحيحة.

و ... عععععد ( وورد البيعععععت الثعععععاني فعععععي المصعععععدر نف عععععه بروايعععععة: " و ولعععععه ن3) 
 لج..."ح وهي رواية أدق من الرواية الموتمدة في المجموع الشوري.

التوفيعب: تعع  إدراج هعل  المفطوععة فعي مجمععوع شععور ابعن أبععي طعاهر هذعع  أنهععا 
خالصة الن بة إليهح وليس األمر كلل ح ففد و فت هذ  البيتين األول والثاني منها 

ع ععحاق ابععن  3/322س ضعمن مفطوععة فععي ث ثعة أبيععات فععي كتععاب الجذعيس واألنععي
 هع(ح والبيت الثالق هنا  هو:320خذ  )ت

عععععععععععععي لنام ذ عععععععععععععه     عععععععععععععرح ز ام عععععععععععععر  ر الرحاج   مععععععععععععا ض 
       

ععععععع  ي ر ح  عععععععٍ  أو  يعععععععر  ل   إن كعععععععان لا ر ح 
 

هذ  هلا اعيضا  يذز  هد  اتهتداد بصحة ن بة المفطوةح أو البيتين  وبناء  
ت ألو ونا  في 3ح 2 ما دحضه المحفعق هنعه فعي درا عته منها إل  ابن أبي طاهر وا 

 ل تهامات التي وّجهت إل  أدبه . 

ح وتفعععع فعععي أربوعععة أبيعععاتح هعععي:                                                      232-232(ح ص 202( المفطوهعععة ر ععع ) 27) 
 ]من الطويل [

ث نحيععععععت  ب الر ضععععععععا -2  ب ععععععد أت  ب   ح ععععععاٍنح و 
تي -3 عععَرت  أ َمعععر يح و ا هت ن يعععت  ب حعععاج  باش   و 
ععدح ت  لععي ي ن عع -2 ععدا  و ص  ععزت  م وه   اح و أ نج 
نا ف ععععع -2    ن ن َحعععععنر كاف تنعععععا ف ت هعععععل  ل فصععععععععد 

                                           

بحوعععععععععت  ب ععععععععالك ر  َ  َ ععععععععن  ح و ر  ث ذحثععععععععت  ب الحر  و 
ّنعععععي عععععرت  ت ه   ح و   دحمعععععععت  لعععععي ن و ععععع َ و أ خح

تاب وععععت  ب ععععالن   ععععر  َ و  مععععا ز لععععت  لا ك   وم ح و 
د  مرتحه  َ  ا الور عععَرن ا ف م   و ا  ن ن حنر   صح
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( ورد البيعععت األول فعععي ديعععوان دهبعععل الخزاهعععي بروايعععة: " وثنيعععت 2الروايعععة: )
 بالو  "ح وورد في الورر والورر برواية: " بدأت بت هيل ".

 عرت أمععري"ح وورد فععي ( وورد البيعت الثععاني فعي ديععوان دهبعل بروايععة: "وي3) 
 الورر والورر برواية: 

ي ععععععد  َوه  ععععععَزت  م  فحَفععععععت  لععععععي ي نِّععععععي و أ َنج   و ح 
 

نِّععععععي و   ععععععدحمت  لععععععي ن و عععععع َ   وأبوععععععدت  ت ه 
 

ععا بروايععة " فتهععل لودنععا"ح وورد فععي المنتخععل 2) ( وورد البيععت الثالععق فيععه أيض 
 برواية:

 ".....موهعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدي
    

              وطبت به نف  ا ول  تتبع الندَ                      
 

 ( وورد البيت الرابع في ديوان " دهبل الخزاهي برواية:2) 

" فتهل لودنا "ح وورد في أبي الفت  الب عتيح والمنتحعل بروايعة: " فتهعل لشعكرنا 
." 

التوفيعب: أدرجعَت هعل  المفطوعة فعي مجمعوع شعور " ابعن أبعي طعاهر" معن دون 
 ن بتها إليهح وهلا بيان بلل : إشارة إل  اتخت   الوارد في 

)ضععمن الصععحي  327المفطوععة لععدهبل بععن هذععي الخزاهععي فععي مجمععوع شععور  
 من شور ( ماهدا البيت الثالق .

 327ح و مجموع شعور   22ألبي الفت  الب تي في المنتحل  2ح 3والبيتان 
. 
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 بزيادة بيتح هو: 2/272والمفطوة لذبحتري في المنتخل  

َيعععععععععععععععععرا  و أ َنب َذت ن عععععععععععععععععي ي عععععععععععععععععدا    و أ َول َيت ن عععععععععععععععععي خ 
             

ت اب َوعععععت  ب عععععالن وَ  َلعععععت  ل ا ن و ععععع َ و  عععععا ز  م   م   و 
 

 ول  ترد في ديوان البحتري.

 .372والبيت األول والثاني بروايته المثبتة آنفا  ب  ن بة في الورر والورر 

وبناء هذ  هلا اعيضا  يذز  حل  المفطوة من الصحي  من مجمعوع شعور 
 بن أبي طاهر"ح وطر  اتهتداد بها في درا ة شور . "أحمد

حوتفععععععععععععععععععع فععععععععععععععععععي بيتععععععععععععععععععين ح همععععععععععععععععععا :                                        232ص 222(   النتفععععععععععععععععععة ر عععععععععععععععععع  28) 
 ]من ال ريع[

تحعععععععععععععععععع  إ لا  -2 ععععععععععععععععععَدت ن ي و َهععععععععععععععععععد    ح   و ه 
عععععععععععععععن  الذحَيعععععععععععععععل  ب و ّ عععععععععععععععال ةٍ ج   -3  َمعععععععععععععععت  م 

        

ون   َنععععععععععععععععز   ععععععععععععععععارر َوت ن ععععععععععععععععي فععععععععععععععععي ك   أ َطم 
عععععععععععععععابرون !   عععععععععععععععلر معععععععععععععععا  رَذعععععععععععععععت  ب ص   ت َو  

 

التوفيب: أدرج المحّفق هل  النتفة في مجموع شور ابن أبي طاهر من  دون إشعارة 
ععا إلعع  أبععي نععواس. فهععي لععه فععي المحا ععن واألضععداد  ح ونثععر 22منععه إلعع  أنهععا تن ععب أيض 

 ح ول  أجدها في ديوانه.322ح  والمحا ن والم اوى28- 27الني  وحل الوفد

وتفععععععععععععععععععع فععععععععععععععععععي بيتععععععععععععععععععينح همععععععععععععععععععا:                                                             232(ص 227( النتفععععععععععععععععععة ر عععععععععععععععععع  )22) 
 ]من الخفي  [

فعععععَع  -2 عععععا ه   اله بعععععا بعععععي إ ن ل ععععع  ي كرعععععن ل كرم 
عععععن د مععععي  -3 ا م  ععععح  ذ يعععععه  ف ف ععععد كعععععا و انض   ه 

             

 ر  إ لععععععععععععععع  ترعععععععععععععععَرب    َبعععععععععععععععر    ف عععععععععععععععا هف راني
عععععععععععان   عععععععععععن ن عععععععععععدا ر ل عععععععععععو ت َوذ م  عععععععععععي م   ن  د م 
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( ورد البيععععععععععععععت األول فععععععععععععععي التوععععععععععععععازي والمراثععععععععععععععي بروايععععععععععععععة:                 2الروايععععععععععععععة: )
"ارجواني....لحد  بر ح وورد في هيون األخبار برواية " فالهبا بي....جنب"ح وورد 
فععي األ ععاني بروايععة:" والهبا...جنععب  بععر "ح وورد فععي األلكيععاءح ومععن الضععامع مععن 

  الشوراءح ووفيات األهيعانح وثمعرات األوراق بروايعة: "احم نعي إن لع  ...إلع  موج
جنععب "ح وورد فعععي النجعععو  الزاهعععرة بروايعععة:"  ربعععاني...إل  جنعععب "ح وورد فعععي نهايعععة 

 األرب برواية: "هذ  ترب ".
ا يذز  حلفها من مجموع شور أحمد بن أبي طاهرح  التوفيب: وهل  النتفة أيض 

الن بة إليهح ففد أدرجها محفق مجموع شور " ابن أبي طاهر"  ألنها لي ت خالصة
 .222اهتماد ا هذ  مصدٍر واحٍد ففطح هو المحا ن والم اوى

 وهي لبو  الشوراء في طامفة من المصادرح وهلا بيان بلل :
)مععععن  صععععيدة  377النتفععععة ألحمععععد بععععن محمععععد الخثومععععي فععععي التوععععازي والمراثععععي  -

)مععن مفطوععة فععي أربوععة  3/202واألمععالي  ح228/ 2طويذععة(ح وهيععون األخبععار 
ح 22ح ومعن الضعامع معن موجع  الشعوراء 233-3/232أبيات(ح و مط الآللعي 

 . 2/222ووفيات األهيان 

 .22وهي لخالد الكاتب في ثمرات األوراق  -

 من مفطوة في أربوة أبيات. 22/283وهي لبو  المحدثين في األ اني  -

 ععععيني فععععي النجععععو  الزاهععععرة          وهععععي لذح ععععن بععععن محمععععد الشععععري  أبععععي محمععععد الح -
2/372. 

ح ونهايعععععععة األرب       3/223وهععععععي لفتعععععع  معععععععن الوععععععرب فععععععي التعععععععلكرة الحمدونيععععععة  -
2/322 . 

 . 302وهي ب  ن بة في األلكياء  -
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وبنععاء هذعع  هععلا اعيضععا  يذععز  حععل  هععل  النتفععة مععن الصععحي  مععن مجمععوع 
 شور أحمد بن أبي طاهر.

تفععععععععععععععععععع فععععععععععععععععععي بيتععععععععععععععععععينح همععععععععععععععععععا :                                                ح و 237( ص 230(  النتفععععععععععععععععععة ر عععععععععععععععععع )30)
 ] من الوافر[

َنه عععععععععععععععععا عععععععععععععععععلح ه   ي فرعععععععععععععععععولر الو عععععععععععععععععال تتر ت   
ععععععععععععععع َنه عععععععععععععععا ا خت     ن يعععععععععععععععر ة  م  يععععععععععععععع   و   اف ك 

        

عععععععععععععععععععععععذروِّ  ذيعععععععععععععععععععععععل    ذب ععععععععععععععععععععععع   ب ال   د او      و 
ات ة  ب الو ععععععععععععععععدروِّ ! ععععععععععععععععن  الشحععععععععععععععععم   أ ل ععععععععععععععععل  م 

 

 البيت األول في ديوان ابن الموتزح ومروج اللهب برواية:( ورد 2الرواية: )

َنه عععععععععععععععععا  ت فرعععععععععععععععععولر الو عععععععععععععععععال تتر ت و عععععععععععععععععزح ه 
          

عععععععععععععععذروِّ  يعععععععععععععععب    َذب ععععععععععععععع   بال    وأ َطععععععععععععععع   ل ه 
 

وورد فععي الزهععرة بروايععة: "تفععول الوععالتت توععز هنهععا"ح وورد فععي الم ععتطر   
 رواية: "تفول".برواية: " تفول...هذيل صبر "ح وورد في ربيع األبرار ب

 ( وورد البيت الثاني في ديوان ابن الموتز برواية: وكي  و بذة" .3)

التوفيب: رصد المحفق هل  النتفة في مجموع شور ابن أبي طاهر هذ  أنها 
من الشور اللي  ذمت ن بته إليهح ول  يشر إل  اتخت   الوارد في ن بتها العلي 

 ييهر هذ  النحو انتي:

 2/222ح والزهرة2/82في الم تطر   النتفة ب  ن بة. 

  3/22وأنشدها الجاحي في ربيع األبرار. 

  2/273ح وديوانه 2/322وهي تبن الموتز في مروج اللهب. 

 من مفطوات:  مجموع شور"ابن أبي طاهر"ثانيا : ما يذز  إضافته إل   
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الدواوين المشّ  ة هذ  الجمع بود ضياع أصولها المخطوطعة  في الحفيفة إن
عرِّ األّيع تيلّ  ا   ألّن تراثنعا الوربعيح لمعا يطبعع بتكمذعه هرضة ل  تدرا  هذيها هذ  م 

عا هذع  فتعراتح وهعل  ات عتدراكات واعضععافات  م  بوعدح وأن معا يطبعع منعه يطبععر مرن جح
توعععد حذفعععة فعععي  عععبيل التواصعععل الوذمعععيح ي عععذمها ال عععابق ل حعععق ليكمعععل الم عععيرة 

ي؛ ومعععن هنعععا رأيعععت أن معععن الواجعععب هذعععيح الوذميعععةح ويواصعععل تشعععييد الصعععر  الثفعععاف
ة لشعاهرية " ابعن أبعي طعاهر" أوت ح امّ إثبات الم تدر  انتي؛ ت تكمال الصورة التّ 

ولتوبيد الدرب أمعا  البعاحثين ت عتج ء جوانعب فكريعة وأدبيعة جديعدة لتراثنعا األدبعي 
 مما يضا  إل  هلا المجموع الشوريح أو  ير  من المجاميع ثاني ا.

كعععان ات عععتدرا  هذععع  العععدواوين التعععي توتمعععد هذععع  الجمعععع والذمذمعععة أمعععر ا فععع لا 
كنععا أن ت محععل لمتابوععة المحفععق  يععر  فععي وارد ا ومتو و ععا لذ ععبب المععلكور آنفععا  أدر 

وصعععععع  منهجععععععه فيمععععععا ينشععععععر  مععععععن دواويععععععن شععععععورية مجموهععععععة ومحففععععععة بالد ععععععة 
          وات تفصععععععاءح وللعععععع  فععععععي  ولععععععه فععععععي كتععععععاب الم ععععععتدر  هذعععععع  صععععععناع الععععععدواوين

هن منهجه:" لما يورفه أهضاء الذجنة الملكورة من صفة ات تفصاء  2/227ص
 فيما أنشر ح األمر اللي يفطع الطريق هذ  من يريد  ذو  ال بيل لاته".

أ عععول ت محعععّل لهعععلا الّتصعععري  فعععي  عععبيل جمعععع العععدواوين الضعععاموة األصعععولح 
بالفيعععاس إلععع  مجمعععوع  –ة وات ععتدرا  انتعععي يشيعععد للععع ح ففيعععه حصعععيذة شعععورّية طّيبععع

ح المجمعوع الشعوريبهعا  ح فاتعت األ عتال "هع ل نعاجي"ح فتخعلّ -شور ابن أبي طاهر
إلعع  ا ععتدراكهاح وأ ععول فاتتععهح ألن منهععا مفطوععات  –فيمععا أهذعع   -لعع  ي ععبفني أحععد 

رويت في مصادر رجع إليهاح وأفاد منهاح مثل:" الزهرة "ح و"الوفد الفريد "ح و"بهجة 
محاضعععرات األدبعععاء "ح و"العععدر الفريعععد "ح و يرهعععا  ومنهعععا مفطوعععات  المجعععالس "ح و"

رويت في مصادر ل  يفد منهعاح معع أنهعا كانعت مطبوهعة ومتداولعة فعي أيعدي النعاس 
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و" إنبعا   ح بل نشر  لذديوان بزمن  ير  صير ؛مثل :" أخبار الن عاء تبعن الجعوزي "
 األدباء"ح و يرها. الرواة هذ  أنبا  النحاة"ح و" بدامع البدامة"ح و" موج 

ولعو رجععع المحفعق إلعع  معا لعع  يفع  هذيععه معن مصععادرح ولعو و عع  و فعة متتّنيععة 
ألثرى محاولته إثراء هييم اح ولما فاته هلا الشور الكثيعر  فيما رجع إليه من ميان  

 ( مفطوععة خالصععة الن ععبة لععع"38الععلي ورد فععي بحثععي المتواضععع هععلاح والععلي ضعع  )
( وخم عة أشعطرح 2( ثمانيعة و عبوين بيتعا ح و)78)"ح ضعمت أحمد بعن أبعي طعاهر 

صععحيحة الن ععبة إليععهح وهععل  األبيععات وردت فععي مويمهععا من ععوبة إلعع  " ابععن أبععي 
ععدحرا  بالفوععل" أنشععد "  بععل  طععاهر " صععراحةح و ذيععل منهععا ورد فععي بوعع  الميععان مرص 
لكر ا مهح ولما ل  أ   هذ  هعل  األبيعات المصعدرة بالفوعل  "أنشعد" فعي المصعادر 

ألخرى من وبة لوير  أوت ح ولما رأيعت أنهعا تشعبه شعور  ثانيعا  حكمعت بتنهعا لعهح وأنعه ا
عدحر ا بالفوعل " أنشعد"ح أمعا  أنشدها من شور ح و د أشرت في التخعريج إلع  معا ورد مرص 

 ما ورد من وبا  إليه صراحة فذ  ألكر في تخريجه شيم ا.       

هذ  حعرو  الموجع  مراهيعا   وهاهي لي األبيات الم تدركةح أ و ها من و ة
فععي ترتيبهععا حركععات حععرو  الععروي فععي حالععة تجمععع بوعع  المفطوععات هذععع  روي 

بععععالروي ال ععععاكنح فععععالمفتو ح  -كوععععادتي فيمععععا صععععنوت مععععن دواويععععن –واحععععدح فتبععععدأ 
فالمك ععورح فالمضععمو ح و ععد وزهععت هععل  األبيععات هذعع    ععمين؛ أولهمععا: مععا  ععذمت 

ل   ير . وأبدأ بع: ن بته لع" أحمد بن أبي طاهر ".وثاني  هما: ما ن ب إليه وا 
 ما سلمت نسبته لـ" أحمد بن أبي طاهر" .أواًل:  

 ععععععععععععععال "ابععععععععععععععن أبععععععععععععععي طععععععععععععععاهر" يهجععععععععععععععو "المفضععععععععععععععل بععععععععععععععن  ععععععععععععععذمة":                                         (2)
 ]من الخفي [

عععععععععععععععَتٍو  ي عععععععععععا أ ب عععععععععععا ط ال عععععععععععٍب ط ذ بعععععععععععَعت    -2  ب ش 
َيعععععع  -3 عععععابق  الخ  عععععَن    يعععععر  م  م   أ َيعععععن  بعععععَطءر الح 

ععععععععععععععععاء    أ َنعععععععععععععت  ف يعععععععععععععه  ك ف ابعععععععععععععععع ٍ  ل َذم 
! عععععععم اء  عععععععَن     ععععععععل  و أ َر   م َوطرععععععععوء ة  م 
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َع إلعععععع    عععععععععدَ  -2 ععععععو ا   فععععععارج   لععععععي  كرععععععَ ء    
ععع -2 كت ي ف ت َصعععب َحت  م  و   َن م ضعععع كرَنعععت  أرَضعععحر
ععععععععععععععععععا  -2  وت و ععععععععععععععععععدحَيت  ف ععععععععععععععععععَوق    ععععععععععععععععععَدر    ل مح
َذععععععععععععععععبر ن َتنععععععععععععععععا   -2 ععععععععععععععععرٍ  ي و افرععععععععععععععععهر الك   أ ب و 
عععععععععععععي  -7 َرض  َذعععععععععععععتر أ نِّعععععععععععععي أ ر ا ر كفمعععععععععععععا  ل و   خ 
ععععععععععععععععيب  -8 َكععععععععععععععععري  رعععععععععععععععع ب ب ف يعععععععععععععععع   و ح   إنح ل 
ععععععاء  الك   ام عيععععععع   -2  ه َبعععععع   أرَدر َجععععععت  فععععععي ك   

نَِّكععععععت  فععععععي ا -20 ذ يععععععل  حر ععععععَذ   الخ  ب    َهعععععععو   لم 
ث ععععععععا  ثيث ععععععععا ث ف يععععععععل  الععععععععَر  ل َ ععععععععت  إتح  -22    

                                                                                                                                                              

عععععععَن أ َكف عععععععام ي عععععععق  ل َ عععععععت  م   ر    ي عععععععا   
عععععععععَحك ة   عععععععععَور  ضر عععععععععاء   ععععععععععو   لذشِّ  الو َو  

ععععععععن  األ َهععععععععد اء   رذععععععععععَعت    عععععععع ععععععععدحن ي م   َد ه 
عععععععاء   عععععععسِّ اله ج  عععععععة  ل م   ل عععععععَ  ي ععععععععز َل هرَرض 
ععععععععععععععععععععز اء    أ َو أ جععععععععععععععععععععاز ي ف و ال ععععععععععععععععععععهر بج 
ععععععععععَن د و اء    و َهععععععععععو  د اء  مععععععععععا إ َن ل ععععععععععهر م 
 رحاء  ععععععععععععععععي و أرَلب َ عععععععععععععععت  ف عععععععععععععععَرو ة  الف ععععععععععععععع

اء   عععععععح  ععععععع   الفرص   ععععععععد  ف ت َصعععععععب َحت  أ َفص 
عععععععععر اء   ععععععععع  ترو عععععععععد  فعععععععععي البرص  و   أ َهم   رر

 

 . 2/220  النحاة التخريج : الفصيدة له في إنبا  الرواة هذ  أنبا
 و ال:  ]من مجزوء الكامل[ (3)

ععععععععععععععععععععععععععا الط ذرععععععععععععععععععععععععععولر ف مرَخب ععععععععععععععععععععععععععرا  -2  أ مح
ل عععععععععععععععععععَ   -3  َفه عععععععععععععععععععا م ط عععععععععععععععععععر  و   ل عععععععععععععععععععَ  ي و 
بيعععععععععععععععععععععععععع شعععععععععععععععععععععععععاه َدتر آثعععععععععععععععععععععععععا -2  ر  الح 
َفعععععععععععععععععععععععع  -2 ثعععععععععععععععععععععععر مر َطء  النِّو عععععععععععععععععععععععال  وا   و 

                                     

 ت  أ نحععععععععععععععععععععععععععععهرَ  ي و نرعععععععععععععععععععععععععععععوا   ر يب عععععععععععععععععععععععععععا
ي عععععععععععععععععععا ر ب ه ععععععععععععععععععععا ك ث يب عععععععععععععععععععا  ت َ عععععععععععععععععع   الرِّ
ب يب عععععععععععععععععععععععععا  ب  ب ه عععععععععععععععععععععععععا تعععععععععععععععععععععععععلكرني الح 
يبععع عععععععععععععععععععععععععععا ععععععععععععععععععععععععع   ر ط  مرَوت     ععععععععععععععععععععععععععت ر ٍش و 

 

 ( ورد البيت الثالق في الدر الفريد برواية: " تلكرنا ".2الرواية:)  
 ح وفيهما: "وأنشد".2/227ح ومحاضرات األدباء 3/327التخريج: الدر الفريد   
 و ال:  ]من الطويل[ (2)

ا فميِّعععععععععععت   -2 عععععععععععي شرععععععععععو اه  ب ععععععععععة  ن َف    ألاه 
 مخافععععععععععععة  بععععععععععععيٍن ت ت    ععععععععععععي ب َوععععععععععععد  ر  -3

                   

ع    َبععع عععد  مرَنص  عععد اع  النحعععو ى   َذب عععي؟و   ل  انص 
يععععععار ة  والفرععععععَرب   ععععععَحط  النحععععععو ى ب َوععععععد  الزِّ ش   و 
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 ح وفيه "وأنشدني أحمد بن أبي طاهر". 2/332التخريج: الزهرة 

 و ال: ]من مخذع الب يط [ (2)

ععععععععععععععععععيءٍ  -2 عععععععععععععععععَرت  لرلّعععععععععععععععععيح فعععععععععععععععععتي  ش   أنك 
َمععععععععععععععععععو ي-3 ف ععععععععععععععي ر د  ععععععععععععععَو ي و   أل ععععععععععععععيس  ش 

              

عععععععععععع ععععععععععععععبِّ ؟أح   لّععععععععععععة  المرح  ععععععععععععَن ل   نر م 
ّبعععععععي؟ َ عععععععم ي شرعععععععهرود  حر عععععععو ر ج   و ضر

 

 ( ورد البيت الثاني في مجموع شور " ابن أبي طاهر" برواية: 3الرواية: )

ف ععععععععععععععععع عععععععععععععععععو يأ ل عععععععععععععععععيس  و جعععععععععععععععععدي و   رطر ش 
        

ّبعععععععععععععي طعععععععععععععولر  رعععععععععععععفمي شرعععععععععععععهود  حر  و 
 

وفيهمعا: )وأنشعدني  2/28ح وتارير بوعداد 3/322التخريج: مصارع الوشاق 
)تحفيععق إح ععان هبععاس(ح وفيععه:) أنشععد  27/ 2إبععراهي  الحربععي(ح وموجعع  األدبععاء 

وفيععه: )وأنشععد رجععل  22/ 2رجععل إبععراهي  الحربععي  ععول الشععاهر ( وفععوات الوفيععات 
وفيعه: أنشعد ) أي إبعراهي   2/232ي بالوفيات إبراهي  الحربي  ول الشاهر(ح والواف

ح 322الحربععي( رجععلح والبيععت الثععاني منهمععا تبععن أبععي طععاهر فععي مجمععوع شععور  
ح و عععال محّففعععه: إنعععه ألبعععي تمعععا  فعععي الطبوعععة ال عععابفة 2/222ومحاضعععرات األدبعععاء

لذمحاضرات.  ذت: ل  يرد في ديوان أبي تمعا ح لعلا فهعو صعحي  الن عبة تبعن أبعي 
أشععع  كعععلل  فعععي ن عععبة البيعععت األول إليعععهح ألنعععه مععع ز  لذبيعععت الثعععانيح طعععاهرح وت 

 ومصاحب له في المصادر التي روتهماح والبيت الثاني ت ريب في ن بته إليه.

 ( و ال: ]من الطويل[2)

ذ يذعععععيح إنِّععععع -2 َشعععععر بٍ خ  عععععَد ب عععععَرد  م   ي ل عععععَ  أ ج 
ي ا  -3 ععاد  ععا زال  مععَل ل ععَ  ي َذف ه ععا الفَذععبر ص  م   و 

                   

عععععب  ! اج  عععععَل نعععععتَت أ   ح   و ت ط َوععععع   ن عععععَوٍ  مر
عععععار ب   يعععععل  المش  عععععَن ل ل  ن كعععععان  يرَ عععععف   م   و ا 
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 ح وفيه:" وأنشدني أحمد بن أبي طاهر". 2/373التخريج : الزهرة 

 ( و ال: ]من الكامل[2)  

ععععععععععععن   -2 ين عععععععععععع   آم     ذعععععععععععع ر الك ت اب ععععععععععععة  فععععععععععععي ي م 
   ذعععععععععععععع   ب ععععععععععععععه  يرَفععععععععععععععرر الو ععععععععععععععدوِّ مرفذحععععععععععععععع    -3
ععععععب   -2 َنه ععععععا مرَحج  ي ال حععععععر امر  و َهععععععو  ه   يربععععععد 

                                                   

عععععععععععا ي َكترعععععععععبر  ذيعععععععععه ف يم  ّمعععععععععا ي ورعععععععععودر ه   م 
يَره عععععبر  عععععانر لمعععععا يرخعععععا ر ور  و هعععععو  األ م 
ععععععععَمٍت يروععععععععععر بر  ّجت عععععععععه بص   ول ععععععععانر حر

 

حمعد بعن أبعي طعاهر فعي بوع  ح وفيعه:" وأنشعد أ2/222التخريج:الوفد الفريد 
ي ص ر الفذ ".  الكرتحاب  و 

 (  و ال: ] من الخفي [7) 

عععععععععععَن ت   ف يه عععععععععععا  -2  ا عععععععععععفنيه ا ب عععععععععععرَ    م 
         

ٍل و ح  رععععععععععععععود   ععععععععععععععال  ععععععععععععععيٍ  و ه  ععععععععععععععَن ن ص   م 
 

 .3/232التخريج: محاضرات األدباء 

 لها:  ال" أحمد بن أبي طاهر": دخذت يوم ا هذ  نبت جارية مخفراتهح ففذت( 8) 

  د  ذت مصراه ا فتجيزيه! ففالت:  ل! ففذت: ]من الب يط[

. ة  الف م ر  َ نر   ي َوش  ب َهج   يا ن َبتر حر

 الرواية: ورد الشطر في بدامع البدامة برواية: " يوشي".

ح وبدامع 232ح واعماء الشواهر73التخريج: الم تير  من أخبار الجواري 
 .202ح ون اء الخذفاء 232-7/238ح ونشوار المحاضرة 83البدامة 

 ( و ال: ]من الخفي [  2) 

عععععععععَن ف فيععععععععععٍر  -2 يحععععععععععٍة م  عععععععععا ت عععععععععر ى فععععععععععي ه د  عععععععععار   م  ب عععععععععَين  الي    عععععععععا ب َين ععععععععععععهر و  يعععععععععل  م   ح 
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 يرَوعععععر بر النحعععععاسر فععععععي اله عععععد اي ا إلععععع  النحععععععا  -3
َو  -2 ععععععععععععععاٍت ك ت نحه ععععععععععععععا   ط ععععععععععععععععععععر الععععععععععععععرح  مرَحكم 

                      

عععععععععععععر ام ب  األ شععععععععععو ار   ي    يرَهععععععععععد  ح و   س 
ععععذحَت أ َنو ارر ر ب الب ه ار       ت ح 

وفيعععه: "وأنشعععد أحمعععد بعععن أبعععي طعععاهر فعععي هعععلا  2/382التخريج:الوفعععد الفريعععد
المونعع "ح ويشكععد ن ععبتها إليععه جععودة نيمععه فععي مونعع  إهععداء الهععدايا.انير المفطوععة 

أيضا  في مجموع شور ابن  المثبتة أ فل الصفحة نف ها في الوفد الفريدح والمدرجة
 . 230أبي طاهر 

 ( و ال: ]من الخفي [ 20)

ععععععععععععٍة ترف ععععععععععععتِّ ر ن َحععععععععععععععععو ي  -2 عععععععععععع  ف َرج   و ه   
عععععععَبر  إّت  -3 عععععععار  ب الصح َه   عععععععا ل ف يعععععععتر اع   م 

                         

ر  النحَصعععععععر  ب َوعععععععد  طرعععععععول  انت ي عععععععار    ن عععععععاي 
وهرعععععععععععععععععهر ب الي ععععععععععععععععععع  ار   رَتن عععععععععععععععي ورجر  ِ ِّ  ب ّش

 

ح و عد 202ص22ح وهمعا معن الفصعيدة ر ع  2/72التخريج: الفرج بود الشعدة 
وردت هل  الفصيدة في هلا المصدر ب  ن بة مشتمذة هذ  هعلين البيتعينح ومخذعة 

مععن مجمععوع شععور " ابععن أبععي طععاهر"ح أمععا مكععان هععلين البيتععين فععي  8ح 7بععالبيتين 
ت شع  أن ن عبتهما تبعن الفصيدة كما وردا في هعلا المصعدر فهعو آخعر الفصعيدةح و 

 أبي طاهر صحيحة لم زمتهما هل  الفصيدة.
 (  و ال: ] من الكامل [22) 

ععن      ععمَ أ   -2 -3 الليعبعع ن  عَهععر   و  َهععو   ا   ج 
 يتععععععععععالح  وء  ال  عععععععععع امععععععععععدر و  ه   يععععععععععهذ  ه   هععععععععععادتَ 

عععععمر و   ح عععععن   -2 ععععع ار  ه عععععيَ أ    و    هعععععععبيَ ه   نَ م 
            أ  ر َمعععا ىر  ت ععع ت  َ عععذ  ف   بعععه اتر م  الشحععع ثعععر  ك   -2
ععععع -2 عععععمر  تر َيعععععأ  ر   إنَ  ام  ععععع يبة  ص   اه  عععععععذ  وَ ف   نَ م 

                                  

ععععععععععععععك   ععععععععععععععو   ا ر د  ععععععععععععععععععي   تَ ب      رر لِّ و عععععععععععععععت  مر   رر لَ هر
 رر بر دَ ت عععععععععععععععو   يعععععععععععععععه  أَ بر   ولر عععععععععععععععععععجر ت   كانعععععععععععععععتَ 

عععععع عععععع اعم  عععععع ان  ك  عععععع نم   رر ت  َ ععععععير  ة  يف ععععععذ  الخ   ين  ه 
 رر ب  وَ ت  َ ععععععععععععععععععير  تو   ه  ه  ر  ععععععععععععععععععععصَ م  ل   يث  رَ عيععععععععععععععععع
ععععععععف   ابه عععععععع اتر م  الشحعععععععع  ععععععععن  ح    رر ب  كَ ت  َ ععععععععتر  ام 
 

 .22/227التخريج: تارير دمشق 
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 (  و ال: ]من الطويل[23)

ععععععععاة  ف ر ي ععععععععة  -2 نِّي ل َذفض   ِ ععععععععل   فعععععععع  ت َجو 
ععععععععال سر شرععععععععَرط ٍة -3 ال  رععععععععهَ  ف ين ععععععععا م ج   م ج 

                            

ععععععععععععوصر  ععععععععععععاة  الو عععععععععععععععالمين  لرصر  ف عععععععععععع نح  رض 
ععععععععوصر  ععععععععوص  شرصر يه ر درون  الش صر  و أ يععععععععد 

 

وفيه: "وأنشد الصاحب فعي ر عالة:  عال  228التخريج: أدب المذو  لذثوالبي 
أنشععدني هذععي بععن هععارون بععن المععنج  ألحمععد بععن أبععي طععاهرح )وأنشععد البيتععين(. ثعع  

 لكر الثوالبي: فتجازهما أبو جوفر البحاق بفوله:

  عععععععععوى هرَصعععععععععبٍة معععععععععنه  تخعععععععععّص بوفعععععععععةٍ 
ّنمععععععععععععععععا    خصوصععععععععععععععععه ر زان  الععععععععععععععععب د ح وا 

            

عععععععوصر   ولذعععععععه فعععععععي حكععععععع   الورمعععععععو   خرصر
عععععععععععوصر  يعععععععععععزين خعععععععععععواتي   المذعععععععععععو     فرصر

 

من وبان تبن المنج ح أنشعدهما "أبعو جوفعر  2/222والبيتان في يتيمة الدهر
عع   ن عبتهما ألحمععد بعن أبععي طعاهر ت ععتفامة الروايعة وال ععند فععي أدب البحعاق". وأرجِّ

ح 222ح والمنتحعععععل 222مثيعععععل والمحاضعععععرة المذعععععو . والبيتعععععان بععععع  ن عععععبة فعععععي الت
 .2/282والمنتخل 

 (  و ال:  ]من الرجز[22)

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععر اق   -2 َنعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتر ب الو  كر  أ رح  ن عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي و 
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوى  د   ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاق   -3 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة  ل اتر ش   ب ورعوض 
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععزحاق   -2 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععٍع م  َبض  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي ب م   ِ  ت َ ف ورن 
َشعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععت اق   -2 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععار ٍب مر عععععععععععععععععععععععععععععععععععععوت  ش  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععت نح ص   ك 
ذ ععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  التحر ا  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععي -2 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععَوتر ت و نِّيهعععععععععععععععععععععععععععععععععععععا ه   ص 

         

 

 وفيه:" وأنشد". 2/370التخريج: البصامر واللخامر



 

 322 

 ( و ال: ]من ال ريع[22)

ان ععععععععععععععععععععععععه   -2 َيح  ععععععععععععععععععععععععا الت عععععععععععععععععععععععع ح ب ر   ك ت نحم 
          

َشعععععععععععععععفروقر  عععععععععععععععن  النحعععععععععععععععَرج س  م   ث عععععععععععععععَوب  م 
 

 .332التخريج: بدامع البدامة 

 و ال: ]من الطويل[ (22)

ذ هعععا( - 2 بح  و أَر   )ت حر بحل ا حر  أت ح 
بحعع  الحععلي مععا د ر ى بععه    -3 ععَن حر  وفععي الفذععب  م 

        

ذ َيهعععععا فعععععي الثِّيعععععاب  ر يعععععقر وثعععععوب    ه 
يقر  عععععد   هعععععع دوب ولعععععَ  ي َيه ععععععَر هذيعععععه  ص 

 

 ح وفيه: وأنشدني أحمد بن أبي طاهر: "....        2/223التخريج:الزهرة   

 يحذها.." .

 و ال: ]من الكامل[( 22)

عععععععععععع     ععععععععععععَد ا ععععععععععععت ه لَ  -2 َبت    عععععععععععار  ر مر  و ه 
تحعععععع  إلا أ ثععععععر ى الثحعععععع -3 َبذ ععععععه  ح  ععععععَن و   ر ى م 
ععععععععَ  أ َنععععععععز ل  الذععععععععهر ب ععععععععه   -2 ععععععععٍة  ك  ععععععععَن ر َحم   م 

                                                              

ععععععععععععععععععععععععععا   و أ ي ععععععععععععععععععععلَ  ععععععععععععععععععععدح أ َطن عععععععععععععععععععععععاب  الو م  م   و 
ععععععععععلَ  لح  و ارت ح  ععععععععععَدب  ت ععععععععععو  ععععععععععب  الج   و أ َخص 
لَ  يعععععععععععععععععععععععععاٍة إَل ن عععععععععععععععععععععز  ي عععععععععععععععععععععععععاٍة ب ح  عععععععععععععععععععععَن ح  م   و 

 

 322)ط دار الكتعععب المصعععرية(ح وص  232التخعععريج: الّذطعععام  والّيرامععع  
 )ط مكتبة انداب(.  278)ط دار المناهل(ح وص

 ( و ال: ]من الطويل[27)

َفععد م ا  -2 ععَن ال حععَي   م  عع  م  ععَذتره ا أ َمض   ف ت َر  
عععٍل  -3  ت عععد ب  د ب يعععب  النحَمعععل  فعععي كرعععلِّ م َفص 

عععععععَيٍل ب ذ َيعععععععٍل إ ل ا اَحت ف عععععععلَ  عععععععَن     و أ َ عععععععر ع  م 
ي عععععَل.ل    ط اف تره عععععا فعععععي العععععرحَأي و الف عععععَول و الح 
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عععععو ر   ي عععععاد ة   -2 مر عععععَوبر الج  ل  ل ه عععععا الصح  ي عععععل 
ب ععععاد ة   -2 ذ يه ععععا ه  ععععنر الععععدحاه ي ه   ي ععععر ى الف ط 
لِّععععع ر ب عععععَين  األرَ عععععد  و الّشعععععاء  لرَطفره عععععا ير  -2  ش 
ن   -2 عععععععععاء َتح ب عععععععععت َهو  ه عععععععععا ش   ِ ِّ ل عععععععععَو أ ّن و 

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععَويه اح    
َكن عععععععععه   -7 عععععععععَت إ ز ال عععععععععة  رر ب عععععععععل  ر ام  ل عععععععععَو ج   و 
شرععععععععوهره ا -8  ي ورععععععععر  الوريرععععععععون  زرَهععععععععدره ا و خر
عععععا   عععععَد  -2 عععععهِّلر م  عععععان  و َهعععععرا  ط ر يفرعععععهر تر    ك 

                                                                             

ععلَ  عع ل  ف عع  ت ض  ي إ ل عع  طرععَرق  الضح ت َهععد   و 
ت ععععععلَ  عععععَن خ  عععععا ر آهععععععا و َهعععععي أ َخت ععععععلر م   إل ا م 
ععععو    الفرذ ععععلَ  ععععَن ش  ي َ ععععت َنز لر الو َصععععم اء  م   و 
ععععععععععلَ  م  ععععععععععع  الح   نل ف ععععععععععت  الععععععععععّلَمب  األ ز لح م 

عععععععععععا ل عععععععععععز لح  َ ي ت ه عععععععععععا ي َوم  ب عععععععععععلَ ب ه ععععععععععع ب رر  ا الج 
عععلَ  ف عععي األرصر َنعععد  الّشعععروق  و  ه ا ه  ت َ عععب يحر  و 
عععععا   ف عععععلَ  م  عععععان   َذف عععععا و  عععععا   عععععَد ك  ت َفعععععت  ر م   و 

 

 .283التخريج: الفصيدة له في أخبار الن اء

 ( و ال: ]من الطويل[28)

نعععععونر اله ععععع -2 نرعععععون  وت يرعععععر ىجر  و ى ف عععععَوق  الجر
عععععععل   -3 يِّنر ل َذم َوشرعععععععوق  معععععععا هرعععععععو  ف اه   يرعععععععز 

                                 

ا  ععععععععععععل  إتح كععععععععععععآخر   ععععععععععععلَ  ه ععععععععععععو ى ه  اه   ج 
لَ  ععععال   ويرَوععععر ي إلا مععععا ل ععععجح فععععي الو ععععَلل  ه 

 

ح وحععدق تحريعع  فععي 3/227التخععريج: محاضععرة األبععرار وم ععامرة األخيععار  
 ا   الشاهرح حيق ورد هكلا: " أحمد بن طاهر".

                                                                               ( و ال:  ]من الكامل[                  22) 

عععععععععَيترها  -2 يحعععععععععة  أ َنض   كعععععععععان  الشحعععععععععب ابر م ط 
اي عععععة    -3 ب ذ َوعععععتر    عععععا ي ذعععععّل ب عععععه  الف ت ععععع و   م 
َيعععععع   -2 ف ت َكعععععتر    يعععععر  مرو ذعععععٍل و   ف ذ ه عععععَوتر   

                          

ذِّعععععععععع مرح  ٍ  و  ععععععععععرِّ ل  فععععععععععي الذحَهععععععععععو  ب ععععععععععَين  مرح   
ت و ععععععععععععععععععز ل   فرترععععععععععععععععععوحٍة و  ععععععععععععععععععَبوٍة و  ععععععععععععععععععَن ص   م 
يععععععععععر  موععععععععععّلل   ن ععععععععععكتر     ر  مرضععععععععععذٍل و 
 

 . 27التخريج:التلكرة الفخرية 
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 ( و ال:  ]من الكامل [                                                                           30)

ععععة   -2 يم  َنه ععععا د  و   م  يععععوب  الععععرح  ف ت ف ععععَت جر
ععععععععععالوريون  ن ععععععععععواير   -3 يععععععععععون  ك  ل ه ععععععععععا هر  و 

                         

ذحعععععععععععععععت ه زاليهعععععععععععععععا صعععععععععععععععبا  و  بعععععععععععععععولر   ح 
يعععععععععععععععععلر ت   َنه عععععععععععععععععا أ َمعععععععععععععععععر    وك ح   َبعععععععععععععععععدرو ف م 

 

                                                                            .وفيه:"وأنشد ابنر أبي طاهر لنف ه".                                                     2/228التخريج:الوفد الفريد 

 (  و ال: ]من ال ريع[                                                                              32) 

ععععععععد ا ف َضععععععععععععل  اَمععععععععر ٍى  ععععععععيِّدٍ  -2 ا    يععععععععا ح 
دا   -3 ععععععععععععععععععععا   يعععععععععععععععععا  ح   ت زَلعععععععععععععععععت  إتح ب ا  
ععععععععععععععععععععععععععة   -2 ععععععععععععععععععععَن ت َح رععععععععععععععععععععدر ر ن َوم   و ز اد  م 
عععععه   -2 عععععَن ن َفص  َل لرو العععععنحفص  م  ل عععععَ  ي عععععز   و 

                                         

 أ َصعععععععععععب      عععععععععععَد أ َح عععععععععععن  فعععععععععععي ف َوععععععععععععععذ ه  
ذ عععععععععععععععععععععع  نرَبذ عععععععععععععععععه   ي نرَبعععععععععععععععععٍل ه   ل كرعععععععععععععععععلِّ ل 

ثذ ععععععععععععععععععه  د   ذ عععععععععععععععععع  م  ععععععععععععععععععععععة  ت َبععععععععععععععععععععف   ه   ام م 
ذ عععععععععععع  ف َضععععععععععععذ ه    ي َح رععععععععععععدر لا الف َضععععععععععععل  ه 

 

ح والرابعع ففعط أدرجعه المحفعق فعي مجمععوع 2/227التخعريج: بهجعة المجعالس  
 .230شور ابن أبي طاهر ص

(33]  ( و ال: ]من الوافر 

عععععععععععععا أ ل عععععععععععععل  ب عععععععععععععه  و أ َلهرعععععععععععععو -2  و أ َكث عععععععععععععرر م 
          

ذ عععععععععع  الطحو ععععععععععا    ععععععععععيو   ه  اد ث ععععععععععةر الض   مرح 
 

 .3/288التخريج: محاضرات األدباء

 ( و ال: ]من الب يط[ 32)

عععه -2 عععات المَضععع   ترَشلمر ك  ر   ل عععَو ل عععَ  ت كرعععَن ح 
          

َذعععععععععععق  الذعععععععععععه  إ َخو ان عععععععععععا عععععععععععان  أ َكث عععععععععععر خ   ل ك 
 

 .3/208التخريج: محاضرات األدباء 
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              ( و ال: ]من الب يط[                                                                         32) 

عععععععععَرت ه ن   -2 عععععععععَوت  مر كرذ ن عععععععععا بعععععععععالرحد ى و الم   و 
ععععععن   -3 عععععن  الععععععد َنيا ف ذ عععععَ  ت خر عععععن  الععععععلي أ م   م 
عععع  كرععععلب يرف ععععالر ل عععع -2 ععععان  ثعععع ح م ض   هر   ععععَد ك 

                          

ععععععععععا ف ك عععععععععع ععععععععععا ن ععععععععععر ى ف يه م  !ف م   ا لمرَرت ه ععععععععععععععن 
؟ عععععععن   أ و  العععععععلي اَهت عععععععزح بالعععععععد َنيا ف ذ عععععععَ  تره 
ععععععان  فععععععي درَني ععععععا  ل ععععععَ  ي كرععععععن   ععععععا ك  ععععععت نح م   ك 

 

ح وتضعا  هععل  األبيععات إلع  الفصععيدة ر عع  2/3272التخعريج: موجعع  األدبععاء 
من مجموع شور " ابن أبي طاهر"ح و عد تمثعل بهعا معن دون إفصعا  232ص222

 هن ا    امذها " أبو  عويد ال عيرافي"ح وموهعا البيتعان األوتن معن  صعيدة "ابعن أبعي
 طاهر"ح فكتن هل  األبيات من بفية الفصيدة التي  ال المحّفق: إنها طويذة.

 ( و ال: ]من الخفي [                                                                                         32)

ععععععع -2 عععععععا ه ه  َيعععععععبر الزح حعععععععال  همح عععععععاندتر ر   م 
كعععععَ  -3  يو ععععة  و الم  د   ا َ ععععت و ى النحععععاسر فععععي الخ 

     

 وا ععععععععععععععععععععتحالت مععععععععععععععععععععودةر اعخععععععععععععععععععععوان  
ح ف كرععععععععععععععععععععععععععلب  ععععععععععععععععععععععععععانرهر اثن ععععععععععععععععععععععععععان   ر   ل   

 

التخريج: تفضيل الك ب هذ  كثير ممن لبس الثياب وفيعه:" وأنشعدني أحمعد 
)تحفيق:  32 -30)تحفيق :هصا  شبارو(ح ص  23بن أبي طاهر الكاتب" ص 

 هبد الرحمن محمود( .

                                                                                 ( و ال:  ]من الخفي [         32)

َنععععععععهر وت أ َصععععععععع  -2   ععععععععانر م  ععععععععل  الذِّ    ت ي م 
             

ععععععععععععععععععععهر انل انر      ععععععععععععععععععععا ت مرج  مح  عععععععععععععععععععععب    م 
 

 .                     2/272التخريج:الدر الفريد 
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 ( و ال يهجو المفضل بن  ذمة:37)
 ]من الكامل[ 

عععععععععل  ن فَ  -2 عععععععععه  إنح المرف ضح عععععععععهر فعععععععععي ن َف    صر
ف ععععععععععععععوحٍ  ومفهحععععععععععععععٍه  -3 ل ععععععععععععععو  انح كرععععععععععععععلح مر  و 
ك ف َيترععععععععععععععععه -2 ععععععععععععععععاء  ر و  ل ف ععععععععععععععععَد أ ر َدتر ه ج   و 
ذ َمععععععععتر ب ت نحععععععععهر  -2 ععععععععَورا  ه  ت عععععععع  ي فرععععععععَل ش  م   و 
عععععععلر إ نحعععععععهر  -2  ف َهعععععععو  المرخ  حعععععععسر ت المرف ضح
عععععععععععهر  -2 َرض  و ام ععععععععععع ر ه  عععععععععععت نح ن َكه ت عععععععععععهر ر  ك   و 

                                                   

ععععععععععععطح ف َضععععععععععععل  أ ب يععععععععععععه   ف و ال ععععععععععععه    ععععععععععععَد ح   و 
عععععععععا ب ذ ععععععععع   العععععععععلي هرعععععععععو  ف يعععععععععه   عععععععععو  م   ي َهجر
َنععععععععععععععه ل ععععععععععععععو  انحععععععععععععععه ي َكف يععععععععععععععه    بععععععععععععععالذَش   م 
عععععععععععععر  بف يععععععععععععععه   ععععععععععععععٍة ت مر عععععععععععععَن ن عععععععععععععَتن  ر ام ح   م 
عععععععععععععععبيه   َيعععععععععععععععرر ش  عععععععععععععععبرو ر     بت بيعععععععععععععععه  إَن ن   
و    َكععععععععععععععععرر ذي رعععععععععععععععهر ب ععععععععععععععععالنحَتن  فعععععععععععععععي م   ف ج 

 

ح والبيتان: األول واألخير ففط 2/202التخريج: إنبا  الرواة هذ  أنبا  النحاة 
 .237في مجموع شور ابن أبي طاهر

 ( و ال: ]من الهزج[                                                                              38)

ععععععععععععععا ف يععععععععععععععه   -2 ععععععععععععععي( بم  عععععععععععععع  )أ َم    م ض 
ععععععععععععععععععام ي  -3 ععععععععععععععععععٍد الج  ل ععععععععععععععععععي فععععععععععععععععععي     و 
عععععععععععععععععععععععععععين ي -2 عععععععععععععععععععععععععععا هرعععععععععععععععععععععععععععو  يرَمض   ف  مح

                                      

ي عععععععععععععععععععععععععععععععععَوم ي أ ن عععععععععععععععععععععععععععععععععا ر ا يعععععععععععععععععععععععععععععععععه  و   ج 
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععترت  يه   طعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب      خ 
عععععععععععععععععععععععععععععععععععيه   عععععععععععععععععععععععععععععععععععا أ ن عععععععععععععععععععععععععععععععععععا أرَمض  مح  و ا 

 

ح وفيععه:" وأنشععد أحمععد بععن أبععي طععاهر"ح والبيععت 382التخععريج:  طععب ال ععرور
 ".األول فيه هكلا:" أمس

لى غيره :  ثانيا: ما نسب إليه وا 

ل  "نبت":                                                                                         2)  ( ون ب إليه وا 
 ]من الب يط[

ععععععععذ ة ععععععععَن مرو اص  ععععععععيب م   ف ه ععععععععَل لنععععععععا ف يعععععععع  ح 
 

؟! َنعععععععععع  بععععععععععالّنير   أ َو ت ف عععععععععع  نِّي راٍ  م 
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 ّشطر في بدامع البدامة برواية: " يوشي" .الرواية: ورد ال

ح وهعو لن بعت فعي 73التخريج : البيت له فعي الم عتير  معن أخبعار الجعواري 
ح 232-7/238ح ونشعععععوار المحاضعععععرة83ح وبعععععدامع البدامعععععة 232اعمعععععاء الشعععععواهر
 . 202ون اء الخذفاء 

                                    ( ون ب إليهح والصواب أنهما لع "أبي نواس":                       3) 
 ]من الوافر[

ععععععععععععععععععععد ا فعععععععععععععععععععع ل ا التف َينععععععععععععععععععععا يععععععععععععععععععععدر محمح  أرر 
ل ععععععععععععععَ  ي ذرَمن ععععععععععععععي  ف ععععععععععععععت َرجعر لععععععععععععععَ  ألرَمععععععععععععععهر و 

 

عععععععععععدور   عععععععععععمامرر فععععععععععي الص   ت ك ذحمععععععععععت  الضح
ععععععععمير   ععععععععن  الضح ععععععععميرر م  عععععععع   الضح  و   ععععععععَد ف ه 

 

ارح والوفعد ( ورد البيت األول في ديوان أبعي نعواسح وهيعون األخبع2الرواية: )
 الفريد برواية: "أزور".

( وورد البيععت الثععاني فععي المصععادر ال ععابفة بروايععة: "و ععد رضععي الضععمير 3)
 هن الضمير ". 

ح 203التخريج: البيتان تبن أبعي طعاهر فعي المصعون فعي  عر الهعوى المكنعون 
ح والوفععد 2/32ح وبعع  ن ععبة فععي هيععون األخبععار 2/228وهمععا ألبععي تمععا  فععي الزهععرة 

 ح وبودهما فيه:2/277ح وهما ألبي نواس في شر  ديوانه 2/337 الفريد
عععععععععععععععععععوانا  أرمعععععععععععععععععععور  ل عععععععععععععععععععيس  ي ور فرهعععععععععععععععععععا   

 

ععععععععععععععر  الب صععععععععععععععير   يِّعععععععععععععرر لرطفرهععععععععععععععا ب ص   يرح 
 

ل   ير  :  2)     ( ون ب إليهح وا 
 ]من المن ر [                            

ف ععععععععععععععععععة  أكععععععععععععععععععان حفّععععععععععععععععععا كتععععععععععععععععععابر لي م 
 

ععععععععععَدر : وأَمت ععععععععععع بععععععععععع   يكععععععععععون فععععععععععي ص 
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ايعععة: ورد البيعععت فعععي ديعععوان هبعععد الصعععمد بعععن الموعععلل بروايعععة: " إن جفعععاء الرو 
 كتاب لي ثفة" .

ح وأرج  338التخريج: ن ب هلا البيت تبن أبي طاهر في طراز المجالس 
 ح وانير ما به من مصادر. 22ن بته لوبد الصمد بن الموللح فهو في ديوانه 

                                                                                     ( ون ب إليهح والصواب أنه ألبي تما :        2) 
 ]من الطويل[

ععععععععععععععَوٍن ت ععععععععععععععو  حر ت  إلا الي عععععععععععععدر نال َته ععععععععععععععا بض 
        

ععن  الرِّجععل   ععَوف ه ا ثعع ح ا  ععت فاد َت م  ذعع  ض   ه 
 

ح و ععال ابعععن الموتععز " وابععن أبعععي طععاهر هعععو 222التخععريج: طبفععات الشعععوراء 
الفامل: )ولكر البيت(ح و ال: هعلا البيعت فعي  صعيدة ألبعي تمعا . والبيعت تبعن أبعي 

تٍر ". 2/230طاهر.  ذت البيت ألبي تما  في ديوانه   برواية " نال تها ب و 
ل   ير : 2)   ( ون ب إليهح وا 

 ]من الب يط[                 
ال رععععععنا بععععععاألرَنس  ن َفط وره ععععععا  -2  كانععععععَت م ج 
ععععنا  -3 ال   ععععارت  اليععععو   مععععا ي َوععععدرو م ج   ف ص 

                      

ب َ ععععععععععط  الو َجععععععععععه  و المععععععععععال   ور  و   وبال  ععععععععععرر
عععو    َصععع ر الهرمر عععال   و  عععَكو ى الب عععقِّ و الح  ش   و 

 

( ورد البيععت األول فععي األمععالي الخمي ععية بروايععة:" لألَنععس  يبلرلععه 2الروايععة: )
." ور  ل ذ  رر  و 

نتحل برواية:" ما تودو مجال عنا شعكوى الهمعو  ( وورد البيت الثاني في الم3)
ال نا دفع ".   "ح وورد في األمالي الخمي ية برواية: " ما ت َودرو م ج 

ح وفيه: وأنشدني أحمد بن أبي طاهر لنف ه"ح 2/22التخريج:األمالي الخمي ية
 .228ح وب  ن بة في المنتحل 3/222وهما لوبد الذه بن هبيد الذه في المنتخل 
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 ال ابن أبي طاهر في ابن ثوابة:( و 2)

 الب يط[                      من ] 

ععععدرورر ال -2  كرتَععععب  صعععععادرة  فععععي كرععععلِّ ي ععععوٍ  صر
ععطح الف ضععاءر هذعع  الععع  -3 ععه  خ  ععطِّ أ َ  م  ععَن خ   ه 
ععععععععععَدر  ت َنفععععععععععععثهر  -2 ذ عععععععععل  فعععععععععي الصح  لروابرهعععععععععا ه 
 كعععععععتّن أ طعععععععععار ها فععععععععي ب َطععععععععن مرَهر   هععععععععا -2

                                         

ثععععععرل   عععععن مر عععععَن ر َأيععععععه  ون عععععد ى ك فحَيعععععه ه   م 
ععل    أهععداء  ب ععالموت  ب ععَين  الب ععي   و األ   

بح  ل عععععععلو رر  ِ  معععععععا كععععععععان فيععععععععه النحفرعععععععععع ل َذع 
عل  نَور  يرضعاح  دمعع  الو اك ع   الخ ض 

 

( ورد البيععت الثععاني فععي زهععر انداب بروايععة: "خععط الفضععاء هذعع  3الروايععة: )
 كل الخ مق بين...".

( وورد صعععدر البيعععت الثالعععق فعععي المصعععدر ال عععابق بروايعععة: " لوابعععه هذعععل 2) 
 والصدر ينفثها ".       

ا برواية:" كتن أ طر ".2)  ( وورد البيت الرابع فيه أيض 

ح و ععال "ابععن هبععد ربععه":" إن ابععن أبععي طععاهر" 3/303التخععريج: الوفععد الفريععد 
د بعععن أبعععي الوبععععاس بعععن ثوابعععة فعععي زهععععر انداب      الهعععا فعععي ابعععن ثوابعععةح وهععععي ألحمععع

 باخت   في الترتيبح وبزيادة بيتح هو:  3/822
عععععر قٍ   كالنعععععار  تروطيععععع   معععععن نرعععععوٍر ومعععععن حر

 

ععععل ل   ععععَن ج  م  عععع   و  ععععن     والععععدهرر يرَوطيعععع  م 
 

            ( ون ب إليهح والصواب أنهما ألبي هذي البصير:                                            7) 

 ]من الوافر[     

ذ ععععععععي   -2 َفععععععععل  أ ب ععععععععي ه  َصععععععععب ا ر ه  ب ععععععععا م  ععععععععععععيءر ب ععععععععععععه  الورفرععععععععععععولر  خ  ك ان ععععععععععععَت ت َ ت ض   و 
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َنععععععععععهر  -3 ععععععععععات  الف َهعععععععععع ر م  ععععععععععانر م   إل ا اعَن  
                   

 ف ععععععععععععععع  نح المعععععععععععععععَوت  ب الب عععععععععععععععا  ي ك ف يعععععععععععععععلر  
 

ر فععي مجمععوع ح وهمععا ألبععي هذععي البصععي 32/22التخععريج: الععوافي بالوفيععات 
 .3/382شور  

لععععععععع   يعععععععععر ح والصعععععععععواب أّنعععععععععه لعععععععععع " عععععععععويد بعععععععععن حميعععععععععد":                                      8)  ( ون عععععععععب إليعععععععععه وا 
 ]من مجزوء الكامل[

ذ ععععععععععععععععععععععععععععععع   الجمعععععععععععععععععععععععععععععععال  تركت نعععععععععععععععععععععععععععععععي  ه 
          

ذ عععععععععععععععععععع َ  ععععععععععععععععععععَن ه   ب ه ععععععععععععععععععععو ا   أ َشععععععععععععععععععععه ر  م 
 

 الرواية: ورد البيت في األ اني برواية: "في الحب أشهر".

ح واعمععععاء 22/202التخععععريج: البيععععت ألحمععععد بععععن أبععععي طععععاهر فععععي األ ععععاني
ل ععويد بععن حميععدح ولعع   322ح وهععو فععي المععلاكرة 222ح وبععدامع البدامععة20الشععواهر 

يعععرد فعععي أشعععوار ح وت فعععي الم عععتدر  هذيهعععا )المنشعععور فعععي كتعععاب الم عععتدر  هذععع  
ة فععي مععن مفطوعع 203/ 22صععناع الععدواوين(ح وهععو لفضععل الشععاهرة فععي األ ععاني ج

 ثمانية أبيات.  

ل   ير :  (2)  ون ب إليه وا 

 ]من الوافر[                                                                             

ععععا  -2 ععععان  ن َفص  َمععععرر   ك  ععععا اَزد اد  هر ت عععع  م   م 
          

عععععععععععععععا    عععععععععععععععع  التحم  ي عععععععععععععععاة  م   ونفصعععععععععععععععانر الح 
 

 شر  الديوان برواية: "إلا ما ازداد". الرواية: ورد البيت في التبيان في

ح وهو لوبد الذه بعن 222التخريج: البيت ألحمد بن أبي طاهر في المنص  
 .2/227طاهر في التبيان في شر  الديوان 
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هلاح وهنا  طامفة من المفطوات ن بت في بوع  المصعادر إلع  "أحمعد بعن 
هعععادة تحفيفهعععا هنععع ا؛ ألنهعععا معععلكورة أبعععي طعععاهر " و َهمعععا ح وأهرضعععت هعععن  عععردهاح وا 
 ومحففة في دواوين أصحابهاح وهلا بيان بما و فت هذيها منها: 

نتفة في بيتين في أول الصفحةح أنشدهما ابعن أبعي 2/223( في الزهرة 20)
 في مفطوة مكونة من ث ثة أبيات. 3/722طاهرح وهما لذبحتري في ديوانه

ا 22) ونح أنشعدها ابعن  بوة أبيات هذ   افيعة النع 3/222( وفي الزهرة أيض 
 ح و د لكر لل  محفق الزهرة.2/222أبي طاهرح وهي ألبي تما  في ديوانه 

عععا 23) خم عععة مفطوعععات بدايعععة معععن آخعععر  222-3/222( وفعععي الزهعععرة أيض 
ح التععي  ععد  لهمععا مصععن  الزهععرة بفولععه: " وأنشععدنا أحمععد 3/222بيتععين فععي صععفحة 

ععا"ح ابععن أبععي طععاهر لنف ععه " ثعع  فصععل المفطوععات هععن بوضععها بفو  لععه: " ولععه أيض 
فعي الزهععرة أن هعل  المفطوعات ألبععي تمعا ح وخرجاهعا هذعع  ديوانعهح  يععر وتبعّين لمحفّ 

أنهمعععا خرجعععا المفطوعععة األخيعععرة لاكعععرين فعععي تخريجهعععا " معععن كذمعععة لعععه فعععي العععديوان 
"ح والضعععمير يوعععود هذععع  أبعععي تمعععا  المعععلكور فعععي الحاشعععية ال عععابفةح وربمعععا 2/327

هوا  منهمعععا ح فالمفطوععععة لذبحتعععري فعععي ديوانععععه يكعععون هعععد  لكعععر ديععععوان البحتعععري  ععع
ح ولي ت ألبعي تمعا  كمعا ييهعر معن تخريجهمعا ح وهعي أيضعا  لي عت تبعن 2/327

 أبي طاهر كما لهب مصن  الزهرة .

نتفتان في أربوة أبياتح ن بتا صراحة تبن  23( وفي المنتحل لذثوالبي22)
ي فععي مجمععوع شععور  أبععي طععاهرح وهععلا وهعع  مععن الثوععالبيح فععاألول  ألشععجع ال ععذم

ح والثّانيععة فععي مجمععوع شععور ابععن أبععي طععاهرح وأشععار:"محمد ح ععين 328 -327
األهرجععععي" إلعععع  هععععد  خذععععوص ن ععععبتها إليععععهح ولكععععرت للعععع ح وأومععععتت إلعععع  محععععل 

 تخريجها المكث  في موضوه من هلا البحق.
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اح ن بتا صراحة إل  أبن أبي طعاهرح  202( وفي المنتحل 22) نتفتان أيض 
ح والثانيععة فععي ص 2/222مععا لذبحتععري فععي ديوانععه؛ األولعع  فععي ص وهععلا وهعع ح فه

3/2327. 

 ثالثا : رصد ما ل  يرصد من روايات األبيات:

" كعل أحمد بن أبي طعاهر  ل  ت توهب محاولة " ه ل ناجي " لجمع شور "
الروايعععات التعععي أتعععت هذععع  لكرهعععا مصعععادر التعععراق الوربعععي التعععي روت هعععلا الشعععورح 

بيععععات كثيععععرة فععععي المصععععادر التععععي رجععععع إليهععععاح ولكنععععه لعععع  فهنععععا  روايععععات أخععععرى أل
يرصععدهاح وهنععا  روايععات لكثيععر مععن األبيععات لكععرت فععي مصععادر لعع  يرجععع إليهععاح 
وبالتالي فاته رصد رواياتهعا وتخريجهعاح وأثبعت انن ثبتعا  بمعا يجعب أن يضعا  إلع  

ا  إلعع  مجمععوع شععور " ابععن أبععي طععاهر" إتمامععا  لذتحفيععقح وتطّذوعع روايععات األبيععات فععي
فيهععا فامععدة لذشععور والشععاهرح  تزويععد الباحععق والفععارى بروايععات أخععرى لألبيععاتح لوععلح 

مععن الروايععات  مشععيرا  إلعع  أن فععي هععلا الثبععت روايععات يفّضععل األخععل بهععا ألنهععا أصعع   
 الموتمدة في نص المجموع:

 (   ص 22النتفة ر )في المحا ن : ورد البيت األول منها 322
ح 2/230ح وربيع األبرار 222والم اوى ح والمحا ن32واألضداد 

بالرواية 222/ 2ح 2/222ح والدر الفريد 3/220ومحاضرات األدباء 
.وورد 320المثبتة في هامش هل  النتفة اهتمادا  هذ  أخبار أبي تما  

 2/222البيت الثاني منها في المصادر ال ابفةح والدر الفريد  
ادا  هذ  أخبار أبي تما  بالرواية المثبتة في هامش هل  النتفة اهتم

320. 

 (  ص 28النتفة ر )ورد البيت األول منها في ديوان المواني  302
 2/328برواية: " بمجذس هذ  الشكوى "ح وورد في زهر انداب 
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برواية:" وت هلر اللنوب  2/222برواية: "بمجذس "ح وورد في الزهرة 
. " 

 (   ص30الفصيدة ر )الدر الفريد                ورد البيت الثالق منها في 322
 برواية:" أإن وثفت" . 2/232ح 2/302

 ( ص33النتفععة ر عع )بروايععة:  320وردت فععي نضععرة اع ععري   327
برواية: "كذعب  287"و د....كذب موف  "ح وورد في البديع تبن منفل 

 موف  اللنب ".

 (  ص32النتفعععة ر ععع )27: ورد البيعععت الثعععاني منهعععا فعععي المنتحعععل 327 
 ".  برواية: " إل  أمري 22ونزهة األبصار 2/200لمنتخل ومطبوع ا

 (  ص32النتفععة ر عع )702: ورد البيععت األخيععر منهععا فععي الزهععرة 328 
 برواية: " تص  حباب" .

 (  ص20النتفععععة ر عععع )ورد البيععععت األول منهععععا فععععي محاضععععرات 322 :
برواية: "ولالت صوابها "ح وورد البيت الثعاني فيعه أيضعا  3/37األدباء 
 ة:" وما انتشرت ".برواي

 (  ص22النتفعععععة ر ععععع )ورد البيعععععت األول منهعععععا فعععععي مطبعععععوع المنتخعععععل        200 :
 برواية: " بذوته  " بدت من: " بذوناه  ".2/222

 (  ص 22النتفععععععععععععة ر عععععععععععع )ورد البيععععععععععععت األول منهععععععععععععا فععععععععععععي الزهععععععععععععرة                202 :
معععل ألبعععي بروايعععة: " فعععي الفذعععب حعععرة ...منعععه "ح وورد فعععي األوا 3/223-222

برواية: " كنار الشوق فعي الصعدر والحشعا "ح وورد فعي  322ه ل الو كري 
بروايعععة:" فعععي الفذعععب  والحشعععا ... وأومعععد"ح وورد فعععي  2/322ديعععوان الموعععاني 

بروايععة: " ويععو  كحععر".وورد البيععت الثععاني منهععا فععي  2/23التععلكرة الحمدونيععة 
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د فععي ديععوان الموععاني بروايععة: " بععه....في ألفايععه ".وور  222-3/223الزهععرة 
 2/207بروايعععععة: "  عععععام ....في ألفايعععععه ". وورد فعععععي زهعععععر انداب  2/322

 223/ 2بروايععة: " بععه جال ععا ....في ألفايععه ". وورد فععي التععلكرة الحمدونيععة  
 برواية:" المبرد  ام  ".

 (  ص 20النتفعععة ر ععع )ح 22ورد البيعععت األول منهعععا فعععي المنتحعععل 203-202
 برواية: "بر  وب ء    ففصرني ... لجاهد". 2/223ومطبوع المنتخل 

 (  ص 23النتفععععة ر عععع )ورد البيععععت األول منهععععا فععععي الجذععععيس واألنععععيس  202
 برواية: "وكي  ".

 ( ص22الفصععععععععععيدة ر عععععععععع )ورد البيععععععععععت األول فععععععععععي مطبععععععععععوع األنععععععععععس  202
بروايعة: "إن أكعن خنعت "ح وورد البيععت ال عادس منهعا فيعه أيضععا  327والوعرس

 يت ".برواية: " فما ألف

 (   ص22المفطوة ر )ح 23: ورد البيت الثالق منها في ديعوان الوتبعي 220
بروايعععة: "لعععه فعععي لرى 322ح والمحا عععن والم عععاوى 27والمحا عععن واألضعععداد 

برواية: "له في بني الحاجات أيعد 2/20المورو  "ح وورد في ديوان المواني 
ي النعاس فوضع  برواية:"وأنومعه فع 2/32كتنها"ح وورد في التعلكرة الحمدونيعة 

 كذها".

 (  ص77المفطوعععععة ر ععععع )ورد البيعععععت األخيعععععر منهعععععا فعععععي العععععدر الفريعععععد         222 :
 برواية:"أ  أحس".2/232

 (  ص 78النتفعععة ر ععع )ورد البيعععت الثعععاني منهعععا فعععي محاضعععرات األدبعععاء  222
 برواية:"الطر  لذطر " . 2/332
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 (   وردت في الموشي برواية: " أو زهفا" بدت72النتفة ر :) من: " أو رهفا"ح 
 وهي رواية أدق من رواية مجموع شور " ابن أبي طاهر".

 (  ص 82المفطوهععة ر عع )ورد البيععت الثععاني منهععا فععي الععوافي بالوفيععات  227
 برواية:" فذ انه  د حال ".2/272

 (  ص22النتفععععة ر عععع )ورد البيععععت الثععععاني منهععععا فععععي مطبععععوع المنتخععععل       228 :
 برواية: " بين التما  .....بين الهوى".2/232ح والدر الفريد 3/702

 (  ص 22المفطوهععة ر عع )ورد البيععت الرابععع منهععا فععي هيععون األخبععار 230 :
 برواية: " فهي من مذكه". 2/20

 ( ص 202النتفععععععععععععععععة ر عععععععععععععععع )وردت فعععععععععععععععععي محاضععععععععععععععععرات األدبعععععععععععععععععاء                  232 :
 برواية: "وت ي اوي ". 3/372

 (  ص 207المفطوعععة ر ععع )الثعععاني منهعععا فعععي خزانعععة األدب  : ورد البيعععت232
 برواية: 322-2/322لذبودادي 

 فرّدنععععععععي ابععععععععت ي إلعععععععع  هذععععععععّي بععععععععع 
         

 ن يحيععععععععععععع  بوعععععععععععععد تجريعععععععععععععب األنعععععععععععععا 
 

 (  ص 222الفصعععيدة ر ععع )ورد البيعععت الثالعععق منهعععا فعععي مطعععالع البعععدور  232
برواية:" إتوابه وحمامه "ح وورد البيت الرابع منها فيه أيضا  بروايعة:  3/202

حزنععه و ععهوله "ح وهععي روايععة أدق مععن روايععة مجمععوع شععور " ابععن أبععي  " فععي
طاهر"ح وورد البيت الثعامن منهعا فيعه كعلل  بروايعة:" فكتنعه ....منتفعل ومعا   

 جرت".

 ( ص232النتفععة ر عع )ورد البيععت الثععاني منهععا فععي البصععامر  238-237
 برواية:" من هجر    أموت من ". 8/202واللخامر 
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 ادر تخريج القصائد والمقطوعات الشعرية:رابعًا: استقصاء مص

ألمحت آنف ا إل  أّن هنا  طامفة من المصادر ل  يت  الرجوع إليها في مرحذة 
جمع الشورح و د أدى لل  إل  إخع ل مجمعوع شعور " ابعن أبعي طعاهر" بكثيعر معن 
األبياتح ومن الم ذ  به أن يشدي هد  الرجوع إل  تذ  المصادر إل  إيجاد نفص 

  بععه أيضععا  أن ا تفصععاء مصععادر التخععريج ايععاتح والتخريجععاتح ومععن الم ععذّ فععي الرو 
يوعععععّد أحعععععد األمعععععور األ ا عععععّية ال زمعععععة فعععععي جمعععععع العععععدواوين التعععععي ففعععععدت أصعععععولها 
المخطوطععععة وتحفيفهععععاح ولهععععلا ات تفصععععاء أهميععععة هيمعععع  فععععي الدرا ععععات األدبيععععة 

نية من خ ل  يرورة والنفديةح فهو يشير إشارة بينة إل  مكانة الشاهرح ومنزلته الف
الشععورح وتهافععت الععرواة هذععع  روايتععهح كمععا يفصعع  هعععن طبيوععة هععلا الشععور واتجعععا  
الشععاهر الشععوريح وللعع  مععن خعع ل إدرا  طبيوععة المصععادر التععي أتععت هذعع  روايععة 
هلا الشورح كما ي اهد الباحقح ويوبعد ال عبيل أمامعه لدرا عة هعلا الشعورح ألن فيعه 

كن الشعور فيهعاح ومعن ثع  ي عهل هذع  الباحعق الرجعوع لكرا  لذمصادرح وتحديدا  ألما
إليه في تذع  المصعادر عدرا  معا  عد يكعون فيهعا معن توذيعق نفعديح هعلا فضع   هعن 

ومععن ثعع  يجوععل  كععون ات تفصععاء يزيععد فععي توثيععق الشععورح وتوزيععز ن ععبته لذشععاهرح
لعععلا كانعععت أهميعععة ا تفصعععاء  ا إلععع  صعععحة ن عععبة هعععلا الشعععور إليعععهحالعععدارس مطممن ععع

ر التخععريج فععي الومذيعععة التحفيفّيععة هييمععةح خاصعععة فععي جمععع العععدواوين لات مصععاد
" يععععت  دون  -مععععن الوجهععععة األكاديميععععة  -وت  يمععععة ألي همععععل  األصععععول المففععععودةح

تمامعععه هذععع  أكمعععل وجعععهح فوذععع  المحفعععق إلن  مراهاتععهح والحعععرص هذععع  الفيعععا  بعععه وا 
وهذيععه بوععد للعع  م حفععة األبيععات وجموهععا مععن كععل المصععادر التععي اشععتمذت هذيهععاح 

إثبععات كععل المصععادر التععي روت هععل  المفطوععة أو بوعع  أبياتهععاح وت يكتفععي بععلكر 
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وت يوعععد إثبعععات المحفععق كعععل المصعععادر فعععي  -كمعععا فوععل المحفعععق -بوعع  المصعععادر
 هامشه من باب الفضول والزيادة التي لي ت لها فامدة. 

 طوععات وانط  ععا  مععن هععل  األهميععة بععادرت إلعع  ا تفصععاء تخععريج  صععامد ومف
"ح وهلا ثبت ضعّمنته معن التخريجعات معا لع  يتضعمنه المجمعوع أحمد بن أبي طاهر"

 الشوري:
والحفيفععة أن جععامع شععور " ابععن أبععي طععاهر"  ععد بععلل جهععدا  كبيععرا  فععي م حفععة 
المفطوات والنت  الشورية فعي كثيعر معن مصعادر التعراق الوربعيح وأثبعت المصعادر 

تفةح ولكن ليس مون  لل  أنه ا تفص  التي روت هلا الشور أ فل كل مفطوة ون
كععل مصععادر التخععريجح فهععلا أمععر يحتععاج إلعع  جهععد خععارق يفععوق طا ععة الفععردح ب ععبب 
صووبة الحصول هذ  كثير من مصادر التراق التعي  عد تطبعع خعارج الفطعر العلي 

 يفطنه المحفق.

ومهما يكن من أمر تذ  المصادر التي ل  يرجع إليها المحفقح ولع  ي عتفص 
ادر التخعععريجح ففعععد رجوعععت إلععع  طامفعععة معععن تذععع  المصعععادرح وكثفعععت معععن منهعععا مصععع

تخريج المفطوات والنت ح كمعا ا عتدركت هذع  المحفعق تخريجعات كثيعرة لكثيعر معن 
المفطوات والنت  من مصادر رجع إليها وأفاد منهاح وهلا ثبت بما تجّمع لديح من 

ذتحفيعععق كعععي تخريجعععاتح تضعععا  إلععع  تخريجعععات المحفعععق لتكتمعععل الصعععورة التامعععة ل
 يوطي ثمار  يانوة .

 (   ص 2النتفة ر )322ألحمد بن أبي طاهر في التشبيهات  382. 

 (   ص 2النتفة ر )82له في طراز المجالس  320. 

 (   ص 22النتفة ر )82له في طراز المجالس  323. 
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  (  ص 22النتفععة ر عع )ح 32لععه فععي المصععادر انتيععة: المحا ععن واألضععداد 322
ح 2/222ح والععععععدر الفريععععععد 3/230ح وربيععععععع األبععععععرار 222ىوالمحا ععععععن والم ععععععاو 

 .3/220ح ومحاضرات األدباء 33/202والوافي بالوفيات

  (  ص22النتفععة ر عع )ح والععدر 3/220ن ععبت إليععه فععي محاضععرات األدبععاء  322
ح ووردت بع  ن عبة فعي المصعادر انتيعة 2/222ح والثاني لعه فيعه 2/222الفريد 

 .2/230ح وربيع األبرار 222حا ن والم اوىح والم32:  المحا ن واألضداد 

  (  ص 28المفطوععععععععة ر عععععععع )البيععععععععت األول منهععععععععا ألهرابععععععععي فععععععععي ديععععععععوان  322
ح وورد هعععلا البيعععت بععع  ن عععبة فعععي الزهعععرة         2/328ح وزهعععر انداب2/223الموعععاني

ح والجعععدير بالعععلكر أنعععه ورد فعععي هعععل  المصعععادر فعععي مفطوعععة مكونعععة معععن 2/222
 ث ثة.موع شور " ابن أبي طاهر" مجأربوة أبياتح وهي في 

 (  ص30الفصعععععيدة ر ععععع )لعععععه فعععععي العععععدر الفريعععععد          7ح 2ح 2وردت األبيعععععات  322
هذع  التععوالي ح والبيعت األخيععر منهعا لععه فعي يتيمععة  2/232ح 272/ 2ح 2/302

 . 3/227الدهر 

 (  ص33النتفة ر )ح 320ونضرة اع ري  287له في البديع تبن منفل  327
 .82لس وطراز المجا

 (   ص32النتفة ر )22ح ونزهة األبصار 27له في المنتحل لذثوالبي  327. 

 (   ص32النتفة ر )ح واألول منهعا لعه 3/20له في لباب انداب لذثوعالبي  327
 .2/202ح وهي له في  ير أه   النب ء  2/22في نهاية األرب 

 (  ص38النتفععععة ر عععع )كتبهععععا ح و 220بعععع  ن ععععبة فععععي التمثيععععل والمحاضععععرة  328
 .20المحفق هذ  هيمة النثرح وهي له في المنتحل 

 (   ص20النتفة ر )3/37له في محاضرات األدباء  322 . 
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 (  ص22النتفعععة ر ععع )ح والمنتخعععل  282بععع  ن عععبة فعععي الصعععدا ة والصعععديق  200
 )األول ففط(. 2/222

 (  ص22النتفععععععععة ر عععععععع )ح والزهععععععععرة           2/223لععععععععه فععععععععي التععععععععلكرة الحمدونيععععععععة  202
ح وبعع  ن ععبة فععي األوامععل لذو ععكري 2/327ح والععوافي بالوفيععات 222 -3/223

 .2/282ح وتارير بوداد 2/207ح وزهر انداب 2/322ح وديوان 322

 (  ص20النتفععععة ر عععع )ح والثععععاني منهععععا لععععه فععععي 22لععععه فععععي المنتحععععل 203-202
ح والععدر  28/227حوهععي لععه فععي شععر  نهععج الب  ععة  3/22محاضععرات األدبععاء 

 . 2/233ح والثاني منها له فيه  2/23الفريد 

 (   ص22النتفة ر )2/222له في الجذيس واألنيس  202 . 

 (  ص23النتفععة ر ععع )ح ولكعععر مشلفعععه أن الثعععاني 2/22لعععه فعععي الععدر الفريعععد  202
 منها لذبحتريح وهو هند ابن أبي طاهر تضمين.

 (  ص22النتفععة ر عع )ح وال ععادس منهععا 2/320لععه فععي الععدر الفريععد  202-202
ح واألخيععععععر فيععععععه           2/380ح والثععععععامن فيععععععه 2/222ح وال ععععععابع فيععععععه 2/270فيععععععه 

3/302. 

 (   ص22الفصيدة ر )ماهعدا  2/72وردت ب  ن بة في الفرج بود الشعدة  202
ح تع  مجمعوع شعور " ابعن أبعي طعاهر" وبزيادة بيتعين لع  يعردا فعي  8ح  7البيتين  

 إدراجهما في هلا البحق .

 (  ص 22المفطوععة ر عع )لكععر المحفععق فععي تخريجهععا مععا يذععي: مخطوطععة 220 :
ح والثععععانيح والثالععععق وحععععدهما لذوتععععابي فععععي روضععععة الوفعععع ء 22المنتخععععل الور ععععة 

 2ح 3ح والبيتعععععان 23لذوتبعععععي فعععععي مجمعععععوع شعععععور   3ح 2".  ذعععععت: البيتعععععان 322
ح وهمعععا بععع  ن عععبة فعععي المحا ععععن 202أنشعععدهما ابعععن األهرابعععي فعععي التشععععبيهات 
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ح 20ح ونثععععععر العععععني  وحععععععل الوفععععععد 322والم عععععاوى ح والمحا ععععععن 27واألضعععععداد 
 222ح والوعععرر والوعععرر2/32ح والتعععلكرة الحمدونيعععة 3/232والحما عععة البصعععرية 

ح وأنشد ثوذعب 322بزيادة بيت ل  يرد هناح وهما تبن طيفور في التلكرة الفخرية
ح والبيت األول ألبي األ د التميمي في 222البيت الثاني في نضرة اع ري ح 

ح وهعععو ألبعععي األ عععد أيضعععا ضعععمن مفطوعععة فعععي ديعععوان الموعععاني 2/7ريعععد العععدر الف
2/20. 

 (   ص72النتفة ر )2/338تبن أبي طاهر في الدر الفريد  222. 

 (  ص78النتفععة ر عع )منهععا بعع  ن ععبة فععي محاضععرات  3ح 2لععه ورد البيتععان  222
 . 2/332األدباء 

 (   ص72النتفة ر )23ب  ن بة في الموش   222. 

    منها في كتابه المثل  3ح 2تمثل ابن األثير بالبيتين  222( ص 80)النتفة ر
 .3/20ال امر 

 (   ص83النتفة ر )3/827ب  ن بة في مجموهة المواني  222. 

 (   ص82النتفة ر )272/ 2له في الوافي بالوفيات  227. 

 (   ص 20النتفة ر )2/80له في الدر الفريد  228. 

 (  ص 22النتفععة ر عع )202هععة األبصععار فععي محا ععن األشععوار لععه فععي نز  228 
 . 3/222ح وأنوار الربيع 3/20البيت الثاني منها له في لباب انداب 

 (  ص22النتفععععة ر عععع )2/20ورد البيععععت الرابععععع منهععععا فععععي هيععععون األخبععععار 230 
 من وبا  لبو  الومال.

 (  لعععه فععي محاضعععرات األدبععاء 202النتفععة ر عع )ح وبعع  ن عععبة فععي الوعععرر 3/372
 . 222والورر 
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 (  ص 202المفطوععة ر عع )ماهععدا 2/223بعع  ن ععبة فععي المحععب والمحبععوب 233
 الشطر الثالق.

 (   ص 207المفطوة ر )منها له في خزانة األدب لذبودادي 3ح 2البيتان  232
2/322-322. 

 (   ص222الفصيدة ر )ماهدا البيت ال ابع. 3/202له في مطالع البدور  232 

 (   ص 222الفصيدة ر )عويد ال عيرافي بعالبيتين األولعين منهعا  تمثعل أبعو 232 
مععععع ث ثععععة أبيععععات أخععععرى دون إفصععععا  هععععن ا عععع  صععععاحبها فععععي موجعععع  األدبععععاء          

 ورجحت أنها تبن أبي طاهر. 2/3272

 (   ص232النتفة ر )8/202ب  ن بة في البصامر واللخامر  238- 237. 

 وبوععععدح فعععع ن دواهععععي اعنصععععا  تفتضععععي مّنععععي أن أزجععععي  خععععالص آيععععات  
الشكرح وأز ح أجّل أمارات اتمتنان أل تالي الجذيل: " ه ل ناجي " تذفعاء معا 
 ععد  لذوععة الوربيععةح وتراثهععا األدبععي والفكععريح ففععد بععلل فععي جمععع شععور" ابععن أبععي 
طاهر" من مصادر التراق الوربي المطبوهة والمخطوطة جهعد ا مضعني اح يعلكر 

  الي ا من همر  في تحفيفه.فيشكر في ميدان البحق الوذميح كما أنفق و ت ا 
والحفيفة أن جهد   ت يفتصرر هذ  مجموع شور " ابن أبعي طعاهر" ففعطح 

( كتابعععا ح تراوحعععت بعععين التحفيعععق 220فموعععرو  أن حصعععيذة مشلفاتعععه تجعععاوزت )
الوذمعععيح والتعععتلي  األدبعععي والذوعععوي والنفعععديح واعبعععداع الشعععوريح وهعععلا النتعععاج 

ه فعي الفعولح و ع مة نفيبتعه فعي الومعلح الوذمي في مجمذه ينطقر ب خ ص  نيت  
ح إل جل  هلا النتعاج يعدور فعي فذع    كما يشهدر ب يثار  لكل ما هو أصيل  ورصين 
تراق  أجدادنا النفيسح العلي ن عتمد  منعه هيمعة ماضعيناح وهعدة  حاضعرناح وأمعل  

 م تفبذنا الزاهر الزاهي. 
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ع شععوري آ ععرح ونفععد إن جهععد  األ ععتال "هعع ل نععاجي " متنععّوع  مععا بععين إبععدا
أدبععي هععاد ح وتحفيععق هذمععي جّيععدح وهععو بهععلا الجهععد  يكععونر  ععد أ ععدى لذمكتبععة  
ح إنععه بحععق  الوربيععة  مععن هطام ععه ال ععخيِّ كععلح مععا يمذعع ر مععن نفععيس الومععر والو ععت 

 الرجلر اللي أهط  ما ا تبف  شيم ا. 
وع كمععا أن مفتضععيات األمانععة  الوذمّيععة  تفععر  هذععيح أن أصععرِّ   بععتّن مجمعع

ت يعععزالر يفتفعععرر إلععع   –بمعععا  عععدمتر معععن مذحويعععاٍت  –شعععور" ابعععن أبعععي طعععاهر" 
محاولٍة أخرىح تويدر النير  فيهح فتوعدِّلر معا يحتعاجر إلع  توعديل وتضعي  إليعه معا 
ي عععتحق اعضعععافةح وتحعععل  منعععه معععا ي عععتحّق الحعععل ح وتصعععّح  هذععع  ضعععوء 

لمذحويعععات إت المذحويعععات المثبتعععة آنفعععا  معععا يفتفعععر إلععع  الّتصعععحي . ومعععا هعععل  ا
وجهات نيرح ولأل تال الحق في أن يتخل بها في طبوة تحفة لذديوانح أو أتح 
يتخععلح كمععا أن لويععر  للعع ح وهععي هذعع  كععل حععال ت توعع   مععن الجهععد  المشععكور 

 المبار   اللي بلله األ تال " ه ل ناجي" في حينه.
 المصادر:

–بونايعععة:بركات هبعععود هعععع(227أخبعععار الن عععاء: لوبعععد العععرحمن بعععن الجعععوزي)ت -2 
  .3002-صيدا  -المكتبة الوصرية

دار الوعرب  -تحفيعق: خذيعل الوطيعة  - يألبي منصور الثوعالب :أدب المذو  -3  
  .2220 - 2ط -اع  مي 

 –الفععععاهرة  –مكتبععععة زاهععععد الفد ععععي  -هععععع(227األلكيععععاء : تبععععن الجععععوزي )ت -2  
 د.ت. 

دار  –الوبعععاس: لمحمعععد األتذيعععدي  إهععع   النعععاس بمعععا و عععع لذبرامكعععة معععع بنعععي -2  
  .2220-2ط -بيروت  -صادر
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 –هعععع( تحفيعععق: لفيععع  معععن المحففعععين222األ عععاني: ألبعععي الفعععرج األصعععفهاني ) -2 
   .2223-الهيمة المصرية لذكتاب 

نوري تحفيق  –هع( 222األصفهاني )ت الفرج ماء الشواهر: ألبياع -2  
بيروت  –النهضة الوربية ومكتبة  –هال  الكتب –الفي ي ح وآخر يحمود

  . 2282 -2ط –
 -الهيمة المصرية الوامة لذكتاب  -هع( 220األمالي: ألبي هذي الفالي )ت -7   

2272.  
هع(:هال  272لإلما  المرشد بالذه يحي  الشجري)ت  األمالي الخمي ية: -8   

 د.ت. -بيروت –الكتب 
تحفيق:   -هع(222الففطي)ت لجمال الدين نبا  الرواة هذ  أنبا  النحا  :إ -2   

   .3002 -3ط -دار الكتب المصرية  -محمد أبي الفضل إبراهي 
دار  –هعععععع(تحفيق: إيفذعععععين يعععععارد232)ت يبعععععي  عععععود انبعععععألنععععس والورس:األ -20 

  .2222 – 2ط –ة وري –النمير
هعع( تحفيعق: شعاكر 2230تبعن موصعو  )ت  أنوار الربيع في أنواع البديع : -22 

  . 2228-النج   -شكر
 -بيععروت -هععع(: دار الكتععب الوذميععة222األوامععل: ألبععي هعع ل الو ععكري)ت  -23 

 . 2278-2ط
 – عورية  -دار المعدى –أوها  المحففين: تعتلي  د محمعد ح عين األهرجعي  -22 

  .3002 -2ط
هعع(تحفيق: محمعد أبعي الفضعل إبعراهي   232بدامع البدامعة: لوذعي بعن يعافر)  -22 

  .2270 –مكتبة األنجذو  –
ع آخرعأحمعد بعدوي و :تحفيعق هعع(282تمنفعل) بعن  عامةألبديع فعي نفعد الشور:ال -22

 .2220الفاهرة -يالحذبطبوة 
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البرهعععان همعععا فعععي ديعععوان هذعععي بعععن الجهععع  معععن وهععع  ونفصعععان : هبعععد العععرازق  -22 
  .3002 – 20ح 2ج - 3002- 20ح 2مجذة الورب ج –حويزي 

 –وداد الفاضعي :هعع( تحفيعق222) بصامر واللخامر: ألبي حيان التوحيديال -27 
  .2288 -2ط –ردار صاد

بهجعععععععة المجعععععععالس وأنعععععععس المجعععععععالس وشعععععععحل العععععععلاهن والهعععععععاجس: ليو ععععععع   -28 
 –دار الكتب الوذمية  –تحفيق: محمد مر ي الخولي  –هع( 222الفرطبي)ت

 د.ت . –بيروت 
 المدينة -المكتبة ال ذفية  -هع( 222)ت تارير بوداد: لذخطيب البودادي -22 

 د.ت . –المنورة 

 - شعيري هذعي وتحفيق درا ة - (هع272)ت ه اكر بن:ت دمشق مدينة تارير -30
    .2228 -2ط –بيروت  – والتوزيع والنشر لذطباهة الفكر دار

هعع(ح وهعو 222التبيان في شر  الديوان:  المن وب ألبي البفعاء الوكبعري) ت  -32
 –بيعروت  –دار المورفعة  –تحفيق:هبد الحفعيي شعذبيح و يعر   –تبن هدتن

2287.  
هعععععع( ع  223 تمحمعععععد بعععععن الح عععععن) ؛بعععععن حمعععععدونت :تعععععلكرة الحمدونيعععععةال -33 

 .  2222ع  2ع دار صادر ع طوآخرهباسح  إح ان:تحفيق
التععععلكرة ال ععععودية فععععي األشععععوار الوربيععععة: لمحمععععد بععععن هبععععد الععععرحمن الوبيععععدي       -32

 –بيععععروت  –الوذميععععة  دار الكتععععب –تحفيععععق: هبععععد الذععععه الجبععععوري  –هععععع( 8ق
  .3002 -2ط

هعععع( تحفيق:نعععوري 223التلكععععرة الفخعريععععّة: لبهعععاء العععدين المنشعععي اعربذعععي )ت  -32
 –مكتبة هعال  الكتعب ح ومكتبعة النهضعة الوربيعة  –الفي يح و:حات  الضامن 

  . 2287 -2ط –بيروت 
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تحفيق:محمعععععد  –تعععععزيين األ عععععواق بتفصعععععيل أشعععععواق الوشعععععاق:لداود األنطعععععاكي -32
  .2222هال  الكتب  –لتونجيا

جاموععععة  –هععععع( بونايععععة: محمععععد خععععان 233التشععععبيهات: تبععععن أبععععي هععععون) ت  -32
 هع. 2222 –كمبردج 

 –دار صععادر  –هععع( تحفيعق :محمعد العديباجي 382التوعازي والمراثعي: لذمبعرد) -37
  .2223 -3ط –بيروت 

بعن خذع   تفضيل الك ب هذ  كثير ممن لبس الثياب:تبن المرزبانح محمد -38
 هع(:202)ت

 . 2223 –بيروت  –دار التضامن  -درا ة وتحفيق:هصا  شبارو -2     
 .د.ت -الفاهرة  –مكتبة انداب  –وتحفيق هبد الرحمن محمود  -3    

هععع( ع تحفيق:هبععد الفتععا  232التمثيععل والمحاضععرة: ألبععي منصععور الثوععالبي)ت -32
   . 2282ع  3الحذو ع الدار الوربية لذكتاب ع ط

تحفيق:محمعععد أبعععي  –ثمعععرات األوراق فعععي المحاضعععرات: تبعععن حّجعععة الحمعععوي  -20
  .2287- 3ط –بيروت  –دار الجيل  –الفضل إبراهي  

جذععيس الصععال  الكععافي واألنععيس الناصعع  الشععافي: ألبععي الفععرج الموععافي بععن ال -22
ح ععان هبععاسمحمععد الخععولي:وتحفيعق ة( درا عععهعع220تزكريعا النهروانععي )  ح وا 

  .2222 – 2ط –بيروت  –لكتب هال  ا –
منشععتة  –تحفيععق :محمعد ز ذععول  –جعوهر الكنععز: ألحمعد بععن إ ععماهيل الحذبعي -23

 د.ت.  –اع كندرية  –الموار 

تحفيق:هعادل  عذيمان جمعال  –هعع(222الحما ة البصرية: لوذي البصري )ت -22
  .2222–مكتبة الخانجي –
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 –هععع( 222ذوبععدلكاني )ت ل :حما ععة اليرفععاء مععن أشععوار المحععدثين والفععدماء -22
 . 2272 –بوداد  –دار الحرية  –حفيق: محمد جبار المويبد ت

 :تحفيععععق – هعععع(202)تحمعععد بعععن هبععععد ال ععع   الجعععراوي:ألحما عععة الموربيةال -22
 –دار الفكععععر  –بيععععروت  –دار الفكععععر المواصععععر  –محمععععد رضععععوان الدايععععة 

 . 2222 – 2ط – وريا 

الوععععععععععرب: لوبععععععععععد الفععععععععععادر البوععععععععععدادي                   خزانععععععععععة األدب ولععععععععععب ولبععععععععععاب ل ععععععععععان  -22
 –مصعععر  –مكتبعععة الخعععانجي  –تحفيق:هبعععد ال ععع   هعععارون –هعععع( 2022)ت
  .3000 -2ط

مخطوط أشر  هذع   –هع( 8الدر الفريد وبيت الفصيد: لمحمد بن أيدمر )ق -27
 –موهعععد تعععارير الوذعععو  الوربيعععة واع ععع مية  –طباهتعععه مصعععورا : فعععشاد  عععزكين

 .2282 –رت فرانكفو 

 هع( تحفيق:هبد الفتا 227)ت الباخرزي :أهل الوصر ةدمية الفصر وهصر  -28
  .2272 –الفاهرة -الحذو

دار  -تحفيق ودرا ة:خذيل الح ون:هع(222)تديوان)شور( أشجع ال ذمي -22 
  .2282 -بيروت –الم يرة 

  ع هع(:تحفيق وشر :ح ن الصيرفي ع دار الموار  382ديوان البحتري: )ت  -20
 . 2277 -مصر

 –هع(:جمع وتحفيق وشر : محمد بن هاشور227ديوان بشار بن برد)ت -22 
 .  2272-الجزامر-الشركة التون يةحوالشركة الوطنية

)ت           التبريزي هع(شر  الخطيب322ديوان أبي تما  الطامي )ت  -23 
 . 2222تحفيق: محمد هزا  ع دار الموار  ع الفاهرة ع (هع 203

جمع وتحفيق: ح ين هطوان هع(: 222)تديوان الح ين بن مطير األ دي -22
 د.ت - بيروت –دار الجيل  –
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 -مجذة المورد –:جمع وتحفيق : أحمد النجدي  الحمدوي)شور( ديوان -22
   .2272 -2ع-3مج -بوداد

هع (: تحفيق: فريق  382ديوان ابن الرومي ) هذي بن الوباس بن جريج ت  -22
 2270شرا : ح ين نصارع الهيمة المصرية الوامة لذكتاب ع من الباحثين ب 

 وما بودها.

 –هع(:جمع وتحفيق:محمعد رضعوان الدايعة 238ديوان)شور( ابن هبد ربه )ت -22
  .2287- 3ط –دمشق  -دار الفكر

: حّففععه و ععّد  لععه: زهيععر هععع( 320ديوان)شععور( هبععد الصععمد بععن الموععلل )ت -27 
  . 2270 –لنج  األشر  ا -مطبوة النومان – ازي زاهد 

ديوان )شور( أبي الوتاهية= أبو الوتاهية أشوار  وأخبار : هني بتحفيفها د.  -28
 د.ت. -دمشق –مكتبة دار الم    –شكري فيصل 

مجذة كذية اندابح  –ديوان)شور( الوتبي:جمع وتحفيق: يونس ال امرامي -22
  .2282-22 ع–جاموة بوداد 

 -مكتبعة دار مصععر –ع وتحفيعق: هبعد ال ععتار فعراج ديعوان مجنعون ليذع : جمعع -20
 د.ت.

 –تصعععحي : كرنكعععو  –هعععع( 223ديعععوان الموعععاني: ألبعععي هععع ل الو عععكري )ت -22
 . د. ت.الفاهرة –مكتبة الفد ي 

تحفيق:  –هع(: صنوة: أبي بكر الصولي322ديوان )شور( ابن الموتز)ت  -23
  .2227 – 2ط –بيروت  –هال  الكتب  –يونس ال امرامي

 -بيروت –دار صادر  –هع ( 222 ت)الح ن بن هانئ :نواسديوان أبي  -22
  .  2287 -بيروت –الشركة الوالمية لذكتاب  –د.ت. شر  : إيذيا الحاوي 
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 تربيع األبرار ونصوص األخبار: لجار الذه محمود بن همر الزمخشري ) -22
رية الهيمة المص -(2-2جالمجيد دياب) تحفيق ودرا ة: هبد: هع ( 228

  .3002-الوامة لذكتاب 
مطبوة  –جمع وتحفيق: يونس ال امرامي  ر امل  ويد بن حميد وأشوار : -22

  .2272بوداد  –اعرشاد 
ألبي هذي الر الة الموضحة في  ر ات أبي الطيب المتنبي و ا ط شور : -22

 –بيروت  –دار صادر  –تحفيق محمد يو   نج   -هع(288الحاتمي )ت 
2222.  

هع( نشر : 222ضة الوف ء ونزهة الفض ء: لمحمد بن حبان الب تي) ت رو  -27
  .3003- 2ط -بيروت  -المكتبة الوصرية -محمد الفاضذي

هع( تحفيق:هبد 2022ريحانة األلبا وزهرة الحياة الدنيا: لذشهاب الخفاجي)ت -28
  . 2227 - 2الفتا  الحذوع دار إحياء الكتب الوربية ع الفاهرة ع ط

تحفيق: هذي  –هع(222انداب وثمر األلباب: لذحصري الفيرواني)ت زهر -22
  .  2222 – 3ط –مصر  –هي   البابي الحذبي  –محمد البجاوي 

تحفيق:  -( 2203زهر األك  في األمثال والحك : لذح ن اليو ي )ت  -20
  . 2282ع  2محمد حجيح وآخر ع دار الثفافة ع الدار البيضاء ع ط

دار  –هعععععع(تحفيق:نوري الفي عععععي وآخعععععر322اود األصعععععفهاني)تالزهعععععرة:تبن د -22
  .2282 -3ط –األردن –المنار

 -هعع( 287 مط الآللي في شعر  آمعالي الفعالي: ألبعي هبيعد البكعري األونبعي) -23
 -دار الكتععب الوذميععة  - ( 2278تحفيععق الو مععة: هبععد الوزيععز الميمنععي )ت

  .2277 -2ط -بيروت 

 –تحفيق:محمععد أبععي الفضععل إبععراهي   –بععي الحديععدشععر  نهععج الب  ععة:تبن أ -22
  .2287 -2ط -بيروت –دار الجيل
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مكتبة  –هال  الكتب –ييونس ال امرام :جمع وتحفيق :شوراء هبا يون -22
  . 2287 – 2ط –النهضة الوربية 

هععععع( تحفيععععق:إبراهي  222الصععععدا ة والصععععديق: ألبععععي حيععععان التوحيععععدي ) ت  -22
 – 3 ععععععورية ط –صععععععر بيععععععروتح  دار الفكععععععر دار الفكععععععر الموا -الكي نععععععي
2222.  

 دار –فعععراج  :هبعععد ال عععتارق( تحفيعهععع322بعععن الموتعععز)ت ت:طبفعععات الشعععوراء -22
 .2282 – 2ط –مصر – الموار 

 هع.2382 -مصر –المطبوة الوهبية  –طراز المجالس: لذشهاب الخفاجي  -27 
هععع( 222)توانععيبععن رشععيق الفير ت::وآدابععه ونفععد  ومععدة فععي محا ععن الشععورال -28

   .2222 -2ط –مكتبة الخانجي  –: النبوي شو نتحفيق
مطبوععععة دار الكتععععب  –هععععع( 372 رت َيب ععععة الععععّدي ن ور ي )ت  نبععععت :هيععععون األخبععععار -22

  . 2232المصرية 

 رر الخصامص الواضعحةح ودرر النفعامص الفاضعحة: لبرهعان العدين الكتبعي  -70
 ع بيروت ع  ) د. ت(.   هع( ع دار صوب728المورو  بالوطواط ) ت 

 دار-تحفيق:يحي  الجبوريّ  -الطيب الوشاء ألبي:فاضل في صفة األدبال -72
 . 2222–الورب اع  مي 

دار  –تحفيق:هبود الشالجي  -ذمحّ ن بن هذي التنوخي ل:فرج بود الشدةال -73
 . 2278بيروت  –صادر 

هعع( تحفيعق: 232 طب ال رور في أوصا  الخمور: عبراهي  بعن الفا ع )ت  -72
 . 2222 –بدمشق  –أحمد الجندي 

 حطعان التميمعي :تحفيعق – هع(232)ت ألب  منصور الثوالب  :لباب انداب -72
 . 2288 –بوداد  –
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 :ألبي نصر المفد ي :ذطام  واليرام ال -72
  .2223 -2ط –بيروت  –طبوة دار المناهل  -2
 د. ت. – ع الفاهرة  د  له:  هبد الرحي  الجمل ع مكتبة انداب -3    

  .3002– 2ط –مطبوة دار الكتب المصرية  –تحفيق: محمدي جاد  -2   

تحفيق:أحمعد الحعوفي  -بن األثيعرتالمثل ال عامر فعي أدب الكاتعب والشعاهر: - 72
 .  2022 -نهضة مصر-وآخر

 -دار الجيععععل  -تحفيق:هبععععد ال عععع   هععععارون  -مجموهععععة الموععععاني:لمجهول  -77
   .  2223 - 2ط -بيروت 

           – 2ط –مكتبة الفاهرة  – هع(322)تلذجاحي: محا ن واألضدادال -78
2278 .   

دار بيروت لذطباهة والنشر  –براهي  بن محمد البيهفيع:محا ن والم اوىال -72
–2282 .  

          األصفهاني ذرا بل اورات الشوراء والبذواء:حاألدباء وم ضراتمحا -80
   .3002-2ط -دار صادر -ريا  مرادتحفيق: -هع(203)ت

 –بيروت  -: لمحيي الدين بن هربي محاضرة األبرار وم امرة األخيار -82
 د.ت .       

–هععععععع( 223المحععععععب والمحبععععععوب والمشععععععمو  والمشععععععروب: لذ ععععععري الرفععععععاء)ت -83
  .2282 -دمشق -مجمع الذوة الوربية  –تحفيق:بو  المحففين

حففعععه: يو ععع  –لوذعععي بعععن المح عععن التنعععوخيالم عععتجاد معععن فوععع ت األجعععواد:  -82
 . 2282الفاهرة  –دار الورب –الب تاني

هععال  -الم ععتدر  هذعع  صععناع الععدواوين: صععنفه:نوري الفي ععيح وهعع ل نععاجي -82
  .2228-2بيروت ط –الكتب 
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هععععع(تحفيق: إبععععراهي  822الم ععععتطر  فععععي كععععل فععععن م ععععتير : لألبشععععيهي)ت -82
  . 2222–دار صادر –صال 

مكتبة التراق  –بوناية:أحمد تما  -من أخبار الجواري:لذ يوطي  الم تير  -82
 .2282اع  مي الفاهرة 

 -المعلاكرة فعي ألفعاب الشعوراء:لذمجد النشعابي اعربذي:تحفيعق: شعاكر الواشعور -87
  .2288 -2ط -بوداد

دار  –هعع(  200مصارع الوشاق: ألب  محمد جوفعر بعن أحمعد ال عراج ) ت  -88
 . 2228 –بيروت  –صادر 

 هعععععععع(222)ت ذحصعععععععري الفيروانععععععي: لمصععععععون فععععععي  عععععععر الهععععععوى المكنععععععونال -82
  .2282-الفاهرة  -دار الورب لذب تاني –:النبوي شو نتحفيق

مكتبععععة  –هععععع( 822مطععععالع البععععدور فععععي منععععازل ال ععععرور:البهامي الوزولععععي )ت -20
  .3000 –الفاهرة  -الثفافة الدينية

دار  –: إح ععان هبععاس ععع تحفيععق ع(هعع232يععا وت الحمععوي )تلموجعع  األدباء: -22
  .2222 –الورب اع  مي 

تحفيععععق: هبععععد  –هععععع(282موجعععع  الشععععوراء: لمحمععععد بععععن همععععران المرزبععععاني )ت-23
  .3002 –الفاهرة  –ال تار فراج 

 –هععع(:تحفيق مصععطف  حجععازي 282المنععازل والععديار: أل ععامة بععن منفععل )ت  -22
  .2222 -الفاهرة

هعععع( تحفيعععق:إبراهي  صعععال  ع 220الخعععوارزمي )ت  ريحعععانل منا عععب والمثالعععب:ال-22
 . 2222دارالبشامرع دمشق ع 

 –صععححه: أحمععد أبععي هذععي –هععع(232المنتحعععل: ألبععي منصععور الثوععالبي )ت -22
 الفاهرة. –مكتبة الثفافة الدينية 
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دار  –هععععع( تحفيععععق:يحي  الجبععععوري222المنتخعععععل:ألبي الفضععععل الميكععععالي)ت  -22
  .300 -2ط -الورب اع  مي

 –: محمد رضعوان الدايعة تحفيق –هع( 222بن وكيع التني ي ) ت :منص ال -27
  . 2283 هعح2203–دمشق  –دار  تيبة 

المو عوهة الشوعرية: إشرا : حات  الضامنح ومحمد رضوان الدايةح وهبد  -28
شرا  ها : محمد أحمد ال ويدي  نشرت  –الذه ال ري ح و يره ح وا 

  . 3002 –أبو يبي –لثفافيالمجمع ا –( إلكترونيCDهذ )

ع دار الرامد الوربي ع  هع(232)تالني  وحل الوفد: ألبي منصور الثوالبي نثر -22
 . 2282بيروت ع لبنان ع 

هععععع( 872تبن توععععري بععععردي):تنجععععو  الزاهععععرة فععععي مذععععو  مصععععر والفععععاهرةال -200
  .مصورة طبوة دار الكتب المصرية

 -هععع(772هاب الععدين الونععابي)ت نزهععة األبصععار فععي محا ععن األشععوار: لشعع -202
-الكويععت  -دار الفذعع  -تحفيق:ال ععيد ال نو ععيح وهبععد الذطيعع  لطعع  الذععه 

2282. 
دار  –تحفيععق: مصععطف  جععواد  –هععع( 272ن ععاء الخذفععاء: تبععن ال ععاهي)ت -203

  .2222-مصر  –الموار  

تحفيق:هبععععععود  –نشععععععوار المحاضععععععرة وأخبععععععار المععععععلاكرة: لذمح ععععععن التنععععععوخي -202
  . 2222 -3ط –دار صادر -الشالجي

هعععععععع( 222تالوذعععععععوي)  عععععععري  فعععععععي نصعععععععرة الفعععععععري : لذميفعععععععرنضعععععععرة اع -202
  .2222 -رصاد دار –الح ن تحفيق:نه 

هع( ع ن خة مصورة هعن طبوعة دار الكتعب  722نهاية األرب: لذنويري )ت  -202
 هع. 2223المصرية ع 

دار  –هعععععععع(:تحفيق. محمعععععععد أحمعععععععد 322النعععععععوادر:ألبي زيعععععععد األنصعععععععاري)ت -202
  .2282 -2ط –بيروت  –الشروق 
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 –    هعع(722وافي بالوفيات: لص   العدين خذيعل بعن أيبع  الصعفدي )تال -207
نشععر  -في ععبادن  –دار نشععر فرانععز شععتاينر  -تحفيععق لفيعع  مععن المحففععين 

 هذ   نوات متوددة.
دار  حوآخععععرحهععععع(تحفيق:هبد الوهععععاب هزا 322تمحمععععد بععععن داود)ل ور ععععة:ال -208

 .2282 –مصر -الموار  

دار  –تحفيق: إح ان هبعاس  –هع(282وفيعات األهيعان: تبن خذكان )ت  -202
  .2222–بيروت  –الثفافة 
 

 


