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 ه ـرح مقصورة ابن دريد البن خالويـش

 حتقيق د. حممود جاسم الّدرويش

غة(ول الّشواهد واللُّتنبيهات واستدراكات لغوية ح)  

 

                د. منصور عبدالكريم الكفاوين        
 خولة جعفر القراله د.                             

 ند. شاهر الكفاوي                          
 الملّخص

هدد  اهممامداو وااد او لددق القددامم والم دد ين مدن 121)ت نالت مقصورة ابن دريدد
ّة علياددا القددامم، علمدا  ال ربيةد   مدم نيةتدت شددرو اا ومشددريراو وم ليقداو، شدر او،  وأكد

ومأمي ، هد 171هذه الشُّروح شرح ابن خالويه )ت وكان من أهم  ، علم  ال ين شر او 
ولضدخام  هدذا  ،ابن خالويه أ َد مالميدذ ابدن دريدد مدن  اندّ أهمية  هذا الشرح كون

 ونصوصه من  انّ آخر.  وك رة نقوالمه، الشرح
بمامة  م قيق هذا األ ر النتيس علدم أربد   الدرويش م مود  اام وقد ناض د.
 او ب  وقام بم قيقه ممة ،  م2001الرياض، الرب   األولم، -)دار الرشد ناخ مخرور 

علم أكبر عدد ممكٍن من  يث المةوفُُّر ، بين أهل صن   المة قيقاألصول الم روف  
، ددددد وكددددذا األقددددوال وهددددي ك يددددرة دوعددددألو األش اردددد، فضددددالو علددددم المخددددري ، مددددن الناددددخ

 الم قةق.  بل، يمرا ق للقارئ، باذالو في ذلك  اداو ريةباو ، وغير ذلك، والمرا م
فدي كدلة  اوكنَّد، قدرا َة مادمتيد، ةٍ وقرأنا فيه غيَر مدرة ، وقد ارةل نا علم الكماّ م قَّقاو 

وب دد أن و ددنا ، فنارع إلم مدويناا، مرةة ن ود فياا للكماّ ماموقتنا ب ُض المال ظ
خدمددد و ، وأن نقددددةَماا م موعددد و ، مال ظددداٍت ك يدددرةو  دددول الم قيدددق رأيندددا أن نلدددمَّ شددد َ اا

را يداو أن ، ويدهليكوَن قريباو من الدنصة الدذو وضد ه مصدنةُته ابدُن خال، للنصة الم قَّق
ليدممكةن مددن إصدالح مدا اعمدور الدنصة فدي رب ددات ، يمةاد  لادا صددُر الم قةدق الكدريم

 قادم . 
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ددد ر، اللغددد :  دددا ت هدددذه االادددمدراكات  دددولو  ، أخردددا  القدددرا ة: )مدددن  يدددث والش 
، المو يددددق، والمة ريتددددات، المةصدددد يتات مخددددري  األشدددد ار، الشةدددد ر المخمددددلة عروضدددديةاو 

 . ا ة واو  التامإضاف و إلم أخرا  القر 
علدم القدارئ رأيندا أن ندذكر تسهيال  و، كبيرا  شرح ابن خالويه للمقصورة ولمةا  ا  

، وقددد وضد نا نددصَّ الم ق دق بخددر  مغدداير، بحسب  وء  الصببفحا هدذه االاددمدراكات 
 والله الاادو إلم اوا  الابيل.

 :81س، 851ص

ت  ُّو ووووووو   وا ووووووو   ُّواستخلُسوووووووواُّراُّان و

ُّ

ُّبُّاألعالثووووو حموووونُّاروووو ُّمووووو   ُّ  وووو 

ُّ

 .لم أهتد إليه: قال المحّقق في الهامش، أخالط الّسّم ُيطَعُم ليمو : األعالث
 دا  ، وهدو  داني بيمدين، وقد و دنا البيت في التصول والغايات ألبي ال ال  الم ةرو

  :  1)في التصول والغايات
ددددددددَوق مددددددددن راَممددددددددين َفَمدددددددددن    ٍ   مركددددددددوا الصُّ

لُاددددددددددددددددوا ذا الرُّددددددددددددددددرميٍن وغدددددددددددددددداد  رواوااَم  
 

دددددددددددددددددا علَددددددددددددددددد  وا أ راَلادددددددددددددددددا أدما دددددددددددددددددالمة
ُّ األغال دددددددا   دددددددَن ُمدددددددرةَة يشدددددددَر  َ َمدددددددَل اب 

،  2)وهددددو ُاددددمُّ ُي َمددددُ  مددددن أخددددالر، بالم  مدددد ، األغددددالثُ : صددددواُباا: واألعددددالث 
لااو لددوابةام   لوه    : واام لاوا ذا الرةرةمين، الليلالرُّرمين: وذو ، ال  ارة: األ رالُ 
: واامخلاددددوا، *وذلددددك علددددم الم دددداأل، اَددددّراندددداو فددددي الوا بدددده عددددن الرة ددددال إم فدددداكَمتَ 

لااو لدوابةام: أو ،واام لاوا: الصوا   .  لوه   
 ح ر)إّن : -صيييال الاييي  سايييي    يييا   -يث النبيييد فيييد  ييي : 81س ،871ص

 .( اً لن تم َت  تّل ت تكمَل رزقها ...الق س نَفَث فد ُر سد إّن نَف

 . 1)أنة َنت ااو والو ه: 
  : َكِمرجل الّصبّاغ جاش بَقّم :  أنَش َ : 81س، 871ص

مادم اادمل علدم لديس فدي كال": قال أبدو علدية  بمشديد القاف ال الميم، َبقةمه،: الصوا 
دددم: فدددَذكَر األرب ددد َ  ،َف َّددل إالة خماددد ُ  ّل  وَبدددذةر، وَع ةدددر، ،َخضة : وألاد، وَبقةدددم فاراددديَّ ُم دددرَّ

 . 4)"موض ل بالشام: ُشلةم
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، َ  البنا  لُو َد لادا نظيدرل ية "ولو كانت عرب: في ال ين  ا  ،والَبقَُّم صبغل ُيصبُغ به
م إال ما ُيقال من َبذةر  . 5)"وهم بنو ال نَبر بن عمرو بن مميم، وَخضة

 :  أنش : 2س، 811ص
ووووووو َ ُّتحثوووووووو   رسووووووو قَ  ُّسووووووو قَحُّرهُّق   

 
ووووووو ُّروُّاألو  ووووووو َُُّ ووووووو  ا  روووووووَعوا َُّواأل

ُّ البيت    : وصوا
  شُّدددددددددددهبادددددددددداَقين اددددددددددداَقي ذو قضدددددددددديَن مَ 

 
دددددددددددددددٍد أو أالويدددددددددددددددٍ  ُشدددددددددددددددقرابدددددددددددددددأع  واد  َرن 

 
 . 6)وأالوي  ال األوية ، بالرةا  المال  ،وَرن دٍ ، إذن، َمُ شُّه ال َمُ  َّه :الّصوا ُ 

 دددة نا أبددو بكددر بددن األنبددارو : لمقصددور والممدددود ألبددي علددي القددالي ددا  فددي ا
اه أبددو ُشدد يّ وأَنَشدددن، "أَلنددد" بددالألةاو: أنَشددَدناه أبددو ال بةدداس عددن َاددَلم  عددن التددرا : قددال

 . 7)عن ي قّو "َرن د" بالرةا 
ن ُد: )) ُّ الدرة والرَّ ُربةمدا ادمَّوا ُعدوَد : قدال أبدو ُعبيدد، يح مدن شد ر الباديد َشَ رل ريةد

ُر به "َرنداو"  .  الرةيّ الذو ُيمبخَّ
ُر به، ُلوةة،وأالوي  َ مُ  أَ  ، وهو الُ وُد الةذو ُيَمَبخَّ ّل قدال  ذكدر أبدو عبيددة أنةده ُم َّدر

ُل بُن َاَلم َ : ُن َبرَّوة اب وفدي  وضم اا، ،بالتمح في الامألة ُلوةة وُأُلوةة،أَ : يقالُ : قال الُمتضة
 . 8)""وم ام ُرهم األَلوةة: ال ديث في صت  ال نة 

ألبدي ال درةاح األادود وهدو  ،بال عبوووقد ذكر الم قةق الكريم أنة البيت الاةدابق 
 . 1)أعشم ناَشل بن ي ُتر،

ََ أعراببّي فبي قببر رسبول اللبهاط  قبال:  ، ألصبمّعيعن ا: 4س، 181ص صبل  ، َلب
 : فقال، وسّلم الله عليه

دددددددددددُمم  رادددددددددددوَل اللددددددددددده  فدددددددددددي َادددددددددددَتٍر    أال َدَفن 
     

 مددددددددددن األَلددددددددددوةة  أ ددددددددددوق ُملددددددددددَبٍس َذَهبددددددددددا
 

  10):وب د هذا البيت، َأال   لمم: في رواي و ، ُملَباوا: الّصوا 
دددددك الدددددذةك  ولدددددم ية أوفدددددي اددددد يٍق مدددددن الم ا 

 البريةددددددددددددددددد   أنقاهدددددددددددددددددا وأَكَرُمادددددددددددددددددا خيدددددددددددددددددرُ 
 

ّ  راددددددددول  اللدددددددده ُممةَربددددددددا َضددددددددوا لَ ندددددددد  َمر 
 عنددددددددددد االدددددددددده  إذا مددددددددددا يناددددددددددبون أبددددددددددا
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لببم أقبب  : وقببال محمببد بببن حببر  الهاللببّي: قببال المحقّببق فببي الهببامش: 181ص
 .عليه

مددات كاددالو  ،م مددد بددن  ددّر بددن مرددر بددن ُقبيصدد  بددن الُمخددار ق الااللددية : وهدو
َول دَي شدرر    تدر بدن ادليمان بدن علدي الااشدمية  مدين،في ان   دالٍث وخمادين وم 

الصددمد بددن علددية عبدوولددي شددرر  ، صددلةم اللدده عليدده واددلةم، علددم مديندد  راددول اللدده
وعلم ، كان في ان  خمٍس وم مين علم قضا  البصرة ي يم بن أك م، علم البصرة

 . 11)الشُّرر  م مد بن  ّر الااللية 
  : 11س، 181ص

َّ ا  لغمدددددددددددددددددامكددددددددددددددددأنة الُمدددددددددددددددددام وصددددددددددددددددو
ُد أنياباددددددددددددددددددددددددا  ُيَ ددددددددددددددددددددددددلُّ باددددددددددددددددددددددددا َبددددددددددددددددددددددددر 

 

 وريددددددددددددددددَح الخألامددددددددددددددددي وذّو الَ َاددددددددددددددددل  
دددددددددددَر الاةدددددددددددما   اعمددددددددددددل   ُم َوا   إذا الدددددددددددنة  

، وقددد أخددلة بامددا ديددواُن عمددر، ناددّ ابددن خالويدده هددذين البيمددين ل َمددر بددن أبددي ربي دد  
 . كما ذكر الم قةق في الاامش

ددبا ل ُ ، هددذان البيمددان  ممددداف ا النةاددب : المخددري  ولياددا فددي  ،مددر بددن أبددي ربي ددهفقددد ُنا 
وقدددد ، كمدددا أنةامدددا وردا فدددي المقصدددور والممددددود للقدددالي بدددال عدددألو، وللُنَميدددروة ، ديوانددده

م  اخمالف ، شاعر قديم وهو، ناباما ابن ا يد األندلاية لربي   بن   شم النمروة 
، ووردا مددد  مغييدددر رتيدددف فدددي ب دددض المصدددادر،  21)يادددير عدددن روايددد  ابدددن خالويددده

عدةه ُأاام  بُن منقذ مدن المكريدر وقد ،  11)وُّ الرفا  ل مر بن أبي ربي هوعألاهما الار 
 . 41)دون أن ي ألوهما

 : وأنشَد ألبي ذؤيٍ  في صفِة درعٍ : 5س، 181ص
 وعليامدددددددددددددددددددا مادددددددددددددددددددرودمان قضددددددددددددددددددداهما 

   
 مُبةددددددددددددددددد ُ  أو َصدددددددددددددددددَنَ  الادددددددددددددددددوابغَ داوُد 

 
واي   كما في شرح أش ار الاَذلي ين ُّ الرة  : 15)صوا

ددددددددددددددددددددرودمين  وَم دددددددددددددددددددداَوَرا   قضددددددددددددددددددددداُهما َما 
 

 َصدددددددددددددددددددَنُ  الاةدددددددددددددددددددوابغ  مُبَّددددددددددددددددددد ُ داوُد أو 
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وايددددد  فدددددي المتضدددددليات:  وكدددددذا فدددددي  مادددددرة أشددددد ار  ، 16)َصدددددَنُ  الاةدددددوابغ  مُبةددددد ُ  أووالرَّ
 . 81)الم اني الكبير، و  71)ال ّر

يددددر م  ُّ إليدددده الدددددُّرُع المُّبة يةدددد ،، ومُبةددددُ  مددددن ملددددوك    ُ  اليدددددين ور ددددلل َصددددنَ  كانددددت مُنادددد
َصددنُ  الاَّددوابغ   وعليامددا ماددرودمان  قضدداُهما داُوُد أو  : 11)قددال أبددو ذ يددّ ك،بالم ريدد

  .مُبَّ ُ 
  : وقال آخر في معناه: 7س، 194ص

دددددددددد  فددددددددداعَمب ر  بدددددددددابن عاديددددددددداَ  أخدددددددددي ال ص 
 أمدددددددددداه الُامددددددددددام فابمدددددددددداع منددددددددددُه ُختددددددددددرةَ  إذا

 أوُّ َعقددددددددددددٍد َشددددددددددددذة الاَّددددددددددددَموأُل لددددددددددددو أخلَدددددددددددددَ 
 

 ن  بميمدددددددددددددددداَ  مددددددددددددددددن َاددددددددددددددددراة الياددددددددددددددددود  
 الَمددددددددددددددددددددددددددددددوُدود  ار بابندددددددددددددددددددددددددددددده  ال دددددددددددددددددددددددددددددد

 َ يَّدددددددددددددددددددددددددددددددددا وفدددددددددددددددددددددددددددددددددا ه بدددددددددددددددددددددددددددددددددال اود
 .شدة : الصوا  ،أوة عقةد شذة ، "إذا" أماه ال، "إذ" أماه الامام: التصوي  

قدق األبيدات: التخريج دبيروة وهدي ل، لدم ي دأُل الم ة ، م مدد بدن منداذر اليربدوعية  دمة الصُّ
دددبيروة فدددي ذلدددك دددد بدددن منددداذر اليربدددوعية  دددم الصُّ لك فدددي وهدددي لىعشدددم كدددذ، قدددال م مة

 : 20)ديوانه

 فدددددددددداعمبر بددددددددددابن عاديددددددددددا أخددددددددددي ال صددددددددددد
 إذ أمدددددددددددددددددددداه الامدددددددددددددددددددداُم يبمدددددددددددددددددددداُع مندددددددددددددددددددده
 أو عقددددددددددددددددددددٍد شدددددددددددددددددددددَّ الاَّددددددددددددددددددددَموأُل لددددددددددددددددددددو

 

 ددددددددددددددن بميمددددددددددددداَ  مدددددددددددددن َادددددددددددددراة  الَيادددددددددددددود  
 ُختدددددددددددددددددرَة ال دددددددددددددددددار بابنددددددددددددددددده  المولدددددددددددددددددود  
مَدددددددددددددددددددَ   يَّدددددددددددددددددددا وفدددددددددددددددددددا ه بدددددددددددددددددددالخلود    أم 

بب يقبول أعشب   محمبد األشبعث الرحمن ببنب أي فبي عببدوفيه : 11س، 199ص 
  : ذانَهم

 بدددددددددددددين االَشددددددددددددد   وبدددددددددددددين قددددددددددددديٍس بيمُدددددددددددددهُ 
 

ه وللمولدددددددددددددددددددود  َبدددددددددددددددددددخ  َبدددددددددددددددددددخ  لوالدددددددددددددددددددد 
وايددددد :  ُّ الرة  : لوالدددددده،  12)بددددددل "بيمددددده" كمدددددا ذكدددددر ذلدددددك غيدددددُر مصددددددر، بددددداذ ل  وصدددددوا

 لوالدةٍ : الصوا 
  : 3، س111ص
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 يرويدددددددك   مةددددددم منظددددددرو عددددددمة من لدددددد
 

 هدددددددددددددذا ال دددددددددددددارض الممدددددددددددددأل قغمامدددددددددددددُ  
 . 22)در ك يرة: )عماي   كما ورد في مصاالصوا و 

، 1 ،المحقق أّن الشعر لمعقل ببن جوشبن األسبدّي كمبا فبي حماسبة البحتبريّ ذكر 
 لرجل من بني أسد. وفي التذكرة السعدية

ولضدرار بدن األألور ، 262ص، أبي ممام لر ل من أادد في شرح  ماا : التخريج
د م قيدق  ادين م مد، كما في شرح أبدي ال دال  ل مااد  أبدي ممدام، في فمح اليمام 

كمددا ورد فددي ، َعمايدد : الّصببوا و، "غيابدد " وفياددا، هددامش الم قةددق، 262ص، نتشدد 
 . 12)مصادر ك يرة

  : : فذلك قوُل عديّ 11، س111ص
دددددددددددددددددددددددددددديه  فقدددددددددددددددددددددددددددددةمت  األديددددددددددددددددددددددددددددَم   لراه ش 

   
باو وَمي نددددددددددددددددددداو   وألتَدددددددددددددددددددم قوَلادددددددددددددددددددا َكدددددددددددددددددددذ 

 
 . 42)ل َراهَشيه  ، كما في ديوان عدوة ، الّصوا 

  : قال جرير  : 3، س113ص
ُكمُ  لددددددددددو كنددددددددددت  أعلددددددددددُم أنة آخددددددددددَر َعاددددددددددد 

 نا يددددددددددددددددددَ  الاةددددددددددددددددددالم علدددددددددددددددددديكمُ  َأمة يددددددددددددددددددا 
 

 لددددددددم أفَ ددددددددل الرة يددددددددل  ف لددددددددُت مددددددددا يددددددددومَ 
م  الُ ددددددددددذَّل    قبددددددددددل الر يددددددددددل  وقبددددددددددَل لَددددددددددو 

 
دددواّ ، بضدددمة الامدددألة، وُأم نا يددد ، يدددوُم الرة يدددل، عاددددُكم   :كمدددا فدددي ديدددوان  ريدددر، الصة

واح :وفيه  . 52)يوم الرة
 : : قال الرّاجو11، س113ص

ددددددددددددددراو ب ددددددددددددددد بكددددددددددددددٍر ُختةدددددددددددددددا اددددددددددددددأل تُ   َعم 
 

دددددددددددددددددَمُ    َمختةدددددددددددددددددا إن  والددددددددددددددددددَّلُو قدددددددددددددددددد ُما 
 

دددَم  ُت الددددةلوَ يقدددال:  ٍّ ، أا  دددفَّ أخدددُذها للمدددا ، إذا شدددَدد ُت وادددَراا ب  دددٍر وقنةددد إذا ، ليخ 
 .كانت عظيم 
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إذ ، ألنة الاددياق يمرلةُباددا وهددي متيددد المة ليددل،، ن  بتددمح الامددألهأ: الّصببوا : ل ةددلقلددُت: 
ددَم  تُ الم نددم:  ددفة علددم  املاددا أا  وايدد  المددي  ددا ت فددي اللاددان ، الدددةلو لمخ  ول ددلة الرة

 :  ا  في الةلاان، م ك د ما ذهبنا إليه
ددددددددددددددراو ب ددددددددددددددد بكددددددددددددددر ُختدددددددددددددداو    والدددددددددددددددةلُو قددددددددددددددد ُماددددددددددددددَمُ  كددددددددددددددي َمختةددددددددددددددا  اددددددددددددددألُت َعم 

 
دده: يقددول ر  ددراو مددن اابددل فلددم ُي   ددنةاأو َ َمدد ،فَادداله ُختةدداو ، اددأله َبك   :والم اددم ان ،الو ُما 
كي " :في ال شرات ألبي عمر الألةاهد، وروايمه، والشاهد م اوُل القا ل، الَغر ّ  انبا
 . 26)مختةا"
عددددددذار بددددددن درةة : والّصببببببوا ، وأنشببببببد لعببببببذاره بببببببن دّرة الّطببببببا يّ : 1، س111ص

 . 27)الرا ي

  : وأنشد ألعش  باهلة :1س، 111ص
دددددددددا  ددددددددداَ   مُ اُدددددددددم  ف اشدددددددددت  الدددددددددنةت ُس لمة

 
ّل  ددددددداَ  مدددددددن م ليدددددددث  ُم مَ  دددددددرُ وراكددددددد  م 

 . 28)من  م ليثَ  :الّصوا  
  : قال األخطل: 137ص

 إنة الَ دددددددددددددددددددددددددددرارة والنُّبدددددددددددددددددددددددددددوَح لددددددددددددددددددددددددددددارمٍ 
 

 والُماددددددددددددددددددددَمَخفُّ أخددددددددددددددددددددوهم األ قدددددددددددددددددددداال
رارة: الّصوا   رارةُ ، بالكار، ال   رارةُ ، وا 21)الاُّ ُدد: وال    . الكار، اوُ  الُخُلق  ، بل  

  : قال الّشاعر: 1، س148ص
ددددرٍّ َكَ ددددين الرةمددددل عددددوٍ   ددددباوا   إلددددم الصَّ

 
 رواعددددددددددُف بال ددددددددددادوة ُ ددددددددددوُر المدددددددددددام   

 
 بال عوو. 1/1البي  األول في الخصا ص : قال المحقِّق

مدددددددل: الّصبببببببوا  دددددددين  الرة وفدددددددي ،  10)كمدددددددا فدددددددي  مدددددددرات األوراق، بكادددددددر ال دددددددين ،َك  
ر الم قةق إلم بقي  أبيات النصة  11)الخصا ص وعدةُماا ما   أبيات ذكرها ، ، ولم ُيش 

 : ومناا بيت ذكره ابن  نةي في الخصا ص، و في " مرات األوراق"ابن   ة  ال مو 
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دددددددددددَن نومددددددددددد و   َادددددددددددم   َن غندددددددددددا و َب ددددددددددددما ن م 
 

َليَن فدددددوَق المضدددددا      مدددددن اللةيدددددل فددددداق َلو 
 .َعينا  .  م ُ وهي بقر الو ش، بكار ال ين ،ينع  : الصوا  
ل يأليدد بدن قدا، وعددةماا  مانيد  أبيدات، وقدد و ددنا األبيدات فدي ديدوان يأليدد بدن م اويد 

 : م اوي 
دددبا    1 يدددٍل إلدددم الصة دددرٍّ ك دددين الدددد يك م   دددد وا 
دددددددَن نومددددددد و 2  دددددددد ادددددددم   َن غندددددددا و ب ددددددددما ن م 
 دددددد أيدددددا دهدددددُر هدددددل شدددددرُ  الشَّدددددبيب   را ددددد ل 1
ددددددددُت بددددددددأَلوٍر مددددددددن خيدددددددداٍل َب   َنددددددددهُ 4  ددددددددد قَن  
 

 رواعددددددددددف بال ددددددددددادو  اددددددددددود  المدددددددددددام   
 مدددددن اللَّيدددددل  فددددداقلوليَن فدددددوَق المضدددددا    

 البددددديض  أم غيدددددُر را ددددد   مدددددَ  الَختَدددددرات  
 وكندددددددددُت بوصدددددددددٍل مدددددددددناُم غيدددددددددَر قدددددددددان   

 األبيات ....... -5  
  : من المقصورة 79الشاهد رقم  151ص

ُره ّل َشدددددددددددددددد    ُمددددددددددددددددداخُل الَخلددددددددددددددددق  ر يدددددددددددددددد
 

لددددددددُق  ددددددددداوة  مماددددددددوُد والَدددددددددَىقُمخَلو   الصة
 

ُره: والّصبببوا  ّل َاددد   ر، ر يددد ادددودل والةدددىق:  12)الر  ددد : والاَّددد    ممادددودل  :الّصبببوا ، َمم 
لّ الشديد: الَوأق: ابن ُدريد قال، الرةويُل من الخيل والَوَأق:، َوَأق  .  11)الصة
رُ : الّصببوا و، سببعة الفببم ومدخلببه: : والس ببَحر أي ببا  13، س151ص .  14)والشَّدد  
أراد النبببي  ، اللببه بببن سببعد، وهببو عبدوجببا  رجببل  مببن المنببافقين: 3، س155ص

ا  مبن ثبم جب، فبععر  عنبه، ليبه السبالمع، فسبّلم علب  النببيّ ، عليه السالم قتلبه
قتلتمبببوه قببببل أن  أء  ،عليبببه الّسبببالم ،، فقبببال النبببيالجانبب  األيسبببر فسبببّلم وأسبببلم

إن :  -عليببه وسببلم صببل  اللببه –؟ فقببال النبببي أء أوم ببَ  إلينببا: ُيِسببلَم ، فقببالوا
 النبّي ء يُومُ  .

، لرألةاقا. وال ددديُث فددي مصددنةف عبدددلببم أقبب  عليببه: قببال المحقببق فببي الهببامش
ه  !!!باي   ُه يا رادول اللده:  مان بن عتةان بابن أبي ارح، فقال م  ا  ع: قال: ونصُّ

 صدلم اللده فقدال رادول اللده، فأعرض عنده،  م  ا  من نا ي  أخرق، فأعرض عنه
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نةددددي ألظُددددنُّ ب َضددددكم ادددديقمله، عنددددهلقددددد أعرضددددت ُ : واددددلمعليدددده  فقددددال ر ددددلل مددددن ، وا 
وكأنةده رآه ، إنة النبدي ال يدومُض : ادول اللده!! قدالومضدَت إلديَّ يدا ر فادال أ: األنصدار

 . 15)َغدراو 
وأ دال فدي  ،ال ابُن ا د كما ذكدر الم قدق، عبدالله بن أبي ارح، إذن فالصوا ُ 

د اب  فاو به بأنةه من أبرال الصة إذ كيدف يادمقيُم هدذا ، هدد17مدوف ي ادن  ، الاامش ُم ر 
وأراد ، رفددددَض مباي مدددده، لمصددددلم اللدددده عليدددده وادددد، وأن الراددددولَ ، مدددد  نددددصة الروايدددد 

 !!؟؟ قمله
 : فقال، فسرق الّشاعر هذا المعن : 1، س111ص

  ادددددددددددددددددددددددددددددبي ب لمدددددددددددددددددددددددددددددي إن  َنتَددددددددددددددددددددددددددددد   
 مدددددددددددددددددددددددا ردددددددددددددددددددددددار ريدددددددددددددددددددددددرل فدددددددددددددددددددددددارمت 

 

 إال فدددددددددددددددددددي الرََّمددددددددددددددددددد    لة مدددددددددددددددددددا الدددددددددددددددددددذة 
 إالة كمددددددددددددددددددددددددددددددددا رددددددددددددددددددددددددددددددددار َوقَدددددددددددددددددددددددددددددددد   

 والتمثيل والمحا رة. الّرجُو بال عوو في عيون األخبار،: قال المحقق 

ُّ كددددذلك ااددددماعيل بددددن قرددددروة ، إلمددددام الشدددداف يالرة ددددأُل ُيناددددّ ل: المخددددري  وُينادددد
 : 16)قال، القرارياية 

  ادددددددددددددددددددددددددددددبي ب لمدددددددددددددددددددددددددددددي إن  َنتَددددددددددددددددددددددددددددد   
 مددددددددددددددددددددددددددن راقددددددددددددددددددددددددددّ اللدددددددددددددددددددددددددده َنددددددددددددددددددددددددددأَلع
 مدددددددددددددددددددددددا ردددددددددددددددددددددددار ريدددددددددددددددددددددددرل وارمتددددددددددددددددددددددد 

 

 إال فدددددددددددددددددددي الرََّمددددددددددددددددددد    مدددددددددددددددددددا الدددددددددددددددددددذُّلة 

 عددددددددددددددن اددددددددددددددو   مددددددددددددددا كددددددددددددددان َصددددددددددددددَن   

 إال كمددددددددددددددددددددددددددددددددا ردددددددددددددددددددددددددددددددداَر َوقَدددددددددددددددددددددددددددددددد   
 : : وقال شمعلُة بُن األخ ر11، س158ص 

ددددددددددددددددددددددددريَح إذا ُنولياددددددددددددددددددددددددا نا الصة  َشددددددددددددددددددددددددَمو 
 

م ادددددددددددددددا وَنلدددددددددددددددي الاةدددددددددددددددمارا الة  علدددددددددددددددم ع 
دددريحَ  :الّصبببوا        :وفدددي االقمضددداّ للبرلَيوادددية ، ليادددمقيم وألن البيدددت، ُنَولةيادددا الصَّ

 عالمنا.: الصواّ: علم عالةماا . 17)ُنول ياا ال ليّ
 كمببا فببي، األحمببر بببن ُهنببي الليثببيّ : الّصببوا : بببن هنببي وقببال األحمببر: 7، س158ص

 .بيدة)الخيل( ألبي ع
 : ، وكان  ُتدع  َحْذَفةَ قال خالد بن جعفر بن كال  يذكر َفرَسه: 5، س111ص
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 بُ دددددددددددددددددددددددددددأل ٍ َأاةدددددددددددددددددددددددددددوياا بنتادددددددددددددددددددددددددددي أو 
َيي ن  ليو راهدددددددددددددددددددددددددددا  أمدددددددددددددددددددددددددددرُت الدددددددددددددددددددددددددددرةاع 

 

 وَألَ ُتاددددددددددددددددا ردا ددددددددددددددددي فددددددددددددددددي ال ليددددددددددددددددد
 يدلادددددددددددددددددا لَدددددددددددددددددبُن الخليددددددددددددددددد  والصددددددددددددددددد 

َيين  لي  راها، ياا بنتاي أو بَ أل ٍ ُأاوة : الّصوا    . 18)أمرُت الرةاع 
 .ر ا و أن م دَّيه: الصواّ، تؤّديه إنرجا   : 3، س591ص
  : : وقال األسعر الجعفيّ 11، س111ص

 الدددددددددرََّدق نبددددددددديم َّ ولقدددددددددد علمدددددددددُت علدددددددددم 
 إنددددددددددددي رأيدددددددددددددت الخيدددددددددددددَل عدددددددددددددألةاو ظددددددددددددداهراو 
 يخدددددددددُر ن مدددددددددن َخلدددددددددل  الغبدددددددددار عواباددددددددداو 

 

 ال صدددددددوَن الخيدددددددُل ال ُمددددددددد القُدددددددرق إنة 
دددددددت َن  ُين دددددددي دددددددا ويكش   الدددددددرََّدقمدددددددن الُغمَّ

  ددددددددم ُيصددددددددرَلمقأ المقددددددددروع   كأصدددددددداب   
من ي من الغمةا : الصواّ: ُين ي، ليامقيَم وألُن البيت، علم م نُّبَي الرةَدق: الّصوا  

: الصددواّ: أق ددم ُيصددرَلم، الَمق ددرور: الّصببوا : المقددروع كأصدداب   ، ويكشددت ن الدددَُّ م
 ".118فاصرَلم كما في الخيل "ص

دُ ، ابه القَددددرُّ والمقددددرور الددددذو أصدددد، الَمقددددرور: الصددددواّ: المقددددروع وَذكدددددر  ،وهددددو الَبددددر 
ال دددّر عدددن بندددت الُخدددسة فدددي ، وفدددي أم دددال  11)ألنة الَمقدددروَر ُيَ ظ دددم النةدددار، الَمق دددرورَ 
 *.أ اُن من النةار في عين المقرور هي: بنمااوصف ا

 . 40)القرق َمَدرُ إنة ال صوَن الخيُل ال : الصواّ: القُرق ُمدرِ إنة ال صوَن الخيُل ال 
  : وقال مالك بُن نويرة: 1س، 113ص

 وصدددددددددن مي الخدددددددددار   ألا دددددددددي دوا دددددددددي ذو 
ُللاددددددددددددددددددم عندددددددددددددددددده ل يغبددددددددددددددددددَق دوناَددددددددددددددددددم  أعَّ

 

 األصددددددددددداغرُ  نددددددددددديَّ ب إردددددددددددوا َ إذا بدددددددددددات 
 إنددددددددددية ُمغدددددددددداو رُ  الظدددددددددنة  غيددددددددددرَ وأعلدددددددددُم 

 
  41)وأعلُم علم الظنة ، َأروا و  إذا بات، رالخما ألاني دوا ي ذو : الّصوا 

 .(41)الحيّ  بعمّ  ُتَسّوى: الّصوا ، الحيّ  بُعمّ  ُنسو ي: 8، س158ص
 :َلبيد: الصواّ ،وقال ُلبيد: 11، س158ص

 م اق ُلنددددددددددددددددددددا المددددددددددددددددددددي نددددددددددددددددددددأ وو إلياددددددددددددددددددددا
 

 والاُّددددددددددددددددددددديوف  بنددددددددددددددددددددداُت األعو يةددددددددددددددددددددد   
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  41)والاُّيوفُ : الصواّ
  : وقال شمعلة بن األخ ر: 13، س158ص

ددددددددددددددددددددددددريَح إذا َشددددددددددددددددددددددددمونا ُنولياددددددددددددددددددددددددا  الصة
 

 َونلددددددددددددددي الاَّددددددددددددددمارا  عالَّمادددددددددددددداعلددددددددددددددم 
كمددا ضددبره  إذ إنة الددوألَن، ؛وهددو مددن الددوافر، لياددمقيم وألن البيددت: اياددُنَول  : الصددواّ 

 .مخملُّ  الم قةق،

الماا الةم: اّالصو : علم ع   . 44)ناعلم ع 
 ،الخيدددددل  ألبدددددي عبيددددددةكمدددددا فدددددي ): الصدددددواّ، بينهبببببا وُيسببببببق: 11س، 159ص
 .وُياب قُ ، 101ص
ددد يدو ، لببببن الخلّيبببة: 7، س111ص ددد ود: الّصبببوا ، الصة خيدددل  ال) كمدددا فدددي ،والصة
، المدي َولددت  لغيدر ممدام ولكنةادا خدد ت  لادمة  أشدار: والصَّ ود مدن اابدل، 116ص
الص ود النةاقد  المدي ُملقدي ولددها ب ددما : وقيل، ف رتت علم ولد عام أوةل، اب   أو

ر رُّ عليه، أو ولَد غيرها،  مة مرأُم ولَدها األوةل، ُيش   الناق  : الصَّ ود: وقال اللةيث، فَمد 
رُّ عليه، واُرهايموت  ُ  ُ  إلم فصيلاا فمد  ُّ ل لبن اا: ويقال، فمر   وَأنشد لخالد ، هو أري

 : بن   تر الكالبية يصف َفَرااو ا
 َأمدددددددددددددددددرُت لادددددددددددددددددا الر عددددددددددددددددداَ  لُيكر موهدددددددددددددددددا

 
ددددددددددددددددد ود   والصَّ  لادددددددددددددددددا لدددددددددددددددددَبُن الخليَّددددددددددددددددد   

 
دُف مد  أخدرق علدم ولدد وا دد: والخلية ُ  رةان  عليده، النةاق  م ر  لبيدت فيمخلةدم أهدُل ا، فمدد 

 ص د. ، 1/255اللةاان ، بوا دٍة ي لبوناا
  : وقال َحبيُ  بُن حاج : 4س، 113ص

 وبامدددددددددددددددددددددت ملدددددددددددددددددددددوُم علدددددددددددددددددددددم  دددددددددددددددددددددادقٍ 
 

 فقددددددددددددددددد  دددددددددددددددددة ُعصددددددددددددددددياُناا وُيشددددددددددددددددَرق
فدددي  ن دددواكَ أال إنة ، ُعرياُنادددا: الصدددواّ: اَعرياُنادددرويدددل القدددوا م ، ل ُيشدددَرق: والصدددواّ 

 و  ا ددّ بددن  بيددّ بددنهدد: الصددواّ:  بيددّ بددن  ا ددّ، ن ددواك  : الّصببوا : قٍ  دداد
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 ، وَفرُادده ، شدداعر  دداهلي مددن فراددان بنددي أادددخالددد بددن قدديس بددن المظلةددل األادددوة
ق" ُمدَعم  . 45)" اد 
.: صواُبه، األياديّ وقال أبو دؤاد : 4، س113ص  اايادوة

ُّّ قلبدددددددددددددي    ُمقَدددددددددددددال علدددددددددددددَق الخيدددددددددددددَل ُ ددددددددددددد
 فمددددددددددددا يمَندددددددددددد ُ  باُددددددددددددنة  هددددددددددددامميعلقَددددددددددددت  

 

ذا  ددددددددددددددددددددددداّ عنددددددددددددددددددددددددو ااك دددددددددددددددددددددددارُ   وا 
 ااقمدددددددددددددددددددددددددددددارُ   ُ األعنَّدددددددددددددددددددددددددددددمنةدددددددددددددددددددددددددددددي 

 . 46)اأَلعَن َ  ،ب ا نة ، ه مةمي، ُمق الَّ : الّصوا  
 : 7س، 114ص

 أمددددددددددددددددددر المليددددددددددددددددددك بربراددددددددددددددددددا ل َ دددددددددددددددددددوة
 

 ُموفَّددددددددق  فددددددددي ال ددددددددّر إن اللدددددددده خيددددددددُر 
 . 47)بكار التا ، ُموف ق  : لصوا ا 

 فمكدددددددددددددددون غيظدددددددددددددددداو للُ ددددددددددددددددداة و ا ردددددددددددددددداو 
 

ق  للددددددددددددددةار إن دلتدددددددددددددت  خيدددددددددددددوُل   الُمدددددددددددددر 
 . 48)الصواّ: خيوُل الُمرَّق   

  : : وقال رجل  من األنصار9، س114ص
 الخيددددددددددددُر مددددددددددددا رل ددددددددددددت  ومددددددددددددا َغَربددددددددددددت  

 

 ُّ  ُمَ لةددددددددددقل بنواصددددددددددي الخيددددددددددل مرلددددددددددو
دويّا  وايد  واضددُح االخددمالل: لمصة ق الكددريم لددم يمنبةدده ويبدددو أن الم قةد، البيددت باددذه الرة

 : 41)كما في الخيل ألبي عبيدة، وصوابه، لذلك
 ومدددددا َغَرَبدددددت   شدددددمسل الخيدددددُر مدددددا َرَل دددددت  

 
 ُّ  ُم لددددددددددقل بنواصددددددددددي الخيددددددددددل مرلددددددددددو

وُناددّ ،  50)فقددد ُناددّ المددرئ القدديس كمددا فددي خألاندد  األدّ، ب   والبيددت ممددداف  النةادد  
، الصددداهل والشةددددا    دون ناددددب ) وفدددي راددددال ، كددددذلك، كمددددا فدددي الخألاندددد ، لل  تدددية 
ه  :  51)ونصُّ

 الخيدددددُر مدددددا رل دددددت شدددددمسل ومدددددا َغَربدددددت
 

 ُّ  ُم لةدددددددددقل بنواصدددددددددي الخيدددددددددل  م صدددددددددو
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، الخيددُل م قددود فددي نواصددياا الخيددر": وقددال عليدده الاةددالم": م اضددرات األدبددا  وفددي
  :  52)وقد ُروو المرئ القيس، وقال ر ل من األنصار

 الخيدددددُر مدددددا َرَل دددددت شدددددمسل ومدددددا غربدددددت
 

 ُّ  ُم لةدددددددددقل بنواصدددددددددي الخيدددددددددل  م صدددددددددو
بدو قدال أ، قد ُي مُل هدذا الشد ُر علدم امدرئ القديس: "وقال األنصاروة : بيدةقال أبو ع 

ونادددّ فدددي )الخيدددل    51)مدددن األنصدددارولكنةددده لر دددٍل ، لدددم يُقل ددده امدددر  القددديس: عبيددددة
 ." 54)ابراهيم بن عمران

 :وقال مَكحوُل بن عبد الله الّسعدي: 11، س114ص
 ملددددددددددوُم علددددددددددم ربددددددددددر ال يدددددددددداد  وَ بادددددددددداا

ددددددددددوذريندددددددددي   مدددددددددن عيالدددددددددك شدددددددددرب و  َوع 
 

دددددددددم بادددددددددا اللدددددددددُه النبددددددددديَّ ُم  ددددددددددووصة  امة
 نح  أقدددددددددددَوداعندددددددددددوداو ومادددددددددددموَل ال دددددددددددوا

 . 55)ذريني وُعدَّو ... وَمشمولَ  :الّصوا  
  : وقال صعصعُة الّسعديّ : 14، س264ص
 فددددددددرَع داليدددددددد ٍ كنددددددددُت أ  ددددددددُل مددددددددالي  مددددددددا
 

ُّ في رأس  ذع    الماَ  في الرةين   َيُص

ُّّ ، بددال ين الم  مد ، فددر : الصدواّ واألبيددات  ،ادداني : ُرويدت أيضدداو ، ، داليدد  56)َيُصدد
وفددي ، 124ص كمددا فددي " ليدد  التراددان"، بددن عمددرو المدداألنية ل لقمدد  مناددوب  كددذلك 

وقدد مُدرَوق هدذه ، "124ص قدال أبدو عبيددة فدي "الخيدل"، 17ص، نخب  عقدد األ يداد
":األبي  ات ل ار َ  بن  بدٍر الُغدان ية

 أوصدددددددم االدددددددُه بادددددددا ُعددددددددةة  الخيدددددددُل مدددددددن 
 

 ولددددددددم ُيددددددددَوص  بغددددددددرٍس فددددددددي الباددددددددامين
بدال ، كم من مدين   : والصواّ،  باٍر أرت َن باا كم من مدين ٍ ، من ُعدَّمي: والصواّ 

 منوين. 

 : وقال السدوسيّ : 4س، 115ص
َّ ال ميددددددددددددُق ومدددددددددددداُ  َشددددددددددددن  بددددددددددددارد    َكددددددددددددَذ

 
 إن كنددددددددددددت  كارهدددددددددددد و لددددددددددددذلك فدددددددددددداذهبي
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وهدددذه األبيدددات   .11ُعر لعنتبببرة فبببي ديوانبببه صالّشببب : قبببال المّحقبببق فبببي الهبببامش
رت قالادا المرأمده  دين أنكد ،بدن لَدوذانابت في ال يوان لُخدألأل اب ، فقد نُ ممناألع  النة 

ه باللةَبن   :(57)فقال ،عليه إي اَر َفَرا 
َّ ال ميددددددددددددُق ومدددددددددددداُ  شددددددددددددن  بدددددددددددداردٍ   َكددددددددددددَذ

    
 إن كندددددددددددت  ادددددددددددا ل و َغبوقددددددددددداو فددددددددددداذهبي

واي  م  ب ض اخمالف، .األبيات.  وكذا ُنابت في البيان والمبيين لخألأل بدن ، في الرة
 . 58)َلوذان
الَعْدَو وسرعَة الّسير  َلوم، أي كذ  عليك العسل: والعر  تقول :13س، 115ص

، كمدا فدي المألهدر للاةديوري الدذو نقدَل نصوصداو ك يدرة مدن شدرح الّصوا و. والمشي
َو وارع  الاةير والمشي الألمأو ، ابن خالويه علم مقصورة ابن دريد  . 51)الَ د 

  : : وقال أحُد بني عامر5س، 111ص
 بنددددي عددددامٍر مددددالي أرق الخيددددَل أصددددب ت

 المددددددددددرُ  نتادددددددددده يكددددددددددرمُ ممددددددددددم ُمكرموهددددددددددا 
 

دددددبربرانددددداو وب دددددُض   للخيدددددل أم َدددددلُ  الصَّ
ددده  دددين ينددددألل   60)وكدددلُّ أمدددرٍئ مدددن َقوم 

ويّ  ر   وب ُض : المصة م  " الت ل "ُيكرم المرُ  نتاه ُيكرم  ممم مكرموها ، للخيل أم لُ  الضُّ
  61)!!وُ ر ك اللمقا  الاَّاكنين، م ألوم في  واّ الشرر

 وهو َمَرُر بُن غدير ال امروة ، ر لر ٍل من بني عامر بن ص ص   الشة : المةخري 
  : وقال يويد بن الحّذاق العبديّ : 9س، 117ص

 أال هدددددددددددددددل أماهددددددددددددددددا أن َشدددددددددددددددكةَ   دددددددددددددددداألمٍ 
 َقَصدددددددددددددددرنا عليادددددددددددددددا بدددددددددددددددالمقيظ لقاَ ندددددددددددددددا

مددددددل كمَددددديس فأضدددددنت ذا َنددددددأَلت   مندددددأل الرة  وا 
 

 قدددددددددد َصدددددددددبَوُت َشموادددددددددالددددددددددوة وأنةدددددددددي 
 وبدددددددددددددددددددددددددداألال واَديادددددددددددددددددددددددددداُرباعيدددددددددددددددددددددددددد  

 عددددددددددددداٍت يغملدددددددددددددين َخنواددددددددددددداعلدددددددددددددم َذرَ 
 

 .َرباعية : الصواّ: ُرباعي و ، اصن ُت الشَّمواوأنةي قد ، يأليد بن خذةاق: الّتصوي 
، ُخنوادداو : الصددواّ، َخُنواددا، الصددواّ فََضددت  كمددَيس الَّربددل  : فأضددنت كمدديس الرةمددل

ن: والصواّ، يغملين ،َرَبذاتٍ : الصواّ، ذرعاتٍ  ر   . 62)َيب مد 
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ّل من ب ُل َضر  ريدح الشدمةا  مدن غيدر مردر.  يظار فيه خضرةل إذا َو دد، النبةات ))والرَّ
علقمد  قدال  والشةاُة أيضاو ال ةوُر، وهي مكون في الرةبل فَنَاباا إليه،، الرَّبل  البقرةُ وشاة ُ 

 : بن َعبدَة المميمية 
بدددددددددددددل يدددددددددددددنتُض رأاددددددددددددده وراحَ   كشددددددددددددداة الرة
 

ّ  مددددددددددددددن صددددددددددددددا ٍك ُمم َ  أذاةو بدددددددددددددده  ل دددددددددددددد
 

ا  كُ  ُّ  ،صُق بهالَ َرُق الالة : والصة  .   61)الاةا لُ : والمم لَّ
  : وقال آخر: 5س، 118ص

 الخيدددددددددددددددُل م دددددددددددددددذُلني علدددددددددددددددم إماددددددددددددددداكاا
دددددددددددددددددددددددددددددا إذا اادددددددددددددددددددددددددددددمقبلَمه فكأنةددددددددددددددددددددددددددددده  أمة

 ضددددددددددددددددددداإذا مصدددددددددددددددددددتََّ ُه التدددددددددددددددددددوارُس ُم ر  
ددددددددددددددددددددددددددا إذا ااددددددددددددددددددددددددددمدبرمه فماددددددددددددددددددددددددددوُقهُ   أمة
 منددددددددددددددددددده و ددددددددددددددددددداعرةل كدددددددددددددددددددأنة  ماَمادددددددددددددددددددا

 

  ُّ  ومقدددددددددول قدددددددددد أفنيدددددددددَت مدددددددددا ال ُي َاددددددددد
 ُّ  ددددددددذُع اددددددددما فددددددددوق النةخيددددددددل ُمشددددددددذَّ 

  ُّ دددددددد دددددددر اَن الغضدددددددا الممنص   فمقدددددددوُل ا 

ُّ ا وظيددددددددددددفل َمَقمةصدددددددددددداادددددددددددداقل   أ ددددددددددددَد
 ُّ ددددددددا كشددددددددرت ال بددددددددَل عناددددددددا أرَندددددددد  لمة

 ...... األبيا ، قال المحقِّق: لم أهتِد إليه...............................   
                    

، الشددد را فدددي ربقدددات ف دددول  ولادددراق  أيضددداو ، واألبيدددات لادددراق  البدددارقي فدددي ديوانددده
  : قول األعشم:  64) ولىعشم كما في ال يوان لل ا ظ

دددددددددددددددددددددددددددددا إذا اادددددددددددددددددددددددددددددمقبل َمه فكأنةددددددددددددددددددددددددددددده  أمة
ذا مَصدددددددددددددددددتة ه التدددددددددددددددددوارُس ُم ر ضددددددددددددددددداو   وا 
َمه فمادددددددددددددددددددددددددوُقهُ   أمدددددددددددددددددددددددددا إذا اادددددددددددددددددددددددددمدبر 
 مندددددددددددددددددده و دددددددددددددددددداعرةل كددددددددددددددددددأنة  ماَماددددددددددددددددددا

 

 ُّ ددددددددذعل اددددددددما فددددددددوَق النةخيددددددددل ُمشددددددددذَّ    
 ُّ دددددددد ددددددددر  اُن الغضددددددددا الممنص   فمقددددددددوُل ا 

ُّ  وظيددددددددددددفل  ُيقمَُّصدددددددددددداا ادددددددددددداقل   أ ددددددددددددد
ُّ  الَ دددددددلة َكشدددددددرت  مكدددددددان   عنادددددددا أرنددددددد

 
، الّصبوا ف ،وهدي الروايد  نتُاداا فدي ال يدوان، للمرةار الَ دَدووة   65)وُنابت  في الخيل

كمدا فدي أمدالي ، وألنيف بن  بلد  الضدبةي، ال بل: الَ ل  بدل، أ دّ، مقمةصاا: إذن
ا ي*.    الأل ة

  :جبلة الّ بي بن ني ُ قال أَ  :11س، 171ص



 114 

 اادددددددددددددددددددددددددددددمقَبل َمه فكأنددددددددددددددددددددددددددددده أمدددددددددددددددددددددددددددددا إذا
 فدددددددددتذا اعمرضدددددددددَت لددددددددده اادددددددددموت  أقندددددددددا ه

 

دددددددذ عل مدددددددن ُّ  َأوالٍ  فدددددددي الَ دددددددين     ُمَشدددددددذَّ
 ُّ  وكأنةددددددددددددددددددددددده ُمادددددددددددددددددددددددمدبُر ُممصدددددددددددددددددددددددوَّ

 
مددددن الصددددرف، وهددددي  أليددددرةل فددددي ممنوعدددد  ، َأوالَ ، بضددددمة الامددددألة، ُأنيددددفالمةصددددويّ: 

ذا: صواباا، فتذا ،الب رين  .221ص، كما في )الخيل ، وا 
 : مادددمدبرُ ، والم ددداني الكبيدددر ،221ص الخيدددل ) ه، كمدددا فددديأفندددا  : أقندددا ه: الصدددواّ

 ُّ ددددتَ : الصددددواّ: اعمرضددددت   ،علددددم ال اليةدددد  بالنةصددددّ ،ُماددددمدبراو : الصددددوا ،  66)َعَرض 
 وُمامدب راو بدل مامدبُر.

 : : وقال ُعروُة بُن ِسناٍن العبدي  15، س171ص
دددددددددددددددددددا إذا مدددددددددددددددددددا أقبلدددددددددددددددددددت   فُمردددددددددددددددددددارةل أمة

دددددددددددددددددددددددددددا إذا أعرضدددددددددددددددددددددددددددت  فنبيلددددددددددددددددددددددددددد ل   أمة
 

ن ددددددددددددددلكال ددددددددددددددذع شددددددددددددددذة   به نقدددددددددددددديُّ الم 
 ضددددددددددددخم مكدددددددددددداُن  ألاماددددددددددددا والمركددددددددددددل

قددق البيمددين مددن  علددم أنة روايدد  البيمددين فددي الخيددل ، الخيددل  ألبددي عبيدددة) خددرة  الم ة
  67): ا  فيه، مخملف عمةا أورده الم قق

دددددددددددددددددددا إذا مدددددددددددددددددددا أقبلدددددددددددددددددددت   َفُمردددددددددددددددددددارةل أمة
دددددددددددددددددا إ  فنبيلددددددددددددددددد ل  ذا مدددددددددددددددددا أعَرَضدددددددددددددددددت  أمة

 

ن َ ددددددددددددددل   ددددددددددددددذ ع  َشددددددددددددددذةَبُه َنق دددددددددددددديُّ الم   كال  
ران اددددددددددددمل مكدددددددددددداُن َضددددددددددددخ   َكددددددددددددل      ا والَمر 

  : : وقال ِعمران بُن ِحّطان9س، 171ص 
كددددددددداّ الدددددددددذو   ي ملاُدددددددددا كدددددددددانعدددددددددرةو الرَّ

 يمشددددددددددي بشددددددددددكةمه فددددددددددي القددددددددددوم ُمشددددددددددَمَرفا
 م ألمدددددددددددهُ   ُدددددددددددمَّ ي ندددددددددددي ال بدددددددددددال ب دددددددددددوأل 

  مددددددددددددددددم كددددددددددددددددأنة بُ رشدددددددددددددددديه وم  أَلمدددددددددددددددده
 

 واخمددددددددار أ ددددددددرَد صدددددددداةاال لدددددددده ُخَصددددددددلُ 
 ُمبمقدددددددددددددددددددلُ  بالددددددددددددددددددددةو  كأنةددددددددددددددددددده قدددددددددددددددددددارح 
 خفل فيددددددددددده وال َرَهدددددددددددلُ منددددددددددده فدددددددددددال َاددددددددددد

 أشددددددددراَن ب ددددددددر َممددددددددوٍح غرُباددددددددا َاددددددددَ لُ 
  : المةصويّ 

كدددددداّ المددددددي  كددددددان ي ملاددددددا قددددددد عددددددَرق الرة
 

 واخمددددددددار أ ددددددددرَد صدددددددداةاال لدددددددده ُخصددددددددلَ 
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 َعددددَرق الرةكددداّ المددددي قدددد كددددان ي ملادددا .... البيددددت:  دددا  فددددي )الخيدددل  ألبددددي عبيددددة
دو  قق لدم يمنبةده إلدم أنة ضدبره للبيدت بالصة ُّ أنة الم ة دي والغري رة المدي  دا  عليادا َيش 

الدذو  م ده ، كما في ش ر الخدوار   فال يامقيم إال بد)عرةق، بأنة  مة  خلالو في وألنه
ضدداف  "قددد" قبددل ،  مدد  وم قيددق نددايف م ددروف، وديددوان الخددوار ، إ اددان عبةدداس وا 

المدي قدد كدان ": وفيه "عَرق..."َعرَّق الرةكاّ .. بدل ": وفي ش ر الخوار ،  68)""كان
قق أ ال إلم ش ر الخوار ، اا"ي ملُ   !!!وعلم الخيل ألبي عبيدة، والغريّ أنة الم ة

 :ُي ني ال بال ب وأل ُ مة م ألمه، الخيل  م خألمهالصواّ كما في )، وم ألمه
 مدمة : الصدواّ،  61) مَدمة م  أَلُمدهُ ي ندي ال بداَل ب دوأل ، كما في ش ر الخدوار ، الصواّ
 َم أل مه.

  : لمن سّكن الرّا  ل الّشاعر ُحّجةوقا: 1، س178ص
يدددددددددددددددددددداو إذا   مب ددددددددددددددددددددبحقالددددددددددددددددددددت  لدددددددددددددددددددده َور 

 
  70)ليمددددددده َيادددددددَقم علدددددددم الددددددددذَُّر َرح يدددددددا
 . رحعلم الذُّرَ  ُياَقمليمه  يا، من نح: الصواّ 

 
  : : وينشد1، س184ص

  بيبددددددددددددددددي  َ َويددددددددددددددددتأعدددددددددددددددداذلمي قددددددددددددددددد 
 أن ي ددددددددددديش المدددددددددددرُ  خيدددددددددددرل ومدددددددددددا فدددددددددددي 

 

 ومددددددددددددات الغدددددددددددديُّ وانكشددددددددددددف الغرددددددددددددا ُ 
 يددددددددددددددددا ُ ا المددددددددددددددددرُ  ألايلدددددددددددددددده ال َ دإذا مدددددددددددددددد

    
قدددق والنظةدددار بدددن ،  71) ر للنظةدددار بدددن هاشدددم األألدوة . والشةدددلدددم أقدددف عليادددا: قدددال الم ة

النظدار بدن هاشدم بدن ال ددارث : ""االخميدارينر األختدش األصدغر فدي كمدا ذكد، هاشدم
ددام م ندددم  ، 72)بددن   لبدد  بددن وهددّ بدددن ُدودان بددن أاددد بددن ُخأليمدد ا وقدددد أخددذ أبددو ممة

اما، البيمين   71):لفقا، وأك َر لتظ 
 ي ددددددددددديُش المدددددددددددرُ  مدددددددددددا اادددددددددددم يا بخيدددددددددددر
 فددددددددددال واللدددددددددده  مددددددددددا فددددددددددي ال دددددددددديش خيددددددددددرل 

 

 ويبقدددددددددددم ال دددددددددددوُد مدددددددددددا بقدددددددددددي الل  دددددددددددا ُ 
 وال الدددددددددددددددددددددُّنيا إ ذا ذهددددددددددددددددددددّ الَ يددددددددددددددددددددا ُ 
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وقدال : ونصداا، واألبيات في شدرح  مااد  أبدي ممدام المنادّو ألبدي ال دال  الم درةو
 :   74)آخر

 وُأعدددددددددددرُض عدددددددددددن مرددددددددددداعم قدددددددددددد أراهدددددددددددا
 خيدددددددددرل  فدددددددددال وأبيدددددددددك مدددددددددا فدددددددددي ال ددددددددديش

 ي ددددددددددديُش المدددددددددددرُ  مدددددددددددا اادددددددددددم يا بخيدددددددددددرٍ 
 

 فأمرُكاددددددددددددددا وفددددددددددددددي برنددددددددددددددي انرددددددددددددددوا ُ 
 وال الدددددددددددددددددددددةنيا إذا ذهددددددددددددددددددددّ ال يددددددددددددددددددددا ُ 
 ويبقدددددددددددم ال دددددددددددوُد مدددددددددددا بقدددددددددددي الل  ددددددددددداُ  

يببرى أحببدكم القببذاة فببي عببين  : قببال الحسببن فببي بعبب  مواع ببه: 1، س181ص  
ه في . وقد عّلق المحّقق في الهامش أنّ يَرى الِجذع معتر ا  بين عينيه  وء، أخيه

 ُيبصببُر الجببدل فببي  ُيبِصببُر أحببُدكم القببذى فببي عببين أخيببه وء: النهايببة ءبببن األثيببر
ويَعمبب  عببن بِصببُر أحببدكم القببذى فببي عببين أخيببه يُ  : فببي النِّهايببة عينببه . والببّنص

كيبب  ُتبصبر القببذاة فببي  وفببي يريب  الحببديث ءبببن قتيببة:، (75)الجبذع فببي عينيبه 
 كيبب  : وفببي الّتهببذي  ليوهببريّ ، (71).. وء ُتبصببر الجببْذَل فببي عينيببك، عببين أخيببك

 .  77)وء ُتبصُر الجذَل في عينيك ، تبصُر القذاة في عين أخيك

وكان علم الم قةق الكريم أن ينب ه علم أنة هذا القوَل المناّو لل ان البصروة هو 
بةددان،  دديث نبددووَّ شددريف  دددَّ َنا : قددال "أخَبَرنددا أبددو عروبددَ ،:  ددا  فددي صدد يح ابددن   

مي ددر عددن   تددر بددن برقددان عددن يأليددد بددن : قددال ي ددُر بددُن ُعبيددد،ُك   دددة نا م مددد بددن   
ُيبصدر أ ددكم : رادول اللده صدلةم اللده عليده وادلةم قدال: قدال، عاصم عن أبي هريدرة
 . 87)"وينام ال ذع في عينه، القذاة في عين أخيه

دا يقد  فدي ال دينالواُخ ون : والقذاة ُّ والن: والُمدراد ،ُوه ممة دذعُ هقيصدال يد اداُق : ، وال  
 . الُمراد الشيُ  الكبير، النةخل 
ذ لُ  له أو ي ، وصار الشة  ين يذهّ رأُااا، أصُل كل  ش رةٍ : وال   ذ   :إلم   
 . 71)أصله
   ه:وكقول: 9، س188ص
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ُس   ال ددددددددددداوة   مددددددددددم ُياددددددددددمقاَد لاددددددددددم َشددددددددددم 
 

روا  وأعظددددددددُم النةدددددددداس أ المددددددددا إذا قددددددددد 
ُس : والصواّ  وهي مدن أميدر  دح بني أمية ،يدُة لىخرل في موالقص،  80)ال داوة   ُشم 

  : ، قالش  ر ه
 ُشددددددددددم س الَ ددددددددددداوة   مددددددددددي ُياددددددددددمقاَد لاددددددددددم

ن قَدددددددُدمت  : وفيادددددددا  إنة ال دددددددداوَة َملقاهدددددددا وا 
 

 وأعظددددددددددُم النةدددددددددداس  أ المدددددددددداو إذا قدددددددددددروا
 كدددددددددددالَ رة يكُمدددددددددددن  ينددددددددددداو  دددددددددددمة ينمشدددددددددددرُ 

ُس   ُّ الَ اير:  مُ  َشموس: الُشم   .لَ َرّا: والَ رة ،  81)وهو الصَّ  
 : شد أبو علي الّروذرّي يص  بخيال  وأن: 11، س191ص

ددددددددددددددوالو  مدددددددددددددداَم  ة  فمدددددددددددددم لددددددددددددددو ُأدخددددددددددددددل ال ة
 وُألددددددددددددددب َس ألددددددددددددددَف فددددددددددددددرٍو ب ددددددددددددددد ألددددددددددددددفٍ 

 أناملُدددددددددددددددددددده ل بخدددددددددددددددددددددلٍ  َعَرفدددددددددددددددددددددت  لمددددددددددددددددددددا 
 

 وَ دددددددددددددددددددوالو ب دددددددددددددددددددد أ دددددددددددددددددددواٍل ك يدددددددددددددددددددرة  
  شددددددددددددددُوها قرددددددددددددددُن ال أليددددددددددددددرةَ  وَل تدددددددددددددداو 
 م  شددددددددددددار  الشدددددددددددد يرة َعشددددددددددددير بُ شددددددددددددر  

 
وقدددددد وقتدددددُت عليادددددا فدددددي م اهدددددد  .عليهبببببا لبببببم أقببببب : قدددددال الم قدددددق فدددددي الادددددامش

اا بال عألو، ، 82)المةنصيص   : وضب ُراا كما يأمي، ونصُّ
مدددددددددددددداَم َ ددددددددددددددوالو    فمدددددددددددددم لددددددددددددددو ُأدخددددددددددددددَل ال ة
 وُألددددددددددددددبس ألددددددددددددددَف فددددددددددددددرٍو ب ددددددددددددددد ألددددددددددددددفٍ 

 أناملدددددددددددددددددددده لُبخدددددددددددددددددددددلٍ  َعر قدددددددددددددددددددددت  لمددددددددددددددددددددا 
 

 وَ دددددددددددددددددددوالو ب دددددددددددددددددددد أ دددددددددددددددددددوال ك يدددددددددددددددددددرة
  شدددددددددددددُوها ُقردددددددددددددُن ال أليدددددددددددددرة دددددددددددددٍف ولُ 

 م شددددددددددددار الشدددددددددددد يرة ُعشدددددددددددديربُ شددددددددددددر 
  .، وُعشير بدل َعشيرَعَرفت: وَعر قت بدلَ : ّالصوا 

كمدددا فدددي ، الّصبببوا ُ و، جوشببببريذاللبببه ببببن : وأنشبببدني أببببو عبد11، س191ص
أنشددني : ل ابدُن خالويده فدي شدرح الدُّريديد وقدا، الذو نقل ندصة ابدن خالويده: "المألهر
 . 81)"خوشيريدالله بن أبو عبد

ابددددددن : أو المقرددددددوع،: أبريددددددذو  اأُلُذن،: ال ددددددوش: فاةددددددره بالتارادددددديةه :1، س211ص
أ اددُن مددا قيددل فددي أبيددات الم دداني : قددال ،عددن أبددي  نيتدد  الدددَّينوروة  المقرددوع اأُلُذن،

  : وُل الشاعرق



 118 

 إذا القدددددددددددددددددددددددددددددددوُس ومَّرهدددددددددددددددددددددددددددددددا أيةددددددددددددددددددددددددددددددددل 
ددددددددددددددددددددددَ ن ك كل فأصددددددددددددددددددددددب ُت والليددددددددددددددددددددددُل مُ   ا 

 

َّ الدددددددددددددذَُّرق والُكلَدددددددددددددم  َرَمدددددددددددددم فأصدددددددددددددا
 وأصددددددددددددددددب ت  األرُض ب ددددددددددددددددراو َرمددددددددددددددددا

)كددذا ذكددر  ُعالهبباو  لجبببالُذَرى ار، فعصببا  الببّذرى أي َرمبب  بببالمط َرمبب  فعصببا : 
، كمدا فدي شدرح المقصدورة للةخمدي، أنةادا للادوادية  وقد ذكر الم قق، الم قق الكريم 

 وذكر أنةاا بال عألو في م الس   لّ.، دون أن ُي رةَف باللةخمية 

عبل الخألاعددية ، األبيددات ممداف دد  النةاددب : المةخددري  ددر بددن م، فاددي مُناددّ لددد  ولددّ وللنةم 
لية   كما اأذكر ب د قليل.، الُ ك 

، كمددا نقلدده الاُّددديورية و  َّ ذُ َرَمددم فأصدد، وأبريددذ، الخددوش": صددواّ الددنصة ال مدددال را ا
 . 84) "اوُكاله

ي ي ند، َرَمدم ُكلدم اابدل وأادنمَماا بالشَّد م، َرَمدم فأصداّ الُكلدم والدذُّرا" وفي اللةاان:
مددال، ذنإ، الّصببوا ،  85)"مددن النةبددات الددذو يكددون مدد  المرددر بددال، ال   ؛ ألنةدده   ال ال  

بددال ُذَرق – ن كددان لل   فاددو ُيناددّ ، والش ددُ ر ممندداألع الن اددب ، فتندده لدديس لاددا ُكلددم -وا 
عبل الُخألاعددية  ، فددي ديواندده  دددُمااوو ، ولدديس فددي ديواندده صددن   عبدددالكريم األشددمر، لددد 

 م قيق إبراهيم األميوني.

وايدد  مخمددلُّ الددوألن، رَمددم فأصدداّ الُكلَددم : وروايمُدده فددي اللةاددان والبيددُت األوُل باددذه الرة
 : أنشدنا أ مد بن ي يم: لم ل ف م اول،  ا  في م موع  الم اني، والذُّرا

 إذا القدددددددددددددددددددددددددددددددوُس ومةرهدددددددددددددددددددددددددددددددا أي ددددددددددددددددددددددددددددددددل 
 فأصددددددددددددددددب ت والليددددددددددددددددُل لددددددددددددددددي َملددددددددددددددددَبسل 

 

 رمدددددددددددددم فأصددددددددددددداّ الدددددددددددددذُّرق والك لدددددددددددددم
 وأصددددددددددددددددب ت األرُض ب ددددددددددددددددراو رمددددددددددددددددا

 وعنددم بدده هانددا اللدده عددألة ، القددووُّ : دُ واألي دد، ي نددي قددوس اللدده المددي مدددلُّ علددم الخصددّ 
 وم نددددددم، بالشَّدددددد م كالهددددددا  :ول لةاددددددا، )كددددددذا وكالهمددددددا اابددددددلوأصدددددداّ ذرق ، و ددددددلة 
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ُم أنةامدددددا .  86)أادددددر ت المصدددددباح": صدددددب ت"أ دددددورة يدددددوه  وم ددددديُ  البيمدددددين بادددددذه الصُّ
ّل ، م  أنةاما من قافيمين، ممةصالن عبلٍ  واألوُل مناو د، لد  ّل إلم النةم  ر وال اني مناو

وقدد و ددُت البيدت ال داني فدي ، ، وهدو الممقداّروقد  ا ا علم ب ر وا دد، بن َمولّا
لية  ه، ديوان النَّمر بن مولّ الُ ك   : الممقاّر: وقال: ونصُّ

 فأصدددددددددددددددددددددددب ُت والةليدددددددددددددددددددددددُل ُمادددددددددددددددددددددددم ك مل 
 

 *وأصدددددددددددددددب ت  األرُض ب دددددددددددددددراو رمدددددددددددددددا
 ألنة نددصة  فددي التقددر؛: والّصببوا  ر،القصببوأنشببد األصببمعي  فببي : 1، س311ص 

  : البيت
نددددددددددددداهُ   فمدددددددددددددا يددددددددددددددرو التقيدددددددددددددُر ممدددددددددددددم غ 

 
 وال يددددددددددددددددرو الغنددددددددددددددديُّ ممدددددددددددددددم َي يدددددددددددددددلُ 

  : ، س313ص 
َل بدددددددددددددددددددددده إال    وأرق الشةدددددددددددددددددددددداهَق الُمددددددددددددددددددددددد 

   
ددددددددرَ ر  ددددددددَن الاةددددددددما  َوع   المراقدددددددددي َوق ُدَوي 
  
 

ومددد  ذلدددك  ، وقدددد أ دددال الم قدددق علدددم ديوانددده فدددي الادددامش، والشددداهد ل ددددو بدددن أليدددد
وره  . 87)لة الوألن والضبر بشكل واضحا  مخمف ، ضبر البيت باذه الصُّ

 :الّصوا ، وفي أنيابها َشَن ُ  اّللثاثِ وفي : من قول ذي الر مة: 15س، 153ص
 . 88) ال ل ات،  م  ل  

 :: وأنشد1، س311ص
ُّ  أندددددددددددددتَ يدددددددددددددا بدددددددددددددأبي   وفدددددددددددددوَك األشدددددددددددددن

 
ُّ  ُدرَّ كأنةمددددددددددددددددددددددددا  رَندددددددددددددددددددددددد  عليدددددددددددددددددددددددده الألة

  ُّ  أو ألن بيُل باردل ُمَريَّ

     بالمنوين. ، ألن بيلل : الو ه
ّة والم بّو لّصوا او   81):كما في الُمَ 

ُّ  وفددددددددددددوك   كنددددددددددددت   يددددددددددددا بددددددددددددأبي  اأَلشددددددددددددَن
 

ُّ  ُذرَّ كأنمددددددددددددددددددددددددا  رَندددددددددددددددددددددددد  عليدددددددددددددددددددددددده الألة
. عامقل أو ألن بيُل   ُّ  ُمَرية
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  : 1، س318ص
 يدددددددددددددددددددوَم صددددددددددددددددددددقٍ  بالُبا ددددددددددددددددددد َ منددددددددددددددددددداَدوا 

 
 أ ادددددددددددددددددني َمددددددددددددددددىو ُ ايندددددددددددددددددا: فقلنددددددددددددددددا

 : ا  في ال ماا  البصرية ، يالُبا  َ : والصواّ، واي  مخملُّ الوألنوالبيُت باذه الرة  
الُ َان ية وقال ، وفي إصالح المنرق،  10)ياَلُبا   يوَم صدقٍ : فناَدوا

(11 : 
 مندددددددددددددددددددداَدوا يدددددددددددددددددددداَل ُبا ددددددددددددددددددددَ  إذ رأونددددددددددددددددددددا

 
 أ ادددددددددددددددددني َمددددددددددددددددىو ُ ايندددددددددددددددددا: فقلنددددددددددددددددا

 : 12)وفي المقصور والممدود للقالي: أنشدنا أبو بكر بن األنباروة  
 مندددددددددددددددددددداَدوا يدددددددددددددددددددداَل ُبا دددددددددددددددددددد  إذ رأونددددددددددددددددددددا

 
  11)ادددددددددددددني َمدددددددددددددىو ُ اينددددددددددددداأ : فقلندددددددددددددا

، وفي الُ بداّ  15)والمخصةص  14)، وكذا في الماذيّمناَدوا ياَل ُبا  : ي الص  احوف 
 : 17)وكذا في اللةاان،  16)يالُبا  : الألةاخر

، والمقبببرم والمِنبببدرةُ ، والحَصبببوم، ُد الّ بببخُم، والَحْصبببمُ وهبببو الّسبببيّ : 5، س319ص
َرهُ : الّصببوا ُ  ددد  ٍّ : إالة فددي قددولام، ُأميددتف ددلل : وَدَره، والم  دددَرُه  ددر ددَدَرُه ، رُ ددلل م  وهددو م 

ددُت عددن القددوم، الدددةف ُ والدددةر ُه: ،  18)أو الدددةاف  عددنام، القددوم   ، َدَف ددُت عددنام: يقددال: َدَره 
َرهُ ، َدَرأ ُت وهددو ُمبددَدلل مندده: م ددل ددد  دددَرُه : قددال لبيددد، والمددمكلُم عددنام، ألعدديم القددوم: والم  وم 

 .الكميب  الرةداح
َره: كمنبددر،  11) مدددار هُ  ُ :وال مدد ُم فددي اللةاددان واليددد عنددد ، ُد الشددريفُ الاةددية : والمددد  والُمقددد 

َرهُ ، إذن، الّصوا ،  100)الخصوم  والقمال د   . كما ضبراا الم قةقُ ، ال المندرة، الم 
 مبببن َتعبببّوى بَعبببوا   :قبببال، صبببّل  اللبببه عليبببه وسبببّلم، ألّن النببببيّ : 3، س311ص

 . 101)وال َمكُنُوا: الصوا ، "اُتكن ووء  ،الجاهلّية َفَعِعّ ُوه

اايُر والا ي ُر اامان من : الصواّ، الَهْيُر واأَليُر من أسما  الريح: 4س، 111ص
با  . 102)واأَليَُّر والايَُّر أيضاو ، أاما  ر يح الصَّ
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يُح البددابمشددديد التددا ، الشةددتةان: الصددواّ، الشةددتان: يحمددن أاددما  الددر   ردة ، والشددتةاُن الددرة
ُّ : قال، م  المرر  . 101)إذا ا مم  الشةتةان والبَلُد الَ د 

 إذا، وأرضل َوب دد و  الَوب دد ،: الصددواّ: الَوِبيببة: : مببن أسببما  الببريح8، س311ص 
بأ َوبأو ، وقد وَ  104)كُ ر َمَرُضاا ك در مرُضداا وكدذلك إذا ، فاي موبو ة ب ت األرُض َمو 
 . 105)م يبأُ  َوب َ ت األرض: الُقشيريُّونوقال ، فاي َوب  ، وبا ةو  َوب  ت  َموَبأ

من أاما  الريح: "الاةاكرة": قلُت: ل لةاا "الاةا ي "؛ وهي المررة الشدديدة المدي مقشدر 
ددا "ادداكرة"، كمددا ضددبراا الم قةددق، فلددم ن دددها فيمددا ر  ددُت إليدده مددن  . 106)األرض أمة

 مصادر.
ل نةاندددد "، قلددددُت: ل لةاددددا مددددن أاددددما  الددددريح: "ال نةاندددد ": لددددم أ ددددد مددددن أاددددما  الددددريح "ا

: "فدددتذا  دددا ت بدددنَتٍس ضددد يف وروح فادددي  "ال ندددون"؛  دددا  فدددي فقددده اللغددد  لل  دددالبية
 . 107)النايم، فتذا كان لاا  نينل ك نين اابل فاي  نون"

فددتذ كانددت شددديدةو "  810)الاَّددياو : الصددواّ ،الس ببهو : مببن أسببما  الببّريح: 311ص
  .110)"لاةياو فاي ال اصُف وا

 :الّصوا و ،لم أ دها في المظانة المخملت : الس مكر: من أسما  الّريح: 311ص
 . 101)"المشمكرة"

بتدددمح ال ددديم ال ، الَخَ و ددداةُ : الصبببوا ، وجببباةُ الَخجُ : مبببن أسبببما  البببّريح: 311ص
 . 112)ريحل َخَ و اة رويل ل دا م  الابّو: وقال ابن األعرابية : شمر،  111)بضمةاا

 : 3، س313ص
 ّ وابدددددُن أوس فمدددددن يكدددددن    أندددددا ابدددددُن كدددددال

 
يدددددددددددددداو فددددددددددددددتنةي َلُم مل ددددددددددددددي  قناُعددددددددددددددُه َمغر 

 : فيقدول، ك الادا   ركد و بدال واو"من ال ّر من ُي در  : )م اني القرآن  للترةا   ا  في 
كلَّممادددو : فيقدددول، والو ددده األك دددر أن موصدددل الدددواو،   ضدددرباو شدددديداو ضدددربمُه )بدددال واو

  : في  ذف الواووقد قال الشاعر ، علم هذا البنا ، كالماو 
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ٍّ وابددددددُن أوٍس فمددددددن يكدددددن      ق ناُعدددددده  مغريةددددداو   " 111)فددددددتنةي لُم ملددددددي أندددددا ابددددددُن كدددددال
 : وأنشد الفرّا  7، س314ص

 فلددددددددو أنةددددددددك  فددددددددي يددددددددوم الرَّخددددددددا   اددددددددألمني  
    

 ل  وأنددددددددددت  صددددددددددديقُ فراقددددددددددك لددددددددددم أبخدددددددددد
 ألو فديوقد ذكر الم قق أنةده بدال عد،  114)بالمةختيف م  المضمر، فلو أن ك  : الصواّ 

َّ المددا  ي ددألوه لشدديخ باهلدد ، قددالغيددَر  ،تددرةا )م دداني القددرآن  لل : أنةددي و دددُت صددا 
 : ام ُت من شيخ باهل : وقال َشم ر

ددددددددك  فددددددددي يددددددددوم الرَّخددددددددا   اددددددددألم ني  َفلَددددددددو  أن 
 

  115)فراقَددددددك لددددددم أبخددددددل وأنددددددت  صددددددديقُ 
 : : وأنشدني محمد بن القاسم11، س311ص 

 أ اددددددددددددُن مددددددددددددن اددددددددددددب ين بيمدددددددددددداو ُادددددددددددددقو 
 

ُ ددددددددددددددددد  ك م نددددددددددددددددداُهنة فدددددددددددددددددي بيدددددددددددددددددت  َ م 
دددد ر أل مددددد بددددن أبددددي داود كمددددا فددددي ال قددددد التريددددد   قددددق الكددددريم أنة الش  وقددددد ذكددددر الم ة

علددية بددن ال اددم يا ددو م مددد بددن  وقددال": غيددر أنة الددذو فددي ال قددد التريددد، 1/114
 : 116)الملك الأليات وألير المموكلعبد

 أ اددددددددددددُن مددددددددددددن اددددددددددددب ين بيمدددددددددددداو ُادددددددددددددقو  
 إلدددددددددددددددم ديمدددددددددددددددٍ  لملدددددددددددددددَك مدددددددددددددددا أ دددددددددددددددو  ا

   

دددددددددددددددددددَك إيددددددددددددددددددداُهنة فدددددددددددددددددددي بيدددددددددددددددددددت  َ ُم  
يددددددددددددددددت   مغاددددددددددددددددُل عندددددددددددددددده َوَضددددددددددددددددَر الألة

يددددداتبدددددن أبدددددي داود فدددددي ه دددددا  م مدددددد بدددددن عبددددددوفدددددي األغددددداني أل مدددددد   ، الملك الألة
 : 117)وروايمه

 إلددددددددددددددم ديمدددددددددددددد ٍ  الندددددددددددددداَس مددددددددددددددا أ ددددددددددددددوَ  
 

يدددددددددددددددددت  مغادددددددددددددددددُل عنددددددددددددددددده َوَضدددددددددددددددددَر الألة
 : وقال األعش : 1، س314ص 

 لقددددددددددد كددددددددددان فددددددددددي  ددددددددددوٍل  ددددددددددواٍ   ويمدددددددددده
 

ددددددددددددددي  اددددددددددددددَأم اددددددددددددددا مُ ُلباندددددددددددددداٍت وي َمَقضة
 . 118)مَُقضَّم لصواّ:ا 

 : وأنشد: 5س، 311ص
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 بالَدهددددددددددددددا المةرددددددددددددددواُف  مددددددددددددددم َ ددددددددددددددت  منَ 
 ال َيضدددددددددددددديرك َنددددددددددددددأ ُو شدددددددددددددداٍر  : وقددددددددددددددالوا

 ألقددددددددددددددددددداك  فيددددددددددددددددددده  يردددددددددددددددددددوُل اليدددددددددددددددددددوم ال
   

ّل وقدددددددددددددددورُ   م دددددددددددددددرةَض دَونادددددددددددددددا َ دددددددددددددددَد
 َفَمدددددددددددددن  َيضددددددددددددديرُ  لصدددددددددددددا بيفقلدددددددددددددت 

 ويدددددددددددددددددددومل نلمقدددددددددددددددددددي فيددددددددددددددددددده قصددددددددددددددددددديرُ 
  .واي مالة الوألن باذه الر  مخ، الم قق كما ضبراما، البيمان األول وال اني 

 : والصوا 
ددددددددددددددتُ    مةددددددددددددددم بالَدهددددددددددددددا المةرددددددددددددددواف َمَن  
 ال يضدددددددددددددديُرك نددددددددددددددأ ُو شددددددددددددددارٍ : وقددددددددددددددالوا

 

ّل َوقدددددددددددددددورُ   م دددددددددددددددرةض دوَنادددددددددددددددا َ دددددددددددددددَد
 فمدددددددددددددن َيضددددددددددددديرُ  لصدددددددددددددا بيَّ فقلدددددددددددددت 

 
قددق أنة األبيددات البددن أبددي ُدباكددٍل الُخألاعددية  مددا  ،ال ماادد   شددرح) فددي، وقددد ذكددر الم ة

لل نلمقي، فممم: ، وفيهلعدا البيَت األوة   . وَ و 

كما ذكدر القدالي فدي أماليده قدرا ةو علدم أبدي ، األبيات ل ميل بن َم َمر الُ ذروة : قلتُ 
وأنشدددنا أبددو بكددر بددن األنبدداروة البيددت األول مددن هددذين البيمددين قددال: "، بكددر بددن دريددد

يددد وقددرأُت القصدديدة بأاددرها علددم أبددي بكددر بددن در ، عددن أبددي ال بةدداس أ مددد بددن ي يددم
"  : 111)ل ميل بن َم  مر ال ذروة

 ال َيضدددددددددددددديُرك نددددددددددددددأ ُو شددددددددددددددارٍ : وقددددددددددددددالوا
 يردددددددددددددوُل اليدددددددددددددوُم إن َشدددددددددددددَ رت  نواهدددددددددددددا 

     

 فقلدددددددددددددت لصدددددددددددددا بيَّ فمدددددددددددددن َيضددددددددددددديرُ 
لل نلمقدددددددددددددددددي فيددددددددددددددددده قصدددددددددددددددددديرُ   وَ دددددددددددددددددو 

م نددم هددذا أنة البيددت األول مددن األبيددات ال ال دد  المددي ذكرهددا ابددن خالويدده البددن أبددي  
  .ن يوليس ل ميل ب ، دباكل الخألاعية 

  : 1، س319ص
َوق فدددددددددددددددده  والمددددددددددددددددا   الددددددددددددددددر   مبشةددددددددددددددددرو بالر 

 
ٍّ قددددددددددددددد أمَدددددددددددددد  موفددددددددددددددرٍ  منددددددددددددددك  قريدددددددددددددد

قددق  ، و)نددوادر أبددي أليددد ، البيددت بددال عددألو فددي )المنقددوص والممدددود  للتددرةا : قددال الم ة
 ، 120)وهما مناوبان للشةمةا ، إنة البيمين من الر أل: قلت، و"المنصف" البن   نةي



 144 

 : ا  في النةوادر ،أليد مخملف عمةا ذكره ابُن خالويهبي ورواي  الرة أل في نوادر أ
 :  وأنشد لرا أٍل َمرَضم )كذا 

  نةدددددددددددت وقالدددددددددددت بنُمادددددددددددا  مةدددددددددددم ممدددددددددددم
ٍّ قدددددددددددددددد أمدددددددددددددددم  وفدددددددددددددددرٍ  مندددددددددددددددك قريددددددددددددددد
 إذا َادددددددددددددددددددَمت  دوايةددددددددددددددددددد ل قتدددددددددددددددددددرل َادددددددددددددددددددَما

 

َوق فدددددددددددددده  والمددددددددددددددا   الددددددددددددددرَّ  مبشَّددددددددددددددرو بالر 
ددددددددددر ان  الغَضدددددددددددم  يم ددددددددددَب  َن َبوةاعددددددددددداو كا 
ّل لادددددددددددددددددددذه وابدددددددددددددددددددنل ل مَدددددددددددددددددددا  فادددددددددددددددددددو أ

  . 121)باَمت  وبات ليُلاا َدبَّا ُدبا 
ددد  اخمالفددداو فدددي روايددد  هدددذا الرة دددأل؛ فقدددد ورد فدددهوُيالَ دددُظ أنة  مة ، " عندددد أبدددي أليدددد: "الر 

فدده، "فددرح" وفددر و، وابددن خالويدده، والقددالي فددغ فددي مصددادر أخددرق ،والرَّ ن كددان ، والرة وا 
، أو  .َا   ال يش  والخصّ الرةفه والرَّفغ بم نمو

  : وقال العّجا  :11س، 331ص
َبدددددددددم فدددددددددال غ    َيدددددددددر  وقدددددددددد عدددددددددال المددددددددداُ  الألُّ

 
 الُ دددددروروُّ النَّظدددددرواخمدددددار فدددددي الددددددَّين 

موض  ، مناوب  إلم َ رورا  ،وهم فرق  من الخوار ، بتمح ال ا ، الَ روروة : والو ه 
دداُ  ، وهددي ن ددو م مددي بيددت، وهددذا الرة ددأل مددن أُر ددوألة رويلدد  ،بالكوفدد  َمدددح باددا ال  ة

اده لقمدال أبدي فدديك  اللده بدن َم مدر،عمَر بن عبيد وكدان عبدُدالملك بدن مدروان قدد و ة
  : ومرُل اا، وبأص ابه، الَ روروة فأوق  به

 قددددددددددددددد  بددددددددددددددر الددددددددددددددد يَن االددددددددددددددُه فَ َبددددددددددددددر  
 

 وعدددددددددوةر الدددددددددرة من مدددددددددن ولةدددددددددم الَ دددددددددَور  
رواخمار في الدةين : إلم أن قال   في ب ر ال ُ وٍر ارق وما َشَ ر      الَ روروة الَبر 

ب َح  َ بت ف   . 122) َشركه   مةم رأق الصُّ
ر، الَ روروة ال الُ روروة : إذن، فالصواّ  . بدل النَّظر، والَبر 

  : : وأنشد1، س333ص

دددددددددددددي بدددددددددددددَي الرةَ دددددددددددددوان إنةدددددددددددددي  فدددددددددددددال َيرم 
 

 أقدددددددددددلُّ القدددددددددددوم  مدددددددددددن ُيغندددددددددددي مكددددددددددداني
 . وص والممدود للفرّا البي  بال عوو في المنق المّحقق:قال  
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والصواّ فدي ضدبره كمدا ،  121)بن ال كم في )االقمضاّ  الر منالبيت ل بد: قلت
فدددال  :واللادددان وغيرهدددا مدددن المصدددادر، واالقمضددداّ، )أدّ الكامدددّ  البدددن قميبددد  فدددي

 .ُيرَمم
 : : وُينشد335ص

 إذا ضدددددددددددددددددددددددددية َت أول كدددددددددددددددددددددددددلة أمدددددددددددددددددددددددددرٍ 
 

 أَبددددددددددددددددددددددددددت  أع دددددددددددددددددددددددددداأُله إال المددددددددددددددددددددددددددوا 
 الشد را .ول فبي طبقبا  فحبقال المحقِّق: ُنسب  الشِّبعُر إلب  المسبتوير ببن ربيعبة  

ّ: قلتُ    . ما، كما في الل اان، ا د بن قيس عيالنألعُصر بن ، كذلك، وُنا 
، بجنببَي حببوتي الحْلبمَ يعتصبُم : مبن الد ريدّيبة 139: الّشاهد رقبم 3س، 341ص

لمُ : الو ه  .ال  

  .بالاا ، ، والو ه عصمه اللهالله من الشرّ  عصمة
 : : وأنشد1، س343ص

 فاوَمربدددددددددددددددددددددت عددددددددددددددددددددداٍل لَمدددددددددددددددددددددن مشدددددددددددددددددددددرة 
 

 ال ب َشددددددددددددددددددددددددتاو أو ب َشددددددددددددددددددددددددتا أوَفيمُددددددددددددددددددددددددهُ 
ا   ُّ الرة أل كما هو في ديوان ال  ة ُّ ، وصوا   124):لر ب ، كذلك، وُينا

 َوَمربدددددددددددددددددددددٍت عددددددددددددددددددددداٍل لَمدددددددددددددددددددددن َمَشدددددددددددددددددددددرَّفا
 

 أو ب َشدددددددددددددددددتا أشدددددددددددددددددرفمُه بدددددددددددددددددال شدددددددددددددددددتاو 
 .ب ال شتمو أو ب َشتوا الصواّ: 

 : من المقصورة 141اهد رقم الش: 7، س343ص
يددددددددددددددددددَف افددددددددددددددددددرار ا  ألَذقإذا اُمددددددددددددددددددر ل خ 

 
 مندددددددددددددي َندددددددددددددأَلفل وال أَذق خدددددددددددددَش لدددددددددددددم يَ 

 بالبنا  للم اول.، لم ُيخَش : الصوا  
 . أي كثير، َرَت   وما  ، وما  َرْنق ، أي قليل: 11س، 347ص

و"رمددت" مصدد يف ، مددا و َرن ددقل ورَنددقل، وهددو بالم ريددك مصدددر، ومددا ل َرَنددقل : الصددواّ
 . 125)"َدَ ث" وصواباا

 .مصدر، بالم ريك وهو، بالماكين، ما و َرن ق: يقال
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  : : قال َقعَن ُ 15س، 347ص
ل قددددددد  بمدددددديماددددددالو أعدددددداذ   مددددددن ُخُلقددددددي  رة

 
ن  َضدددددددددددددن ُنوا  أندددددددددددددية أ دددددددددددددوُد ألقدددددددددددددوام وا 

بددت  : صددوابه  ، وهددذا الشدداهد لق نددّ بددن أم صددا ّ مددن الشددواهد اللغويةدد  المشدداورة  رة
قق من مصادره في،  126)المي ممكرر في المصادر ك يراو  ذا مخدري  هد وقد ذكر الم ة

 . 127)، ورواي  البيت في نوادر أبي أليدالشاهد نوادر أبي أليد
 : ، وهو من َغَرتانصا ّ وكما قال َق نّ بن أم  

دددددددت  مدددددددن ُخُلقدددددددي  ب  َل قدددددددد  رَّ  ماددددددداَل أعددددددداذ 
  

ن َضدددددددددددددن ُنوا  أندددددددددددددية أ دددددددددددددوُد ألقدددددددددددددوام  وا 
  128):مناا قوله، وهذا الشاهد من قصيدٍة مشاورة لق نّ 

 أبدددددددددددددداو  ولدددددددددددددن ُيرا دددددددددددددَ  قلبدددددددددددددي ُودَّهدددددددددددددم
 

 أَلكنددددُت مدددددنام علدددددم م  دددددل  الدددددذو أَلك ندددددوا
 : ، قال المحقق في تخبريج القبرا ةبمّتهم: ، أراد ومن قرأ  ب نين :1، س348ص 

وهدي كدذلك قدرا ة عا شد  أم  المد منين : . قلدتكثير وأبي عمرو والكسا ي قرا ة ابن
 . 121)رضي الله عناا

، والمتاددير لغدد ، والُّ دُر القددرا ات، وقددد ذكددرت مصددا، رضددي اللدده عناددا، قددرا ةل فل ا شدد َ 
 .-صلةم الله عليه والةم-، وام م اا عن راول الله روم اا ،قرا اٍت ل ا ش َ 

-عبن فاطمبَة  –صبّل  اللبه عليبه وسبّلم-ُروي عن رسبول اللبه : 1، س348ص
، أي مببن (131)  لقببد جبباَ كم رسببول  ِمببن أنَفِسببكم :أّنهمببا قببرآ -ر ببي اللببه عنهببا

  .أشرافكم
وقدد ألددفة ، خالويدده   ، غيددَر أنة ابدنَ عا شد ، رضددي اللده عناددا، كدذلك قددرا ةوهدي : قلدت

لددديس فدددي هدددذا ، ، ل دددَم لَدددم  يدددذكرهالدددم يدددذكر قدددرا ة عا شددد ، ولادددت أدرو، فدددي الشةدددواذة 
 ُّ دد قددق و ، أو قددرا ة مُناددّ ل ا شدد ، مددورن بددل فددي كددل  ، الموضد  َ ا  الغريددّ أنة الم ة
 . ماب ه في ذلك
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ددوقددرا ة ال ماددور: "، أاددلتنا كمددا، ، كددذلكوهددي قددرا ة عا شدد  ن أنُتاددام بضددم التددا ، م 
اك دام " ، وأبو ال وألا  م  َنت س، وقرأت  عا شُ ، وفارمُ  والض ة بتدمح التدا  م ن أنَتا 

صدلةم ، وُروو عدن أندس، أنةده ادم اا مدن رادول اللده، "النتديس والشةدي ، من النةتاا 
مدددن أنتادددكم َنَادددباو، وَ َادددباو،  أندددا": لادددالم علددديل عنددده عليددده اوَرَوق ، اللددده عليددده وادددلةم

اراو  دتاحل ، وال من آبا ي من آدَم إلم يدوص  ،  111)"، وال مدد للدهكلُّادا نكداحل ، وم ُولددُت ا 
دددن أشدددَرف كم وأعدددألةكم: وذكددر الاُّددديورية أنة الم ندددم وهدددو را ددد  ، وذلدددك مدددن النةتااددد ، م 

، اددددا، قددددرا ةرضددددي اللدددده عن، إذن ل ا شدددد ،  112)فتناددددا أعددددألُّ األشدددديا ، لم نددددم الددددنةت س
، وام ت  قرا ام اا عن النبدية ، وقد روت  ، والمتاير ،واللُّغ ، مصادُر القرا ات، روم اا

قرأُت في ُمص ف : قالت، أخر  وَكي  عن  ميدة": من ذلك صلةم الله عليه والةم،
ددددلوات والصدددددالة الواددددرم صددددالة ال صددددر عا شدددد : قالدددددت ،  111) ددددافظوا علددددم الصة
 . 114)لةم"دلله صلةم الله عليه واام ُماا من راول ا": عا ش 

وقد ذكر أبو عبيد القاام بن االةم في أوةل كمابه في القرا ات َمدن ُنقدل عدنام شدي ل 
اب  وغيدددرهم ، وعمدددرَ ، فدددذكر مدددن الصددد اب  أبدددا بكدددر، مدددن و دددوه القدددرا ات مدددن الصددد ة

 . 115)و تص  ...، وعا ش ، وعلياو ، وع مانَ 
  : : قال الشاعر8، س349ص

 ُشددددددددددددددددد و ممدددددددددددددددد ل أأخددددددددددددددددو خماددددددددددددددددين م
 

ددددددددددددددددددددددددذمي ُمددددددددددددددددددددددددداراة الشُّدددددددددددددددددددددددد ون    ون ة
دددَذن ي،: الّصبببوا      والُمضددددرَّس ، الُمَ دددرةُس :  ددددا  فدددي أمددددالي أبدددي علدددي القددددالي ون ة

ددذُ  ،،  116)وعرفاددا الددذو قددد َ ددرةّ األمددور،: والُمَن َّ  والشةدداهُد لُادد يم بددن  َو يددل الَريددا ية
ومقدداييس  ،2/71غدد  و ماددرة الل ،71وهددو مددن قصدديدة مشدداورة لدده فددي األصددم يةات 

، والم كدم 1/262د ، والكامدل للمبدر 2/112وهو من شواهد ايبويه  ،2/271اللغ  
دددذني مدددداورة: ، وفيددده1/161، وادددمر ال لدددي1/57والخألانددده  ،البدددن اددديده، ربددد  ، ن ة
ُمدددداَوَرة، وقدددد أشدددار الم قةدددق فدددي الادددامش أنةادددا فدددي النادددخ  )ّ  : مدددداراة: الصدددواّ

ذني م اودة الش  : ماا  البصرية القرون، وهي في ال مداورة   . 117)ونون ة
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، إذ اددياق مددداراة " فددي البيددتوال م نددم لددد ".  118)""مددداورة: وفددي الم كددم البددن ادديدة
 مداَورة".": البيت يقمضي

واِر الُمَرش قِ  :وأنشد :7س، 353ص   وَتروُقني ُمَقُل الص 
، كمدددا ذكددر الم قةددق والبيددت مددن الكامددل،  ل صدددره مددن ديدددوان وأكمدد ،وهددو للَقرددامية

، وكدددان علدددم وايددد  المدددي ذكرهدددا الم قدددق، مخمدددلُّ الدددوألن  ادددذه الر  والشةدددرُر ب، القردددامية 
َشدددق  ، وصدددواُبهاو الم قةدددق أن يضدددبره ضدددبراو ادددليم كمدددا فدددي  ،بمختيدددف الشدددين )الُمر 

 . 111)الدةيوان واللةاان
 : قال القرامية 

 ولقددددددددددددددددددد َيددددددددددددددددددروُع قلددددددددددددددددددوَبُانة مكلُّمددددددددددددددددددي
 

دددددددددوَيروُعندددددددددي  دددددددددُل الص   وار الُمرَشدددددددددق  َمق 
 . مكلُّمي وَمق ُل أ اُن، لقوله:، وَمق ل ،ُمَقلُ : وُيرَوق 

  .لو شادت  : وصوابه: نُتميداَة بِ  لو شهد َ أيا َر  :7، س354ص
  : ومثُل هذا البي  قوُل اآلخر: 11، س354ص

 راقم ددددددددددددك فدددددددددددداخب ر  فُربةمددددددددددددا فددددددددددددتن  رُددددددددددددرةةل 
 

 َأَمدددددددددرَّ َمدددددددددذاُق الُ دددددددددود  وال دددددددددوُد أنَظدددددددددرُ 
 : ومثُلُه قول اآلخر 13، س354صفتن  ُررةةو  :صوابه 

 ُب يدددددددددددددددددددددددددددددددراو    َمددددددددددددددددددددددددددددددددَ ُكمُ فدددددددددددددددددددددددددددددددتنةكم و 
     

ح ا ال ُ   أبددددددددددددددا ل ددددددددددددددت كمددددددددددددددا اممُددددددددددددددد 
  
 

 يددددددددددددراه الندددددددددددداس أخضددددددددددددَر مددددددددددددن ب يددددددددددددد
 

  ُ وا بدددددددددددددددددددددددددداالمددددددددددددددددددددددددددرارُة  يمنُ ددددددددددددددددددددددددددهُ و 
 : وصوابه 

ددددددددددددددددددددددددددددددد  َمكم  ُب يددددددددددددددددددددددددددددددراو  فددددددددددددددددددددددددددددددتنةكم وم 
 

َح  أبددددددددددددددددا  األال ُ ل ددددددددددددددددٍت كمددددددددددددددددا اممُددددددددددددددددد 
وا دددُده ، ُمدددرُّ ال ةمدددرة،  ادددُن المنظدددر، ينُبدددُت فدددي الرةمدددل وهدددو شددد رُ  وصدددوابه اأَلال : 

 .أال ةُ 
  : البي  الثّاني

دددددددددددن قريدددددددددددّ  يدددددددددددراه النةددددددددددداُس أخضدددددددددددَر م 
 

 وا بددددددددددددددددددددددددددا ُ ويمنُ دددددددددددددددددددددددددده المددددددددددددددددددددددددددرارُة 
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أردراُف الَقَصدّ، : اأَلبدا ، واأَلبدا : ، صدوابااد، ا بدا مدن ب يد: للقدالي في المقصدور
ُّ نتُادده: ويقددال، أبددا ة: وا دددُماا ويمن دده، وفددي ،  140)ألبددا ة أيضدداو اأَلَ َمدد ، واالقَصدد
ددد ،ممن ددده: روايددد  ؛ ألنة الا  ُّ الَمدددرارة : ياق ب ددددها يقمضدددياا، وهدددو قولدددهول لةادددا األصدددو
 . 141)واأَلبا ُ 
  : شاهد المقصورة 355ص

 ومندددددددددددددده مددددددددددددددا مقددددددددددددددم ُم ال دددددددددددددديُن فددددددددددددددتن  
 

  ندددددداه انادددددداَ  عددددددذباو فددددددي اللةاددددددا دقةددددددت  
 . ناه ُذق تَ  فتن: وصوابه 

  : : قال عتّا 17، س351ص
 َريةدددددددددددددداوَشددددددددددددددرُّ أصددددددددددددددناف  الشةدددددددددددددديو   ذو 

رُ  و   أو مدددددددددددددددددداُل اليمدددددددددددددددددديم عنددددددددددددددددددده الدددددددددددددددددألَّ
 قددددددددددددددددد رأينددددددددددددددددا ذا الشةددددددددددددددددااّ صددددددددددددددددال او 

 

 أرلدددددددددددددُس ي ندددددددددددددو ظادددددددددددددره إذا َمَشدددددددددددددم
ددددددددبية بال صددددددددا َخاددددددددا ألكدددددددداو  ُّ الصة  ل ددددددد

 عتةدددددددددددددددددددددد  وذا وقدددددددددددددددددددددداٍر وَ  ددددددددددددددددددددددم ذا
 ره اللادددانوقدددد ذكدددر الم قةدددق مدددن مصددداد، وايددد األوةل مخمدددلُّ الدددوألن بادددذه الر   البيببب ُ     

  : لم أنة صواّ البيت كما في اللاانع )خاا ،
يةدددددددددددددايو   ذو أصدددددددددددددناف  الشُّدددددددددددددوَشدددددددددددددرُّ   الرَّ

 
 ي ندددددددددددددو ظادددددددددددددره إذا َمَشدددددددددددددم أخدددددددددددددَنُس 

واي  المي لم يمنبةه لاا الم قةق ،والبيُت من الرة أل     . وهو اليم الوألن باذه الر 
ر: البيددت ال دداني و  ورصددوابه: ، الددألَّ  أَلَكددا،: الّصببوا : ألكدداو  ا،خادد كمددا فددي اللاددان،، الددألُّ
َخادا وأَلكدا ال : قدال أ مدد بدن ُعبيدد":  دا  فدي المقصدور والممددود للقدالي بال منوين،

نان، َّ وَضدَرّ: م دل، َفَ دلَ : وال مدخلاما األلُف والةالم؛ ألنةاما علدم مدذهّ ُينوة ، َذَهد
 . 142)"وَرَمم وَعَتا

مع بُم ، اعر  معبرو ُ شب، ء بالشِّبين، بالسِّبين، ومحمبد ببن يسبير: 1، س358ص
َكم ،هكذا عرةَف ابُن خالويه بشعره في الو   أّمبا " اذا الشةاعر بأنةه "ألاهددل  كديمل هد وال  

..ليدت شد رو ، "مباجن  هّجبا ، شباعر  عباسبي  ه:  المحّقق في الهامش فيقبول عنب
 ؟!!والا اُ  م  ال كم ، يامقيم الُم وُن م  الألةهدكيف 
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 : ما أنشَدناه محمد بن القاسم، قا لوهو ال: جا  في شرح المقصورة
دددددددددددددألن   عندددددددددددددد الُ دددددددددددددر و  بدددددددددددددالَخَلق يُأأَل  

ددددددا أن مَددددددُرق ن َ ددددددمل   خيددددددرل وأ مددددددُل بددددددي ممة
 أمددددددددددددر كددددددددددددان ُيكاددددددددددددبني كددددددددددددل   مدددددددددددداركُ لَ 

 ما همددددددددددا خدددددددددددو   مددددددددددم أمددددددددددوَت وفددددددددددي 
 

 وَأ مدددددددألو مدددددددن لذيدددددددذ ال ددددددديش  بدددددددالُ ُلق  
 ل ل ددددددددددام  النةدددددددددداس  فددددددددددي ُعُنقددددددددددي خوال دددددددددددَ 
 ق  َرن ددددددددددد فدددددددددددي َمناَدددددددددددل وُيشدددددددددددرععددددددددددداراو 

دددددَر مدددددن َور ق  كال دددددا ُي    ُغصدددددن مدددددات ولمة
في  مخملل  البيُ  الثاني،  مةم يامقيَم وألُن الش  ر َي،أَلن  ُأأل   : صواُبه: البي  األّول 

 ،285و)المدذكرة الاةد دية   ص ،28كما في )رادا ل ال ة دالبية  ص الّصوا و أله،َع 
 .1/127و)ال ماا  المغربية   

َننددددددددداو خيدددددددددرل وأكدددددددددرُم لدددددددددي مدددددددددن َأن أرق   م 
 

 ل ل ددددددددددام  النةدددددددددداس  فددددددددددي ُعُنقددددددددددي خوالددددددددددداو 
 ."خوالد" ليامقيم الوألن بدة من صرف فكان ال 

  : يم الوألن مم يامق: : صوابهُ البي  الثالث
 كدددددددددددددلَّ أمدددددددددددددٍر كدددددددددددددان ُيلأل ُمندددددددددددددي مددددددددددددداركل ل
 

ن ددددددق    عدددددداراو وُيشددددددر ُعني فددددددي الَمناَددددددل  الرة
 ،  قةدددق ذكدددر ال مااددد والغريدددّ أنة الم، "مدددارك" كمدددا فدددي ال مااددد  المغربيددد  بمندددوين 

 . ذلك ضبر األبياَت ضبراو غير دقيقوم   ،وغيَرها من المصادر
 : البي  الخامس

 ما همددددددددددا خدددددددددددو  مددددددددددم أمددددددددددوت وفددددددددددي
 

دددددَر مدددددن  دددددا ُي    َور ق  كالُغصدددددن مددددداَت ولمة
وكددان  والمددذكرة الاةدد دي ، ، ددود فددي المصددادر الاددابق  كال ماادد هددذا البيددت غيددر مو  

غيدر أنة ،  141)َور ق"" "، و"َوَرق" بدل"َخد وَ  وصوابهُ  لك،علم الم قق أنة ُينب ه علم ذ
، يدروة البصدروة م  وكدان لده مد  أبدي ُندواٍس  األبيات الاةابق  مُناّ لم مد بن بشير ال  

فادو  ويبدو أنة  مة  خلراو في اام الشةداعر؛ . 144)األبيات لهعألا القتريُّ  فقد أخبار،
، مددولم بنددي َادددوس، أبددو   تددر ،صددروة م مددد بددن بشددير ال ميددروة الب عنددد القترددية 

 :ويقال
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وكدان أألرَق ، فصديُح الم داني وهو  كيُم الش  ر، من ُ ذام،: وقيل َموَلم بني هاشم،
ُّ أُلَريقاو، أبرَش، ، وكان ُيلقة   : الباير: فم ن قوله وله م  أبي نواس أخبارل

دددَي عندددد الُ دددرو... األبيدددات م مدددد بدددن يادددير : و دددا  فدددي مقدةمددد  ديوانددده  145)ألن  ُأأَل ة
، ، 146)هد 210الرَّياشية )ت لادم، وكدان  مو ، مولهو من أاد م مد بن ياير الرَّياشية

 ، وقد ُيمم َُّل بك ير من ش ره.مَّر ب ده  يناو في عصر أبي نواس، وع
نةما أَمم هدذا الشةداعَر مدن مشدابه اادمه : قال ابن قميب  "م مةد بن ياير الرةياشية .. وا 

وهددو ، يتدده بااددم شدداعر آخددر هددو م مددد بددن بشددير الخددار ية أو م ر  عنددد مصدد يته،
 . 147)شاعرل أمووة ممقد م في ألمانه علم م مَّد بن ياير

 : أْن ل في  وقا: 13، س359ص
 الدددددددددذو أهدددددددددددق ليوُادددددددددف أهلَدددددددددده          َفَ دددددددددَس 

 شدددددددددددددمَلنا            وي مددددددددددددد أن يادددددددددددددم يّ لندددددددددددددا 
 

 وأعددددددددددألةه فددددددددددي الاةدددددددددد ن وهددددددددددو أادددددددددديرُ 
 رُ واللددددددددددددددددده ربةدددددددددددددددددي بال بددددددددددددددددداد بصدددددددددددددددددي

ابددددراهيم بددددن ، . والبيمددددان فددددي  مددددرات األوراققددددال الم قةددددق: لددددم أهمددددد  إلددددم قا لامددددا 
 . 148)المادو
 الددددددددذو أهدددددددددق ليوُاددددددددَف أهلدددددددده         وعاددددددددم

َلنا                 في مددددددددددددد َ أن يادددددددددددددم يّ لندددددددددددددا   َشدددددددددددددم 
 

دددددددددد   ن وهددددددددددو أَادددددددددديرُ وأعددددددددددألةه فددددددددددي الا 
ُّّ ال دددددددددددددددددددددددالمين قدددددددددددددددددددددددديرُ   واللددددددددددددددددددددددده ر

يوم  -ر ي الله عنه-ا علي  ابَنهن العر  َقَتل قال  امرأة  م :15، س311ص 
  : بدر

ُّ بدددددددددددددده              لكددددددددددددددنة قاملدددددددددددددده َمددددددددددددددن ال ُي ددددددددددددددا
 

 وكددددددددان ُيدددددددددَعم قددددددددديماو بيضددددددددَ  البلدددددددددد  
أخب  عمبرو  امرأة من العر  مبن بنبي عبامر ببن لبؤي،: قال المحّقق في الهامش 

 .بن ُوّد العامريّ ا
مدن ، وتدكرر  قلدع علدّ ي اهّدا  ،أباهدا ترثد  الّشعر لعَمرة ابنِة عمرو بن عبد  وّّ،: قلت  

 .(941)البسيط

ُّ بدددددددددددددده  لكددددددددددددددنة قاملدددددددددددددده مددددددددددددددن ال ُي ددددددددددددددا
 

 وكددددددددان ُيدددددددددَعم قددددددددديماو بيضددددددددَ  البلدددددددددد
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 .اأباهقمل : إذن، الصواّ، كما ضبراا الم ق ق، فاو أبوها ال ابُناا
إّء ذا  بقتبببِل الحّيببباِ ، -صبببّل  اللبببه عليبببه وسبببّلم-وأمبببر النببببي  : 1س، 311ص

 .ل لةاا األبمرَ  ،واألبتر َتيِن،الط فيَ 

 : قال ذو اإلصبَ :9س، 311ص
 َعدددددددددددددددددددددددوامددددددددددددددددددددددن  ال ددددددددددددددددددددددي   عددددددددددددددددددددددذيرُ 

 بَغددددددددددددددددددددددددددددددددم ب ُضددددددددددددددددددددددددددددددددام ب ضدددددددددددددددددددددددددددددددداو 
 

 كددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانوا  يةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ  األرض   ن  
 فلددددددددددددددددددددم ُيرعددددددددددددددددددددوا علددددددددددددددددددددم ب ددددددددددددددددددددض  

القلدددددّو لل ة دددددالبية  وفدددددي  مدددددار ،17والبيمدددددان فدددددي األصدددددم يات  ،َعدددددذيرَ : الّصبببببوا  
 .517ص

هات  عذيَر ال دية : أو ق،ال كما ضبراا الم قة  بالتمح، َعذيَر"عذيُر فصواُباا ": أما
ن قددال ابددُن َعدددال،  150)هددات  مددن ي ددذُرني: كأنةدده قددال، مددن َعدددوان، أو َمددن ي ددُذرني

دددر : مقدددديُره منصدددّو بت دددل الألم ال يظادددر،: َر ال دددية "عدددذي: الموصدددلية الن دددووة  أ ض 
ل دية َعددواَن فيمدا  هدات  ُعدذراو : يقدول"، " 151)الم دذرة: وم ناه عاذره، أو، عذيَر ال ي  

ب ددما كدانوا  يَّددَ  األرض  الةمدي ي دذُرها كددلُّ ، بغدم ب ُضدام ب ضدداو مدن القمدل والمةباُعددد
 .ال كما ضبراا الم قةقمن عدواَن، : الصواّ: من َعدوان  ،  152)أ د"
قببرأُ  علبب   هببر دفتببر ألبببي  قببال:، العويوعببن علببّي بببِن عبببد: 11، س315ص

  :ُعبيد بخطِّه يص  المو ودة

ْن سيق إلّي الَمْهرُ  إّني  وا 

       َعْشُر          أل   وِعبدان وَذود  

 أح   أصهاري إلي  الَقْبرُ 

ب  وُعبدان: صواُباا: دانوع 
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ولبيس فبي كبالم  ،1/151ببال عبوو فبي ديبوان المعباني: قال المحّقق في الهامش
 .317العر  ص

امم أبدو  د": هد 100َغرتانية )تو الإلم عقيل بن ُعلةت  الُمرة   ل اوباألشرار من: قلت
، امانية عن م مد بن عبدالاة  أبدي عمدرو  ام ت أبي ُي د ُث عدن: قال الله ال مبية
،الُمرة  ، غَرتاَن يمناقلون وينم  ون الغيثكان بنو عقيل بن ُعلةت  بن ُمرََّة بن  : قال وة

، مددَل فدداخمرر الاةدديَف و َ  فشددَاقت  فددي آخددر ضدد كماا، فاددم  عقيددل بنمدداو لدده ضدد كت 
يق إلي الَما رُ : وهو يقول علياا، ن ا   : إنةي وا 

 ألدددددددددددددددددددددددددفل وُعبددددددددددددددددددددددددددانل وَذودل عشدددددددددددددددددددددددددرُ 
 

ُّّ أصدددددددددددددددداارو إلددددددددددددددددية القبددددددددددددددددرُ   أ دددددددددددددددد
: كددددان عقيددددل بددددن ُعلةتدددد  الُمددددرة   وكددددان ُيصددددا ُر إليدددده ، و ر ددددالو غيددددوراو قددددال األصددددم ية

 ." 151)الخلتا 
  : : قال عديّ 1، س317ص
 وَاددددددد َيام ييدددددددذكر الن مددددددداُن اددددددد ي فدددددددتن

 ُنصدددددددددوُره ُيرَ دددددددددم و ُن دددددددددحفُ ددددددددددُت كدددددددددذ
 

ددددددددددددددددددال   مكتدددددددددددددددددديخرةدددددددددددددددددد  مكددددددددددددددددددن   بَ مَّ
 يلدددددين فدددددال يق دددددد  كدددددذو الخلدددددق  البدددددالي

لكنةدده لددم يضددبر البيمددين كمددا وردا فددي ، وقددد أ ددال الم قةددق إلددم ديددوان عدددوة بددن أليدددٍ  
 : 154)كما في ديوان َعدوة  ،الّصوا و الدةيوان،

 يدددددددذُكر النُّ مددددددداُن َاددددددد  ي ي وَاددددددد َيام نفدددددددت
ددددددددددي نصددددددددددوَرهفُ دددددددددددُت كددددددددددذا ن ددددددددددح    ُير َّ

      

ددددددد م ب   يُكدددددددن دددددددُخرةددددددد و يكتدددددددي وَيا   ال  مة
 يبددددديُن فدددددال يبُ دددددد  كدددددذو الَخلَدددددق  البدددددالي

ددد  البيدددت  مخملةددد  الدددوألن، بضدددبر الم قةدددق، وهدددي، واألبيدددات مدددن الرويدددل،    وبخاصة
 . 155)وقد ذكر أبو أليد األنصاروة قر  و أخرق من القصيدة نتااا ال اني،

 : ابددن الا ددكةيت، وُمرعيدد  مددال، م رعيدد  مددال: وا ّصببال: وَترعيببة مببال :4س، 318ص
 . 156)"َور لل ُمرعيَّ ل وم رعية ل لةلذو ي يد ر عيَ  اابل"

يونُ ُمامأَرّ عيةٍ  َره ٍق رُ ألوا البيَ  من م  وناه:  157)قال الشاعر ه الاُّلراُن َمد    .عضَّ
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كمددا فددي ، علدديا م: الصددواّ، ُسببلِّط المببوُ  علببيُهم: قببال أبببو دؤاد: 3س، 318ص
 . 158)اللاان
 : قال األعش  :8س، 318ص

 َاددددددددداكين مددددددددددن َصدددددددددَدأ ال ديددددددددددد كددددددددددأنةام
 

نَّددددددددددددددددَ  البقةددددددددددددددددم ددددددددددددددددت   ار  الاَّددددددددددددددددنوَّر   
 

نةدددُ ، بدددالرف : الصبببوا       وقدددد أخدددلة ديدددوان األعشدددم بم قيدددق م مدددد م مدددد  . 151)  
 .وهو في ديوان النابغ   اين باذا البيت،

 : : أنشدنا ابن عَرفة1، س319ص
ددددددددددي يقولددددددددددون مر بددددددددددا وكددددددددددان   بنددددددددددو عمة

   
 ُّ دددددددددددا رأوندددددددددددي ُممل قددددددددددداو مدددددددددددات َمر ددددددددددد  فلمة

  
 

الة دددي،: وفيددده ،2/215 بدددال عدددألو فدددي رادددا ل ال دددا ظ: قدددال الم قةدددق فدددي الادددامش  أخ 
 ُم  َدما.

وقددال إبددراهيم  ، 160)ال قددد التريددد  ددا  فددي وهددذا البيددت  دداني ا نددين ذكددره غيددُر وا ددد،
  : ت المقدس بيمين مكموبين بالذهّرأيُت في  دار من ُ ُدر بي: الشةيبانية 

 وكددددددددددددلُّ ُمقددددددددددددل   ددددددددددددين َيغدددددددددددددو ل ا دددددددددددد ٍ 
ددددددددددي يقولددددددددددون مر بدددددددددداو   وكددددددددددان بنددددددددددو عمة

 

ُّ  إلدددم كدددل    َمدددن يلقَدددم مدددن النةددداس  ُمدددذن 
 ُّ دددددددددا رأوندددددددددي ُمقم دددددددددراو مدددددددددات مر ددددددددد  فلمة

أنشدددني : وفددي روضدد  ال قددال ،  161)وُناددّ فددي الم ااددن والمادداوئ لر ددل  دداهلية  
،   :  162)خلف المميمية بالكوف ني م مد بن أنشد ال قبية

 كددددددددددددأنة ُمق ددددددددددددال   ددددددددددددين يغدددددددددددددو ل ا دددددددددددد ٍ 
دددددددددي يقولدددددددددون  مر بددددددددداو  :وكدددددددددان بندددددددددو عمة

 

ُّ  إلدددم كدددل    َمدددن يَلقدددم مدددن النةددداس  ُمدددذن 
 ُّ ددددددددا رأونددددددددي ُم ددددددددَدماو مدددددددداَت مر دددددددد  فلمة

 : فعّما قوله: 11، س371ص 
 بامدددددت مندددددوُش ال دددددوَض َنوشددددداو مدددددن َعدددددال     

 
 نوشدددددددددددداو بدددددددددددده مقردددددددددددد  أ ددددددددددددواأل التددددددددددددال

بببال عببوو فببي و  ، نببوش  إلبب  يببيالن بببن ُحريببث ُنسبب  فببي اللسببان: المحقّببققببال  
 .معاني القرآن للفرّا 
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ددبا؛: كددان علددم الم قةددق أن يقددول: قلددتُ  وهمددا ممددداف ا  ألنةامددا شددرران مددن الرَّ ددأل، ُنا 
كمدا أنةامدا ، إلدم غديالن بدن  ريدث، كمدا ذكدر الم ق دق فقد ُنابا فدي ال لادان، اب ،الن  

وُنادددبا ألبدددي الدددنة م أو غددديالن بدددن  ريدددث  إلدددم أبدددي الدددنة م، عدددال"" لادددانُنادددبا فدددي ال  
ب ددددية فددددي الخألاندددد   دددديبويه ، 10/251علددددو والمددددا ، ،4/126الرة وهمددددا مددددن شددددواهد ا 

َوه دي منددوُش ال دوَض َنوشداو مددن ، 451: /1وروايُمامدا فددي اديبويه  الم اولد  القا دل،
م قيق م مد م يدي الددين ، من شواهد ابن قميب  في أدّ الكامّ، كذلك، َعال وهما
ددل ، 111ص، عبدال ميددد دد، 4/71وابددن ي دديش فددي شددرح المتصة دد احوُنا   با فددي الصة

وشددرح أدّ  ،1/124والمنصددف ،4/165، وم دداني القددرآن للتددرا  عددال" ألبددي الددنة م"
وهما من شواهد االقمضاّ للبرليوادي  بال عألو، 2/114واألصول  ،148الكامّ 

 . بال عألو 428ص 
و  الّشاعر: 13، س371ص   : قال أبو ال  

دددددددددددا أهدددددددددددذو بدددددددددددك الَ َتظددددددددددده أمَ بدددددددددددتَ   ممة
 

ددددددد كندددددددتَ إذ   فدددددددي النةدددددددوم والَيقَظددددددده يهمة
 

ددو ،: وقددد ذكددر الم ق ددق فددي الاددامش ،أم بددت: الصددوةاّ ولددم  ولددم أقددف علددم أبددي الضة
 أهمد  إلم ش ره .

اا،  161)الشة ر في األغاني لديك ال ن  ال مصية : المخري   : : المنارحونصُّ
 َت  ددددددددددددي ي فدددددددددددي النةدددددددددددوم واليقظددددددددددد أنددددددددددد

  كدددددددددددددم واعدددددددددددددٍظ فيدددددددددددددك لدددددددددددددي وواعظددددددددددددد
 

دددددددددا َأهدددددددددذو بدددددددددك الَ َتظددددددددد   أم بدددددددددُت ممة
دددددددن مناددددددداه فيدددددددَك عظددددددد   لدددددددو كندددددددُت ممة

ومي  اا في المذكرة، وُنابت في المذكرة ال مدونية  البن الرة  : 164)ونصُّ
دددددد ددددددرت  همة  واليقظدددددد فددددددي النةددددددوم   يُمددددددذ  ص 

 كدددددددددددددم واعدددددددددددددٍظ فيدددددددددددددك  لدددددددددددددي وواعظددددددددددددد 
 اد منظددددددددددُرهيددددددددددا َمددددددددددن  ددددددددددال فددددددددددي التدددددددددد  

 

دددددددددا أهدددددددددذو بدددددددددك  ال تَظددددددددده    أم بدددددددددُت ممة
دددددددن مناددددددداه فيدددددددك  عَظددددددده    لدددددددو كندددددددُت ممة
ددددددددددددددددده وال لتَظددددددددددددددددده    ال لدددددددددددددددددو فمدددددددددددددددددا م ة

 : وأنشد: 11س، 371ص 
ددددددس  ُملددددددُك بندددددد  ااادددددداَن أفددددددَررام يإن ُيم 

 
 فددددددددددددتنة ذا الددددددددددددددةهر أردددددددددددددواراو دهددددددددددددداريرُ 

 



 156 

، :الّصببوا     ريحلُادد :قددال الم قةددق فددي مخري دده، كمددا ورد فددي غيددر مصدددر أرددوارل
ذا البيدُت مدن قر دٍ  منادوبٍ  هد: )ادرح . قلدتُ اللادان و  ،الكاهن كما في ال قد التريدد

وليس كما مدوهةم ابدُن ، المايح بن عمرو بن  يةان بن ُبقيل  قالاا لُاريح الكاهنل بد
مدن ذلدك  وقدد وردت القصديدة فدي غيدر مصددر،، وماب ده الم قةدق فدي ذلدك ،عبد ربه

بقيلدد   و بددنالمادديح بددن عمددر أنة كاددرق َأراددل عبدَ  "مددا ذكددره الألةمخشددروُّ فددي "التددا ق
الغاةدانية إلدم ُادريح الكداهن ليادمخبَره عدن نددار فدارس المدي خمددت  ليلدَ  مولدد النبددية 

المايح إلدم ف ا  عبد، د قبل ذلك ألَف عاممُ ولم مخ -صلم الله عليه والةم -م مد
دددر  ُادددريح  وابددداو  فادددلةم، ُادددريح، ، فمضدددم ادددريح  يدددا دددم فاَّدددر ُادددريح الرُّ  ، فلدددم ُي  
 :  165)وهو يقول المايح إلم ر له،وناض عبد، مكانه
ددددددددددمَّيرُ َشددددددددددم    ر  فتنةددددددددددك ماضددددددددددي الاددددددددددمَّ ش 

 إن  ُيمددددددس  ُملددددددُك بنددددددي اااددددددان أفددددددَررام
ددددددددددددددددددا أضددددددددددددددددددَ وا بمنأللدددددددددددددددددد ٍ  ددددددددددددددددددا ربمة  فربمة

 

 ال ُيت أل عنَّددددددددددددددددددددددَك متريددددددددددددددددددددددقل ومغييددددددددددددددددددددددرُ 
 فددددددددددددتنة ذا الدددددددددددددةهر أرددددددددددددوارل َدهدددددددددددداريرُ 
دددددددددُد المااصددددددددد َلُاُم اأُلا  ُّ َصدددددددددو   يرُ مادددددددددا

د  األألهروة في المَّاذيّ، أيضاو، ذلك، المايح كما ذكرواألبيات ل بد   ،وقد ذكدر القصة
 :  166)وهو يقول ،وناض عبُدالمايح إلم را لمه: قال

دددددددددددددددددم يرشدددددددددددددددددم    ر فتنةدددددددددددددددددك مددددددددددددددددداُعم رَت ش 
 ُمل دددددددُك بندددددددي ااادددددددان أفدددددددررام إن ُيمدددددددس  

خدددددددددوُمام دددددددددرح  َبادددددددددرامل وا  دددددددددنام أخدددددددددو الصة  م 
 فَمدددددددددددددن عل مدددددددددددددوا والنةددددددددددددداُس أوالُد َعدددددددددددددالةتٍ 

ددددددددددددددا أن  رَأوا َنَشددددددددددددددباو   وهددددددددددددددم َبُنددددددددددددددو اأُلمة لمة
 والخيددددددددددُر والشددددددددددرُّ مقرونددددددددددان فددددددددددي قَددددددددددَرنٍ 

 

 ال يتألعنةدددددددددددددددددددددددك متريدددددددددددددددددددددددقل ومغييدددددددددددددددددددددددر
 فدددددددددددددتنة ذا الددددددددددددددةهَر أردددددددددددددوارل َدهددددددددددددداريرُ 
 وُهرُمددددددددددددددددددددددألاُن وَاددددددددددددددددددددددأ بورل واددددددددددددددددددددددابورُ 
 أن  قدددددددددددددد أقدددددددددددددلَّ فما دددددددددددددورل وَم قدددددددددددددورُ 
 فددددددددددذاك بالغيددددددددددّ م تددددددددددوظ ومنصددددددددددورُ 

 م دددددددددددددددذورُ فددددددددددددددالخيُر ُممََّبدددددددددددددددُ  والشددددددددددددددرُّ 
 : : وأنشد11، س371ص  

ذا مكددددددددددددددددون   ُأدَعددددددددددددددددم باددددددددددددددددا كريادددددددددددددددد و وا 
 

ذا ُي دددددددداُس الَ دددددددديُس ُيددددددددد ُّ وا   عم ُ نددددددددَد
 

علدم  كمدا ذكدر الم قةدق، وهدذا الشةداهد مخملَدفل فدي نادبمه، بالرةف ، ،كريا ل  :الصواّ
،  167)" مامة و أنةه شاهدل علم م ي  "كان المظدانة المخملتد ، ممدداولل فدي  وهو م دروفل

 !!الرةف  برواي 
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 : 1س، 379ص
ُمنا قدددددددددددددددددددديسل ون دددددددددددددددددددددل داُرنددددددددددددددددددددا  َ ددددددددددددددددددددذ 

 
ُّّ بدددددددددددددددددددددددددده والَمكددددددددددددددددددددددددددَرعُ   ولنددددددددددددددددددددددددددا األ

 
ددذُمنا: صددواُبه ، كمددا فددي  ماددرة الةلغدد ، بالكاددر،،    َّ  والةلاددان، أبددّ، والمةاددذيّ، أَبدد
و)أاددما  الددرةيح  البددن ، 1/11والبيددت بددال عددألو فددي ال ماددرة، أبددّ بددال عددألو، والمةدا 
 . 1ص، خالويه

  : شد: وأن1، س379ص
 فقددددددد َصددددددر َيت   يَمددددددن  ل ل   ددددددافر يددددددا قددددددوم

 
 ُّ دددددددري   الَ لَددددددد  وقدددددددد ُياددددددداُق لدددددددذات  الصة

 
 .واللسان )صرى( البي  بال عوو في )المنقوص والممدود( للفرّا ،: قال المحقق

 : 168)وروايمه ،")ال يم  للشةيبانية "صرق كما في ،البيت للَ ا م بن َاَبل: المةخري 
 د َصددددددر يت  فقدددددد يَمددددددن للَ  ددددددافر يددددددا قددددددوم

 
 ُّ ددددددددري   الَ لَدددددددد  وقددددددددد ُيمدددددددداُح لددددددددذات  الصة

 
 : قال الفرودق: 9، س381ص
ّة ر لدددددي فدددددي  ديدددددد ُم اشددددد  ومدددددا  َصددددد
 

 لددددددددي أريدددددددددها  ا دددددددد و مدددددددد  القَددددددددد ر  إالة 
 

ك يدراو غيدَر أنة  .خّل به ديبواُن الفبرودقأَ : وقد قال المحقِّق، بالرةف ،  ا  ل : الّصوا 
 . 161)النةاب  للترألدق، فاو  ابت من المصادر عألم ه للترألدق

 : ول لة الصواّ: في آ ل، كذا )، في أجل: وأنشدني  :1، س384ص
 خبددددددددددددداٍ  صدددددددددددددالٍح ذاُت بيدددددددددددددنام وأهدددددددددددددلُ 

 
 قدددددددد ا مرُبدددددددوا فدددددددي عا دددددددٍل أندددددددا آ لددددددده

 
وايد  الم قةق أنده لخدوةات بد وقد ذكر، وأهل  : الّصوا  ن  ُ بيدر فدي مقداييس اللغد ، والر 

الادالم هدارون ق المقداييس األادماذ عبدذكدر م قةدوقدد ،  170)... في المقداييس "وأهدل  
صدلةم ، َضدّر لده النبدية  وخدوات بدن ُ بيدر، ولألهيدر، أنهة ُيدروق فدي الةلادان للخنُّدوت،

ُّ ذات  الن  َيين  في باامه،، الله عليه والةم  . 171)ال اهلي  وهو صا 
 : وقال وهير: 11، س853ص

ددددددددددددددددددددددددددله  إذا ا مادددددددددددددددددددددددددددا عليدددددددددددددددددددددددددده ُيَتص 
 

ددددددددددددددددددن  مندددددددددددددددددد  ه والددددددددددددددددددذَّكا ُ ممدددددددددددددددددداُم الا 
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ددله بالُم  مدد ،: الصددواّ  واللاددان، ذَكددو، وماددذيّ اللغدد ،، ذكددو كمددا فددي ال ددين، ُيتض 
واة صوال ذكو،  .26مةنبياات علم أغالير الرة
بببح: 385ص ددم ، ،ابددُن ُذكددا : والصددواّ ،َذكببا  ابببنُ : ويقببال للص   : وأبددو ُذكددا  بالضة

 . 172)هو الشمُس 
  : 1، س389ص

  امُ قالددددددددددددددددددددددت لنددددددددددددددددددددددا ودمُ اددددددددددددددددددددددا مُدددددددددددددددددددددد
 

 علدددددددددددددددم الدددددددددددددددذين ارم لدددددددددددددددوا الاةدددددددددددددددالمُ 
 .151  صق بال عوو في  ليس في كالم العر المحققال  

 : قال بني قمي   من بني قيس بن   لب ،الر أل لد ُ دير عبد :  171)المخري 
 قالددددددددددددددددددددددت لنددددددددددددددددددددددا ودمُ اددددددددددددددددددددددا مُدددددددددددددددددددددد امُ 

 
 ظدددددددددددددددددددددددددامُ كالددددددددددددددددددددددددددُّر  إذ أادددددددددددددددددددددددددلمه الن  

 علم الذين ارم لوا الاةالمُ  

  :آخروقال : 1، س393ص
دددددددا رض نتدددددددسل فقيدددددددرةل  فلمة  أصدددددددب ت  َعدددددددى 

 
 ماَلاددددددددددددددددددا اددددددددددددددددددليمانَ إالة ال غيَرهددددددددددددددددددا و 
 

وقدددد قدددال  ولدددم يمنبةددده الم قةدددق إلدددم ذلدددك، البيدددت واضدددح االخدددمالل مدددن  يدددث الدددوألن،
 .لم أهمد  إليه: الم قق

 : المةخري :  174)من الرويل الملك،يت للترألدق في مدح اليمان بن عبدالب
 فقيدددددرةل نتدددددس ل  فدددددي األرض   أصدددددب ت   فمدددددا

ين ندددددددددددا نا بندددددددددددي مدددددددددددرواَن أومددددددددددداَد د   وَ دددددددددددد 
 

 ماَلاددددددددددددددددددا اددددددددددددددددددليمانُ  إال غيُرهددددددددددددددددددا وال
 كمددددددددا األرُض أومدددددددداداو علياددددددددا  باُلاددددددددا

لشةدداعُر ال ياددمقيم والم نددم الددذو أراده ا وضددب ُره غيددُر صدد يَ ين، وروايدد  الم ق ددق، 
واي   . وهذه الرة

،  ددا  فددي ُ  َقنَبددرُغرلدد: الصددواّ: ولكببن طَفببْ  َعْلمبباِ  َيرلببة ُقنَبببر: 8، س393ص
الُ لددل فددي شددرح أبيددات ال مددل للبَرل َيواددية "وقدد  مددن ناددخ  مددن كمدداّ ادديبويه المددي 

  : وهي رواها أبو بكر َمبرمان هذا البيُت علم رواي  أخرق،
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َّ القيادددددديُّ مددددددن ضدددددد ف  قددددددوةةٍ   ومددددددا ُغلدددددد
 

 ولكدددددددددن َعلَدددددددددت  َعلمدددددددددا   ُغرلدددددددددُ  َقنبدددددددددر  
 

فددأقف ، بيدَت فيمدا رال دُت مدن شد ر التدرألدقولدم أ دد هدذا ال ولدم َيدذكر  أنةده للتدرألدق،
 . 175)" قيقمهمنه علم 

  : فكت  ثعل  إليه: 1، س394ص
 بدددددددددددددددددددددددرةاو ملكدددددددددددددددددددددددَت بددددددددددددددددددددددده َندددددددددددددددددددددددأَمنيهَ 

اددددددددددددددددددا وال َشددددددددددددددددددَت  ت   ممبددددددددددددددددددذللددددددددددددددددددم   َو  
 لدددددددددددددددددددو َمَلكدددددددددددددددددددوا نددددددددددددددددددداعونفت دددددددددددددددددددداك مَ 

 

ّل فَددددددددددددرُض   شددددددددددددكرو وشددددددددددددكَرك وا دددددددددددد
ددددددددددددُض منادددددددددددد شددددددددددددت اَ  لددددددددددددي فددددددددددددي  ا ه 

ددددددددددددددددوا إن َد الب ددددددددددددددددارَمدددددددددددددددددَ   َلمددددددددددددددددا َبضُّ
علم الرةغم مدن وضدوح  وقد أوردها الم قةق هكذا دون ضبر، مخملة  الوألن،األبيات  

أل البيت ال اني الذو يبدو فيه شي ل من القلدق  فدي رادم وبخاص  ع ، اخمالل وألناا
ورة كلمامه، براا باذه الصُّ علم ك درة مرا  مدي للمصدادر ، وقد أعوألمني ال يل  ،َوض 

 . وراماا بصورة أفضل المخملت  لمخري اا،
الرةلدددددّ فدددددي مددددداريخ  بغيددددد "  يدددددث ذكرهدددددا ابدددددن الَ دددددديم فدددددي، وأخيدددددراو و ددددددُت رلبمدددددي

كمّ أبو عبداللده بدن خالويده إلدم أبدي القاادم أ مدد بدن ال ادين : قال 1/110 لّ"
 : الَ قيقية ال انية 

 ب دددددددددددددددددددددددرةاو ملكدددددددددددددددددددددددَت بددددددددددددددددددددددده هنةدددددددددددددددددددددددأَمن ي
 لدددددددددددددددددددم يبمل دددددددددددددددددددل  و دددددددددددددددددددهل وال شدددددددددددددددددددت ت
اك َمنةددددددددددددددددددداعون لدددددددددددددددددددو َملكدددددددددددددددددددوا  َفتدددددددددددددددددددد 

 

ّل   فددددددددددددرُض  شددددددددددددكرو وشددددددددددددكُرَك وا دددددددددددد
 َ دددددددددددضُّ   َمن اددددددددددداشدددددددددددت ا  لدددددددددددي فدددددددددددي 

ددددددددددددددوالمددددددددددددددا بَ  ذند الب ددددددددددددددار  إعدددددددددددددددَ   ضُّ
 : 3، س397ص 

 وكندددددددددددددددددددُت أذلَّ مدددددددددددددددددددن ومدددددددددددددددددددٍد بقددددددددددددددددددداعٍ 
 

ُ  رأُاددددددددددددددددددددددده بدددددددددددددددددددددددالت ار وا     ُيَشددددددددددددددددددددددد َّ
 

 . 176)وا ي: الصواّ
 : 1، س398

ُّ عنددددددوةو   هددددددل أنددددددت ُمري ددددددي أيُّاددددددا القلدددددد
 

 فدددددي ا ميالادددددا م  نتدددددسل لدددددم َملددددد ُملدددددحَ ولدددددم 
 

بال عألو في أضداد أبي  :قال الم قةق ليامقيم الوألن. نت )أ ماايل همألة: الصواّ
. الريّ،  وأضداد ابن األنباروة
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وروايمده فدي ، عددةُماا  ال د  وعشدرون بيمداو   177)البيت من قصيدة لُك ي ر عدألةة: المةخري 
 : الديوان

ُّ َعنددددددوةو   هددددددل أنددددددت مري ددددددي أيُّاددددددا القلدددددد
 

 فدددددي ا ميالادددددا ولَدددددم  َمل دددددُح نتاددددداو لدددددم ُملَدددددم  
 .218/ 1، 418، 260/ 1وردت عدةة أبيات مناا في مقاييس اللغ   وقد 

 : س، 399ص
والو ده  ،ه تحر جا  حّت  يصادَ  مبن يعكبُل معبهوحدُ يعكل أحُدهم ء وكان بنو كنانة 

 .و َده
 : ، س411ص

ّل  وبندددددددددددددددديا أُصددددددددددددددددُرهأَ  ددددددددددددددددي ادددددددددددددددداغ  عمَّ
 

ّ  فكتددددددددددداَك  دددددددددددن َأَبدددددددددددٍ  علدددددددددددمَّ وعدددددددددددا  م 
 

؛ : الصدددددواّ فكتددددداَك، ن،ليادددددمقيم الدددددوأل  ،صدددددرُّهاأأَ : الّصبببببوا  ألنةددددده يخاردددددّ  فكتددددداك 
: الّصوا : َأب ٍ من  ي،عم   وُبَنيَّ : ، الصواّ في نوادر أبي أليدوَبني عمةي  178)ألوَ ه

، مدددن إبدددٍ ، أنشددددني : قدددال أبدددو أليدددد وقدددد نادددباا أبدددو أليدددد لضدددمرة بدددن ضدددمرة النةاشدددلية
 : وهو  اهلية  ،النةاشلية  المتضةل لضمرَة بن  ضمرةَ 

ددددددٍن فددددددي النَّددددددَدقَبَكددددددرت  ملوُمدددددد  ك ب ددددددد َوه 
دددددددددددددددد ّل َأَأصددددددددددددددددرُّها ُوَبندددددددددددددددديَّ َعم   ي ادددددددددددددددداغ 

 

دددددددددددددلل عليدددددددددددددك  َمالمَ   مدددددددددددددي وعمدددددددددددددابيَبا 
  ّ  فكتددددددددددداك  مدددددددددددن إبدددددددددددٍ  علددددددددددديَّ وعدددددددددددا

 
 :قال أبو ال ان وألاد األصم يُّ 

 أرأيددددددددددددت  إن َصددددددددددددَرَخت  بليددددددددددددٍل هدددددددددددداممي
    

 وخر ددددددددددددُت مناددددددددددددا عاريدددددددددددداو أ ددددددددددددوابي
وايددُ  إلددم أبددي أليددد   َشددن   :َر  ددت  الر  ددَبنَّ ر وَادداا  إب لددي علدديَّ و وَهادداهددل مخم  أم م ص 

الّ   . ب ا 

ددد، فدددال أصدددرُّ ُندددوقي: يقدددول واابدددُ  ، ال دددوعُ : ي  دددا  ل  مدددم أرويدددُه. والاَّدددَغّوابدددُن عم 
أل ُو والَ يا ُ   . الخ 

قداَل : والو ه، س  ابن مريم قاُل الحق  يذلك ع: الله بن مسعود، وقرأ عبد411ص
 .، قولكما في اللاان ال قَّ 
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 : الو ه: لٍ عن ِقيَل وقا –صّل  الله عليه وسّلم  –ونه  النبي : 11، س141ص
،: من قال يقول والمصدرق يٍل وقاٍل " لل ، َقو  َنادم عدن ق يدٍل : وفي ال ديث، وَقالل  وق يلل

"ذلدددك : اللددده بدددن ماددد ودوفدددي قدددرا ة عبد، "وهدددو مصددددرل ، فالقددداُل بمنأللددد  القدددول، َوقدددالٍ 
َل ال ق  : أنةه قالك ،عيام ابُن مريم قاَل ال قَّ   . 171)"َقو 

 : 9، س419ص
دددددددددددددددددددددددددددد رٍ  ذا ُاددددددددددددددددددددددددددددم ت  فددددددددددددددددددددددددددددي ش   : وا 

 
 كددددددددددددأنة فددددددددددددي أنياباددددددددددددا ب ددددددددددددد ه  دددددددددددد ٍ 

 الشةددرُر مددن قصدديدة ل بددد بنددي ال ادد اس،: المخددري  لببم أِقببْ  عليببه.: قببال المحقّببق 
 (181):لقا

 كددددددددددددأنة علددددددددددددم أنياباددددددددددددا ب ددددددددددددد َه  دددددددددددد ٍ 
 

 مددددددددددن اللةيددددددددددل نامم اددددددددددا ُاددددددددددالفاو ُمَبددددددددددرَّدا
ا ية كما ف ،وهي له  ي أمالي الأل ة

 : وقبله ، 181)
دا َد مددددددددددن أاددددددددددماَ  مددددددددددا قَددددددددددد مددددددددددألوة  مددددددددددألوة
 وقددددددددددددد أقاددددددددددددمت  باللدددددددددددده  ي مدددددددددددد  بيننددددددددددددا
 كددددددددددددأنة علددددددددددددم أنياباددددددددددددا باددددددددددددد ه  دددددددددددد ٍ 
 ادددددددددددددددددددددددددددددددددددالفَ  دن  أو ادددددددددددددددددددددددددددددددددددالفَ  ذارعٍ 

 

 وراَ ددددددددَ  ُاددددددددق ماو ب ددددددددد مددددددددا قددددددددد م لةدددددددددا
َل أمدددددددددددردا  هدددددددددددوقو أَبدددددددددددداو  مةدددددددددددم م دددددددددددوة
 مددددددددددن اللةيددددددددددل نامم اددددددددددا ُاددددددددددالفاو ُمَبددددددددددرَّدا

 َّّ  مناددددددا فددددددي الألُّ ا دددددد  أألبدددددددا إذا ُصدددددد
 : 182)، فقالهذا الم نم وقد أخذ الب مروُّ  

 كددددددددددددأنة علددددددددددددم أنياباددددددددددددا َب ددددددددددددَد ه  دددددددددددد ٍ 
 ُم ا ددددددددددددددُ  ماددددددددددددددٍك ُصددددددددددددددتةتت  ُبُمدامدددددددددددددد ٍ 

 

 إذا مددددددا ُن ددددددوُم اللةيددددددل  ددددددان ان ددددددداُرها
 مةقددددددددددٍ  صدددددددددداباَ   ددددددددددان اعمصدددددددددداُرهام 
  .ظبيُ  فيا: الو ه: ُكْل ريدا  هني ا    بيَ  فيا: قول المجنون: 8، س318ص 

  : قول أبي ذؤي : 419ص
م ين ُأري  اُددددددددددددددددددددددددددمُ وم لُّدددددددددددددددددددددددددددو للشةددددددددددددددددددددددددددام 

 
 أمض  ضددددددددددددد ُ الددددددددددددددةهر  لريدددددددددددددّأنةدددددددددددددي 

 .َُ ء أت ْع َ : والّصوا  
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  : 11س، 417ص
  : روقال ُكثيِّ  

الة فصددددددددددددددددد ن  كندددددددددددددددددُت كارهددددددددددددددددداو وا   يرني وا 
 

 ذا الم ددددددددددار   ُمددددددددددوألعُ  باددددددددددا يدددددددددا فدددددددددتنةي
مدن قصديدة بيدت ل ميدل ُب يند  ال: المخدري  أخبلّ ببه ديبواُن ُكثيِّبر.: قال المحقّبق 

كمدا فدي ، ُمولَد ُ : الصواّ: موألع، فصب رني: الصواّ: فصيةرني ،ُعدَُّماا اب   أبيات
 . 181)ديوان  ميل ب ين 

 َحبذنتاهايا ابن اّلذي : وأنشد والُحُذّنة، ،الُحّرة: ويقال لُيُذنِ : 15س، 419ص
: والُ دُذنةمان   المدي،: وفيده ،1012ذكر الم قةق أن الش  ر ل رير في ديوانده ص، باعُ 

 . 184)يا ابن الذو ُ ُذنَّماها: في ضبر الكلم  هو الّصوا لكنة ، اأُلُذنان  
 ُ ُذنةدد ،: فيقددال ،ومُتددَردُ ، يددا ابددن المددي ُ ددُذنةماها بدداعُ : قددال  ريددر:  دا  فددي اللاددان

 . 185)، ختيف الرةأسصغيُر األذنين: وُ ُذنة   ُذنة ، ور لل 
 . 186) مام ل : والو ه ،حمامة   هذا الشوَق إءّ وما هاَ   :1س، 411ص
  : ومثلُه قول ابِن المول : 1، س411ص

 والَ بددددددددددددددددددددددُد ال ُي اددددددددددددددددددددددُن الَ ددددددددددددددددددددددالَ  وال
 م  دددددددددددددددددُل ال مدددددددددددددددددار  الموقةددددددددددددددددد  الاَّدددددددددددددددددو   

 

بدددددددددددددددددددددداشددددددددددددددددددددددي ي مددددددددددددددددددددددل   او إالة إذا َره 
 ال ُي اددددددددددددددددددددددددددددددددُن إالة إذا ُضددددددددددددددددددددددددددددددددربا

،قددق أنة الشةدد ر لل كددم بددن عبدددل األذكددر الم   قةددق لددم يمنبةدده غيددر أنة الم  ادددوة
، وقددد ورد هددذان البيمددان فددي أك ددر مددن مصدددر لضددبر البيددت ال دداني بشددكل صدد يح،

  :  187)وروايمه في الص اح لل وهروة 
    الظَّادددددددددددددر  الم  دددددددددددددُل ال مدددددددددددددار  الُمَوقَّددددددددددددد

 
 إالة إذا ُضددددددددددددددددددددربا َمشددددددددددددددددددددياو ُي اددددددددددددددددددددُن 

 
ذا كُ ر بالَب ير الدََّبُر قيل الدََّبُر،: والموقي   . 881) إنةه لُموقَّ : وا 

 : قال جرير: 7، س413ص
دددددددددددن   كأنةددددددددددده ب دددددددددددد صدددددددددددكةَمي الَب يدددددددددددثَ م 

 
ّل مددددددددددنتةَ  مددددددددددن َ دددددددددد  ذار  األ ددددددددددَدل  َخددددددددددَر

 
 المي أ ال فياا الم قق علم ديوان  رير!! واي ،باذه الر   البيت مخملُّ الوألن،
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 :   181)الّصوا و
ددددددددددددددددددددن ب ددددددددددددددددددددد  َصددددددددددددددددددددكَّم َي الَب يددددددددددددددددددددثَ   م 

 
ددددذار  األ دددددل   ّل مَددددنتََّ  مددددن     كأنةدددده َخددددَر

 
يفانقال الّشاعر يصُ  ناق: 5، س433ص   : ة  نحرها لل  

 إنةدددددددده ال لدددددددددُ انُ ددددددددوا عناددددددددا َن ددددددددا فقلددددددددُت 
 

ُبددددددددددده  اُيرضددددددددددديكما منادددددددددددا َادددددددددددنامل وغار 
 

وبببال عببوو فببي  أبببو عمببر الكالبببّي فببي الخوانببة،: فببي تخريجببه قببال المحقّببق
 .ومقاييس اللغة ءبن فارس، المنقوص والممدود للفرّا 

وقد أخلة به  ، 110)الر من بن  اةاندفاو ُيناّ ل ب الن اب ، هذا البيت ممداف ُ : قلت
شددد ُره، وألبدددي عمدددر الكالبدددية 
صدددالح   112)ن دددا وهدددو بدددال نادددب  فدددي اللةادددان، ، 111) وا 

ُت  لَد الب ير عنه،، المنرق  :  111)وأنشد إذا الخمه، والنَّ ُو والنَّ ا م ن َنَ و 
لددددددددد  عناددددددددا َن ددددددددا  ُأنُ ددددددددوافقلددددددددت   إنةدددددددده ال  

 
 ُبددددددددددده  كما منادددددددددددا َادددددددددددنامل وغار  اُيرضدددددددددددي

 
 : وأنشد :1س، 439ص
َّ  ال  للر دددددددددددرف  إن أللَّدددددددددددت  قواُ مدددددددددددهُ  عيددددددددددد

  دددددددددوداو وم دددددددددداو فوقَددددددددده وَنددددددددددقو  َ َمل دددددددددتَ 
 

ُف يكُبددددددددو وأ ياندددددددداو ب دددددددده  َنَ ددددددددُس والرَّدددددددد  ر 
 ولدددددددديس َيقددددددددَوق علددددددددم ذا كلدددددددده فَدددددددددَرُس 

 
، ددددل وقددددد اددددقر   ددددا  فددددي )نتددددح الريددددّ  للَمقَّددددرو المةلماددددانية ن دعددددوقددددال فددددي المموك 

 : 114)هدفرا
َّ  ال   للرَّدددددددددرف  إن أللةدددددددددت قواُ مدددددددددهُ َعم ددددددددد

ل ددددددددددتَ   وُناددددددددددم ددددددددددوداو وبأادددددددددداو فوقَدددددددددده  ُ م 
 

 والرةددددددددرُف يكبددددددددو وأ ياندددددددداو بدددددددده َنَ ددددددددُس 
ددددددددددُل هدددددددددذا كلَّدددددددددده   التَددددددددددَرُس وكيدددددددددف َي م 

 
،: إذن ،الّصبببوا ُ  َّ البدددن  دددا  الصدددبةا  والبيمدددان  ولددديس كمدددا ذكدددر الم ق دددق، ال َعم ددد

 .الَبَرل َيواية 
  : وأنشدنا أبو علّي الّروذرّي لشاعر يهجو رجال   :1س، 441ص

  ّ ددددددد  لدددددددو كندددددددَت اددددددديتاو كندددددددَت غيدددددددَر َعض 
ٍّ ن دددددددددددكندددددددددددت  ن مددددددددددداو  كندددددددددددت أو  َم كلددددددددددد
 

  ّ  أو كندددددددددَت مدددددددددا و كندددددددددَت غيدددددددددَر عدددددددددذ 
يدددددددددَر َندددددددددد ّ يدددددددددراو كندددددددددت ع   أو كندددددددددت ع 

 
 . لم أهتِد إليه: قال المحّقق
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 ألوة  ياة ال يوان الُكبرق  للدَّميروة غيَر م)  ا  الشة ر في: قلت
  : وفيه 115)

 : وقال الشةاعر يا و ر الو 
 كندددددددَت غيدددددددَر عضدددددددّ لدددددددو كندددددددَت اددددددديتاو 

 كلدددددددددددّ ل دددددددددددمَ  كندددددددددددت ل مددددددددددداو أو كندددددددددددَت 
 

  ّ  أو كندددددددددَت مدددددددددا و كندددددددددت غيدددددددددَر عدددددددددذ
ّ  غيددددددددديدددددددددراو كندددددددددت أو كندددددددددَت عَ   َر َندددددددددد 

 
             ."غير" وَعير ال، ال ن م، ل م، إذن، الّصوا 

 : : وأنشدني مثله4س، 441ص
 كدددددددددددن رادددددددددددوراو لددددددددددو كندددددددددددَت مدددددددددددا و لدددددددددددم م

يددددددددددددرا دددددددددددداو ر  دددددددددددداو كنددددددددددددَت مخة  أو كنددددددددددددَت مخة
 

 أو كنددددددددددَت غيمدددددددددداو لددددددددددم مكددددددددددن َمريددددددددددرا
 أو كنددددددددددددددت ري دددددددددددددداو كانددددددددددددددَت الدددددددددددددددَّبورا

 أو كنَت برداو كنت ألماريرا 

مبَ اخبتال  فبي ترتيب  أشبطار ، 313ص، بال عبوو فبي )الُجمبان( :قال المحقِّق
 الّرجو.
 :  116)وفيه، بال عألو، الرة أل في )الكامل  للمبر د: قلتُ 

 لدددددددددددددو كندددددددددددددَت ري ددددددددددددداو كاندددددددددددددت الددددددددددددددَّبورا
 

 أو كنددددددددددَت غيمدددددددددداو لددددددددددم مكددددددددددن مريددددددددددراو 
 أو كنَت برداو كنَت أَلماريرا 

 و)م اضددددددددرات األدبددددددددا  ، ،114با دددددددد  الم دددددددالس  ص ) وهدددددددو بددددددددال عدددددددألو فددددددددي
 خم ر. 11/222بال عألو في الما ، و)المشبياات  البن أبي عون

 : وأنشد: 13، س441ص
 وكددددددددددددددددددددددددأن المصددددددددددددددددددددددددتة ات  ب نباددددددددددددددددددددددددا

 
قدددددددددددددددددددددددراق  مرامدددددددددددددددددددددددم با ددددددددددددددددددددددد ح الرة  لصة

 
دح  واي  مخملُّ الوألن،البيت باذه الر   وقد ذكر الم قةق أنةده فدي نادخ  )ّ  بالصة اص 

واي  يامقيم الوألن، الرةقاق  . وباذه الر 
وَمببن ذا الببذي ُيعطببي : مثببُل قببول اآلخببر حبباَو الكمببال،: وقولببه: 11س، 443ص

 .الكمال فيكُملُ 
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 3/581و)الخوانببة( ، 1/11( للفببرّا و فببي )معبباني القببرآنبببال عببو : قببال المحقّببق
  : وصدره

 أرد  لكيما ء ترى لي عثرة   

ربي  األبرار  البن عمار ال قتية الملقةّ بالغرير) ُناّ في: قلتُ 
(117 . 

 : 451ص
ُّ والشدددددددددددددددددددددبةان للمدددددددددددددددددددددوت  وال دددددددددددددددددددددي  والش 

 
 بددددددددددَّ مدددددددددن المدددددددددوت  إذا المدددددددددوُت أمدددددددددم

 
      ي  مااددددد  دا فددددددقدددددا  كمدددددالبيدددددت ل مةددددداّ بدددددن ور : قلدددددتُ  .لبببببم أهتبببببد إليبببببه: المحقّبببببق

 . 118) ادالظةرف
 إذا أشرَ  في جوٍ  جباحّت  : وأنشد الفرّا : 1س، 471ص
و)مجالس ثعل (  ،39)المنقوص والممدود( للفرّا  ص بال عوو في: المحّقققال 
 .118ص
دددا : قلدددت ُّ لل  ة نة ، " دددوٍف  بدددا" وقدددد أنشدددده التدددرةا  . 111)هدددذا الرة دددأل ُيناددد مدددا هدددو وا 

" بتضد ّل ،  بدا"اف  " دوف" إلدم "" دوف  بدي صدوا أنةده  إال، والدذو قالده فدي الَ َبدم وال  
لاا، وهم في البيت ا  أوة : أراد، اداكباو مامادك باو  ما هدا  دم داو : ألنةه من قصيدة لل  ة

 . 200)ي ني ال مار، أو  ُبن ور  ، فمرك الامأل،  بأ يا هذا
  : قال جرير يرثي ابنه سوادة: 1، س483ص

  لددددددددددددو ُمقلمَددددددددددددي ل ددددددددددددم  ي اددددددددددددوادةَ ذاكددددددددددددم 
 

ّ  ال دددددالي دددددُر فدددددوق الَمرقَددددد  بددددداأٍل ُيصرص 
 

 .1/256وال قد التريد، كما في ديوان  رير، اوادةُ : والو ه
 : قال أبو ذؤي : 4س، 483ص

َن وال يُّددددددددددددددددوقُ   َمقَ ددددددددددددددددَد راب ددددددددددددددددي    فدددددددددددددددورد 
 

دددددددددددددَربا  خلدددددددددددددَف الدددددددددددددنة م ال يمملَّددددددددددددد ُ   الضُّ
 

واي   البيُت من الكامل،  : الّصوا و الم قةق مخملُّ الوألن،المي أوردها وهو باذه الرة
َن وال يُّدددددددددوُق مق دددددددددَد راب ددددددددد   الضددددددددددد   فدددددددددَوَرد 

   
 الُضدددددددددددربا  خلدددددددددددَف الدددددددددددنة م  ال يمملةدددددددددددُ  

 
 

دددَربا    مدددن عينيةددد  أبدددي ذ يدددّ المشددداورة، وهدددو لدددذين يضدددربون بالقدددداح وا ددددهم ا: الضُّ
ّل   . 201)ال يمقدةم: ال يمملة  ،والرةابي : ال افظ األمين، ضار
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 وانُتِعَل ال ِّل   فصار َجْوَربا: 15، س484ص
 . 202). قلت الرة أل ألبي الن م ال  ليبال عوو: قال المحّقق

 .*وُلب ُس : وصوابه: عبا ةٍ  وِلبُس : : من ِشعر ميسون الكلبّية4، س481ص

وُيسبتعمل ذلبك فبي الكلبِ  والبذِّ ِ   ،َعَوى يعوي ُعوا   فهبو عباوٍ : ويقال: 488ص
 : دنا ابن عرفةإذا هجا: أنش والشاعرُ 

 رميمُدددددده ي وعدددددداٍو َعددددددَوق مددددددن غيددددددر شدددددد
واة كأنةادددددددددددددددددددا ُخدددددددددددددددددددرو   بدددددددددددددددددددأفواٍه الدددددددددددددددددددرُّ

 
 بقارعدددددددددددددددٍ  أنتاُذهدددددددددددددددا مقردددددددددددددددر الددددددددددددددددَّما
 قددددددددددددددرا ُهندددددددددددددددوانية إذا هددددددددددددددألة صددددددددددددددمَّما

 
.، والشَّاعر  : الصوا   َخرو ل

 : 1، س489ص
ُل الق دددددددددددددددَرقُادددددددددددددددأب  ر و ادددددددددددددددي إنةددددددددددددددده أوة
 

 وأبددددددددددذل م روفددددددددددي لدددددددددده دون ُمنَكددددددددددرو
 

: وقد َذكر الم قةدق أنةده فدي ديدوان ُعدروة وهو من الرةويل، الوألن، باذه الرواي  مخملُّ 
وروايد  البيدت فددي ، ولدو أ بدت مدا فددي الددةيوان الادمقام وألن البيدت، أُيادت ُر بددل أبادر

 : مناوباو ل روة بن الورد، شرح ديوان ال ماا  للمةبريألو
ُل القدددددددددددددددرق  أُيادددددددددددددددت ُر و ادددددددددددددددي أنةددددددددددددددده أوة

 
 وأبددددددددددُذُل م روفددددددددددي لدددددددددده دون ُمنَكددددددددددرو

  : من شعر بّشار: 5، س491ص 
 ه ددددددددددددددددددددودَ إلددددددددددددددددددددم عمددددددددددددددددددددر   دعدددددددددددددددددددداني

 
َضدددددددددددددددم    وقدددددددددددددددوُل ال شددددددددددددددديرة ب دددددددددددددددرل خ 

 
 . وُده، عمرَ : والو ه
 ،وكتبتبه باليبا  إذا َكسبرَ  القبا  َقصبرَ ، ِقرى ال بي ،: َرىالقِ : 8س، 491ص

ذا فتحببب  القبببا  مددتبببه وكتبتبببه بببباألل ،  ،ِقبببرا َقَريببب  الّ بببيَ  أقريبببه : فقلببب  واِ 
 . 201) و راقَ : الّصوا و

 : فقال  أي  األوطاِن أح   إليِك،: وقيل ألعرابّية: 7، س511ص
ُّّ بددددددددددالد  اللدددددددددده مددددددددددا بددددددددددين َمددددددددددن     أ دددددددددد

 علدددددددددددية ممدددددددددددا مي بدددددددددددالدل بادددددددددددا ن يردددددددددددت
 

َّ ادددددددد اُباا ٍّ أن مصددددددددو  وبددددددددين َعددددددددذي
ُل أرٍض مددددددددددددددسَّ  لدددددددددددددددو ُمراُبادددددددددددددددا  وأوة
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البيتببببان للّرقبببباع بببببن قببببيس األسببببدي فببببي أمببببالي : قببببال المحقببببق فببببي التخببببريج
 .نوط واللسان،، 1/83قاليال

 : 204)  لّ، أنشدنا أ مد بن ي يم النة ووة : والذو في أمالي القالي
ُّّ بددددددددددالد اللدددددددددده مددددددددددا بددددددددددين َمددددددددددن     أ دددددددددد
ُّ ممدددددددددددا مي  بدددددددددددالدل بادددددددددددا  دددددددددددلَّ الشةدددددددددددبا

      
َّ َاددددددددد اُباا  إلددددددددية وَاددددددددلَمم أن يصددددددددو
 وأولُّ أرٍض مددددددددددددددسة  لدددددددددددددددو مراُبادددددددددددددددا

 
ولدم يدذكر  ،ن قديس األاددوة للرَّقداع بداألمالي  في الاامش أناةا وقد ذكر ناشرو)

قدداع فددي المددمن وقددد وردت األبيددات فددي )الكامددل  للمبددر د مدد  اخددمالٍف ، القددالي أناةددا للرَّ
و"با ددددددد  ، ناايددددددد  األّر ) وكدددددددذا فدددددددي، م دددددددألوةة ألعرابدددددددية  676، 406ص، يادددددددير

وفددي اللاددان ، ألعرابددية ، 682، وفددي ألهددر ا داّ، و"ال ماادد  البصددرية "، الم ددالس"
أورد الشدد ر  272ص، وفددي اددمر ال لددي، ممددم" أندده رقدداع بددن قدديس األادددوة  ،نددور"

ّة ، 2/276، المددددرأة مددددن ريدددد  وكددددذا فددددي م اضددددرات الراغددددّ وُناددددبت فددددي "الم دددد
" البن الدةمين   . 205)والم بّو

 .  ، فل لةاا الرَّفاع، ال الرَّقاعوقد ُنابت ألعرابية 
 : لفيقو ،رثي أخاهوي، وهذا الّشعُر لمعدي كر  يمدح أباه :11س، 511ص

ددددددددد  شدددددددددادُمك إذ مدددددددددد ي ولدددددددددويدددددددددا ابدددددددددن ُأم 
 لضددددددددددددددربت األعدددددددددددددددا  دونددددددددددددددك  مةددددددددددددددم

 
ّ   غيددددددددددرَ عددددددددددو مميمدددددددددداو وأنددددددددددَت   م ددددددددددا

ُّ أو مبدددددددددددددددألة  يةدددددددددددددددابي  َيلُدددددددددددددددغَ  ددددددددددددددد  الرَّ  
 

 . 206)غيرُ : الصواّ
 :قال الشاعر: 1، س511ص

 ه  ال مددددددددددد أاددددددددددقم اللدددددددددده بلدددددددددددمنا ب شدددددددددديبم  
   

ذ المردددددددددرُ   وقدددددددددد فقددددددددددنا الَ يدددددددددا وا لدددددددددوَّ
 قال المحّقق لم أهتِد إليه. .بشيب   : الّصوا  

المرةلّ قددد  بندددت أبدددي صدديتية بدددن هاشدددم بدددن عبددددالبيمدددان مددن قصددديدة لُرقي :التخبببريج
قالمادددا فدددي اامادددقا   وهدددي والددددُة مخرمددد  بدددن نوفدددل، بندددت عدددمة ال بةددداس، الااشدددمي ،
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وهددددو غددددالمل قددددد ، صددددلةم اللدددده عليدددده واددددلةم، المرلّ لقددددريش وم دددده راددددول اللددددهعبددددد
 . 207)أيت 
وذلددك أنةدده كانددت فددي  المرةلّ بددن هاشددم لُنددور و ادده،" كددان يقددال ل بدددشدديبُ  ال مددد  "و

 . 208)ال مدفُام ي شيبَ  ، ذ ابمه ش رةل بيضاُ   ين ُولد
 : وقال ابن الّرومي: 3، س519ص

 إنة َمددددددددددددددددن ادددددددددددددددداَ ه الألمدددددددددددددددداُن بشددددددددددددددددي 
 

 امددددددددددددددددددرٍئ بددددددددددددددددددأن  يماددددددددددددددددددلةم أل دددددددددددددددددقَّ 
 

 . قُّ والو ه ألَ 

  .غيرُ  ف اُدكأم : والو ه: صاح ييرَ  فؤاَدكأم  أتصحو: قال جرير: 4، س519ص

 ....رأسي حاك  لوُنه  ترى أّما: وقال ابن دريد :9، س519ص
 . 201)رأاي َمَرو  ا إمة : والصوا 

 : وَأنشَدنا لمخّلد الموصليّ : 11، س511ص
  ّ دددددح الشدددددي  إن مكدددددوني  ألعدددددت  مدددددن َوضة

 
ددددددددددددددددني  بدددددددددددددددده إذ َرمدددددددددددددددداني فمددددددددددددددددا خضة

 
ني: الّصوا   .فما خصة

 : وقال آخر: 5س، 511ص
 إذ عبددددددددددددددددددت  بالشةدددددددددددددددددديّ ُأبدددددددددددددددددددكلددددددددددددددددددم 

 
دددددددددددد و مددددددددددددن عمددددددددددددا م ال كمددددددددددددا  مة  إال ع 

 
  : المصويّ

 لدددددددددددددددم ُأبدددددددددددددددد ل  إذ عبدددددددددددددددت  بالشددددددددددددددديّ إال
 

دددددددددددددددد و مددددددددددددددددن عمددددددددددددددددا م ال كمددددددددددددددددا   عمَّ
 

،: قلددت .قددال الم قةددق: لددم أهمددد إليدده  األبيددات ممناألعدد  الن اددب  بددين دعبددل الخألاعددية
عبددد ،وأبدددي عوانددد  الكامدددّ ،  210)وان دوُنادددبت ألبدددي عددد ل،وهدددي ليادددت فدددي ديدددوان د 

علدم مدا فيده مدن اخدمالل ، لدم أبددك، ال كمدا ضدبراا الم قدق ،لَبددة لدم أُ  :الّصوا و
 )إال  إلم الصدر. بدة من نقل فكان ال، في الوألن
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 : وقال جرير: 11، س511ص
 ُمكلةتنددددددددددددددددددددددددددددي م يشددددددددددددددددددددددددددددَ  آل أليدددددددددددددددددددددددددددددٍ 

 
  ّ ددددددددددددددنا  وَمددددددددددددددن  لددددددددددددددي بددددددددددددددالَمرقةق  والصة

 : وقالوا 
 ال مضددددددددددددددددددددددددددددددددددمة كضددددددددددددددددددددددددددددددددددم  أليددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 
 مددددددددا ضددددددددم ي ولدددددددديس م ددددددددي شددددددددبابيو 
 

 الُمرقَّدددق،، أليدددٍد .. ال َمُضدددمة َكضدددم  : وقالدددت:  211)كمدددا فدددي ديدددوان  ريدددر والصدددواّ،
وكدان  ريدر اشدمرق  اريد و مدن ر دل يقدال لده أليدد ، "الصةال ق" وفيه وليس الَمرقةق،

 و  لددت  م ددنُّ إلددم أليددد، وكرَهددت  خشددونَ  عيشدده، فَتَركددت   ريددراو، مددن أهددل اليمامدد ،
 : 212)ل  ريرفقا

 ُمكلتنددددددددددددددددددددددددددددي م يشددددددددددددددددددددددددددددَ  آل أليدددددددددددددددددددددددددددددٍ 
 

  ّ ددددددددددددددنا  وَمدددددددددددددن  بدددددددددددددي بدددددددددددددالُمرقَّق  والص 
 

  : وقالت
 ال َمضددددددددددددددددددددددددددددددددددمُّ كضددددددددددددددددددددددددددددددددددم  أليدددددددددددددددددددددددددددددددددددٍ 

 
 ومددددددددا َضددددددددم ي ولدددددددديس م ددددددددي َشددددددددبابي

 
  : : وقال آخر15، س511ص

َّ الح بياضدددددددددددددهُ  دددددددددددددا رأيدددددددددددددُت الشدددددددددددددي  ولمة
 

ددددددد بَمقدددددددرق  يّ مر بدددددددارأادددددددي قلدددددددت للش 
 

دددامكمدددا فدددي  مااددد  أبددد، بالتدددا ، ر قبَمتددد: صبببوابه ، م قيدددق عبداللددده ال اددديالن، ي ممة
 .وهذا من أخرا  الرةباع ، 1/558

 : وقال آخر: 1، س511ص

 والغددددددددددددددددددددددددددددوانيمبدددددددددددددددددددددددددددديةُض  وقا لدددددددددددددددددددددددددددد ٍ 
 عليدددددددددددددددك الخردددددددددددددددُر علةدددددددددددددددك أن مُدددددددددددددددد نم

 
 َنددددددددددددددددوافُر عددددددددددددددددن م ال دددددددددددددددد  القميددددددددددددددددر

  بُان  دددددددددددددددددورُ إلدددددددددددددددددم بددددددددددددددددديٍض مدددددددددددددددددرا
  

 : فقل  لها 
ُّ نظيدددددددددددددددددددددددددددددُر ال  ُعمدددددددددددددددددددددددددددددرومشدددددددددددددددددددددددددددددي
 

داو و ددددددددددددددده النةدددددددددددددددذير    ولادددددددددددددددُت ُمادددددددددددددددو 
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البيمان األول وال اني بروايد  : قلتُ  .3/5 بال عوو في  العقد الفريد : الم قققال 
أمةدا ضدبر األبيدات كمدا فدي "ال قدد  .ويبدو أنةه لم يمنبةه لدذلك، الم قةق مخمالة الوألن

غيددَر أنةده لددم يضدبراا بشددكل  التريدد"، الددذو ذكدره الم قةددق مصددراو لمخددري  األبيدات،
  : من الوافر ل قد"،ا" وروايماا كما هي في اليم،

 وقدددددددددددددددددددددد رأم ندددددددددددددددددددددي مقدددددددددددددددددددددولوقا لدددددددددددددددددددددٍ  
ر دددددددددددددددددددددددددددُر أن مُددددددددددددددددددددددددددددَنم  عليدددددددددددددددددددددددددددَك الخ 

 
 ُأرق ددددددددددددددددُ  عارضدددددددددددددددديَّ مددددددددددددددددن الَقميددددددددددددددددر  

 ُانة ُ دددددددددددددددددورُ  بمدددددددددددددددددرا   إلدددددددددددددددددم ب ددددددددددددددددديض
 

ُّ : فقلُت لاا  .داو و ه النةذير  ُر عمرو، ولاُت ُماو  نذيالمشي
، بد  اللده بدن عمدر بدن م اويد  بدن عمدر بدن عموهدو م مةدد بدن عبد واألبيات لل مبية

مدددوفي ادددن   مددداٍن  شدددمس،صدددخر بدددن  دددّر بدددن أميةددد  بدددن عبد بدددن أبدددي ادددتيان بدددن
 . 211)وعشرين وم مين
وقال ال مبية : الكامل" للمبةردوروايماا في "

(214 : 
 وقا لددددددددددددددددددددددددددددٍ  مبدددددددددددددددددددددددددددديةض والغددددددددددددددددددددددددددددواني
ردددددددددددددددددددددددددددُر أن مُددددددددددددددددددددددددددددَنم  عليدددددددددددددددددددددددددددك الخ 

 
 نددددددددددددددددوافُر عددددددددددددددددن م ال دددددددددددددددد  اَلقميددددددددددددددددر  
 إلدددددددددددددددددم بددددددددددددددددديٍض مدددددددددددددددددرا ُبُانة ُ دددددددددددددددددورُ 

 : فقلت لاا 
ُّ نددددددددددددددددددددددددددددددذ  يُر عمدددددددددددددددددددددددددددددددروالمشددددددددددددددددددددددددددددددي

 
داو و ددددددددددددددده الندددددددددددددددذير  ولادددددددددددددددُت ُمادددددددددددددددو 

 
دا َوفَدد عبدُدالمرةلّ علدم اديف بدن ، كذلك وُيناّ الش  ر، ل بدالمرةلّ بن هاشدم لمة

َّ ل يمدده، َب ددث إليدده  اريدد و، ،ورأق ل يمَدده بيضددا َ ، ذو يددألن دد ، ليخض  ر ددرل  وم اددا خ 
 : 215)المرةلّفأنشأ عبد

ّ  فددددددددددددددددددددددددددالغواني دددددددددددددددددددددددددد  وقا لدددددددددددددددددددددددددٍ  مخضة
 

 لقميددددددددددددددددر  نددددددددددددددددوافُر عددددددددددددددددن م ال دددددددددددددددد  ا
 

  : فقلت لاا
ُّ نددددددددددددددددددددددددددددددذيُر عمدددددددددددددددددددددددددددددددرو  المشددددددددددددددددددددددددددددددي

 
 داو و ددددددددددددددده النةدددددددددددددددذير  ولادددددددددددددددُت ُمادددددددددددددددو  

 
 ُّ  وليس كما ضبره الم قةق الكريم. نذيُر عمرو، علةك أن  ُمَدنةم، ،مبيةض :الصوا
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 : الوافر: وقال الفرودق :س، 514ص
 وافددددددددددددددددددددداو َاددددددددددددددددددددَرق إلينددددددددددددددددددددا فأفضددددددددددددددددددددحَ 

 
ٍّ يُر دددددددددددددددم إيابدددددددددددددددا  وأبغدددددددددددددددَض غا ددددددددددددددد

 
ددددا ،، خمددددلُّ الددددوألنوايدددد  مالبيددددت باددددذه الر   وبدددددأها  والقصدددديدة قالاددددا فددددي مدددددح ال  ة

  : الّصوا ول لة ، بال ديث عن الشةيّ
 و إليندددددددددددددددددددداأأفضددددددددددددددددددددح وافددددددددددددددددددددداو ُاددددددددددددددددددددرة 

 
ٍّ يُرَ ددددددددددم إيابددددددددددا   216)وأبغدددددددددض غا دددددددددد

 
 : وقال ُعبيد :1، س515ص

 وانقضدددددددددددددت آ دددددددددددددالام لدددددددددددددذةامي ذهبدددددددددددددت
 ذهبددددددددددوا إلددددددددددم أ ددددددددددٍل فأضدددددددددد م كلةاددددددددددم

 
 وبقيددددددددددددددُت ب دددددددددددددددهم ولاددددددددددددددُت بغددددددددددددددابر

 وهددددددددددددددم ب ددددددددددددددين الندددددددددددددداةظر   يمبدددددددددددددداي ون
 

 َمبن ُولبد معبك، وهبو ،ِلدة: الواحدة ِلداتي،: صوابها: لذاتي وقال َعبيد، :الصوا 
 . 217)يمماب ون: الصواّ: يتبايعون

  : قال ابُن أبي فنن: 7، س518ص
 مدددددددددددن عددددددددددداش أخلتدددددددددددت  األيدددددددددددام  دةمددددددددددده

 
 وخانددددددددددددددَه   قمدددددددددددددداه الاَّددددددددددددددمُ  والَبَصددددددددددددددرُ 

 
 . 218). والش  ر ُيناّ أل مد بن أبي فننأخلقت  : أخلتت صواُباا  
 .ففتِّح لعينك أو يّم ِ  وَأكُحْلِك بالّصاِ  أو بالَجال،: وأنشد: 9، س534ص

أ ال الم قةق لمخري  ش ر أبي الم لةم الُخناعية الُاذلية علم شرح أش ار الادذليةين 
 : 211)غيَر أنة نصة البيت في شرح أش ار الاذليةين

ددددددددددددددددددددد ُ لدددددددددددددددددددددَك بالصة ّ  أو بدددددددددددددددددددددالَ الوَأك   ا
 

دددددددددددددددددددددددد  ض  َفتق ددددددددددددددددددددددددح  ل ينيددددددددددددددددددددددددَك أو غم 
 

.  220)حإذا متدددمة  كمدددا ُيَتقَّدددح الدددورُد، افدددمح عينيدددك،: حم ندددم فق ددد: قدددال أ مدددد بدددن عبيدددد
 فعمسيُ  في ليلين بالشِّعر والد َج : ئوقال الحسن بن هان: 1، س537ص



 172 

ا البدن وهمد، )أو ديدوان أبدي ندواس  ب ميد  رب امده أخلة باما ديوانده: قال الم قق
 الم مأل في ش ره. 

 :*قال ابن الم مألة ، ال لل ان بن هان ، والبيُت البن الم مألة ، بالشَّ ر: الصواّ

 ادددددددددددقم نَي فدددددددددددي ليددددددددددددٍل شدددددددددددبيٍه بَشدددددددددددد رها
 فب دددددددددتُّ لدددددددددَدق ليلدددددددددين بالشَّددددددددد ر والددددددددددَُّ م

 

  ّ  شددددددددددددددددبياَ  خدددددددددددددددددَّي اا بغيددددددددددددددددر  رقيدددددددددددددددد
 وُصددددددبَ ين  مددددددن كددددددأٍس وو دددددده   بيددددددّ

"  همدددا ال  دددالبي في"لبددداّ ا داّ"وهمدددا ممدددداف ا الن ادددب  فقدددد عألا  و"خددداصة الخددداصة
ومددن ُغددَرر ": قددال ال  ددالبي، هددد 100)ت ل بداللدده بددن عبداللدده بددن ردداهر الخألاعددية 

 : ش  ره وررفه قوُله
 ادددددددددددقمنَي فدددددددددددي ليددددددددددددٍل شدددددددددددبيه بَشدددددددددددد رها
 فمددددا أللددددُت فددددي ليلددددين َشدددد ٍر ومددددن ُدَ ددددم

 
  ّ  شددددددددددددددددبياَ  خدددددددددددددددددَّياا بغيددددددددددددددددر  رقيدددددددددددددددد
  ّ   "*وشماددددددددين مددددددددن راٍح وو دددددددده  بيدددددددد

  
 : 5س، 537ص

 و مدددددددددراَ  قبدددددددددل المدددددددددأل  صدددددددددترا  ب دددددددددده
 

 أمددددددددت  بددددددددين  ددددددددوبي نددددددددر س وشددددددددقا ق
 

وقد خرة اما الم ق ق من ديوان ابن دريد ، ناّ ابن خالويه البيمين البن دريد
 علم اخمالف رتيف في الرواي .

"فصددددول  فددددي، وقددددد و دددددُت البيمددددين مرددددابقين لمددددا  ددددا  فددددي شددددرح المقصددددورة
 .البن الم مأل ر"المما يل عن مباشير الارو 

 : 8، س538ص
 وكدددددأٍس ادددددباها المة دددددُر مدددددن أرض بابدددددل

 
 فددددي األعددددين النُّ ددددل البددددينكرقةدددد  مددددا  

 
وبددال ، وعددألاه ليأليددد بددن م اويدد ، خددرة  الم قددق الشدد ر مددن ال ماادد  الشدد ري 

 .الارور"  قرّعألو في "
وفدي ديدوان ، م قيدق واضدح الصدمد، األبيات ليأليد بن م اوي  في ديوانده: التخريج
، وهددو مصدد يفل بدديةن، وكددأٍس اددباها الب ددر: وروايدد  البيددت األول، 1/108الم دداني
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ولل ادين ، 518وأخدلة بادا ديواُنده، 114ولمالم بن الوليد في فصدول المما يدل ص
"كرقةد  : 156، وهي في ش ر ال اين بن مريدر األاددو، بن مرير في ال ماا ا

ن": الّصوا  ".البين ما   .1/108لل اكروة ، الم انيكما في ديوان ، "ما  الُمأل 

 مسٍك ورودُسليَل  َأهَدى إلّي أخ  لي : الصمد بن المعّذل: وقال عبد11س
وذكددددر  وقددددد ناددددّ ابددددن خالويدددده األبيددددات ل بدالصددددمد بددددن الم ددددذل.، َاددددليلَ : الو دددده

. قرّ الارور"" وأنةاا ُنابت في، الم قق أنة ش ر عبدالصمد قد أخلَّ باا  لل دووة
م مدددد بدددن عبددددالر من بدددن أبدددي عريددد  ، شددد ر ال ردددوو وقدددد و ددددت األبيدددات فدددي

 .*هد 250)ت ال روو
  : وقال َعدي  : 15، س531ص

ُّ يددددددددددددأمُر بالَ تدددددددددددداف  وبددددددددددددالمُّقم  والشددددددددددددي
ُّ فمدددددددددددددا لددددددددددددده م ويدددددددددددددل مدددددددددددددركَ   المشدددددددددددددي

 
ليدددددددددددددده آل ال قددددددددددددددُل  يددددددددددددددُث يدددددددددددددد ولُ   وا 
 ومضددددددددم الشَّددددددددباّ فمددددددددا إليدددددددده اددددددددبيلُ 

 
وهدي ممناألعدد  ، ليادت ل ددوة األبيدات : قلدتُ  .أخبّل بهبا ديببواُن َعبديّ : قبال المحقّبق

ومُنادّ كدذلك للُكميدت بدن م دروف ، فاي لى دوص األنصداروة فدي ديوانده، النةاب 
 . 221)األادوة 

 "مرك" كما ضبراا الم قةق. ال، نألل المشيّ: الّصوا و

  بها إلب  صبديق يسبتدعيه لينبس وَكت ،: وقال عبدالصمد بن المعّذل538ص
 : به

 بتقدددددددددددددددددددددددددددددددددو مة ددددددددددددددددددددددددددددددددألَّوكنددددددددددددددددددددددددددددددددَت ال
 ية أ ل لددددددددددددددددددددددددددددددددددديأهددددددددددددددددددددددددددددددددددددق إلددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 
 وعشدددددددددددددددددَت مدددددددددددددددددا عشدددددددددددددددددَت ب ددددددددددددددددددو
 ُادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددليَل مادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٍك وورد  

 .(111)الَعدويّ  قط  الس رور  إل   وُنس  في أخّل بها شعُره،: قال المحّقق 
،: الصواّ: قلت ، الَ رووة  : وفي قرّ الارور ب د البيت ال اني وليس ال دووة

  ّ  أرقة مددددددددددددددددددددددددددددددددن دمدددددددددددددددددددددددددددددددد  صدددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 يشدددددددددددددددددددددددددددددددكو صدددددددددددددددددددددددددددددددبابَ  و دددددددددددددددددددددددددددددددد
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 .كما ضبراا الُم قةقال  بالكار، كنَت المَ أل و،

رةيد  مدولم بندي ليدث بدن بكدر بدن عبدد الر من بدن أبدي عبدن عبددم مد : وال رووة 
وكددان شدداعراو مددن  ، بصددروة المولددد والنشددأة،الر منن كناندد ، ويكنةددم أبددا عبدددبددامندداه 

كددان شدداعراو ،  221)هددد 250)ت شدد را  الدولدده ال بااددي  امةصددل بأ مددد بددن أبددي د اد
 وكدان مول داو بدالخمر، و دالوة م انيده، ل ألال  ألتاظده، ه أ دل،فصي او ال يكاد يمقدةم

ناو عليادددا، ،مشدددماراو بادددا وقدددد اخدددملر شددد ُره بشددد ر م مدددود  أك دددُر أشددد ار ه فيادددا، ُمددددم 
الوةراق وأبي ال ماهي 
(224 . 

 : وقال أبو الوليد ال ار ية 
 مندددددددددددددددادم عاددددددددددددددددهمفىشدددددددددددددددربنَّ علدددددددددددددددم 

 
َّ غيدددددددر  مصددددددددَّد   َّ الكدددددددروم شدددددددرا   لَددددددد

 
.، تاألبيا أخلَّ باا ش ُره. وقد و دُت : قال الم قق وقد ناباا ابن خالويه لل ار ية

 : وصواّ البيت األول، وقد عألاها لمالم بن الوليد، األبيات في فصول المما يل
 اعلددددددددددددددددم مقددددددددددددددددادم عادددددددددددددددددهوألشددددددددددددددددربنة 

 
َّ غيدددددددر مصددددددددةد َّ الكدددددددروم شدددددددرا   لَددددددد

 
رمخددا  : صدددر الرابدد  :كمددا يددأمي : ددم ذكددر الم قددق روايدد  البيمددين الرابدد  والخددامس

والصددواّ ، هنددا "رمخددا "د وال م نددم لدد رمخددا  م ددذره.: وكددذا صدددر الخددامس، م ددذره
 : فصول المما يل"": كما في

 ومخددددددددددددداف م ددددددددددددددره فدددددددددددددي لم مدددددددددددددا بادددددددددددددا
 

 فالددددددددددددددددم  بدددددددددددددددين م ددددددددددددددددٍُّر ومصددددددددددددددد ُّد
، الم قدق بدين صددر البيدت الرابد  وعُ دأل البيدت الخدامس أو، وقد خلر ابن خالويه 

 .*ا  ا  في فصول المما يلوصواّ الرواي  م

  : و عمرو عن   لّوأنشد أب
 ي مل دددددددددددددددددن أوعيددددددددددددددددد  الُمددددددددددددددددددام كأنةمدددددددددددددددددا

 
ل ناددددددددددددددددددددددددا بأكددددددددددددددددددددددددار ع  النَّغددددددددددددددددددددددددران  ي م 
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الش  ر مناّو للاةرو  الرةفةا  فدي : قلتُ  بال عألو في الم اني الكبير.: قال الم قةق
 .واُباا: الن غران  ص: النَّغران،  225)وهو في ديوان الرَّفةا ، نااي  األّر للنُّويرو

 .ّن البببديَك مبببن صبببالحي طيبببوركمَخب بببْرُ  أواللبببِه لقبببد : فقالببب : 11، س154ص
 .بالبنا  للم اول رُت،لقد ُخب   :والو ه
  : : أنشد أبو عمر عن ثعل 11، س541ص

 الَمدددددددددددال َميدددددددددددألرو َعت دددددددددددر أيةددددددددددداَم َألَ دددددددددددفُ 
 

دددددددددددددددددلٍ  وَأغدددددددددددددددددضُّ كدددددددددددددددددلة   ريةدددددددددددددددددان َمر   
 

، بضددبر الم قةددق، والبيددتُ ، "المعبباني الكبيببر  البيبب  بببال عببوو فببي: قببال المحقّببق
، بر   مخملُّ الوألن    : الّصوا ، ووالضَّ

 الَمدددددددددددال م  دددددددددددألرو َعتَدددددددددددرأيةددددددددددداَم ألَ دددددددددددُف 
 

دددددددددددددددددلٍ وأغدددددددددددددددددضُّ كدددددددددددددددددلَّ   َريةدددددددددددددددددان ُمَر َّ
 

 المادددذيّ" لىألهدددرو،" فقدددد ورد فدددي، هدددذا البيدددُت ورد فدددي مصدددادر ك يدددرة: التخبببريج
،وفددي " غضددض، البددن ادديده، "وفددي "الم كددم َرَ ددل، ، غضددض التددا ق" للألمخشددروة

وقد ورد في ، ، بال عألوضض، رمل، ر ل، بال عألو، و"الما "، ر لغ "والةلاان"،
هددددد   ددددا  فددددي 240ي" للقددددالي م ددددألوةاو ألبددددي ال مي ددددل عبداللدددده بددددن خالددددد )ت"األمدددال

م أبدي ب دد أن قرأنداه علد، بيدت أبدي الَ مي دل ، واألنا أبا عبداللده عدن 226)األمالي""
 : ُمص ة ين لهبكر بن ُدريد 

دددددددددددأَلرو َعتَدددددددددددَر الَمدددددددددددال  َأيةددددددددددداَم ُأل  دددددددددددُف م   
 

دددددددددددددددددٍل َريةدددددددددددددددددان  وَأغدددددددددددددددددضُّ كدددددددددددددددددلَّ ُمَر َّ
 
ددفُ : فأخبرنددا عددن أ مددد بددن ي يددم باددذا المتاددير قددال  راّ،المةدد: والَ تَددرُ ، ُألددب ُس : ُأل  

ُأنقُصده وأشدَرّ  :وأُغدضة ، التضدا : والَمدال، أ رُّه عليه مدن الُخديال  والنةشدار: يقول
ددلوا مددا فيدده، : وقددال ادد دان: قددال ، ممملدد :وريةددان، أل قُّ ُاددل خ مددن ق َبددل  ر  ل دده: لُمَر َّ

ددلُ  ،َأُكددفُّ : َأُغددضُّ : وقددال ابددن األعرابددية  وهددذا م ندداه؛، أنشددَدنيه أبددو ال مي ددل : والُمَر َّ
ددلُ  قددد اددم مه ": قددال القددوَل األوةل، ولددم ُينك ددر وريةددان مددن الدددُّهن، أ،يةددوُيا، الشَّددَ ُر ُير َّ

 . 227)" ألبي ال مي ل كذلك"امر ال ل  وُناّ في ".من قا له
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لُ : الصوا ، أعُصرُ : وأي   ، َوق  الخمرِ : الَمْرَجلُ : 541ص  َوّق الخمبر،: الُمَرج 
 أهصر. : ل لةاا ،أعُصر: وأي   ، بالكسر، ِوقّ : الّصوا 

، قداقالأل  : الّصوا ، الخمر َوق   :والّسا   أي ا   ق،الو قا: والد كنُ : 4س، 541ص
  .بكار الألَّاو، وأل قُّ 

 : وأنشدنا أبو عمر عن ثعل : 1، س541ص
 ُمددددددددَدمَّس علددددددددقَ قلددددددددَت  إذا ذقددددددددَت فاهددددددددا،

 
 فُغددددددددودَر فددددددددي ادددددددداّ ق يددددددددلل  أريددددددددد بدددددددده

 
ُّ  اأّ،: وروايمه دمس، ،7/214ال ين" " والبيت في أل قَّ أو وعا  من َأدٍم : والاةأ 

 "اللادددان"، الُ بددداّ، دمدددس، َعلدددق، ،"الُم كدددم" مغرةدددمو فيددده خمدددر، للشةدددراّ، أراد أل قةددداو 
 بال عألو.  اأّ، علق، دَمس،

ل قل : الصواّ أراد ادأّ ، وهو لقّ ملوك اليمن، و مُ ه أقيال وَقيل وليس ق يل، ،ع 
أو هدو وعدا ل يوضد  فيده ، أو أل قُّ الخمدر: الدأل قُّ : والادأّ، علق "الم كم"، فختةف،
فأبددل  "اأّ"إنةما هو ، فُغودر في ااّأريَد به َقيلل : وقوله، ُا ّو : مُ ه، الأل قُّ 

 اأّ. 1/11 "ما  ال روس"، اقام  الر دف الامألَة إبداالو ص ي او 

من بني  مميم بن ُأبية بن مقبل،: والصواّ وقال مميم بن ُمقبل،: 8س، 541ص
، ال  الن بن عبدالله بن ك ّ بن ربي   بن عدامر بدن ص صد   شداعر مخضدرم

دار ، 2ر، الميمندددي :م قيدددق، ال لدددي للبكدددرو ادددمر، هدددد25ت ، يكندددم أبدددا ك دددّ
 .68ص، 1184، بيروت، ال ديث للرباع 

ّ  : : قال  رير11س، 543ص  .بريح الماك  َينَدق والمال

 .(118)أخّل به ديوانه: قال المحقق

 : ، وأنشدنا أبو عمر عن ثعل 541ص
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 اا الليدددددددددددددددددددددددددددددددُل خيدددددددددددددددددددددددددددددددف ألدددددددددددددددددددددددددددددددَوو إذ
 منادددددددددددددددددا َكدددددددددددددددددأَن الدددددددددددددددددذةراَع المشدددددددددددددددددكوك

 
 لقَدددددددددرو   دددددددددان  لددددددددده فدددددددددي ا ادددددددددي ٍ إلدددددددددم 

ّل مددددددددددددددددن ر ددددددددددددددددال   الدةيددددددددددددددددَدبان  اددددددددددددددددلي
 

كذا  بط المحّقق ، قد ُسِلخ من رقبته: والَمْرَق ُ  وق  خمٍر من شاة ُمِسّن،: الّليلُ 
 !!البي  وشرحه

 :  الّصوا 
يدددددددددددددددفإذا     ُّ  آلدددددددددددددددوا الَكا دددددددددددددددُل الُمَرقةددددددددددددددد

 منادددددددددددددددددا الدددددددددددددددددذةارَع المشدددددددددددددددددكولَ كدددددددددددددددددأنة 
 

ددددددددددي  لدددددددددده فددددددددددي القَدددددددددد و   ددددددددددان  إلددددددددددم ا   ر 
ّل مددددددددددددددددن ر ددددددددددددددددال الدددددددددددددددددة   يُبالنادددددددددددددددلي

 
، بددددال عددددألو  210)و"راددددال  الغتددددران"،  221)التصددددول والغايدددات"البيددددت فددددي " كدددذا ورد
لدُ : والكالُ  ل والغايدات" ب دد أن التصدو "  دا  فدي، ميٍس قد أَادنَّ وُادل خ مدن رقبمده   

وبالمي ددت الددذو  ومشددبةاه بددالمريض، ،ذكددر البيمددين. ال ددّر مددذكر فددي شدد رها الددألَّقَّ 
ندداَ ،ا: يريدددون بالنةيا دد  ُضددام فددي ذلددك ال كددس،وكددان َغر  ُيندداُح عليدده، ويصددتون  لغ 

،  ّ لدددُد مَددديس  قدددد أادددنة يريددددو  الدددأل ق بالكادددل الُمَرقَّددد ، وُادددلخ مدددن رقبمددده ،ن بدددذلك أنةددده   
وُ   بددددل : والدددددةيُبالن أل قُّ الخمددددر،: والددددذةارع شددددي ل ُي  ددددُل فيدددده أل قُّ الخمددددر، : والقَددددر 
 . 211)م روف

  : وروايمه في راال  الغتران
ُّ غدددددددددددددداض ُألنددددددددددددددا  إذا الكاددددددددددددددُل الُمَرقةدددددددددددددد
ناددددددددددددددددددا  كددددددددددددددددددأَن الددددددددددددددددددذةارع المغلددددددددددددددددددوَل م 

 

ددددددددددي  لدددددددددده فددددددددددي القَددددددددددرو  ددددددددددان    إلددددددددددم ا 
ّل مددددددددددددددددن ر ددددددددددددددددال الدددددددددددددددددةي  الن  بُ ادددددددددددددددلي

 
وايددد  بدددين ول دددلة أقرَبادددا ، "المغلدددول"و و"المشدددكول" "المشدددكوك" علدددم خدددالٍف فدددي الر 

واّ  فقدال :قدال، دليُل ذلك ما أورده الخرةدابيُّ فدي غريدّ ال دديث، ""المشكوك للصة
نبر الكوف : ي  ديث عليف هكدذا ، وهدو يوم دٍذ غيدُر مشدكوك"، "أنةه خربام علم م 

ددا غ، رواه لنددا دعلدد  بددن أ مددد نددا أبددي عددن َروح بددن ، نددا أ مددد بددن شددبيّ، نددا الصة
نةمددا هددو ، بالش ددين م  مدد ، مشددكوك"": فقددال، القااددم عددن شدديخ مددن أهددل الكوفدد  وا 

ُّ البدداّ وا: والاةددكُّ ، ماددكوك"" ّ  بال ديد.....يريدددُ مضددبي نبددَر لددم مكددن : لخشدد أنة الم 



 178 

ددا المشددكوُك ، بددل كانددت خشددب و وا دددةو غيددر مشددرف ، خشددباُمه ُماددمةرةو بالماددامير فأمة
قددال ، أو أ بماددا، رمدداه علددم فشددكة قدمدده بدداألرض: يقددال، فم ندداه المشدددوُد الُم بددتُ 

 : الشاعر

َّ  َشدددكُّ نةمدددا يُ وا   ادددليّ مدددن ر دددال الددددَّيُبالنكدددأنة الدددذارَع المشدددكوك منادددا  ، لددد ال ينقلددد
َّّ ما فيه، قداق، وا دُد الدذةوارع: والذةارعُ  فينص قدال : الةلادان""  دا  فدي،  212)وهدي الأل 

ّل من ر ال الدةيُبالن  كأنة الذةارع المشكوك مناا : اعرالشة   .الي
 "و ددا  فددي "المةاددذيّ،  211)ُشددب ه اددواُد الددأل ق  باألاددود المَشددلَّح مددن ر ددال الاَّددند: قددال

ددغير ُياددلُخ مددن ق َبددل الددأل قُّ : "الددذةارعُ  ، " 214)وهددي للشَّددراّ ،الددذ راع وال مدد  ذوارع الصة
 ددمة    أنةاددا فددي ناددخ  )ّ  الكاددل،6أنة الم قةددق ذكددر فددي الاددامش رقددم ) والغريددّ،
 !!ليمه ضبراا كما هي في الناخ  )ّ ف، "الليل" ضبراا

، أي ببا  مثببُل الجببباَوِة س ببَرْومدُ ال: ويقببال لببه، قّ الببوِّ والَقببرُو وعبباُ   :7س 541ص
  .الخمر َوق  : راعرّي، والذِّ الّرجُل السِّ : والّديدبانللِقْدِر، 

َمُر، أيضدداو الاَّدد: ويقددال لدده، ق  الددأل  والقَددرُو وعددا  : المةصددويّ .: م ددلُ : َرو   ال  دداوة للق دددر 
َ داوةالأل  : الّصوا  وهدو  َخ عدن ُعنقده،او  مةدم ُيادلُيادمم أل قةد "وال .قة، والاةدرومُر، وال  

لدددُد ُي دددألُّ َشددد ُره دددا الدددأل   . 215)وال ُينمدددُف نمدددَف األديدددم"، ال   فادددو أَلقَّ ، بتدددمح الدددألةاو، قُّ أمة
 . 216)الرةا ر  صغاَره

يصددف أل قة ، رضددي اللدده عندده ،قددال لبيددد،  ل ددُد ضددا نٍ  ُي َ ددُل الددأل قُّ فيدده: الاَّددروَمرُ 
تا خمرٍ   .َ ه َقَرا َ بشي  بالاََّروَمر  م قّاشُمرو ُ ألافوا وم َمأَلٍف َ وٍن كأَن خ 

َمرُ : وقول ب ضام وعا ل يكون فيده  فالاةرومُر:  217)كلُّ ختا  ُيكفُّ شي  فاو َاَرو 
أو ، موضدُ  عليده مدن  لددٍ  ، أو شدي  ل در  وعداُ  الق د: وال  اوةُ ،  218)أل قُّ الخمر ون ُوه

مدددا  دددا  فددي م  دددم : يُبالنالدددَّ : الصدددواّ: الدةيددددبان،  211)،    ددا ل و مُ ادددا، خَصددَت ٍ 
ل ه وبالبا  الم  م  بوا دة:  240)اام  م موم  مدين ل م روفد  المض، الدَّيُبل بتمح أوة
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دد ، أنشددد أبددو عمددر عددن   لددّ عددن ابددن ويقددال لاددا أيضدداو الددذةيُبالن، ندمددن أرض الا 
  : األعرابية 

 كددددددددددددددددددأنة ذراَعدددددددددددددددددده المشددددددددددددددددددكوَل مندددددددددددددددددده
 

ُّ مددددددددددددددددن ر ددددددددددددددددال الدددددددددددددددددَّ   يُبالنادددددددددددددددلي
 

ُن الاُّودانالمشدود :والمشكوليصف ألقَّاو،   .، والدةيُبالن م د 
ّل عدن الددَّيبل نس من اودان الا دند: الدةيلّ : 241)اللاان"و ا  في" ، ، وهدو مقلدو

  : قال الشةاعر
 كدددددددددددددددددأنة الدددددددددددددددددذارع المشدددددددددددددددددكوك منادددددددددددددددددا

 
ّل مددددددددددددددددن ر ددددددددددددددددال الدددددددددددددددددةيُبالن  ادددددددددددددددلي

و ُاددل خ ال لددد الددذ الددذةارع، أو: : صددوابااوالددذةراع، ندوالا دد: صددواباا :الاةددروة الر ددل  
 .م ن ق َبل الذ ارع

 : : وأنشد في الّشرِّ 7، س553ص
 أ نددددددددددددي علددددددددددددية بمددددددددددددا علمددددددددددددت  فددددددددددددتنني

 
رّ    ُمددددددددد ٍن عليدددددددددك  بم دددددددددل  ريدددددددددح الَ دددددددددو 

 
 و اءقت ا  . ، و الدّرة الفاخرة ، بال عوو في  ثمار القلو  : قال المحقق

، بدددن أل نبددداعالبيدددت منادددّو ل ميددددة بندددت الن مدددان بدددن بشدددير ألو  َروح : التخبببريج
ة بنت الن مدان فقد كانت  ميد ، 242)والقصة  ذكرها غيُر مصدر في م اورة بيناما

، فنظدر إليادا يومداو منظدر إلدم قومده ُ دذام وقدد ا مم دوا عندده ،م ت َروح بدن ألنبداع
ُّّ ال دالَل مدنام فكيدف بدال رام،، وهل أرق إال  دذاماو : فقالت، فالَماا  فواللده  مدا أ د

 : فقالت ما وه
لدددددددددَده مدددددددددن َروح   الَخدددددددددألُّ  بكدددددددددم  وأنكدددددددددر   

 
ددددت  ع ي دددداو مددددن ُ ددددذام  المرددددارفُ   وع ة

 
 : وقال الَ با

 يومددددددددددددددددددددددداو لباَادددددددددددددددددددددددام قدددددددددددددددددددددددد كندددددددددددددددددددددددتُ 
 

 وأكاددددددددددددددددددددددي   كرديةدددددددددددددددددددددد  وقرددددددددددددددددددددددا ف
 

 : فقال لاا روح

 أ نددددددددددددددددددددددي علدددددددددددددددددددددديَّ بمددددددددددددددددددددددا علمددددددددددددددددددددددت  
 

 عليدك  فبد س  شدُو المنردق   مد ن  فدتنةني 
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 : فقالت
 فقددددددال أ ن ددددددي علددددددديَّ بمددددددا علمددددددت  فدددددددتنةني

 
 بندددددددددمن ريدددددددددح ال دددددددددوّر عليدددددددددك   مددددددددد ن  
 

 : فقال
 ف نا ندددددددددددددددددددا شدددددددددددددددددددرُّ ال ةندددددددددددددددددددا  علددددددددددددددددددديكم

 
  ّ ددددددددالح ال ة لدددددددد  أاددددددددوق وأنددددددددمُن مددددددددن ا 

 
 : 4س، 554ص

  ادددددددددددددددددددددددددددددبي ب لمدددددددددددددددددددددددددددددي إن نتددددددددددددددددددددددددددددد 
 وارمتددددددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددددددا ردددددددددددددددددددددددار شدددددددددددددددددددددددي  ل 

 
 إالة فدددددددددددددددددددي الرمددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددا الدددددددددددددددددددذُّلُّ 

  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار وقدددددددددددددددددددددا ردمددددددددددددددددددددددددددددإال ك

 

 

 

 

 

 
 

 .و التمثيل والمحا رة  عيون األخبار ،  بال عوو في: المحّقق
،: المخددري  ربيدد  " وناددّ فددي،  241)وهددو فددي ديواندده ُيناددّ الش دد ر لإلمددام الشدداف ية
دّ فدي، ااماعيل بن قردرو القراريادية   244)األبرار"  " ألبدي ال ماهيد ،"المندمحَ  وُنا 

مأليين " وفي الرةي ان  ورش   رال  ال ان " بال عألو، وفي "نت  ، وليس في ديوانه
 األاواق في أخبار الُ شةاق" بال عألو.
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 الهوامش                                    

، م 1057هددددد/441أ مددددد بددددن عبداللدددده بددددن اددددليمان )ت، الم ددددر و أبددددو ال ددددال  -1
م مددود  ادددن  ضددبره وفاةدددر غريبدده، التصددول والغايددات فددي مم يدددد اللدده والمددواعظ

قددددددددال ، 240ص، بيددددددددروت، منشددددددددورات دار ا فدددددددداق ال ديدددددددددة، د.ر، د.ت، ألنددددددددامي
أق دددرل : والُ ال ددد ، وقدددد اغملددث ر امددده واعملددث، "قدددد غلددث ر امددده وعل دده: األصددم ي

َّّ وأق دددر، وَادددمنل ُيخلَدددر أكدددل خبدددألاو مدددن شددد ير  إذافدددالن يأكدددل الغليدددث : ويقدددال ،أو ُر
فددداق منشدددورات دار ا ، األمدددالي، لقاادددمأبدددو علدددي إادددماعيل بدددن ا، القدددالي، و نرددد 
 .2/114  ،1180،بيروت، ال ديدة

 .غلث، واللاان، 240ص، التصول والغايات -2
 .241،هامش الم ق ق، * التصول والغايات

ابدددن ، 1/218غريددّ ال دددديث، م 818هدددد/224عبيدددد القااددم بدددن اددالم )تأبددو  -1
، 4/24ريّ ال ديث واأل ر النةااي  في غ، ابن األ ير، 1/17غريّ ال ديث ، قميب 

اغانية   .1/205 وال قد التريد، قدس، ال باّ الألةاخر، الصة
 .2/61المألهر ، م 1505هد/ 111)ت،  الل الدين، الاُّيورية  -4
بدراهيم   مادو المخألومية  :مح ال ين، ،م 711هد/175)ت  ، مدأاالخليل بن  -5 وا 

  مادددرة اللغددد ، م ،111 هدددد/121)ت ،وابدددن دريدددد، بقدددم ،1180بغدددداد ،، الادددامرا ية 
، ،وابن خالويه بقم،  .141ص ليس في كالم ال ّر
: أ مددددد المقصددددور والممدددددود، م قيددددق م ، 166هددددد/156)ت أبددددو علددددي ،القددددالي -6

 .11ص ،1111مكمب  الخان ي، القاهرة،  ،1ر ،عبدالم يد هريدو
 ،ل دن ال دوام م ،128هدد/116م مد بدن ال ادن األندلادية )ت الألُّبيدوة أبو بكر -7

 .رند اللاان، وابن منظور، ،111ص م،2، 2000ر، ،: رمضان عبدالموةاّم قيق
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 اشددي  ابددن بددرةو ، م 1106هددد/411)ت عبداللدده بددن م مددد المقداددية  ،ابددن َبددر و -8
 .40ص ،: إبراهيم الاامرا ية علم الُم رةّ، مح

،  را والشُّدد الش دد ر، م 828هددد/211)ت، عبداللدده بددن ماددلم الددد يَنوروة ، ابددن قميبدد  -1
: و ددددشَّ النةددددار147ص ،ربقددددات ف ددددول الشدددد را  ،وابددددن اددددالةم ال م ددددية  ،210ص

ا  وُناّ البيت ،وأر ماا ال رّ ،أشبةاا ول له م رةف عن  ،في اللاان ألبي ال  ة
 أبي ال رةاح.

 ،-صدلةم اللده عليده وادلةم-ابن ناصر، ادلوة الك يدّ بوفداة ال بيدّ  ،الدمشقي -10
وانظدر قصد  ، ،ااماراتدار الب وث اااالمي  ،اع: صالح م موق وهاشم منة م قيق

اغانية  "أصدق"، برواي ، ألو 1/188البيت في ال مارة وروايمده  ألدو، الُ بداّ، ،والصة
 : اتر، 11/150في الما  

   لددددددددُمم  راددددددددوَل اللدددددددده فددددددددي َاددددددددَتٍر  هددددددددالة 
    

ددددددددددن األلُددددددددددوَّة أصدددددددددددَدا ُملَبادددددددددداو ذهبدددددددددددا    م 
 

مدددداريخ  ،1/111ميددددألان االعمدددددال  ،12/254اددددير أعددددالم النددددبال  ، الددددذةهبية  -11
 .7/15الربقات الكبرق البن ا د  ،1/170أخبار القضاة ، 1/142دمشق 

: قددال ابددن ادد يد األندلاددية  ،241ص ،والممدددود أبددو علددي، المقصددور ،القددالي -12
هددد  نشددوة 685)ت ابددن ادد يد، األندلاددي، فااددمل قاا امددر  القدديس الكندددوة فددي شدد ره

، مكمبدد  األقصددم، 1ر، نصددرت عبدددالر من :مددح، ليدد  ال ددّرالرددّر فددي مدداريخ  اه
دددان وقددددد أشدددار الم قددددق نصدددرت عبدددددالر من أنة امددددرأ ، 651ص، 2 ، 1182، عمة

 : القيس أل قاا في القصيدة المي مرلُ اا
دددددددددددددر    أ ددددددددددددار  بددددددددددددَن عمدددددددددددددرٍو كددددددددددددأنةي َخم 

   
 

 وي ددددددددددددو علدددددددددددم المدددددددددددر  مدددددددددددا يدددددددددددأمم ر  
 

 ، ام  بدن منقدذ المدرئ القديسونادبه أاد، 158-157ص، وانظر ديوان امدرئ القديس
، دار ال يددل بيددروت، 1ر، أ مددد م مددد شدداكر :مددح، لبدداّ ا داّ، أاددام  بددن منقددذ

اخميدار الخالدديين ، وهما دون ناب  في المخمار من شد ر بشةدار، 171ص، 1111
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اعمنم بناخه ومص ي ه م مدد ، ألبي الراهر إاماعيل بن أ مد المُّ يبية ، وشر ه
 .211ص ، د.ت، مصر،    االعممادمرب، بدر الدين ال لوو

ّة والم بّو172 هد/162الرةفةا ، الاةر و )ت -11 :  بيدّ  ادين م قيدق ،م  الم 
 .165/، 1/148، 1182،1منشورات  ام   بغداد، ر ،ال اني

وال ماادددددد   ،112-111ص ،أاددددددامه، البدددددددي  فددددددي نقددددددد الشدددددد ر ،نقددددددذابددددددن م -14
: وانظددر ،1/86ا داّ لل  تددروة وُناددبا فددي ألهددر ، قرددر واللاددان،، 2/686الشدد رية 
، 106ص  ددامم الضددامن، :م قيددق شددرح مقصددورة ابددن دريددد، ابددن هشددام، ،الَّلخمددية 

 .نشر قرر، ا ر،: اللاان وابن منظور، ا ر، الم كم، وابن ايده،
، ابددن فددارس: وانظددر قضددم،، صددن  واللاددان، ،11شددرح أشدد ار الاددذلي ين ص -15

بيددوة  5/11، نالاالم هدارو : عبدم قيق مقاييس اللغ ، : م قيدق ،مدا  ال دروس ،والألَّ
 ، 1180 ،مرب ددددددددد   كومددددددددد  الكويدددددددددت، الرب ددددددددد  األولدددددددددم ،عبددددددددددال ليم الر ددددددددداوو

 .صن 11/10 
 .71ص المتضليةات، ،المتضَّل ،الضبةي -16
 .67ص ، مارة أش ار ال ّر أبو أليد، ،القرشية  -17
 .0/161واألشباه والنظا ر ،1/250الم اني الكبير ابن قميب ، -18
11- ،  ،صدن : الم كم ،وابن ايده قرر، 2/81و ،صن 1/117الص  اح ال وهروة
 قضددض، ،صددن : والمددا  مبدد ، قضددض، ،صددن  اللاددان، وابددن منظددور، قضددم، مبد ،
 .مب 
 .221ديوانه، األعشم، 1/141المناقّ الأليدية  في أخبار الملوك األادية  -20
ال ماادددد   ،1/250ال لدددديس الصددددالح ،55البرصددددان وال ر ددددان ص ال ددددا ظ، -21

 المدا ، بخدخ، ،اللادان ،1/11ال ور ال دين  ،بخخ ،أااس البالغ ، 1/75البصرية  
 .بخخ ،ال مارة، بيمه" إال ابن دريد" ولم يذكر رواي  بخخ،
، ابن 122شرح مقصورة ابن دريد ص، ال واليقية  ،122 ماا  أبي ممةام ص -22

 .160ص ،، التر  ب د الشةدة111، الم ل الاا ر، األ ير
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وألارة ، 1ر، م مدددد  بةدددار الم يبدددد :م قيدددق، ديوانددده، عددددوة بدددن أليدددد، ال بدددادوة  -21
 .181، ص1165بغداد ، ال قاف  واارشاد

 .140ص، القاهرة، دار الم ارف، ن مان أمين ره :م قيق، ديوانه،  رير -24
َ  ددَل : ))وأاددَمَ  الدددةلوَ : وفددي الم كددم البددن ادديده، اددم ، اللاددان، ابددن منظددور -25
دفة علدم  املادا  م شدة باا  بالو ، في أاتلاا من بارن ا ُعروةو لا ،   إلم الُ رقدوة لمخ 

 .ام ، الم كم، ابن ايده
ال شدددرات فدددي ، م 156هدددد/145)ت أبدددو عمدددر م مدددد بدددن عبدالوا دددد الألةاهدددد،  -26

ددان، المرب دد  الورنيةدد ، 1ر، م قيددق ي يددم  بددر، غريددّ اللةغدد  وهددو  ،115ص، عمة
 .51ص، ألبي ال ال  الم رةوة التصول والغايات  في، كذلك، غير م ألو  

وفددي الُ بدداّ ، 1/110الكامددل، ، والمبددر د177الم دداني الكبيددر ص، ابددن قميبدد  -27
وفدددي ، ل دددف 2/11، ال بددداّ، قدددال عدددذار بدددن ُدرةة الردددا ية يصدددُف  راَ ددده: الألاخدددر
 .عذار بن ُدرةة الرا ية ،    ، وفي الما ، عذار بن ُدرةة،    ، اللاان
، يد الَبرل َيوادددية ، وابدددن الاةددد71ص،  مادددرة أشددد ار ال دددّر، أبدددو أليدددد، القرشدددية  -28

 .211ص، االقمضاّ في شر ح أدّ الكمةاّ
د ره، مالدك غيداث بدن غدوث المةغلبدية  أبدو، األخرل -21 روايمده ، صدن   الاُّدكةروة ، ش 

، دار التكدر الم اصدر، 4ر، فخر الدةين قبداوة :مح، عن أبي   تر م مد بن  بيّ
شدددر ه م مدددد ، ديوانددده، واألخردددل، 11ص، 1116، دمشدددقودار التكدددر، ، بيدددروت

و مادرة ، 250ص، 1186، بيدروت، دار الكمّ ال لميةد ، 1ر، مادو ناصر الدين
 .نبح، 1/210اللغ 
ددووة  -10 دد  مقددي الدددين أبددو، ال م  ،  مددرات األوراق، بكددر بددن علددي بددن م مددد بددن   ة
، 428ص، 1117، بيدددددروت، دار ال يدددددل، 1ر، م مدددددد أبدددددو التضدددددل إبدددددراهيم :مدددددح

وهدددي ، "وهدددذه قصددديدة ليأليدددد بدددن م اويددد : قدددال ال مدددووة ، والقصددديدة ليأليدددد بدددن م اويددد 
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م ، الخصددا ص 1001هددد/ 112)ت ،ابددن  نةددي، أبددا التددمح: وانظددر، عأليددألة الو ددود"
 .قلو، أااس البالغ ، والألمخشروة ، بال عألو، "وفيه "بالُ ودوة ، 1/6

دددمد،  قةقددده م ددده و ، ديوانددده ،يأليدددد بدددن م اويددد  -11 دار ، 1ر، وشدددر ه واضدددح الصة
 م  اخمالٍف في رواي  الدةيوان.، 41ص، 1118، بيروت، صادر

ر: أبددو عبيدددة -12 ، مددن أعلددم الددبرن مددا لصددق بددال لقوم وبددالمرو : ختيددف: الاَّدد  
ر: قددال التددرةا  ر هددو الاُّدد   ، هددد224ت، عبيددد القااددم بددن اددالمأبددو ، والاَّددَ ر والاَّدد  

مادددذيّ ، الخريدددّ، المةبريدددألوة ، 1/268رمضدددان عبددددالموةاّ :مدددح، الغريدددّ المصدددنةف
،  دددد ر  هددددو الاُّددددُ ر لل: ويقدددال ،61ص، م قيددددق فخدددر الدددددةين قبدددداوة، إصدددالح المنرددددق

رُ ، والاَّددددددَ رُ   عبدددددددالوهاّ بددددددن  ددددددريش، أبددددددو مادددددد ل ،مختةددددددف، األعرابددددددية  ،والاَّدددددد  
ابدن و ، 1/118، منشدورات م مد  دمشدق، عدألةة  ادن :م قيدق، النةدوادر، هد 228)ت

 .ا ر، اللةاان منظور،

ا  -11  .10ص، م قيق إبراهيم الاةامرا ية ، خلق ااناان، الألة ة

 .121ص، المقصور والممدود، أبو علي، القالي -14

 .5/278مصنةف عبد الراألق ، 4/217البداي  والنااي  ، ابن ك ير -15

 ،ونصدوص األخبدار ربيد  األبدرار، هدد 518)ت م مود بن عمدر، الألمخشرو - 16
"مددن  :وفيدده، 2/765 ،1182، بغددداد، مرب دد  ال دداني، 1ر، اددليم الن يمددي :م قيددق

وُنادّ فدي المنم دل ألبدي ، وعألاه ااماعيل بدن قردرو القراريادية  راقّ الناَس َنأَلع"
مددددولم ، هددددو إاددددماعيل بددددن م مددددر الكددددوفية : والقرارياددددية ، 1/71المنم ددددل، ال ماهيدددده
، بددن الوليددداوماددلم ، وأبددو ال ماهيدد ، نددواس وكددان أبددو، كددان مأَلتدداو للشُّدد را ، األشدداع  

ويدددددددددددعو لاددددددددددم ، ويقصددددددددددتون، وي مم ددددددددددون عنددددددددددده، وربقددددددددددُمام يقصدددددددددددون منأللَدددددددددده
م اهدد المةنصديص علدم شدواهد  هدد 161)ت عبدالر من بن أ مد، القيان...ال بةااية 
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، مصددددر، مرب دددد  الادددد ادة، 1ر، م مددددد م يددددي الدددددين عبدال ميددددد :مددددح، الملخدددديص
1147 ، 4/118. 

 108ص وُناددّ فددي "الخيددل"، 121ص، االقمضدداّ، يدابددن الاةدد، رلَيواددية البَ  -17
دددب ية  الةمندددا": "وفيددده، لَادددلم  بدددن ُهبيدددرَة الضة ُنول يادددا : وفدددي أادددما  خيدددل ال دددّر، علدددم ع 

ندددورو القيادددي و دددامم  :مدددح، أادددما  خيدددل ال دددّر وفراددداناا، ابدددن األعرابدددي، ال ليدددّ
  ليددددددد  الترادددددددان"" يوفددددددد، 281ص، 1184، م لددددددد  الم مددددددد  ال راقدددددددية ، الضدددددددامن

، شددرح ديددوان ال ماادد  للمرألوقددي: وانظددر، ُناددبت  ل  تددر بددن أبددي كددالّ، 182ص
وهو شم ل  بن األخضر بن هبيرة بن المنذر بن ، 2/260وم  م البلدان، 565ص

 بروايددد ، 151ص، وانظدددر األبيدددات فدددي رادددال  الصددداهل والشدددا  ، ضدددرار الضدددبةي
 "عالماا." 

الخيدددل، م قيدددق   ،م825هدددد/ 210م المةيمدددية )تم مدددر بدددن الم نةددد، أبدددو عبيددددة -18
لادددددددا لَدددددددَبُن الخلةيددددددد  ": وفيددددددده 116، ص1186، القددددددداهرة ،1ر ، القادرم مدددددددد عبدددددددد

وال لبد  ، وفدي أادما  خيدل ال دّر البدن األعرابدي ُنادّ لخالدد بدن   تدر، "والصة ود  
مدا  الددين م مدد بدن علدي ، في أاما  خيل ال ّر المشداورة فدي ال اهليد  وااادالم

، 1181، الم لةدددد، 1 ، م لددد  الم مددد  ال راقدددي،  دددامم الضدددامن :مدددح، هدددد 707)ت
 .11ص، وكذا نابت لخالد بن   تر في نخب  عقد األ ياد، 221ص، 14

 :م قيددق، اتية األصددم  م ،711هددد/216) تن قريددّ الملك بددعبددد، األصددم ية  -11
ال يدددددددوان ، وال دددددددا ظ، 118ص ، 1115، بيدددددددروت، دار األرقدددددددم، عمدددددددر الرةبددددددداع

 1/54وُناّ في الم اني الكبيدر،  صن، اللاان، 40و لي  التراان ص، 1/105
قيددل فددي اصددرتاف الخيددل قددوُل  وأ اددُن مددا: وفددي ديددوان الم دداني، لىادد ر ال  تددية 

 : األا ر
دددددددددن  َخلَدددددددددل  الغبدددددددددار  عواباددددددددداو  َن م   يخدددددددددُر  

 
 كأنامددددددددل المقدددددددددرور أق ددددددددم فاصدددددددددرلم
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، لل ادددكرو، ديدددوان الم ددداني،  ُضددداا ب ضددداو فلددديس يتدددوُت ب، كلُّادددنة ُيبدددادُر الغدددارة: أو
فتنةددده يمددددُّ أصدددابَ ه إلدددم النةدددار فمكدددوُن : "والمقدددرورُ : وفدددي هدددامش الم قدددق، 2/106

 .م او ال مابُق إ داهما األخرق"  مي او 
الشةدددد ر والشدددد را  : وانظددددر، 1/116المامقصددددم فددددي أم ددددال ال ددددّر ، * الألمخشددددرو

 . 24وربي  األبرار ص، 1/111
وديددوان ، 117ص، األصددم يةات، واألصددم ية ، 118ص، الخيددل، أبددو عبيدددة – 40

  هددد211)ت وابددن األعرابددي، 40وفددي  ليدد  التراددان كددذلك ص، 116الم دداني ص
ندورو  :مدح، هدد 540)ت رواي  أبي منصور ال دواليقي، أاما  خيل ال ّر وفرااناا
ومددددددا  ، 47ص، 1187، بيددددددروت، عددددددالم الكمددددددّ، 1ر، القياددددددي و ددددددامم الضددددددامن

وقدددال األشددد ر : 2/108وفدددي ديدددوان الم ددداني لل ادددكرو ، خمدددر 11/217ال دددروس 
 : رألظاوُرها    :  ملسو هيلع هللا ىلص) ال  تي في م نم قول النبي

 ولقدددددددددددد علمدددددددددددُت علدددددددددددم مدددددددددددوق ي الدددددددددددرةَدق
 

 أنة ال صددددددوَن الخيددددددُل ال َمددددددَدُر القُددددددَرق
، وأاددددددما  خيددددددل ال ددددددّر 180، واألصددددددم يةات118الخيددددددل ص، أبددددددو عبيدددددددة -41 

: ، وكدددان لمالدددك فدددَرسل يقدددال لددده2/215مددددة ال ، ابدددن رشددديق، والقيرواندددية ، 108ص
مدددار ، المبدددر د قيدددل لددده ذلدددك بتدددرٍس كدددان عندددده يقدددال لددده ذو الخمدددار،، فدددارُس ذو الخ 

، شدددرح المتضدددليةات، ابدددن األنبددداروة ، فَدددَرُس الكل بددد  اليربدددوعية : وذو الخمدددار ،الكامدددل
، ه أادددام ولأليدددد بدددن  ار ددد   دددمة آلدددت  إلدددم ابنددد، وليأليدددد بدددن خدددذةاق الشَّدددنةية ، 511ص

 .4/221، واألغاني 1121ص، المغاألو، الواقدوة 
 .108الخيل ص ، أبو عبيدة -42

 : "ذو الخمار" قال *مالك بن نويرة وفراه
  ألانددددددددددي دوا ددددددددددي ذو الخمددددددددددار وَصددددددددددن مي    إذا نددددددددددام َأرددددددددددوا و بنددددددددددي األصدددددددددداغرُ 
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"أاددددما  خيددددل ال ددددّر ، هددددد 211)ت عبداللدددده م مددددد بددددن أليدددداد أبددددو، ابددددن األعرابددددية 
، م لدد  الم مدد  ال لمددية ال راقددية ، نددورو القياددية و ددامم الضددامن :م قيددق، "وفرادداناا

، ونخبدد  عقددد األ يدداد، 118ص، و"الخيددل"، 211ص، 1184ل ددام ، 15مدد  ، 2 
 .25ص

، 251وشرح ديوان لبيدد بدن ربي د  ال دامروة ص، 108الخيل ص ، أبو عبيدة -41
  .274والشة ر والش را  ص ، "الاةيوف" "ال الاةيوف" بدل وفيه

أاددددما  خيددددل ال ددددّر ، 211المتضددددليات ص، 108ص، الخيددددل، أبددددو عبيدددددة -44
و ول الخيل ، ُنَول ياا ال ليّ"ضاّ البن الاَّيد الَبرل يواية "وروايمه في االقم 60ص
  .خمر 11/217ما  ال روس، الألَّبيدوة : انظر، ذو الخمار"مي ُلق بت  بد "ال

 دددول األبيددددات ،   المتضدددليةاتوهدددو مددددن شددد را، 122الخيدددل ص، أبدددو عبيددددة -45
أ مدد شداكر  :م قيدق، المتضدليةات، هدد 168)ت بدن م مددالمتضدل ، الضبةي: انظر

وشددددددددرح المتضددددددددليات ، 1181مصددددددددر، دار الم ددددددددارف، 7ر، وعبدالاددددددددالم هددددددددارون
دار  ،ر،  مدددد  وم قيددددق ودراادددد  م مددددد علددددي دقةدددد ، وديددددوان بنددددي أاددددد، 721ص

أادددددما  خيدددددل ال دددددّر : فددددديوانظدددددر األبيدددددات ، 76/ 2 ، 1116، بيدددددروت، صدددددادر
نددورو القياددية و ددامم  :مددح، هددد 211م مددد بددن أليدداد )ت، البددن األعرابددية ، وفرادداناا
وُنادبت ، 285ص، 1184، 15مد ، 2 ، م ل  الم م  ال لمدي ال راقدي، الضامن

هشدام بددن ، وااادالم وأخبارهدا وانظدر نادّ الخيددل فدي ال اهليد ، ل ا دّ بدن  بيدّ
، 4 ، م لد  الم مد  ال لمدي ال راقدية ، امم الضدامن  :مح، م مد بن الاا ّ الكلبية 

بددددن  وُناددددبت لمنددددذر، 21ص، ونخبدددد  عقددددد األ يدددداد، 161ص، 16، 1185، مدددد 
، والقصددديدة فدددي األصدددم يةات، عمدددرو بدددن عبددددالقيس بدددن ُدودان بدددن أادددد بدددن خأليمددد 

 وُنابت ل ا ّ بن  بيّ بن خالد. لُيشَرق : )وفياا 81األصم ية  ، 220ص
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ُّّ قلبدددددي وليدددددداو" و ليددددد  الترادددددان  وفيددددده ،122ص ،الخيدددددل -46 "علدددددق الخيدددددَل  ددددد
وكذا في  لي  التراان  ،""علقت هاممي ب ا نَّ  21وفي الم اني الكبير ص، 182ص
علقدت هداممي ب دض مدا : 158ص، وفي راال  الصاهل والشا   للم درو، 41ص

 .يمن  منةي األعنةَ  األقدارُ 

و لي  التراان ، 246ص  ديوان ك ّ بن مالك، 121الخيل ص، أبو عبيدة -47
وخيدول ، بددل المليدك، أمدر االده بيات كاملد  فدي خألاند  األدّ وفيادا:واأل، 178ص

 .17ص، ونخب  عقد األ ياد، خألان  األدّ، البغدادوة ، النةألةق بدل الُمرةق
 .247ص، ديوان ك ّ بن مالك، 121الخيل ص، أبو عبيدة -48
 .187، 121الخيل ص، أبو عبيدة -41
، الادالم هدارون: عبدم قيدق، خألان  األدّ ولّ لبداّ لادان ال دّر، ادوة البغد -50
وانظر م ليق هدارون فدي ، 12ص، 4 ، 4، 1181، القاهرة، مكمب  الخان ي، 2ر

وُنادددّ ، ألنصددداروة اوابدددراهيم بدددن بشدددير ، الادددامش  دددول عدددألوه للن مدددان بدددن بشدددير
ددافنات ال يدداد" لل  تددي فددي  مددد بددن األميددر األميددر م، "نخبدد  عقددد األ يدداد فددي الصة

 .17ص، 1185، دمشق، دار التكر، 2ر، عبدالقادر ال ألا روة 
دداهل والشةددا  441)ت أبددو ال ددال  ،الم ةددرو -51 عا شدد   :م قيددق، هددد  راددال  الصة

 .461ص ،1184، القاهرة، دار الم ارف، الرب   ال اني ، عبدالر من
ددددددّ  نُ ، وفددددددي األنددددددوار وم ااددددددن الشدددددد را  ، 106/ 2م اضددددددرات األدبددددددا   -52 ا 

.: ألعرابية وفيه ُّ  ُمَوكةلل بنواصي الخيل م صو
والغريّ أنة كماّ الخيل ألبي عبيدة هو مصدر ، 261الخيل ص، أبو عبيدة -51

وفددي ، ُيشددر إلددم نددصة البيددت بشددكٍل صدد يحلكنةدده لددم ، وذكددره فددي الاددامش، الم ق ددق
 َمددُل ومُ ، وقددال ر ددلل مددن األنصددار فددي أوةل اااددالم: موضد  آخددر مددن كمدداّ الخيددل

 .11الخيل ص، قصيدُمه علم امرئ القيس
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بددددراهيم بددددن عمددددران مددددن شدددد را  الل  ، هددددامش، 187، 121الخيددددل ص -54 ، اددددانوا 
 .قصّ، اللةاان
َوُعددددد و .... وماددددمول بددددي عبيدددددة: "وفددددي الخيددددل أل، 181 ليدددد  التراددددان ص -55

ددموك" .. فَددَرسل ماددمو " "مَ وفددي "أادداس البالغدد ، 124الخيددل ص، ال ددوانح أقددودا ُك ا 
 .1/27اند ، أااس البالغ ، و يُقاا: ال وانح

 .40ص ،الخيل -56
: م قيددددددق، ال يدددددوان ،هددددددد 215أبدددددو ع مددددددان عمدددددرو بددددددن ب دددددر )ت، ال دددددا ظ -57
أمدالي الشةد رو  ،هب  الله أبدو الاد ادات، وابن الش رو، 4/161الاالم هارون عبد
دصونُ ، 1/260 وهدي ، 1/406ال قدد التريدد  ،11/206ابت إلدم عنمدرة فدي المخصة

 المكمبددد  الم اريددد  الكبدددرق،، المن م شدددلبي: عبددددم قيدددق، فدددي ديدددوان عنمدددرة بدددن شددددةاد
وفددددددي األف ددددددال ، إن كنددددددت  اددددددا لمي غبددددددوقي فدددددداذهبي: وفيدددددده11ص القدددددداهرة، د.ت،

ومدداَ  شددن   كددذّ ال ميددق: 6/181وروايمدده فددي الخألاندد ، بددال ناددب  2/15للارقاددرية 
قدال أبدو ، الغدرةاف"": وس يقال لدهوكان فرس ُخألأل بن َلوذان بن عوف بن اد، بارداو 

، ابدن األعرابدي، وكاندت الن امد  لخدألأل بدن لدوذان، وهدو الغدرةاُف بدن النة امد : عبدالله
 .272ص، وديوان عنمرة، 80ص، أاما  خيل ال ّر

، بيددددروت، دار القلددددم، شدددر ه وضددددبر نصوصددده عمددددر الربةددداع، ديواندددده، عنمدددرة-58
وكدددذا فدددي البرصدددان والُ ر دددان ، 1/117البيدددان والمبيدددين ، ال دددا ظ، 272ص، د.ت

الاالم وذكر عبد، 1/11وفي خألان  األدّ لخألأل ، 275ُنابت لُخألأل بن َلوذان ص
وفدي الكمداّ ، هامش 274كماّ البرصان ص، هارون أنة نابماا لُخألأل هي ال ابم 

، وفددددي أاددددما  خيددددل ال ددددّر لخددددألأل ،لخددددألأل بددددن لددددوذان الاةدواددددية  4/211ه لادددديبوي
دص ل نمددرة، وفددي الم كدم، وفدي ديدوان عنمدرة، 122ص ددين ، والمخصة وفدي ال دور ال  
وفدي ندوادر أبدي ، وفدي مادذيّ اللغد  ل نمدرة ،ل نمدرة: وقيدل، لخألأل بن لدوذان 66ص 

 1/117، م مدددددود الرندددددا ي :م قيدددددق، وأمدددددالي الشةددددد روة ، 1/111ماددددد ل ل نمدددددرة 
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ونادبه لخدألأل بددن ، "فاذهدّ" بروايد ، 4/211وهدو مدن شدواهد ادديبويه، منادوبا لُخدألأل
 مددددار القلددددّو فددددي المضدددداف ، ال  ددددالبية ، وُناددددبت فددددي  مددددار القلددددّو ل نمددددرة، انلَددددوذ

ددداغانية أنة  6/110و كدددم البغددددادوة فدددي الخألانددد  ، 265ص ، والمنادددّو عدددن الصة
دداهل والشةددا  : وانظددر، البيددت مو ددود فددي ديددوان عنمددرة وهددي لُخددألأل ، 157ص، الصة

قال ، 274ص، هارونعبدالاالم  :مح، لل ا ظ، بن لوذان في البرصان وال ر انا
والم ملدددددف ، كمدددددا فدددددي الخألانددددد ، األبيدددددات إلدددددم خدددددألأل هدددددي ال ابمددددد  ونادددددب : هدددددارون

وناباا أبو ال ال  ، 277د274ص، هوامش األاماذ عبدالاالم هارون: ......انظر
 .157ص، راال  الصاهل والشةا  ، وُيرَوق لغيره: قال، الم رةو ل نمرة

 .1/181المألهر ، الايورية  -51
والاةدددددياق ، 52واألندددددوار وم اادددددن األشددددد ار ، 266الخيدددددل ص، بيددددددةأبدددددو ع -60

دددد ددددمر " خددددالفُ " ألنة "الب رددددانرمَّ يقمضددددي "الضُّ رُ : وي ددددوأل، ""الضة ددددم  رُ ، الضُّ ددددم   ، والضَّ
ر م  مُر من الُاألال وُل وق البرن، خ الُف الاََّمن  : والضَّ الخليدل بدن ، التراهيددوة ، والضُّ

د اح، وال وهروة ، ضمر، أ مد ال ين ، وختةد  الل دم، وهدو ي ندي الادألال، ضدمر، الصة
دد اح وفددي ، 1/111األشددباه والنظددا ر مددن أشدد ار الممقدددةمين : وانظددر، ضددمر، الصة

"." 25ص، نخب  عقد األ ياد رة  وب ض الضة
 .266ص ، الخيل، أبو عبيدة -61
أادددددما  خيدددددل ال دددددّر ، 217المتضدددددليةات ص، 121الخيدددددل ص، أبدددددو عبيددددددة -62
ويأليد بدن ال دذةاق ، 151االشمقاق، ابن دريد، 1/171ال مارة ، ابن دريد، 147ص

وكددذا فددي ، 111بالددذال كمددا فددي االشددمقاق البددن دريددد ص، يأليددد بددن الخددذةاق: وُيددرَوق
، 1/87والم دددداني الكبيددددر ، 165وأدّ الكامددددّ البددددن قميبدددد  217ص ، المتضددددليات
أنةددي : وروايدد ، 400واالقمضدداّ للبرليواددية ص، 1/51وال لددي  1/141وال يددوان 

 ،111انظدر شدرح أدّ الكامدّ ص، مموامرة في مصادر ك يدرة، د َصَن  ُت الشةموااق
أادددما  ، وفراددده الشدددموس، ويأليدددد بدددن خدددذةاق الشةدددنةي، 151ص، والصددداهل والشدددا  
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ددداغانية ، 6/117والمخصدددص، 72ص، البدددن األعرابدددي، خيدددل ال دددّر الُ بددداّ ، الصة
 .شمس، اندس والمةا  ،واللاان، شمس، اندس، الألاخر

 :م قيدق، كمداّ االخميدارين ،هدد 115)ت علي بدن ادليمان ،ختش األصغراأل -61
 .62ص، ةفخر الدةين قباو 

ار :م قيق، ديوانه، اراقه، البارقي -64  .2/72ال يوان ، ال ا ظ،  اين نصة

 .1/176وانظر األبيات في ال قد التريد، 221الخيل ص، أبو عبيدة -65

ددددا ي دددددا ي هدددددد 140)ت اددددد اقإأبدددددو القاادددددم عبددددددالر من بدددددن ، *الأل ة     ، أمدددددالي الأل ة
ألنيدف بدن  بلد  ، 1ص، 1187، بيدروت، دار ال يل، 2ر، عبدالاالم هارون :مح

 الضبةي م  ب ض االخمالف.

وم  ددم ، 107الم داني الكبيددر ص ، وابددن قميبدد  ،224الخيدل ص، أبدو عبيدددة -66
 .1/274البلدان 

، ي الأل دددا يوذكدددرت القر ددد  كاملددد  فدددي أمدددال، 224الخيدددل ص، أبدددو عبيددددة -67
 .م  اخمالف ياير، 67ص

 ، 1161، بيددددددددروت، ال قافدددددددد  دار، 2ر ،شدددددددد را  الخددددددددوار ، إ اددددددددان عبةدددددددداس -68
 .152ص

نددددايف  : م دددده و قةقدددده، وانظددددر األبيددددات فددددي "ديددددوان الخددددوار "، 151نتادددده  -61
 .172ص، 1181، بيروت، دار المايرة، 1ر، م روف

، ابن دريد، 70ضل إبراهيم صم مد أبو الت :م قيق، األضداد، ابن األنبارو -70
، 12لدديس فددي كددالم ال ددّر ص، ابددن خالويدد ، 128/ 2، ورق1/177 ماددرة اللغدد  

وقدد  دا  البيدت ، ورق ،اللاان، ابن منظور، 111ص  ،المقصور والممدود، القالي
ويبدو أنة األبيدات ، دون ناب ، ن نح، والص اح، 15/101  األول في ماذيّ اللغ
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دا ي فدي أماليده فدي "وصدف التدَرس"قد مداخلت  م  أبيات أخ عددةماا ، رق ذكرهدا الأل ة
ددا ي، اددب   أبيددات ، األمددالي، هددد 140)ت ادد اقإأبددو القااددم عبدددالر من بددن ، الألة ة

وانظر األبيات ، 67ص، 1187، بيروت، ال يل دار، 2ر، عبدالاالم هارون :مح
ددددك يت، 5/561لل ددددا ظ، فددددي ال يددددوان ، ريددددألوة للمب،  ددددا  فددددي ماددددذيّ ألتدددداظ ابددددن الا 

 : وأنشد األصم ي: 575ص
يدددددددددددددددددددداو إذا َمن ددددددددددددددددددددَنح    قالددددددددددددددددددددت لدددددددددددددددددددده َور 

 يدددددددددددا ليمددددددددددده ُيادددددددددددَقم علدددددددددددم الدددددددددددذَُّر َرح   
 
 .81لباّ ا داّ ص، أاام  بن منقذ -71 

، 101ص ،ةفخددر الدددةين قبدداو  :م قيددق، كمدداّ االخميددارين، األختددش األصددغر -72
 .826ص، الاةمر ،والنةظةار شاعر إاالمية 

المواألنددددد  بدددددين ، وا مددددددوة  ،4/216ديوانددددده، أوس الردددددا ية  بيدددددّ  ،أبدددددو ممدددددام -71
ددام: وفددي م موعدد  الم دداني لم لددف م اددول، 1/17الرددا يَّين وو دددُماا ، "وقددال أبددو ممة

 : ولم ُيام  قا لاما، وقد أورد مناا بيمين في  ماامه، في م موع ش ره
 ي ددددددددددديش المدددددددددددرُ  مدددددددددددا اادددددددددددم يا بخيدددددددددددر
 إذا لدددددددددددددددددم مخدددددددددددددددددَش عاقبددددددددددددددددد  اللةيدددددددددددددددددالي

 
 مدددددددددددا بقدددددددددددي الل  دددددددددددا ُ  ويبقدددددددددددم ال دددددددددددودُ 
  فاف ددددددددددددل مددددددددددددا مشددددددددددددا ُ  ولددددددددددددم ماددددددددددددمح  

 
مددددد  ب دددددض ، 458 والقصددددديدة ألبدددددي ممددددام فدددددي ديوانددددده، 71ص م موعدددد  الم ددددداني

 .2/182وفي المذكرة ال مدوني ، االخمالف
 ادين  :م قيدق، شرح ديوان  مااد  أبدي ممدام المنادّو ألبدي ال دال  الم درةو -74

وفدددي ، 701ص، 2 ، 1111، تبيدددرو ، الغدددّر ااادددالمية  دار، 1ر، م مدددد نتشددد 
ددام للشدددنممرو وروايددد  البيدددت ، أورد األبيدددات ال ال دد  دون عدددألو، شددرح  مااددد  أبدددي ممة

 : األوةل
 وُأعدددددددددددر ُض عدددددددددددن مرددددددددددداعَم قدددددددددددد أراهدددددددددددا

 
 انرددددددددددددوا ُ  ينفسببببببببببببوأمُرُكاددددددددددددا وفددددددددددددي 
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دار ، 1ر، علدي المتضدل  مدودان :مدح، شدرح  مااد  أبدي ممةدام، األعلدم، الشنممروة 
 .621ص، 2 ، 1112، دمشق، بيروت، التكر
م مدددود الرةندددا ي  :م قيدددق، النةاايددد  فدددي غريدددّ ال دددديث واأل دددر، ابدددن األ يدددر -75

 .و ذل، قذا 1/251وراهر الألاوو 
وهدو كدذلك ، ربةمدا ُ  دل  ال دوُد َ دذالو : ، قدال1/104غريّ ال ديث ، ابن قميب  -76

 . في هذا الموض 
، أصدددُل الشةددد رة ُيقردددد ُ : والَ دددذُل: بالكادددر والتدددمح،  دددذل، المادددذيّ، األألهدددروة  -77

ذكر الترق بين ، ابن الا يد، البرليواية ، لإلبل الَ رَبم م مكُّ به ُعودل : والَ ذل أيضاو 
التصول ، أبو ال ال  ،والم رةو، 150ص،  مألة النشرمي :م قيق، األ رف الخما 

ذل: قال أبو ال ال ، 184ص، والغايات بده  َمدراح  اابدل م مدكُّ  عودل ُي َ ُل فدي: "ال  
 .108ص، " التصول والغاياتال رَبم

بةان -78 وفدي فديض القددير شدرح ، بداّ الغيبد ، 24/51ص يح ابن  بةدان ، ابن   
م القدددذق فدددي عدددين أخيددده وينادددم ُيبصدددر أ ددددك": 6/511ال دددام  الصدددغير للمنددداوو 

ناصددددر الدددددةين، الاددددل  األ اديددددث ، األلبددددانية : وانظددددر، 1112"  ددددديث رقددددم ال ددددذع
 .11، الص ي  

يبصددر  وفيده،  7870) ورقمدده، 6/117ال دديث فدي صدد يح ال دام  الصدغير -71
 . 11) ورقمه فياا، وهو في الال  األ اديث الص ي  ، أ دكم القذق

ومنمادددددددددم ، 60وال مااددددددددد  البصدددددددددرية  ص ،ميبددددددددد  الشددددددددد ةر والشددددددددد را ابدددددددددن ق -80
 .شمس، واللاان، 1/221الرلّ
، أبو منصو  ،151-150ص، ش ره ،األخرل -81 الملك بن م مد ر عبدوال ة البية

ره و قةقددده أ مدددد  لبددداّ ا داّ، هدددد 421بدددن إادددماعيل ال  دددالبية النةيادددابورو )ت  دددرة
، بيدددروت، دار الكمدددّ ال لميددد  ،1ر ،منشدددورات م مدددد علدددي بيضدددون ، ادددن باددد 

 .126ص، 1117
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 .241ص ،م اهد المنصيص -82
 .1/584المألهر ، الايورية  -81
84-  ،  .1/585 المألهر،الايورية
 .أيد، والما ، أيد، اانالل -85
دار ، 1ر، عبددالم ين الملةدو ي :م قيدق، )لم ل دف م ادول  م موع  الم داني -86

وفددددددي هددددددامش الم قددددددق ، 161ص، 1188، رددددددالس للدرااددددددات والمر مدددددد  والنشددددددر
وناددددباا ليددددرقم الادواددددي فددددي أرب دددد  ، 2/11لل دددداممي،  ليدددد  الم اضددددرة: الملةددددو ي

: األيةدد، قدوس قدألح: "القدوس: ح األبيدات فقدالوشر ، وعدةها من أبيات الم اني، أبيات
ددَمناو فددي أاددنم  : ي نددي، وهددو الملددُك الموكةددل بالادد اّ، القددوو أنبددت ال شددّ فرمددم ا 

رمدددا أو بدددالمرر، اابدددل وكالهدددا  "مادددم لس وفدددي ال ليددد ، وأصدددب ت األرُض ب دددرا و
المألهددددر ، الادددديورية ، ماددددم كم الظلمدددد "": أو وفاةر"ماددددم لس"، لددددي ملددددبس" "بدددددل"

قددال دعبددل فددي : وفددي ديددوان دعبددل الخألاعددية ، ذرا، وانظددر اللاددان، هددامش، 1/585
 : ومأ يرهما ،قوس قألح والمرر

 إذا القدددددددددددددددددددددددددددددددوُس ومَّرهدددددددددددددددددددددددددددددددا أي دددددددددددددددددددددددددددددددد
 وأ يددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ببلدمدددددددددددددددددددددددددددددددددددده بلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددةو 
ددددددددددددددددددددددَ ن ك كل   فأصددددددددددددددددددددددب ُت واللةيددددددددددددددددددددددُل ُما 

 

 رَمددددددددددددددم فأصدددددددددددددداّ الُكددددددددددددددال والددددددددددددددذَُّرق
ددددددددددددَرق  عتددددددددددددت  ب ددددددددددددد أن عتاهددددددددددددا الصَّ
 وأصدددددددددددددددب ت  األرُض ب دددددددددددددددراو  دددددددددددددددَرق

 
 .71ص، إبراهيم األميوني :م قيق، ديوانه، دعبل، ية الخألاع

لية  ، 1ر، م مد نبيدل رريتدي : م  وشرح وم قيق، ديوانه، النةمر بن مولّ، * الُ ك 
، 1/122والم كدم، 1/221وأمدالي القدالي، 124ص، م2000، بيروت، دار صادر

 .صبح، واللةاان
 .154ص، ديوانه، عدو بن أليد، ال بادوة  -87
وخلق اانادان ، 111ص، خلق ااناان، األصم ية ، 1ديوانه ص ،ذو الرمة  -88

لمدددا : وهدددي ل دددُ  الر دددل، شدددنّ، والصددد اح، 1/211والخصدددا ص، 141ل ابدددت ص
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أدّ ، ل  ةدد " ابددن قميبدد ": وال يقددال، و م اددا ل  ددات مكاددور الددالم مختةتدد ،  ددول أاددنانه
 .117ص، علي م مد ألينو :م قيق، الكامّ

ّة والم بددددّو162د، )تالاةددددروة بددددن أ مدددد، الرفةددددا  -81 ما ددددد  :م قيددددق، هددددد  الُمَ دددد
وفدددي شدددرح  ديدددوان الممنبدددي بدددال ، 1186، 1ر، مربوعدددات م مددد  دمشدددق، الدددذةهبية 
ُّ : وفيددده، عدددألو واألشدددرار منادددوب  فدددي الددددةرر ، 1/104وأبدددابي أندددت  وفدددوك  األشدددن

وبال نادب  ، 2/786شواهد المغني، الايورية : وانظر، لب ض مميم 2/111اللوام  
وال نددددم الدددددةاني ، 1/217ومقدددداييس اللغدددد ، 2/106والامدددد ، 1/118شددددمونيفددددي األ
، 11/286واألبيات من الر أل فدي المادذيّ، 4/81وأوضح الماالك ، 152للمرادو

و دا  البيمدان ، وا بدأبي  غدَرك  ذا األشدنّ: بروايد : ألرندّ، وفي اللادان، باذه الرواي 
وفدددي  مادددرة ، مددديملر دددل مدددن م 4/110فدددي المقاصدددد الكبدددرق هدددامش خألانددد  األدّ

 "أو ألن بيل عامق مريَّّ". وفيه، شنّ بال عألو 1/214اللغ 
: م قيدق، ال ماا  البصرية ، هد 651صدر الدةين بن أبي التر  )ت، البصروة  -10

، ال ماادددد  البصددددري : وانظدددر، 1/171، 1164،  يدددددر آبدددداد ،مددددمخمدددار الدددددين أ 
، د.ت، مصدددددر، مية ل نددددد  إ يدددددا  المدددددراث ااادددددال، عدددددادل  مدددددال ادددددليمان :م قيدددددق

 .5/146الاالم هارون : عبدم قيق، وابن فارس، مقاييس اللُّغ 1/184
ددددك يت -11 عبدالشددددارق بددددن : والشدددداعر هددددو، 181ص، إصددددالح المنرددددق، ابددددن الا 
دددص  ،1/442شدددرح المرألوقدددي وانظدددر:، بادددث، اللادددان، الُ ألَّق الُ َاندددية عبدددد والمخصة
16/14. 
َمدَىَ بندي  أ ادنمدا : ، ويقدال277د ص المقصدور والممددو ، أبدو علدي، القالي -12
شرُمام، أو أخالُقام، فالنٍ   .181ص، إصالح المنرق، ابن الاكةيت، وع 
 .مى، الص اح، ال وهروة  -11
 .مى، الماذيّ، األألهروة  -14
 .14/ 16 مى، المخصص، ابن ايده -15
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اغانية  -16  .مى، الُ باّ الألةاخر، الصة
اددا ولددم يدد، مددى،  اددن، اللاددان باددث، ابددن منظددور -17 رد فددي هددذه المصددادر  مي  

 كما  ا ت عند ابن خالويه.، يوم صدقٍ  رواي :
 .دره، ال ين، الخليل بن أ مد، التراهيدوة  -18
 .دره، الص اح، ال وهروة  -11

 .دره، ابن منظور اللاان -100
 .هنا، عألا: ابن منظور اللاان -101
 .أور، ال مارة، ابن دريد -102
 .شتف، الم كم، ابن ايده -101
 .8/418وبأ ، ال ين، الخليل بن أ مد -104
 .َوَبأ، الماذيّ، األألهروة  -105
 نتاه، ا ا. -106
ال  دددالبي، أبدددو منصدددور، فقددده اللغددد  وادددرة ال ربيددد ، م قيدددق: مصدددرتم الاةدددقا  -107

 .271، دار التكر، د.ت، ص1وألميليه، ر
 .271ص ،نتاه -108
 .17 امم الضامن ص :م قيق، يحراال  في أاما  الر ، ابن خالويه -101
 .17نتاه، ص -110
 ابن ايده، الم كم، ااك. -111
 .خ ة ، الماذيّ، واألألهروة ، 15ص، نتاه -112
ددددار، ن دددداميم قيددددق: ، نم دددداني القددددرآ، التددددرةا  -111 ، 1155/221 ،القدددداهرة، الن ة
 :مدددح، كمددداّ األف دددال، ع مدددان اددد يد بدددن م مدددد الُم دددافرو أبدددا، الاُّرقادددرية : وانظدددر

ددد  لشدددد ون المردددداب  األميريةدددد ، ادددين م مددددد شددددرف  ، 1112، القدددداهرة، الاي دددد  ال امة
 بروايد ، غيدر منادّو 166/ 8وفي المادذيّ، ونابه لشاعر من بني عقيل، 2/5 
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الصداهل  "فادذا لدم ُيلدق  ال ركد ": قال أبدو ال دال  ب دد أن أورد البيدت، فتنةي لُم ملي""
 .غرم، واللاان، 471ص، والشا  

، 1/128والمنصدددددددددددددف، 2/10م ددددددددددددداني القدددددددددددددرآن: الشددددددددددددداهد فددددددددددددديانظدددددددددددددر  -114
دددل، 1/111والمقدددرةّ ، األألهدددروة ، 1/147وشدددرح أبيدددات المغندددي، 8/71وشدددرح المتصة

وشددرح الرَّضددي علددم الكافيدد  ، 1/10مغنددم اللبيددّ ، وابددن هشددام، إنة ، ماددذيّ اللغدد 
 .أنن،  رر: واللاان، 2/141وشرح الشافي  ، 5/426وخألان  األدّ، 2/468

، مرب دددد   كومدددد  الكويددددت، إبددددراهيم المةددددرألو :مددددح، مددددا  ال ددددروس، بيدددددوة الألَّ  -115
 . رر، 571/ 10، 1172
 .1/114ال قد التريد ، ابن عبد ربه -116
 .22/477األغاني ، األصتاانية  -117

 : ، وانظددددر77مادددددو م مددددد ناصددددر الدددددين ص :ديواندددده، م قيددددق، األعشددددم -118
 .1/67، والمقمض1/171ّالكامل، ، والمبر د1/18ايبويه، الكماّ 

 ، 47ص، 1180، بيدددددروت، دار صددددد ّ، 1ر، ديوانددددده،  ميدددددل بدددددن م مدددددر-111
وذكددر ال اددكروة فددي الصددناعمين البيمددين ال دداني  1/202األمددالي ، أبددو علددي، القددالي

، وعألاهدددا أبدددو ال دددال  الم دددر و ل ميدددل 56كمددداّ الصدددناعمين ص، وال الدددث بدددال عدددألو
، 78ود ألندددامي صم مددد :م قيدددق، غايددداتالتصدددول وال، أبدددو ال دددال ، الم ةدددرو، ب ينددد 

 : وروايمه في التصول
ددددددددددددددُت بالَدهددددددددددددددا النةظددددددددددددددرات   مددددددددددددددم  َمَن  

 
ّل َوقَددددددددددددددددورُ   َمضددددددددددددددددمََّن ردةهددددددددددددددددا َ ددددددددددددددددَد

عبداللده بدن عبددالر يم  :مدح، وُنابت البن أبي ُدباكل الخألاعية في  ماا  أبي ممدام 
 .104ص، 2  ،1181، ام   اامام م مد بن ا ود اااالمي ، 1ر، ال ايالن

، روق، واللادددددددددددددددددان، 2/11واالقمضددددددددددددددددداّ، 117ديوانددددددددددددددددده ص، الشددددددددددددددددمةا  -120
َوق ، بتدددمح الدددرا  وكادددر الددددواو، مدددا  َرو و: ويقدددال، دون عدددألو 12/155والم كدددم ور 

 .ك يرل ُمروٍ : بتمح الرا ، وَروا ، بكار الرا 
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شدددددددرح : وانظدددددددر الرة دددددددأل فدددددددي، 258الندددددددوادر ص ، أبدددددددو أليدددددددد، األنصددددددداروة  -121
المنصدددف  ،وابددن  نددي، 181المقصددور والممدددود ص ، والقددالي 424، المتضددليات

 ،اللةادان، وابن منظور 2/500نوادر أبي ما ل ، أبو ما ل، واألعرابية ، 1/160
" " وفيده روايدد ، روق ، أفَ ددي  : ُف فددي الوقدف يددا و علددم لغد  ريدد  فدديمُبدددُل األلددقددد أمَدي 

، وهددي منااددب ل لاددا، مناددا ألنةاددا أبددَينُ ، فأبدددلوا مناددا اليددا ، ألنة األلددَف ختيةدد ل ، وُ بلَددي  
 : وأنشد األختش

َوو    فدددددددددددددددده  والمددددددددددددددددا  الددددددددددددددددر   َمَبشَّددددددددددددددددرو بالرَّ
ٍّ قدددددددددددد أمَدددددددددددي       وفدددددددددددرٍ  مندددددددددددك  قريددددددددددد

 
 

يمروة  ، المبصرة والمذكرة، "من ن اة القرن الراب "، أبو م مد عبدالله بن إا اق، الصة
، 2/811، 1182، دمشق، دار التكر، 1ر، فم ي أ مد مصرتم علي الدين :مح
ددا : انظددرو  عرابدده، الأل ة ، 2/11والمقددرةّ، 1/160والمنصددف، 1/87م دداني القددرآن وا 

 . روق، والما ، روق، واللاان، ونوادر أبي م ا ل

ا  -122 والَ روري  را ت  من الخوار  مدنام ،  بر، واللاان، 15ديوانه ص، ال  ة
رةان ال ةروروة الخار ية   .571/ 10 رر ، ما  ال روس، عمران بن   

ددديدال -121 نشدددره عبداللددده ، االقمضددداّ فدددي شدددرح أدّ الكمَّددداّ، َبَرليوادددية ،ابدددن الا 
م قيدددف ، ابدددن مكةدددية  ،الصدددقلةية : ، وانظدددر166، بيدددروت، المرب ددد  األدبيددده، البادددماني

 .204ص، علي م مد ألينو :م قيق، أدّ الكامّ ابن قميب ، ،101اللاان ص
ا  -124 فدي ، وايد لك بادذه الر  وهدو كدذ، ، وُيناّ لر ب  كدذلك81ديوانه ص، ال  ة

ددا  401إصددالح المنرددق ص وب ددال ، شددتا،   فددي اللةاددانددددان لر بدوينابدد، وناددبه لل  ة
وايددد  ، 1/182نادددب  فدددي اابددددال ألبدددي الريةدددّ دددا دكمدددوبادددذه الرة ، ا فدددي ديدددوان ال  ة

صددددالح المنرددددق ياددددمقيم وألن المشدددد، 72ور للقددددالي صدوالمقصدددد رور ال دددداني مددددن دوا 
 الرة أل.
 .رنق، واللاان، رنق، اذيّ اللغ م، األألهرو -125
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، 44ونوادر أبي أليد ص، 515، 1/116، 1/21البيت من شواهد ايبويه  -126
، 1/161وخألاند  األدّ ، 1/10، وال  ة  ألبي علي التاراية 1/160والخصا ص 

ليةد   الده، وهو شاهدل علم ما  ا  بالتكة منبا و علم أصله واألصدل ، ودليالو علم أوة
" بداللدد  قولددهاادغددام فأصددل " الخصددا ص ، ابددن  نةددي، ضددننوا: ضددنةت" إذا "َضددن نت 

1/257 ،1/161 ،1/87. 
، 1/11والبيدددت مدددن شدددواهد اددديبويه، 44الندددوادر ص، أبدددو أليدددد، األنصددداروة  -127

 ،257، 1/160والخصدددددددددددددددددددددددددددددا ص، 1/154و، 1/42ّوالمقمضددددددددددددددددددددددددددددد، 2/161و
، انواللاد، 118والضدرا ر، 410وشرح شدواهد الشدافي ، 2/61و، 1/111والمنصف

، "وقددد ضدداعف الشدداعُر مددا ال ي ددوأل أن يضدداعف فددي الكددالم: وفددي الموشةددح، ضددنن
نةمدددا الكدددالم ، هدددد 184)ت أبدددو عبيداللددده م مدددد بدددن عمدددران، المرألبددداني، "ضدددنُّوا" ..وا 

، دار التكددر ال ربددي، علددي الب دداوو :مددح، الموشةددح فددي مَخددذ ال لمددا  علددم الشدد را 
 .110ص، 1165، القاهرة
، وابن فارس، 1/101ونوادر أبي ما ل ، 78ّ الكامّ ص أد، ابن قميب  -128

 .1/17مقاييس اللغ  
با ددد  ، هدددد 461ابدددن عبدددد البدددرة )ت، والقرربدددي، 212ص، االقمضددداّ للبرلَيوادددية 

، بيدددددروت، دار الكمدددددّ ال لميددددد ، 2ر، م مدددددد مرادددددي الخدددددولي :م قيدددددق، الم دددددالس
صدددالح المنردددق ، 1/725م1181 البدددن وشدددرح المتصدددل ، 1/511والألاهدددر، 254وا 
ق ندّ بدن : وق ندّ هدو، ألكن، 11/118واللاان ، 2/825وال مارة، 8/112ي يش

وأبدددوه ضدددمرة أ دددد بندددي عبداللددده بدددن ، اشدددُمار بنادددبه إلدددم أمددده، أم صدددا ّ التدددألاروة 
 . هد15ت ان  ، غرتان
م تدددد  ، أبددددو  يةددددان، 2/446إعددددراّ القددددرا ات الاددددب  وعللاددددا ، ابددددن خالويدددده -121

، وأبدو 111/ 2الكشداف ، الألمخشدرو، 205يدّ ص األريّ بما في القرآن من الغر 
 .8/425الب ر الم ير ،  يةان
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 .128ا ي  ، اورة الموب  -110
 .1/110الب ر الم ير ،  يةان أبو -111
الددةرُّ ، الاةدمين، وانظدر ال لبدي، 1/208اامقان في علوم القدرآن ، الايورية  -112

 .8/121المصون 

البيددان فددي متاددير آو القددرآن  ددام  ، رم مددد بددن  ريدد أبددو   تددر، الربددروة  -111
5/171. 

، الألمخشددرو، 1/115البرهددان ، والألركشددي، 5/212 ددام  البيددان ، الربددروة  -114
 .2/11الكشاف 

 .1/1النشر في القرا ات ال شر ، ابن ال ألروة  -115

ددذ ،1/111األمددالي، أبددو علددي، القددالي -116 ّل أ كممدده األمددور: ور ددلل ُمَن ة ، م ددر
دددددذه الددددددةهروقددددد، أو ُمَ دددددر ّ ددددد اح، ال دددددوهروة ، د ن ة البيدددددت لُاددددد يم فدددددي ، ن دددددذ، الص 

و مادددرة ابدددن ، 1/122والغريدددّ المصدددنةف، 2/571، ن دددذ، األصدددم يةات والصددد اح
 .1/126وخألان  األدّ، 161وخلق ااناان لىصم ي، 2/71دريد

والم ددددداني ، 212م دددددالس   لدددددّ ص وانظدددددر:، 45ال مااددددد  البصدددددري  ص -117
، 4/ 2، 1/121والخألانددددد  ، 1/61صدددددل البدددددن ي ددددديش ، وشدددددرح المت51الكبيدددددر ص

ألبي ، التاضل في صن   األدّ، 2/108الكامل، 4/120ال قد التريد، 112/112
، دار الغددددّر اااددددالمي، 1ر، ي يددددم ال بددددورو :مددددح هددددد 125)ت الريةددددّ الوشةددددا 

 .1/10وهم  الاوام  ، 54ص، 1111، بيروت

 .4/268المخصص ، رب ، الم كم، ابن ايده -118



 202 

، 1/116المخصددددددددددددص، 8/116الماددددددددددددذيّ، 14ص، ديواندددددددددددده، القرددددددددددددامية  -111
والغريّ المصنةف ألبي ، 8/118ومقل، 6/157رشق، الما ، مقل 11/627اللاان
 .1/266رمضان عبدالموةاّ :م قيق، عبيد

، المقصددور والممدددود، القددالي، 4ص، بددن أبددي خدداألم فددي ديواندده البيددت لبشددر -140
 .أبم، واللاان، اابا ُ  ،من ب يد: هوفي 2/12األمالي ، والقالي، 117ص

والمامقَصدددم ، 4-1ديدددوان بشدددر بدددن أبدددي خددداألم ص : انظدددر  دددول البيمدددين -141
م م  ، 2/14أمالي القالي ، 261ص،  ماا  الش روة ، 22النبات ص ، 1/161

 .1/21وخألان  األدّ ، أبي، واللاان 2/142 األم ال
 .101، 15المقصور والممدود ص ، القالي -142
ولددديس فيادددا ، 1/106انظدددر األبيدددات فدددي شدددرح ديدددوان ال مااددد  للمرألوقدددي  -141

 .وفياا المنال الرةنق، البيت الخامس
ددددددون مدددددن الشددددد را  ص ، القتردددددية  -144 وقدددددد ذكدددددر القتردددددية األبيدددددات ، 48الم مة

 األرب  .
، ممداخل مر م  م مد بن بشير الخار ية م  شد راَ  آخدرين، 48ص، نتاه -145

يدروة فم ن أاما  الش را   م  ياشدية ال   ابدن ، الم مةدين شاعرل ااُمه م مةدد بدن يادير الر 
، 14/18واألغددددداني، 280وربقدددددات ابدددددن الم مدددددأل، 2/871الشددددد ر والشددددد را ، قميبددددد 

 .116ص، الم مةدون من الش را ، والقترية 
ياشددددية  -146 مظاددددر  : مدددد  وم قيددددق ،هددددد  ديواندددده210م مددددد بددددن بشددددير )ت ، الرة

ددي : و ددول الخلددر بددين ااددم الشدداعرين، 1116، اددوريا ، مددص، دار الددذةاكرة، ال  ة
ديدددوان م مدددد بدددن بشددددير ، انظدددر مدددا كمبددده م مدددد خيدددر البقددداعية فدددي مقدددديم الدددد يوان

دار قميبدددد  للرباعدددد  ، 1ر،  م دددده و قةقدددده وشددددر ه م مددددد خيددددر البقدددداعي، الخددددار ية 
وكذلك م دةث الميمنية فدي الا دمر عدن الخلدر بدين ، 6ص، 1185، دمشق، والنشر
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دد  الكمددّ بددد "بشددير" وم مددد بددن بشددير ، بشدديرياددير و  َف ياددير فددي عامة وكيددف َمصدد ة
، وابن ياير له ك يرل من الش  ر في الألُّهد والنةصدا ح، الخار ية الَ دوانية شاعرل غيُره

اددددددددمر ، ك يددددددددراو  واألصددددددددباانيُّ شددددددددي او ، أورد مندددددددده المبددددددددر د فددددددددي الكامددددددددل، والم ددددددددون
 .1/104ال لي
، دار الكمدّ ال لميد ، 2ر، متيد قمي د  :م قيق، ش را الشة ر وال، ابن قميب  -147
 .511ص، 1185، بيروت
ووة  -148 د ، ال م  ،  مدرات األوراق، مقية الدين أبو بكر بدن علدي بدن م مدد بدن   ة

، 1171، القدددددداهرة، مكمبدددددد  الخددددددان ي، 1ر، م مددددددد أبددددددو التضددددددل إبددددددراهيم :م قيددددددق
وفددددي كددددال ، مادددددوة ابددددراهيم بددددن ال، وفددددي الماددددم اد مددددن ف ددددل األ ددددواد ، 241ص

 .كما ضبراا الم ق ق، َفَ َس"ال، "، وعام: المصدرين
،  مار القلّو في المضاف والمناّو، هد 421ت )، أبو منصور، ال ة البي -141

ص ، 1165، القددددداهرة، دار الم دددددارف، 1ر، م مدددددد أبدددددو التضدددددل إبدددددراهيم :م قيدددددق
شرح ديوان ، المرألوقي ،وعألاه ال  البي ل مرة ابن  عمرو بن عبد ودة ال امروة  ،416

م دددألوةاو  1/168نشدددوة الردددّر، 1/56األضدددداد ألبدددي الريدددّ ، 804ال مااددد  ص 
وفدددي أمدددالي ، بددديض، واللادددان، 1/52ألهدددر ا داّ ، 425نادددّ قدددريش ص ألخمددده،

، مصددر، م مددد أبددو التضددل إبددراهيم :م قيددق، ""غددرر التوا ددد ودرر القال ددد المرمضددم
 .بال عألو، 8ص ، 2 ، 1154
 .186االقمضاّ ص ، والَبَرليواية ، َعَذر، ماذيّ اللغ ، األألهرو -150
، االنمخدداّ لكشددف األبيددات المشددكل  ااعددراّ، علددي بددن عدددالن، الموصددلية  -151
والبيمددان ، 24ص  1185، بيددروت، م اادد  الرةاددال ، 2ر،  ددامم الضددامن :م قيددق

وانظددددددر ، عددددددذيرَ : بروايدددددد ، 2/401مددددددن شددددددواهد ابددددددن فددددددارس فددددددي مقدددددداييس اللغدددددد  
 .رعم ،واللاان، 18األصم ية  رقم ، ياتاألصم 
 .18األصم ي  رقم ، األصم يات -152
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مرب ددد  ل نددد  ، أ مدددد أمدددين وألميليددده :م قيدددق، ال قدددد التريدددد، ابدددن عبدددد ربددده -151
وفدددددي ، 1/171وأمددددالي المرمضددددم ، 2/111 ،1161، القدددداهرة، المددددأليف والمر مدددد 
، 2/251، لم ددددانيوكددددذا فددددي ديددددوان ا، ل قيددددل بددددن ُعلةتدددد  1/161با دددد  الم ددددالس 

،  دار 1ر،  د. شددددريف عالوندددد، عقيددددل بددددن ُعلةتدددد  الُمددددر و، ادددديرمه وشدددد ره : وانظددددر
 .77ص، 2004عمةان ، المناه  للنشر والموألي 

، 162ص، م مددد  بةددار الم يبددد :م قيددق، عدددوة بددن أليددد، ديواندده ،ال بددادوة  -154
 .114إصالح المنرق ص، وابن الاةك يت، 101واألضداد ص 

 .25صارو، أبو أليد، النوادر، صاألن -155
 . 114ابن الاكيت، إصالح المنرق، ص -156
اح، ال ددوهروة  -157 َّ ، الصدد ة ، واللاددان، أّر، الماددذيّ، واألألهددروة ، بددال عددألو، أَر

، كدددأنة الددددَّين أخدددذ بأربددده مدددديون:: ادددمأَرّ بتدددمح الدددرةا ر دددلل مُ : قدددال ال دددوهروة ، أّر
  ها.روق برف  النةون في "مديون" و ر  ويُ 

 . صدق، اللاان -158
، القدداهرة، دار الم دارف، اهيم: م مدد أبددو التضدل إبددر م قيددق، ديوانده، النابغد  -151
ادددداك ، وال ددددين للخليددددل، وعددددألاه للنابغدددد ، 1/257الكامددددل ، والمبددددرةد، 56ص، د.ت
 .وااك، انر، واللاان، بَقر، وال مارة، 2/112و 1/171

 .عألو بال 1/281، المامررف 1/15ال قد التريد  -160
والمددذكرة ، بددال عددألو 51و مددرات األوراق ص ، 1/121الم ااددن والمادداوئ  -161

 .بال عألو 1/171ال مدونية  
 .82ونأله  التضال  ، روض  ال قال  -162
 .4/11 األغاني، األصتااني -161
دددو  2/208رة ال مدونيددد  المدددذك -164 هدددو ادددرا  بدددن أ مدددد بدددن ر دددا  : وأبدددو الضَّ
لتقال فيه أمية  ب، الكامّ   : ن أبي الصة
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 لقددددددد نددددددال فددددددي رفددددددٍق أبددددددو الضددددددو  رمبدددددد و  
ر  والنَّدددوق دددني منددده علدددم الشةددد    فمدددم خصة

 
ُّ والَ َ دددددم   دددددر عدددددن غايامادددددا الُ دددددر  ُيقصة
 ب ادددددددددددد  وفددددددددددداٍ  مدددددددددددا ل رومددددددددددده فصدددددددددددم  

   .2/458خريدة القصر ، وألبي الضو  ش ر 
 نالماددديح عمدددرو بدددمدددنام عبد: قدددال ابدددن دريدددد، 1/161التدددا ق ، الألمخشدددروة  -165

دد بده كاددرق َبرويدأل إلددم َاددريح وهددو الدذو َب ددث ، رين يةدان بددن بقيلد  وكددان مدن الُم مة
 11/141   ،فدي المدا ، 485ص ،االشمقاق ،ابن دريد ،في ر يا الموبذان ،بالشام
 ددددا  فددددي البرصددددان ، "فددددتنة ذا الدددددةهر أرددددواراو دهدددداريرُ  ديث َاددددريح:وفددددي  دددد" ،دهددددر

: وهدو الدذو يقدال لده، "كادريح الكداهن، "ومن المتالي  مدن يادر ه التدال : لل ا ظ
وااددُمه ربيدد  بددن ربي دد  بددن ، وكددان شدد اعاو ، وكددان  كيمدداو ، الددذو كددان كاهندداو ، الددذ  بي

ميروة  ، ال ا ظ، ما ود بن الذ ّ بن  ار   بن عدو بن فرد بن ماألن بن األألد ال  
وانظدددر هدددوامش الم قدددق ، 465ص، عبدالادددالم هدددارون :مدددح، البرصدددان وال ر دددان

 هارون.

، الماددديحل بد، ادددرح، وناددبت فدددي اللاددان، ادددرح، مادددذيّ اللةغدد ، األألهددرو -166
ن قددول ابددن منظددور فددي وقددد ماددرةّ الددوهُم إلددم الم ق ددق مدد، فددرر، وكددذا فددي اللاددان
أو فددي  ،وفددي  ددديث َاددريح: قددال، أو مددركام وألال عددنام م:أفددررا: اللاددان )فددرر 

بددن بقيلدد  كمددا فددي  المادديحوهددو عبد، فددرر، اللاددان، المادديح ددديث اددريح مدد  عبد
وانظددر ، كمددا فددي اللاددان، المادديح بددن ُنتيلدد أو عبد، 485االشددمقاق البددن دريددد ص 

، الماديح بدن بقيلد  فدي م موعد  الم دانيول بد، 2/10قص  األبيات فدي ال قدد التريدد
 .1/262وأمالي المرمضم، 161ص

ذا مكد: وفيده، 120األضداد ص، ابن األنباروة :  ول هذا الشاهد انظر -167 ون وا 
فدددي نادددب  البيدددت ، أو لألرافددد  البددداهلية ، وُنادددّ فدددي اللادددان لُاندددي بدددن أ مدددر، شدددديدةل 

م  دددددم ، ولُاندددددي بددددن أ مدددددر الكنددددانية ، فقدددددد ُناددددّ للُترُعدددددل الرةددددا ية ، اخددددمالف كبيددددر
وُنادددبت ،  ددديس، واللادددان، 45والم ملدددف، 1/47وال مااددد  البصدددرية ، 472الشددد را 
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، ولألرافدد  البدداهلية ، نددي بددن أ مددرولاُ ، ل مددر بددن الغددوث بددن ريدد  فددي فر دد  األديددّ
وفددي ، 2/117ولضددمرة بددن  ددابر بددن مددرةة فددي  ماادد  المبريددألوة ، أ ددأ، م  ددم البلدددان

دددددددم روة فدددددددي نشدددددددوة ، لر دددددددل مدددددددن َمدددددددذ    1/161اددددددديبويه ولَاَندددددددية بدددددددن أ مدددددددر الضة
وم  ددددددم ، 1/18وعيددددددون األخبددددددار، 215والم ملددددددف ل مدددددددو ص، 1/182الرددددددّر

و مااددددد  أبدددددي ممدددددام بشدددددرح ، 412ص، وم دددددالس   لدددددّ، 472، 26الشةددددد را  ص
 .1/715وبا   الم الس، 2/17وخألان  األدّ ، 2/482المبريألو
 ،بال عألو، صرق، الماذيّ، واألألهروة ، صَرق، ال يم، أبو عمرو، الشيبانية  -168

،   تددددر، والمدددا ، صدددرق، اللادددان، وقدددد ُياددداقُ : وفيددده، بدددال عدددألو،   تدددر، واللادددان
عبدددددال أليأل  :م قيددددق، فددددي المقصددددور للتددددرةا والبيددددت بددددال عددددألو ، وقددددد ُيادددداق: بروايدددد 
االده نبادان وم مدد خيدر البقداعية عبد: المقصور وقد عألاه م ق قاو ، 61ص، الميمنية 

البقداعي  :م قيدق، المقصدور، التدرةا : انظدر، كما في ال ديم للشديبانية ، لَ ام بن ابل
 .100ص، ونباان
إصدالح المنردق ، كةيتابدن الاد، "القدر" مكان، القد: 215رواي  الديوان ص -161
 421ص، م مدددد م يدددي الددددين عبدال ميدددد :مدددح، أدّ الكامدددّ، ابدددن قميبددد ، 16ص

فددي الماددمررف فددي كددل فددن ماددمررف ، كددذلك، وهددو مناددّو للتددرألدق، "أراد القددَدر"
وشدددددددرح أدّ الكامدددددددّ ألبدددددددي منصدددددددور ال دددددددواليقي ، 152وربيددددددد  األبدددددددرار ، 17ص
، صددددبّ، واللاددددان، درقدددد، والم كددددم البددددن ادددديده، صددددبّ ،وفددددي الماددددذيّ، 181ص
، 1/181والمدا ، برواي  الرةف ، صبّ، وكذا في الما ،  ا  ل بالرةف  وروايمه:، وقدر

 .مناوباو للترألدق2/111رقارية وفي األف ال للاة ، صبّ مناوباو للترألدق
، ، أ دددل11/12اللادددان : وانظدددر، أ دددل 1/64مقددداييس اللغددد   ،ابدددن فدددارس -170

للخنةدوت ولديس ، أ دل، 27/416وفي المدا ، ينام"وأهل خباٍ  صالح كنُت ب" وروايمه
ددد اح، لخدددوةات بدددن  بيدددر كمدددا ذكدددر ابدددن فدددارس فدددي المقددداييس ، وال دددوهروة فدددي الصة

اغانية في المكمل  نابمه إلم الخنةوت ح الصة  .وأنشد م ه بيماو ، وص ة
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وذكددر فددي ، لخددوةات ،أ ددل، وُناددّ فددي المددا ، 442االشددمقاق ص، ابددن دريددد -171
، أ دددل، المدددا ، واُادددمه موبددد  بدددن ُمضدددر س بدددن ُعبيدددد، للخنةدددوت شددد ر اللةصدددوص أنةددده

،، وُناددّ فدددي مادددذيّ إصدددالح المنردددق لخددوةات مادددذيّ إصدددالح ، الخريدددّ المبريدددألوة
 11/12أ ددددل، وُناددددّ فددددي اللاددددان، 11ص، فخددددر الدددددين قبدددداوة :م قيددددق، المنرددددق

نَّدوت: قدال أبدو عبيددة: قال ابن َبدرةو، لخوةات بن ُ بير  دمُده أندا وقدد و : قدال، هدو للخ 
ُلاا ُّ عدن ليلدم وأقصدر بارلُده: في ش ر ألهير في القصيدة المي أوة : قدال، ص ا القل

قدال ، 1/445كما في نشدوة الردّر ، وللخنةوت الا دوة ، وليس في رواي  األصم ية 
موبددد  بدددن : واادددُمه، "مدددن شددد را  ال اهليةددد : ابدددن اددد يد األندلادددية فدددي نشدددوة الرةدددّر

 : وذكر أنة ألهيراو اامل قاما، ال لي أنشد له ال اممي في ، ُمضرَّس
 : في قصيدة ألهير المي مرل اا

ُّ عدددن ادددلَمم وأقصدددَر بارلُددده  صددد ا القلددد
 

ددددددددددددبا وروا لُدددددددددددده  وُعددددددددددددر َو أفددددددددددددراُس الص 
 

، للخنةدددددددوت أنادددددددا 174وفدددددددي المةصددددددد يف والم ريدددددددف ص، 145ديدددددددوان ألهيدددددددر ص
َّ  ،خددوةات بددن  بيددر األنصدداروة " وقددد ذكددر ال  ددالبي أنة ، أ ددل 11/12واللاددان صددا 

ُّ بده الم دلُ فدي النةكداح والُغلمد ، ذات الن  يدين فدي ال اهليد  وكدان يدأمي ، ممةدن ُيضدر
ُّ النةاا َ  ُت فدي ، شرد لي ب ير:  ل عن  ا مه قالفتذا اُ ، أ ياَ  ال ّر يمرلة فخر  

مدا : يومداو  -صدلةم اللده عليده وادلةم-فقال له النبية ، وشاد بدراو وأدرك اااالم ، رلبه
دددددا مندددددذ قيةدددددده ااادددددالم فدددددال: فقدددددال الشةدددددرود؟ ف دددددل ب يدددددُرك           . ومدددددألعُم األنصددددداُر أنة أمة

صدلةم -فادكنت بدعا ده ، دعدا لده بدأن مادكَن ُغلممُده -صلم الله عليده وادلم -النبية 
 .141ص،  مار القلّو ،-الله عليه والةم

قددال أبددو علددي  ،264 مددار القلددّو فددي المضدداف والمناددّو ص  ،ال  ةددالبية  -172
روف  للم ريددددف والمأنيدددددث، ااددددمل مددددن أادددددما  الشددددمس غيددددُر مصدددد: وُذكددددا ُ : اددددية التار 

 هدددد ، كمددداّ المكملددد ،177)ت الغتةارأبدددو علدددي ال ادددن بدددن أ مدددد بدددن عبدددد ،التارادددية 
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قال أبو . 201، ص1111بيروت، عالم الكمّ، ،2ر كاظم ب ر المر ان، :م قيق
ددددبح: وابددددن ذكددددا ، الشةددددمس: ُذكددددا ُ : علددددي القددددالي أبددددو علددددي األمددددالي  القددددالي،، الصة

2/146. 
، وفدي المدا ، ، مدأم12/61اللادان ، 511ص، شرح أبيات إصدالح المنردق -171
، 1/110والمشدددددددددوف الم لدددددددددم، 112وبدددددددددال نادددددددددب  فدددددددددي إصدددددددددالح المنردددددددددق ،مدددددددددأم

  .وهو لُ دير عبد بني قمي   بن بني قيس بن   لب : قلت 14/117والماذيّ

، بيددددروت، دار ال يددددل ،1ر، شددددرح علددددي مادددددو أليمددددون، ديواندددده، التددددرألدق -174
وقدددد ، 155،  مدددار القلدددّو فدددي المضددداف والمنادددّو، وال  دددالبي، 2/150، 1177

 .1/5الكماّ ، بيماو من هذه القصيدة ذكر ايبويه
 .77، ال لل في شرح أبيات ال مل، يدابن الاة ، الَبَرليواية  -175
 مناددوباو  1/555الكمدداّ ، ادديبويه، 18ص، ديواندده، عبدددالر من بددن  اةددان -176
، 1/81الم مادّ ، وابدن  ندي 1/166المقمضدّ ، والمبدرةد، الر من بدن  اةدانل بد

 : صدوابه: وكندتُ ، و دأ، اللادان، 1/76البدن  نةدي، المنصف، 1/152والخصا ص 
، " وا ددي ويريددد بددد "وا ددي، الر من بددن ال كددم أخددا مددروانألنةدده يا ددو عبددد، "وكنددَت"

وبددال ، 4/141د الشددافي وشددرح شددواه، 1/261والكامددل للمبددرةد، 1/152الخصددا ص 
، 21واألضدددداد البدددن األنبدددارو، 2/711وادددر الصدددناع ، 1/181نادددب  فدددي المممددد 

وفددي ، 1/14والم كددم، 1/241والب ددر الم ددير، 17والماددا ل ال لبيددات ألبددي علددي
، شدرح شدواهد الشدافي : وانظدر، ل بدالر من بن  اةدان مناوباو  10مص يح التصيح 

 .6/148وال قد التريد، 141ص
دار ، 1ر، شددددر ه عددددددنان ألكدددددي درويدددددش، ديوانددددده، هدددددد105ت، عدددددألةة ي ددددر ك -177
 .275ص، 1114، بيروت، صادر
 ، النددددوادر فددددي اللغدددد ، هددددد  215أبددددو أليددددد ادددد يد بددددن  ابددددت )ت ، األنصدددداروة  -178

، بيددروت، ، دار الكمدداّ ال ربددية 2ر، صدد ة ه وعلةددق عليدده ادد يد الخددورو الشددرموني
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ابددن  وانظددر:، وُناددبت لضددمرة، 2/271أبددو علددي األمددالي ، والقددالي، 2ص، 1167
وهددو ، ُعدددة مددن الُبرصددان األشددراف، وضددمرة النةا شددلية ، َبَاددل ،اللاددان: بكددر، منظددور

"مادمُ  بالُم يددوة : أو المندذر بدن مدا  الادما  قدال، الدذو لمةدا رآه النُّ مدان بدن المندذر
 ددان هددد  الُبرصددان والُ ر 255أبددو ع مددان عمددرو بددن ب ددر )ت، ال ددا ظ، "ال أن مددراه

، 1182، بغددداد، ، دار الرشدديد1ر ،: عبدالاددالم هددارونوالُ ميددان وال ددوالن، م قيددق
واابددال ، 248ص، ول دن ال دوام، 61ص األضداد، ابن األنباروة : وانظر، 81ص

 .2/122وامر ال لي، 2/516ألبي الريةّ
، القاام بن م مد بن ا يد )مدن علمدا  القدرن الرابد  الا دروة ، ابن الم د ّ -171

، 1ر ، ادين مدورال،  دامم الضدامن، أ مد ندا ي القيادي :م قيق، دقا ق المصريف
 . 262ص ، 1187، الم م  ال لمي ال راقي

، ال أليأل الميمنددية : عبدددم قيددق ديواندده، هددد 40)ت ادد يم عبددد بنددي ال ادداس -180
 .11ص ،1150، دار الكمّ المصرية  ،1ر

ا ية  -181 دا ية ،  هدد117)تإا اق الر من بن أبو القاام عبد، الألة ة  ، أخبدار الأل ة
دا ي، 41ص، 1180، بغدداد، 1ر، ال ادين المبدارك: عبدم قيق ، وفدي أمدالي الأل ة

 "،"وراَ   ُاق ماو ب د ما قد مخلةددا: وفي ديوان ُا يم، 76ص، عبدالاالم هارون :مح
االقمضدداّ ، ابدن الاةدديد، البرليواددية ، وعألاهدا البرليواددية ل بدد بنددي ال ادد اس كدذلك

 .151ص، دّ الكماةّفي شرح أ
دددددددا ية ، 1/144ناايددددددد  األّر، ديوانددددددده، والندددددددويروة ، الب مدددددددروة  -182  ،وأمدددددددالي الأل ة
 .18ص

دار التكددر ، 1ر، عدددنان ألكددي درويددش :شددرح وم قيددق، ديواندده،  ميددل ب يندد  -181
 و"ُمولُ ".          ، "صب رني وفيه، 101ص، 1114، بيروت، ال ربية 
وانظدددر البيدددت ، 1/272الغريدددّ المصدددنةف ،ُينادددّ ل ريدددر ولددديس فدددي ديوانددده -184
الماددددددذيّ ، 5/2001 ددددددذن، الصدددددد اح، 1/216الم كددددددم، 1/82المخصددددددص: فددددددي
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 والمدددا ،، 11/110وُينادددّ ل ريددر فدددي اللادددان  دددذن ، بدددال نادددب  7/124لىألهددروة 
 ، 12ص، ل ابددددددددددددت، خلددددددددددددق ااناددددددددددددان: وُناددددددددددددّ ل ريددددددددددددر فددددددددددددي، 1/172 ددددددددددددذن

 .1/82والمخصص
، 12وخلددددددددق ااناددددددددان ل ابددددددددت، 11/110َ ددددددددَذن، اللاددددددددان، ابددددددددن منظددددددددور -185

 .1/82والمخصص
، وعددألاه لُ ميددد بددن  ددور 1/60انظددر هددذا البيددت ومددا يليدده فددي الكامددل للمبددر د  -186

ومدددددا  ، وعددددألاه ل ميددددد بدددددن  ددددور 2/610عددددادل ادددددليمان :مدددددح، وال ماادددد  البصددددرية 
 .علر 11/484ال روس
كدذلك فدي  مشياو"اي  "ورو ، "وفيه "َمشي او ، وق ، واللاان والمةا ، وق ، الص اح -187

، وُنابت للراعي فدي ديدوان الم داني لل ادكرو، 2/748شرح ديوان  ماا  أبي ممام
ني أقَنَ  بيت لل ّر:  ا  فيه د   : الراعي  يث يقول: قلت، "..أنش 

 إنةدددددددددددددددددي رأيدددددددددددددددددُت التمدددددددددددددددددم الكدددددددددددددددددريَم إذا
ُّ الَ ددددددددددددددددددددددالَ  وال   والنةددددددددددددددددددددددذُل ال يرلدددددددددددددددددددددد

 م  ددددددددددددددددُل ال مددددددددددددددددار  الموقةدددددددددددددددد   الاَّددددددددددددددددو    
 

بمَددددددددددددددددددددده  بدددددددددددددددددددددارغة  فدددددددددددددددددددددي ضدددددددددددددددددددددي ٍ  َرغ 
بدددددددددددددددددددددددددا  ُي ريدددددددددددددددددددددددددَك شدددددددددددددددددددددددددي او إالة إذا َره 
ددددددددددددددددددُن شددددددددددددددددددي او إالة إذا ُضددددددددددددددددددر با  "ال ُي ا 

 
، ُعنيدددت بنشدددره مكمبددد  القدادددي، ديدددوان الم ددداني، هدددد 115)ت أبدددو هدددالل، ال ادددكرو

 .1/11هد1151، القاهرة
ا ية ُنابت األبيات لل كم بن عبدل األادوة  -188 اا، في أمالي الأل ة  : ونصُّ

دددددددددددددد الَت دددددددددددددالَ  ادددددددددددددُن وال بدددددددددددددُد ال يُ   وال ُي  
 قدددددددددددد ُيدددددددددددرألُق الخدددددددددددافُض المقددددددددددديُم ومدددددددددددا
ددددددددددددد  وُي ددددددددددددَرُم المدددددددددددداَل ذو المريةدددددددددددد   والرة  

   

بددددددددددددددددددددددددددددا شددددددددددددددددددددددددددددي او ريددددددددددددددددددددددددددددَك   إالة إذا َره 
ددددددددددددددددددددالو وال َقَمبددددددددددددددددددددا  شدددددددددددددددددددددَّ ل َ ددددددددددددددددددددن ٍس َر  

بدددددددددددددددددددددا ددددددددددددددددددددددل  ومدددددددددددددددددددددن ال  يدددددددددددددددددددددألاُل مغمر 
 

ا ي   .116ص، أمالي الألة ة
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 ،دار الم دددارف، 1ر، 2/140م مدددد ن مدددان رددده  :م قيدددق، ديوانددده،  ريدددر -181
ددداوو مضدددافاو إليددده متاددديرات اللُّغدددووة أبدددي ، وشدددرح ديدددوان  ريدددر م مدددد إادددماعيل الصة

 .444ص، د.ت، دمشق، مكمب  م مد  ان النةورو،   تر م مد بن  بيّ
 .10/157والما  ، 2/117ال مارة  -110
 .2/227والخألان  ، 1/171ال ين للخليل  -111
 .2/227والخألان  ، 2/171، اللاان -112
بددال عددألو فددي التصددول والغايددات و  ،14إصددالح المنرددق ص، ابددن الاددكيت -111

،، ألبددي ال ددال  الم ددرةوة  فخددر  :م قيددق، ماددذيّ إصددالح المنرددق، الخريددّ والمبريددألوة
بددال عددألو فددي المقصددور و  ،1181 ،بيددروت، ةفدداق ال ديددددار ا ، 1ر، الدددين قبدداوة
الر من بدددن وهدددو ل بدددد: ميمندددية قدددال ال، أنشددددني أبدددو ال دددرةاح الُ قيلدددية  ،42للتدددرةا  ص

  اةان يخارّ ضيتين ررقاه.
، 1/452بيروت ، دار صادر، إ اان عباس :م قيق، نتح الرةيّ: المقةروة  -114

 : عبداةس لمر مد  ابدن  دا  البرليوادي، وروايمده ر المي ذكرها إ اداندوانظر المصا
 ّ للر رف  ...... وكيف ُ مةَل هذا كلُّه الَتَرُس ال َعمَ 
بدددددال عدددددألو   2/27للمبدددددر د  وفدددددي الكامدددددل،  يددددداة ال يدددددوان الكبدددددرق، دةميروة الددددد -115

  : وروايمه
  ّ  لدددددددددددو كندددددددددددت مدددددددددددا و لدددددددددددم مكدددددددددددن ب دددددددددددذ
 أو كندددددددددددت ل مددددددددددداو كندددددددددددت ل دددددددددددم كلدددددددددددّ

 
  ّ  أو كنددددددت ادددددديتاو كندددددددت غيددددددر عضددددددد
 ٍّ  أو كندددددددددَت َعيدددددددددراو كندددددددددت غيدددددددددَر ندددددددددد

 
 .2/26 ،د.ت، بيروت، رب   دار التكر، الكامل، المبرةد -116   

 : وقال آخر :وفيه 118والصديق ص  ربي  األبرار، والصداق ، الألمخشروة  -117
 أردَت لكيمددددددددددددددددا ال مددددددددددددددددرق لددددددددددددددددي أللةدددددددددددددددد و 

 وَمدددددددددن يادددددددددأل  األيةددددددددداَم ندددددددددأَو صددددددددددديق ه 
 
 

 ومددددن ذا الددددذو ُي َرددددم الكمدددداَل فيكمددددلُ 
 وصددددرَف الةليددددالي ُي ددددَر مددددا كددددان ياددددأُل 
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دددداق  والصدددديق، هدددد 414)ت  يةدددان المو يددددوة  أبدددو ، كيالندددية إبدددراهيم ال :م قيدددق، الصة
، 41ص، والألةهددرة، بددال عددألو 118ص، م2000، بيددروت ودمشددق، دار التكددر، 1ر

ّل فدي النة دو مدن : قدال البغددادوة ، 4/41الكافيد   موشرح الرةضدي علد "قلةمدا خدال كمدا
 ،وَب ده ،عن الترةا  وُأورد م ُله مناوباو ألبي  روان نقالو ، وال ُي رُف قا ُله، هذا البيت

 
 أل  األيةاَم نأَو صديق هفي الألةهرة: وَمن يا

 
َف اللةيدددالي ُي دددَر  مدددا كدددان َيادددألُ   وَصدددر 

 
ُنادّ ألبدي  دروان ، أمدل، وفدي اللادان،  روان وأنشدني أبو: 2/14وفي أمالي القالي

 ."ال كلي
 : قال عمةاّ بن ورقا : في  ماا  الظُّرفا  -118

دددددددددر    يدددددددددا الدددددددددذو شددددددددداّ ومدددددددددا مددددددددداّ انأل  
  مةدددددددددم ممدددددددددم ال مرعدددددددددو و  مةدددددددددم ممدددددددددم

ُّ والشُّددددددددددددددددددددددددددبةان ل لمددددددددددددددددددددددددددوت  والشةدددددددددددددددددددددددددد  ي
 

 وارَدع  فددددددددددددد اَدك قدددددددددددددد أصدددددددددددددرَّ وعمدددددددددددددا
  اددددددددددددددُبك بالشدددددددددددددديّ نددددددددددددددذيرا وكتَددددددددددددددم  
 وال  يلدددددددددَ  للمدددددددددوت إذا المدددددددددوت أمَدددددددددم  

     
وهي الرواي ، وهذا ي ك د ما  ا  في  ،وال  يل  للموت: وُيرَوق: وقد ذكر ابن خالويه

  ماا  الظرفا .

ددا ، -111 وُناددّ  ،2/270ال تيظ الاَّددر لية : د.عبدددم قيددق، المل ددق ديواندده، ال  ة
ددا  فددي دد12شددرح مددا يقدد  فيدده المصدد يف لل اددكروة ص: لل  ة د لُكددراع النةمددل ، والمن ة

 . با ، واللاان،16ص

 :م قيددق، مصدد يح المصدد يف وم ريددر الم ريددف ،خليددل بددن أيبددك، الصددتدوة  -200
 ،واللاددددان ،1/141والم كددددم  ،44القدددداهرة ص، مكمبدددد  الخددددان ي، 1ر، ادددديةد أ مددددد

  .م دون عألو ب
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الادددمةار فدددرةا  ومرا  ددده م مدددود شددداكر، : عبدم قيدددق ،شدددرح ديدددوان الادددذليين -201
 .110ص1، د.ت، ر، ومرب   المدنية  مكمب  دار ال روب  القاهرة،

، 1ر، اد ي  ال بيلدي د.:  م ده و ققده وشدر ه، ديوانده، أبو الن م ال  لدي -202
 : وفيه، 18ص، 1118، دار صادر بيروت
دددددددددددددددبابامدددددددددددددددت مناديددددددددددددددده ا  ل ندددددددددددددددّو والصَّ

 وانَم ددددددددددددددددَل الظ ددددددددددددددددلَّ فكددددددددددددددددان  وربددددددددددددددددا 
 
 

 إنة أبانا كان يردق م  َربا
 

، بدددال عدددألو 21وفدددي غريدددّ ال دددديث البدددن قميبددد  ص، وفدددي ادددمر ال لددد  بدددال عدددألو
" بدددل وروايمدده والر ددأل بددال ناددب  فددي اللاددان ، ورو 1/177وال ماددرة، "وصددار" "فكددنة

 ون ل.، ظلل: والما ، 2/111والماذيّ، ن ل، 668، ظلل 11/411
، 1/426*البيددت لمياددون بنددت ب دددل الكلبيةدد  ألو  م اويدد ، وهددو مددن شددواهد ادديبويه

، وُنادددّ فدددي بالغدددات 1/275، وادددرة الصدددناع 2/27، والمقمضددد2/24ّواألصدددول
لدألو  يأليدد بدن هبيدرة الم داربية أميدر اليمامد  علدم عادد عبددالملك  111النةادا ، ص
 بن مروان.

: م مدد م دي م قيدق، د  شدرح ديدوان ال مااد هد502)تالخريدّ  ،المبريألو -201
 .4/121القاهرة  ،، مرب     األو1ر ،الدين عبدال ميد

 وفي اللاان، )نور  الرةقاع بن قيس قال في اللاان، 1/81األمالي ، القالي -204
، وفددي الماددذيّ لىألهددرو، للرقدداع بددن قدديس )نددور  وفددي المددا ، بالتددا ، )ممددم  الرفدداع
  :وروايمه، عقة بال عألو

ُّ مميممدددددددددددي  بدددددددددددالدل بادددددددددددا عدددددددددددقَّ الشةدددددددددددبا
 

ُل أرٍض مددددددددددددددسَّ  لدددددددددددددددو مراُبادددددددددددددددا  وأوة
 

فددي المددذكرة وال نددين علددم ماضددي الألمددان وغددابر ااخددوان ، وفددي م موعدد  الم دداني
 : أنشدنا أ مد بن ي يم، وموارن األهوا  ومألف األمكن ، واأل بةا 
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ُّّ بددددددددددالَد اللدددددددددده مددددددددددا بددددددددددين َمددددددددددن  ٍ  دددددددددد  ُأ  
ُّ مم  ييممدددددددددددبدددددددددددالدل بادددددددددددا  دددددددددددلَّ الشدددددددددددبا

 
 إلدددددم دار ادددددلمم أن يصدددددّو اددددد اُباا
ُل أرٍض مددددددددددددددسَّ  لدددددددددددددددو مراُبادددددددددددددددا  وأوة

 
امدددرأة مدددن ريددد  فدددي : وفدددي هدددامش الم ق دددق، بدددال عدددألو 150ص، م مدددوع الم ددداني
 .2/804وبا   الم الس، 2/276عيون األخبار

وقددد ، مد  اخددمالف يادير بددال عدألو1/201دّ الكامددل فدي اللغدد  واأل، المبةدرد -205
وهددذان :  ددا  فددي ممددام الممددون، لبيمددين فددي راددالمه إلددم ابددن  ددألمأورد ابددن أليدددون ا

 : البيمان اللةذان أوردهما ابن أليدون د ر مه اللةه د لاما أوةل وهو قوُله
ل ددددددددددداَ  أنةندددددددددددي يألدددددددددددم م لمددددددددددد  يدددددددددددا داَر م 

 
 إذا أخَصدددددبت  أو كدددددان خصدددددباو  ناُبادددددا

 
تدوة  م مدد أبدو  :حمد، ممدام الممدون فدي شدرح رادال  ابدن أليددون، خليل بن أيبك، الصة

ناايدددددد  : انظددددددر، 112ص، ال ربددددددية  التكددددددر دار ،1، 1161، ر، اهيمر التضددددددل إبدددددد
ّة ، 1/160وال مااددددد  البصدددددرية ، 1/161وبا ددددد  الم دددددالس، 2/157األّر والم ددددد

 : وقبل البيمين، بال عألو،  مد ال اكروأوفي المصون ألبي ، 1/56والم بّو 
 دار بل دددددددددداَ  أنةنددددددددددي ألددددددددددم م لمددددددددددي يددددددددددا 
 

 ان بددددددددرداو  ناُبادددددددداإذا أخصددددددددبت  أو كدددددددد
 

      ، المصدددددون فدددددي األدّ، هدددددد 182)ت أبدددددو أ مدددددد ال ادددددن بدددددن عبداللددددده، ال ادددددكرو
وانظددر ، 206ص، 1184، مرب دد   كومدد  الكويددت، 2ر، عبدالاددالم هددارون :مددح

ورواي  ، وفي المصون لل صرو ُنابت ألعرابي، هوامش الم قق عبدالاالم هارون
 : البيت ال اني

 ممدددددددددددا مي بدددددددددددالدل بادددددددددددا ن يردددددددددددت  علددددددددددديَّ 
ُل أرٍض مدددددددددددددددددسَّ  لدددددددددددددددددددو مراُباددددددددددددددددددا   وأوة

 
 

المصددون فددي اددرة ، هددد 411)ت إبددراهيم بددن علددي بددن ممدديم، أبددو إادد اق، ال صددرو
، دار ال ددددّر للباددددماني، 1ر، شدددد الن: النةبددددوو عبدالوا دددد م قيددددق، الادددَوق المكنددددون

  .1181، القاهرة
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وهو ، 111ات الو شية ، الشاهد م اول القا ل وُناّ إلم غلتا  بن ال ارث -206
األمددددددددالي ، 4/250والمقمضددددددددّ، 2/111مددددددددن شددددددددواهد م دددددددداني القددددددددرآن لىختددددددددش

ددددددددا ي: )انظددددددددر، 2/74الشدددددددد رية  ، علددددددددي موفيددددددددق ال مددددددددد :م قيددددددددق، ال مددددددددل للأل ة
وفددي ال لددل فددي شددرح أبيددات ال مددل ، 4/107وأنادداّ األشددراف  هددامش .162ص
 : 18ص

  دددددددددددددمة راعندددددددددددددُت مدددددددددددددن ورا دددددددددددددك  مةدددددددددددددم 
 أدفددددددددددددددد  القدددددددددددددددوَم أو مُبدددددددددددددددألَّ  يدددددددددددددددابي  

 
 

 : وفيادا ،الربقدات الكبدرق البدن اد د، 1/487ااصاب  في م رف  الص اب   -207
ومدداريخ ، 1/10مناف .. األبيددات قدد  بنددت أبددي صدديتية بددن هاشددم بددن عبدددقالددت ُرقي

 22وفددددي بالغددددات الناددددا  ص ، وُناددددبت لُرقيقدددد  57/148دمشددددق البددددن عادددداكر 
 :م قيدددق، مخشدددرووكدددذلك ُنادددبت فدددي ربيددد  األبدددرار وفصدددوص األخبدددار للأل ، لرقيقددد 

وكانت ل دَة عبددالمرلّ ، لُرقيق  بنت صيتي 1/65، 1112، 1ر، عبدالم يد دياّ
 : وب ده، بن هاشما

 ف ددددددددددددا  بالمددددددددددددا  واددددددددددددميَّ لدددددددددددده َاددددددددددددَبلل 
 

او ف اشدددددددت بددددددده األن ددددددداُم والشةددددددد رُ   اددددددد ة
 

لددم مدددرك ، ذات فصددا   وبالغدد ، وُرقيقدد  مددن شددواعر ال ددّر،  لددذ، ومددا  ال ددروس 
 ، 5/455أاد الغايد  ، دة الناس علم ابناا مخرم  قبل أن ُيالمالدةعوة وكانت من أش

 واالادددددمي اّ فددددددي م رفدددددد  ،2/176ومددددداريخ الربددددددروة ، 4/144رق والربقدددددات الكبدددددد
َذ المرددر:1/410األصدد اّ  ره وانقراعدده: أو ، وا لددوَّ ابددن األ يددر، ، اممدددَّ وقددُت مددأخُّ

بل الادددق والرةشدداد وانظددر األبيددات فددي ُادد ، لددذ، النةاايدد  فددي غريددّ ال ددديث واأل ددر
 .1/15وأنااّ األشراف ، 1/50وعيون األ ر، 2/111

م مدد أبدو التضدل  :م قيدق،  مار القلّو في المضداف والمنادّو، ال  ةالبية  -208
 .17ص، 1165، القاهرة، دار الم ارف، 1ر، إبراهيم
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قدةم لده ووضد  ، ديوانه وشرح مقصورمه للخريّ المةبريألو، ابن دريد األألدوة  -201
 .188ص، 1115دار الكماّ ال ربية ، 1را ي األامر ر :وامشه وفااراهه

م الكامدّ األنبداروة ذكرهدا الألمخشدرو فدي  -210 األبيات ألبي عون أ مد بدن المدن ة
إادد اق بددن أبددي وذكددر أبددو ، وعدددةُماا أرب دد  أبيددات، 1/217ربيدد  األبددرار م ددألوةةو لدده 

 ، ابددددن أبدددي عددددون ،شددددر بيمددداو ا ندددا ع وعدددددماا، المشدددبياات" القر دددد  كاملددد عدددون فددددي "
  .المشبياات

دددال ق"" وفيددده، 42ص، دار صدددادر بيدددروت، ديوانددده،  ريدددر -211 ، وَمدددن لدددي بالصة
ددال ق ددناّ، واللة ددم المشددووة ، الرُّقاقدد : وا ددُدها َصددليق : والصة صددبا  ُيمةخددذ مددن : والص 

 الخردل والألةبيّ.
ربقددات : وانظدر، يددال قددد التر ، ربدهابدن عبد: وانظددر، 1/106الكامدل، المبدرةد -212

اوو  وفي ديوان  رير، 51ص، ف ول الش را   : )الصة
 ُمكل تنددددددددددددددددددددددددددددي م يشددددددددددددددددددددددددددددَ  آل  أليدددددددددددددددددددددددددددددٍ 

 وقالدددددددددددددددددت ال مضدددددددددددددددددمُّ كضدددددددددددددددددم  أليدددددددددددددددددد   
 

دددددددددددددال ق  ومدددددددددددددن لدددددددددددددي  ّ   بالصة دددددددددددددنا  والص 
 مددددددددددا ضددددددددددم ي ولدددددددددديس م ددددددددددي شددددددددددبابيو 
 

 
 

دداوو، شددرح ديددوان  ريددر مضددافاو إليدده متادديرات ال دددالم ، مددأليف م مددد إاددماعيل الصة
، د.ت، بيددروت، منشددورات دار مكمبدد  ال يدداة، أبددي   تددر م مددد بددن  بيددّاللةغددووة 

1/45. 
 .1/72نور القبس  -211
 .2/128، الكامل، المبرةد -214
 .1/470م اضرات األدبا   -215
 : وروايُماا، مخملف رواي  األبيات في ديوان الترألدق -216

ددددددددددددددددريُ  ردَّ الشةدددددددددددددددديّ عنةددددددددددددددددي  فددددددددددددددددال أا 
 فليدددددددددددددت الشددددددددددددديّ يدددددددددددددوم غددددددددددددددا عليندددددددددددددا

َّّ منَمَظددددددددددددددددددددٍر إلينددددددددددددددددددددافكدددددددددددددددددددد  ان أ دددددددددددددددددددد
 

 وال أر دددددددددددددددددو مددددددددددددددددد  الك بدددددددددددددددددر الشةدددددددددددددددددبابا
 إلددددددددددددددم يددددددددددددددوم القيامدددددددددددددد  كددددددددددددددان غابددددددددددددددا
ٍّ ُيرَ دددددددددددددددددم إيابدددددددددددددددددا  وأبغدددددددددددددددددض غا ددددددددددددددددد
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، بيدروت، دار الكمدّ ال لميد ، 1ر، علي التاعور :شر ه وضبره، ديوانه، الترألدق
ول ددددل هددددذه األبيددددات قددددد مددددداخلت مدددد  أبيددددات مناددددّ ألبددددي علددددي ، 76ص، 1187

"و كددم أبددو القااددم بددن أ مددد :  ددا  فددي  مددرات األوراق، الشدديّالتاراددية قالاددا فددي 
: فقددال، وأنددا  اضددر،  ددرق ذكددُر الشةدد ر ب ضددرة أبددي علددي التاراددية : األندلاددية قددال

م  م قيق ال لوم ، فتنة خاررو ال يوافُقني إلم ذلك، إنةي ألغبركم علم قول الشة ر
مدا أعلدُم : قدال أبدو علدي منده؟فما قلدَت قدرُّ شدي او : فقال له ر ل، المي هي من مواد ه

 : وهي قولي، ش راو غيَر  ال   أبيات في الشيّأنة لي 
دددددددددددا كدددددددددددان عيبددددددددددداو  َّ لمة  خضدددددددددددبُت الشدددددددددددي
 ولدددددددددددم أخضدددددددددددّ مخافدددددددددددَ  ه دددددددددددر  خدددددددددددل  
َّ بددددددددددددددددددددا ذميمددددددددددددددددددداو   ولكدددددددددددددددددددنة المشدددددددددددددددددددي

 

ّ  أولَددددددددددم أن ُي ابددددددددددا ُّ الشَّددددددددددي دددددددددد  وخض 
 خشددددددددددددددددددددديُت وال عمابدددددددددددددددددددددا وال عيبدددددددددددددددددددداو 

َّ لدددددددددددده عقابددددددددددددا  "فصدددددددددددديةرُت الخضددددددددددددا
 

 ماا  ابن  ،1/451ابن خلةكان، وفيات األعيان، 88ص، ت األوراق مرا، ال موو
 .251ص، الشة رو
 : قال الشاعر، َمن كان في م ل انةك: ل دُمك -217

ُّ فلددددددددديس لدددددددددذهبدددددددددت ل ددددددددد  يدامي والشدددددددددبا
 

 ُّ  فددددددددديمن مدددددددددرين مدددددددددن األندددددددددام ضدددددددددري
 

  .انن، مرر، اللاان
 :م قيدددق، ربيددد  األبدددرار ونصدددوص األخبدددار، م مدددود بدددن عمدددر، الألةمخشدددروة  -218

وفددددددي ، 2/447، د.ت، بغددددددداد، وألارة األوقدددددداف والشدددددد ون الدينيدددددد ، اددددددليم الن يمددددددية 
وانظدددر  مااددد  ابدددن ، ُنادددبت لل مبدددي 101ص ، م موعددد  الم ددداني لم لدددف م ادددول

 .وفياا البيت األول، 1/418الش رو 
ومرا    م مدود أ مدد ، الامار أ مد فرةا : عبدشرح أش ار الاذلي ين م قيق -211

المقصدددددور والممددددددود ، والقدددددالي 107، ص ،د.ت، القددددداهرة،   المددددددنيشددددداكر مرب ددددد
 . ال، اللاان، 2/112ال مارة ، 2/714والم اني الكبير ، 65ص
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 .66المقصور والممدود ص ،القالي -220
ددولي، ديواندده، *ابددن الم مددألة  يددونس  :م قيددق، صددن   أبددي بكددر م مددد بددن ي يددم الصة

البددن ، فدي ن دار األألهدار فدي اللةيدل والنةادار والبيمدان البدن الم مدأل، 2/40، الاةدامرا ية 
، مرب ددد  ال وا دددّ، 1ر،  مدددال الددددين م مدددد بدددن  دددالل الددددةين الخألر دددية ، منظدددور

، البدددن الم مدددأل 1/227وُنادددّ فدددي أمدددالي القدددالي، 14ص، هدددد1218، القادددرنرينية 
 :م قيددق، فصددول المما يددل فددي مباشددير الاددرور، هددد 216عبداللدده )ت، أبددي ال بةدداس
والبيمدان ، 86ص، 1181، مربوعات م م  دمشق، خضرة وفاد أبو،  ور  قناألع

، 181ص، وهمددا فددي ديواندده، ويناددبان لددديك ال ددنة ، 1/211فددي ديددوان ابددن الم مددأل
البن  861وهما مناوبان في األمالي الش ري  ، دون ناب  2/216وفي المامررف

 دريد.
 .112ص، وخاصة الخاص، 111ص، لباّ ا داّ، *ال ة البي
، الم لدددددد األول، م لددددد  المدددددورد،  م ددددده م مدددددد  بةدددددار الم يبدددددد، ل ردددددووا * شددددد ر
، وانظدددر األبيدددات فدددي ااع ددداأل وااي ددداأل لل  دددالبي، 71ص، 1171، 2دددد1ال دددددان

 وأخدفة مدن قولده".، وأظدرف، لم أام  في االامألارة ألرف": قال ال  البي، 112ص
 .وذكر األبيات األرب  

 مدد  وم قيددق ، ديواندده، ه بددن م مددداأل ددوص أبددو م مددد عبداللدد، األنصدداروة -221
وديددددددوان ، 212ص، 2001، بيددددددروت، عددددددالم الكمددددددّ، 1ر، م مددددددد نبيددددددل رريتددددددي

، 218ص، 1110، القاهرة، مرب   المدنية ، 2ر، عادل اليمان :األ وص م قيق
، ولى ددددوص فددددي  ماادددد  الب مددددرو، 165ص، ادددد دو ضددددناوو :م قيددددق، وديواندددده

، 5/412، واألغدداني، 117صبددن م ددروف فددي مل ددق ديواندده اوللُكميددت ، 211ص
،  م دده  ددامم الضددامن، شدد ره، هددد 16)ت ب ددد اددن  وللكميددت بددن م ددروف األادددو

واألبيدددددددددددددات فدددددددددددددي ، 171ص، 1175ال ددددددددددددددد الرابددددددددددددد ، 1مددددددددددددد ، م لددددددددددددد  المدددددددددددددورد
وللكميددددت بدددن م ددددروف فدددي" عشددددرة ، 2/81وال ماادددد  البصدددري ، 22/142األغددداني
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، د.ت، د.ر، الموصددل، مرب دد  دار ال كمدد ، صددن    ددامم الضددامن شدد را  مقلُّددون"
"وقد أغتل  ام  ش ر الكميت ناب  هدذه األبيدات :  امم الضامن قال د.، 182ص

أضف إلم ذلك ، إلم ابن م روف رغم ذكره لل ماا  البصري  من مصادر المخري 
دص ال دت ال ال د  هدي"ناب  ب ض األبيات المدي لدم مخصة ونادبت ، مصدادر ألو  الُكم 
، م مدددد ُ دددوةر وأ مدددد م مدددد عبيدددد :مدددح، مدددرولى دددوص بدددن م مدددد فدددي  مااددد  الب 

 .ظبي أبو، الم م  ال قافي
، قرّ الاةرور في أوصاف الخمور ، هد 417إبراهيم بن القاام )ت، النةديم -222
شدد ر ، وهددي لل رددوو فددي شدد ره، 141، ص1161، دمشددق، أ مددد ال ندددو :م قيددق
، 2ال ددد، األول الم لد، ال راق، م ل  المورد، م مد  بار الم يبد : م ه، ال روو
، ""وعشت ما ش ت وفيه، واألبيات في ااع األ وااي األ لل  البي، 71ص، 1171
، م مدد  البالغدد ، واألصددتاانية  ،112ص، ااع دداأل وااي دداأل هددد 421)ت ال ة ددالبي
 .بال عألو 2/511عمر الاارياية : م قيق

 .6/81األغاني  -221

 ،12/101/ 1: مالي القداليوله ش ر في أ، 1/422نااي  األّر ، النةويرو -224
، ألعرابدددددية 2/168وعيدددددون األخبدددددار، 2/210وديدددددوان االاةدددددروة الرفةدددددا ، 212، 165

  م  ُنغر وهو ال صتور الصغير.الن غران: ، "نغر" بال عألو، واللةاان

واألبيدددات ليادددت فدددي ديدددوان مادددلم بدددن ، 111ص، فصدددول المما يدددل، *ابدددن الم مدددأل
 .الوليد

، دار صدددادر، 1ر، م قيدددق واضدددح الصدددمد، يواندددهد، هدددد 64)ت *يأليدددد بدددن م اويددد 
وديدددوان ، بددال ناددب  861ص، وانظددر ال ماادد  الشددد رية ، 56ص، 1118، بيددروت

ر"" وفيه، 1/108الم اني لل اكرو  وهو مص يف.، الب ر"بدل" المَّ  
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والبيدت فدي ، والبيت بال عألو في  ياة ال يدوان الكبدرق، ديوانه، امر  القيس -225
وألارة ال قافدددد  ، 1ر،  بيددددّ ال اددددني :م قيددددق،  هددددد166)ت 2فةددددا ديددددوان الاةددددروة الرة 

"قدددول ر دددل مدددن أغتدددال ال دددّر : وفدددي فصدددول المما يدددل، 2/810ال دددراق، وااعدددالم
ٍّ مدددذكور وال  ادددّ مشددداور، يصدددف عناقيدددد ال ندددّ وم ةلادددا بمخالدددّ ، غيدددر ذو أ

، هدد 216)ت أبو ال بةداس عبداللده، ابن الم مأل، وهو را ر يشبه ال صتور"، النُّغران
، خضددددرة بددددو:  ددددور  قندددداألع وفاددددد أم قيددددق، فصددددول المما يددددل فددددي مباشددددير الاددددرور

من ، نغر، واللاان، 2/162و ياة ال يوان، 1181، مربوعات م م  اللغ  بدمشق
 دون ناب .

 .211/ 1األمالي ، القالي -226

 .1/211 ال ل امر  -227

ُّ ، عن مخري  وعألو للشاهد فلم أظتر  برا ل ب  ُت رويالو  -228 نوعل مدن  :والمال
 .َمَرّ، والما ، لّو، اللاان، ال رر

التصدددددول والغايدددددات فدددددي مم يدددددد اللددددده ، هدددددد 441)ت أبدددددو ال دددددال  ،الم دددددرةو -221
فدداق دار ا ، 1ر، مرا  دد  ل ندد  إ يددا  المددراث، م مددود ن ددامي :م قيددق، والمددواعظ
 .104، ص1168بيروت ، ال ديدة

، دار الم دارف، 10ر،  شد  عبددالر منعا :م قيدق، راال  الغتران، الم رةو -210
 .ُّ غاض ُأل ناإذا الكاُل المرقة : وروايمه، 511ص، القاهرة

غريدددّ ، هدددد 188)ت أبدددو ادددليمان أ مدددد بدددن م مدددد بدددن إبدددراهيم ،الخرةدددابية  -211
، 1 ، 1182، دمشددق، دار التكددر، 1ر، عبدددالكريم إبددراهيم ال ألبدداوو :مددح، ال ددديث

وهددي أل قدداقل ، مددن أوعيدد  الخمددر الددذةوارعُ ": قددال الخرةددابية ، 141ص، 2و ، 160ص
: قدال   لدّ: قدال، وأخبرندي الرُّهندي، وا دد لادا مدن لتظادا ال: قال ابن قميب ، صغار

 : وأنشد أبو ال بةاس، وا ُدها ذارعل 
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 كدددددددددددددددددأنة الدددددددددددددددددذةارَع المشدددددددددددددددددكوَك منادددددددددددددددددا
   

ّل مدددددددددددددددن ر دددددددددددددددال الددددددددددددددددةيُبالن   "ادددددددددددددددلي
 
 

 .1/160غريّ ال ديث للخرةابية  -212
ددددندو  األاددددود، دلددددّ، اللاددددان، نظددددورابددددن م -211 قددددال ، و ددددول مشددددبيه الددددأل قة بالا 

  : الرةمل: األعشم
ُّ الددددددددددددددددددألةقَّ لدددددددددددددددددددياا ُماددددددددددددددددددنداو    م ادددددددددددددددددد

 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا    بشددددددددددددددددددددددددددددددددددددديةاو ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددام عم 

 
 

 .12ص، بيروت، دار صادر، ديوان أعشم قيس
  .دبل، الماذيّ، األألهروة  -214

 .ألقة ، ال ين -215
  .ألقق، الص اح -216
  .ارمر ،ال باّ الألاخر -217

  .ارمر، اللاان -218
 .َ َأوَ ، القاموس الم ير،  يأ، الص اح -211
 :م قيددددق، م  ددددم مددددا ااددددم  م، ال أليألأبددددو عبيددددد عبداللدددده بددددن عبددددد، البكددددرو -240

 .دبل، والقاموس الم ير ،هد1401بيروت، عالم الكمّ، 1ر، مصرتم الاقةا
  .بال عألو، دلّ، اللاان -241
وهددو مددن ، بددال عددألو، رددارق ال نددابي :مددح، والم نةددثالمددذكر ، ابددن األنبددارو -242

ددتدوة ، نبدا الخدألُّ : وفيدده 2/25شدواهد اديبويه وفددي ، 45مصد يح المصد يف ص، الصة
وفدددي م  دددم األدبدددا  ، وفدددي م مددد  األم دددال بدددال عدددألو، ُنادددّ لدددَروح 1/26 األغددداني

واالقمضددداّ البدددن ، لدددَروح بدددن ألنبددداع 46النادددا  صوفدددي بالغدددات ، لدددَروح 1/452
دار ، 1116، 1ر، قةا و امدددد عبدالم يددددمصدددرتم الاةددد :م قيدددق، رلَيوادددية يد البالاةددد

ح بددددن وَرو ، لددددَرو ح 4/565وفددددي الددددوافي بالوفيددددات 1/14، القدددداهرة، الكمدددّ المصددددري 
، مدن ُ دذام -صلم اللده عليده وادلةم-هد" ممةن روق عن النبي 84تألنباع الُ ذامية "

وأل أن يكون ُولدد فدي عادد ي بل ، وال يصحُّ له ص ب ، وذكره ب ُضام في الص اب 
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ااصددداب  فدددي م رفددد  ، فدددتنة ألبيددده صددد ب و وروايددد  -صدددلم اللددده عليددده وادددلةم-النبدددية 
وفيددددددددددات ، 10/52الربدددددددددرو، 5/116مادددددددددذيّ ابددددددددددن عاددددددددداكر، 1/161الصددددددددد اب 
        ،االقمضددددددداّ، هدددددددد 521)ت ابدددددددن الاددددددديد البرلَيوادددددددية : وانظدددددددر، 1/188األعيدددددددان

 ،1116، القددددداهرة، الكمدددددّ دار، 1ر، 2و امدددددد عبدالم يدددددد مصدددددرتم الادددددقةا :مدددددح
والكامددددددددل ، 16والمنبيدددددددده علددددددددم أوهددددددددام أبددددددددي علددددددددي، 171واددددددددمر ال لدددددددد ، 1/14

 .1/256للمبرد
، م مد بن إدريس، ديوانه -241  .11ص، الشاف ية
، ربي  األبدرار ونصدوص األخبدار، هد 518)ت م مود بن عمر ،روة الألمخش -244

وعألاهددددا ، 765ص، 1182 ،بغدددداد، مرب ددد  ال دددداني، 1ر، ادددليم الن يمددددي :م قيدددق
               .ااماعيل بن قررو القرارياي

 


