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ـّ عامر األحمديّ   *مقبؿ التّا
 

 
 ـ42/7/4242ـ                                                                                                     تاريخ قبكؿ النشر: 35/6/4242تاريخ تسمُّـ البحث : 

 
 البحث شَتمؿُ مُ 

 

ك الٌشيبانٌي يـ عنو مى قٍ ىػ، كنى ;:3كالكسائٌي  ،منوماع العمماء ككشؼ سى عٌرؼ البحثي عممنا مف أعالـ الٌركاة الفيصحاء األكائؿ،  كأبي عمرو
 فييا كانتشرت، معجمات العربٌية في غريبيوي  فىشا، الميعتاص الغريب أىؿشاعرنا مف بىٌرز ك  ؛ػ ى466كٌياتو كابف السّْكّْيت رٍ ىـ لمى ، كتىقييدى ػ ى428

، غالب بف الحارث العيكمٌي، المتكفَّى نحك ، وي مركٌياتي ألفاظيوي ك  ػ بيف أىؿ عصًرىً إلى ًتبياف مكانًتًو  في ىذا البحث ، كسيعيػ ى392ىك أبك حزاـو
، حىظيت بو بعض قصائًدًه في القرف الثٌاني لميجرة، لعالـو نادرو  إبراز شرحو نفيسو  فضالن عف، المركٌيات عنو كحجـي  مف حيثي المُّغةي كالشٍّْعري ، 

 .ىػ425مف عمماء العربٌية المتقٌدميف، ىك أبك محٌمد األيمكٌم جميؿو 
فني، كصى مى أمر أبي حزاـو نىبَّيني عكقد  حاكلت رفع الًحجاب عف ركاة أبي عمرك الٌشيبانٌي في كتابو الجيـ، جمعنا كترجمةن،  أٌننيإليو،  رى

، فمٌما كطئتيوي  ، مٌما ًخٍمتيوي سيالن  -مئة ًمئيفبعدما اجتمع لدٌم مف أسمائيـ ما ييربي عمى المئة، كمف مركٌياتيـ مكاف ال -كاستخراجى مركٌياتو
، فجمعت  أدركت أٌف مناكشة ذلؾ في بحثو محدكد المجاؿ ياؿ، صعبةه، كلذا اكتفيتي مفى الغنيمة بأبي حزاـو ، يعسري عمى المكاثب فيو الصّْ

كىٍحشىة الغريب،  بعض ما في تمؾ القصائد مفالٌنفيس اٌلذم أماط بو  بشرحو، محٌمدو األيمكمٌ  اٌلتي شرحيا أبك شعرىهي كحٌققتيوي، كذٌيمتي القصائد
 .كقىٌربيا إلى يًد ميتناكليا أٌيما تقريب

، تيكيمّْـ فيو عمى ركاية الٌشعر كالمُّغة كأىـٌ أعالميما، ثـٌ أيردؼ بترجمة أبي حزاـو العيكٍ ك   الكالـ عمى شعًرهً  تالىامٌي، اشتمؿ البحثي عمى ًميادو
بيتنا بيتنا،  أبي محٌمد األيمكمٌ  بشرح ،اليىٍمزٌية، كالٌسينٌية، كالٌطائٌية ، ىي:ثالث قصائد كذيٌيمتمحٌققةن،  هي ، ثـٌ بيسطت أشعاري كما انتيى إلينا منو

كىي ما ده، يييقدميا تم تي ، ثـٌ تال الٌشعرى معجـي أبي حزاـو المُّغكٌم الميٍستىؿُّ مف شعًرًه، كعقبو جاءت المركٌيااكًعٍتقن  سىٍبقناما ىك ىك كىذا الٌشرح 
كانتيى البحث بخاتمة مكجزة، تالىا تخريج  في مطبكعو مف أخطاء. عميو مع تصحيح ما كقؼ ـ ألبي عمرك الٌشيبانيٌ كتاب الجيًسيقت في 
ماٌدة مف مكاٌد  أكثر مففي ييتنازع  البيت الكاحد إذ كاف، بعد اجتماعأشعاريهي  تكيؼ تشٌعث الٌتخريج باف فيك ، مف شعر أبي حزاـما اجتمع 
  .كفرقة اغترابو تمؾ األشعار بعد طكؿ  جتماعا ،كطاقة ديٍ مف جى في ىذا البحث ذؿ بي فكاف بما ، الكاحدالمعجـ 

 

 ِمياد البحث: 
ما لحفظ األبرز  الكسيمةى  كانتً  الٌركايةى ليس يخفى أف 

جاىمٌية ، مف الخيطبنا كأمثالن  قالًت العربي شعرنا كنثرنا
كمع ذلؾ فما  زمف الٌتدكيف في العصر العٌباسٌي،إلى 

ؿٌ  ليس سكل ـقؼ عميو مف كالميكي   ،القيٌؿ مف الجي
كفي ذلؾ يقكؿ أبك عمرك بف  كاليسير مف الكثير،

ما انتيى إليكـ مٌما قالًت العربي إٌل » ق:376العالء 

 .(3)«ـ عمـه كشعره كثيركأقمُّوي، كلك جاءكـ كافرنا لجاء
كاف الٌشاعر ييرسؿي كصدر اإلسالـ ففي الجاىمٌية 
، مكقننا أٌف ثٌمة وً أك صاحبتً  وً أك صديقً  هً مألكتىوي إلى عدكّْ 

ا محبِّا أك  نحك قكؿ ، حفظيا، ثـٌ يركييا عنوسيمبغضن
عبد يىغكث الحارثٌي، ككاف أسيرنا في تىيـ الرّْباب يـك 

 :(4)الكيالب الثٌاني
  راًكبنا، ًإٌما عىرىٍضتى فىبىمّْغىفٍ  فىيا

                      :  تىالقيا أىٍف لنىدىامامى مف نىٍجرافى
ألادب القتتتتتتتارك اجاتتتتتتت ء   خ يرتتتتتتتش رتتتتتتت ر د ح  التتتتتتت  ل تتتتتتت   ياتتتتتتت ء      تتتتتتتك الا  تتتتتتتش ال تتتتتتت ء             .استتتتتتت    *

 لل ش الرربيش.
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ٍيًف كمييما ، كاألىٍييىمى   أىبا كىًربو
 كقىٍيسنا، بأعمى حضرمكتى اليىمانيا                    
، اٌلذم قكيت فيو شككة العرب، كفي العصر األيمكمٌ 

ازداد الىتماـ  سمطانيا، كاستطاؿكاٌتسع حكميا، 
ثـٌ اتُّخذت الٌركاية حرفةى كثيريف بالٌركاية شعرنا كأخبارنا، 

العنصر  كجكدفي العصر العٌباسٌي، كل سٌيما مع ازياد 
الٌركاية في قصكر  كنفقًت غير العربٌي كالبرامكة، 

اٌتخذكا ألكلدىـ المؤٌدبيف اٌلذيف اشتييركا فالخمفاء، 
أبك  العرب كأنسابيا كأشعارىا، فكاف:بمعرفة أخبار 

ٌماد الٌراكية  ،ػ ى376عمرك بف العالء  ، ػ ى378كحى
، ػ ى3:2، كخمؼ األحمر ػ ى:38كالمفٌضؿ الٌضٌبٌي 

، كأبك ػ ى;42، كأبك عيبيدة ػ ى3:5بيب كيكنس بف حى 
، ػ ى437، كأبك زيد األنصارٌم ػ ى428عمرك الٌشيبانٌي 

مىحٌي  ، كابف ساٌلـػ ى438كاألصمعٌي  ، ػ ى453الجي
بيب ػ ى453كابف األعرابٌي  ، كأبك ػ ى467، كابف حى

 ، كغيرىـ.ػ ى477حاتـ السًّْجٍستانٌي 
طيمب  الٌنصؼ الثٌاني مف القرف اليجرٌم الثٌاني،كفي 

غريبي كالـ أبي حزاـو العيكمٌي، مكضكع ىذا البحث 
لٌما بتىٍطالًبًو  عينيشعرنا كنثرنا، ككاف األصمعيُّ مىف 

؛ كفي ذلؾ يقكؿ ابفي  عنو ػى5;3ىاركف الٌرشيد  لوسأ
ٌباح»: ػى7;5فارسو  ،  أخبرني عميُّ بف أحمد بف الصَّ

، قاؿ: حٌدثنا ابف أخي  قاؿ: حٌدثنا أبك بكر بف دريدو
أّف الرَّشيد سأَلُو عف ِشْعٍر ألبي األصمعٌي عف عمًّْو: 

، ًإٌف ِحزاـٍ الُعْكمّي،  الغىريبى ففىسَّرىهي، فقاؿ: يا أىصمعيُّ
. فقاؿ: يا أميرى المؤمنيف، أل أككف  عندؾ لغىٍيري غىريبو

ًر سبعيف اسمن  جى ًفٍظتي لمحى  .(5)«ا؟كذلؾ كقد حى
 :وُ ترجمتُ 

، غالبي  شاعره ، بف الحارث العيٍكميُّ  ىك أبك حزاـو
 صاحبى كاف  عٌباسيّّ مف أىؿ القرف الثٌاني اليجرٌم،

-:37أدرؾ خالفة الميدٌم  غريبو كعمـو جٍـّ بالمُّغة،

ٍدًح ىػ، كاختيٌص ;38 أبي عيبيد اهلل،  كزيرهكاتًبًو ك بمى
، أيثرت لو ػ ى392كلءن  معاكية بف عيبيد اهلل، األشعرمّْ 

 :تاًف اثنتافىمزيٌ ، منيا ألفاظه غريبةه نادرةقصائد ًمٍمؤيىا 
ؤىٍه( كاألخرل)يىٍبذىؤيٍه(،  األكلى عمى عمى )مىطىري

(6). 
ببعض كاستشيد  ،كسمع منو، ػ ى;:3الكسائٌي أدركىوي 
كأبك العالء  ػى4;5، بحسب ما ذكر ابف جٌني (7)شعًرهً 
شرح بعض شعًرًه أبك محٌمد األيمكٌم ك  .ػى;66ٌم المعرٌ 
أقدـ شركح  كييعٌد شرح أبي محٌمدو ىذا مف، ػى425

 .كأنفسيا الٌشعر المكقكؼ عمييا
في )الجيـ(،  ػى428عمرك الٌشيبانٌي أبك  اعتمد عميو

كركل عنو في كاحدو كعشريف مكضعنا مف كتابو، عمى 
دكف  وً عمى منثكر كالمً  تأٌف تمؾ المركٌيات اقتصر 

 انتشاري كل سٌيما إذا عيمـ كىك أمر في غرابة، ، هً شعرً 
كشعًرهً  كلسٌيما اليمزٌيتاف كالٌسينٌية  ،، بعد أبي عمرو

في الٌتيذيب كالٌتكممة كالعباب كالٌمساف كالٌطائٌية، 
غانيُّ  في كتابىٍيًو: الٌتكممة كالعباب،  كالٌتاج، ككاف الصَّ

،قٍ شيءو نى  رى ثى كٍ أى  بيدمٌ  كعنو أخذ الن سيظير فيما كما  ،الزَّ
 .سيأتي مف ًعراض ألفاظو كتخريج قكافيو

ق بكساطة أبي عمرك 466نقؿ عنو ابف السّْكّْيت 
جاء في بعض كتًبًو أٌنو ينقؿ  وأنعمى ، (8)الٌشيبانيٌ 
 ظفٌ ىػ، كأ376بف العالء ابكساطة أبي عمرك عنو 

ا، إٌما في أصؿ كتابو  ٌماذلؾ كىٍىمن ؛  (9)في مطبكعو كا 
العيٍكمٌي  لتقٌدـ أبي عمرك بف العالء عمى أبي حزاـو 

 .نفسو
 التَّكىمُّؼق في أصحاب 559قيدامة بف جعفر  جعمىوي 

كتىطىمُّب الغريب، اٌلذيف كانكا يأتكف بحكشٌي الكالـ في 
اٌلذيف  ،يـبمق كاف مجكَّزنا لمقدماءطىمىعنا فيما أشعارىـ، 

، فىقيًبؿ منيـ ما كانكا كالبىداكة ةي فالعىٍجرى  ـعميي تٍ بى مى غى 
فأٌما أصحابي التَّكىمُّؼ لذلؾ، فيـ »فقاؿ: يأتكف بو؛

كيىٍنبيك عنو السٍَّمعي، مثؿ  ،يىٍأتكف منو بما يينافري الطٍَّبعى 
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، غالب بف الحارث العيٍكميٌ  ، كلو ... شعر أبي حزاـو
َتَذكَّْرُت ليا: في أبي عيبيد اهلل، كاتب الميدٌم قصيدةه أكٌ 

ْىالَسيا َسْمَمى  .(:)«... )القصيدة( واِ 
يتبٌيف مٌما سمؼ أٌف أبا حزاـو العيٍكمٌي، كاف معاصرنا 
لطبقةو عاليةو مف أىؿ العمـ بالعربٌية، كأبي عمرك بف 

ىػ، كأبي عمرك ;:3ىػ، كالكسائٌي 376العالء 
 كحظيىػ، كغيرىـ، 438ىػ، كاألصمعٌي 428الٌشيبانٌي 

، كقد تمؾ الٌطبقة مف العمماء عنايةبشعريهي كمركٌياتيوي 
أرباب ، كقٌربىوي مف عمى دار الخالفةخاٌصةن عريهي أكفىدىه ش
فئى عميو، ك فمدحيـ، فاٍستيٍحًسفى شعريهي، ككي الحكـ 

زير الميدم ك ييٍمقى بيف يدم كاستيزيد منو، كاٌلذم كاف 
رفعى الغريب في شعًرًه عمى أٌف ق، 392أبي عيبيد اهلل 

عى إلى قدر أبي حزاـو فكؽ حاجة الكزراء إليو، فسى 
كتفسيًرًه الخمفاءي، كاٌلذم كاف مع ىاركف الٌرشيد شرًحًو 
األصمعيَّ عنو، كعف تفسير الغريب  كسؤاًلوً ،  ىػ5;3
، كلعٌؿ ذلؾ بعد كفاة أبي حزاـ، إذ لك كاف حيِّا، (;)فيو

أف ييرسؿ في طمبو، لتفسير الغريب  بالٌرشيد لكاف أكلى
 األصمعٌي.أف ييرسؿ في طمب بدؿ  ،في شعًرهً 

مف  ًذٍكريه غالبنا، عند الستشياد بشيءو كاف يدكر 
: أبك حزاـو أك بيما معنا وً كلقبً  وً مركٌياتو أك شعره، بكنيتً 

: والعيٍكمٌي، عمى أف بعضيـ كاف يعٌززىما بًذٍكر اسم
، كحينئذو غالب بف الحارث،  غير أٌف  لـ يكف ثٌمة لبسه

فصارت كحدىىا،  عندما ترد الكنيةي يككف الٌمبس كاف 
،  :عند بعضيـ كلعٌؿ ذلؾ في مطبكع الكتب أبك حاـز
 .(32)دكف أصكليا

ا في نسبة بعض أبيات ىمزٌيتو  عمى أف ثٌمة مينغّْصن
الٌتيذيب كعنو (، كاٌلذم نجده في 43/ب4)يىٍبذىؤيٍه: ؽ

كقاؿ ابفي السٌّْكيت: قاؿ أبك حزاـ » في الٌمساف، كفييما:
ٍمقة يكنس، فأنشدنا  قصيدةن العيٍكمٌي: جاء رجؿه إلى حى

،  (33)«(البيتميٍستىٍيًنىءه ... ) ميمكزةن، أٌكليا: أيٌزمى 
كأخبرني »الٌتيذيب )ض ب ء(، كفيو: كاٌلذم نجده في 

عىف أبي أحمد البربرٌم عىف ابف السٌّْكيت عىف  المنذرمُّ 
: فياؤكا مضابئة ... العيٍكمٌي أىف أعرابيِّا أنشىدىه

 .(34)«)البيت(
ىػ 392بسنة  حزاـو العيٍكميٌ كلعٌؿ الٌتأريخ لكفاة أبي 

، عنو كاف رك ، كممعاصريو مصارع مسكَّغه، قياسنا عمى
ا إٌما ، كأبي عمرك الٌشيبانٌي ػ ى;:3كالكسائٌي  سماعن

ٌما  ىػ،428 تىٍرؾ ق، مع 466ةو كابف السّْكّْيت بكساطكا 
كًىـ بنقًؿ أبي اٌلتي تي  ،اللتفات إلى األخبار المرسمة

ـه عميو، أك ىػ عنو376عمرك بف العالء  ، كىك متقدّْ
أبي عمرك الٌشيبانٌي،  ساطةكّْيت عنو بال كى نقؿ ابف السّْ 

أك الغمط بيف أبي عمرك بف العالء كأبي عمرك 
 .(35)ساطةالكى الٌشيبانٌي في تمؾ 

بػف  سػعيدبف ، عبد اهلل كأٌما صاحب الٌشرح فيك أبك محٌمد
ػػوي فػػي  ،ػىػػ425 أبػػاف األيمػػكمٌ  كىجػػازةو مػػف أىػػؿ الككفػػة، ترجمى

ككيصػػؼ بككنًػػًو نىٍحكيِّػػا كليغىكيِّػػا متقننػػا، »فػػؤاد سػػزكيف، فقػػاؿ: 
 ،(36)«كلطكؿ إقامتو بيف الفصحاء مف األعػراب ييعػٌد مػنيـ

 المػػػؤٌرخ يحيػػػى بػػػف سػػػعيدككػػػاف لػػػو إخػػػكةه نػػػابيكف، مػػػنيـ: 
 .ىػ423 القاضي كعىٍنبىسة بف سعيد ،(37)ق6;3
 شعُرُه:

ـي لو ديكاف شعرو يقع في  ، (38)خمسيف كرقةذكر الٌندي
كقد حيجب في جممة الٌنفائس المحجكبة مف تراث 
أيٌمتنا، كلـ يبؽ منو سكل ما اجتمع في ىذا البحث، 

ميكّْف مف الكقكؼ  بعد الٌتمحيص كالٌتنقير في كٌؿ ما
عميو مف المصادر كالمظاٌف، كلعٌؿ القصائد الٌثالث 

ري يى سٍ اٌلتي أيصيبت لو، في ذيؿ األصمعٌيات، ىي أى 
ًه كأكفريهي، كىٌف: ىمزٌيتو اٌلتي عمى )يىٍبذىؤيٍه(شعرً 

، مف  (39)
ًميسا( ، مف  (:3)المتقارب، كسينٌيتو اٌلتي عمى )خى
، مف  (;3)الخفيؼ، كطائٌيتو اٌلتي عمى )الشَّميًط(

الكافر، ثـٌ ىمزٌيتو األخرل اٌلتي ساقيا قيدامة بف جعفر 
ؤىٍه(559 ق، كىي مف المتقارب عمى )مىٍطري

أخيرنا ، ك  (42)
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بىعٌي البغدادٌم  ىػ، 639الاٌلمٌية اٌلتي أكردىا صاعده الرَّ
) ؛ فيككف مجمكع ما (43) كىي مف البسيط عمى )الًحيىؿي

اشتمؿ عميو ىذا البحث، مف بيقيا شعر أبي حزاـو 
العيٍكمٌي، تسعةى نيصكصو في ثمانيةو كثمانيف بيتنا، فييا 

 .ةأربع قصائدى، كمقٌطعةه، كأربعةي أبياتو مفرد
عمى أٌنو ييطمأفُّ إلى تماـ إحدل اليمزٌيتيف، كىي اٌلتي 
عمى )يىٍبذىؤيٍه(، لقكؿ البىطىٍميكسٌي إٌف عٌدة أبياتيا تينيؼ 
عمى العشريف، كىي كذلؾ فيما ىك مكقكؼه عميو 
ؤىه(، فيي  منيا، كأٌما اليمزٌية األخرل اٌلتي عمى )مىٍطري

البيت بقرينو منقكصة، إذ لـ ينتو إلينا منيا بعد إلحاؽ 
منيا، سكل سٌتة عشر بيتنا، في حيف ذكر البىطىٍميكسٌي 

 .(44)أٌف عٌدة أبياتيا خمسكف
يثارىهى الغريب، بقي  كلعٌؿ إلغازى أبي حزاـو في شعره كا 

ق: ;66متعاكرى الذٍّْكر، كفيو يقكؿ أبك العالء المعٌرٌم 
 )مف الكافر(

ٍتؾى ًبظاًىرو كىقىريًض لىٍيمىى   شىجى
 (45)َعويُص َأبي ِحزاـِ كباًطنييا                       

كمف كحي بيت أبي العالء، كما كراءىهي مف أمر اشتيار 
، قاؿ الخطيبي التّْبريزٌم،  ق، كىك 724غىريب أبي حزاـو

، شعريهي كمُّوي » تمميذ أبي العالء: ...، كأبك حزاـو العيٍكميُّ
، ككاف ييكثري مفى الغريب في شعًرًه، فال  يفيميوي عىكيصه

 ، إٌل العمماء، ككاف تيؤخذي عنو المُّغة، كأدركو الكسائيُّ
كاستشيد ببيتو مف شعًرًه، فيما ذىكىرىهي مف إعراب القرآف، 

كلو قصيدتاف، ، كىك قكلو: كلي كالده ... )البيت(
ؤىٍه( ك)مىٍصبيؤىٍه؛ كاألخرل عمى:  إحداىما عمى: )مىٍطري

ؤيٍه( ك)تىٍبذىؤيٍه(  نقؿ الخيكازميُّ  التّْبريزمٌ ف ، كع (46)«)تىٍيجى
، » :في كىجازةو، فقاؿ ق839 ... ىك أبك حزاـو العيٍكميُّ

، ألٌنو أكثر فيو مفى الغريب في  كشعريهي كمُّوي عىكيصه
عمماء. ككاف يؤخذي عنو لشعًرًه، فال يقؼ عميو إٌل ا

 .(47)«شيد ببعض شعًرهً تالمُّغة. أدركو الكسائٌي؛ كاس
ق، في معرض شرحو لبيت أبي 743كقاؿ البىطىٍميكسٌي 

ا: (: أبا حزاـو » العالء المعٌرٌم أيضن كأراد بػ)أبي حزاـو
، كاسميوي غالب بف الحارث، ككاف أعرابيِّا، يىًفدي  العيٍكميَّ

وي؛ فقاؿ لو (48)عمى أبي عيبيد اهلل كزير الميدمّْ  ، كيمدحي
، (، فكافاهي مف الغىدً ُلْؤُلَؤهْ يكمنا: اصنىٍع لي قصيدةن عمى )

-، كأٌكليا عدد أبياتيا خمسوففأنشدىهي قصيدةن طكيمةن، 
: تىذىكٍَّرتي تيٍكنىى ... )األبيات: -فيما ذكر األصمعيُّ 

(، فجعؿ الكزيري أبك عيبيد اهلل يعجبي مف :-9، 3-4
كىٍثرة األلفاظ الميمكزة فييا. فمٌما رأل أبك حزاـو ذلؾ، 

 ، ليستُنيُؼ عمى عشريف بيًتاصنع قصيدةن أخرل 
فييا كممةه غيري ميمكزة، إٌل ألفاظنا يسيرة، اضطيٌر إلى 

، كأٌكليا: أي  ـى لو الشٍّْعري زّْئي ميٍستىٍيًنئنا ... لى ًذٍكرىا ليىمتئ
 .(49)(«4-3)البيتاف: 

كفيما سيأتي ما اجتمع في ىذا البحث مف أشعاًرًه 
كٌم ىجائيِّا، كعند الستكاء  كقكافيو، مرٌتبةن بحسب الرَّ

كٌم، المكسكر فالمضمـك فالمفتكح بحسب حركة  الرَّ
 فالمقٌيد:

(0) 
 : )مف الكافر((:4)(599في سٌر صناعة اإلعراب )

ـُ َأفَّ َتْسميًما وَتْرًكا   وَأْعَم
 (;4)َلال ُمَتشاِبياِف وال َسواءُ                          
(2) 
 )(: )مف المتقارب98 -97في مجمكع أشعار العرب )

  ُمْسَتْيِنًئا في الَبِدْيءِ َلزُِّئ أُ  0
 (01)َفَيْرَمُأ ِفيِو وال َيْبَذُؤهْ                              

 : (53)قاؿ أبو محّمٍد اأُلمويّ 
: ما أحسفى  ، أم: ًرٍعيىتىوي، إذا كاف «فالفو  ةَ َتْمِزئَ »ييقاؿي

، كيختاري ليا المرعى. يذىبي بماشيًتًو إلى مكضع الكىأل
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 : : إذا أىتانا كطمبى ما عندنا. «فالفه  نااْسَتْيَنأَ »كييقاؿي
أم: يىعكلييـ. كمف أمثاًؿ العىرىب: إٌنما ، «َيْيَنُؤىـ»كىك 

. «الَبِديءُ »سيٌميتى ىانئنا لتىٍينىأى، أم: تىعكؿ. ك : العىجىبي
ًب مٌما يشتيي ًمفى الٌطعاـ  ئوي في العىجى : أيلىزّْ يىقكؿي

أىًت اإًلبؿي في أم: يي  ،«فيو فَيْرَمأُ »كالشَّراب.  قيـ فيو، رىمى
: يىعيبيوي كيىكرىيوي، أتيتي «َيْبَذُؤهُ »العيٍشب: أقامت فيو. 

ا فبىذىٍأتييا: كىًرٍىتييا كًعٍبتييا.  أرضن
    أِلَْىَنأَهُ ِإنِّني ىانئٌ  2

 (02)وُأْحِصَئُو َبْعَدما َأْىَنؤُهْ                                
: أف تىركيىوي مفى «اإلحصاءُ »أيٍطًعمو. ك: يعني «أَلْىَنَأهُ »

 : شربتي ًريِّا.«أنا َحِصئتُ »المَّبىف، كقد 
  وِعْندَي ِلمدَّْىَدِإ الّناِبِئيػ 0

ـْ َأْجَزُؤهْ                      ػَف ِطْفٌء وُجْزٌء َلُي
(00) 

 : ، معناه: أمُّ الٌناس أنت، ما «أنت الدَّْىَدإأمُّ »ييقاؿي
: اٌلذم يجيءي مف «الّنابئُ »أنت. ك أدرم أٌم الٌدىدإ

بمدةو إلى أيخرل، كىك الغريب، كمىثىؿه تىٍضًربيوي العىرىبي 
: المنزؿي كالكطف، «الطِّْفء»عمى الٌنابئ الخبر. ك
. ك ٍؽ ًبًطٍنًئؾى : اٍلحى : جزأتي ليـ «ليـ( 56)ُجْزءٌ »ييقاؿي ، ييقاؿي

 ًمٍف مالي جزءنا، أم: جعمتي منو نصيبنا.
ـْ بالنَِّسيْ وُأْكِدُئ نَ  4   ْجَأَتُي

ـْ َأْرَثُؤهْ                                  ِء ثَْأثََأًة َأْو َلُي
ٌد، كالٌزرعي يىٍكدىأي، فيك كىًدئه: إذا بىًقيى «ُأْكِدئُ » : أىقطعي كأىري

 . ٌدكا نىٍجأىةى  «:َنْجَأَتُيـْ »قصيرنا ل يىطكؿي : رى عييكنيـ، ييقاؿي
: المَّبىفي الحميب. «الّنسيءُ »الٌسائؿ، أم: عينو. ك

، قاؿ«الثَّْأثََأةُ »ك  الٌرجز( مف مش): (57): الرّْمُّ
 ًإنَّؾى ل تيثٍأًثئي النّْيال

 ًبًمٍثًؿ أىٍف تيداًرؾى السّْجال                             
: أىٍحمبيوي عمى الحامض. «َأْرَثُؤهُ »أم: تىريدُّ عىطىشىيا. 

 المَّبىفي الحميبي كالحامضي مختمطىيف.: «الرَّثيَئةُ »ك
ـْ ُمْمِبئاِت الَمَأى 5   وُأْقِضُئُي

ـْ َبْعَد ما َأْلَبُؤهْ                                   وأُْلِبُئُي
.  َقِضئتُ :  ، ييقاؿي  : أيٍطًعمييـ «ُأْقِضُئيـ» : أكمتي

: اٌلتي تىسقييا الُمْمبئاتُ ، (58): يعني الحيشيد«ُمْمبئات»
أيٌمياتييا ًلبىأىىا، كتقكؿ: أىٍلبىٍأتي القكـى ًإٍلباءن كما تيٍمًبئي الٌشاةي 

، قد أىٍلبىأىٍتوي أيمُّوي فيي تيٍمًبئيوي. ك ٍدمى : العيٍفر «الَمَأى»الجى
 «:َأْلَبُؤهُ  بعد ما»آةه، ًزنىةي حىصاةو. ًمفى الغىنىـ، الكاحدة مى 
مىٍبتييا ًلبىأىىا أىٍحميبيوي، لىبىٍأتي الٌشاةى:  .(59)حى

  وِعْندي ُزواِزَئٌة َوْأَبةٌ  6
 (08)ُتَزْأِزُئ بالدَّْأِث ما َتْيَجُؤه                        

. «: ُزواِزئةٌ » مُّوي  «:ُتَزْأِزئُ »كاسعةه.  «:َوْأَبةٌ »ًقٍدره تىضي
: «الدَّْأث»أجمعى. ك : دىأىٍثتى ما شئتى ، ييقاؿي : األىٍكؿي
 . : أطعمتييـ، : تطعميوي «َتْيَجُؤهْ ما »أكمتى ٍأتي القكـى ، أىٍىجى

. ٍأتي أنا: أكمتي  كىىجى
  وال َأْجَذِئرُّ وال َأْجثَِئؿُّ  7

 (09)ِِلٍد أََدا لي وال َأْحَدؤُهْ                                 
يعني كىًرىىوي، : -مثؿ: أىٍزمىًئرُّ -حيف أنظري  ،«ِئرُّ َأْجذَ »

 . أىٍفزىعي، كالٍجًثٍئالؿ:  «:َأْجثَِئؿّ »حيف نىظىرى إليو، ككىمىحى
ٌنما عىنىى  «:اِلدي»الفىزىعي. ك اٌلذم يىٍدنك منؾ، كا 

يؼ، يقكؿ: إذ يىٍأدك لي، أم: يىٍدنك مٌني.  الضَّ
 ، أم: أىٍصًرفيوي.«َأْحَدُؤه»
  ولكْف ُيَبْأِبُئُو ُبْؤُبؤٌ  8

 (41)وَبْأَبُؤُه َحَجٌأ َأْحَجُؤهْ                              
: يقكؿ لو: «ُيَبْأِبُئوُ »: السَّيّْدي ًمفى الرّْجاؿ. «الُبْؤُبؤ»

، «َأْحَجُؤه َحَجأٌ ». المصدر منو. (63)ًبأىبي ًبأىبي، كالبىٍأبىأي 
: فىًرٍحتي بو. ًجٍئتي بفالفو : حى  ييقاؿي

َؿ ُمْضَطنٍئ آِرـٍ  9   َتَزؤُّ
 (42)ذا اْئَتبَُّو اأَلدُّ ال َيْفَطُؤهْ                            

ؿُ » : اٍستىٍحيىيتي  ٍلتي مفأَّ : الستحياءي، تىزى «الَتَزؤُّ فالفو
: ىك «االْضِطناءُ »مثؿ ذلؾ، ك «اْضَطَنْأتُ »منو. ك

ٍبالن «اِلرـُ »الستحياءي. ك ٍمتى حى ذا كىصى ، كا  : الكاصؿي
ٍبؿو أىرىٍمتى أحدىى : «األمري  اْئَتبَّوُ »اآلخر.  إلىا مبحى

ًشيىوي. ك ـي ًمفى األمر،  «اأَلدُّ »غى :  «َيْفَطُؤهل »: العظي
و.  ل يىٍشدىخي
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  ُمراِفِئ َأْحباِئِو واِذئٍ  01
 ِلواِذِئِو آِزـٍ َمْحَمُؤهْ                                  

الميرافىأىةي. : ييدارييـ كييالطفيـ، فتمؾ «أصحابىوي  ُيرافئُ »
ا: أصحابو-أصحابو  «:َأْحبائو» بكؤيه أيضن الكاحد  -كحي

بىأه.  : شىتىٍمتيوي. «َوَذْأُتوُ »، ييقاؿي: «ِلواذِئو واذئ»حى
قىبىضىت عميو، كاألسدي يىٍأًزـي عمى  :أىزىٍمت عميو ،«آِزـ»

. ك ذى: يىٍقًبضي بيوي، «َمْحَمُؤه»ما أىخى : «َحِمْئتُ »: مىٍغضى
 غىًضٍبت.

ُْت عف ماِسئٍ و  00   كاِئْف َتَحؤلَّ
 وعندي ِمَف الذَّْأـِ ما َيْذَمُؤهْ                          

ْتُ »معناىا: ككـ.  ،«كائف»ك ، تقكؿ:  «:َتَحؤلَّ تحٌممتي
ٍت عنو.  ألَّ ، قد «: ماسئٌ »شىتىمىني فالفه فتىحى ماًجفه

: ذىءىٍمتىني«: الذَّْأـ»مسأتى يا فالف.  ، ييقاؿي ـٌ  الذَّ
ٍتني ىذه الٌريح، أم: كانت  ئىٍتني كذىمى : ذىمى كًذٍمتىني. كييقاؿي

ٍنًتنىةن فشىقٍَّت عميو ككىًرىىيا.  مي
  ُيصاِصُئ ِمْف ثَْأرِِه جاِبًئا 02

 وَيْمَفُأ َمْف كاَف ال َيْمَفُؤهْ                               
فصاح قد ( 65)مثؿ الكمب إذا قابىؿى « ُيَصْأِصئُ »

أى  ٍأصى غىا. صى . «: ثأره»، مثؿ ضى ؿو اٌلذم يطمبيوي ًبدىخى
رت. «: جابًئا» بىٍأت: فىرى ، لىفىأى «: َيْمَفأُ »فارِّا، جى يىٍأكيؿي

: أكؿى ما عميو، ككذلؾ ىذا يىٍمفىأي مىٍف ل يىٍمفىؤيهي:  العىٍظـى
 وي.ـي مىٍف ل يىٍشتيمي يىٍشتي 
  َسَأْنَسُأ ِطْنئَي ِمْف ِطْنِئوِ  00

 وآِلَي ِمْف آِلِو َأْنَسؤُهْ                                 
منزلي «:  (66)ِطْنئي ]ِمْف ِطْنِئِو[»سأيٍبًعدي. «: َسَأْنَسأُ »

ٍشده«ًمف آلو آلي»مف منزلو. ك . (67)، يعني: حى
 أيٍبًعديه.«: َأْنَسُؤه»

ّني َلَكْيٌء َعِف الُموِئباتِ  04   واِ 
 (46)الرَِّطْيُء اْنَمَأى َمْرَثُؤهْ ِإذا ما                     

، ًكٍئتي عنو فإٌني كىٍيءه.  : الجباف «الكْيءُ »
، كالسـ مف «فالفه  َأْوَأَبوُ »الميٍخزيات. «: الُموِئبات»

« اْنَمَأى»األحمؽ: «: الرَّطيءُ ». ك(69)ذلؾ: اإًلبىةي 
أَّ  ، كالدٍَّلكي لكتمأَّل، أم: اٍنبىسىطى، كالًقٍربةي تىٍنمىئي كتىتىمى

بَّة تىتىمىأَّل: تىٍنبىًسطي.  تىنىسُّريهي «: َمْرَثُؤه»تىمىأَّل، كالجي
(6: )

 : ثىٍأتي ًثيئىة المَّبىف، تقكؿ: رى : أيًخذى ًمٍف رى ٍمطيوي الكالـى كخى
مىٍطتي األمرى بالتَّنىسُّر.  خى

ّني َلُمْزَدِئٌب ِمْئَرَة ال 05  ػػ واِ 
 ُمماِئِر ُمْؤٍد ِلما َيْكَفُؤهْ ػػ                               

: جادى ما اٍزدىأىبى حً «: الُمْزَدئب» ، أم: وي مى مٍ الحامؿ، ييقاؿي
مىوي. ك : الميعادم. والُممائرُ العىداكة، «: الِمْئَرةُ »ما اٍزدىمى

.  ، أم ، أنا ميٍؤدو لذلؾ : القكمٌ  «الُمْؤدي»ك : قكمّّ
ييٍكفىأي القىدىح، تقكؿي ، أم: يىكيبُّوي عمى كجيو كما «َيْكَفُؤه»

: يا ريبَّ كاؼو كافئ، أم: ييٍمقيؾ عمى كجيؾ  العىرىبي
حٌتى يىسيؿ ما في بطنؾ، يعني: ريبَّ إنسافو يىكفيؾ 

 عممىؾ، كىك خائفه يىضيرُّؾ كيىٍغتاليؾ.
  وال الطِّْفُء ِمْف َمْرَبئي ُمْقِرئٌ  06

 (49)ُؤهْ وال َأنا ِمْف َمْعَبئي َمْزنَ                         
يبةي، في ىذا المكضع. «: الطِّْفءُ » «: َمْرَبئي»الرّْ

ـ إذا دنكا مف زَّ يعني دانينا، كالعي «: ُمْقرئٌ »منزلي. 
ؤيكا.  مذىبي، كذلؾ إذا رأيتى «: َمْعَبئي»أىمييـ فقد أىٍقرى

نىٍأتي «: َمْزَنُؤه»الٌشيءى فذىبتى إليو فقد عىبىٍأتى لو.  زى
: إليو: دىنىٍكتي منو، إٌنما  نىٍأتي ا زى : أيضن ، كييقاؿي ىك الدُّنيكُّ

. قىٍيتي  رى
ّني َلُيْدِرُئ بي ُمْدرئٌ  07   واِ 

 ِلذي ُتْدَراٍ  ُمْشِئٍز ُتْدَرُؤهْ                               
: جعمكه دىريئنا «بي لُيْدرئ» : أىٍدرىأى بنك فالف بفالفو ، ييقاؿي

ليـ، إذا جاءىـ إنسافه ييريدىـ كذىمُّكهي في الخزية. لذم 
. «: تيٍدرىا و  . «: ُمْشِئز»لذم شىرٍّ مرتفع عف شيءو ميتىجاؼو
 شىرُّهي.«: ُتْدَرُؤه»

  ِلال َنْأَنٍإ ُجبٍَّإ َكْيَئةٍ  08
 (51)َعَميَّ مآِبُرُه َتْنَصُؤهْ                               

ضعيؼ، النٍَّأنىأىةي: «: نىٍأنىإو »غىٍير. يقكؿ: لً  «:اللِ »
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ٍعؼ.  بىٍأتى حيف رأيتىيـ. «: الُجبَّأ»كالضُّ : جى باف، ييقاؿي الجى
: فالفه ذك ًمٍئبىر،و إذا كاف صاحبى «: هُ مآبرُ » شىرُّهي، ييقاؿي

 .  الفىرىسى عمييـ: حممتيوي عمييـ. ، نصأتي «َأْنَصُؤه»شىرٍّ
  َفَمّما اْنَتَتْأُت ِلَدْرِئِيـُ  09

 (50)َنَزْأُت عميِو الَوَأى َأْىَذُؤهْ                         
: انبرل ليـ. «: اْنَتَتْأتُ » : اٍنتىتىأى ليـ فالفه ، ييقاؿي انبريتي
«: الَوَأى»، أم: حممتيوي عميو. «عميو الفىرىسى  َنَزْأتُ »

بالسَّيؼ أىٍىذىؤيه: قطعتيوي. « ُتوُ َىَذأْ »الفىرىسي الٌشديد. 
، ( 74)كدىٍفًعييـ«: دىٍرًئيـ»ك في المعنى، كىك مف دىرىٍأتي

.  أم: دىفىٍعتي
ْفِء ال 21   ِبَرْأـٍ ِلَذأَّاَجِة الضِّ

 (50)َينوُء المَِّتْيُء اّلذي َيْمَتُؤهْ                          
، مثؿ: القكس «َرْأُموُ »كؿُّ شيءو يككف مع شيءو فيك 

تىر، كالرٍُّمح كالسّْناف؛ قاؿ كالكى
 : )مف الٌطكيؿ((76)

 كلكٍف ًرماـه رىمُّيا كنىسيبييا
،  :«لَذأَّاَجة»أم: معيا ل ييفارقيا.  : تَذأَّجَ يعني القكسى

قىٍرتيوي، كىذه الٌسياـ  ، انشؽَّ كانعقر، كذىأىٍجتيو أنا: عى تىٍذأىجي
 . ْفءُ »أم: تىٍعقيري يعني الكلدى، جعؿ سيامىوي «: الضِّ
، ل يقـك عمى «: َينوءُ ل »كالكلد ليا.  ل يىٍنيىضي

ٍيتيوي، فيك يىٍمتىؤيهي، أم: «بسيـو ( 77)َلَتْأُتوُ »ًرٍجمىٍيًو.  مى ، أم: رى
فعيؿ بمعنى مفعكؿ، ًمف  :«المَِّتيء»ييصيبيوي. ك

 )لىتىٍأتو(، ميمكز.
 ُيَؤ وا ُمَصئَِّيًة لـ فياؤُ  20

 (56)باِدُئيا الَبْدَء ِإْذ َيْبَدُؤهْ  ؿَّ ػػػ                         
: ًغرارةه  يعني القصيدةى، ييقاؿي  : «ُمَصئَِّيةً فياؤك »

ئّْي كؿَّ شيءو يىٍحًممييا كما يىٍصأىل  ئّْيىةه، أم: تيصى ميصى
، ككما تىٍصأىل الحٌيةي. ك ئيُّ »الفىٍرخي : الٌصكتي  «الصَّ

. ، أم: ضعٌ «في أمرو  َألَّْيتُ »الٌضعيؼ.  «: بادُئيا»فتي
 اٌلذم ابىٍتدىأىىا: قالىيا.

  أِلَْرُؤِدىا وِلػػػػزُأَِّبيػػا 22
 (57)َكَشْطِئَؾ بالِعْبِء ما َتْشَطُؤهْ                       

، زىأىبى «ِلزُأَِّبيا»ك يعني صكاحبىيا أخكاًتيا.«: أِلَْرُؤِدىا»

مىمىوي.  ، شىطىأىتي البىعيرى بالًحٍمًؿ: «َكَشْطِئؾَ »الٌشيءى: حى
 .واهلل تعالى أعمـ : بالثٍّْقؿ.(:7)أىٍثقىٍمتيوي. بالًعٍبءً 

 في الٌتاج )ظ ـ ء(: 
     وَخْرٍؽ َمياِرَؽ ذي ُلْيُموٍ  20

ـَ ِبِو َمْظَمُؤهْ                             َأَجدَّ اأُلوا
(59) 

(0) 
 : )مف المتقارب((82)(395 -394الٌشعر )في نقد 

ْىالَسيا 0   َتَذكَّْرُت َسْمَمى واِ 
 (60)فمـ أَْنَس، والشَّْوُؽ ذو َمْطُرَؤهْ                       

  َسالًما ِبَرْخٍص َلُو َبْيَجةٌ  ] 2
 [(62)َكؼٍّ َرقوٍف َليا َمْحُنؤَهْ                               

 كفييا يقكؿ:
ـَ الُيَدى َفَحيِّ  0   الَوزيَر ِإما

 (60)]َلنا[ َوْىَو باأَلْرِب ذو َمْحُجَؤهْ                    
  َيسوُس اأُلموَر َفتَْأتي َلوُ  4

 (64)وما في َعزيَمِتِو َمْنُيؤَهْ                              
  َوَفى باأَلماَنِة َصْفَو التَُّقى 5

ْفُو بالرَِّنِؽ الَمْحُمؤَهْ                            (65)وما الصَّ
   وِعْنَد ُمعاِوَيَة الُمْصَطَفى 6

 (66)َحًيا َغْيُر َمْأٍج وال َمْطُرؤَهْ                            
  فقاَؿ الَوزيُر اأَلميُف: اْنِظُموا 7

 (67)َقريًضا َعويًصا َعَمى المُّْؤُلؤَهْ                         
  َفَقيَّْدُت ُمْرتَِفًقا َوْحَيوُ  8

 (68)ِبَغْيِر اْنِصباٍب ِإَلى الَمْشُكؤَهْ                           
  َسعيدي ِمَف الَحؽِّ ذو ِفْطَنةٍ  9

 (69)َمعي في الَعواِقِب والَمْبُدؤَهْ                            
  ُبيوتًا َنَصْبنا ِلتَْقويِميا ] 01

 (71)[ ُجذوَؿ الرَّبيئيَف في الَمْرُبؤَهْ                         
  ُبيوتًا َعَميَّ َليا ِوْجَيةٌ  00

 (70)ِبَغْيِر السِّناِد وال الَمْكُفؤَهْ                              
 في العباب )ق ز ء(:
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  َيُسوُس الَبِريََّة لـ ُيْخزِِىـْ  02
ْلحاِد ِإْثـٍ وال َمْيُزَؤهْ                              (72)إلِ

 في العباب )ق ف ء(:
ـَ الُيَدى اْرَتْح َلنا بالِغَنى 00   ِإما

 (95)وَتْعجيِؿ َخْيٍر َلُو َمْيُنَؤهْ                           
 في العباب )ؿ ـ ء(: 

  َخيَّْرُت َقْولي عمى ُقْدَرةٍ تَ  04
 (74)َكُمْمَتِمِس الطَّْيِر بالَمْمُمَؤهْ                          

 في العباب )ؾ ـ ء(:
  ذا الشِّْعُر َأْعيا َعَمى َكْوَدفٍ إِ  05

 (75)َكما الَفْقِع بالَجْمَيِة الَمْكُمَؤهْ                       
  َجَرْيُت َعَمى َمَيٍؿ قد َمَضى 06

 (76)َمْجُرَؤهْ ُمِدالِّ عمى الَقْوِؿ ذا                       
(4) 

(: :35في شرح القصائد الٌسبع الٌطكاؿ الجاىمٌيات )
 )مف الٌطكيؿ(

  وذو إِبٍؿ َيْسَعى وَتْحِسُبيا َلوُ 
 (99)َأخي َنَصٍب ِمْف َشقِّيا وُدؤوبِ                    

(5) 
 (: )مف الٌطكيؿ(94;/ 4في المعاني الكبير )

  كاِنعٌ وضاَرْبَت يوـَ الِجْسِر، والَمْوُت 
 (:9)وَأْبَناُؤُه بيَف الذِّراعْيِف والنَّْحرِ                      

(6) 
 (: )مف الخفيؼ(:9 -99في مجمكع أشعار العرب )

  َنسَّ آلي، َفياَد ِىْنًدا، َنسوسا 0
 (79)واْسَتشاَط الَقذاُؿ ِمّني َخميسا                    

 : (2:)]قاؿ أبو محّمٍد اأُلموّي[ 
 قيوي مٍ خى  «:آُلوُ ». ك(3:)سى يىبً  :نىسَّ يىنيسُّ  ،«آليَنسَّ »

: «استشاطَ »: أىٍفزىعى، فيادى يىييدي. ك«ىادَ ». ككجسديهي 
 . : الشٍَّعري «الَخميُس »: القىفا. «الَقذاؿُ »انتشرى كاشتعؿى

وي.  الميٍختىًمطي سىكاديهي كبىياضي

  ال تُِنيَرْنِؾ ُذْرأَتي وُذبوبي 2
 َستَئيضيَف ِإْف ُنِسْئِت ُحروسا                            

ٍنؾ. «تُنيَرْنؾَ » . «الذُّْرَأةُ »: تينىفّْرى : «الذُّبوبُ »: الشٍَّيبي
 . . «سَتِئيضيفَ »الييٍبسي رًت. «ُنِسئتِ »: ستىصيريفى : أيخّْ

 : ديىكرنا.«ُحروًسا»
  ِندَّ ما ِإْضُت، َجْيِر، حّتى تَئيِضي 0

 (4:)في الَعالَقى ُتَعمَِّقيَف الَبسوسا                         
. «ِإْضتُ »: ًمٍثؿ. «ِندّ » ، أم: حقِّا، «َجْير»: ًصٍرتي

، أم: حقِّا ل أفعؿ،  ٍيًر ما أفعؿي : جى تقكؿ العربي
 . ، «(5:)ىالَعالقَ »كيىٍخًفضكف في كٌؿ حاؿو : األلقابي
 الٌرجز( مش مف) :(6:)الكاحدةي عىالقيىة؛ قاؿ الٌشاعر

ؽّْ شىٍيخو ميٍسًمـو عىالًقيىوٍ   (7:)ًبحى
. (8:)تيمٌقبيف: «يفَ قِ ُتَعمَّ »يعني أٌنو لزـه كميزـك المَّقىب. 

: امرأةه ىاجٍت بيا الحربي بيف بكر «الَبسُوُس »
. بىٍتيا مثالن بالشُّـؤ رى ، فضى  كتىٍغًمب، تىشاءمت بيا العربي

  ْف َيُحْؿ حاِلكي وَيْذِو َقتاليإِ  4
 (87)وُأداِيْج، ُأواِئـِ الَمْعروسا                         

. يى  «حاؿَ » : تىغىيَّرى : الشٍَّعري األسكد. «الحالؾُ »حكؿي
.  «َذِويَ » سىدي. «الَقتاؿُ »يىٍذكم: يىًبسى : (::)«جدايِ أُ »: الجى
: أىٍصنىع مثؿى ما يىٍصنىع.  «ُأواِئـ».  كطٍ ب الخى قارً أي 
ٍبؿ. الميقىيَّدي بالًعراسً : البىعيري  «الَمْعروُس »  ، كىك الحى
  َغْيَر ُمْؤٍد عمى َدٍد ساِمديٍّ  5

 (89)َطْمَش َبْدٍء وال َأطيُس الَخميسا                  
. «الُمْؤدي» .  «:عمى َددٍ »: الميعيفي عمى طىرىبو
: أنت عمى سىمىدو «الّسامدوف» : الاٌلىكف، العربي تقكؿي

أم: عمى باطمؾ.  ؛سكؼ أىٍفرىغي بؾ، مف سىمىداًتؾ
. ك«الطَّْمُش » ،  «الَبْدء»: الٌناسي ًمفى الٌرجاؿ: المَّبيبي

 .الٌرجز( مف مش) :(2;)كجمعو بيدكءه؛ قاؿ الٌشاعر
ًمحو كنىٍقزً   (3;)كيؿُّ بىٍدءو صى

ًؿ الميٍختىزّْ  ـى األىجى لؽو ًحما
(;4) 
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. ك«البىٍدءي »  :«الميٍختىزُّ ». ك(5;)ؿي فىسٍ : ال«النٍَّقزي »: المَّبيبي
 ثىبىتى فيو.  ،اٌلذم اٍختىزَّهي السَّيـي 

.  «ال أطيُس » ، طاسكا «الطَّْيُس »: ل أيٍكًثري : الكثيري
. «الَخميُس »بعىدىدو كثيرو كطعاـ.   : الجيشي

  فمقد َتْشِفُف الشَّواِفُف ِمّني 6
يسا                             حيَف َيْحِدْجَف تاِنًئا ِعرِّ

.  «الشَّواففُ  َتْشِففُ » : «َيْحِدْجفَ »: تىنظري الٌنكاظري
 . ا، تىنىٍأتي بالمكاف «تانًئا»يىٍنظيٍرفى : أقمتي فيو  : ميقيمن

يُس »تيوي. نٍ طى كٍ كأى  ٍأكىل األسد. «الِعرِّ  : مى
  وُسُو الطَّْمُش ِإْف َأراَد َشماًجالُ  7

 َخِرَش الدَّْمِس َسْنَدِريِّا َىموسا                       
.  «الطَّْمُش »: طىعاميوي. «ُلوُسوُ » : «َشماًجا»: الٌناسي

: ما شى  ا، أم: ما أكمتي عنده جٍ مى تقكؿي تي عنده شىماجن
 شيئنا.

  ِزيَر َزْوٍر َعِف الَقذاِريِؼ ُنورٍ  8
 (6;)ال ُيالِخيَف ِإْف َلَصْوَف الُغسوسا                   

ٌكار الٌنساء «زيرَ » عى إلى صفة نفًسًو،  : يعني زى ، رىجى
إٌنيٌف ًميؿه عٌما ذيًكرى مفى  ، : يعني الٌنساء «َزْورٌ »

.  «ال ُيالخيف»العىٍيب.  : تقكؿ: «َلَصْوفَ »: ل ييصاًدٍقفى
بَّوي كصادىقىوي كنىظىرى إليو.  ىك يىٍمصك إليو: إذا أىحى

، كىك الدَّيّْفي ًمفى الٌرجاؿ. «سوُس الغُ » : جماعةي غيسٍّ
، الكاحدي  «الَقذاريؼ» ، ما فيو مف  قيٍذركؼه : العييكبي

 . : مف عيبو : جمع نىكار. «النُّور»قيٍذركؼو  النَّكافري
  وَسخاِويَّ ُمْجَمعاٍت َقياؽٍ  9

 قد َأَىْسُت الوآَة فييا الَييوسا                       
: يعنػػػػي الػػػػبالدى اٌلتػػػػي لػػػػيس فييػػػػا أحػػػػده، ىػػػػي «َسػػػػخاويّ »ك

: يعنػي اٌلتػي  «َقيػاؽٍ »: ل أحدى بيا.  «ُمْجَمعات»سىٍخكاء. 
ػػػػيٍَّرتي «َأَىْسػػػػتُ ». (7;)يقػػػػاءىةلػػػػيس بيػػػػا أحػػػػده، الكاحػػػػدة قى  : سى

. مػػكأعم : الٌسػػايرةي، «الَييػػوُس »: الٌناقػػة الٌشػػديدة. «الػػوآة»تي
، قاؿ  الٌرجز( مف مش) :(8;)تىقكؿي: ىاسىٍت فيي تىييسي

 (9;)ٍحدىل لىياليًؾ فييسي ىيسيإً 
ل تىٍطمىعي ًعٍندمى بالتٍَّعريسً 
(;:) 

  ما بيا َتْشِفُف الشَّواِفُف ِإاّل  01
 (;;)ِىْجِرًسا ضاِبًحا وِسيًدا َولوسا                     

. ك «الِيْجِرُس » . «السِّيدُ »: الثٍَّعمبي : «لوًساوَ »: الذّْئبي
لىسنا(011)يىٍشتىدُّ  لىسى يىًمسي كى   .، كى
  ِإطََّبْتُو اّلتي ُتَؤرَُّث ِلْمعا 00

 َفَزْوَزى َيصوُر عندي الَعموسافي                    
نَّفى إلييا نارىىـ اٌلتي أىٍكقىدىىا، كييقاؿي: «اطََّبْتوُ » : دىعىٍتوي. حى

ا.  : يعني تيٍرفىعي كتيكقىدي. «اّلتي ُتَؤرَّثُ »طىبىٍتو أيضن
بي ما عندؾ. مي طٍ : اٌلذم يىٍعفكؾ، يىٍأتيؾ يى  «العافي»ك
: السَّرىع«َفَزْوَزى»

ٍكزم عمى (010) : جاء فالفه ييزى ، ييقاؿي
، أم: «َيصورُ ». (324)سرعحماًرًه، أم: يي  : يىٍعًطؼي

ا  . قاؿ: كفاحمن ، يعني ييٍسًرعي إلى ذلؾ كيىٍستىٍعًطؼي يىميؿي
ىا يىصكري عينيقىيا، أم: ييميمييا مف ميٍنصارنا، أم: شىٍعري 

 كثرًتًو.
  قاَؿ ُزّباَدًة َفُزبَِّد ِإّما 02

ّما َبسيسا                             َىَبراُت الَمَأى واِ 
.  :«ُزبِّدَ »: يعني عىًطٌية، فػ «ُزّباَدة» : «َىَبراتٌ »أيٍعًطيى

، الكاحدة مى  «الَمَأى»ًقطىعه، الكاحدة ىىٍبرةه.  ـي  ؛آة: الغىنى
 : )مف الٌطكيؿ((325)قاؿ
ًنٌيةه مى  ٍأبىةه حىضى ؤكـه جى   آةه رى

ٍرعو ميدىكَّرً                            باعيىةه تمشي بضى  رى
: الٌدقيؽي ييمىتُّ  ، كالبىسيسةي : جمع بىسيسةو  «الَبسيُس »ك

 .  بالسٍَّمف أك بالزَّيت ثـٌ ييؤكؿي
  وَمعي ِصيَغٌة وَجّشاُء فييا 00

 ِشْرَعٌة َحْشُرىا َحًرى َأْف ُيكيسا                       
: يعني ًسيامنا مستكيةن، كٌميا صيًغٌية، أم:  «ِصيغةٌ »

، يىًصؼي «الَجّشاءُ »عىمىؿي يىدو كاحدةو. ك : يعني القكسى
تىريىا. ك نينىيا إذا تحٌرؾى كى مف األصكات:  «اأَلَجشُّ »حى

ة. ك ، «الشِّْرَعة»ما كاف فيو جيشَّةه، كىي: البيحَّ تىري : الكى
ٍذفي مف ألٌنو محشكر، كاألي  «الَحْشرُ »كجمعيا ًشرىعه. 

: يعني أٌنو «َحًرى». (326)البىعير كالفىرىًس محشكرة
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 . ديره : يىٍصرىع، أىكىٍستيوي أنا، ككاسى  ، أم «أف ُيكيسا»جى
: إذا سىقىطى.   ىك يككسي

  ُمْيِمًيا ِلَحْشِئِو َحْشًرا لـ َأُكفْ  04
 غيَر أَّني َحَدْأُت عنو الَبئيسا                        

. ك: «الُمْيمي» : الٌضاٌلةي. «الياِمَية»الميًضؿُّ
شىٍأتيوي بالٌسيـ، أم: أصبتيوي بو، «لَحْشِئوِ » : حى ، ييقاؿي
: صرفتي عنو. «َحَدْأُت عنو»، يعني: سىٍيمنا. «َحْشًرا»
: لىقيتي منؾ بىئيسنا.«الَبئيُس » ، تقكؿي  : الشَّرُّ

 اتِّئاًبا ِمِف اْبِف ِسيٍد ُأَوْيسٍ  05
 (015)ِإْذ َتَأرَّى َعُذوَفنا ُمْسَتريسا                       

: يعني ابف الٌذئب، «ُأويس»: يعني استحياءن. «اتِّئاًبا»
 . ا لو، «َيَتَأرَّى تىأىرَّل»كالٌذئب: أيكيسه : ينتظري ميتىعىرّْضن

: ل يىتىأىرٌ  : «وؼدوالعَ  الَعذوؼُ »لما في الًقٍدر.  لييقاؿي
: «ُمْسَتريًسا»الٌطعاـ.  ، ، كىك يىركسي يأكؿي

 : الميٍستىٍطًعـ.«الُمْسَتريس»ك
ُْت عنو 06   وَرِطيٍء َفًغا َتَحؤلَّ

 بعَد ِإْزجاِئِو ِلَي الدَّْرَدبيسا                           
ماقةي. ك«والرَّْطأةُ »: األحمؽي، «ءُ الرَّطيْ » : «الَفغا»: الحى

 . : قد أىٍفغىى النٍَّخؿي تُ »اٌلذم ل خيرى فيو، ييقاؿي  َتَحؤلَّ
: بعد سىٍكًقًو. «ْزجاِئوِ إبعد »: تحٌممتي عنو. «عنو
 : الٌداىية.«الدَّْردبيُس »

  َخْنَفِقيًقا ُتَؤبُِّس الدَّْىَدَأ الشُّو 07
 َس ِبُحوالِت ُرْبِدىا َتْأبيسا                            

: تيغيظي، أىبىٍستيوي آبيسيوي: «ُتَؤبُِّس ». ة: داىي «اقً قيفَ نْ خَ »
 الٌرجز( مف مش) :(328)قاؿ ؛ًغٍظتيوي 

 نىٍحفي قىتىٍمنا ميٍصعىبنا كعيسى
ئيسا ـي رى  ككـ قىتىٍمنا ًمٍنكي

رنا تىٍأبيسا  حٌتى أىبىٍسنا ميضى
.  «الدَّْىدأُ » ميؽ.  «األشوُس »: الٌناسي ٍعبي الخي : الصَّ
ؿ،  «الُحوالت» كى كلةو ًمفى الحي : الدَّكاىي. ييقاؿ: جئتى بحي

:  «ُرْبدىا»أم: بداىيةو ًمفى الدَّكاىي.  : ميٍنكىراتيا، ييقاؿي

 رةو.كى نٍ داءى، أم: مي بٍ جاء بداىيةو رى 
  وُمِصفٍّ ُمَخْرِمٍد ُمْكِثٍب بي 08

ذا ما اْنَتَسْأُت َىْذَرـَ                                جوسا واِ 
: «دُ خْرمِ المُ »: الٌساكفي الٌساكتي ل يتكٌمـ. «فُّ صِ المُ »

ٍرمىدى في بيًتًو.الاٌلزـي لمنزلً  : خى  و ل يخرج منو، ييقاؿي
: «اْنَتَسْأتُ »: دنكتي منو، فأنا ميٍكًثبه بو. «بو أكثبَ »

 . : جكسنا «َىْذَرـَ »تىباعدتي ، العربي تقكؿي : أكثرى الكالـى
ا لو بمعننى كاحدو   .لو كجكدنا لو كجكعن

 ػػػػ َأيُّيا النَّْأَنُأ الُمساِفُو في الُعمْ  09
 ػعوِؿ َأْف الَغَؼ الَوَزى الُجعسوسا                    

ٌر، : الشَّ «الُعمعوؿُ »: الٌضعيؼي ًمفى الٌرجاؿ. «النَّْأَنأُ »
: أما كاهلل أليٍلقً  ، أم: شىرِّا. ييقاؿي ٍمعكلن يىٍف بينيـ عي

ى. ك«الَغؼَ » . : القى «الَوَزى»، أم: صادىؽى كآخى صيري
عاسيس.: المَّ «والُجْعسوس» ـي، كقكـه جى  ئي

 ال تُِبْئني وَأْنَت لي ِبَؾ َوْغدٌ  21
يسا                         (017)ال تُِبْئ بالُمَؤرَِّس اإِلرِّ

، أم: ل تجعمني مثمىؾ، ل تيٍعًدٍؿ نفسىؾ «ال تُِبْئني»
 :أم «َوْغدٌ وأنت لي بؾ »: سكٌيتو بو. «َأَبْأتو بو»بي. 

: اٌلذم استعممو األمير «ُس رَّ ؤَ المُ »ئيـ. المَّ  الٌساقطي 
 ىك األمير. «اإِلرِّيس»أىرَّسىوي، ك

(7) 
 (: )مف الكافر(99 -98في مجمكع أشعار العرب )

ْنعاِث الَخِميطِ  0 ـْ ُتْزَأْد إلِ   َأَل
 ِلُيْثِعَؿ بالُغطاِط َأِو الشَّميِط؟                          

 : (:32)]قاؿ أبو محّمٍد اأُلموّي[ 
ْؤدُ » : «اإِلْنعاثُ »: المىٍفزكعي. ك«الَمْزُؤودُ »: الفىزىعي، ك«الزُّ

: أىٍنعىثى القكـي  ياز لممىسير، ييقاؿي  .األىٍخذي في الجى
مىطاءي  : «الَخميطُ »ك :  «لُيْثِعؿَ »بيـ.  تى اٍختىمىطٍ ، الخي

ر.  «الُغطاط»ليىسير.  ، :  «الشَّميط»: السَّحى ٍبحي الصُّ
 لختالط بياًضًو بسكاًد الٌميؿ.

  عمى ُقوٍد تُتَْقِتُؽ َشْطَر ِطْفءٍ  2
 َشَأى اأَلْخاَلـَ ماٍط ذي ُشحوطِ                            
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: إٌنو إلى ذلؾ «الُقودُ » : الميٍنقادىةي، الكاحدة قىٍكداء، ييقاؿي
دي: إذا أسرع إليو. ك ىٍقكى : السَّيري الٌشديد. «التَّْقَتقةُ »ألى

رىجى إلى شىٍطر الككفة، أم: نحكىا. «َشْطرَ » ، خى : نىٍحكى
. «الطِّْفءُ » : «اأَلْخالـ»: شاقىيـ. ك«شآىـ»: المنزؿي

: ممتدّّ، كىك مف صفة الطٍّْفء، أم: «ماطٍ »األىًخاٌلء. 
.«ذي ُشحوط»بعيده.   : ذم بيٍعدو

  َبَمى ُزْؤًدا َتَفشََّغ في الَعواصي 0
 (019)َسَأْفِطُس ِمْنُو ال َفْحَوى الَبطيطِ                   

: العيركؽ، مفردىا «الَعواصي»: تىفىرَّؽى. «َتَفشَّغَ »
 . : مات. «سَأْفِطُس »عاصو ، فىطىسى يىٍفًطسي : سأمكتي

: مخرجي الكالـ، كبنك أسد يمٌدكف، فيقكلكف: «الَفْحوى»
 . : العىجىب، «الَبطيط»في فىٍحكاًء كالمو، كغيرىـ يقصري

ا: الٌداىيةي، قاؿ  «الَبطيط»طيط، كجئت بالبى  أيضن
 )مف المتقارب( :(332)الٌشاعر

  غىزالىةي في ًمئىتي فاًرسو 
 فىالقىى الًعراقاًف منيا البىطيطا                        

وا 4   َفال َتْنِحْط عمى ُلَغفاَء َدجُّ
ـْ                              َأْمُر النَِّحيطِ َفَمْيَس ُمِفيَئُي

، كلغى «المَُّغفاء» فىٍتوي، كلغىؼى : األصدقاء، كاحديىـ لىغيؼه
وا»الٌرجؿي المرأةى: قىبَّمىيا:  يىًدٌجكف: ذىبكا، كالحاجُّ  «َدجُّ

 . جَّ كلكف دىجَّ : ما حى : «يـُمفيئَ »كالٌداجُّ مف ىذا، ييقاؿي
 كاء.: كىٍثرىةي البي «أمُر النَّحيطِ »راٌدىـ كراجعيـ. 

ـْ حاِدجوَف َحراَؾ ِإاّل  5   وال ُى
 (000)ِخالَؼ ُمَجْرَدـٍ واٍص َقِميطِ                       

.«حادجوف» ، فيك يىٍحًدجي : نىظىرى دىجى  : ناظركف، حى
.  «ُمَجْردـٌ »: منزلؾ. «َحراؾ» . ٌتًصؿه : مي  «واصٍ »: تاّـّ
ا. «َقميط»  : تاـٌ أيضن
  ِشغاًرا َفَوذِّْح ِضْفَء َمْف ُرِطَئتْ  6

 (002)وما ُشِكَدْت عميِو ِمْف َفسيطِ                     
ذَّ  ،«اٍستىوي  حَ ذَّ وَ » : كى سَّ تىقكؿي ْفء»ٍختيوي. ٍحتيوي ككى : «الضِّ

ٍت. «ُرِطئتْ »الكلد.  كَّجى الرَّجؿي «الشِّغارُ »: نيًكحى : أىٍف يىتىزى

وي أيٍختىوي.  كّْجى : «ُشِكَدتْ »أختى الرَّجًؿ عمى أىٍف ييزى
: ل : مف درىـو كل شيءو «ِمْف َفسيطٍ »أيٍعًطيىٍت.  ، تىقكؿي

 درىمنا كل شيئنا. :أعطاني فىسيطنا
  وَمْف َثِيَتْت ِبِو اأَلْرطاُؿ ِحْزًبا 7

 (000)َأال يا َعْسَب فاِقَعِة الشَّريطِ                      
ثاىت كمثيكت: داعو دعكه، : يعني «َمْف َثِيَتْت بو»ك

ماف،ي الكاحد ًرٍطؿ، مٍ : الغً «األرطاؿُ »كمدعٌك. ك
. عٍ لضي  : الكلدي، «الَعْسبُ »فيـ؛ الرٍّْطؿ الٌضعيؼي
 : )مف الٌطكيؿ((336)قاؿ

  ييغاًدٍرفى عىٍسبى الكاًلقٌيً كناصحو 
 تىخيصُّ ًبًو أيُـّ الطَّريًؽ ًعيالىيا                         

 .ٍجف: يىٍحدً «ييغادرف»ساًف. رى فى : «الكالقٌي كناصح»
قىيـ، قاؿ«فاقعة» : سارقة، فىقىعىيـ: سىرى

 مف مش) :(337)
 الٌسريع(

ـٍ فاًقعىوٍ  ـى ًمٍنيي  كل يىعيبُّ الجا
 : العىٍيبىة. «الشَّريط»ك
  َأَتْثِمُبني وَأْنَت َعسيُؼ َوْغدي 8

 (006)َلحاَؾ اهلُل ِمْف َقْحٍر َقفوطِ                        
: «الَعسيؼُ »تىًغيبيني، المىثالب: المىعائب. : أى «َأَتْثِمُبني»

 . دىهي يىًغديهي. «ديغْ وَ »األجيري : يعني خادمىوي، كىغى
)مف : (339): التٍَّيس«الَقْحرُ »: الكبير، ك«الَقْحرُ »ك

 الٌطكيؿ(
  كما القىٍحري إٌل التٍَّيسي يىٍعًتؾي بىٍكليوي 

 (:33)عميو كييٍمذم في لىبافو كفي نىٍحرً                  
  فال ُتْؤِمْر ُمماَءَرتي وُبْؤ لي 9

 فميَس َيبوُء َبْخٌس بالشَّطوطِ                         
( ;33): يعني تيٍكًثر، ككاف أبافي بف تغًمب«ُتْؤِمر فال»

فىيا، أم: أىٍكثىٍرنا.  ٍرنا ًقرى : آمى : يعني «ماَءرتيمُ »يىقكؿي
يعني أىًقرَّ لي، قد  «ُبْؤ لي»ميعاداتي، الًمٍئرة: العىداكة. ك

: قتمتيوي. بيٍؤ بكذا، أم: احتىًمٍموي «َأَبْأُتوُ »باءى ىك بو، ك
. «ُس الَبخْ »حٌتى تيقاد بو. ك : «الشَّطوطُ »: الدُّكفي



ـٌ عامر األحمدمٌ                                                    ....................  ىػ071أبك حزاـ العيٍكمٌي غالب بف الحارث   مقبؿ التٌا

 77                                                         0101، يكنيك  0، العدد  07المجمد مجمة جامعة حضرمكت لمعمـك اإلنسانية 

  : ذاتي سىناـ.«ذاُت َشطٍّ »السَّمينةي، 
  وِندَُّؾ ُمْفشٌئ َريَّْخُت ِمْنوُ  01

 ِرْئَد َنُؤوِر ُعوطِ  َنُؤورًا آَض                         
: ميٍستىٍكًبر،ه أىٍفشىٍأتى «ُمْفشئٌ »: يعني مثمىؾ. «ِندُّؾ»ك

، «َريََّختُ »عمييـ: استكبرت.  : راخى يىريخي ، كييقاؿي : لىيٍَّنتي
، معناىما كاحده: لفى كذىٌؿ.  : «النَُّؤورُ »كداخ يىدكخي

. «آَض »النَّفكر.  : ًمٍثؿ، كجمعو أىٍرآد، «ِرْئد»: صارى
، كاحدىا عائطه، كىي، مف «ُعوط»مثاؿ. كىـ األ

مير: اٌلتي لـ تىٍحًمؿ.  الًمٍعزاء كالحي
  فآَصَؿ قد َتَدْخَدَخ لي وداَختْ  00

 (021)َفراِضُخُو ُدؤاَخ الَعْضرفوطِ                        
: يعني أمسى. كاألصيؿ: الًعشاء. «ؿَ آصَ »
. «َتَدْخَدخَ »ك : عىقاربيوي، الكاحد «َفراِضُخوُ »: يعني ذىؿَّ

 . خه  .(343)ظايةي : العى «الَعْضَرفوطُ »فىٍرضى
  َأما َفثََأ الَوَرى َنْفخي َشواُىـْ  02

ـْ بَأْثَعَؿ ذي َأطيطِ                              يِي  وَزرِّ
: «َنَفْخت الَعْظـَ »: الٌناس. «الَورى»: دىفىعى. «َفثَأَ »

وي.  فىٍركىة: «(344)اةالشَّو »أخرجت ميخَّ
الٌرأس، ( 345)

كنلكجمعيا شى 
ا. ( 346) : «َزَرْرُتوُ »كاألطراؼ شىكنل أيضن
ٍضتيوي،  ييـ»عىضى ييـ. «وَزرِّ : بًسفٍّ فكؽ «بَأَثْعؿَ »: عىضّْ
رير.«اأَلطيط»ًسفٍّ زائدة.   : الصَّ

ِْظ ِمّني وَتْظِييِئيِيـُ  00   بالؤلَّ
ـْ ِبُشْنُتَرتي                         (025)ُذُؤوطيوَذْأِطيِي

ظُ »: غىمىٍمتو. «َظيَّْأُت َتْظييًئا» ( 348): الغىـ المَّظاظي «الؤلَّ

 : األصبع، لغةه يمانيىة. «الشُّْنُترةُ »الخنقةي. 
ي 04   َىيا ُقَز، َلْسُت َأْحِفُؿ َأْف َتِفحِّ

 (027)َنديَد َفحيِح َصْيَصَمٍؽ َضنوطِ                     
يَّة، ييقاؿي «ُقزَ » ىىيا عمى الرّْجاؿ.  تىًثبي  ،قيزةه  :ليا : حى
الحٌية تىًفحُّ  ،(:34)ٌجيضً تى «: َتِفّحي»: أيبالي. «َأْحِفؿُ »

ا.  .  «َنديدٌ »فىحيحن ْيَصَمؽُ »كًنٌد: ًمٍثؿه ٌخابةي «الصَّ : الصَّ
نوط»الٌشديدةي الٌصكت.  : اٌلتي تيصادؽ «(;34)الضَّ

مىٍدتى تىضًمدي؛ قاؿ  ،اثنيف ٍمد، كقد ضى كىك الضَّ
 : )مف الٌطكيؿ((352)األسدمٌ 

ٍدًت ًلكىٍيما تىٍضًمديني كصاًحبي   أىرى
 (353)أل ل، أىًحٌبي صاحبي، كذىريني                 

  اْرَقيْ َسَأْثَمُأ ِإْف َزَنْأِت ِإَليَّ فَ  05
 (002)اْسَتميطيِبِبْرِطيٍؿ َقتاَلِؾ فَ                        

ػػػًعدٍ «َزَنػػػْأتِ »: سىأىٍشػػػدىخي، «َسػػػأَْثَمأُ » : «يْ قَ فػػػارَ ». (355)تً : صى
( 356)ؽٍ فاٍصػػػػػعىدم كمػػػػػا ييقػػػػػاؿي: اٍرؽى عمػػػػػى ظىٍمعػػػػػؾ، أم: اٍرفيػػػػػ

: «الِبْرِطيػػػػؿ»بنفسػػػؾ، فأنػػػت ظػػػػالعه، أم: اٍرؽى عمػػػى عىيّْػػػػؾ. 
 : تىباعدم.«ميطيتَ اسْ ». : الجىسىدي «القَتاؿُ »الحىجىر الٌطكيؿ. 

  ولسُت ِبواِذِئ اأَلْحباِء ُحوًبا 06
ـُ َجْشًرا ُعموطي                         وال َتْنَدْأُى

(005) 
ذىٍأتيوي: شىتىٍمتيوي كًعٍبتيوي. «بواذئٍ » ، كى : «األْحباء»: بشاتـو

مف  ؛األصدقاء، تقكؿ: ىذا مف أصدقاء األمير
، أم: ل تيٍؤذييـ. ل «ـُ ىُ أْ ال َتْندَ »كأىٍحبائو.  أصدقائو

: ل يسبؽ إليؾ.  : «ُعموط»ا. بن يٍ : غى «َجْشًرا»يىٍندىؤؾى
مىطىوي  مكط كًعالط، كقد عى ميطه، جمعو عي ، كالكاحد عي ريسـك

سىمىوي.    : ًإٍثمنا كظيٍممنا.«ُحوًبا»يىٍعميطيوي: إذا كى
  وال َنَأَتْت ُلماتي حاِدجيِيـْ  07

 (006)ِحْنديَرَتيَّ ِمَف النَّفيطِ عمى                        
سىدىتو، كأنا أىٍنأىتيوي نىٍأتنا. «َنَأَتتْ » سىدىت. نىأىتُّوي حى : حى
ا جمعه مثؿي ذلؾ، فأٌما «ُلماتي» : أصحابي، كالمُّمىة أيضن

. «َحَدْجتُ »الكاحد فال أعرفيا.  : «الِحْنديرةُ »: نىظىٍرتي
دىقىةي، كبعضيـ: ًحٍندكرة، كقكؿ ًحٍندارىة، كبعضه يفعؿ  الحى

، اٍنتىفىطى: «النَّفيطُ »الفصحاء: ًحٍنديرة.  : الغىضىبي
، كنىفىطى يىٍنًفطي.  غىًضبى

ـُ َعماًسا َدْرَدبيًسا 08   َفدوَنُك
 َكَأْزَوَؿ ما ُيَذبَُّر في ُقطوطِ                            

ػػػػػا. «يسبالػػػػػدَّْرد»: الٌداىيػػػػػةي. «الَعمػػػػػاُس » : الٌداىيػػػػػةي أيضن
، «كَأْزَوؿ» ػبى ْوؿُ »: كأىٍعجى ، «الػزَّ ػبي : يىٍكتيػبي «ُيػَذبَّرُ »: العىجى

 . : الكتابى  : الٌصحيفةي، كالجمع قيطكط.«الِقطُّ »الذٍَّبرى
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ى 09   َتعاَدْت بالَجباِف عمى الُمَزجَّ
فيطِ                       (007)وُيْخفي َخْبَأىا الَبْدُء الضَّ

ٍمؽ، «َتعادتْ » ًر كالحي : قد تعادكا بالعىكى : تىشابيت، ييقاؿي
 أم: كيمُّيـ أىٍعكىري كأىٍحمىؽي.

(8) 
 (: )مف البسيط(527 -526/ 4) الفصكصفي 
 يا َأيُّيا الُمَتمادي في الَيَوى الَجِذؿُ  0

 (008)َىْؿ تُْنِجَينََّؾ، ِمْف َأْف ُتْدَرَؾ، الِحَيُؿ؟              
 الدُّْنيا عمى َحَذرٍ ُكوَنفَّ ِمْف ىذِه  2

 واْنُظْر ِلَنْفِسَؾ ال َيْطَمْح ِبَؾ اأَلَمؿُ                     
 فَّ اأَلمانيَّ ال َيْزداُد صاِحُبياإِ  0

ِء َشْيًئا ِإذا ما أُْنِفَذ اأَلَجؿُ                     ـْ  في الظَّ

 وال َتُكْف ِمْثَؿ َأْقواـٍ ِإذا َفَعموا 4
ـْ عادوا ِلما َفَعموا                       ُسوًءا َفساَغ َلُي

ـُ ما ُتْخفي ُصدوُرُىـُ  5  واهلُل َيْعَم
ـُ ما قالوا وما َعِمموا                          واهلُل َيْعَم

 ِإفَّ الَّذي َيْأُمُؿ الدُّْنيا َلُمْبَتِمدٌ  6
 وُكؿُّ ذي َأَمٍؿ َعْنيا َسَيْشَتِغؿُ                          
(9) 

 (: )مف الكامؿ(5;/ 3في الاٌلمع العزيزم )
 تيلي واِلٌد َشْيٌخ َتُسوُؤُه َغْيبَ 

 (009)وَأُظفُّ َأفَّ َفناَء ُعْمرِِه عاِجؿُ                      
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مف الجدكٌؿ الٌسابؽ أٌف أبا حزاـو العيٍكمٌي، رغـ  يظير
 ، قٌمة ما كيقؼ عميو مف قكافيو، صاحب غريبو

مف ثمانيةو  ،كمعجميوي المُّغكٌم ثىرمُّ جدِّا، إذ اجتمع لو
نحك أربع مئة لفظةو، مكٌزعة عمى ما يزيد  ،كثمانيف بيتنا

عف مئتيف كسبعيف ماٌدة، كىك عدده ل يىكاد ييستصفى 
اف قبيمة أك شاعرو ميٍكثر. كمع ذلؾ فقد دارت مف ديك 

بعض األلفاظ عمى لسانو غير مٌرة أكثر مف غيرىا، 
كتبٌحره في  ،كىك أمره ل يىٍقدىحي في ًغنى معجمو الٌمفظيٌ 

: ؽا ، كسىتىئيضيف: 7ب8، ؽ37ب4لعربٌية، نحك: ميؤدو
، تىئيضي: ؽ4ب8ؽ ، كالبىدمء: 5ب8، آض، ًإٍضتي
،  بىٍدء: 43ب4ه، باًدئيا: ؽ، البىٍدء، يىٍبدىؤي 3ب4ؽ
، 38ب9، األحباء: ؽ32ب4، كأىٍحبائو: ؽ7ب8ؽ

 كغير ذلؾ.
 مركٌياتو -ب

 عاليةو  ذا محٌمةو كاف حزاـو العيٍكمٌي باف مٌما سمؼ أٌف أبا 
شعريهي، كمعرفتيوي ك تيوي لدل عمماء عصره، مف حيثي ليغى 

رٌبما كاف لو نصيبه مف الٌتصنيؼ بؿ بكالـ العرب، 
لى ىذا  فؤاد  ماؿالمبٌكر في المُّغة، لـ ينتو إلينا، كا 

دٌؿ نىٍقؿ جٌمة مف العمماء كقد ، (362)سزكيف، رحمو اهلل
ف كاف ما نىقىمكهي أقٌؿ مٌما قيؿ عنو، عمى كجكد  عنو، كا 
ماٌدة غير قميمة في المُّغة، كاف يعرفيا أبك حزاـ، أك 

لمٌنقؿ  ا، كانت مصدرن أك رسائؿى  ىا أماليى دى يَّ كاف قد قى 
أبك عمرك تفٌرد  عنو مف غير معاصريو، عمى أٌنو

النُّقكلت المكقكؼ عمييا ألبي  بأكثرىػ 428الٌشيبانٌي 
، ه مف لمف جاء بعد كاًسطىة لؾفكؽ ذ ككاف حزاـو

كما سمؼ ذكريهي، كلسٌيما لبف السّْكّْيت  العمماء،
ك كالـ ، كىك قكًلوً  ىػ، نحك466 ينقؿ عف أبي عمرو

 :أبي حزاـو 
ك قاؿ: قاؿ أبك ًحزاـو العيٍكمٌي، كذىكىرى » كحٌدثنا أبك عمرو

؛ (363)«رىجيالن فىذىمَّوي، فقاؿ: دىعاني إلى بىسيؿو لىوي 
: كاف أبك ًحزاـو » ك الٌشيبانٌي يقكؿي كسمعتي أبا عمرو

: مً  : تىفىكَّيكفى (، كيقكؿي فى العيٍكمٌي يىٍقرىأي: )تىفىكَّنيكفى
كقاؿ أبك عمرك بف العىالء: قاؿ أبك »؛ ( 364)«الفاكيةً 

ًحزاـو العيٍكمٌي: اإًلٍسفىٍنطي: بفتح الفاء. قاؿ: كىـ 
 .(365)«يىٍمدىحكنيا بو أحياننا، كيىذيمُّكنيا أحياننا

ق كالمنا عىزاهي إلى الكسائٌي 4;5نقؿ ابف جٌني نحكه ك 
3:; ، ًكيى »: فقاؿق، سماعنا عف أبي حزاـو أىفَّ كحي

؛  ًتٍيؾى الكسائيَّ سىًمعى مف أبي ًحزاـو العيٍكمٌي: ما كنتي آلى
ا . كنحكه(366)«ففىتىحى لـ كي ما نقمىوي ابفي األنبارٌم  أيضن

ق، معزكِّا إلى ابف السّْكّْيت عف أبي عمرك :54
فقاؿى »، كىك قكليوي: ، عف أبي حزاـو سماعناالٌشيبانيٌ 

ؿى ما قاؿ مفى الشّْعٍ  ،عنترةي  يذكري قتؿى معاكية بف  ،رأكَّ
نىٌزاؿ كغيًرًه، ككاف عنترةي يكمئذو ل يقكؿي مفى الشٍّْعر إٌل 

  البيتى كالبيتيف في الحرب، فقاؿ: )مف الكامؿ(
ـً  دَّ ادىرى الشُّعىراءي ًمٍف ميتىرى  ىىٍؿ غى

؟                       ـٍ ىىٍؿ عىرىٍفت الٌدارى بىعدى تىكىىُّـً  أى
: لـ أكف أركم ىذا : سمعتي قاؿ يعقوب ك يقكؿي أبا عمرو

البيتى لعنترةى حٌتى سمعتي أبا ًحزاـو العيٍكمٌي ييٍنًشديهي 
 .(367)«لىوي 
: نىكىٍفتي ًمٍف ذاؾى األىٍمًر نىكىفنا، إذا اٍستىٍنكىٍفتى ًمٍنوي؛ » كييقاؿي

ك عف أبي ًحزاـو العيٍكميٌ  كاىا أبك عمرو  .(368)«حى
 كاحده عٌدتيا حزاـ فك عف أبي أٌما مركٌيات أبي عمرو 

، منيا ما  فك كعشر  مَّـ الٌنسبة إليو صى ىك نقالن راحةن، ميسى
قكلت أبي عمرك كمنيا ما ىك مشتبو الٌنسبة، ألٌف ني 

عف األقدميف، لـ يكف ليا ضابطه يدٌؿ عمى بدايتيا 
 عى طى ، إٌل ما قى أك يحكـ بانقضائيا كبدء غيرىا كنيايتيا
ك  ؿى قٍ فيو النَّ  ، ينقؿ عنو آخر ـ شخصو بذكر اسأبك عمرو

أٌما ما كراء ذلؾ فميس ثٌمة سبيؿ لمجـز فيو، كلذا فقد 
، بخٌط  محضى جعمت، ما كاف  الٌنسبة إلى أبي حزاـو

كأقٌؿ  غميظ، كما كاف مشتبو الٌنسبة بخٌط غير غميظ
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األٌكؿ  حجمنا، كرٌتبت الماٌدة بحسب كركدىا بالجيـ
فاألٌكؿ، كلـ أرٌتبيا بحسب ماٌدتيا أك بحسب حركؼ 

ألٌف أبا عمرك لـ يعتمد شيئنا مف ىذا في  ؛اليجاء
؛ فكانت النُّقكلت  كتابو، بؿ كاف ييرسؿ المكاٌد إرسالن

 مى الٌنحك اآلتي:ع
 .(369)«: َمْأِرَبةٌ المآِربِ  : واحدُ وقاَؿ أبو ِحزاـٍ » -3
ًة، : َأَثْوُت بو عند األمير ِإثاوَ وقاَؿ أبو ِحزاـٍ » -4

ثاًء، ممدودٌ   .(:36)«ةُ شايَ ، وىي الوِ واِ 
عمى أىثارىةو كانت فييا، كىي  تٍ نى مً سى  : ىذه ناقةه كقاؿى »
بيع مف العاـ كاف قبؿ الرَّ  ـو حٍ عمى شى  فى مى سٍ تى  فٍ أى 

 )مف الكافر( :(;36)قاؿ، يامثمي  كالبقرةي  جةي عٍ الماضي؛ كالنَّ 
 أىكىمىٍت عميياكذاًت أىثارةو 

ذاًنًبًو تيؤاما                              ديقنا في مى  «حى
، رُض األَ  تِ : قد َتقَّنَ ، في التِّْقفِ وقاَؿ أبو ِحزاـٍ » -5

 .(372)«فُ يَ رْ وىو الغِ 
كقاؿ: الميتىيَّسىةي »

ل: اٌلتي تيٍشًبوي قىٍرناىا ، ًمفى الًمٍعزى (373)
 «.قىٍرنىي التٍَّيسً 

: قاؿ: ىذا حيَف تُْثِمُر النَّْخُؿ، وقاَؿ أبو » -6 ِحزاـٍ
 .(374)«عَ فَ َنَصَب )حيَف( ورَ  ؛وَأْثَمَر النَّْخؿُ 

ٍذفاءي: الخفيف» : الحى  .(375)«فً األيذي  ةي كقاؿى
        :(376): شديده؛ كقاؿ أم ،: ىذا يكـه أىٍحبىى كقاؿ»
ز( مف مش )  الرَّجى

سا ككافى يىٍكـي الًكٍرًد أىٍحبىى أىٍقكى
(377) 

ثا: التُّ  ؛ قاؿكقاؿ: الحى ز( مف مش) :(378)رابي  الرَّجى
ثا  «كىأىنَّوي ًغرارىةه مىأٍلىل حى

 )مف الكافر( :(379)اعيكقاؿ الرٌ 
يَّةي النٍَّضناضي ًمٍنوي   يىبيتي الحى
 مىكافى الًحبّْ يىٍستىًمعي السّْرىارىا                         

: القيٍرطي. كأٌما أنا  : الًحبُّ ديؽي قاؿى : الصَّ  .(:37)فأقكؿي
فمـ  هُ غَّرَ ، وصَ هُ طائط، فيمزَ : حَ وقاَؿ أبو ِحزاـٍ » -7
 .(;37)«هُ يمزْ يَ 

: قد أى »  .«صادى الحى  غى مى ، إذا بى عي رٍ الزَّ  حصدى كقاؿى
تي : الّ ساءِ النِّ  فَ ، مِ ةُ يانَ ظِ نْ : الخِ وقاَؿ أبو ِحزاـٍ » -8
 .(382)«جاؿَ الرِّ  ابُّ سَ تُ 

: طكيؿي  ًشبه مىؿه خى .كقاؿ: جى  القىكائـً
ز( مف مش) :(383)كقاؿ  الرَّجى

ًذمىٍت أـ ما لىيا؟ ًذمىٍت أـ كى  أىخى
بالىيا  ؟(384)أىـ لىًقيىٍت في قىٍعًرًه خى

 )مف الٌطكيؿ( :(385)كقاؿ آخر
ًذمىٍت نىٍعمي، فال أيُـّ مالؾو    لقد خى

، كل نىٍعمي شىديده ًقبالييا                      (386)قىريبه
ا، مومً ُـّ رُ رِ ، تَ وُ ظامُ عِ  مَّتْ : قد رَ ِحزاـٍ وقاَؿ أبو » -9

 ؛يٌ قْ إذا لـ يكف فييا نِ  وُ ظامُ ُـّ عِ رِ : ال تَ ؛ وقاؿَ تْ يَ مِ إذا بَ 
 .(387)«يا، مثمُ وُ ُـّ عينُ رِ وال تَ 

تي ل تمـز بيتيا؛ كقاؿ الٌ  ،ساءالنٌ  ، مفى كادي كقاؿ: الرَّ 
 : )مف الكامؿ((388)جرير

فيؼه  ، بىٍكزىعي ل خى  ًحٍممييا،أىٍزمافى
ٍمفىعي                    كاده سى ديًث كل رى  (389)ىىٍمشىى الحى

ْمفعُ : المستعجمة في كالميا. والَيْمَشى  : الٌسكداء.والسَّ
 (البسيط: )مف (:38)كقاؿ األحمر بف شجاع

 إلى فىتىى الٌناًس ًلمدٍُّنيا كناًئًميا
 (;38)كًلٍمحيركًب اٌلتي فييا األىمازيجي                    

ًمميكا ْـّ األىٍنًؼ قد عى  سىٍبًط اليىدىٍيًف أىشى
ٍكؼه كمىٍرجكجي                        ًإٍف كافى أىٍمره لىوي خى

 كف بينيـ.جٌ ري يى : جُّ الرَّ 
 رَ ثُ ، إذا كَ ؿُ بِ اإلِ  تِ عَ ار : قد أَ وقاَؿ أبو ِحزاـٍ » -:

 .(392)«ةٌ ىا، وىي ُمريعَ أوالدُ 
 .قّْوً : بشً (الجبؿ فً ذٍ رً ػ)كقاؿ: ىك بً 
فٍ  كليذا أخرل؛  ةه صى فٍ د، ليذا ري رٍ صة، في الكً كقاؿ: الرُّ

 (البسيط: )مف (393)يبانيٌ قاؿ عمر بف الحسيف الشٌ 
 يا أىيُّيا الميتىمىنّْي ًمٍف سىفاىىًتوً 

مَّتي في ًكٍردىا ريفىصي                   ٍربي كما جي  حى
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، كاألىٍقداري غاًلبىةه،  ل ييكًردىنَّؾى
ٍكمتي كاًذبه في القىٍكًؿ ميٍختىرصي في                  حى

مف  الكثير؛ كقاؿ رجؿه  ؼي مى : العى ءُ اإلرىاكقاؿ: 
 الٌرجز( مف مش) :(394)كمب

ٍفكافى عمى الًعياؿً   (395)آثىٍرتي صى
 (396)بالعىمىؼ الميٍرىي كبالًجالؿً 

شَّ رَ ع، إذا أَ مْ في الدَّ  َش مَ رْ : أَ وقاَؿ أبو ِحزاـٍ » -;
 .(397)«قمياًل  رَ ظَ نَ ، إذا وِ فِ رْ ؛ وفي طَ قمياًل 

 : )مف الٌطكيؿ((398)اعركقاؿ الشٌ 
نا ًمٍف عىٍبقرمٍّ كًكمَّةو  فىٍعفى الرَّ   رى

دكرى كالًفًرٍندى المىكىمَّال                         كشيٍففى الخي
ٍؤبافو كىأىفَّ ديفكفىوي   عمى كيؿّْ ضي

مىكاًنسي كىٍحشو كيفَّ باألىٍمًس قييَّال                  
(399) 

ميًؼ لًحًؽ الرٍّْجًؿ أىٍتمىًع الػ  ػػ ميمىرّْ الخى
ٍسميَّ حٌتى تىفىيّْال                ػًجراًف رىعىى الكى

(39:) 
ا: وً ىْ زَ  ىاهُ زْ تَ  ءَ يْ ىذا الشَّ  ىوتُ : زَ وقاَؿ أبو ِحزاـٍ » -32
: يحُ الرِّ  وُ تْ ىَ . وزَ هُ ىاؤُ لو ما زُ  ـَ مَ عْ ألَ  وُ تُ صْ رَ خَ 
 .(;39)«وُ تْ عَ فَ رَ 

يا. كَ رَ دْ ى أَ يا حتّ نِّخُ ُيسَ  ما زاؿَ  :ميُّ كْ العُ وقاؿ » -33
 .(3:2)«ءِ يْ الشَّ  ةُ بَ مِ : طَ نيخُ سْ التَّ 

 .فالفو  شي بٍ كى  دى فً كقاؿ: قد سى 
، كىك ؼي يا السُّرٍ صابى : إذا أى األرضي  تً فى رً كقاؿ: قد سي 

 األرض. ؿى قٍ بى  دي سً دابَّةه ييفٍ 
 .وي أمثالي  :ني، أمتى يٍ طى عٍ ما أى  العي سٍ أى  ؾى كقاؿ: لى 

يف، الطِّ  كثيرةُ ، ةٌ نطا : ىذه أرٌض وقاَؿ أبو ِحزاـٍ » -34
 تُ نْ يا. وقد طِ طينُ  رَ ثُ : إذا كَ طيفُ تَ  األرُض  طانتِ  قدو 

 : )مف الٌطكيؿ((3:3). وقاؿطيفُ ، تَ حيفةَ الصّ 
  ما راعىني ًإٌل بىريده ميكاًشؾه 
مىٍيًو النٍّْقسي كٍىكى مىًطيفي                          ًبكىٍحيو عى

 .(3:4)«فُ يَ رْ ، وىو الغِ تْ قَّنَ ِف، قد تَ التِّقْ وقاؿ في 
نو عْ ، وما يَ خيرٌ  فالفٍ  فْ نا مِ : ما عَ ميُّ كْ وقاؿ العُ » -35
 .(3:5)«اوِّ نُ ، عُ ذا خيرٌ  ؾَ مِ مَ عَ  فْ مِ 

 : العظيمةُ ؿِ بِ اإلِ  فَ مِ  ؿُ كَ وْ : العَ وقاَؿ أبو ِحزاـٍ » -36
 .(3:6)«ويمةالطّ 
إذا لـ يكف  ،مرتفعو  شيءو  ، ككؿُّ ابيةي : الرٌ ضازي كالعى 

 ديد.: الشٌ ـي صى رٍ كقاؿ: العً  ا. جدِّ طكيالن 
: يي يٍ كقاؿ: العى   .(3:7)كليس بو صيَّ كالنَّ  يافى مّْ الصّْ  وي بً شٍ شـك

ْمبُ و حِ بوقاؿ أ» -37 . (3:8)«زاـ: الُقساُح: الصُّ
 )مف الٌطكيؿ( :(3:9)قاؿ

ٍيفي حٌتى أىقادىهي    كما زاؿى عنو الحى
ُـّ                        كاًربً أىشى  قيساحه بالعيركًؽ الضَّ
 .: لو قىبيمىتاف(::3)اؿبقٍ لو أى  كقاؿ: جاءني في ثكبو 

 .دً ل اليى دى ح، كقً مٍ الرُّ ( ;:3)لدى قً  يكقاؿ: ىك منٌ 
 :ا مثؿَ نوعً قُ  عُ نَ قْ ، يَ ؿَ أَ : سَ عَ نَ : قَ وقاَؿ أبو ِحزاـٍ » -38
 (الكافر: )مف (2;3)اخمٌ قاؿ الشٌ  ؛ؿُ عَ فْ يَ  ؿَ عَ فَ 

وي فىييٍغنيلمىاؿي المىرًء   ييٍصًمحي
 مىفاًقرىهي أىعىؼُّ ًمفى القينكعً                              

 . (3;3)«عيقنى  ،انكعن كقي  ةن ناعى قى  ،بو تي مٍ مً عى  مثؿى  ،بو تي عٍ نً كقى 
ٍعتيوي : شىًرٍبتيوي كقاؿ: اٍقتىبىٍعتيوي  : تيوي عٍ كاقتىمى  .اأيضن  ، كاٍقتىمى

  ىا.رٍ تى اخٍ  :أم ،ؿى بً ىذه اإلً  عٍ مً تى : اقٍ قاؿي يي  ،وي تي رٍ تى اخٍ 
 )مف البسيط( :(4;3)برٍ كقاؿ في الشُّ 

 ليسى ابفي مامىةى في شىٍيءو أىلىَـّ ًبوً 
ٍزءو أىخي مى                       طىرً كىٍعبه ًبأىٍسمىحى ًمٍف جى

: قيـٍ فاٍقتىًمٍعيا غىيرى ميتًَّئبو  ذٍ إً   كارـً العىًشيَّةى ظىفَّ الٌسكءً  قاؿى
رً  جى  (5;3)بالحى

والواحد َقْعَبؿ،  ،رُ طْ : الَقَعاِبؿ: الفُ وقاَؿ أبو ِحزاـٍ » -39
كذا  ؿُ عَ فْ ة نَ رَ صْ وقاؿ: نحف قُ  قالو أبو مطرؼ.

 .(6;3)«وكذا
إذا كاف عمى  مىٍكليكالميقٍ  ،اىب: الذٌ يلكٍ مى كقاؿ: الميقٍ 

ٍقمىٍكًلين  : ماقكؿي فاز. تى كٍ أى   .(7;3)الؾ مي
وقاؿ: ىي : َقنوُتو: َجَزْيُتو. ـٍ از أبو حِ  وقاؿَ » -:3
 .(8;3)« اقَتْنيتإاّل  تُ مْ عَ فَ  :ؿ منياولـ َيقُ  ،ةٌ ِقْنوَ 

، كأنشد ىذا تى عٍ النَّ  فنصبى  ،ريؼى الطَّ  كقاؿ: يا زيدي 
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 )مف الكافر( :(9;3)االبيت نصبن 
ٍبرنا  أىل يا ىاًشـي األىٍخيارى صى
ميؿي                          سىفه جى ـٍ حى فىكيؿُّ بىالًئكي

(3;:) 
فىع السـى  فنصبى   .(;;3)«النَّعتى كرى

؛ وىو جاؼ التَّْيسِ نِ : : النِّجاؼُ وقاَؿ أبو ِحزاـٍ » -;3
، (422)«زونْ  يَ لئاّل  هِ رِ كَ ذَ  ديْ بيف يَ  طُ بَ رْ يُ  شيءٌ 
ز( :(423)كأنشد  )مف مش الرَّجى

رىىىٍنتي ذىاؾى الثٍَّكبى ًمٍف خىصاؼً 
(424) 

 كىأىفَّ في أىٍثكاًبيا الًخفاؼً 
ناًف   التٍَّيًس ذم النّْجاؼً ًريحى صي

 لنا إلى فالف.كَّ حى تى  :أم ،( 425)فالفو نا إلى كٍ دى كقاؿ نى  
، كنىدىبافً  ٍيف مرَّةن بالكىٍعبى  وي بى كقاؿ: إذا لعى  إذا  فذلؾ نىدىبه

 .(426)فً يٍ تى رَّ أك مى  ةن رَّ مى  بى عً لى 
يا تَ مْ عَ َة إذا جَ دَ ُت الُعقْ طْ شَ : َأنْ وقاَؿ أبو ِحزاـٍ » -42
اعري الشٌ  كقاؿى  .(427)«ةٍ شوطَ بأُنْ 

 )مف المتقارب( :(428)
 رىماني األىميري بأيٍنشكطىةو 

سىطي ميٍنًشطىوٍ                             إذا ًىيى في كى
ٍمبةو  تي بي نٍ يى  : بىٍقؿه النَّمىصي  كقاؿ:  وي ييٍشبً  في أىرضو صي
ؿ البىٍقؿ نىباتن ىالبيٍيمى  ف أىصاىبتيا ، كىك أىكَّ ا في بالًدىا، كا 

ةه، كأنشد:فىٌرت، الكاحدة نىمى اصٍ  أدنى ريحو  )مف  صى
 البسيط(

ٍؿ بً   ؿو ل بىقاءى لىوي كٍ قى كلـ تىعىجَّ
ٍضرىًة النَّمىصي                  ؿى نىٍبتى الخي  (429)كما تىعىجَّ

تىرَّ عير الٌ البى  فً يٍ تي فكؽ عى رىةي الٌ قٍ : النُّ نىغىةي غٍ النَّ ك  تي إذا اجى
 .(:42)تٍ كى رَّ حى تى 

 .(;42)«قد َنِكؼَ  ْنكاؼِ تِ االسْ  فَ : مِ وقاَؿ أبو ِحزاـٍ » -43
: مى  ده، ييرفع ًبنكفو  :ٍف ًعٍندؾ؟ قمتي كقاؿ: إذا قيمتى  .ل أىحى

؟ : التي زىلٍصباءي مف الًمعٍ كالنَّ  .ال أىحدن  :كمىٍف رأىيتى
 باف.صً تى قىٍرناىا مينٍ 

ـي إذا ذىىىب لى كقاؿ: قد أىٍنشىفًت الرَّ  : كالنَّسيسي  نييا.بى ًح
 :أم ،ًشفي مف شىيءو نٍ ى ما يى ذيلّْؿى حتٌ : قد اؿكق الدّْماغي.

ٍيتيوي  يىٍفزىع.  كأنشد: ،اصن لو عى  عى طى إذا قى  ؛اعىصن  كقاؿ: أىٍنجى
 )مف البسيط(

ٍيتيوي رىٍىبىةن ًمٍف أىٍف ييقاًتمنىي  أىٍنجى
ذىري                           ٍيري ذاؾى اتّْقاءي اهلًل كالحى  كخى

ًتوً  ٍرفىأ أىٍنجاهي ًبًيمَّ  كىأىفَّ جى
ري               ٍؤتىزى  (432)ًمٍف طىٍمًح كادم خيشىيبو كىٍىكى مي

ٍقًبمةو   نىمىى ًإلىٍيًو ًبفىٍأسو ذاًت مي
ًرٍخًك الًمالًط عميو شىٍممةه سىدىري                    

(433) 
:  :(435)، كأىسبؿى ًمٍثميو، كأنشدى (434)قد أىٍسدىر الثَّكبى  ييقاؿي

 )مف الكافر(
ٍيبه : كلكل أىٍف ييقاؿى  با نيصى  صى

غاري                             لقيٍمتي ًبنىٍفسيى النَّشىأي الصّْ
تىٍخريجى بيا  فٍ كىك أى  ،ؿي بً : أىناطًت اإلً كقاؿى  ؾ الشّْيف.فىحرَّ 

 .(436)كىتٍ مى ذاؾ ىى  تٍ مى عى النَّكطىة، فإذا فى 
 :الخاتمة
قىٍدرنا  عميو مف شعر أبي حزاـو العيٍكمٌي أفٌ  قؼا كي باف ممٌ 

، إٌما فىٍقدنا محجكبناغير يسيرو ٌمما ترؾ أسالفنا ما يزاؿ 
ٌما  مىمنا كبيرنا صارى اٌلذم ، فيذا أبك حزاـو غيابناكا  كاف عى
ا في الًعٍمـ كالمُّغة كالٌشعر األغفاؿ، ككاف  في ميٍدرىجن
 ،  .ييرل ل يكادي  ،صار خيالن ضئيالن فجبالن

ا أٌف ماٌدة المعجمات اٌلت  ي ييطالعيا الباحثي كباف أيضن
مف ًتمقاء نفسيا، كلـ يكيقؼ  تنتو، لـ اليكـى في الٌتراث 

،  صدري احتكاىا  أكعمييا مجتمعةن في مكافو  إنسافو
ٌنما ىي أثارةه ألفئدةو كثيرةو كىعىتيا، كألسنةو   ًفصاحو  كا 

 أيدو أىبَّدتيا، كلعمماء أفنكاك  ،أبدعتيا ، كعقكؿو جىت بيالىيً 
ما ك ؛ المييىج الٌنفكس، كأراقكا في تحصيميا في تىٍطالبيا

ىك مف ذلؾ  البحثىذا اجتمع ألبي حزاـو في 
الٌضرب، اٌلذم امتٌدت إليو أيدم العمماء األكائؿ، 

 ،توعمى قمٌ ، ما انتيى مف آثاره ناانتيى إليكبفضميـ 
مف الفيشيٌك في معجمات العربٌية، كقسمةه  حظّّ ككاف لو 
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في العربٌية، حممت  منزلةو  عمى أٌف صاحبيا ذك داٌلةه 
الكسائٌي كاألصمعٌي كأبي عمرك الٌشيبانٌي عمى  أمثاؿى 

غريب كالمو، كحممت أبا محٌمد العناية بركاية شعًرًه ك 
األيمكٌم، كىك معدكده في زمرة شيٌراح الٌشعر األقدميف، 
ا تدٌؿ مفرداتو عمى طبيعة  عمى شرح بعض شعره شرحن

بالكىجازة غير الميخٌمة، الشُّركح المتقٌدمة، المٌتسمة 
لذلؾ الٌشرح كالمتصٌفحي  اٌلة عمى عصرىا،دٌ اللفاظ األكب

ميك المُّغةو كاف عمى ًكزاف المشركح يجد أنٌ  ، مف حيثي عي
نع ألىؿ ك ، غرابة الٌمفظ لتقادـ العيد بوك  لككنو صي

إلى الٌشرح مف  عصره، فكانت بعض ألفاظو أحكجى 
 .الكالـ المشركح
يككف حافزنا  وً بي حزاـو كمركٌياتً شعر أ كلعٌؿ إخراجى 

 ، حياء ما بقي ىاجعنا في إيدفعيـ إلى لناشئة اليـك
، كما تفٌرؽ في مف آثارىـ بطكف المخطكطات

تمؾ ر كٍ ذً  لؾ، فيحيا بذمف أشعارىـ تضاعيؼ الكتب
 أكعيةى الٌصالح، اٌلذيف كانكا الٌسمؼ مف  الٌطبقة العالية

يجتمع سما ، كأساطيف بىياف؛ فيصبح كيىنابيعى ليغة، ًعٍمـو 
 كافرنا لمٌدرس كالبحث، كرافدنا غنٌية مف تراثيـ ماٌدةن 

 لممعرفة.
 تخريج ما اجتمع ألبي حزاـٍ مف شعرٍ 

(0) 
، كالمقاصد النٍَّحكٌية: 599في سٌر صناعة اإلعراب: 

، كالٌتحرير 553، 552/ 32، كخزانة األدب: 953/ 4
دٌكاره بال عزكو في كتبو ؛ كالبيت 337/ :4كالٌتنكير: 
 .(437)تيراثٌيةو جٌمةو 

(2) 
، مع 98 -97( في مجمكع أشعار العرب: 3-44)

شرحيا ألبي محٌمد األيمكٌم، كعنو في المأثكر عف 
 .385-383األيمكٌم: 

، قالو ابف 8،  3) ( ركاىما أبك حزاـو العيٍكمٌي لرجؿو
السٌّْكيت؛ الٌتيذيب كعنو في الٌمساف: )ء ز م(، 

 (438)كقاؿ ابفي السٌّْكيت: قاؿ أبك حزاـ»ما: كفيي
ٍمقة يكنس] ق[، فأنشدنا 3:4العيٍكمٌي: جاء رجؿه إلى حى

 «.قصيدةن ميمكزةن، أٌكليا: أيٌزمى ميٍستىٍيًنىءه ... )البيتاف(
 .3649/ 6( في شركح سقط الٌزند: 3-4)
، ق  ؿ ز ء : ) ، كالعبػػاب ( فػػي الٌتكممػػة )ق ف ء(3)

فػػػػػي المحكػػػػػـ كالٌمسػػػػػاف: )ب ذ ء( ، كبػػػػػال نسػػػػػبة  ف ء(
      ، كبصػػػػػػػػػػػائر ذكم الٌتمييػػػػػػػػػػػز: : )ق ف ء( كالٌصػػػػػػػػػػػحاح

7  /574. 
 ( في الٌتكممة كالعباب: )ط ف ء(.38،  5)
( في الٌتاج: )ط ف ء(، كصدره بال نسبة في 5)

 الٌتيذيب: )د ق د ق(.
 ( في العباب: )ؿ ب ء(.7)
 .339 -338/ 3( بال نسبة في نكادر أبي ًمٍسحىؿ: : -8)
( في الٌتكممة كالعباب: )ز ء ز ء، ق ج ء(، 8)

كالٌتكممة كالعباب: )ز ك م(، كالٌتاج: )ز ء ز ء(، 
 كبال نسبة في الٌتيذيب )ز ء ز ء(.

( في الٌتاج: )ج ث ؿ(، ككتاب األفعاؿ لبف 9)
 .542/ 4الحٌداد: 

 ء(. ب ء بال نسبة في التٌيذيب كعنو في الٌمساف: )ب( :)
الٌمساف كالٌتاج: )ز ء ؾ(، كفي التٌاج: ( في الٌتيذيب ك ;)

ؿ، ز ك ؾ، ض ب ء(، كالٌتكممة )ز ء ؾ، ض  )ز ء
ب ء(، كالعباب: )ض ب ء(، كبال نسبة في الٌتيذيب 

  كعنو في الٌمساف: )ض ف ء(، كالٌمساف: )ز ء ؿ(.
( في العباب كالٌتاج: )ص ء ص ء(، كفي 34)

 العباب: )ؿ ؼ ء(.
ىػ 477( في الٌتاج: )ؾ م ء(، كمف إنشاد شىًمر 36)

   في الٌتيذيب )ؾ م ء، ك ء ب(، كالٌمساف كالٌتاج: 
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 )ك ء ب(، ، كبال نسبة في الٌمساف: )ؾ م ء(.
( في الٌتكممة كالعباب كالٌتاج: )ع ب ء(، كفي 38)

 العباب كالٌتاج: )ط ف ء(.
( في الٌتكممة كالعباب كالٌتاج: )ؾ م ء(، :3)
 .345مقصكر كالممدكد لبف كٌلد: كال
( في الٌتكممة كالعباب كالتٌاج: )ف ت ء(، كفي ;3)

العباب: )ف ز ء(، كفي التٌاج: )ك ء م(، كفي 
الٌتيذيب كعنو في الٌمساف: )ف ت ء(، كفييما:"كأنشد 

" كىك خطأه.  أبك حاـز
( في الٌتكممة كالعباب كالٌتاج: )ؿ ت ء(، كل نسبة 42)

 كالٌمساف: )ؿ ت ء(في الٌتيذيب 
كأخبرني »( في الٌتيذيب )ض ب ء(، كفيو: 43)

المنذرمُّ عىف أبي أحمد البربرٌم عىف ابف السٌّْكيت عىف 
كنحكه ...« العيٍكمٌي أىف أعرابيِّا أنشىدىه: فياؤكا مضابئةن 

في الٌمساف، كفي الٌتكممة كالعباب كالٌمساف كالٌتاج: )ض 
 حزاـ العيٍكمٌي.ب ء(، كفييا أٌنو مف إنشاد أبي 

زيه 44) ( في الٌتكممة كالعباب كالٌتاج: )ش ط ء(، كعجي
 بال عزكو في الٌتيذيب كالٌمساف: )ش ط ء(.

( في الٌتاج: )ظ ـ ء(، كبال عزكو في المحكـ 44)
كالٌمساف كالٌتاج: )ؿ ق ؿ ق، ق ر ؽ(، كالمحكـ 

 كالٌمساف: )ظ ـ ء(، كالمحكـ: )ج د د(.
: )ج د د، ظ ـ ء، ؿ ق ؿ ( بال نسبة في المحكـ45)

ق، ق ر ؽ(، كالٌمساف: )ظ ـ ء، ق ر ؽ، ؿ ق ؿ 
 ق(، كالٌتاج: )ق ر ؽ، ؿ ق ؿ ق(.

(0) 
 .3648/ 6( في شركح سقط الٌزند: 3-4)
، كعنو 395 -394( في نقد الٌشعر: 33، ;-5، 3)

، كالبيت األٌكؿ في المرشد: :65 -659في المكٌشح: 
6 /976. 
 ( في العباب: )ف ق ء(.6)
 .3648/ 6( في شركح سقط الٌزند: :-9)

 .362/ 3( في البياف كالٌتبييف: 33 -32)
 .6;3( في القكافي لمٌتنكخٌي: 33)
 ( في العباب: )ق ز ء(.34)
( في العباب: )ق ف ء(.، كبصائر ذكم الٌتمييز: 35)
7 /573. 
 ( في العباب: )ؿ ـ ء(.36)
 ( في العباب: )ؾ ـ ء(.38 -37)
 المخٌصص: )ؾ ـ ء(. ( بال نسبة في37)

(4) 
 .:35في شرح القصائد الٌسبع الٌطكاؿ الجاىمٌيات: 

(5) 
 .94;/ 4في المعاني الكبير: 

(6) 
 ( في العباب: )ف س س(.3)
( في الٌتكممة: )خ ر س، خ ر ش(، كالعباب: )خ 9)

 ر س، ؿ ك س(، كالٌتاج: )خ ر ش(.
( في الٌتكممة: )ؽ ذ ر ؼ، ؿ خ م(، كالعباب :)

 كالٌتاج: )ؽ ذ ر ؼ(. كالقامكس
( في الٌتكممة: )ؾ ك س(، كالعباب كالٌتاج: )ص 35)

 ك غ، ؾ ك س(.
( في الٌتكممة: )ر ك س(، العباب: )ء ك س، ر 37)

 ، كعجزه في الٌتاج: )ر ك س(. ك س(
 ( في الٌتكممة كالٌتاج: )ع ؿ ؿ(.;3)
( في الٌتكممة كالعباب: )ء ر س، ر ء س(، 42)

 ر س( . كالٌمساف كالٌتاج: )ء
(7) 

 ( في العباب: )ش ـ ط(.3)
( في الٌتكممة كالٌتاج: )ت ؽ ت ؽ(، كالعباب 4)

 كالٌتاج: )ش ح ط(.
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( في الٌتكممة كالٌتاج: )ز ب د(، كالعباب كالٌتاج: 5)
 )ب ط ط(.

( في الٌتكممة كالعباب كالٌتاج: )ؿ غ ؼ(، كفي 6)
ا: )ف ح ط(.  العباب أيضن

 ( في العباب: )ؽ ـ ط(.7)
 في العباب كالٌتاج: )ؼ س ط(.( 8)
( في الٌتكممة )ث ق ت، ع س ب، ؼ ؽ ع(، 9)

 كالعباب: )ش ر ط(، كالٌتاج: )ؼ ؽ ع(.
 ( في العباب كالٌتاج: )ؽ ؼ ط(.:)
 ( في العباب كالٌتاج: )ش ط ط(.;)
( في الٌتكممة كالعباب كالتاج: )ؼ ش ء(، 32)

 كالٌتكممة )ر خ خ(، كالعباب: )ع ك ط(.
 عباب كالٌتاج: )ع ض ر ؼ ط(.( في ال33)
( في العباب: )ذ ء ط، ظ م ء(، كتاج العركس: 35)

 )ؿ ء ظ(.

( في الٌتكممة العباب كالٌتاج: )ض ف ط(، 36)
 كالٌتكممة كالٌتاج: )ؽ س ك(.

 ( في العباب كالٌتاج: )ـ م ط(.37)
 ( في العباب كالٌتاج: )ع ؿ ط(.38)
 ( في العباب: )ف ؼ ط(.39)
 العباب: )ض ؼ ط(.( في ;3)

(8) 
 .527 -526/ 4في الفصكص: 

(9) 
. كفي المحكـ 3647/ 6البيت في شركح سقط الٌزند: 

كالٌمساف كالٌتاج: )ىا(، كفييا أنشد أبك حزاـو العيٍكمٌي. 
، 629كبال نسبة في اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ: 

زيه بال نسبةو في البديع 437كالجمؿ في الٌنحك:  . كعجي
 .36/ 4العربٌية: في عمـ 
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 اليوامش:
 . 47/ 3طبقات فحكؿ الٌشعراء:  (3)
 .659شعراء مىٍذًحج:  (4)
، كىك خطأ، كقد «ابف حزاـ العيٍكميٌ »، كفي مطبكعو:69الٌصاحبٌي:  (5)

تابعو عمى الخطأ محٌقؽي المزىر مخالفنا لألصؿ اٌلذم اعتمد عميو: كعنو 
 .547/ 3في المزىر: 

، 386/ ;، كاألغاني: 659كعنو في المكٌشح:  394نقد الٌشعر:  (6)
، 547/ 3كعنو في المزىر:  69، كالٌصاحبٌي: 748/ 3كالفيرست: 

/ 6، كشركح سقط الٌزند: 6;4كشرح القصائد الٌسبع الٌطكاؿ الجاىمٌيات: 
كما بعدىا،  7:، :9 -97، كمجمكع أشعار العرب: :3647-364

، 458، ص6، ج4لٌتراث العربٌي: مج، كتاريخ ا4/526كالفصكص: 
 . 484/ 9، كاألعالـ: 66، ص3، ج:مج
، 5;/3، كالاٌلمع العزيزٌم: ;54 -:54سٌر صناعة اإلعراب:  (7)

 .:364، 3647/ 6كشركح سقط الٌزند: 
، كشرح القصائد الٌسبع الٌطكاؿ 9;5، 493األلفاظ لبف السّْكّْيت:  (8)

 .386/ ;، كاألغاني: 6;4الجاىمٌيات: 
 .:48لبف السّْكّْيت:  األلفاظ (9)
 .659، كعنو بمفًظًو في المكٌشح: 394نقد الٌشعر:  (:)
 .547/ 3، كعنو في المزىر: 69الٌصاحبٌي:  (;)
 الٌتيذيب كعنو في الٌمساف: )ء ز م، ف ت ء(. (32)
 الٌتيذيب كعنو في الٌمساف: )ء ز م، ف ت ء(. (33)
ا. (34)  الٌتيذيب: )ض ب ء(، كنحكه في الٌمساف: )ض ب ء( أيضن
 .:48لبف السّْكّْيت: األلفاظ  (35)
 .429، ص3، ج:تاريخ الٌتراث العربٌي: مج (36)
، كمركٌيات 3446/ 6، كتاريخ اإلسالـ: 443/ 36تاريخ بغداد:  (37)

، كما بعدىا، كىك بحث أفرده صاحبيوي لمركٌيات 9أبي محٌمد األيمكٌم: 
 أبي محٌمد.

 .748/ 3الفيرست:  (38)
 .98 -97مجمكع أشعار العرب:  (39)
 .:9 -99مجمكع أشعار العرب:  (:3)
 .99 -98مجمكع أشعار العرب:  (;3)
 .395 -394مجمكع أشعار العرب:  (42)
 .527 -526/ 4الفصكص:  (43)
 .3649 -3648/ 6شركح سقط الٌزند:  (44)
 .3647/ 6شركح سقط الٌزند:  (45)
 .3648 -3647/ 6شركح سقط الٌزند:  (46)
 .:364/ 6شركح سقط الٌزند:  (47)
ق؛ 392ىك معاكية بف عيبيد اهلل بف يىسار، األشعرمُّ كلءن  (48)

 ، كثٌمة مصادر ترجمتو.484/ 9األعالـ: 
 .3649 -3648/ 6شركح سقط الٌزند:  (49)
، كىي لإًلٍيجاًب عمى )ل(، كىي » كفيو عقب البيت: (:4) ؿى الاٌلـى أىٍدخى

 «.لمنٍَّفي، ًمٍف ًقبىًؿ أىنَّوي شىبَّيىيا بغىٍير، فكأٌنو قاؿ: )لىغىٍيري ميتىشاًبيىٍيًف(

 ...«.كأعمـ إٌف » في المقاصد النٍَّحكٌية: (;4)
، «أىلىزّْم ميٍستىٍيًنئيٍ »كفي العباب:« ألزّْم مستينئ»في الٌتكممة  (52)

قاؿ «. في النَّدىل»... ، كفي المخٌصص: «أيزّْمى ميٍستىٍيًنئه »كفي الٌمساف: 
ـي عيشىو كأيمٌكنيوي مف كٌؿ ما ييريد. مف قكليـ: لٌزات »البىطىٍميكسٌي:  أيلىزّْئ: أيٍنًع

الميٍستىٍينئ: الميٍستىٍطًعـ. كالبىدمء: أٌكؿ اإلبؿ: سٌرحتيا في المرعى. ك 
 «.األمر. كيىٍرمأ: ييقيـ. كيىٍبذؤه: يشتميوي 

 .7:في مجمكع أشعار العرب:  (53)
: ىىنىأت الٌرجؿ ىىٍنأن، فأنا ىانئه، إذا »قاؿ البىطىٍميكسٌي:  (54) ييقاؿي

 «.أطعمتىو. كأحصأتو بالماء إحصاء، إذا أركيتىو
مصٌحفنا مختٌؿ الكزف. كفي « ائيفلمٌدىداء النٌ »... في الٌتيذيب :  (55)

ٍزءه ليـ»... مجمكع أشعار العرب كعنو في المأثكر عف األمكٌم:  « كخي
 مصٌحفنا.

ٍزء»في مجمكع أشعار العرب كعنو في المأثكر عف األمكٌم:  (56) « خي
 مصٌحفنا.

؛ نكادر أبي زيد:  (57) كم الرَّجىز عًف المفٌضؿ مف دكف عزكو ، 723ري
ؿ:  لٌتيذيب  كالٌصحاح كشمس العمـك كالعباب ، كا3;6كنكادر أبي ًمٍسحى

كالٌمساف كالٌتاج: )ث ء ث ء(، كالٌصحاح كاألساس كالٌمساف كالٌتاج: )ف 
 ىػ ؿ(.

في مجمكع أشعار العرب كعنو في المأثكر عف األمكٌم:  (58)
مصٌحفا. كالحيشيد: جمع الحىشكد، كىي السَّريعة جمع المًَّبف في « الجسد»

شىدىتً  ٍرعيا، مف قكليـ: حى فَّمىًت المَّبىفى في  ضى الٌناقةي تىٍحشيد حيشكدنا: حى
ٍرًعيا؛ الٌتاج: )ح ش د(.  ضى

في مجمكع أشعار العرب كعنو في المأثكر عف األمكٌم:  (59)
 ، كلـ يؤثر عف العرب: المّْباء، كلعٌمو خطأه.«لباءىا(.»
، كفي ...«زكازنة ...   تزأرم »... في التكممة )ز ك م(:  (:5)

بالٌتاء، كىك ...« تؤازية ...   ... بالٌدأت  »...الٌمساف )ء ز م(: 
 تصحيؼ..

ؿ:  (;5) كم البيت في كتاب ...«كل أىٍزبىًئٌر »في نكادر أبي ًمٍسحى ، كري
كل أىٍجثىًئؿُّ كل »األفعاؿ، بتقديـ كتأخير، كاختالؼ في العىجيز، كفيو: 

ا: ، كجاء فيو عقب البيت أيضن «أىٍجًذًئري   ألىدٍّ أىدىل لي كل أىٍخذىؤيهٍ  ا شارحن
« : : الميٍجذئرُّ ، قاؿ: ييقاؿي ذىأن: غىًضبى ًدئ عميو خى كقاؿ أبك عثماف: خى

 «.القاعدي المنتصب لمٌسباب
، لعٌؿ ...«كًبٍئباؤيهي »في نكادر أبي ًمٍسحىؿ كالٌتيذيب كالٌمساف:  (62)

 الفتح لالسـ كالكسر لممصدر.
كذا، في حيف أٌف مصدر الفعؿ )بىٍأبىأى( في « البأبأ»قكليوي:  (63)

 ؛ تاج العركس: )ب ء ب ء(.«الًبٍئبىأي »المعجمات: 
، كفػي «تىػزاءىؾى ميٍضػطىنئه آًرـه »صدره في الٌتيذيب كعنو فػي الٌمسػاف:  (64)

ػػػرى بيػػػتى أبػػػي »الٌتكممػػػة كالعبػػػاب، كقبمػػػو فييمػػػا:  كاٍضػػػطىبىأى: اٍختىفػػػى، كعميػػػو فىسَّ
ػػػػٍف ركاهي بالبػػػػاء : ، كفػػػػي التٌػػػػاج )ز ء ؿ، ز ك ؾ، ز ك ؾ(«حػػػػزاـ العيٍكمػػػػٌي مى

...»كفيػػو: )ز ء ؾ(: ...« ميٍضػػطىبئه ... اإلٌد »...  ، ك)ز ك ؾ(:  «تىػػزاؤيؾى
«... ...»ك)ض ب ء(: «. تىزاكؾى  «.تىزاءيؿى
ا: «قابؿ»قكليوي:  (65)  «.قاتؿ»، يحتمؿ المعنى أيضن
ما حيٌؼ بمعقكفيف يقتضيو الٌسياؽ، بدللة الٌشرح بعدىهي، كبما كرد  (66)



ـٌ عامر األحمدمٌ                                                    ....................  ىػ071أبك حزاـ العيٍكمٌي غالب بف الحارث   مقبؿ التٌا

 67                                                        0101، يكنيك  0، العدد  07اإلنسانية المجمد مجمة جامعة حضرمكت لمعمـك 

 في متف البيت المشركح.
العرب كعنو في المأثكر عف األمكٌم:  في مجمكع أشعار (67)
ٍشد، بمعنى: الجمع؛ «جسده» ، كل معنى لو، كلعمو مصٌحؼه عف: الحى

ٍمًعًو؛ الٌتاج:  ٍمعي مف جى كيككف معنى البيت: أيبعد منزلي مف منزلو كجى
 )ح ش د(.

في الٌتيذيب )ك ء ب(، كفي الٌمساف )ؾ م ء، ك ء ب(:  (68)
ٍرتىؤيه»...  مصٌحفنا.« مى

« األىبىػػػوي »أشػػػعار العػػػرب كعنػػػو فػػػي المػػػأثكر عػػػف األمػػػكٌم: فػػػي مجمػػػكع   (69)
ٌنما اٌلذم في المعجمات بكسر أٌكلو؛ القامكس كالتٌاج: )ك ء ب(.  مصٌحفنا، كا 

ػػػرى طىرىفيػػػوي:  (:6) ٍبػػػؿي كاٍنتىسى ػػػرى الحى ػػػوي كنىٍشػػػريهي، مػػػف قػػػكليـ: تىنىسَّ ػػػريهي: انتقاضي تىنىسُّ
، كتىنىسَّرى الجيٍرحي: انتشىرى   ٍت ًمدَّتيوي لنتقاًضًو؛ التٌاج: )ف س ر(انتىقىضى كاٍنتىشىرى

بىئي »... في الٌتكممة كالٌتاج: )ع ب ء( كالٌتاج )ط ف ء(:  (;6) مف كى
 «.مقرئه 

ًميٍّ »في مجمكع أشعار العرب:  (72) ، كىك خطػأ، صكابو عف ...«عى
مىيَّ ما كىال نأنأ ... »الممدكد، كفيو: الٌتكممة كالعباب، كفي المقصكر ك  عى

مَّى مآبرىه ننصؤه»الٌتاج"، كفي ...«أىبيكهي   كذا.« ييمى
«. ًلًدرٌيًئًيـٍ »... في الٌتيذيب كالٌتكممة كالعباب كالٌمساف كالٌتاج:  (73)

ا )ف ت ء(:   «.ًلًدرّْيًّْيـٍ »... كفي العباب أيضن
ا: « كدفييـ»قكليـ:  (74)  «.كدفعيـ»كذا، كتٌتجو أيضن
 تراه إذا»، كفي الٌتيذيب: «تمتؤه»... في مجمكع أشعار العرب:  (75)

 «.تراه إذا أٌمو الٌصنك»، كفي الٌمساف:«أٌجو الٌضنى
كرد عمى ىيئة نثرو في مجمكع أشعار العرب كعنو في المأثكر  (76)

 عف األمكٌم.
في مجمكع أشعار العرب كعنو في المأثكر عف األمكٌم:  (77)
 ، كىك خطأه.«لىتٍَّأتيوي »
 فياؤكا ميضاًبئىةن »في الٌتيذيب كالتكممة كالعباب كالٌمساف كالتٌاج:  (78)

أراد »، كعقب البيت في العباب:«لـ يىؤيؿَّ »... ، كفي الٌمساف كالٌتاج: ...«
قاؿى ابف السّْكّْيت: الميضاًبئةي: »، كعقبو في الٌمساف: «ىذه القصيدة المينىبَّرىة

نىى ًبيا ىذه  الًغرارةي الميٍثقىمىةي تيٍضًبئي مىٍف يٍحًممييا تىٍحتىيا، أىم: تيٍخًفيو. قاؿ: كىعى
ـٍ ييضعؼ. باًدئىيا: قائميا: اٌلذم القصيدة  المبتكرة. كقكلىوي: لىـ يؤٌؿ، أىم: لى

لىديىا. قاؿى أبك  بىأىًت المرأىةي: ًإذىا كىثيرى كى اٍبتىدأىىا. كىاؤيكا، أىم: ىاتكا. كضى
نىأىٍت المرأةي، بالٌنكف كاليمزة، إذا  منصكر: ىذا تصحيؼه كالٌصكاب: ضى

لىديىا. كالٌضابئي: الرَّم  «.ادي كىثيرى كى
ًبيا »... في العباب:  (79) كَّ ، كفي مجمكع أشعار العرب كعنو «كًلزي

 كذا!..« بالعىٍبئ »... في المأثكر عف األمكٌم: 
»... في مجمكع أشعار العرب كعنو في المأثكر عف األمكٌم:  (:7)

 كذا...« بالعىٍبى 
؛ القامكس: (;7) رَّؽي فييا الرّْياحي ، كاألرضي الكاسعةي تىتىخى ٍرؽي: القىٍفري  الخى

)خ ر ؽ(. كالميٍيرىؽي: الٌصحراء الممساء؛ قاؿ المّْحيانٌي: بمد مىياًرؽي، 
كأرضه مىياًرؽي، كأٌنيـ جعمكا كؿَّ جزءو منيا ميٍيرىقنا؛ المحكـ: )ق ر ؽ(. 
ديدنا؛ المحكـ: )ج د د(.  دَّهي: لىًبسىوي جى دَّ ثكبنا، كاٍستىجى دَّ، مف قكليـ: أىجى كأىجى

ـي: العىطىشي أك حرُّ  هي؛ الٌتاج: )ء ـ ـ(.  كالمٍُّيميوي كالمٍَّيمىوي: البىمىدي الكاسعي كاأليكا
؛ الٌتاج: )ؿ ق ؿ ق(. كالمىٍظمىأي: مكضعي  المستكم، يىٍضطىًربي فيو السَّرابي

ًإ، أم العىطىًش مفى األرض؛ الٌتاج: )ظ ـ ء(.  الظَّمى
صٌدر قيدامةي بف جعفر القصيدةى بالكالـ عمى أىؿ الٌتكٌمؼ، كمٌثؿ  (82)

، فقاؿ: ليـ  فأٌما أصحابي التَّكىمُّؼ لذلؾ، فيـ يىٍأتكف »بأبي حزاـو العيٍكميّْ
، غالب بف  منو بما يينافري الطٍَّبع كيىٍنبيك عنو السٍَّمعي، مثؿ شعر أبي حزاـو
الحارث العيٍكمٌي، ككاف في زمف الميدٌم، كلو في أبي عيبيد اهلل، كاتب 

ٍممى   «.ى ... )القصيدة(الميدٌم قصيدةه أكليا: تىذىكٍَّرتي سى
كفييا ...«. تىذىكٍَّرتي تيٍكنىى ... فمـ تىٍنسى »في شركح سقط الٌزند:  (83)

ـي »قاؿ البىطىٍميكسٌي:  : التَّبىسُّ تيٍكنىى: اسـ امرأة، ييكنى عف اسميا. كاإلىالسي
، إذا جاءىهي مف حيثي ل  ؤىة: مىٍفعيمىة، مف طرأ عميو األمري . كمىٍطري فيُّ الخى

ـي   «.يىعم
كيعني بالرٍَّخص: بىنانيا. كالرَّقكف كالرّْقاف: »بىطىٍميكسٌي: قاؿ ال (84)

نَّأ الٌشيءى، «. الًحٌناء ٍحنيؤىة: مف حى كالٌرٍخص مف األشياء: المٌّْيف الٌناعـ. كمى
 إذا خضبو بالًحٌناء.

ألىٍكحىى كزيره ... لنا »ما حيٌؼ بمعقكفيف، عف المكٌشح، كفيو:  (85)
ًجئ بالٌشيء: كاألىٍرب كاإًلٍرب: ا«. كٍىك باإلرب لدَّىاء. كالمىٍحجيؤىة: مف حى

 إذا تمٌسؾ بو.
كالمىٍنييؤىة: مف أىٍنيىأ المٍَّحـ: إذا تركو «. فيأتاليا»... في العباب:  (86)

: إذا تركو مف دكف إبراـ.  مف دكف أف ييٍنضجو، كمنو أىٍنيىأى األىمرى
ًمئ الماءي:  (87) إذا الرًَّنؽ: الكىًدر مف الماء كنحكه. كالمىٍحمىؤىة: مف حى

ٍمأة: الٌطيف األسكد أك قطعةه منو.  خالطتو الحمأة فكٌدرتو، كالحى
الحيا: الغيثي اٌلذم تحيا بو األرض. كالمىٍأج: الماء الًمٍمح  (88)

ؤىة: مف طىرىأى الشيءي: إذا حدث فجأة أك طمع بغتةن مف  األيجاج. كالمىٍطري
 حيث ل يعمـ، كما في البيت األٌكؿ.

: أل فاٍنًطقكا»صدريهي في شركح سقط الٌزند:  (89) ، كفي «كقاؿ الكزيري
عيب استخراج معناه.«. لؤلؤه»... المكٌشح:   كالعىكيص مف الٌشعر: ما صى

، كفػػػي شػػػػركح سػػػػقط الٌزنػػػػد: ...«لغيػػػػر  فعبَّػػػػرت ...»فػػػي المكٌشػػػػح:  (:8)
، «المىٍشػكيؤىه»... أٌمػا قكلػو أعػاله: «. فعبَّرت ...  ... انصػيارو إلػى المىٍتكيػؤىهٍ »

فمـػ أقػؼ عمػى معنػاه، كلعػٌؿ الٌصػكاب مػا كرد فػي شػركح  كمثمو في المكٌشح،
ا البيػػت:  كالػػكىٍحي: اإلشػػارة. »سػػقط الٌزنػػد، يؤٌكػػد ذلػػؾ قػػكؿ البىطىٍميكسػػٌي شػػارحن

 كالنصيار: المىيؿي كالنجذاب. كالمىٍتكيؤىة: مىٍفعيمىة، مف الٌتكاء..
، كلعٌمو الٌصكاب، كلسٌيما ككف الفعؿ ...«سييدني »في المكٌشح:  (;8)

 الن في البيت بعده.عام
ٍربىأىه»... في البياف كالٌتبيف:  (92) ٍربيؤىة( لغةه في « المى كذا، كلعٌؿ )المى

ؤىة( لغة في )المىٍيزىأىة(؛ العباب: )ق ز ء(. كالٌرابئي:  ٍربىأىة(، كما )المىٍيزي )المى
ٍرقىبىة. ٍربىأىة: المى ٍربىأة. كالمى  الميشرؼ عمى المى

« ... المىٍكفىأىهاليا ليا سىٍجعىةه  بيكتنا عمى» في البياف كالٌتبييف: (93)
قىكاؼو عمى الياًء »عمى نحك حركة ما البيت قبمو. كفي القكافي لمٌتنكخي: 

 كالمىٍكفيؤىة: مف أىٍكفىأى في الشٍّْعر: إذا خالؼ بيف إعراب القكافي.«. سىٍحًجيَّةو 
ؤىة كػ)المىٍيزىأىة(، أم: السُّخرٌية؛ العيباب: )ق ز ء(. (94)  المىٍيزي
: إذا تىيىنٍَّأتى بو، كييقاؿ ىىًنئتي بو: إذا  (95) ـى المىٍينيؤىة: مف ىىًنئتى الٌطعا

غانٌي؛ العباب: )ق ف ء(. ، ككالىما ذكره الصَّ  فىًرحتي
 المىٍمميؤىة: الشَّبىكة؛ العباب: )ـ ؿ ء(. (96)
ـى أىٍكدىل »صدريهي في المخٌصص:  (97) : البىٍغؿ. ...«. إذا ًشي كالكىٍكدىفي
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ٍميىة: الٌركضة يستنقع فييا الماءي.  كالفقع: ضربه ردمءه مف الكىٍمأة. كالجى
 كالمىٍكميؤىة. مكضع الكىٍمأىة.

سارةو. (98) ؤ عمى الٌشيء: إذا أقدـ عميو بجى ري ؤىة: مف جى  المىٍجري
 «.كييركل: )ًمٍف ًشقّْيا(، بكسر الٌشيف:» كرد عقب البيت:  (99)
ليكا بيف ًذر »كرد عقب البيت: (:9) ، كأبناءي المكت قد نىزى اعىٍيؾى كانعه: دافو

 «.كنىٍحًرؾ، أم: قىريبكا منؾ، يعني: الفيٍرساف
 ، ككالىما قيؿ.«نيسكسا»... في العباب )ف س س(:  (;9)
 .2;في مجمكع أشعار العرب:  (2:)
في مجمكع أشعار العرب كعنو في المأثكر عف األمكٌم:  (3:)
(، كفي ىذه الحاؿ يككف: «يىبيسُّ » ، أك يككف أراد تصريؼ الفعؿ )نىسَّ

؛ العباب: )ف س س(.نىسَّ يىنيسُّ كيى   ًنسُّ
»... في مجمكع أشعار العرب كعنو في المأثكر عف األمكٌم:  (4:)

 ، كىك خطأ....«تيعىمّْقيف 
في »في مجمكع أشعار العرب كعنو في المأثكر عف األمكٌم:  (5:)

 بالياء، كىك خطأ، سبقو الٌصكاب في البيت....« العالقي 
: )ع ؿ ؽ(. (6:)  المشطكر في الجيـ بال عزكو
يحٌؽ »شعار العرب كعنو في المأثكر عف األمكٌم: في مجمكع أ (7:)

كالعىالًقيىةي: الرَّجيؿي يىٍعمىؽي قكلىوي، »، كىك خطأه. كفي الجيـ: «شيخه مسمـه...
قُّوي   «.كىك اٌلذم ل يىٍفًمتي منو حى

»... في مجمكع أشعار العرب كعنو في المأثكر عف األمكٌم:  (8:)
ثبت أقرب إلى تكجيو معنى ، كلـ أجد ليا تكجيينا، كما أي ...«تيٍمقيف 

 البيت، عمى أٌف في الٌنفس منو شيئنا.
».. في مجمكع أشعار العرب كعنو في المأثكر عف األمكٌم:  (9:)

ـي...  ، كىك خطأه؛ ألٌنو جكاب الٌشرط.«أيكائ
اٌلذم في المعجمات: داجى يىديج، كليس في المكقكؼ عميو منيا:  (::)

 دايج؛ الٌمساف كالٌتاج: )د م ج(.
 مف )اآلد(، كىك لغةه في )األىٍيد(..« دو ميؤٍ »قكلو:  (;:)
 .579/ 3المشطكراف لرؤبة؛ ديكانو:  (2;)
كالنٍَّقز كالنٍّْقز،كالىما «. فكٌؿ ... صالحو أك ًنٍقزً »في ديكاف رؤبة:  (3;)

 قيؿ؛ الٌمساف: )ف ؽ ز(.
، كىي مخالفة لركاية الٌتيذيب «الميٍجتىزّْ »... في ديكاف رؤبة:  (4;)

بالخاء، كلعٌؿ ما « لقى ... الميٍختىزٌ »ا: كالٌمساف كالٌتاج )خ ز ز(، كفيي
 في ديكاف رؤبة مصٌحؼ.

 «.العسؿ»في مجمكع أشعار العرب كعنو في المأثكر عف األمكٌم:  (5;)
بفتح الغيف المعجمة، « الغىسكسا»... في مجمكع أشعار العرب:  (6;)

كىك خطأه، ألٌنو كما في الٌشرح: جمع غيٌس، كىك عمى الٌصكاب في 
 المعجمات.

، عمى أٌف «القىكاقي: جمع قىيقاءة»لٌمساف )ز م ز(: كرد في ا (7;)
« ًقيقاءة»المفرد في أكثر المعجمات، كمنيا الٌمساف كالٌتاج )ؽ ك ؽ(: 

 بكسر أٌكلو.
المشطكراف ألٌباؽ الدُّبيرٌم في العباب: )ق م س(، كلألسكد بف  (8;)

عىفار في الٌتاج: )ق م س(، نقالن عف الجكىرٌم، عمى أٌف الٌصحاح ًخٍمكه 
و، كلعٌمو اشتبو عميو بقكؿ عيفيرة بنت عىفار، أخت األسكد بف عىفار:  من

ديًس، أىكذا ييفعؿي بالعىركًس؟ الٌتاج: )ع ف ز(،  ل أحده أذؿَّ مف جى
كالمشطكراف بال عزكو في ديكاف األدب كالبارع كالٌتيذيب كالٌصحاح 

: )ق م س(.  كالمحكـ كشمس العمـك
ك خطأه، كلعٌمو مف أثر ، كى«احدم»في مجمكع أشعار العرب:  (9;)

ًذٍكر الٌناقة قبمو.  كاليىٍيس: السٍَّير، أٌم ضربو كاف، كالٌتعريؼ لأليمكٌم؛ 
   ، كالعباب كالٌتاج:52/ 3، كمجمع األمثاؿ: 378البارع )الٌنيضة(: 

 )ق م س(.
مصٌحفنا، كفي ديكاف « النٍّْقريس»في مجمكع أشعار العرب:  (:;)

كالمحكـ كشمس العمـك كالٌمساف  األدب كالبارع كالٌتيذيب كالٌصحاح
كالتٍَّعريس: نزكؿي القـك في السفر مف آخر ...«. ل تىنعمٌي »كالٌتاج: 

 الميؿ، يىقيعكف فيو كقعةن لالستراحة ثـ يرتحمكف ؛ الٌصحاح: )ع ر س(.
ت. (;;)  الٌضابح: الميصىكّْ
لىس يىًمسي « يشتدٌ »قكلو:  (322) كذا، كلو كجو، بدللة ما بعده، أم: كى

لىسنا:   إذا اشتٌد.كى
مة كالًخٌفة في السَّير كغيره، يريد أف يسير سيرنا  (323) السَّرىع: العىجى

 سريعنا.
 كذا!« يىٍسريع»في مجمكع أشعار العرب:   (324)
ـي، فيما كقؼ عميو مف مصادر كمظاٌف، كلذا لـ   (325) تفٌرد بالبيت الجي

 تيدرؾ نسبتيو.
ٍشر مف األكتار كنحكىا: ما كاف دقيقنا محدَّدا؛ كمف اآلذ  (326) اف: الحى

 ما لىطيؼ.
بالٌداؿ الميممة، ...« عدكفنا »... في الٌتكممة كالعباب كالٌتاج:   (327)

 ككالىما بمعنى.
، ;46الرَّجىزي متنازعه، فيك لشاعر مف ربيعة في نسب قريش:   (328)

مٌي في األخبار المكٌفقٌيات: 536كجميرة نسب قريش:  ، ;66، كلمبىجى
، كلشاعر أىؿ 4:6/ 9كلرجؿو مف بني ًعٍجؿ في أنساب األشراؼ: 

 . 528/ 4،  كالجكىرة: 882/ 4الٌشاـ مف اليمانية في الكامؿ لممبٌرد: 
ٌني بؾ كىٍغده »... في الٌتكممة كالعباب كالٌمساف كالٌتاج:   (329) ، كفي «كا 

 «.ًبالػميرىأَّسو الرّْئّْيسا »... الٌتكممة كالعباب: )ر ء س(: 
 .2;في مجمكع أشعار العرب:   (:32)
ؤيدنا »كالٌتاج: في الٌتكممة كالعباب   (;32) بضٌمتيف، ككالىما ...« بىمىى زي

 ...«.تىفىشَّغي »... قيؿ. كفي الٌتاج )ز ء د(: 
البيت أليمف بف خيريـ األسدٌم، كىك في العباب: )ب ط ط(، كفيو:   (332)
 . 73، كالبيت متناىىب األجزاء في ديكانو بيف أبياتو عٌدة: ...«فالقىى »
ٍرًدـو »... في العباب:   (333)  ...«.ميحى
ذّْح »في العباب كالٌتاج:   (334)  ...«.ككى
ٍرسنا»... في الٌتكممة كالعباب كالٌتاج:   (335)  «.األرطاؿ حى
ق، مف قصيدةو لو في مدح عبد الممؾ بف 332البيت لكيثىيّْر عٌزة   (336)

 ...«.فىغادىٍرفى »، كفيو: 4:نو: ق؛ ديكا8:مركاف 
 لـ يكقؼ لو عمى نسبة.   (337)
 ...«.أىأىٍثميبني »في العباب:   (338)
»... ، كفيو: 452/ 3البيت ثاني بيتيف بال عزكو في الحيكاف:   (339)

 ...«. فيمذم 
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، كىك خطأه، «يعتىؾ بكلىو»... في مجمكع أشعار العرب:   (:33)
 صكابو عف الحيكاف. 

قارئنا فقيينا ليغكيِّا نبيينا، »ق، كاف:363أباف بف تىٍغًمب الجيريرٌم   (;33)
، كعنو في :3/5: ؛ معجـ األدباء«تبدَّل كسمع عف العرب، كحكى عنيـ

 .;;7/3الكافي بالكفيات: 
 ...«.ديككخى »... في الٌتاج:   (342)
بكسر العيف الميممة، « الًعظاية»في مجمكع أشعار العرب:   (343)

 عمى أٌنيا بالفتح في المعجمات؛ الٌمساف كالتٌاج )ع ظ م(. 
، عمى أٌنو ييعٌرفيا مفردةن، ثـٌ «الٌشكا»في مجمكع أشعار العرب:   (344)

 الجمع فييا.ييعٌقب بذكر 
 مصٌحفنا.« قركة»في مجمكع أشعار العرب:  (345)
، بالٌضـ ثـٌ كٌررىا «شيكل»ضبطيا في مجمكع أشعار العرب:  (346)

 بالفتح، كليس في المعجمات سكل الفتح.
بشىٍنتىرىةو »... ، كفي الٌتاج:«بشيٍنتيرىةو ذىؤكطً »... في العباب:  (347)

 «.ذىءيكطً 
بشىٍنتىرىةو »... الٌتاج:، كفي «بشيٍنتيرىةو ذىؤكطً »... في العباب:  (348)

 «.ذىءيكطً 
 المَّظاظ: مف قكلو: لىظَّ ًبو: إذا لىًزمىوي. (349)
 مصٌحفنا.« تضٌحي»في مجمكع أشعار العرب:  (:34)
، كىك خطأ، كقد سمؼ «الٌضفكط»في مجمكع أشعار العرب:  (;34)

 عمى الٌصكاب في متف القصيدة.
في الٌتيذيب: )ض ـ د( ألبي ذؤيب، كفي األساس: )ض ـ د(  (352)

ا، عمى أف البيت شبيوه  لمييذلٌي، كلعٌؿ الٌزمخشرمَّ يعني أبا ذؤيب أيضن
تيريديفى كىٍيما تىٍجمىعيني كخالدنا    »ببيت أبي ذؤيب، كىك رأس قصيدة لو: 

ًؾ، في ًغٍمدً  ٍيحى ، ;43/ 3؛ شرح أشعار الييذلٌييف: «كىىٍؿ ييٍجمىعي السٍَّيفاًف، كى
 .:33، كديكانو: ;37/ 3كديكاف اليذلييف: 

 ، كىك خطأ.«أردتي »كع أشعار العرب: في مجم (353)
 «.كاستميطي»... في العباب كالٌتاج:  (354)
 بفتح العيف، كىك خطأ.« صعىدت»في مجمكع أشعار العرب:  (355)
 بفتح الفاء، كىك خطأ.« ارفىؽ»في مجمكع أشعار العرب:  (356)
تنداىـي »... ، كفي الٌتاج: ...«تنداىـي جسرا »... في العباب:  (357)

شىرا   ...«.جى
 «.كل ناتي لماتي محدجييـ     ... رتي مف النفط»في العباب:  (358)
ًذؿ: «. ... الخبء بالبدء بالجناف ... »... في العباب:   (359) كالجى

 الفىًرح.
، كالٌصكاب « تيٍدًرؾ  ... »... في الفصكص:   (:35) بالبناء لممعمـك

 بالبناء لممجيكؿ.
 كأنشد الكسائيُّ بيتنا قد حيذفٍت فيو الياءي كالكاك،»كرد قبؿ البيت:   (;35)

، ييريد حذؼى الكاك مف )يىسيكؤيهي( كالياء مف ...«كىك ألبي حزاـو العيكمٌي 
ٍو »)عيٍمًرًه(. كفي المحكـ كالٌمساف:  كأنشدني أبك حزاـو العيٍكمٌي:... تىييضُّ

بتسكيف الياء، فخٌفؼ في المكضعيف، كفي ...« غيبتي  ... نىفادى عيٍمًرٍه 
، كفي الجمؿ في ...«دى عيٍمًرًه تىًيٍضوي غيبتي  ... نىفا»... اإلنصاؼ: 

، كفي شركح سقط الٌزند: ...«تىييدُّهي غيبتي  ... نىفادى عيٍمًرًه »... الٌنحك: 

 ، مٌصحفنا مغيَّر الٌركٌم.«ػشٌكه غيبتي  ... عصرة حاضر»... 
 .66، ص3، ج:تاريخ الٌتراث العربٌي: مج  (362)
: ما يبقى في 493األلفاظ لبف السّْكّْيت:  (363) اآلنية مف . كالبىسيؿي

، فيىبيتي فييا.  شراًب القـك
 . كتىفىكَّنكف: تىنىدَّمكف.9;5األلفاظ لبف السّْكّْيت:  (364)
قاؿ أبك عمرك بف »، كقكلو: :48األلفاظ لبف السّْكّْيت:  (365)

ق إٌنما ينقؿ عف أبي عمرك 466، لعٌمو كىـه، ألٌف ابف السّْكّْيت «العالء
ق فيك متقٌدـه عمى أبي 376العالء ق، كأٌما أبك عمرك بف 428الشٍَّيبانٌي 

ق، أك معاصره لو سبقو إلى الكفاة بنحك سٌتة عشر 392حزاـو نفسو 
 عامنا.

، كأراد بػ)لـ كي(: لـ ;54 -:54سٌر صناعة اإلعراب:  (366)
 الٌتعميؿ.

/ ;، كاألغاني: 6;4شرح القصائد الٌسبع الٌطكاؿ الجاىمٌيات:  (367)
ٌنو لـ يكف يىركيو حٌتى سمع أبا فذكرى أبك عمرك الٌشيبانٌي أ»، كفيو: 386

 «.حزاـو العيٍكمٌي يركيو لو
 .3;3إصالح المنطؽ:  (368)
 .87/ 3الجيـ:  (369)
 .89/ 3الجيـ:  (:36)
، ضمف قصيدةو لمٌراعي النُّميرٌم؛ ديكانو:  (;36) كمٍّ مختمؼو البيت، برى

ًتًو ًقفارا»، كعجيزيه فيو: 364 يـ إلى الٌشماخ، «نىباتنا في أىًكمَّ ، كينسبو بعضي
 .667كانو: كليس لو؛ دي

 ، كىك خطأه.«تىقٍَّنتي األرضى »، كفيو: 324/ 3الجيـ:  (372)
، كفي الٌتيذيب عنو في «عنزه تىٍيساء»في الٌتكممة )ت م س(:  (373)

 ق.425، كالكالـ فييما لبف شيميؿ «التٍَّيساء»الٌمساف )ت م س(: 
( كرىفىعى »، قكليوي: 384/ 3الجيـ:  (374) ، ىذا تعقيبه مف «نىصىبى )حيفى

ك، يع ني أٌنو قاؿ: )ىذا حيفى تيٍثًمري النٍَّخؿي( ك)حيفي تيٍثًمرى ...(، أبي عمرو
كقاؿ: )ىذا حيفى أٍثمىرى الٌنخؿي( ك)حيفي أىٍثمىرى ...(؛ فنصبى عمى الٌظرفٌيًة، 
، كلـ ييفٌرؽ بيف إضافة )حيف( إلى فعؿ ميٍعرىبو  كرفعى عمى أٌنو اسـه خبره

.) ٍبًنٌي )أىٍثمىرى ( أك مى  )ييٍثًمري
 ، كلعٌمو خطأ تطبيع.«الخفيفةى »الجيـ:في مطبكع  (375)
(، 394/ 3نسبو أبك عمرك الٌشيبانٌي في مكضع آخر مف الجيـ ) (376)

، مف دكف أف يرفع نسبىوي، عمى المعيكد  مع مشطكرو آخر قبمو، لمنظكرو
، إذ أكرد لو المرزبانٌي،  ٍرثىد الفىٍقعىسيُّ األسدمُّ منو، كلعٌمو منظكر بف مى

زنا عمى  .596الٌركٌم كالحركة أنفسيـ؛ معجـ الٌشعراء:  كىك يترجميوي، رىجى
 ...«.كآضى يكـي (: »394/ 3الجيـ ) (377)
لـ أقؼ لممشطكر عمى نسبة، عمى أٌنو مشطكره سٌيار كلو إخكةه  (378)

 في غير ىذا المكضع.
 .;36ديكانو:  (379)
، ىذا تعقيبه «كأٌما أنا، فأقكؿ: الٌصديؽ»، قكليوي: 384/ 3الجيـ:  (:37)

ك، كالٌمفظي صحي بيًب، يعني مف أبي عمرو حه، ك)الٌصديؽ( ىنا بمعنى الحى
أٌف الحٌيةى يبيتي منوي بمكًضًع الحبيًب اٌلذم رأسيوي قربى رأًس المحبكب 

.  يىسمعي الٌسرارى
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 .384/ 3الجيـ:  (;37)
 .452/ 3الجيـ:  (382)
، كىما كذلؾ في الٌتيذيب كالٌتكممة )خ ب  (383) المشطكراف بال عزكو

الٌمساف كالٌتاج: )خ ب ؿ، خ ؿ(، كالٌتيذيب كالٌمساف: )ك ذ ـ(، كالمحكـ ك 
 ذ ـ(.

، مصٌحفنا، كىك عمى الٌصكاب ...«لفيت »... في مطبكع الجيـ:  (384)
، ...«أـ لقيت في قىٍعًرىا »في الٌتيذيب كالٌتكممة )خ ب ؿ(، كفييما: 

، كفي المحكـ «أـ غاليا في ًبٍئًرىا ... »كفي الٌتيذيب كالٌمساف )ك ذ ـ(: 
، كذكر «أـ صادفٍت في قىٍعرىا ... »ـ(: كالٌمساف كالٌتاج )خ ب ؿ، خ ذ 

ابف منظكر )الٌمساف: خ ب ؿ(، عقب الستشياد بالبيت، أٌنيا تقٌدمت 
، عمى أٌني لـ أقؼ عمييا في  «كقد تقٌدمت: ًجبالىيا، بالجيـ»لديو، فقاؿ: 

 مطبكع كتاًبًو كٌمو، بما في ذلؾ ماٌدة )ج ب ؿ(.
كذلؾ في سمط  ، كالبيت فيو بال نسبة، كىك453/ 3الجيـ:  (385)

 ، كالمحكـ كعنو في الٌمساف: )ؽ ب ؿ(.24;الٌّللئ: 
، كالمحكـ كعنو في الٌمساف: )ؽ ب 24;صدريهي في سمط الٌّللئ:  (386)

 ...«.إذا انقطعت نعمي »ؿ(: 
 .524/ 3الجيـ:  (387)
 .32;ديكانو:  (388)
 ...«.أٌياـ زينب »في ديكانو:  (389)
أخرل ىك األحمر بف شجاع الكمبٌي، كالبيتاف، مع سبعة أبيات  (:38)

ٌمعت مف الجيـ، في ديكاف شعراء كمب:   .758 -757/ 3جي
(38;) .  األمازيج: جمع جمع المىزيج، كىك الخميطي مف كٌؿ شيءو
 .527/ 3الجيـ:  (392)
 لـ أقؼ عمى األبيات في غير الجيـ. (393)
، ;3:/ 4المشطكراف عف الجيـ في ديكاف شعراء بني كمب:  (394)

 . 7;3كىما بالعزكو في األضداد ألبي الٌطٌيب: 
يّْؿ بف  صفكاف: (395) لعٌمو اسـ فرس، كمثميوي في أشعارىـ قكؿ ميخى

؛ أسماء خيؿ «كآثىٍرتي الميًطرَّ عمى الًعياؿً »... ًشٍحنة في فرسو الميًطٌر: 
 .83العرب كفرسانيا: 

ٌؿ: كىك ما تيٍمبىسيوي الٌدابَّةي ًلتيصاف. (396)  الًجالؿ: جمع الجي
 .527/ 3الجيـ:  (397)
ـي، فيما كقؼ عميو  (398) مف مصادر كمظاٌف، كلذا تفٌرد باألبيات الجي

 لـ تيدرؾ نسبتييا.
 ، بالٌنصب، كىك خطأ....«مكانسى »في مطبكع الجيـ:  (399)
 ، بالٌنصب، كىك خطأ.«ميًمرَّ ... أىٍتمىعى »في مطبكع الجيـ:  (:39)
 .75/ 4الجيـ:  (;39)
، كما بعده مف المشتبو في نسبتو إلى أبي حزاـ: ;;/ 4الجيـ:  (3:2)
4 /322 
ـي، فيما كقؼ عم (3:3) يو مف مصادر كمظاٌف، كلذا لـ تفٌرد بالبيت الجي

 تيدرؾ نسبتيوي.
(: 324/ 3، كقد مٌر فيو نحك ذلؾ، كىك قكليوي )436/ 4الجيـ:  (3:4)
، كىك الًغٍريىفي »  «.كقاؿى أبك ًحزاـو ، في التٍّْقًف: قد تىقَّنىًت األىرضي
 .469/ 4الجيـ:  (3:5)

 .476/ 4الجيـ:  (3:6)
 .477/ 4الجيـ:  (3:7)
 .98/ 5الجيـ:  (3:8)
ـي، فيم (3:9) ا كقؼ عميو مف مصادر كمظاٌف، كلذا لـ تفٌرد بالبيت الجي

 تيدرؾ نسبتيوي.
، دٌؿ عمى صكابو ما «أقياؿ»في مطبكع الجيـ:  (::3) ، كىك تصحيؼه

كثكبه قىباًئؿ »، كفي الٌمساف )ؽ ب ؿ(: «لو قىبيمتاف»بعده، كىك قكليوي: 
: أىتانا ًفي ثىٍكبو لىوي قىباًئؿي، كىي الرّْ  . ييقاؿي قاع. أىم أىٍخالؽ، عىًف المٍّْحيانيّْ

 «.اٍبفي األىعرابي: ًإذا ريًقع الثٍَّكبي فىييكى الميقىبَّؿ كالمقبكؿ
، لـ تيضبط القاؼ فيو، غير أٌنيا ضيبطت في اٌلتي «قدىل»قكلو:  (;:3)

 تمييا.
 .443ديكانو:  (2;3)
 .:9/ 5الجيـ:  (3;3)
ـي، فيما كقؼ عميو مف مصادر كمظاٌف، كلذا لـ  (4;3) تفٌرد بالبيتيف الجي

 تيدرؾ نسبتييما.
 مختٌؿ الكزف....« إذا قاؿ »يـ: في مطبكع الج (5;3)
 .:9/ 5الجيـ:  (6;3)
 .;9/ 5الجيـ:  (7;3)
 .;9/ 5الجيـ:  (8;3)
 .474البيت لكعب بف مالؾ األنصارٌم، كىك في ديكانو:  (9;3)
 ...«.أل يا ىاشـى ...         فكٌؿ ًفعالكـ »في ديكانو:  (:;3)
 .;9/ 5الجيـ:  (;;3)
 .498/ 5الجيـ:  (422)
ـي، فيما كقؼ عميو مف مصادر  (423) كمظاٌف، تفٌرد بالمشطكرات الجي

 كلذا لـ تيدرؾ نسبتييا.
 مختٌؿ الكزف.« رىىىنىٍت ... خىٌصاؼً »في مطبكع الجيـ:  (424)
 ، كىك خطأه.«إلى فرف»... في الجيـ:  (425)
 .499/ 5الجيـ:  (426)
 .:49/ 5الجيـ:  (427)
/ 5لـ أقؼ عمى نسبة البيت، كىك في غريب الحديث لمحربٌي:  (428)

 ، كالٌمساف كالٌتاج: )ف ـ ص(.;4:
ػؿ »في الٌمساف كالتٌاج:  (429) ، ...«كـل ييعىجّْؿ بقػكؿ ل ًكفػاءى لػو     كمػا ييعىجّْ

بػػػػالٌرفع، كىػػػػك خطػػػػأ؛ ...« نبػػػػتي »... كفييمػػػػا كفػػػػي الجػػػػيـ كغريػػػػب الحػػػػديث: 
ك عػػف أبيػػو، ككػػأٌف الكػػالـ  كالخبػػر فػػي غريػػب الحػػديث لمحربػػٌي مػػركمّّ عػػف عمػػرو

 ألبي عمرك نفسو ل ألبي حزاـ.
 .;49/ 5الجيـ:  (:42)
، 3;3رك في إصالح المنطؽ: ، كعف أبي عم;49/ 5الجيـ:  (;42)

كاىا أبك »كفيو:  : نىكىٍفتي ًمٍف ذاؾى األىٍمًر نىكىفنا، إذا اٍستىٍنكىٍفتى ًمٍنوي؛ حى كييقاؿي
ك عف أبي ًحزاـو العيٍكميٌ   «.  عمرو

ٍرفأ»قكلو:  (432)  كذا، كلـ أىتد إلى تكجييو.« جى
 .;49/ 5الجيـ:  (433)
 .::البيت في ديكاف نيصيب:  (434)
/ 5ك في غريب الحديث لمحربٌي: لـ أقؼ عمى نسبة البيت، كى (435)
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 ، كالٌمساف كالٌتاج: )ف ـ ص(.;4:
 .4:2/ 5الجيـ:  (436)
، :7، كضرائر الٌشعر: 65، كالمحتسب: 63حركؼ المعاني:  (437)

، كالغيب في الكشؼ 345، كشرح ابف الٌناظـ: 49/ 4كشرح الٌتسييؿ: 
رىب: ;:6/ 36عف قناع الٌريب:  ، كالٌتذييؿ 9;45/ 7، كارتشاؼ الضَّ

/ 3، كأكضح المسالؾ: 753/ 3، كتكضيح المقاصد: 337/ 7ميؿ: كالٌتك
رشاد الٌسالؾ: 578/ 3، كتمخيص الٌشكاىد: 557 ، كالمساعد 462/ 3، كا 

، كطبقات :58/ 3، كشرح ابف عقيؿ: 544/ 3عمى تسييؿ الفكائد: 
، كشرح ألفية ابف مالؾ: :356/ 5، كتمييد القكاعد: 5:9/ ;الٌشافعٌية: 

، كشرح أبيات مغني 72/ 6، كتعميؽ الفرائد: :4 /8، 572، 547/ 4
/ 3، كشرح األشمكنٌي أللفية ابف مالؾ: ;57/ 6، 437/ 5الٌمبيب: 

، 728/ 3، كىمع اليكامع: 534/ 3، كالٌتصريح عمى الٌتكضيح: ;52
ٌباف:  / :5، كشرح ألفية ابف مالؾ لمحازمٌي: 636/ 3كحاشية ابف الصَّ

 . 452/ 6ادة كاإلحساف: . كصدريهي بال عزكو في الٌزي39
 ، كىك خطأه.«أبك حاـز»في األصؿ:   (438)
 

 :مصادر البحث ومراجعو
تحقيؽ سامي مكي  (،ق478): لمزُّبير بف بىٌكار األخبار الموّفقّيات -3

 ـ8;;3ق/ 3638، 4العاني، عالـ الكتب، بيركت، ط
تحقيؽ عبد الٌرحيـ محمكد،  (،ق:75): لمٌزمخشرٌم أساس البالغة -4

 ـ.4:;3ق/3624دار المعرفة، بيركت، 
أحمد شاكر، عبد  تحقيؽ (،ق466) بف الٌسٌكيتل :إصالح المنطؽ -5

 . الٌسالـ ىاركف، دار المعارؼ، القاىرة، د. ت
ًرٍكمٌي األعالـ -6 ، 37دار العمـ لممالييف، بيركت، ط (،ق8;35): لمزّْ

 ق.4224
إحساف عٌباس  تحقيؽ (،ق578): ألبي الفرج األصفياني األغاني -7

 ـ.:422كآخريف، صادر، بيركت، 
 : ألبي البركات ابف األنبارمٌ في مسائؿ الخالؼاإلنصاؼ  -8
 ، د.ت.3الخانجي، القاىرة، طتحقيؽ جكدة مبركؾ، مكتبة  (،ق799)
فتحي أحمد، (، ق828) : لبف األثيرالبديع في عمـ العربّية -9

 ق.3642، 3جامعة أـ القرل، مٌكة المكٌرمة، ط
تحقيؽ طائفة مف المحٌققيف،  (،ىػ3427) ...: لمزَّبيدمٌ تاج العروس -:

 .ـ4225-87;3نيشر منٌجمنا بكزرارة اإلرشاد كاألنباء ، الككيت، 
ق(، تحقيؽ بٌشار عٌكاد، دار الغرب :96: لمٌذىبٌي )اإلسالـتاريخ  -;

 ـ.4225ق/3645، 3اإلسالمٌي، بيركت، ط
تحقيؽ بٌشار عٌكاد،  (،ق685: لمخطيب البغدادٌم )تاريخ بغداد  -32

 ـ.4224ق/3644، 3دار الغرب اإلسالمٌي، بيركت، ط
تعريب: عرفاف  (،ـ:423) فؤاد سزكيفل: تاريخ الّتراث العربيّ   -33

 ـ.::;3ق/ :362مصطفى، جامعة اإلماـ محٌمد بف سعكد، الٌرياض، 
الٌدار الٌتكنسٌية لمٌنشر،  (،ق5;35): لبف عاشكر الّتحرير والّتنوير  -34

 ـ.6:;3تكنس، 
مة  -35 غانيٌ  الّتكممة والذَّيؿ والصِّ تحقيؽ األبيارٌم،  (،ىػ872) ...: لمصَّ

 ـ.99;3دار الكتب، القاىرة، 

تحقيؽ: عبد الٌسالـ ىاركف  (،ق592): األزىرٌم المُّغةتيذيب   -36
 ، د.ت....الٌدار المصرية -...كرفاقو، المؤسسة المصرٌية العامة لمٌتأليؼ

تحقيؽ سييؿ زٌكار  ق،;49): لمبىالذيرٌم ُجَمؿ مف أنساب األشراؼ  -37
ر   ـ.88;3ق/3639، 3ٍكمٌي، دار الفكر، بيركت، طكرياض الزّْ

 قيؽتح ق(،478 مزُّبير بف بٌكار: لىاوأخبار جميرة نسب قريش   -38
 .ق35:3محمكد شاكر، مطبعة المدني، القاىرة، 

تحقيؽ محٌمد  ق(،867) ...: لمتٍّْمًمسانٌي البيٌرمٌ  الجوىرة في نسب  -39
 ـ.5:;3ق/3625، 3ألتكنجي، دار الٌرفاعي، الٌرياض، ط

تحقيؽ: عبد الٌسالـ ىاركف، مطبعة  ق(،477)لمجاحظ : الحيواف  -:3
 ـ.87;3ق/ 35:7، 4مصطفى البابي الحمبي، القاىرة، ط

أحمد الٌشاؿ، مركز الٌدراسات : تحقيؽ ذؤيب الُيذليّ ديواف أبي   -;3
 ـ.4236كالبحكث اإلسالمية، بكرسعيد، 

المكاىب،  ، تحقيؽ الطيب العشاش،يواف أيمف بف خريـ األسديد  -42
 ـ.;;;3بيركت، 

تحقيؽ نعماف  ق(،467) : بشرح محٌمد بف حبيبديواف جرير  -43
 ـ.8:;3-93;3القاىرة،   محٌمد طو، المعارؼ،

راينيرت فايبرت، المعيد األلمانٌي  تحقيؽ: يّ الّراعي النَُّمير ديواف   -44
 ـ.2:;3لألبحاث الٌشرقٌية، بيركت، 

: صنعة شفيؽ البيطار، دار بف وبرة ُشعراء بني كمبديواف   -45
 ـ.4224، 3صادر، ط

: تحقيؽ صالح الديف اليادم، المعارؼ، ديواف الّشماخ بف ضرار  -46
 ـ.:8;3القاىرة، 

 ـ.93;3الثقافة، بيركت، ، تحقيؽ إحساف عباس، يواف ُكثَيِّر عّزةد  -47
كي العاني، : تحقيؽ، سامي مديواف كعب بف مالؾ األنصاري  -48

 ـ.88;3جامعة بغداد، النيضة، بغداد، 
الٌدار  ق(،3544) : عناية محٌمد محمكد الشٍّْنقيطيٌ ّييفلديواف الُيذ  -49

 ـ.87;3ق/35:7القكمٌية لمٌطباعة كالٌنشر، القاىرة، 
عبد الٌسالـ  تحقيؽ ق(،;;32) لبغدادمٌ ا: ... انة األدبخز   -:4

 ـ.9;;3/:363، 6ط ىاركف، الخانجي، القاىرة،
حسف  تحقيؽ ق(،4;5): أبك الفتح ابف جٌنٌي صناعة اإلعراب سرّ   -;4

 .ـ5;;3ق/ 3635، 4ىنداكم، دار القمـ، دمشؽ، ، ط
تحقيؽ عبد الٌستار  ق(،497) لمسٌُّكرمٌ : شرح أشعار اليذلّييف  -52

 ـ.87;3أحمد فراج، العركبة، القاىرة، 
ضاحي  تحقيؽلعالـ ليغكٌم قديـ، : بف العجاج شرح ديواف رؤبة  -53

 ـ.4233-:422عبد الباقي كآخريف، 
 ق(،:54)بف األنبارٌم ل: شرح القصائد الّسبع الّطواؿ الجاىمّيات  -54

 ، عبد الٌسالـ ىاركف، د.ت.7دار المعارؼ، القاىرة، ط
 تحقيؽمتٍّْبريزٌم كالبىطىٍميكسٌي كالخكارزمٌي، ل :شروح ِسْقط الزَّْند  -55

ق/ 3586، 5مصطفى الٌسقا كرفاقو، الييئة المصرٌية العاٌمة لمكتاب، ط
 ـ.67;3

، جامعة بغداد، اإلرشاد، شعر نصيب بف رباح  -56 : تحقيؽ داكد سمـك
 ـ.89;3بغداد، 
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: صنعة مقبؿ التاـٌ ، أخبارىـ وأشعار في الجاىمّيةُشعراء َمْذِحج  -57
 ـ.4236األحمدم، مجمع العربٌية الٌسعيدة، صنعاء، 

تحقيؽ  ق(،795)...: لنشكاف بف سعيد الًحٍميىرٌم شمس العموـ   -58
حسيف العىٍمرٌم كمطىيَّر اإلريانٌي كيكسؼ محٌمد عبد اهلل، دار الفكر 

 ـ.2;;3ىػ/3642، 3المعاصر، بيركت، ط
تحقيؽ الٌسيد أحمد صقر،  ق(،7;5) : لبف فارسالّصاحبيّ   -59

 البابي الحمبٌي، القاىرة، د.ت.
تحقيؽ أحمد عبد الغفكر عٌطار،  ق(،5;5)...: لمفارابٌي  الّصحاح  -:5

 ـ.9:;3ق/3629، 6دار العمـ لممالييف، بيركت، ط
تحقيؽ  ق(،453) الجيمىحيٌ :  ابف ساٌلـ طبقات فحوؿ الّشعراء  -;5

 ـ.96;3محمكد شاكر، المدني، جٌدة، 
غانيٌ  العباب الّزاخر  -62 تحقيؽ فير محٌمد حسف،  ق(،872) ...: لمصَّ

 ـ.;9;3المجمع العممٌي العراقٌي، بغداد، 
تحقيؽ سميماف بف إبراىيـ  ق(،4:7) لمحربيٌ  : غريب الحديث  -63

 ـ.7:;3ق/ 3627، 3العابد، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة، ط
أيمف فؤاد سٌيد، مؤٌسسة  تحقيؽ ق(،5:2) ديـ: النٌ الفيرست  -64

 ـ.;422ق/3652الفرقاف لمتراث اإلسالمي، لندف،
تحقيؽ عبد  ق(،639) : لصاعد الرَّبىعٌي البغدادمٌ الفصوص  -65

 ـ.93;3، 3الكٌىاب الٌتازٌم، كزارة األكقاؼ المغربٌية، ط
تحقيؽ مؤٌسسة  ق(،39:) : لمفيركز أبادمالمحيط القاموس  -66

 ـ. ;422ق/3648، :الٌرسالة، الٌرسالة، بيركت، ط
تحقيؽ محٌمد الٌدالٌي، مؤٌسسة الرسالة،  ق(،4:7): لمميبىرّْد الكامؿ  -67

 ـ.9;;3ىػ/:363، 5بيركت، ط
: ألبي الٌطٌيب المُّغكٌم الحمبٌي كتاب األضداد في كالـ العرب  -68
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Muqbil at-Tām al-Amadī 
 

Abstract 
 

This research identifies one of the early figures and eloquent narrators. It unveils how scholars learned 

from him, such as al-Kisā’ī (d.189h/....) , and how Abu amr ash-Shaybānī (d. 206h/...) quoted him, and 

then how ibn as-Sikkīt (d. 244h/....) cited his narratives. That figure is Abu izām ālib b. al-ārith al-uklī 

(d.170h/.....). He emerged as a poet using difficult and obsolete words which were then outspread through 

the Arabic dictionaries along with his vocabulary and narratives. The aim of this research is to identify al-

uklī’s status amid his generation in terms of language, poetry, and size of narrations, as well as to 

highlight a rare and precious explanation dedicated to some of his poems in the second century of Hijra 

(8th CE). The explanation was made by Abu Moammad al-Amawī (203 h/....) one of the most venerated 

scholars of the Arabic language. 

What drew my attention to  Abu izām Al-uklī and drove my interest to him, is my attempts to remove the 

veil from the narrators of  Abu amr ash-Shaybānī in his dictionary “Aljīm” in terms of collection, 

biography, and extraction of  some narratives, but it was not as easy as I imagined. After collecting more 

than one hundred names and more than two hundred narratives – I apprehended that studying all 

narratives in a limited research, may be a hard task. For that reason, I limited my work on Al-uklī. I 

collected his poetry, edited it, and supplemented annotations to the poems explained by Abu Moammad 

al-Amawī. Such a precious explanation reveals the difficult words laying in those poems and made them 

very accessible to those treating them . 

The research contains an introduction that deals with the narration of the poetry and the language as well 

as their figures. A biography of Aluklī was added, then, an explanation of  what reached us of his poetry. 

His poems were exposed after being edited, and three of them- the Hamza-ending, Sīn-ending and Tā’-

ending- were explained by Abu Moammad al-Amawī verse by verse. This explanation is historically very 

important. After the poems, a lexicon of  Al-ʿuklī was compiled based on poetry. Following a brief 

preamble,   the narratives which were quoted by the dictionary came Aljīm of Abu amr ash- Shaybānī    

were coupled by some corrections of mistakes related to printed version. The research ends with a 

succinct conclusion followed by the primary sources that contained the poetry of Al-uklī. This allows us 

to see how his poetry dispersed; the verse was located in more than one article of each dictionary. Based 

on the efforts deployed in this research, the dispersed poems got all together after long-standing division 

and separation. 


