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ُص ًوى ومعامل:
يف قراءة الشعر القدمي
�أ.د .عبداهلل بن ُ�سلَيم ال ُّر َ�شيد

�أ�ستاذ الأدب والنقد بجامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية

ما قراءة ال�شعر القدمي كقراءة غريه؛ �إذ ينبغي لقارئه �أن يعرف لغته ،ويدرك
تاريخه ،وتاريخ قائليه ،والوقائع املت�صلة به ،والثقافة التي �أنتجته ،وجذورها ،وما
الب�سها من �أعراف ،وا�شتجر بها من قيم.
وبالنظر �إلى قيم ��ة ال�شعر القدمي و�أهميته يف م�سرية الأدب العربي كله؛ كان
و�ص ًوى ُينقا ُد بهدايتها� ،إلى فهم يالئم طبيعة
الب ّد من تقدمي معامل ُي َ
�ستهدى بهاُ ،
ذلك ال�شعر ،ومعرف ٍة ت�ست�صحب الزمان الذي �أن�شئ فيه ،وتفكري يبحث فيما وراء
العجلة.
الظواهر ،دون �أن يظ ّل �أ�س ًريا للفهوم ال�سطحية ،والقراءات ِ
ومن �أجل ذلك بدا يل �أن �أوجز ما �أراه مه ًّما يف �سرب ذلك ال�شعر ،تو�صّلاً �إلى
قراءته قراء ًة تليق به ،وت�ضعه مو�ض َعه املنا�سب ،بال �إجحاف بح ّقه ،وال مبالغة يف
حتميل ��ه ما ال يحتمل ،من ّب ًها �إلى مخاطر تك ُنف تلك القراءة ،وم�ش ًريا �إلى ال�صوى
املتعجلة،
واملع ��امل الت ��ي �أرج ��و �أن ننجو بها م ��ن القراءة املبت�س ��رة� ،أو النظ ��رات ّ
�أو الآراء الفطرية ،التي تراكم كثري منها يف تاريخ من القراءات املت�شابهة.
و�أول مزالق قراءة ال�شعر القدمي هو اخللط بني ال�صحيح والزائف� ،إذ ي�شتبه
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على جمهور من متلقيه ما قاله ال�شعراء حقيقة ،وما قيل على �أل�سنتهم ،ثم يبنون
ي�صح �إر�سالها ،بل َه الأخذ بها.
على ذلك اخللط � ً
أحكاما و�آراء ال ّ
وعلي ��ه ف�إنّ على م ��ن ي�ص َغى �إلى قراءة ال�شعر ق ��راءة �صحيحة� ،أن يتن ّبه �إلى
م�سائل غاية يف الأهمية:
الأول���ى� :أن يك ��ون منه عل ��ى ُذ ْك ٍر �أن التز ّيد والنح ��ل وال�صناعة قد دخلت يف
ال�شع ��ر الق ��دمي ،لأ�سباب يعرفه ��ا املخت�صون ،بل حت ��ى ال�شداة يف ق ��راءة ال�شعر
اجلاهلي بخا�صة(.)1
وذلك التز ّيد والنحل خلطا ال�صحيح بالزائف .وجز ٌء من �صناعته واختالقه
وق ��ع يف القرنني الأول والث ��اين؛ مع قرب العهد به وب�أهله ،واقتدار العلماء والرواة
عل ��ى معرفته ،وكان مم ��ن اختلق وز ّور بع�ض �أبناء ال�شع ��راء ،الذين �صنعوا �شع ًرا
عل ��ى �أل�سن ��ة �آبائه ��م ،كداود بن مت ِّم ��م بن نويرة ،ال ��ذي روى �أبو عبي ��دة �أنه كان
ي�ستن�ش ��ده �شع َر �أبي ��ه« ،فلما ن ِفد...جعل يزيد يف الأ�شع ��ار...و�إذا كالم دون كالم
مت ّمم ،و�إذا هو يحتذي على كالمه»( ،)2وكذلك اتُّهم جمهور من الأعراب ب�صناعة
ال�شعر والغريب؛ تو�صّلاً �إلى مكا�سب ومنافع ،بعد �أن ر�أوا حر�ص الرواة عليهما.
وامل�س�أل ��ة مع �أبي عبي ��دة ه ّينة؛ لأنه ي ��درك ال�صحيح من املو ّل ��د املفتعل ،مع
أهل البادية ال�شع َر؛ وقدرتهم على د�سّ امل�صنوع يف
خطورة اختالق �أوالد ال�شعراء � ِ
ال�صحيح ،ولهذا قال ابن �سالم« :ولي�س ُي�شكل على �أهل العلم زيادة الرواة وال ما
و�ضع ��وا ،وال م ��ا و�ضع املو َّلدون ،و�إمنا ع�ضّ ل بهم �أن يق ��ول الرجل من �أهل البادية
�شك ُل َ
بع�ض الإ�شكال»(.)3
من ولد ال�شعراء� ،أو الرجل لي�س من ولدهم ،ف ُي ِ
ف� ��إذا كان ذل ��ك امل�صنوع ُي�ش � ِ�كل َ
بع�ض الإ�ش ��كال على ال ��رواة القدماء ،ف�إنه
ُي�شكل ك َّل الإ�شكال علينا ،وال �سيما من مل ي� ِأطر نف�سه على التم ّر�س بقراءة ال�شعر
املوثوق به.
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�إن ال ��ذي ال يع ��رف ال�شعر القدمي �سريت�ضي ن�سب ��ة ق�صائد كثرية �إلى �شعراء
معروف�ي�ن ،وهي عن ��د التحقيق ال ت�ص � ّ�ح ،ومنهم امر�ؤ القي� ��س وعنرتة واحلطيئة
عجلاً
وغريه ��م ،وه ��ا هنا مناذج من ال�شع ��ر املن�سوب �إليهم� ،أعر�ض له ��ا ً
عر�ضا ِ
ال�ستبانة وجه ر ّدها .فمن ذلك الالمية املن�سوبة �إلى امرئ القي�س ،ومطلعها:
لـمن ٌ
طلل بني ا ُ
ْ
فاجلبل
جل َد ّية

ٌّ
مي العهد طالت به الط َول
محل قد ُ

وفيه ��ا �أبيات مل يكن ن�سجها معه ��ودًا عند اجلاهليني ،وال لغته ��ا منتمية �إلى
معجمهم اللغوي ،وال �صورها وال �أخيلتها ،وبع�ض �أبياتها مل ِّو ٌح بال�صناعة النظمية
التي راجت فيما بعد القرن الرابع ،كقول ناظمها:
ت����ع���� ّل����ق ق���ل���ب���ي ط����ف����ل���� ًة ع����رب���� ّي���� ًة
ل���ه���ا م���ق���ل��� ٌة ل����و �أن����ه����ا ن����ظ���� َرت ب��ه��ا
لأ����ص���ب���ح م��ف��ت��و ًن��ا م��ع�� ًّن��ى ب��ح�� ّب��ه��ا

حل�� ْل ِ��ي وا ُ
َت�� َن�� َّع�� ُم يف ال�� ِّدي��ب��ا ِج وا َ
حل��لَ ْ��ل
�إل�����ى راه������بٍ ق���د ����ص���ا َم هلل واب��ت��ه ْ��ل
ك���� ْأن مل ي�صم هلل ي��و ًم��ا ومل ُي َ�ص ْل

بعدها عن لغة اجلاهلية ،على ما فيها من ركاكة الن�سج:
ومن لغتها الكا�شفة َ
قتلتِ الفتىالكنديَّ وال�شاع َرالذي
لمِ َه تقتلي امل�شهو َر وال�شاع َر الذي

�أق������� ّرتْ ل���ه ال���� ُّ���ش��� ّع���ا ُر ط����� ًّرا ف��ي��ا ل��ع ْ��ل
ي��ف�� ّل��ق ه����ام����اتِ ال���� ِّرج����ال ب�ل�ا وج ْ���ل

و�أن ��ت ترى تك ��رار (وال�شاعر ال ��ذي) يف ال�صدري ��ن ،وا�ستعم ��ال ُّ
(ال�ش ّعار)
�صح يف القيا�س -مل يرد يف معجم امرئ القي�س ،بل هو
جم ًع ��ا ل�شاع ��ر ،وهو -و�إن ّ
ن ��ادر اال�ستعمال عن ��د القدماء ،وترى اختتام البي ��ت الأول بجملة (فيا لعل) التي
اً
ات�صال دالل ًّيا ،ومل َت ْب ُد منا�سبته ��ا له .ثم انظر ا�ستعمال هاء
مل تت�ص ��ل مب ��ا قبلها
ال�سك ��ت يف ح�ش ��و الكالم ( َملهْ) ،وهي ال ت�أتي �إال عن ��د الوقف ،وال تغ ُفل عن حذف
النون من الفعل (تقتلي) بال �سبب �سوى �إقامة الوزن.
اللت والعجن الذي تقر�ؤه يف هذا النظم ال ّ
أرك:
ثم ا�شدد حيازميك لهذا ّ
فكم كم وكم كم ثم كم كم وكم وكم
فلو لو ولو لو ثم لو لو ولو ولو

ق��ط��ع��ت ال��ف��ي��ايف وامل���ه���ام���ه مل � ْ
أزل
ْ ()4
دنا دا ُر �سلمى كنتُ �أو َل من و�صل
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قت بعد ذلك –وقد قر�أت �شعره احلقّ � -أنها المرئ القي�س؛ فراجع
ف� ��إن �ص ّد َ
ذوق ��ك ومعرفتك ،ولوال �أن �أطيل يف نقل هذا الف�ساد؛ لوقفت بك على �أبيات غاية
علي �أن �أ�س ّود ال�صحف بها ،و�أن �أقذي الأب�صار بر�ؤيتها.
يف ال�سخف والركاكة ،يع ّز ّ
وهذه الق�صي ��دة امل�صنوعة ملحقة بديوان امرئ القي� ��س يف الق�سم املن�سوب
�إليه ،ومل يروها العلماء الذين رووا ديوانه ،ومل ت َِرد يف �أ�صول الديوان املخطوطة(.)5
و�أخبار امرئ القي�س � ً
أي�ضا يكتنفها كثري من الغمو�ض ،وفيها �أ�شعار« ،وللعلماء
يف ه ��ذا ال�شع ��ر وحتقيق ن�سبته �إليه �أق ��وال معروفة م�شه ��ورة»( ،)6ومنها خربه مع
َعبي ��د بن الأبر�ص( )7الذي في ��ه �أنه لقيه فقال له عبيد :كي ��ف معرفتك بالأوابد؟
فقالِ � :ألق ما �أحببت .فكان مما جرى بينهما �أنْ قال عبيد:
ال ي�ستطيع ل��ه��نّ النا�س تـ َ ْم�سا�سا

ما ال�سود والبي�ض والأ�سماء واحدة

فقال امر�ؤ القي�س:

تلك ال�سحاب �إذا الرحمن �أر�سلها

فقال عبيد:

ما القاطعات لأر�ض ال �أني�س بها

ر ّوى بها من ُمحول الأر�ض �أيبا�سا
ت����أت���ي ����س���را ًع���ا وم����ا ي��رج��ع��ن �أن��ك��ا���س��ا

فقال امر�ؤ القي�س:

تلك الرياح �إذا ه ّبتْ عوا�صفها

فقال عبيد:

ما احلاكمون بال �سمع وال ب�صر

فقال امر�ؤ القي�س:

تلك امل��وازي��ن وال��رح��م��ن �أنزلها

ك���ف���ى ب����أذي���ال���ه���ا ل���ل�ت�رب ُك�� ّن��ا���س��ا
وال ل�سان ف�صيح يعجب النا�سا
رب ال�بري��ة ب�ين ال��ن��ا���س مقيا�سا

وه ��ذا احلوار جزء م ��ن اخلرب الوارد يف (الل�س ��ان)( )8و(بدائع البدائه)(،)9
وعنهم ��ا نق ��ل محمد �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم يف حتقيق ��ه لديوان ام ��رئ القي�س(،)10
12 11 10
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وجعل ��ه يف امللحق بديوان ام ��رئ القي�س يف ق�سم �سماه (ال�شعر املن�سوب �إلى امرئ
القي� ��س مما مل ي ��رد يف �أ�صول الديوان املخطوطة)(ُ ،)11
وخ ُل� � ّو الأ�صول املخطوطة
من هذا اخلرب والأبيات يثري ّ
ال�شك يف �صحتها ،وال �سيما �أن ق�صائد امرئ القي�س
منقولة عن علماء ورواة �أثبات.
أي�ضا يف ديوان َعبيد بن الأبر�ص بتحقيق ح�سني ن�صار( ،)12نقلاً
وورد اخلرب � ً
ع ��ن (الل�سان) ون�شرة َلي ��ال ( )Lyallللديوان� ،إ�ضافة �إلى مراجع حديثة ال ُيتَّخذ
�أمثاله ��ا م�ص ��د ًرا لتحقي ��ق ال�شعر القدمي ،مث ��ل (جم ��اين الأدب) للوي�س �شيخو،
و(رو�ض ��ة الآداب) لإ�سكن ��در �أبكاريو�س ،والأول َظ ِنني مته ��م ،ثبت عليه االدعاء،
والتحريف املتع ّمد ،والكذب.
وبع�ض ال�شعر الذي في ��ه (حوا�شي ابن ب ّري على
و�أق ��دم م�صدر له ��ذا اخلرب ِ
ال�صح ��اح)( ،)13وابن ب ��ري متو ًّفى �سنة 582ه� �ـ ،ومنه نقل اب ��ن منظور وعلي بن
ظاف ��ر الأزدي ،وه ��ذا يعني �أن تدوي ��ن اخلرب مت�أخر ج ًّدا عن زم ��ن رواية ال�شعر،
وفح�ص ��ه ،وتدوينه ،و�إذا طال العهد بني اخل�ب�ر وال�شعر ،وزمن تدوينهما ،ت�س ّرب
اخللط واال�ضطرابّ ،
وتدخل اخليال ،و�أنهك الن�سيانُ الرواة عن النقل ال�صحيح.
وه ��ذه املحاورات ال�شعري ��ة ي�صعب نقلها على ما قيل ��ت ،ويع�سر �أن تبقى�-إن
�صح ��ت -على ما �أن�ش�أها ال�شاع ��ران ،ويبعد وقوعها يف الأغل ��ب؛ لأن العالقة بني
ّ
وخ�صام ��ا ،ول َعبيد تعيري المرئ القي�س ،بعد املعركة التي
ال�شاعري ��ن كانت عداوة
ً
ُقت ��ل فيه ��ا �أبوه( ،)14وف�ض�ًل اً�ا على ذلك جند فيه ��ا ما يباين لغ ��ة اجلاهليني ،ولغة
و(رب
هذي ��ن ال�شاعرين بخا�صة ،ففيه ��ا �ألفاظ وتراكيب �إ�سالمي ��ة (الرحمن)ّ ،
الربية) ،يقول ح�سني ن�صار« :و ُي َ�ش ّك يف منافرة عبيد بن الأبر�ص امر�أ القي�س...
لورود بع�ض الألفاظ والأفكار الإ�سالمية فيها»( ،)15بل �إن لفظ (الرحمن) بخا�صة
و(رب الرب ّية)
مما ثب ��ت �أن اجلاهليني ال يعرفونه ،قال تعال ��ى :ﮋﮍﮎﮏﮊّ ،
تركيب مل ي�ستعمله اجلاهليون � ً
أي�ضا ،على ما هداين �إليه النظر.
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ويف الأبي ��ات ما ي�شي ب�أن �صانع اخلرب غري عارف بلغة امرئ القي�س ،فتعبريه
بـ(كفى ب�أذيالها للرتب ُك ّنا�سا) بارد ركيك ،ال يتفق مع ما ُيعرف من �شعره اجلزل
الفخم.
وم ��ن ال�شع ��راء الذي ��ن كرث اخلل ��ط يف ن�سب ��ة ال�شع ��ر �إليهم عن�ت�رة؛ لأن له
�شخ�صيتني� :شخ�صية حقيقية ،و�شخ�صية �أ�سطورية ،وكثري مما جاء يف الأ�سطورة
ي�صح لعنرتة ،غ�ي�ر �أن �أكرثه ركيك ،مبتذل
م�صن ��وع ،ويف بع�ض ��ه جودة ،ولكنه مل ّ
الألفاظ ،مكرور املعاين ،ويف بع�ضه ما ينبئ بر ّده � َ
أول وهلة؛ �إذ مل يكن منتم ًيا �إلى
ن�س ��ج ال�شعر اجلاهلي ،وال ما بعده يف الق ��رن الأول ،وهاهنا �شواهد تك�شف وتقنع
ب�إذن اهلل.
لق ��د ن�سبوا �إلي ��ه ق�صيدة يف مدح ك�سرى( ،)16ف�أين الدليل على �أنه وفد عليه؟
ت�صح( ،)17وما وقع ه ��ذا �إال لأنه ُخلط بني �شخ�صيتيه
وق�صائ ��د �أُخ ��ر يف املديح مل ّ
احلقيقي ��ة والأ�سطورية ،و�شخ�صيته الثانية متف ّلتة من التاريخ ،قافزة على املنطق
والعق ��ل ،ومن قر�أ �سريت ��ه ال�شعبية �أدرك ذلك ،ولي�س ه ��ذا عج ًبا ،بل العجب من
باحث�ي�ن مل يف ّرق ��وا ب�ي�ن ال�شخ�صيتني ،ومل يتث ّبت ��وا ،فخلطوا ،و�أ�س ��ا�ؤوا �إلى تراثه
ال�شعري.
م�ص ��و ٌغ على �أمناط ق�صائد
وم ��ن املد َرك َبداه� � ًة �أن جملة من املن�سوب �إليه ُ
بيت َع ْمر بن كلثوم:
م�شهورة ،فمن ذلك هذا البيت املذ ِّك ُر َ
()18

�إذا ب����ل����غ ال�����ف�����ط�����ا َم ل����ن����ا ����ص���ب ٌّ���ي

ت���خ��� ّر ل����ه �أع����ادي����ن����ا �����س����ج����ودا

(وطاعنت عن ��ه َ
اخليل حتى
بيت لدريد ب ��ن ال�ص ّم ��ة:
ُ
والبي ��ت امل�أخ ��وذ م ��ن ٍ
بيت للمتنبي:
تبددت)( ،)19وهذا البيت امل�صوغ على منط ٍ
وال م�����ال �إال م����ا �أف���������ادك َن���ي��� ُل���ه

ث��ن��ا ًء وال م ٌ
���ال مل��ن ال ل��ه جم��� ُد

وهذا البيت الذي ُ�سلخ من املتنبي � ً
أي�ضا:
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()20

ي���ل ُّ���ذ غ���رام���ه���ا وال�����وج����� ُد ع��ن��دي

وم���ن ي��ع�����ش ْ��ق ي��ل�� َّذ ل��ه ال����غ����را ُم

()21

والعجيب �أن تن�سب ق�صيدة م�شهورة لل�شريف الر�ضي �إليه:
لغري ال ُعال مني القِلى والتج ّن ُب

()22

أرغب
ولوالال ُعالماكنتيفالعي�ش� ُ

ولن يرتدد عارف النمط اجلاهلي ،وال �سيما عند عنرتة ،من ر ّد هذه الركاكة:
���ش��اب ر�أ����س���ي ف�����ص��ار �أب��ي��� َ��ض ل��و ًن��ا

ب��ع��دم��ا ك����ان ح��ال�� ًك��ا ب���ال�������س���واد

ِ ()23

فقوله�( :صار � َ
أبي�ض لو ًنا) ح�شو وركاكة تعبري؛ ال�ستغناء املعنى بقوله�( :شاب
عجزه فح�شو �آخر ،ال يقوله �شاعر جميد كعنرتة!ومثله ال�شطر الذي
ر�أ�سي) ،و�أما ُ
ي�ص ّرح ب�أنه لناظم مت�أخر( :وال �أُبقي لع ّذايل اً
جمال)( ،)24وكذلك هذا البيت الذي
(ع ْرين) مبعنى (�أعرين):
فيه خط�أ لغوي يف ا�ستعمال ِ
عِ رين جناحك وا�ستعر دمعي الذي

�أف ـ ـن ــى وال يـ ـفـ ـن ــى لــه ج ــريـ ـ ـ ـ ُ
ـان!

()25

وكذلك قوله الذي حوى حل ًنا يف (انعاين) و�صوابها (ان َعني):
ن��ا���ش��دت��ك َ
ط�ي�ر احل��م��ام �إذا
اهلل ي��ا َ

وهذا البيت:

���ك �أي��������ا عُ���ب���ي���ل��� ُة ك������ َّل ي�����و ٍم
ع���ل���ي ِ

ر�أيتَ يو ًما ُحمو َل القو ِم فانعاين

()26

()27

�����س��ل�ا ٌم يف �����س��ل�ا ٍم يف ������س��ل��ا ِم

بل �إن �صانعي �شعره مل يتح ّرجوا من االقتبا�س من القر�آن الكرمي:

ورد ًة م��ـ��ـ��ث��ـ��ـ��ـ�� َل ال��ـ��ـ��ـ�� ِّده��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��انِ

ف�������������إذا م������ا الأر� ُ
����������������ض �����ص����ارت

()28

(عبيلة)
ومم ��ا يو َقف به يف ال�شعر امل�صنوع على عنرتة ك�ث�رة ا�ستعمال لفظ ُ
بالت�صغري ،وترخيم ا�سمها َ
(عبل)( ،)29وهما مال ٌذ ملن �صنعوا ال�شعر على ل�سانه؛
لإكمال وزن� ،أو الدعاء �صحة الن�سبة.
وبع� ��ض ال�شع ��ر امل�شهور املت ��داول مل تثب ��ت ن�سبته �إلى عن�ت�رة ،ومنه البيتان
امللحقان مبعلقته:
ول��ق��د ذك����ر ُت����كِ وال����رم����ا ُح ن��واه ٌ��ل

مني و ِب ُ
ي�ض الهند تقط ُر من دمي
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ف������وددت ت��ق��ب��ي�� َل ال�����س��ي��وف لأن��ه��ا

مل�����ع�����تْ ك�����ب�����ارق ث�����غ�����رك امل���ت���ب���� ّ���س ِ���م

� ْإذ مل ي ��ردا يف الن�سخ ��ة املوثوق بها من ديوانه( ،)30ومل ين�سبهما �إليه �أحد من
العلم ��اء املعروفني بتدقيقهم ،وم ��ا �أكرث ما نقف على �أبيات ت�ض ��اف �إلى ق�صيدة
�صحيحة الن�سبة! كهذا البيت الذي ُجعل مطل ًعا:
ي���ا ع���ب��� َل �أي�����ن م���ن امل��ن��ي��ة م��ه��رب��ي

()31

�إن ك��ان رب��ي يف ال�سماء ق�ضاها

و�أنتق ��ل �إلى �شخ�صية �أخرى ،ك�ُثلرُ ُ
حمل ال�شعر عليها ،وهي �شخ�صية علي بن
�أب ��ي طال ��ب ر�ضي اهلل عنه ،ومن ع ��رف ال�شعر القدمي حقّ املعرف ��ة �أمكنه ر ّد ُج ّل
ي�صح له �سوى القليل ،بل النادر،
الديوان املن�سوب �إليه ،لأنه -و�إن قال ال�شعر -مل ّ
و ُنقل عن بع�ض العلماء �أنه مل يثبت لعلي �سوى بيتني( ،)32وقد يكون يف هذا مبالغة،
ٌ
كا�شف املعرفة ب�أنه قد ُحمل عليه ما مل ي ُقل.
ولكنه
ولنت�أم ��ل هذا الن َف�س التحقيقي يف النظر �إلى ال�شعر املن�سوب �إليه ،وهو ن َف ٌ�س
يج ��در �أن ي�صاحب قارئ ال�شعر القدمي :جاء يف (تاج العرو�س)« :ومنه قول� أمري
امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل تعالى عنه فيما روي عنه:
ت��ل��ك��م ق��ري�����ش مت��� ّن���اين لتقتلني
ف������إن ه��ل��ك��تُ ف���ره ٌ���ن ذم���ت���ي ل��ه�� ُم

ف�ل�ا ور ِّب������ك م���ا ب������ ّروا وم����ا ظ��ف��روا
ب������ذات َو ْدق����ي����ن ال ي��ع��ف��و ل���ه���ا �أث����� ُر

ي�صح عندنا �أنه ر�ضي اهلل عنه تكلم ب�شيء
قال �أبو عثمان املازين النحوي :مل َّ
م ��ن ال�شعر غري هذين البيت�ي�ن ،وهكذا نقله املرزباين يف تاريخ النحاة عن يون�س:
�صح عندن ��ا ،وال بلغنا �أنه قال �شع� � ًرا �إال هذين البيتني ،ك ��ذا يف �شرح �شواهد
م ��ا ّ
املغني يف مبحث (كل) .و�سبق لل�صاغاين مثل ذلك عن املازين يف تركيب (روق)،
و�ص ّوبه الزمخ�شري رحمه اهلل تعالى.
قوي لديهم ،و�إال فقد ورد عنه�:أنا الذي �سمتني
ق ��ال �شيخنا :ولعل �سند ذلك ٌّ
�أمي حي ��د َر ْه ،الأبيات ،ونقل عن ��ه امل�صنف يف (خي�س) �شع� � ًرا وتواتر عنه:محم ٌد
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النب � ُّ�ي �أخي و�صه ��ري الأبيات ...وغري ذلك مما كرث و�ش ��اع ،بحيث �إن النفو�س ال
تطمئ ��ن �إل ��ى �أنه مل يقل غ�ي�ر هذين البيت�ي�ن ،ال �سيما وقد قال ال�شعب ��ي :كان �أبو
بك ��ر �شاع ًرا ،وكان عمر �شاع� � ًرا ،وكان عثمان �شاع ًرا ،وكان عل ��ي �أ�شعر الثالثة.
ونقلهاحلافظ �أبو عمرو بن عبد الرب ...وذكر مثله جماعة ،و ُن�سب �إليه من �أ�شعار
احل َكم وغريها �شيء كثري ،واهلل �أعلم ،انتهى.
ِ
قلت [القائل الزبيدي] :ويروى � ً
أي�ضا عنه ر�ضي اهلل عنه �أنه قال يوم خيرب:
دون����ك����ه����ا م���ت��رع������ ًة ِده�����اق�����ا

ك����أ� ً���س���ا ُزع����ا ًف����ا ُم���� ِزج����ت ُزع���اق���ا

 ...وق ��ر�أت يف تاري ��خ حلب البن العدمي ما ن�صه :و�أخ ��رج يعقوب بن َ�ش ّبة بن
خلف بن �سامل ،حدثنا وهب بن جرير ،عن ابن اخلطابي محمد بن �سواء ،عن �أبي
جعفر محمد بن مروان �أن عل ًّيا قال:
مل��ن راي����ة ����س���ودا ُء ي��خ��ف��ق ظ ُّلها
ّ
ال�صف حتى يقيلها
فيوردُها يف
جزى اهلل قو ًما قاتلوا يف لقائهم

�إذا ق���ي���ل َق����د ّْم����ه����ا ُح���� َ���ض ُ
�ي�ن ت��ق�� ّدم��ا
ح��ي��ا� َ��ض امل��ن��اي��ا ت��ق��ط�� ُر امل َ
����وت وال��دم��ا
ل����دى امل����وت قِ���� ْد ًم����ا م���ا �أع����� ّز و�أك���رم���ا

و�أخ ��رج �أي�ضا ب�سنده �إلى �أب ��ي عبد اهلل �إبراهيم بن محمد ِن ْف َطويه ،واحل�سن
اب ��ن محم ��د ب ��ن �سعيد الع�سك ��ري .قال :ومم ��ا يروى لعل ��ي بن �أب ��ي طالب ر�ضي
ال�س� � ّدي :كانت رايته حمراء
اهلل عن ��ه( :ملن راية �س ��وداء ...الأبيات) ،قال :وقال ُّ
ب�صفني ،فت�أمل ذلك»(�.)33أ.هـ
فج ّل ��ه مو�ضوع ،ولغته ومعاين �أكرثه م�ص ِّرحة
و�أم ��ا الديوان املطبوع املتداولُ ،
ب�أن ��ه لي� ��س من زم ��ان عل � ّ�ي وال يداني ��ه ،ق ��ال الزركلي�«:أما م ��ا يروي ��ه �أ�صحاب
الأقا�صي�ص من �شع ��ره وما جمعوه و�س ّموه (ديوان علي بن �أبي طالب) ،فمعظمه،
علي ال
�أو كلّ ��ه مد�سو� ��س عليه»( .)34ويذهب عم ��ر فروخ �إلى �أن �أكرث م ��ا ُن�سب �إلى ٍّ
ينط ��ق ع ��ن بالغته ،ووج ُه ال�ص ��واب ،على ما قال� ،أن عل ًّي ��ا كان مقتد ًرا على قول
ال�شعر ،ولكن �أكرث ما ُن�سب �إليه منحول(.)35
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ويج ��در التنب ��ه �إلى اخللط بني ال�شعر ال�صحيح لعل ��ي ر�ضي اهلل عنه وال�شعر
املن�س ��وب �إلى علي ب ��ن �أبي طالب القريواين (القرن اخلام� ��س) الذي ُن�سبت �إليه
الق�صي ��دة امل�شه ��ورة (النا� ��س من جه ��ة التمثيل �أ ْكف ��ا ُء)( ،)36ث ��م �إن ن�سبة بع�ض
العلماء ال�شع َر �إلى علي ت�أتي محوطة باحلذر ،فكث ًريا ما نقر�أُ ( :يعزى �إليه ،ويقال
�إنه لعلي ،واهلل �أعلم ب�صحة ذلك).
ت�صح ،ولي�س من �شك «يف
وكذل ��ك ُحمل على احلطيئة �شعر و�أخبار ُكرثى مل ّ
�أن املبالغ ��ة قد �أ ّثرت يف هذه الأحاديث �آثا َرها»( ،)37وح�سبنا الق�صيدة الق�ص�صية
امل�شهورة:
وطاويثالثعا�صبالبطن ُم ْرمِ لٍ

ب ـت ـيــها َء لــم يعــرف بـها �ساكن ر�ســما

وه ��ي من املنحول بال �شك؛ لأن �ألفاظه ��ا وتراكيبها لي�ست من لغة احلطيئة،
ون َف ُ�سه ��ا الق�ص�ص ��ي بعي ��د عما ُع ِه ��د يف �شعره ،ف�ض�ًللاً على ما فيها م ��ن مبالغة
يف ت�صوي ��ر الكرم خارج� � ٍة عن طريقة احلطيئ ��ة ،وعن �سبيل ال�شع ��راء الآخرين
أهم �سبب لر ّدها -مل تثب ��ت يف ديوانه الذي
يف زمان ��ه وم ��ا قبله .ثم �إنها -وه ��ذا � ّ
و�صلن ��ا ،ولهذا جعلها املحقق يف الق�سم امللحق بالدي ��وان ،واعتمد يف �إثباتها على
ن�ش ��رة جولدت�سيه ��ر ( )IgnácGoldziherللديوان ،وجعله ��ا يف نهاية الق�صائد
واملقطوعات التي �أخ ّلت بها مخطوطات الديوان(.)38
وم ��ن النق ��د العلمي الذي ُو ّجه �إلى هذه الق�صيدة ما قال ��ه فواز اللعبون�« :إن
م ��ن قر�أ �شعر احلطيئة وخربه �أدرك �أن �أ�سلوب هذه امليمية ال يقرتب من �أ�سلوبه،
و�أن فك ��رة �إكرام ال�ضيف بتقدمي حلم ب�ش ��ري �إليه فكرة غري م�ألوفة عند العرب،
بل هي م�ستوحاة بت�صرف من ق�ص�ص الفداء املوجودة يف الثقافات غري العربية،
ومنه ��ا ق�ص ��ة �إبراهيم و�إ�سماعي ��ل عليهما ال�س�ل�ام ،وق�ص�ص �أخ ��رى تدور حول
تق ��دمي الب�ش ��ر قرابني للآلهة ،وهذا كله ال �صلة له بالك ��رم ،و�إطعام ال�ضيف ،و�أن
اً
اكتمال يده�ش نقاد الق�صة
بنية الق�صيدة الق�ص�صية بني ��ة نا�ضجة ،تكاد تكتمل
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�أنف�سهم ،وهذا مل يكن متحق ًقا يف زمن احلطيئة ،وال يف اجليل الذي تاله»(.)39
نف�سه �أقوله عن ق�صائد مفردة ُن�سبت �إلى م�شهورين ،كهذه الق�صيدة
وال�شي َء َ
اخللي مل ��ا فيها ،دون �أن يقف عند
املن�سوب ��ة �إل ��ى جميل بثينة ،ورمبا طرب املتلقي ّ
حتقيق ن�سبتها ،وفيها:
خ��ل��ي��ل ّ��ي �إن ق��ال��ت ب��ث��ي��ن�� ُة م���ا له
ٌ
م�شغول ل ُع ْظم الذي به
�أتى وهْ و
بثينة ُتزري بالغزالة يف ال�ضحى
لها مقلة ك��ح�لا ُء جن�ل�ا ُء خِ ْلق ًة
دهَ��ت��ن��ي ب���� ُو ٍّد ق��ات��لٍ وهْ ����و ُمتلفي

�أت���ان���ا ب�ل�ا وع�����دٍ ؟ ف���ق���وال ل���ه���ا :لها
ال�سها َ�سها
ومن بات طو َل الليل يرعى ُّ
�إذا ب����رزت مل ُت��� ْب���قِ ي���و ًم���ا ب��ه��ا ب��ـ��َه��ا
ك������أن �أب����اه����ا ال���ظ���ب ُ���ي �أو �أ َّم����ه����ا َم��ه��ا
()40
وك��م قتلتْ ب��ال��و ّد َم��ن َو ّده���ا َده���ا

�إن هذه ال�صناعة البديعية مل تكن نتاج ع�صر جميل ،ومل يكن ال�شعراء حتى
نهاي ��ة القرن الرابع ،على وجه التقريب ،ك ِلف�ي�ن با�ستيالد التجني�س وح�شو ال�شعر
به� ،إال عند نفر قليل منهم ،ومتى ق ّر هذا عند املتلقي حكم ب�أن الق�صيدة مت�أخرة
ع ��ن القرن الرابع يف الغالب .والناظ ��ر يف الن�شرة التي حوت هذه القطعة يجدها
غ�ي�ر معروفة امل�ص ��ادر� ،إذ مل يبينّ النا�شر من �أين ا�ستقى هذا الديوان ،فال ن�سخ
مخطوطة اعتمد عليها ،وال تخريج للق�صائد من م�صادر! �أما ح�سني ن�صار الذي
�أخ ��رج ديوان جمي ��ل � ً
أي�ضا ،ف�أثبت القطع ��ة ،و�أحال �إلى حي ��اة احليوان للدمريي
(ت808ه� �ـ) ال ��ذي مل يعزُها( ،)41وقال� :إنه مل يجدها يف غ�ي�ره ،ونقل عن العقاد
ا�ستن ��كار ن�سبتها �إلى جميل ،و�أن مما ي�أباه الذوق والعقل �أن ُتن�سب �إليه( .)42وكان
ن�صار ،يف مقدمة عمله� ،أ�شار �إلى �أنه ال يثق ب�أن ك ّل ما يف ديوان جميل له(.)43
وه ��ذه احلجج وحدها كافية ل ��ر ّد الن�سبة ،ف� ��إذا �أ�ضفنا �إليها خل� � ّو املد ّونات
القدمية من ذكرها ،ون�سبتها �إلى جميل؛ ازددنا ثقة واطمئنا ًنا �إلى �أنه مل ي ُف ْه بها.
وم ��ن الق ��راءة احل�صيفة لل�شع ��ر القدمي ج� � ُّ�س اجلمل والرتاكي ��ب ،واحلكم
عليها� ،أتنتمي �إلى لغة القدماء �أم ال؟ �إن البيت الوارد يف المية ال�سمو�أل:
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وم���ا م���ات م��ن��ا ���س��ي�� ٌد ح��ت��ف �أن��ف��ه

وال ُط��������� ّل م����ن����ا ح����ي����ث ك�������ان ق���ت���ي��� ُل

يح ��وي جملة (مات حت ��ف �أنفه) ،وهي جملة مل يقلها �أح ��د قبل النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم( ،)44وال�سمو�أل جاهلي ،وينبني عليه احلكم ب�أن البيت مقحم على
�صح حك ��م بع�ض الباحثني ب�أن الق�صيدة ك ّله ��ا ال ت�صح ن�سبتها
الق�صي ��دة ،ورمبا ّ
�إل ��ى ال�سمو�أل ،ولهم على هذا دالئل وحج ��ج مهمة يف مقام متحي�ص ن�سبة ال�شعر
القدمي(.)45
الثانية :ينبغي لدار�س ال�شعر القدمي� ،أن يدرك �أن عب ًثا كث ًريا نال منه ،تو ّلى
ِك�ْب�رْ ه طائفة ممن لب�سوا م�سوح العلم ،و�أ�ضم ��روا الد�سّ والتحريف ،ومنهم بع�ض
الآب ��اء الي�سوعيني الذين تعم ��دوا الإف�س ��اد والت�شويه ،كلوي�س �شيخ ��و ذي التاريخ
احلاف ��ل بالتحريف ،وح�سبنا �أن ننظر يف كتبه (�شعراء الن�صرانية يف اجلاهلية)
و(�شع ��راء الن�صرانية بعد الإ�سالم) ،و(الن�صرانية و�آدابها بني عرب اجلاهلية)
حت ��ى ن ��درك �أنه مل ينطل ��ق م ��ن منطلقات علمي ��ة ،بل �ساق ��ه ن َف�س ��ه الن�صراين
املتع�صّ ��ب ،حت ��ى �إن م ��ارون عبود انتقده وق ��ال« :كان التعميد بامل ��اء ،ف�إذا به قد
�ص ��ار باحلرب»( .)46وقال عمر ف ��روخ« :كان الأب لوي�س �شيخو �-صنع اهلل به ما هو
هم له �إال �أن يثب ��ت �أن �شاع ًرا من ال�شعراء
�أهل ��ه -ين ّق ��ب وين ّقر ويجهد نف�سه ،وال ّ
اجلاهليني كان ن�صران ًّيا»(.)47
ومل يق ��ف حتريف ��ه عند ال�شع ��راء املوغلني يف القدم ،بل بل ��غ �شعراء القرنني
الث ��اين والثالث ،فلم ي�سل ��م �شعر البحرتي من التحري ��ف لغايات تع�صبية ،فقوله
مثلاً ( :ذكروا بطلعتك النبي فهللوا) �صار عند �شيخو( :ذكروا بطلعتك الر�شيد،)..
(وخرجت يف برد النبي مذ ّك ًرا)�ُ ،ص رّي( :يف ُبرد اخلطيب)( ،)48قال �أحمد
وقول ��ه:
َ
تيم ��ور بعد �أن عر�ض لهذه التحريفات� :إن �س ��وء احلظ ق�ضى على هذه الق�صيدة
�أن يختارها الي�سوعيون يف كتابهم (جماين الأدب) ،ف ْل ُيتَن ّبه لذلك التحريف ،ف�إن
كثريين من الن�شء يثقون بكتبهم؛ فيقعون فيما ح ّرفوه وب ّدلوه(.)49
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و�أ�ش ��ار عمر فروخ �إلى �أنه بدا ل�شكري في�صل الذي ُعني بديوان �أبي العتاهية
�أن الي�سوعيني تالعبوا ب�شعر �أبي العتاهية ،فغريوا كلمات ،وو�ضعوا مكانها غريها،
وحذفوا جملة من الألفاظ الإ�سالمية ،مثل (محمد) ،و(ال �شريك له) ،و�أنهم �إذا
مل يت� �� ّأت لهم حتري ��ف البيت ،حذف ��وه( .)50وقبله قال �أحمد �شاك ��ر« :وهم [يعني
الآباء الي�سوعيني] قو ٌم ال يوثق بنقلهم ،لتالعبهم ،وتع�صّ بهم ،وحتريفهم»(.)51
ومن �أجل ذلك كان كالم فروخ عن ه�ؤالء امل�ش ِّوهني العابثني �شديدً ا ،قال عن
كت ��اب (الآداب العربية) جلرج� ��س كنعان« :من احرتام العل ��م ،ومن ال�سرت على
�صاحب ��ه �أال ُيذ َكر ،ومثل هذا يقال يف كتا َب ْي (�شع ��راء الن�صرانية قبل الإ�سالم)،
و(�شع ��راء الن�صراني ��ة بعد الإ�سالم)...ف�إن ه ��ذه الكتب ك ّلها ُبني ��ت على �أ�سا�س
فا�سد»(.)52
الثالث���ة :معرفة �أن ذلك ال�شعر نقله العلماء بالروايات والأ�سانيد ،مثلما ُنقل
احلديث النبوي ال�شريف؛ لأنه ر�أوه عل ًما ُيتح ّمل و ُي�س َند �إلى رواته ،ويمُ ا ُز �صحيحه
م ��ن منحوله؛ ولذل ��ك وجدنا دواوين جمه ��ور من القدماء منقول ��ة� ،أو م�شروحة،
برواي ��ة علماء ثق ��ات( ،)53فديوان امرئ القي� ��س نقله ورواه و�شرح ��ه علماء ع ّدة،
والطو�سي ،و�أبي حامت ال�سج�ستاين ،وابن قتيبة ،والقايل ،وانتقى منه
كالأ�صمعي،
ّ
الأعل ��م َّ
ري برواية �أبي حامت عن الأ�صمع ��ي( ،)54ولل�س ّكري عناية بق�صائد
ال�ش ْن َت َم ّ
ام ��رئ القي� ��سْ � ،إذ انتقى �سب ًعا و�ست�ي�ن ق�صيدة ،من مختل ��ف الروايات ،ون�سخها
�أح ��د العلماء يف القرن ال�ساد� ��س ،نقلاً عن �أ�صل مكتوب بخط الوزير املغربي(.)55
النحا�س ال ��ذي �صنع ديوانه ،جام ًعا بني روايت ��ي الأ�صمعي و�أبي
وكذل ��ك فعل ابن ّ
عبي ��دة و�آخرين ،وفيه ين�ص على ا�سم ال ��راوي ،و�أحيا ًنا ي�شري �إلى من يدفع ن�سبة
الق�صيدة� ،أو ينكرها� ،أو يحكم بنحلها(.)56
وم ��ن امل�شهورين الذي ��ن ُعني العلماء ب�شعرهم زه�ي ٌ�ر� ،إذ �صنع ثعلب ديوانه،
واحلطيئ ��ة ال ��ذي روى ديوان ��ه و�شرحه اب ��نُ ال�س ّكيت( ،)57وكذل ��ك جند يحيى بن
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م ��درك الطائي ي�صنع (ديوان �شعر حامت و�أخب ��اره) ،مرو ًّيا عن ه�شام بن محمد
الكلب ��ي ،م�ضي ًفا بع� ��ض ال�شعر والأخبار التي مل يروها اب ��ن الكلبي( .)58و�أما �شعر
�شرحا للأعلم ال�شنتمري ،و�آخر لأبي بكر البطليو�سي(.)59
عنرتة ،فنجد عليه ً
وكذل ��ك جند ديوان عروة بن الورد ب�صنعة ابن ال�س ّكيت ،ويف جملة �أخبار �أن
العلماء ُعنوا بروايته ،و�أن بع�ضهم قر�أه على �أبي عبيدة و�أبي حامت(.)60
وخال�صة الأمر �أن ذلك ال�شعر مل يكن ه َملاً  ،و�أن له رواة ،ومد ّققني فاح�صني،
ر ّدوا املنح ��ول منه ،و�أبقوا ال�صحيح ،وما اختلفوا فيه هو من اجليد الن�سج ،الذي
مل يقطعوا فيه بر�أي واحد.
الرابعة:التن ّب ��ه �إلى ا�ضطراب ن�سبة جمهور م ��ن ال�شعر القدمي ،وتعدد ن�سبة
الق�صي ��دة الواح ��دة �إلى غري �شاع ��ر ،وتداخل بع�ضه يف بع�ض ،وه ��ذا يقت�ضي �أن
يتتبع الدار�س ن�سبة ال�شعر ،و�أن يلوذ مبا ُحققت ن�سبته منه ،و�أن ي�سعى �إلى حتقيق
التدهدي يف الأَ ْ�شفاء .وها
م ��ا مل ُيحقق ،حتى يبني �أحكامه على َعزازٍ  ،وينجو من َ
هنا منوذجان :امليمية املن�سوبة �إلى الفرزدق (هذا الذي تعرف البطحاء وط�أتَه)،
فهي مداخلة ب�أ�شعار �أخرى للحزين الكناين ولغريه ،وللأ�صفهاين �أبي الفرج كالم
مهم يف هذا الأمر( .)61والثاين :همزية مطلعها:
�إين و�إن ك���ان اب ُ
كا�شحا
����ن ع��م َ��ي
ً

ل��ـ�� ُم��ـ��ق��اذ ٌِف م���ن خـ ـل ــفه وورائ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ِه

فهي من�سوب ��ة �إلى الراعي النمريي( ،)62وال ُهذيل ب ��ن َم ْ�ش َجعة ال َبوال ّ
ين ،و�أبي
و�سماك ب ��ن خالد الطائي(،)65
وع ْمر بن ال َّن ِبي ��ت الطائي(ِ ،)64
َعروبة امل ��دين(َ ،)63
وطريف بن متيم العنربي(.)66
وتداخل ال�شعر وتعدد ن�سبته معهود يف ال�شعر القدمي؛ لأ�سباب لي�س هذا مقام
يعجل الدار�س باحلكم والنظر النقدي ،حتى ي�ستيقن من
ب�سطها ،وامله ��م هنا �أال َ
�صحة الن�سبة ،ولو بالرتجيح وغلبة الظن.
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اخلام�س���ة :رف ��ع الوهم املقذوف يف الأفه ��ام بوعورة ال�شع ��ر القدمي مطل ًقا،
وال �سيم ��ا اجلاهل � ّ�ي ،وذلك حكم جائر ،ف�إن فيه �شع ًرا �سه�ًلقاً رقرا ًقا ،ك�أمنا قيل
يف ي ��وم النا�س هذا ،وال�شواهد �أكرث من الع ّد ،و�أق�صى من الإح�صاء ،ودونك َ
قول
املث ّقب العبدي يف نونيته املف�ضل ّية:

مت�������� ّر ب����ه����ا ري�����������ا ُح ال���������ص����ي����ف دوين
خ��ل�اف����ك م�����ا و�����ص����ل����تُ ب���ه���ا مي��ي��ن��ي
������ي�����ر �أ ُّي�������ه�������م�������ا ي���ل���ي���ن���ي
�أري��������������د اخل َ
()67
�أم ال�������ش��� ُّر ال������ذي ه����و ي��ب��ت��غ��ي��ن��ي

ف���ل��ا ت������عِ������دي م������واع������ َد ك������اذب������اتٍ
ف�����������إين ل������و ت���خ���ال���ف���ن���ي ����ش���م���ايل
وم�������ا �أدري �إذا مي����م����ت �أم��������� ًرا
��������ي�������ر ال����������ذي �أن����������ا �أب���ت���غ���ي���ه
�أ�أخل ُ

وقول عبد قي�س بن ُخفاف يف مف�ضليته:
واع���ل��� ْم ب����أن ال�����ض��ي َ��ف ُم��ـ��خ�ِبُرِ ُ �أه��ل��ه

ب��ـ�� َم�� ِب��ي��تِ ل��ي��ل��ت��ه و�إن مل ُي�������س����ألِ

()68

ويكفي لإحقاق هذا �أن ُتطا َلع كتب املختارات كـ(املف�ضليات) ،و(الأ�صمعيات)،
مطواعا.
�سمحا
ً
وكتب احلما�سة؛ ف�إنك واج ٌد �شع ًرا غزي ًراً ،
ويت�ص ��ل بهذا رف�ض بع�ض الأح ��كام ال�شائعة،كالقول ب� ��أن ال�شعر ك ّله ّ
رق بعد
ُ
الإ�سالم ،فقد بقيت فيه وعورة ،و�إن تل ّب�س ُ
التوقف
بع�ضه بالر ّقة والإ�سماح ،وكذلك
ع ��ن قبول الق ��ول بغياب الفخر اجلمعي بع ��د الإ�سالم ،ور ُّد الق ��ول ب�شيوع الهجاء
بالنقائ� ��ص النف�سية ،والهجاء برقة الدي ��ن ونحو ذلك ،ف�إن �أهاجي النقائ�ض وما
اخل ْلقي املقذع ،واالبتهار والبهتان.
دار يف فلكها متـرعة بالهجاء ِ
ال�ساد�سة� :إدراك �أن ال�شعر ال تعرف معانيه ودالالته �إال مبعرفة تاريخ العرب،
وعا ِدهم ،و�أوابده ��م ،ومعتقداتهم ،ولغتهم؛ ومن �أجل ذلك ال ن�ستطيع فهم بع�ض
املعاين والدالالت� ،إال مبعرفة �سابقة لتاريخهم وطرق تفكريهم ونحو ذلك ،فقول
اخلن�ساء مثلاً :
لـ ّما ا�ستبانتْ �أ َّن �صاح َبها ث�� َوى

ح����لَ����ق����تْ وعَ������ َّل������تْ ر�أ� َ�����س�����ه�����ا ب���� ِ���س���ق���ابِ

لن ُيفهم �إال �إذا عرفنا �أن املر�أة يف اجلاهلية ،كانت «�إذا مات زوجها ،حلقت
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نف�سها ،وو�ضعته ��ا على ر�أ�سها،
دم ِ
ر� َأ�سه ��ا ،وخم�ش � ْ�ت وجهها ،وح ّمرت قطن� � ًة من ِ
النا�س �أنه ��ا م�صابة ،و ُي�س َّمى
و�أخرج � ْ�ت ط ��رف قطنتها من خرق قناعه ��اِ ،ليعلم ُ
ال�سقاب»(.)69
ذلك ِ
و�سوف نفهم قول ذي الإ�صبع العدواين:
يا عمرو �إن ال تد ْع �شتمي ومنق�صتي

�أ�ضر ْبك ُ
حيث تقول الهام ُة :ا�سقوين

()70

�إذا عرفن ��ا �أن العرب اعتق ��دوا �أن الإن�سان �إذا ُقت ��ل ،ومل ُيطالب بث�أره ،خرج
م ��ن ر�أ�سه طائ ٌري�سمونه الهامة ،وظ ّل ي�صيح على قربه :ا�سقوين! ا�سقوين! �إلى �أن
ي�ؤخذبث�أره(.)71
ولن ن�ستوعب داللة قول الآخر:

تب ّغى ابن ُكوز وال�سفاه ُة كا�سمها ل���� َي����� ْ����س����ت����ا َد م���ن���ا � ْأن � َ����س���� َن����ون����ا ل��ي��ال��ي��ا
()72
ف�لا ت��ط�� ُل�� َب�� ْن��ه��ا ي��ا اب َ
النبي اجل��واري��ا
����ن ُك����و ٍز ف���إن��ه غ��ذا ُ
النا�س م�� ْذ ق��ام ُّ

حتى نت�أ ّمله طوي�ًل اً�ا ،ونفزع �إلى ُ�ش ّراحه ،فاال�ستياد طل ��ب ال�سيادة بالإ�صهار
�إليهم ،ولكن ال�شاعر يقول� :إن تزويجك �إحدى بناتنا مث ُل و�أدها ،وقد ترك النا�س
الو�أد مذ جاء الإ�سالم(.)73
ولن نعرف حق املعرفة كث ًريا من دالالت ال�شعر �إال مبراجعة كتب املعاين ،وقد
خ�صها بع�ض العلم ��اء بت�صنيفات مفردة ،كابن قتيبة يف (كتاب املعاين الكبري)،
و�أ�شار �إليها �آخرون يف ذكر �أوابد العرب ،ونحوها.
ومبعرف ��ة لغ ��ات القبائل ندرك املعاين ،ونتجنب اخلل ��ط ،ففي قول �أبي املث ّلم
الهذيل:
ه���� ّب����اط �أودي����������ة ح���� ّم����ال �أل����وي���� ٍة

�����ش����هّ����اد ان������دي������ة � ِ�����س�����رح�����ان ف���ت���ي���انِ

لي�س املراد بال�سرحان الذئب ،بل الأ�سد ،على لغة هُ ذيل(.)74
ومعرف ��ة لغ ��ة ال�شعراء يف تل ��ك الأزمن ��ة مهمة ج� � ًّدا ،وبها قد يحك ��م بوقوع
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التحريف �أو الت�صحيف ،ورمبا ُر ّد ال�شعر كله؛ لأنه ال ينتمي �إلى معجمهم ال�شعري،
�إن قول الفرزدق:
ل���ع���م���ري لأع�����راب�����ي�����ة يف مِ َ
���ظ��� ّل���ة

ت��ظ�� ّل ب��� َرو َق���ي ب��ي�� ِت��ه��ا ال���ري��� ُح ت ُ
ـخفق

(م َظ ّلة)؛ لأن ��ه مقحم على املعنى ،وله ��ذا �أرى �أنه
ي�ستدع ��ي النظ ��ر يف لفظ ِ
(م َ�ض ّلة) ،وهي القفر الذي ُي َ�ض ّل فيه ،وم ��ا �أقربه من لغة الفرزدق،
مح� � ّرف ع ��ن َ
(م َظ ّلة)،
وم ��ا �أ�ش� � ّد ا�ستدعاء املعنى �إي ��اه! وال �سيما �أن قول ��ه (بيتها) يغني ع ��ن ِ
وقراءته بال�ضاد ت�ضيف �إلى املعنى ،ولي�س كذلك �إن ُقرئ بالظاء.
ورمب ��ا ّ
تك�شف للقارئ م ��ا يف ال�شعر من حتريف �إذا �أعم ��ل ذهنه يف ال�سياق،
واملعنى ،فقول ع ْم ِر بن معدي كرب يف �صفة الفر�س:
�إذا م��ا ج���رى ق��ل��ت (���ش��وذان�� ًق��ا)

�����������ش
�����ح�����ى م�������ن ال���������واب���������لِ احل�����اف ِ
ت�����ن ّ

ُكتبت في ��ه الكلمة على �أنها اثنتان (�شوذا) و( َنقا) ،ونقل املحقق عن هام�ش
الإكلي ��ل :ال�شوذ :ولد الظبي ،معروف ،ثم قال« :بل غري معروف...والنقا :الكثيب
م ��ن الرم ��ل»( ،)75وتعليقت ��ه الأولى �صحيحة ،ولك ��ن �شرحه للنقا يعن ��ي �أنه فهمها
م�ستقلة ،واحلق �أن الكلمة مح ّرفة عن ُ
(�سوذانق) ،وهو ال�صقر(.)76
(�شوذا ِنق) �أو ُ
(تنحى) لأدرك خط�أه.
ولو نظر يف ال�ضمري امل�سترت يف ّ
ال�سابع���ة :احل ��ذر من االن�سي ��اق خلف التحلي ��ل الفني املك ��رور الذي ينخدع
أبيات ،وا�ست�سقى
بظواه ��ر الن�صو�ص،ويف خرب ُن َ�صي � ٍ�ب
ال�شاعر وقد وقف «عل ��ى � ٍ
ِ
بلنب �أو ماءٍ ف�سق ْت ��ه ،وقالت�َ :ش ِّب ْب بي ،فق ��ال :ما ا�س ُمك؟
م ��ا ًء،
ْ
فخرجت جاري� � ٌة ٍ
قالت :هن ٌد ،فنظر �إلى جبل ،وقال :ما ا�سم هذا الع َلم؟ قالت :ق ًنا ،ف�أن�ش�أ يقول:
حب هندٍ ومل �أكنْ
أحب َق ًنا من ِّ
� ُّ
بطن ذي َق ًنا
�أال �إن بالقيعانِ من ِ
�أروين َق��� ًن���ا �أن���ظ��� ْر �إل���ي���ه ف���إن��ن��ي

�أب�������ايل� :أ ُق�����ر ًب�����ا زاده ُ
اهلل �أم ُب��ع��دا
ل��ن��ا ح���اج��� ًة م���ال���تْ �إل��ي��ن��ا ب���ه ع�� ْم��دا
�������ب َق���� ًن����ا� ،إين ر�أي��������تُ ب����ه ه��ن��دا
�أح ُّ

ف�شاعت ه ��ذه الأبياتُ ُ ،
وخ ِطبت اجلاري ُة من �أجله ��ا ،و�أ�صابت اجلاري ُة خ ًريا
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ب�شع ��ر ُن َ�صي � ٍ�ب فيها»( .)77يف هذا اخلرب ما ي�ؤ ّيد َ
بع�ض م ��ا �أرى ،فهذا ال�شعر �س ْم ٌح
رقي ��ق ،ميكن �أن ُي َح َّم َل من �صدق اللوعة و�شدة اله ��وى ما ُيح َّمل ،ورمبا عمد ناق ٌد
غاف ٌل عن املنا�سبة �إلى اال�ستدالل بتكرار ا�سم اجلبل ( َق ًنا) �أربع ِمرا ٍر على �صدق
�ضرب من التل ّذذ بذكر مكان ا�سم املحبوب! ومن �أجل هذا كان ال ب ّد
احل � ّ�ب ،و�أنه ٌ
من معرفة �سبب قول ال�شعر؛ كيال يتو ّرط الدار�س يف كالم ال قيمة له.
ويف ق ��راءة ال�شعر الب َّد من معرف ��ة املوا�ضع ،وتتبع الأحداث والوقائع املت�صلة
بها ،و�أماكن �إقامة ال�شاعر الذي ُيدر�س �شعره ،وكم وقع بع�ض الدار�سني يف هفوات
وه َنات؛ لأنهم مل يربطوا ال�شرح والنقد بالتاريخ واملوا�ضع والأيام والأن�ساب ،وقبل
َ
ذلك كله مبنا�سبة ال�شعر.
الثامن���ة� :أن عل ��ى قارئ ال�شعر �أال يقنع بالقراءة العجلى ،التي مت ّر بال�سطح،
وال تغو� ��ص يف العم ��ق� ،أو الت ��ي تكتف ��ي بالأح ��كام العامة اجلاهزة مم ��ا َث ِقف من
قب � ُ�ل ،بل علي ��ه �أن ي�ستثمر ما يف الن�صو�ص من �إ�ش ��ارات تاريخية ،وعالمات ،ويف
الن�صو� ��ص الالحق ��ة وقفات تعيد ق ��راءة ال�شعر على هُ دً ى م ��ن الت�أمل والنظر يف
�سياقاته و�أ�شباهه ونظائره.
النجا�شي احلارثي:
قال
ّ

ورك�����بٍ ي��ح��ب��ون ال���رق���اد بعثتهم
����رف ك�����أن ُق��ت��و َده��ا
وق��م��ت �إل����ى ح ٍ
وم��اء كلون الغ ِْ�سل قد ع��اد �آج ًنا
وج ُ
���دت عليه ال��ذئ َ��ب يعوي ك�أنه
ذئب ،هل لك من ف ًتى
فقلت له :يا ُ
ف��ق��ال :ه���داك اهلل ل��ل��ر���ش��دِ � ،إمن��ا
ف��ل�����س��تُ ب����آت���ي���ه وال �أ���س��ت��ط��ي�� ُع��ه
َ
احلو�ض� ،إين ترك ُته
فقلت :عليك
ف َ
���ط��� ّر َب ي�����س��ت��ع��وي ذئ���ا ًب���ا ك��ث�ير ًة
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بال�س ْحلِ
ع��ل��ى الح���ب يعلو ال َأح����� ّزة َّ
دق �أع�����ن ُ
�إذا ّ
����ي ع���ل���ى ف��ح��لِ
�����اق امل����ط ِّ
ُ
ق��ل��ي��لٍ ب���ه الأ�
�����ص�����وات يف ب���ل���دٍ َم ْ���ح���لِ
خ��ل��ي�� ٌع خ�لا م��ن ك��� ّل م���الٍ وم���ن �أه���لِ
ي���وا����س���ي ب�ل�ا م ٍّ
����ن ع��ل��ي��ك وال ُب ْ���خ���لِ
دع َ
���������وت مل�����ا مل ي������أتِ�����ه �����س���� ُب���� ٌع ق��ب��ل��ي
والكِ ا�سقِني �إن كان م��ا�ؤك ذا ف�ضلِ
ال�س ْجلِ
ويف �صفوِه ف�ض ُل ال َق ُل ِ
و�ص من َّ
ُ ْ ()78
��دتٌّ ،
وع ُ
فكل من ه��واه على �شغل

618

�إن النظ ��ر يف هذه الق�صيدة على �أنها و�ص ��ف للقاء ال�شاعر بالذئب فح�سب،
�إه ��دا ٌر لقيمتها املعنوية العالية ،وهذا النظر يغ ��دو �سطح ًّيا ًّ
ه�شا ،ال يعطي الن�صّ
وا�ضحا،
ما ي�ستحق من الت�أمل .و«الفن العظيم...ينقل �إلى كثريين معنى �سطح ًّيا
ً
ويحتفظ للقليلني مبجموعة �أكمل من الأعماق»(.)79
وال ��ذي يبدو يل �أن الق�صيدة رمز للحياة القائمة على ال�صراع ،والذئب فيها
رم ��ز ال�شر ،وهو كذل ��ك يف ُج ّل الق�صائد الت ��ي ورد فيها ،هو رم ��ز للعدوان ،وهو
وهلم ج ًّرا ،ولكنّ ال�شاعر يقدم مبح ��اورة الذئب خال�صة ما تقوم
�ض� � ّد الإن�س ��انّ ،
ب ��ه احلي ��اة :فقد اعرتف بوج ��ود ال�ضد (الذئ ��ب) ،و�أق ّر له بح ّق ��ه يف احلياة ،ثم
ح َكم ب� ��أن حياتَيهما لن تقوما �إال باال�شرتاك يف خ�ي�رات احلياة ،فوجود �أحدهما
وا�ستعال�ؤه لن ينفي وجود الآخر ،فما من �سبيل �إال �أن ي�صطلحا ،حتى يعي�شا.
فالق�صيدة (�إن�سانية) تخاطب كل قارئ ،مق ّدمة فكرة (التعاي�ش) ،م�ضمرة
�أنْ ال بقاء للإن�سان �إال مع غريه ،و�أن حياته الفردية ُ
مح�ض ا ّدعاء.
ويك�ش ��ف �أهمي ��ة النظر من هذا اجلانب ما جند من ذك ��ر للذئب يف ق�صائد
تلح على �أن العداوة ال تعني ا�ستم ��رار ال�صراع ،و�أن احلياة يف حاجة �إلى
�أخ ��رىّ ،
املهادنة واملهاودة ،يقول الفرزدق يف ذئبيته امل�شهورة:
ع�سالٍ وما كان �صاح ًبا
و� َ
أطل�س ّ
فلما دنا قلت :ا ْد ُن دو َنك� ،إنني
فبتُّ �أ���س�� ّوي ال���زاد بيني وبينه
ف��ق��ل��تُ ل���ه مل���ا ت�� َك��� ّ��ش��ر ���ض��اح�� ًك��ا
َّ
تع�ش ف�إن واثقتني ال تخونني
ذئب والغدر كنتما
و�أنت امر�ؤ يا ُ
رينا ن ّبهتَ
تلتم�س القِرى
ولو غ َ
ُ
ُّ
وكل رفي َق ْي ك ِّل رحلٍ و�إن هما

دع��������وت ب�����ن�����اري َم����� ْوهِ ����� ًن�����ا ف�����أت����اين
و�إي�����������������اك يف زادي مل�����������ش��ت��رك�����انِ
ع����ل����ى �������ض������و ِء ن���������ا ٍر م���������ر ًة ودخ���������انِ
وق�����ائ����� ُم ���س��ي��ف��ي م����ن ي������دي مب���ك���انِ
���ب ي�صطحبانِ
ن��ك��ن م��ث�� َل م��ن ي��ا ذئ ُ
�أُ َخ�������� َّي����ي���ن ك�����ان�����ا �أُر� ِ������ض������ع������ا ب���ل���ب���انِ
�أت����������اك ب�������س���ه���م �أو �����ش����ب����ا ِة � ِ����س����ن����انِ
()80
ت��ع��اط��ى ال��ق��ن��ا ق��وم��اه��م��ا �أخ�������وانِ
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والذئ ��ب هنا هو ذئ ��ب النجا�شي؛ لأنه رمز للآخر امل�ص ��ا ِرع ،وكلمة الفرزدق
تعن ��ي �أنه يهادن ال�ض ّد ،بل َي ْقريه ،لي�أمن جانب ��ه ،وتن ّب ْه �إلى �أنه ختم هذه القطعة
م ��ن ق�صيدته بالبي ��ت الذي �أر�سله حكم ��ة ومثلاً (وك ّل رفيق � ْ�ي ،)...وذلك يوجز
املراد الذي يع ّمم القول ،وال يخ�صّ ه بذئب لقيه يف ال�صحراء.
اخل َرق ُّ
الط َهوي:
ويواجهنا هذا الذئب الرمز يف قول ذي ِ
�أمل ت��ع��ج ْ��ب ل���ذئ���بٍ ب����ات ي��ع��وي
ح�����س��ب��تَ ُب����غ����ا َم راح���ل���ت���ي ع��ن��ا ًق��ا
وه����ات����ف���� ٍة لأَ ْط������ َري������ه������ا ح��ف��ي ٌ��ف
ف���ل���و �أين رم���ي��� ُت���ك م����ن ق���ري���بٍ
ول����ك����ن����ي رم�����ي����� ُت�����ك م������ن ب���ع���ي���دٍ
ع��ل��ي��ك ال�������ش���ا َء ����ش���ا َء ب��ن��ي مت��ي ٍ��م

ل�����ي������ؤ ِذ َن ���ص��اح�� ًب��ا ل���ه ب���ال��� َّل���ح���اقِ
غ���ي���رك ب���ال��� َع���ن���اقِ
��������ب ِ
وم�����ا ه����ي َوي َ
وزرقٍ يف م��������ر ّك��������ب�������� ٍة ِدق���������������اقِ
ل���ع���اق���ك ع�����ن دع�������اء ال�����ذئ�����بِ ع�����اقِ
ف���ل���م �أف����ع����ل وق������د �أوه������ن������تُ ���س��اق��ي
()82
ف����ع����اف���� ْق����ه ف������إن�����ك ذو عِ ��������ف��������اقِ
()81

فوجه الع ��داوة ،والتحزّم للقاء العدو ،وته ُّدده و�إغرا�ؤه بغريه ،ك ّل ذلك ظاهر
يف ه ��ذه القطع ��ة ،وي�ؤ ّكد الر� َأي يف رمزية القول ما خت ��م به؛ لأنه انعطف �إلى ذكر
هم
خ�صوم ��ه (بني متيم) ،وهذا ال مينع �إرادة الداللة احلقيقية يف مالقاته ذئ ًبا ّ
عب عن ذلك -مل ُيهمل �إر�سال القول �صا ً
حلا ملخاطبة ك ّل ذي
بناقت ��ه ،ولكنه ْ �-إذ رّ
عداوة.
وم ��ن ّثم يجدر النظ ��ر يف ال�شعر القدمي م ��ن هاتني الزاويت�ي�ن� ،إرادة مع ًنى
حقيقي ،و�إرادة مع ًنى رمزي عام.
ويت�ص ��ل بهذا مراجعة امل�س َّلمات ،فم�س�ألة ابتداء الق�صيدة اجلاهلية باللوحة
الطللي ��ة لي�ست مطلقة ،فهي يف بع�ض الق�صائ ��د( ،)83والأدق �أن ُيقال� :إن االبتداء
بذك ��ر الأط�ل�ال منه ��ج يف بع� ��ض ال�شعر فح�س ��ب ،وت�ص ّف � ْ�ح دواوي ��ن جمهور من
ال�شع ��راء جتد تَ�ص ��داق ذلك .بل �إن االبت ��داء بالغزل مل يكن ه ��و الغالب ،وانظر
يف (املف�ضلي ��ات) و(الأ�صمعيات) و(جمه ��رة �أ�شعار العرب) وغريها جتد مناذج
كثرية.
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وكذل ��ك �أقول� :إن ِذكر الن�ساء يف مقدم ��ات الق�صائد القدمية لي�س كله اً
غزل
بهن،فبع� ��ض الأ�سم ��اء رموز ،واحلقيقة ه ��ي اال�ستثناء.والدليل عل ��ى ذلك تكرار
�أ�سماء ب�أعيانها (ليلى ،هند� ،سلمى� ،سعاد ،)...وي�شهد مل�س�ألة ذكر املر�أة رمزًا ال
حقيق ��ة ،ما نقله ابن ر�شي ��ق� ،إذ قال :ولل�شعراء �أ�سما ٌء ِتخ ُّف على �أل�سنتهم ،وحتلو
يف �أفواههم ،فهم كث ًريا ما ي�أتون بها زو ًرا� ،أي ا ّدعا ًء ،نحو ليلى وهند( ،)84وي�شهد
له � ً
أي�ضا ما ُنقل من كرثة الق�صائد التي تبد�أ بـ(بانت �سعاد) ،حتى قيل� :إن ُبندا ًرا
الك َرج � ّ�ي يحفظ �سبعمئة ق�صيدة كلها تبد�أ بـ(بانت �سعاد)( ،)85ولذلك قال مالك
الباهلي:
ّ
وم���ا ك���ان طِ ��ـ��ب��ـّ��ي ُح�� َّب��ـ��ه��ا غ��ي��ـ�� َر �أن��ه

()86

ُيقا ُم بـ(�سلمى) للقوايف �صدو ُرها

وم ��ن ّثم قال طه ح�س�ي�ن� :إن �أ�سماء الن�ساء يف �شعر بع�ض ال َغ ِزلني هي �أ�سما ٌء
«اتخذه ��ا ال�شعراء لهذا املثل الأعلى الذي كان ��وا يلتم�سونه ،ويطمحون �إليه ،حني
احلب...املثل الأعلى يف اجلمال واحلب واللني والرقة وال َّد َعة»(.)87
كانوا يتغ ّنون ّ
ث ��م �إنن ��ا جند كرثة �أ�سم ��اء الن�س ��اء عند �شع ��راء حكماء( ،)88كزه�ي�ر ولبيد
والنابغة ،وعند من مل ُيعرفوا بهوى فيهنّ  ،وال تعلق ،وك ّل ذلك �شاهد على �أن ا�سم
املر�أة مرموز به ،ال مرادة حقيقته(.)89
والنق ��اد واملتلق ��ون القدماء مدركون لهذا؛ ولذلك كان ��وا ينظرون يف مالءمة
اال�سم وجر�سه ،وال يقولون مثلاً  :من �صاحبة هذا اال�سم؟ وكيف ر�ضيه �أهلها لها؟
ك�إنكار بع�ضهم على جرير اختيار ا�سم ( َبو َزع) ،يف قوله:
وتقول َب��وز ُع قد دببتَ على الع�صا

هـ ـلاّ ه ـ ــزئــتِ بـغـ ـ ـ ـي ـ ــرنا يا َب ــو َز ُع

لأنه لفظ غري �شعري ،فيه غرابة وج�ساوة ،ال تالئم الغزل(.)90
َ
تروي�ض القريحة ،وما
الغزلني مل َي ْع� � ُد
وبع� ��ض الغ ��زل الذي ُع ّد به قائلوه من ِ
كان �إال ا�ست ��درا ًرا للمع ��اين ،وجتربة للقول ال�شعري يف ه ��ذا الغر�ض ،ي�شهد لهذا
ق ��ول احلارث ب ��ن خالد املخزوم � ّ�ي ،وقد قيل له بع ��د مقتل زوج ام ��ر�أة كان يكرث
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كنت معتقدً ا ملا
النا�س �أين ُ
الت�شبي � َ�ب بها :لو خطبتَها .فقال� :إين لأك ��ره �أن ّ
يتوهم ُ
�أقول فيها(.)91
ومل يك ��ن احلارث ن�سيج وحده يف ذلك� ،إذ �شاركه جمهور من ال�شعراء الذين
وجدوا َ
رائجا -وال �سيما يف القرن الأول يف حوا�ضر احلجاز وبع�ض البوادي-
الغزل ً
فاتخذوه م�سل ًكا ،ل ُي�شهروا به ،واخت�صّ وا به ،مثلما اخت�صّ غريهم بالهجاء(.)92
وظل جمهور من ال�شعراء يتخذون الغزل و�سيل ًة ال غاية ،وجعلت طوائف منهم
ا�سم املر�أة رمزًا ،ال ُتراد حقيقته ،وكانوا فيه طرائق قددًا ،فمنهم من اتخذه رمزًا
و�صيه طوائف من
الكتم ��ال احلياة بوجود املر�أة ،ومنهم من جعل ��ه رمزً ا للخمر ،رّ
ال�صوفي ��ة رمزً ا هلل ،تعالى عن ذل ��ك ،وعلى هذا ينبغي ملن يدر�س ال�شعر �أن يتنبه
�إل ��ى ه ��ذه الرموز ،و�أن يحذر حتمي ��ل ال�شعر ما ال يحتمل ،فلي� ��س كل ذكر لأ�سماء
الن�ساء اًّ
دال على الغزل (الذي هو هوى الن�ساء والتعلق بهنّ ).
�أق ��ول� :إن �أغل ��ب م ��ا ُ�س ّمي غ � اً
�زل مما يظه ��ر يف مطالع الق�صائ ��د اجلاهلية
كمل به ال�شاعر
وم ��ا بعدها يف قرون ع ��دة ،مل تكن املر�أة فيه �إال رمزً ا لطلب م ��ا ُي ِ
وج ��وده( ،)93واملر�أة �أع ّز ما يكتمل به الوج ��ود الإن�ساين ،فهو يبد�أ بذكرها ،ال على
حب وع�ش ��ق ،بل كان ذلك �إمي ��ا ًء �إلى انطالق
�أن ��ه متعل ��ق منها به� � ًوى� ،أو واقع يف ّ
احلياة بها ،ولذلك تنطلق الق�صيدة بذكرها(.)94
ولأن الق�صيدة لوحة حيوية ،ينطلق كثري من ال�شعراء بعد ذكر املر�أة �إلى و�صف
الرحل ��ة والناقة ،وهما من �أ�س� ��س الوجود ،فبهما ُت�ص ّور حي ��اة النجعة واالرحتال
باق
الغالب ��ة على العرب .وبو�صف الرحلة واالنتجاع ُيكمل ال�شاعر �أمر بقائه ،فهو ٍ
م ��ا كان منطل ًق ��ا يف هذه احلياة� ،ساع ًيا يف مناكبها ،ثم قد يعنّ له و�صف ال�صيد،
وه ��ذا كثري عنده ��م ،ويف هذا تعري ٌج على بيان �أن احلياة �صراع م�ستم ٌّر ،قد يكون
�صراع ��ا م ��ع �إن�سان �آخر (هجاء �شخ� ��ص �أو قبيلة� ،أو و�ص ��ف معركة ونحو ذلك)
ً
�صراعا مع احليوان والطبيعة (و�صف ال�صيد وامل�صيد وال�صحراء).
�أو
ً
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وليكم ��ل ال�شاعر وجوده املادي ي�صف املمدوح الذي يهب الأعطيات� ،أي يكون
�سب ًبا ال�ستمرار احلياة ،وقد يكون املمدوح متخيّلاً  ،وهكذا.
�إن ق ��راءة ال�شعر القدمي محفوفة بكثري م ��ن الإ�شكاالت ،وما مل ُيد ّمث قار ُئه
توعر منها ،باالطالع الوا�سع ،والتنب ��ه �إلى تلك املعامل وال�صوى ،وغريها مما
م ��ا ّ
كتبه علماء وباحثون ،فلن يق ّدم �شي ًئا ذا بال فيما يكتب عنه ،واهلل ويل التوفيق.
الهوامش:
(*) �أ�ستاذ الأدب والنقد ،يف كلية اللغة العربية ،بجامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية .الريا�ض.
(ُ )1يراج ��ع م ��ا يت�صل بهذه امل�س�أل ��ة فيطبقات فحول ال�شع ��راء ،البن �سلاّ م ،وم�ص ��ادر ال�شعر اجلاهلي
وقيمته ��ا التاريخي ��ة ،لنا�صر الدين الأ�س ��د ،ودرا�س ��ات امل�ست�شرقني حول �صح ��ة ال�شعر اجلاهلي،
لعبدالرحم ��ن ب ��دوي ،ويف ال�شعر اجلاهلي ،لط ��ه ح�سني ،ونق�ض كتاب يف ال�شع ��ر اجلاهلي ،ملحمد
اخل�ضر ح�سني.
()2طبق ��ات فحول ال�شعراء.48-47 ،ابن �سلاّ م ،قر�أه و�شرح ��ه محمود �شاكر ،مطبعة املدين ،القاهرة،
د.ط (1974م).
()3امل�صدر ال�سابق.47-46 ،
()4دي ��وان ام ��رئ القي�س .466 ،حتقيق محم ��د �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار املع ��ارف ،القاهرة ،ط الرابعة
(1984م).
()5انظر :امل�صدر ال�سابق.470-466 ،
()6امل�صدر ال�سابق 7 ،من مقدمة املحقق( .بت�صرف ي�سري)
()7و ُروي �أنه ��ا وقع ��ت بينه وبني احلارث الي�شكري �أو التو�أم الي�شك ��ري .وورد منها بيت املطلع فح�سب �أو
عجزُه يف ب�ضعة م�صادر ،وهو �صري ٌح يف مخاطبته احلارث:
ُ
ُ
ً
����و�����س ت�����س��ت��ع�� ُر ا���س��ت��ع��ارا
���ب وه�� ًن��ا
�أح������ا ِر �أري������ك ب���رق���ا ه ّ
ك���ن���ار جم َ
انظر :كتاب �سيبويه ،254/3 ،حتقيق عبدال�سالم هارون ،واملخ�ص�ص ،444/16 ،ابن �سيده ،قدم
فجال ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،ط الأولى1417 ،هـ1996/م ،والر�سالة
له خليل �إبراهيم ّ
ال�شافية يف وجوه الإعجاز(،592 ،ملحقة بدالئل الإعجاز ،عبدالقاهر اجلرجاين ،قر�أه وعلق عليه
محم ��ود �شاك ��ر ،مطبعة املدين ،القاه ��رة ،ومكتبة املدين ،ج ��دة ،ط الثالث ��ة1413 ،هـ1992/م)،
وحتري ��ر التحبري.341-340/1 ،ابن �أب ��ي الإ�صبع امل�صري ،حتقيق حفن ��ي محمد �شرف ،املجل�س
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الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية ،جلنة �إحياء الرتاث ،د.ط ،القاهرة1383 ،هـ1963/م.
( )8ل�سان العرب (جم�س).
()9بدائع البدائه.15-13 ،علي بن ظافر الأزدي ،حتقيق :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،املكتبة الع�صرية،
�صيدا ،بريوت1413 ،هـ1992/م.
( )10ديوان امرئ القي�س.461 ،
( )11امل�صدر ال�سابق.455 ،
( )12دي ��وان عبيد بن الأبر�ص .72 ،حتقيق :ح�سني ن�ص ��ار ،ن�شر م�صطفى البابي احللبي ،القاهرة ،ط
الأولى1377 ،هـ1957/م.
()13انظ ��ر :التنبي ��ه والإي�ض ��اح عم ��ا وقع يف ال�صح ��اح .303-302/2 ،اب ��ن ب ّري ،حتقي ��ق :عبدالعليم
الطح ��اوي ،مراجع ��ة :عبدال�سالم ه ��ارون ،الهيئة امل�صري ��ة العامة للكتاب ،القاه ��رة ،ط الأولى،
1981م.
( )14انظر :ديوان عبيد بن الأبر�ص.135 ،
( )15امل�صدر ال�سابق.72 ،
()16انظ ��ر� :شرح ديوان عنرتة ب ��ن �شداد ،142 ،املكتبة الثقافية ،بريوت ،د.ط ،د.ت ،وديوان عنرتة بن
�شداد .176 ،اعتنى به و�شرحه حمدوط ّما�س ،دار املعرفة ،بريوت ،ط الثانية1425 ،هـ2004/م.
()17انظر :ديوان عنرتة بن �شداد (طما�س).184 ،
(� )18ش ��رح دي ��وان عنرتة بن �شداد (الثقافية) ،45 ،وانظر في ��ه بيتًا م� ً
أخوذا من مف�ضلية عبد قي�س بن
ُخفاف.100 ،
()19امل�صدر ال�سابق.51 ،
()20امل�صدر ال�سابق.47 ،
()21دي ��وان عنرتة بن �شداد (طما�س) ،169 ،و�شرح ديوان عن�ت�رة بن �شداد (الثقافية) .134 ،ومطلع
الق�صيدة � ً
أي�ضا للمتنبي ،ومع هذا جعلوه لعنرتة!
وج�������������س������ ٌم ال ي������ف������ارق������ه ال������ َّ�����س�����ق�����ا ُم
ف���������ؤاد ال ي�����س��ل��ي��ه املُ��������دا ُم
(�)22ش ��رح ديوان عن�ت�رة للخطيب التربيزي .26 ،قدم ل ��ه وو�ضع هوام�شه وفهار�س ��ه جميد طراد ،دار
الكتاب العربي ،بريوت ،ط الأولى1412 ،هـ1992/م.
(�)23شرح ديوان عنرتة بن �شداد (الثقافية) ،53 ،وانظر مناذج �أخرى.143 ،133 92 ،
(�)24شرح ديوان عنرتة للخطيب التربيزي.82 ،
()25ديوان عنرتة بن �شداد (طما�س).182 ،
()26امل�صدر ال�سابق.179 ،
()27ديوان عنرتة بن �شداد (طما�س) ،174 ،و�شرح ديوان عنرتة بن �شداد (الثقافية).140 ،
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()28دي ��وان عن�ت�رة بن �شداد (طما�س) ،176 ،و�شرح ديوان عنرتة بن �ش ��داد (الثقافية) .141 ،و ُن�سب
�إلى امرئ القي�س � ً
أي�ضا:

وق�������������������������������دور را������������س�����������ي�����������ات

وج������ف������ان ك����اجل����واب����ي

ويف حترير التحبري ،440/3 ،نقل قول بع�ضهم� :إنه من �صنع بع�ض الزنادقة.
()29انظر� :شرح ديوان عنرتة بن �شداد (الثقافية) ،98 ،82 ،76 ،70 ،69 ،68 ،وديوان عنرتة بن �شداد
(طما�س) ،174 ،169 ،165 ،و�شرح ديوان عنرتة للخطيب التربيزي 81 ،27 ،متثيلاً ال ح�ص ًرا.
()30وه ��ي الت ��ي �أخرجها محمد �سعيد مول ��وي رحمه اهلل ،عن ن�سخ خطية� ،أما ن�ش ��رات ديوانه الأخرى
فكلها غري موثوق به ،ومنها ( ُمنية النف�س يف �أ�شعار عنرتة عب�س) لإ�سكندر بك ،طبعت يف بريوت،
1881م ،ون�شرة املكتبة الثقافية ،يف بريوت ،بال تاريخ ،وهي من الرداءة مبو�ضع ،ون�شرة بدر الدين
حا�ض ��ري ومحمد حمامي ،عن دار ال�شروق العربي ،يف ب�ي�روت 1412هـ1992/م ،و�شرح للخطيب
التربي ��زي لأ�شعاره �أخرجه جميد طراد ،عن دار الكتاب العربي ،يف بريوت1412 ،هـ1992/م ،ومل
يبني فيه ما املخطوطات التي اعتمدها يف �إخراج الكتاب! ويبدو �أنه �سلخ ما ن�سبه �إلى التربيزي من
ن�ش ��رة مول ��وي! ون�شرة حمدوط ّما�س ،عن دار املعرفة ،يف ب�ي�روت1425 ،هـ2004/م ،وهذه الن�شرة
�أ�ضي ��ف �إليها ق�سم (�شعره امل�شكوك يف �صحت ��ه) ،ون�شرة محمد معروف ال�ساعدي ،عن دار الكتب
العلمية يف بريوت2009 ،م ،ون�شرات �أخرى ال تخرج عن هذا احلكم العام.
( )31ديوان عنرتة بن �شداد (ط ّما�س).57 ،
()32انظر :تاج العرو�س (ودق).
()33تاج العرو�س (ودق) .و�أطلت النقل لأهميته يف هذا ال�سياق.
()34الأعالم .296/4 ،الزركلي ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط اخلام�سة1400 ،هـ1980/م.
()35انظ ��ر :تاري ��خ الأدب العرب ��ي.309/1 ،وراج ��ع :نظ ��رات يف الدي ��وان املن�س ��وب �إل ��ى عل ��ي بن �أبي
طال ��ب ر�ض ��ي اهلل عن ��ه (احللق ��ة الأول ��ى) ،ف ��رح ال�شوي ��خ ،موق ��ع الرابط ��ة املحمدي ��ة للعلم ��اء،
املغ ��رب1431/11/7 ،ه� �ـ2020/10/15 ،م ،www.arrabita.ma/blog .نظ ��رت في ��ه يوم
1443/7/30هـ2022/3/3 ،م .وكذلك كثري مما ُن�سب �إلى الإمام ال�شافعي ،وك�أمنا �صارت �أذواق
�ول عليهما.وكان لبع� ��ض الفرق واملذاهب �أث ��ر يف ن�سبة �شعر
العام ��ة �سبي�ًل اً�ا �إلى ترويج �شعر محم � ٍ
كث�ي�ر �إل ��ى ال�شافعي ،وبع�ضه انفردت به م�ص ��ادر ال�شيعة ،وبع�ضه مما نحل ��ه ال�صوفية ،حتى �إنهم
�أدخل ��وا يف ال�شعر املن�سوب �إلي ��ه � ً
ألفاظا من م�صطلحاتهم ،ولي�س فيه ��ا روح العامل الزاهد .انظر:
ديوان ال�شافعي.20 ،جمع وحتقيق ودرا�سة جماهد م�صطفى بهجت ،دار القلم ،دم�شق ،ط الأولى،
1420هـ1999/م.
()36ينظ ��ر :دي ��وان الإم ��ام علي درا�س ��ة يف حقيقته ووثائق ��ه و�شروح ��ه وترجماته مق ��ال لل�شيخ مهدي
مهري ��زي ،ترجمة كاظم خلف ،من�شور مبوقع ن�صو� ��ص معا�صرة مركز البحوث املعا�صرة ببريوت.
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(نق�ًل�اً عن :نظرات يف الديوان املن�سوب �إلى عل ��ي بن �أبي طالبwww.arrabita.ma/blog ،

نظرت فيه يوم  28رجب 1/1443مار�س 2022م) .وعن الأ�ستاذ زهري ظاظا �أن الق�صيدة من�سوبة
للقريواين هذا يف الفتوحات املكية البن عربي .532/3 ،انظر :موقع الو ّراق،www.alwaraq.net ،
بال تاريخ ،نظرت فيه يوم 1443/8/7هـ2022/3/10 ،م.
()37حديث الأربعاء.134/1 ،طه ح�سني ،دار املعارف ،القاهرة ،ط الثالثة ع�شرة (1982م).
()38انظ ��ر :ديوان احلطيئ ��ة برواية و�شرح ابن ال�سكي ��ت .337 ،حتقيق نعمان محم ��د �أمني طه ،مكتبة
اخلاجن ��ي ،القاهرة ،ط الأول ��ى1407 ،هـ1987/م ،قال املحق ��ق � ً
أي�ضا :وذكرها �إف ��رام الب�ستاين
يف الع ��دد ال ��ذي خ�ص ب ��ه احلطيئ� � َة يف (الروائع) ،والظاه ��ر �أنه نقله ��ا من الدي ��وان املطبوع يف
الق�سطنطيني ��ة .انظ ��ر :امل�ص ��در ال�ساب ��ق ،336 ،احلا�شية الثاني ��ة .ومل يت�س ��ن يل مراجعة ن�شرة
جولدت�سيهر لأعرف م�صدر الق�صيدة؛ لأين مل �أجدها فيما راجعت من م�صادر الأدب.
()39انظ ��ر :ق�صيدة (وطاوي ثالث )...و�صحة ن�سبتها �إلى احلطيئة ،ف ��واز اللعبون ،جريدة اجلزيرة،
املجل ��ة الثقافية ،العدد 1434/9/2 ،14896ه� �ـ2013/7/11 ،م ،عن موقع اجلريدة www.al-
 jazirah.comنظرت فيه يوم  16رجب 1443هـ� 17 ،شباط 2021م .بت�صرف ي�سري.
()40ديوان جميل بثينة ،82 ،ن�شره بطر�س الب�ستاين ،دار بريوت ،بريوت ،د.ط1402 ،هـ1982/م ،و136
(الن�شرة نف�سها عن دار �صادر).
()41انظ ��ر :حياة احليوان الك�ب�رى ،737/3 ،الدمريي ،حتقيق �إبراهيم �صال ��ح ،دار الب�شائر ،دم�شق،
ط الأول ��ى1426 ،ه� �ـ2005/م .قال املحقق« :ونقله ��ا ابن حجة احلموي يف خزانت ��ه ،477/1 ،عن
ت�صح له».
الدمريي ،ثم ن�سبها �إلى جميل بثينة...وال �أراها ّ
()42انظ ��ر :دي ��وان جميل �شعر احلب الع ��ذري .218 ،حتقيق ح�سني ن�صار ،القاه ��رة،د.ط (1979م).
و�أ�شار �إلى �أن ب�شري ميوت �أثبتها � ً
أي�ضا يف ن�شرته لديوان جميل.68 ،
()43انظر :امل�صدر ال�سابق.11 ،
()44ج ��زء م ��ن حديث �أخرج ��ه �أحمد يف امل�سند،36/4 ،ع ��ن علي بن �أبي طالب ر�ض ��ي اهلل عنه ،ب�سند
�ضعي ��ف ،وفي ��ه« :واهلل �إنه ��ا لكلمة ما �سمعتها من �أح ��دٍ من العرب قبل ر�س ��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سل ��م» .رقم احلدي ��ث ( ،)16414وهو يف غريب احلديث� ،6/4 ،أب ��و عبيد ،حتقيق ح�سني محمد
�ش ��رف ،جممع اللغة العربية ،القاهرة1413 ،ه� �ـ1993/م ،والتخريج من امل�سند منقول عن محقق
غريب احلدي ��ث .وانظر :اللآيل يف �شرح �أمايل القايل ،597 ،البك ��ري ،حتقيق عبدالعزيزامليمني
(وا�سم حتقيقه �سمط اللآيل) ،دار احلديث ،بريوت ،ط الثانية1404 ،هـ1984/م.
()45انظ ��ر :احلارث ��ي حياته و�شعره ،50-40 ،جم ��ع وحتقيق ودرا�سة زكي ذاكر الع ��اين ،وزارة الثقافة
والإع�ل�ام العراقي ��ة ،دار الر�شيد ،بغداد ،د.ط1980 ،م ،وال�سمو�أل �أخب ��اره وال�شعر املن�سوب �إليه،
 .163-161مختار الغوث ،ط الأولى1415 ،هـ1994/م.
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()46رواد النه�ض ��ة احلديثة .225 ،م ��ارون عبود ،دار الثقافة ،ب�ي�روت ،د.ط1966 ،م .وقال عنه« :لوال
تع�صب ��ه لدينه ذل ��ك التع�صب العنيف ،لأجم ��ع النا�س على تقديره ،ومل يختل ��ف يف تقدميه �أحد».
املرجع ال�سابق.226 ،
()47تاريخ الأدب العربي.23/1 ،عمر فروخ ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط اخلام�سة1984 ،م.
()48انظ ��ر :الآثار النبوية� ،أحمد تيم ��ور ،9-8 ،احلا�شية� .أحمد تيمور ،جلنة ن�ش ��ر امل�ؤلفات التيمورية،
مطبعة دار الكتاب العربي ،القاهرة1370 ،هـ1951/م.
()49انظر :املرجع ال�سابق ،نف�سه .وال�سمو�أل� ،أخباره وال�شعر املن�سوب �إليه.166-165 ،
غي فيه لوي�س �شيخو تغي ًريا كا�ش ًفا ما انطوت
()50انظر :تاريخ الأدب العربي ،191/2 ،احلا�شية .ومما رّ
عليه نف�سه من ع�صبية مقيتة ،بيت �أبي العتاهية:
و�إذا ذك َ
������رت م���ح���م���دًا وم�����ص��ا َب��ه

�صيه هكذا:
فقد رّ

و�إذا ذك�����رت ال���ع���اب���دي���ن وذ َّل���ه���م

ف���اذك��� ْر م�����ص��اب َ��ك ب��ال��ن��ب��ي م��ح��م��دِ
ف��اج��ع ْ��ل م��ل�ا َذك ب��الإل��ه الأوح����دِ

()51ال�شع ��ر وال�شع ��راء ،791 ،حا�شية املحقق.اب ��ن قتيبة ،حتقيق �أحمد �شاك ��ر ،دار املعارف ،القاهرة،
د.ط1387 ،هـ1967/م.
()52تاريخ الأدب العربي.23/1 ،
()53انظر :الفهر�ست.117 ،112 ،111 ،83 ،ابن الندمي ،حتقيق ر�ضا جتدد ،دار املعرفة ،بريوت ،د.ط،
د.ت.
()54انظ ��ر :دي ��وان ام ��رئ القي�س ،مقدم ��ة املحقق .9 ،قال املحق ��ق�« :أ�صبح عند النا� ��س قدر وافر من
�شعره ،فنحلوه ك ّل �شعر ُجهل قائله� ،أو خمل �صاحبه ،من جيد يع�سر متييزه ،ورديء �سف�ساف مهلهل
الن�سج� ،سقيم املعان» .امل�صدر نف�سه.7 ،
()55انظر :امل�صدر ال�سابق.13 ،
()56انظر :امل�صدر ال�سابق.15 ،
()57ديوان زهري مطبوع بتحقيق فخر الدين قباوة ،وديوان احلطيئة مطبوع بتحقيق نعمان �أمني طه.
()58انظ ��ر :ديوان �شعر حامت بن عبداهلل الطائي و�أخباره� .103-102 ،صنعة يحيى بن مدرك الطائي،
رواية ه�شام بن محمد الكلبي ،حتقيق عادل �سليمان جمال ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط الثانية،
1411هـ1990/م.
()59انظ ��ر :دي ��وان عنرتة ،مقدمة املحق ��ق .171 ،حتقيق محم ��د �سعيد مولوي ،املكت ��ب الإ�سالمي ،ط
الثانية1403 ،هـ1983/م.
()60انظ ��ر� :شعر عروة بن الورد ،مقدمة املحقق�.10 ،صنعة �أبي يو�سف يعقوب بن �إ�سحاق بن ال�س ّكيت،
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حتقي ��ق محمد ف�ؤاد نعن ��اع ،مكتبة دار العروبة ،الكوي ��ت ،ومكتبة اخلاجني ،القاه ��رة ،ط الأولى،
1415هـ1995/م.
()61انظر :الأغاين�.263 ،262 ،260 ،259 ،257/15 ،أبو الفرج الأ�صفهاين ،حتقيق عبدال�ستار فراج،
دار الثقافة ،بريوت ،ط الثامنة1410 ،هـ1990/م.
()62انظ ��ر :دي ��وان الراعي النم�ي�ري،298 ،جمعه وحقق ��ه راينهرتفاي�ب�رت ،املعهد الأمل ��اين للأبحاث
ال�شرقية ،بريوت ،وفرانت�س�شتايرن ،في�سبادن� ،أملانيا ،د.ط1401 ،هـ1980/م.وهي يف الق�سم الذي
مل تثبت ن�سبته يف ر�أي املحقق.
()63انظر :الأغاين ،154/16 ،و�شرح ديوان احلما�سة ،1680 ،املرزوقي ،حتقيق �أحمد �أمني وعبدال�سالم
ه ��ارون ،جلنة الت�ألي ��ف والرتجمة والن�شر ،القاهرة ،ط الثاني ��ة1387 ،هـ1967/م ،ون�شوة الطرب
يف تاري ��خ جاهلية العرب،163/1 ،اب ��ن �سعيد الأندل�سي ،حتقيق �أحمد كم ��ال زكي ،وح�سن محمد
ال�ش ّم ��اع ،كر�سي الدكت ��ور عبدالعزيز املانع لدرا�س ��ات اللغة العربية و�آدابه ��ا ،جامعة امللك �سعود،
الريا�ض ،ط الأولى1433 ،هـ.
()64انظ ��ر :معج ��م ال�شع ��راء،235 ،املرزب ��اين ،حتقيق �س ��امل الكرنك ��وي ،مكتبة القد�س ��ي ،ط الأولى
(م�صورة دار الكتب العلمية ،بريوت ،د.ط ،د.ت).
()65انظ ��ر :حما�س ��ة البحرتي ،479 ،حتقيق محم ��د �إبراهيم حور و�أحمد محمد عبي ��د ،هيئة �أبو ظبي
للثقافة والرتاث ،املجمع الثقايف ،د.ط1428 ،هـ2007/م.
()66انظ ��ر :الأغ ��اين ،27/15 ،ون�شوة الط ��رب .93/2 ،وانظر جماهي ��ل �آخرين ُن�سب ��ت �إليهم يف ذيل
الأمايل والنوادر ،95 ،القايل ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة ،د.ط1976 ،م.
()67املف�ضلي ��ات.292 ،288 ،املف�ضّ ��ل ال�ضب ��ي ،حتقي ��ق و�شرح �أحم ��د �شاكر وعبدال�س�ل�ام هارون ،دار
املعارف ،القاهرة ،ط ال�ساد�سة (1979م).
()68امل�صدر ال�سابق.384 ،
()69ل�سان العرب (�سقب).
()70املف�ضليات.163 ،
()71انظر:ن�شوة الطرب.68/3 ،
(�)72شرح ديوان احلما�سة.243-241 ،
()73امل�صدر ال�سابق ،نف�سه.
()74انظر :ل�سان العرب (�سرح).
(�)75شع ��ر عم ��رو بن معدي ك ��رب ،134 ،احلا�شي ��ة  .7جمعه ون�سّ قه مط ��اع الطرابي�ش ��ي ،جممع اللغة
العربية ،دم�شق ،ط الثانية1405 ،هـ1985/م .واحلاف�ش :ال�شديد.
()76انظر :القامو�س املحيط (�سوذق� ،شوذق).
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( )77معجم البلدان .400/4 ،ياقوت احلموي ،دار �صادر ،بريوت ،د.ط ،د.ت.
()78دي ��وان النجا�شي احلارثي�.56-55 ،صنع ��ة وحتقيق �صالح البكاري والطيب الع�شا�ش و�سعد غراب،
م�ؤ�س�سة املواهب ،بريوت ،ط الأولى1419 ،هـ1999/م.
( )79قراءة ثانية ل�شعرنا القدمي .153 ،م�صطفى نا�صف ،دار الأندل�س ،بريوت ،د.ط ،د.ت.
( )80ديوان الفرزدق .329/2 ،ن�شره كرم الب�ستاين ،دار بريوت ،بريوت ،د.ط1404 ،هـ1984/م.
(()81لهُ) باختال�س �ضمة ال�ضمري.
()82جمال� ��س ثعل ��ب� .154/1 ،شرح وحتقي ��ق عبدال�سالم هارون ،دار املع ��ارف ،القاهرة ،ط اخلام�سة
(1987م).وال ُبغ ��ام� :ص ��وت الظبي ��ة ،وويب :مثل وي ��ل ،والهاتف ��ة :القو�س امل�ص ّوت ��ة ،و� ْأطر القو�س
منحناه ��ا ،وال ��زرق :الأ�س ّنة ،وع ��اقٍ  :عائق ،وعافق الذئ ��ب الغنم :عاث فيها .انظ ��ر :ل�سان العرب
(بغم ،ويب) ،و�سائر ال�شرح عن املحقق.
()83انظر :درا�سات يف ال�شعر اجلاهلي .161 ،155 ،147 ،يو�سف خليف ،مكتبة غريب ،القاهرة ،د.ط
(1981م).
( )84انظ ��ر :العم ��دة .122-121/2 ،ابن ر�شيق ،حتقيق محمد محيي الدي ��ن عبداحلميد ،دار اجليل،
بريوت ،ط اخلام�سة1401 ،هـ1981/م.
( )85انظ ��ر :معجم الأدباء .129/7 ،ياقوت احلموي ،دار �صادر ،بريوت ،د.ط ،د.ت .وفيه رواية �أخرى
�أن ��ه يحفظ ثمانني تب ��د�أ بذلك املطلع ،قال �أبو محمد ّ
اخل�شاب�« :أمعنتُ التفتي�ش والتنقري ،فلم �أقع
على �أكرث من �ستني ق�صيدة �أولها بانت �سعاد» .امل�صدر نف�سه .وهذا الذي وجده ابن اخل�شاب كثري
� ً
أي�ض ��ا .وراجع :مدل ��والت �أ�سماء الن�ساء يف الق�صيدة العربي ��ة .19 ،عبداحلق اله ّوا�س ،دار الفتح،
ع ّم ��ان ،ط الأولى1424 ،هـ2003/م .وممن ورد هذا الرتكيب يف �شعرهم النابغة الذبياين( :بانت
�سعاد و�أم�سى حبلها اجنذما) .ديوان النابغة .61 ،حتقيق محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار املعارف،
القاهرة ،ط الثانية (1985م).
( )86انظر :العمدة.122-121/2 ،
()87حديث الأربعاء.218/1 ،
وقطام ومية.
و�سعدى و ُن ْع ًما وهندً ا و�أمامة و�أ�سماء وظالمة
()88عند النابغة مثال جند �سعاد ُ
ِ
()89انظر حتليل عبداحلق اله ّوا�س ال�سم (�سلمى) و�صلته ببع�ض الأ�ساطري .مدلوالت �أ�سماء الن�ساء يف
الق�صيدة العربية 40 ،وما بعدها.
()90انظ ��ر :خزانة الأدب ،450/9 ،عبدالقادر البغدادي ،حتقيق عبدال�سالم هارون ،مكتبة اخلاجني،
القاهرة ،ودار الرفاعي ،الريا� ��ض ،ط الأولى1401 ،هـ1981/م.وفيه �أن حمادًا الراوية �أن�شد هذا
أي�ش هو؟ قال حم ��اد :ا�سم امر�أة،
البي ��ت بح�ضرة جعف ��ر بن �أبي جعفر املن�صور ،فقال ل ��ه :بوزعُ! � ٍ
فحلف جعفر ب�أميان غليظة �أنه غول من الغيالن.
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()91انظ ��ر :زه ��ر الآداب ،288 ،احل�صري ،حتقيق زك ��ي مبارك ،زاد يف حتقيقه محم ��د محيي الدين
عبداحلميد ،دار اجليل ،بريوت ،مكتبة املحت�سب ،ع ّمان ،ط الرابعة1972 ،م .وموا�سم الأدب و�آثار
العجم والعرب .80/2 ،جعفر البيتي ،مكتبة املعارف ،الطائف ،د.ط ،د.ت.
()92انظر :حديث الأربعاء.219/1 ،
()93انظ ��ر :مدل ��والت �أ�سماء الن�ساء يف الق�صيدة العربية .26-25 ،وفي ��ه ذهب امل�ؤلف �إلى رمزية ا�سم
املر�أة يف كثري من ال�شعر.
()94وط ��ه ح�س�ي�ن يذه ��ب �إلى �أن غزل اجلاهلي�ي�ن مادي ،و�أنه و�سيل ��ة ال غاية .انظر :حدي ��ث الأربعاء،
.225/1
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نقد نشرة أشعار بني عمرو بن كالب
�أ.د .عبدالرحمن ال�سعيد

ترج ��ع �صلتي مبخط ��وط �أ�شعار بني عم ��رو بن كالب �إلى �سن�ي�ن �سبع م�ضت
تقري ًبا حني زرت ال�صديق د .را�شد الع�ساكر ،ف�أهداين -م�شكو ًرا -ن�سخة م�صورة
من املخطوطة املحفوظة يف مكتبة «ح�ضرت �آية اهلل العظمي مرعي جنفي» يف قم
يف �إي ��ران ،فتفح�صتها ف�إذا هي ن�سخ ��ة فريدة كثرية التحريف والت�صحيف ،وزاد
�صعوبته ��ا �أنه ��ا باللونني الأبي� ��ض والأ�سود ،وتتطلب ممار�س ��ة يف فك مع�ضالتها،
وال �إخ ��ال �أنّ ف ��ردًا ينوء بحملها ،بل ال بد �أنْ يتعا�ض ��د �أكرث ِمن متمر�س يف ال�شعر
اجلاهلي على قراءة الن�ص.
ثم بد�أت بن�سخ املخطوط كما هو ،والتعليق عليه ي�س ًريا و�أنهيت الن�سخ ،وكانت
امل�ص ��ورة باللونني الأبي�ض والأ�س ��ود ،ولأنّ املخطوط نفي� ��س وفريد ف�إنّ احل�صول
عل ��ى ن�سخة ملونة مطل ��ب رئي�س ،ف�سعيت �إلى احل�صول عل ��ى ن�سخة ملونة ،وتعرث
احل�صول عليها مرا ًرا� ،إلى �أنْ ي�سر اهلل ذلك فح�صلت عليها بف�ضل اهلل بعد بذل.
وب ��د�أت يف الق ��راءة الفاح�ص ��ة متهي ��دً ا لإ�ش ��راك اثن�ي�ن �أو ثالثة ِم ��ن �أهل
االخت�صا�ص يف مراجعة الن�ص وتقوميه.
وبع ��د هذا يف معر�ض الريا� ��ض الدويل للكتاب �سنة 1436ه� �ـ قابلت الأ�ستاذ
�أحم ��د عبيد ود.عبد اهلل غلي�س وحتدثنا عن املخطوطات ،فذكرتُ �أين �أعمل على
ن�شر مخطوطة �أ�شعار بني عمرو بن كالب ،فذكر يل الأ�ستاذ �أحمد عبيد �أنه يكاد
ينتهي ِمن حتقيقه ،و�سيطبعه قري ًبا ،ف�أوقفت عملي وليتني مل �أوقفه.
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وم�ض ��ت ال�سنون ولمَ َّا يطبع املخطوط ثم �أعلن الأ�ستاذ �أحمد عبيد ر�سم ًيا عن
�ص ��دوره يف �آخر �سنة 1443هـ ،عن دار مالمح يف مئة و�أربع وثالثني � 134صفحة،
منها للمقدمة خم�س وع�شرون � 25صفحة ،ثم الن�ص املحقق يف ثالث و�سبعني 73
�صفحة؛ من �صفحة � 29إلى �صفحة  ،101ثم مراجع التحقيق البالغة  38مرج ًعا يف
ث�ل�اث �صفحات م ��ن � 103إلى  ،105ثم الفهار�س من � 109إلى  ،133وملا تفح�صت
الن� ��ص �أ�سفت على املخط ��وط �أنْ يكون هذا م�صريه؛ �إذ تب�ّيتنّ يف حتقيق الأ�ستاذ
�أحم ��د عبيد اال�ستعج ��ال والتخر�ص على الأ�صل ،كما تبينّ �أنه غري دقيق يف قراءة
املخطوط و�إنْ �أ�صاب يف فك بع�ض املع�ضالت.
�إنّ له ��ذا ال�سف ��ر الفريد ح ًّق ��ا �أنْ يحظى بعناي ��ة ،و�أنْ ُيعر�ض عل ��ى �أكرث ِمن
وي�صحف فيختلط خط�ؤه مبا
متخ�ص�ص؛ وذلك �أنّ النا�سخ يخطئ كث ًريا ،ويح ّرف
ّ
ُيظن �أنه قد يكون �صوا ًبا ال�سيما ِمن ظواهر ال�شعر اجلاهلي فهو وعر امل�سلك؛ لكنّ
املحقق اكتفى بنف�سه ،فال هو �أح�سن �إخراج هذا ال�سفر النفي�س وال هو جعل غريه
يخرجه؛ �إذ �إعالنه املتكرر يف ح�ساباته يف و�سائل التوا�صل عن العمل على الكتاب
و�أنه جاهز للطبع �صرف غريه عن النظر فيه والعمل عليه.
ولق ��د �أ�س ��اء املحقق �إلى هذا ال�سف ��ر النفي�س �إ�ساء ًة لي�س فيه ��ا ملتل ِّم ٍ�س عذ ًرا
ع ��ذ ُر ،وهذه الإ�ساءة يف �أربعة �أبواب� :إ�سقاط ِم ��ن الأ�صل ،و�إ�سقاط ِمن حا�شيته،
وتغيري لمِ َا يف الأ�صل دون �إ�شارة ،وزعم خلالف ما يف الأ�صل.
فعدد املوا�ضع التي �أ�سقطها املحقق من الأ�صل :ع�شرة.
وعدد املوا�ضع التي �أ�سقطها املحقق من حا�شية الأ�صل� :سبعة.
وعدد املوا�ضع التي غريها املحقق ومل ي�شر �إلى تغيريه :واحد وثالثون.
وعدد املوا�ضع التي غريها املحقق دون وجه :ثمانية.
وعدد املوا�ضع التي زعم املحقق �أنها يف الأ�صل كذا وهي لي�ست كذلك :خم�سة
وع�شرون.
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وعدد املوا�ضع التي �ضبطها املحقق خالف الأ�صل ومل ي�شر �إليها :ع�شرون.
وع ��دد املوا�ضع التي مل ي�شر املحقق �إل ��ى ت�صحيف �أو حتريف فيها كما جرت
عادته يف ذلك :ت�سعة وع�شرون.
ثم ملحوظات عامة وعدتها ت�سعة و�أربعون.
و�أما الأخطاء الطباعية وما ي�شكل ف�سبيل مطروق َّ
وقل َمن ينجو منه.
وهذا تف�صيل ما �سبق �إجماله:
�أوال :املوا�ضع التي �أ�سقطها املحقق من الأ�صل ،وعدتها ع�شرة موا�ضع:
1 .1يف �صفح ��ة ( ،)39يف ال�سطر الثاين ع�شر« :قال الكالبي :كان خويلد بن
نفيل يطعم النا�س».
وال ��ذي يف الأ�ص ��ل« :ق ��ال الكالب ��ي :كان خويلد بن نفيل ب ��ن عمرو بن كالب
يطعم النا�س» ،ف�أ�سقط املحقق «بن عمرو بن كالب» ،وهذه �صورته:

2 .2يف �صفحة ( ،)40يف ال�سطر التا�سع ،يف �صدر البيت:
و�أر�سل �إلى احلجاج اعلم ح�سابه
وعل ��ق املحق ��ق يف احلا�شية (( :)6الأوائ ��ل والإ�صابة :فاع ��رف ح�سابه ،ويف
الأ�صل« :حجاج» والت�صويب من امل�صدرين).
وما ذكره املحقق باطل ،بل ال�صدر يف الأ�صل:
و�أر�سل �إلى احلجاج واعلم ح�سابه
فاملحق ��ق �أ�سق ��ط ال ��واو من «واعل ��م» ،وزع ��م �أنّ الأ�ص ��ل «حج ��اج» وهو فيه
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«احلجاج» ،وهذه �صورته:

3 .3يف �صفحة ( ،)51يف ال�سطر احلادي ع�شر :يا �آل بكر �أمل تخربوا
تخبوا»).
وعلق املحقق يف احلا�شية (( :)5يف الأ�صل�« :أملا رّ
وال ��ذي يف الأ�صل« :ي ��ا َل �أَ ْبي َب ْك � ٍ�ر �أَلـ َّما ُت ْخ�َبارَ ُ وا» وهو م�ستقي ��م الوزن؛ لكنّ

املحقق مل يعتد به ،ف�أ�سقط كلمة «�أبي» و�شدد الباء ِمن «تخربوا» وب�صنيعه ينك�سر
الوزن ،وهذه �صورته:

4 .4يف �صفح ��ة ( ،)55يف ال�سطر الثاين« :وقال زرع ��ة بن عمرو بن ال�صعق
يف قت ��ل ِ�ش ْج َنة الأ�س ��دي» .والن�ص يف الأ�صل« :وق ��ال زرعة بن عمرو بن
ال�صعق يف قتل عمرو بن جابر بن �شحنة الأ�سدي» ف�أ�سقط املحقق «عمرو
ابن جابر بن» ،وهذه �صورته:

5 .5يف �صفح ��ة ( ،)59يف ال�سطر الثالث« :فقال يف ذلك زرعة كلمة كتبناها
يف �شعره»� ،أ�سقط املحقق كلمة «قد» .وهي يف الأ�صل« :كلمة قد كتبناها»،
وهذه �صورته:
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6 .6يف �صفحة ( ،)61يف ال�سطر ال�سابع« :يف قتل بجري بن عبد اهلل بن ق�شري
اب ��ن كعب» ،والذي يف الأ�صل« :قتل بجري بن عبد اهلل بن �سلمة بن ق�شري
ابن كعب» �أ�سقط املحقق�« :سلمة» ،وهذه �صورته:

7 .7يف �صفح ��ة ( ،)65يف ال�سط ��ر ال�ساد� ��س« :وق ��ال يزيد ب ��ن ال�صعق عند
امل ��وت ،وتروى» ،وه ��ي يف الأ�صل« :وقال يزيد بن عم ��رو بن ال�صعق عند
امل ��وت» ف�أ�سقط املحقق كلمة «عمرو» .و�أما «تروى» فهي بالياء يف الأ�صل:
«ويروى» ،وهذه �صورته:
8 .8يف �صفح ��ة ( ،)74يف ال�سط ��ر الث ��اين« :فلم ��ا حلقه يزيد عرف ��ه ف�أ�سره
فج ��ز نا�صيته» ،هي يف الأ�صل« :فلما حلقه يزيد عرفه ف�أ�سره يزيد فجز
نا�صيته» ف�أ�سقط املحقق كلمة «يزيد» يف املو�ضع الثاين ،وهذه �صورته:

9 .9يف �صفحة ( ،)99يف ال�سطر احلادي ع�شر« :وكان يرجو مئة بعري ،فقال
يف ذلك» ،هي يف الأ�صل« :وكان يرجو مئة بعري وراعيها ،فقال» ،ف�أ�سقط
املحقق كلمة «وراعيها» ،وهذه �صورته:

1010يف �صفح ��ة ( ،)101يف ال�سط ��ر الث ��اين قب ��ل الأخ�ي�ر« :قول ��ه� :أراد عم
ف�ضاع ��ف» ،وهي يف الأ�ص ��ل« :قوله :قد عم �أراد ع ��م ف�ضاعف» ف�أ�سقط
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املحقق «قد عم» ،وهذه �صورته:

ثان ًي���ا :املوا�ض���ع الت���ي �أ�سقطه���ا املحقق من حا�شي���ة الأ�ص���ل ،وعدتها �سبعة
موا�ضع:
1111يف �صفح ��ة ( ،)30يف احلا�شية ( ،)4كتب املحقق( :يف احلا�شية« :يعني
من ُقتل من قي�س مع ال�ضحاك بن قي�س»)� .أ�سقط املحقق �آخر كلمة وهي
«الفهري» ،وهذه �صورته:

1212يف �صفحة ( ،)32يف ال�سطر ال�ساد�س:
�أه��ذي��ل��ن��ا ي��ا ك��ل��ب �أ���ص��دق �شدة

�صورته:

ع��ن��د ال��ل��ق��اء �أم ال��ه��ذي��ل الأول

�أ�سق ��ط املحق ��ق ِمن حا�شي ��ة الأ�صل« :قول ��ه� :أهذيلنا يعن ��ي ابنه» ،وهذه

1313يف �صفحة ( ،)38ال�سطر العا�شر ،يف البيت:
ف���م���ا ول���دت���ن���ي ح�����رة ع��ام��ري��ة

�إذا �أنا مل �أجر احلرون اليمانيا

�أ�سقط املحقق ِمن حا�شية الأ�صل« :يعني ابن بحدل» ،وهذه �صورته:
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1414يف �صفحة ( ،)41يف ال�سطر الثالث ،البيت:
ف�أر�سل �إليهم يخربوك وي�صدقوا

�أحاديث هذا املال ذا العكر الدثر

�أ�سق ��ط املحقق ِمن حا�شية الأ�صل الن�ص الآتي« :الدث ��ر :املال الكثري ،و�أما العكر
الدث ��ر فهو الدث ��ر �إال �أن ثاءه حركت وهو الكثري ،ويقولون :ف�ل�ان دثر� ،أي :ح�سن
القيام عليه» ،وهذه �صورته:

1515يف �صفحة ( ،)50يف ال�سطر الثالث ع�شر:

هذا الفتى ِب َع َ�ضانٍ يوم �شدته

علق املحقق يف احلا�شية (( :)5يف الأ�صل« :بع�ضّ ان» ،والبيت مك�سور بت�شديد
ال�ضاد ،ويف حا�شية الأ�صل« :ع�ضّ ان :ا�سم جبل» ومل �أجده يف كتب البلدان).
�أ�سق ��ط املحقق جمل ��ة ِمن احلا�شية وه ��ي« :هذا م�صرع فيه م ��ا فيه» ،وهذه
�صورته:
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1616يف �صفحة ( ،)54يف ال�سطر قبل الأخري ،يف عجز البيت:
و�إن �أفل ّتني لعلى �أحا ِح

علق املحقق يف احلا�شية (�( :)5أحاح :غيظ وحزن).
�أ�سقط املحقق ِمن حا�شية الأ�صل« :قوله� :أحاج :عط�ش» ،وهذه �صورته:

1717يف �صفحة ( ،)99يف ال�سطر الثالث ع�شر ،يف �صدر البيت:
لقد كفر الأولى �أنعمت فيهم

�أ�سقط املحقق ِمن حا�شية الأ�صل« :ويروى� :أكرمت فيهم» ،وهذه �صورته:

ثال ًث���ا :املوا�ض���ع التي غريه���ا املحقق ومل ي�شِ ���ر �إلى تغي�ي�ره ،وعدتها واحد
وثالثون مو�ض ًعا:
1818يف �صفحة ( ،)32يف ال�سطر الثالث:
�إن ال�����س��م��اوة ال ���س��م��اوة فاحلقوا

ب��ال��غ��ور والأف��ح��ا���ص بئ�س امل��وئ��ل

يف الأ�صل بالواو «واحلقوا» و«والأفحا�ض» بال�ضاد ،وهذه �صورته:

1919يف �صفحة ( ،)33يف ال�سطر الثامن ،يف عجز البيت:
وقتالكم تعد مع الكالبِ
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الذي يف الأ�صل« :وقتالهم» ،وهذه �صورته:

2020يف �صفح ��ة ( ،)34يف ال�سط ��ر  ،4يف �ص ��در البي ��ت (ملأن ��ا كوك ًبا منهم
اً
رجال )...
وعل ��ق املحقق يف احلا�شي ��ة ( ..( :)4كوكب :بئر دفنت به ن�ساء كلب قتالهن
يوم امل�صيخ).
بى» ولي�س «كوك ًبا» ،وهذه �صورته:
الذي يف الأ�صلَ « :ك ْو َك ْ
وقد �أورده ياقوت يف معجم البلدان ( 328/4ن�شرة و�ستنفلد) وقال« :بالفتح
على وزنفوعلى :مو�ضع ذكره الأخطل يف قوله:
�شوقا �إليهم ووج���دا ي��وم �أتبعهم

طريف ومنهم بجنبي كوكبى زمر»

2121يف �صفحة ( ،)34يف ال�سطر  ،9يف �صدر البيت:
و�أفلتنا رك�ضا حميد بن بحدل
الذي يف الأ�صل�« :أفلتنا» دون الواو على اخلرم وهو كثري يف ال�شعر اجلاهلي،
فجم ��ع ب�ي�ن �أمرين :تغي�ي�ر الأ�صل ال�صحيح و�إغف ��ال الإ�شارة �إل ��ى التغيري ،وهذه
�صورته:
2222يف �صفحة ( ،)36يف ال�سطر احلادي ع�شر ،يف �صدر البيت:
جنونا �أن ت�سد ...
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والذي يف الأ�صل« :رجونا» وهو ال�صواب ،وهذه �صورته:
2323يف �صفحة ( ،)42يف ال�سطر الأخري ،يف �صدر البيت:
وال كان مايل ...

والذي يف الأ�صل« :وما كان مايل» ،وهذه �صورته:

2424يف �صفحة ( ،)43يف ال�سطر الرابع ع�شر ،يف عجز البيت:
يعدُّ بنو عم بنيها �أخي �أبِ

يف الأ�صلُ « :ي َف ّد» وهذه �صورته:

2525يف �صفحة ( ،)48يف ال�سطر احلادي ع�شر:

�أما كالب يف الأمور ك�أنها

والذي يف الأ�صل« :ف�إنها» وهذه �صورته:

2626يف �صفحة ( ،)51يف ال�سطر التا�سع ،يف �صدر البيت:
و�إن من اله�ضب املقابل فاحذورا

يف الأ�صل« :واحذروا» بالواو ،وهذه �صورته:
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2727ال�صفحة ( ،)52يف ال�سطر العا�شر ،يف البيت:

فلو نب�ش املقابر عن عمري * ليخرب

الذي يف الأ�صل« :فيخرب» وما �أثبته املحقق مغاير ،وهذه �صورته:
2828يف �صفحة ( ،)53يف ال�سطر الرابع:

ب�شر بني القني بطعن َ�ش ْر ِج

غي املحقق ما يف الأ�صل «بطعن َه ْر ِج» ،وهذه �صورته:
رّ
2929يف �صفحة ( ،)55يف ال�سطر ال�سابع ...« :و�صدي ًقا قتلته بنو �شيبان» ،ويف
الأ�صل بالواو «وقتلته» وهذه �صورته
3030يف �صفحة ( ،)57مقطوعة يزيد بن عمرو بن ال�صعق:
و�إذا ت�����رى ع���وف���ا ت�����رى ب��خ��ت��ي��ة
� َ���ش��� ِر َب���تْ ب���ذي ق���ار خل��م�����س �شربة

مي�شي ب���أح��م��ر م��ن ي��ه��ود مق�ص ِر
ف���ت�������ض���ل���ع���ت ن����ه��ل�ا ومل�������ا ت��ق�����ص�� ِر

قل � ُ�تَ :ر ِو ُّي البيت�ي�ن يف الأ�صل بال�صاد« :مق�ص� ِ��ص» و«تنق�ص» فغريها املحقق
«�شربت» ب�ضم التاء وب ��ه ينك�سر الوزن ،وكتب فوق البيت
�إل ��ى الراء! كما �ضبطت
ُ
يف احلا�شية «هذا البيت فيه ما فيه» ومل ي�شر املحقق �إلى هذا ،بل اكتفى بالإ�شارة
�إلى ت�صحيف كلمة «ت�صلعت» وهذه �صورة املقطوعة:
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�3131صفحة ( ،)60يف ال�سطر اخلام�س ،يف عجز البيت:
�إذا حربنا �شبت علينا �شبوبها

يف الأ�صل« :عليكم» ،وهذه �صورته:

3232يف �صفحة ( ،)60يف ال�سطر ال�ساد�س ،يف �صدر البيت:
�إذا اخليل جالت بالفتى وهي ُع َّف�س

وعلق املحقق يف احلا�شية (( :)2عف�س� :شديدة ال�صرب على القتال)

.

«ع َّن ٌ�س» ،وهذه �صورته:
وهي يف الأ�صل بالنونُ :

3333يف �صفحة ( ،)60يف ال�سطر الأخري ،يف �صدر البيت:
لعمري لقد �أجرى ابن قرط ملا ترى

ربيعة جهال وا�ستخف ل��ه حِ لمي

وه ��ي يف الأ�ص ��ل�« :أجزى» بال ��زاي من اجلزاء ،وهو معن ��ى �صحيح .و�ضبطت
«ح ْلمي» يف الأ�صل ب�ضم احلاء ومل ي�شر املحقق �إلى هذا ،وهذه �صورته:
ِ

3434يف �صفحة ( ،)61يف ال�سطر الثالث ،يف �صدر البيت:
و�أكرب مايل يوم كل كريهة
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وهي يف الأ�صل« :و�أكرب مايل كل يوم كريهة» ،وهذه �صورته:

3535يف �صفحة ( ،)62يف ال�سطر الثاين ع�شر« :وبعث معه لطيمة» يف الأ�صل:
«بلطيمة» ،وهذه �صورته:
3636يف �صفحة ( ،)64يف ال�سطر الأول ،يف �صدر البيت:
في�صبح ج��اف��را ق���رح العجان

ف������إن ال��ف��ح��ل ت���ن���زع خ�����ص��ي��ت��اه

وهي يف الأ�صل« :و�إن» بالواو و«حاف ًرا» ،وهذه �صورته:
3737يف �صفحة ( ،)65يف ال�سطر الرابع ،يف �صدر البيت:
ف�أنتم بني القينات

وهي يف الأ�صل« :بنو» ،وهذه �صورته:

3838يف �صفحة ( ،)69يف ال�سطر الثامن ،يف عجز البيت:
�أغر كالبي كمي�ش الدالدل

وهي يف الأ�صل« :كالئي» بالهمزة .ولها وجه �ضعيف ،وهذه �صورته:

3939يف �صفحة ( ،)72يف ال�سطر الثاين ع�شر ،يف عجز البيت:
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يوم احلفاظ ب�صارم بتار

وهي يف الأ�صل« :وتار» ولها وجه ،وهذه �صورته:

4040يف �صفحة ( ،)73يف ال�سطر اخلام�س ،يف �صدر البيت:
�إذا ما كالب �أ�سنحت وتتايعت

وهي يف الأ�صل�« :أ�سمحت وتتابعت» ،وهذه �صورته:

4141يف �صفحة ( ،)74يف ال�سطر اخلام�س ،يف �صدر البيت:
�صبحت بني مر بن غيظ بغارة * ي�ضيق لها

وهي يف الأ�صل�« :صبحت بني غيظ بن مرة غارة * ي�ضيق بها» ،وهذه �صورته:

4242يف �صفحة ( ،)82يف ال�سطر الرابع ،يف عجز البيت:
فيه البالء ب�شدة الأمعار

وهي يف الأ�صل« :و�شدة الأمعار» ،وهذه �صورته:

4343يف �صفحة ( ،)83يف ال�سطر الثالث ،يف عجز البيت:
�سال�سله وقيدًا ذا اتكال

وهي يف الأ�صل« :ذا نكال» وهو الوجه ،وهذه �صورته:
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�4444صفحة ( ،)88ال�سطر الأول ،يف �صدر البيت:

خل�صتم فار�س النجدات قدًّا

وهي يف الأ�صل« :خلعتم» ،وهذه �صورته:

4545يف �صفحة ( ،)91يف ال�سطر الثاين ،يف عجز البيت:

مولى اليمني ومولى الدان والن�سب

وهي يف الأ�صل« :ومولى الدار» بالراء املهملة ،وهذه �صورته:

4646يف �صفحة ( ،)91يف ال�سطر العا�شر ،يف عجز البيت:
�إلى جمل واهي الأميمة �أورقا

وهي يف الأ�صل« :الأميهة» ،وهذه �صورته:

4747يف �صفحة ( ،)95يف ال�سطر الأول ،يف عجز البيت:

عليك التي ت�سقي ال�سماء وت�صرح

وهي يف الأ�صل« :عليك الذي» ،وهذه �صورته:
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4848يف �صفحة ( ،)99يف ال�سطر الثاين« :ثم ببني عوذ بن مالك وبني جذمية»،
وعل ��ق املحقق على «عوذ» يف احلا�شي ��ة (( :)2يف الأ�صل« :عود») ،وعلق
على «جذمية» يف احلا�شية (( :)3يف الأ�صل« :حذمي»).
غي
وهذا تخليط ،والن�ص يف الأ�صل« :ثم ببني عود بن غالب وبني حذمية» ،رّ
املحقق «غالب» �إلى مالك ،وهذه �صورته:

راب ًعا :املوا�ضع التي غريها املحقق دون وجه ،وعدتها ثمانية موا�ضع:
4949يف �صفح ��ة ( ،)32يف ال�سطر قبل الأخري« :وق ��ال زفر يهجو ابن مخالة
الكلب ��ي» ،وعل ��ق املحقق يف احلا�شي ��ة (( :)6يف الأ�ص ��ل« :ابن مخال» ..
انظر :من ا�سمه عمرو بن ال�شعراء  ،194معجم ال�شعراء �ص.)68
تغي�ي�ر املحقق مل ��ا يف الأ�صل «مخال» فيه نظ ��ر؛ ويف امل�صادر الت ��ي رجع �إليه
املحق ��ق �إ�ش ��ارة �إلى ه ��ذا اال�سم ،ففي من ا�سم ��ه عمرو من ال�شع ��راء« :عمرو بن
ِم ْخ َلىالكلبي ،من �أهل ال�شام ،ويقولون :ابن مخالة» ،ويف معجم ال�شعراء« :عمرو
اب ��نمخالة الكلبي ،ويقال :هو ابنمخ�ل�اة احلمار ،وبع�ضهم يقول :هو عمرو بن
املحالة ،ويقال :ابن مخلى ،والأول �أثبت».
5050يف �صفحة ( ،)40يف ال�سطر الثامن ،يف عجز البيت:
و�أر�سل �إلى َج ْز ٍء و�أر�سل �إلى ب�شر

وورد يف �صفح ��ة ( )42يف ال�سطر الأول« :وج ��زء بن معاوية :عم الأحنف بن
قي�س» ،وعلق املحق ��ق يف املو�ضعني يف احلا�شية ( )5واحلا�شية (( :)2يف الأ�صل:
«جزي»).
وم ��ا يف الأ�ص ��ل من�صو�ص علي ��ه عند ابن ماك ��وال يف الإكم ��ال ( 81/2ن�شرة
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(ج ِزي-بفتح اجلي ��م وك�سر الزاي) قال« :وج ��زي بنمعاوية
املعلم ��ي) يف ب ��ابَ :
ابن ح�ص�ي�ن بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاع�س-وهو احلارث-بن
عمرو بن كعب بن �سعد بن زيد مناة بن متيم عم الأحنف» ،وتغيري ال�ضبط للوزن
«جزْ ي» �أولى من تغيري «جزي» �إلى «جزء» يف هذا اال�سم.
«ج ِزي» �إلى َ
َ
5151يف �صفح ��ة ( ،)47يف ال�سطر ال�ساد�س« :وال بن ��ي َجزْ ءٍ ال �سفيانا» ،وعلق
املحق ��ق يف احلا�شي ��ة (( :)1يف الأ�ص ��ل« :بني َجزْ ي» ولع ��ل ال�صواب ما
�أثبته).
وقد تقدم التعليق على هذا ،وكان عليه � اّأل يغري ما يف الأ�صل.
5252يف �صفحة ( ،)60يف ال�سطر الثاين ،يف العجز:

ب�شاتني مل يزجر �إلينا قريبها

عل ��ق املحقق يف احلا�شية (( :)1يف الأ�صل« :مل يزجى» وال وجه لها ،واجلزم
بحذف حرف العلة يك�سر البيت).
قلت :هذا �شعر جاهلي ،وما ورد يف الأ�صل له نظائر ،منها البيت:
لوال فوار�س من نعم و�أ�سرتهم

ال�صليفاء مل يوفون باجلار
يوم ّ

وقال عبدالقادر البغدادي يف اخلزانة ( 3/9ن�شرة هارون) تعلي ًقا على البيت:
«على �أن (مل) قد جاءت يف ال�شعر غري جازمة .وكذلك قال ابن ع�صفور� :إن رفع
امل�ضارع بعد (مل) �ضرورة .و�أن�شد مع هذا البيت قول ال�شاعر:
و�أم�������س���وا ب��ه��ال��ي��ل ل���و �أق�����س��م��وا

على ال�شم�س حولني مل تطل ُع

برف ��ع تطل ��ع .وقال :حكم للم بد ًال من حكمها بحكم ما ،ملا كانت نافية مثلها.
فرفع امل�ضارع بعدها كما يرفع بعد ما.
وق ��ال التربي ��زي يف �شرح الكافي ��ة ،تب ًعا البن جني يف �س ��ر ال�صناعة :وقد ال
جتزم مل ،حم ًال على ال.
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وقال ابن مالك� :إن رفع امل�ضارع بعدها لغة ال �ضرورة .كذا يف مغني اللبيب».
فتغيري املحقق ملا يف الأ�صل فيه نظر.
5353يف �صفح ��ة ( ،)60يف ال�سط ��ر احل ��ادي ع�ش ��ر�« :سن ��ام ناقتني م ��ن �إبله
و�ضروعهما» ،وعلق املحقق يف احلا�شية (( :)6يف الأ�صل« :و�ضروعها»).
ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ

وم ��ا يف الأ�ص ��ل �صحيح ،ق ��ال تعال ��ى:
[الإ�س ��راء ]44:فرجع ال�ضمري باجلم ��ع (فيهن) على مثنى ال�سم ��اوات والأر�ض،
وقوله تعالى :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮊ [الأنبياء ]78:فجمع (حكمهم) وعود ال�ضمري على مثنى،
وقوله تعالى :ﮋﮞ ﮟ ﮠﮊ [احلج ،]19:وتغيري املحقق فيه نظر.
5454يف �صفح ��ة ( ،)63يف ال�سط ��ر ال�ساد�س« :ثم ق ��ال :ال تفلت �إال بحكمي»،
وعلق املحقق يف احلا�شية (( :)1يف الأ�صل« :تنفلت»).
قل ��ت :الذي يف الأ�صل �صحيح ال وجه لتغي�ي�ره .ويف النقائ�ض ( 315/1ن�شرة
بيف ��ان و 488/2ن�ش ��رة حور وخال� ��ص)« :فقال عتيبة :ال ج ��رم التنفلت من القد
حتى جتيء ِب َف ْو َد ِج �أمك .»...
5555يف �صفحة ( ،)90يف ال�سطر اخلام�س ،يف عجز البيت:
حناذيذ يلعجن الغبار طوالعا

علق املحقق يف احلا�شية (( :)4يف الأ�صل« :الغبار �صوارما» .)...
قل ��ت :تغيري املحقق فيه نظ ��ر ويف�سد على دار�سي ال�شعر ،ومن عيوب القوايف
التي ن�ص عليها العرو�ضيون (الإكفاء) ،وهو اختالف الروي كما يف قوايف التنوخي
 ،120وقال الأخف�ش يف القوايف « :43قال ال�شاعر ،و�سمعته من العرب:
ومل���ا �أ���ص��اب��ت��ن��ي م��ن ال��ده�� ِر ن��ب��و ٌة
املكفي منهم دع��و ُت��ه
�إذا ال��ف��ار َغ
َّ
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انته ��ى م ��ا يف القوايف .فالتغيري دون دليل قوي مف�سد ،ون�سخة الأ�صل م�شكلة ال
يعلم �صوابها من خطئها ،فالإبقاء على ما يف الأ�صل �أولى؛ لأنّ لها وج ًها اً
منقول.
5656يف �صفح ��ة ( ،)101يف ال�سطر الأول�« :ضرع الناقة حتتها الزيار» ،وعلق
املحق ��ق يف احلا�شي ��ة (( :)1يف الأ�صل« :الذيار» .الزي ��ار :حبل ت�شد به
الدابة).
قل ��ت :م ��ا يف الأ�صل �صحي ��ح ،وتغيري املحقق ال وج ��ه له ،والذي ��ار :هو البعر
الرطب ي�ضمد به �أخالف الناقة.
خام�س���ا :املوا�ضع الت���ي زعم املحقق �أنها يف الأ�صل ك���ذا وهي لي�ست كذلك،
ً
وعدتها خم�سة وع�شرون مو�ض ًعا:
�5757صفح ��ة ( ،)29يف احلا�شي ��ة ( ،)1كتب املحق ��ق( :يف الأ�صل« :معافر»،
والت�صويب من جمهرة الن�سب.)...
وال ��ذي يف الأ�صل «معاز» كما يف بقية املوا�ض ��ع؛ لكن املحقق ا�شتبه عليه مدة
حرف الزاي ،وهذه �صورته:

�5858صفحة ( ،)29يف احلا�شية ( ،)5كتب املحقق( :يف الأ�صل« :ي َت َق َّع ُ�صوا»،
وال�صواب ما �أثبتناه� ،أي يتحولون �إلى قبائل ق�ضاعة .ويف احلا�شية :بني
ال�صباح� :آل بكر بن ال�صباح).
ههنا خط�آن:

الأول :الذي يف الأ�صلَ « :ي َت َق َّ�ص ُعوا» بتقدمي ال�صاد على العني ،وهذه �صورته:
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وهو م ��ن تق�صع الريبوع �إذا دخل يف قا�صعائ ��ه ،وي�ستعار لل�ضعف ،ومنه قول
الفرزدق يهجو جري ًرا:
�أح����دا يعينك غ�ير م��ن يتق�صع

و�إذا �أخ��ذت بقا�صعائك مل جتد

الثاين :الذي يف حا�شية الأ�صل «بني ال�صباح �آل �أبرهة بن ال�صباح» ،وهذه �صورته:

5959يف �صفح ��ة ( ،)29يف احلا�شي ��ة ( :)6كت ��ب املحق ��ق( :يف الأ�ص ��ل:
«امل�صارف ،والع�صب».).
وه ��ذا غري �صحيح ،والذي يف الأ�صل هو «املط ��ارف» كما �أثبته املحقق ،وهذه
�صورته:

�6060صفح ��ة ( ،)30يف احلا�شي ��ة ( ،)2كت ��ب املحقق( :يف الأ�ص ��ل« :معاذ»،
والأبيات يف حما�سة �أبي متام  ،326/1وتاريخ الطربي .)543/5
والذي يف الأ�صل «معاز» بالزاي كما �أثبته املحقق ،وهذه �صورته:

6161يف �صفحة ( ،)32يف ال�سطر الرابع ،يف �صدر البيت:
فجنوب عكا

وعل ��ق املحق ��ق يف احلا�شي ��ة (( :)3يف الأ�ص ��ل« :تذب عف ��ا» والت�صويب من
الأغاين).
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والذي يف الأ�صل« :فجنوب عفا» ،وهذه �صورته:

والت�صوي ��ب م ��ن الأغ ��اين فيه نظر؛ ويرفد م ��ا يف الأ�صل البي ��ت الذي يليه:
«�أر�ض املذلة حيث عفت �أمكم».
6262يف �صفحة ( ،)33يف ال�سطر الثاين:
ف������إن ن���ك ن��ازع��ن��ا ق��ري��� ً��ش��ا ف���إن��ه

�أخ��ون��ا وم��والن��ا ال��� َّل��� َذ ْي ِ���ن ن��ق��ار ُع

وعلق املحقق يف احلا�شية (( :)1يف الأ�صل« :ف�إن ُ
تك» والت�صويب من النقائ�ض).
والذي يف الأ�صل بالنون كما �أثبته املحقق «ف�إن نك» ،وهذه �صورته:

و�ضبط ��ت «الذين» يف الأ�صل بالوجهني للمثنى واجلمع ،ومل ي�شر املحقق �إلى
ذلك.
6363يف �صفحة ( ،)35يف ال�سطر الأول ،يف عجز البيت:
دقاق الهوادي داميات الدوابر

عل ��ق املحقق يف احلا�شية (( :)1يف الأ�صل« :الدوا�سر») .وهذا غري �صحيح،
والذي يف الأ�صل هو ما �أثبته املحقق ،وهذه �صورته:
6464يف �صفحة ( ،)35يف ال�سطر ال�سابع ،يف عجز البيت:
ركود ال�شم�س �أغرب ذا ظالل

عل ��ق املحقق يف احلا�شية (( :)4يف الأ�صل« :ذي ظالل») وهذا غري �صحيح،
والذي يف الأ�صل هو ما �أثبته املحقق ،وهذه �صورته:
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6565يف �صفحة ( ،)36يف ال�سطر التا�سع ،يف �صدر البيت:
وتن�سى يوم َزهْ مانٍ

�ضبط ��ه املحقق بتنوي ��ن «زهمان» ،ويف الأ�صل م�ضب ��وط بالفتح على املنع من
ال�صرف ،وهذه �صورته:

(مفاعلت) وه ��و قليل يف الوافر؛ ف�ضبط املحقق
وب ��ه تكون التفعيلة منقو�صة
ُ
يف هذا اللفظ غري �صحيح؛ ملخالفته الأ�صل مع ا�ستقامته.
6666يف �صفحة ( ،)39يف ال�سطر الثامن ،يف عجز البيت:
عديد �إذا ُع َّد [احل�صى ال] وال َع ْق ُب

علق املحقق يف احلا�شية (( :)5ما بني املعقوفتني �سقط من الأ�صل ،والزيادة
من الأغاين).
وهذا باطل ،فالن�ص يف الأ�صل كما �أثبته املحقق وال �سقط فيه ،وهذه �صورته:

6767يف �صفحة ( ،)39يف ال�سطر التا�سع ،يف �صدر البيت:
ف�سبوهم �إن �أنت ُم مل تطالبوا

علق املحقق يف احلا�شية (( :)6يف الأ�صل« :مل تكالبوا»

).

وهذا غري �صحيح ،والذي يف الأ�صل هو ما �أثبته املحقق ،وهذه �صورته:
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6868يف �صفحة ( ،)41يف ال�سطر الثاين ،يف �صدر البيت:
وال تن�سني النافعني كليهما ...

وعلق املحقق يف احلا�شية (( :)2يف الأ�صل« :كالهما») .وهذا باطل ،وما يف
الأ�صل هو الذي �أثبته املحقق وهذه �صورته:
6969يف �صفحة ( ،)41يف ال�سطر الأخري ،يف �صدر البيت:
نبيع �إذا باعوا ونغزوا �إذا غزوا

وعل ��ق املحق ��ق يف احلا�شي ��ة (( :)8يف الأ�صل« :تبي ��ع �إذا باعوا ونف ��روا �إذا
غزوا») ،والذي يف الأ�صل« :تبيع �إذا باعوا وتغزوا �إذا غزوا» وهذه �صورته:
7070يف �صفحة ( ،)42يف ال�سطر اخلام�س« :و�شبل بن عبد من بجيلة» ،والذي
يف الأ�صل« :و�شبل بن معبد» وهذه �صورته:
7171يف �صفحة ( ،)43يف ال�سطر الثاين ع�شر ،يف �صدر البيت:
قي�سا
تخرب ً

والذي يف الأ�صل« :نخرب» ومل ي�شر املحقق �إلى هذا ،وهذه �صورته:

7272يف �صفحة ( ،)51يف ال�سطر الأخريَ :ف َي ُّد َك منا �سعي ٌد �أعو ُر
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وعلق املحقق يف احلا�شية («( :)7فيدك هنا» كذا يف الأ�صل ،ولعل ال�صواب:
« َق ْيد َُك» وهذا ال�سطر مختل.)...
والذي يف الأ�صل « َف َي ُّد ُك ِم َّنا» وهذه �صورته:
7373يف �صفحة ( ،)52يف ال�سطر الثامن ،يف عجز البيت:
مين �سهي ُل
وخاف الذ َّل من ٍ

عل ��ق املحقق يف احلا�شي ��ة (( :)5يف الأ�صل« :وخاف اله ��م» ،والت�صويب من
ديوان جرير وفيه �إقواء وكذلك هو يف ديوان جرير).
والذي يف الأ�صل هو ما �أثبته املحقق ولي�س فيه «الهم» وهذه �صورته:

7474يف �صفحة ( ،)53يف ال�سطر الثاين ،يف البيت:
ه��زب��ر ت��ه��رب الأق�������ران منه

ي��ب��ي��ت ع������دوه وج���ّل��اّ ب��وي��ل

عل ��ق املحقق يف احلا�شي ��ة (( :)1يف الأ�صل« :هُ زَ ي ٌز َت ْه� � ُر ُب» ).والذي يف الأ�صل:
«هُ زَ ْبر» وهذه �صورته:

و«وجلاّ » خط�أ طباعي وبدل ال�شد تنوين «وجلاً ».
7575يف �صفحة ( ،)55يف ال�سطر الثالث ع�شر ،يف عجز البيت:
�سي
بنو البي�ضاء واخلالن ّ

عل ��ق املحق ��ق يف احلا�شي ��ة (( :)5يف الأ�ص ��ل« :بن ��و البي�ص ��اء») ،والذي يف
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الأ�ص ��ل« :بنوا بي�صاء» والنا�سخ ير�سم الأل ��ف الفارقة يف كلمة «بنو» فظن املحقق
�أنها من «�أل» التعريف ،ولذا َف ِ�ص َّح ُة ال�شطر :بنو بي�ضاء ،وهذه �صورته:

7676يف �صفح ��ة ( ،)61يف ال�سطر ال�سابع« :وق ��ال يزيد بن عمرو بن ال�صعق
لبني رياح بن يربوع» ،وعلق املحقق يف احلا�شية (( :)4يف الأ�صل« :وقال
يزيد بن عمرو بن ال�صعق بن وياح بن يربع».
قلت :الذي يف الأ�صل« :وقال يزيد بن عمرو بن ال�صعق بن رياح بن يربوع بن
حنظلة يف قتل بجري بن عبد اهلل وقال يزيد لبني رياح بن يربوع يف قتل» ثم تنتهي
الورقة ،وهو تكرار ب�سبب انتقال النظر.
7777يف �صفحة ( ،)74يف ال�سطر الأول:

ل ُآخ َذ ْن هذا �إلى َحمِ َّيه

وعلق املحقق يف احلا�شية (( :)1يف الأ�صل« :لأخذنَّ »).
وال�شط ��ر يف الأ�ص ��ل« :ل ُآخ َذنَّ ه ��ذا يل حمية» وو�ضعت ك�س ��رة حتت الم «يل»
فهي لي�ست «�إلى» و�إمنا ا�شتبه على املحقق �ألف «هذا» فجعلها لكلمة «يل» ف�صارت
عنده «�إلى» ،وهذه �صورته:

7878يف �صفحة ( ،)78يف ال�سطر ال�ساد�س ،يف عجز البيت:
�أغ�ص بنقطة املاء احلميم

وعلق املحقق يف احلا�شية ( ...( :)2يف الأ�صل�« :أع�ض باملاء ،بنطقه املاء»).
والذي يف الأ�صل�« :أع�ض بنطقه املاء احلميم» ،وهذه �صورته:
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7979يف �صفحة ( ،)80يف ال�سطر الثاين:
َ
ٌ
مح�صن مل��ا التقينا
فوح�ش

ول�������و �أدرك�������ن�������ه ب����ع����د امل�������زار

علق املحقق يف احلا�شية (( :)2يف الأ�صل« :املرار») .والذي يف الأ�صل «املزار»
«مح�صن» ومل ي�شر املحقق �إلى هذا ،وهذه �صورته:
كما �أثبته ،ويف الأ�صل
ٍ
8080يف �صفحة ( ،)85يف ال�سطر الثاين ع�شر ،يف عجز البيت:
�شعاع كقرن ال�شم�س حني توقدا

وعل ��ق املحق ��ق يف احلا�شي ��ة (( :)6يف الأ�ص ��ل« :ح�سن») .قل ��ت :وهذا غري
�صحيح ،بل هو يف الأ�صل «حني» ،وهذه �صورته:
8181يف �صفحة ( ،)91يف ال�سطر ال�ساد�س ،يف عجز البيت:
ر�ؤو�س نعامات تبادرن م�شرقا

وعلق املحقق يف احلا�شية (( :)2يف الأ�صل« :تبادرن م�شرفا»).
قلت :هي يف الأ�صل« :ع�شرفا» وهي عندي ت�صحيف (ع�شرقا) ،وهذه �صورته:

�ساد�س���ا :املوا�ض���ع التي �ضبطه���ا املحقق خالف الأ�صل ومل ي�ش���ر �إلى ذلك،
ً
وعدتها ع�شرون مو�ض ًعا:
و�إمنا �أوردتها لأنّ املحقق جرت عادته على ذكر بع�ض املوا�ضع ل�ضبط الأ�صل
12 11 10
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وتعديل ��ه له ��ا ،ومنها يف �صفح ��ة (( :)73والـ ُم َغ ِّرب) ،وعل ��ق املحقق يف احلا�شية
رب»).
(( :)1يف الأ�صل« :والـ َم ْغ ِ
ويف �صفح ��ة (( :)80عل ��ى َعلي ��ا َء) ،وعل ��ق املحق ��ق يف احلا�شي ��ة (( :)1يف
الأ�صل« :على ُعلياء».
(وم ْح َج ٍر) ،وعلق املحقق يف احلا�شية (( :)5يف الأ�صل:
ويف �صفح ��ة (َ :)80
«حويت ِومحجر» .)...
ويف �صفح ��ة (�( :)83أَ ُع� � ُّد) ،وعلق املحق ��ق يف احلا�شي ��ة (( :)3يف الأ�صل:
«�أُ َع َّد»).
ويف �صفح ��ة (( :)84و�أَخ ��ذ زرع ��ة) ،وعل ��ق املحقق يف احلا�شي ��ة (( :)4يف
الأ�ص ��ل« :و�أُ ِخذ») ،ومثله ��ا يف �صفحة (( :)90يوم �أخذ وبرة) ،وعلق يف احلا�شية
(( :)2يف الأ�صل�« :أُ ِخذ وبر ُة»)
وهذه املوا�ضع التي �أغفلها:
8282يف �صفحة ( ،)30يف البيت الثالث:

وملا يكن للم�شرفية

�ضبط ��ت «امل�شرفي ��ة» يف الأ�ص ��ل ب�ضم امليم .وكذا �ضبط ��ت يف �صفحة  85يف
ال�سطر الثاين ع�شر.
8383يف �صفحة ( ،)33يف ال�سطر الأخري ،يف �صدر البيت:
مقرب ًة

�ضبطت يف الأ�صل بالرفع «مقرب ٌة».
8484يف �صفحة ( ،)40يف ال�سطر الأخري:

�سرا ِة بني ن�صر
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مل ي�ضبط املحقق ال�سني من «�سراة» ،وقد �ضبطت يف الأ�صل بال�ضم وال�صواب
بالفتح.
8585يف �صفحة ( ،)48يف ال�سطر الثاين ع�شر:
مي وليدُها
ي�سود ما �شد الرب َ

بحور تغيب الفلكِ يف غمراتها

ُ
«الفلك» .و�ضبطت «الرب ُمي» يف الأ�صل بالرفع.
�صوابه بال�ضم:
8686يف �صفحة ( ،)50يف ال�سطر الثاين ع�شر:

�سالحه رقة تغ�شى �أناملَه

أنام ُلهُ».
يف الأ�صل ب�ضم الالم «� ِ
8787يف �صفحة ( ،)51يف ال�سطر الأول ،يف �صدر البيت:
رفي ُع ال�سمك � ُ
أبي�ض عامريُّ

�ضبطت يف الأ�صل «� َ
أبي�ض».
8888يف �صفحة ( ،)58يف ال�سطر ال�سابع ،يف عجز البيت كرادي�س خيل حتمل
ال�سم من َقعا �ضبطت يف الأ�صل بك�سر القاف «من ِقعا».
8989يف �صفحة ( ،)58يف ال�سطر التا�سع ،يف عجز البيت:
�أخا ثقة يف احلرب ال ُم َت َ�ض ْع ِ�ضعا

�ضبطت يف الأ�صلُ « :مت ََ�ض ْع َ�ضعا» بفتح ال�ضاد الثانية.
9090يف �صفحة ( ،)60يف ال�سطر الأول ،يف عجز البيت:
ب�ضائ َعنا

و�ضبطت يف الأ�صل ب�ضم العني «ب�ضائ ُعنا».
9191يف �صفحة ( ،)63يف ال�سطر الثالث ع�شر ،يف عجز البيت:
جتدين عنده َ
ح�سن املكان

يف الأ�صل« :ح�سنُ » بالرفع.
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9292يف �صفحة ( ،)64يف ال�سطر الثامن ،يف عجز البيت:
جمو َم النهار

«جموم».
هي يف الأ�صل م�ضبوطة ب�ضم امليم
ُ
9393يف �صفحة ( ،)71يف ال�سطر الأول:
كتائب كالعبالء من محكم احللق
َ

وم�ستن�صل يروي �إلى ظل رمحه

«كتائب».
�ضبطت يف الأ�صل:
ُ

9494يف �صفحة ( ،)71يف ال�سطر العا�شر ،يف عجز البيت:
�ش َّر النوابغ ناط َق الأ�شعا ِر

�ضبطت يف الأ�صل« :ناطقُ » بال�ضم.
9595يف �صفحة ( ،)73يف ال�سطر الثالث ،يف �صدر البيت:
وحِ ذميا

�ضبطت يف الأ�صلَ « :و َح ْذيمَ ً ا».
9696يف �صفحة ( ،)75يف ال�سطر الثامن ،يف �صدر البيت:
فك�أمنا رب�ض ال ُ
أراك ملهره

يف الأ�صل« :ال َ
أراك».
9797يف �صفحة ( ،)80يف ال�سطر اخلام�س ،يف عجز البيت:
�شعا َع اخليل

�ضبطت يف الأ�صل بال�ضم «�شعاعُ».
9898يف �صفحة ( ،)81يف ال�سطر قبل الأخري ،يف �صدر البيت:
ليبك َحمام الواديني

«حمام».
�ضبطت يف الأ�صل بك�سر احلاء ِ
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9999يف �صفحة ( ،)85يف ال�سطر ال�سابع ،يف �صدر البيت:
ري ُ
بن عام ٍر
و�إن �أدع مظلو ًما من َ

وهي يف الأ�صل ب�ضم «من ُري».
10100يف �صفحة ( ،)85يف ال�سطر قبل الأخري ،يف عجز البيت:
وثالثة التي تدعى َحذا ِم

«حذام».
�ضبطت يف الأ�صل بك�سر احلاء ِ
�ساب ًع���ا :حتريفات الأ�صل وت�صحيفاته الت���ي مل ي�شر �إليها املحقق ،وعدتها
ت�سعة وع�شرون مو�ض ًعا:
وقد جرت عادته على ذكر هذه التحريفات والت�صحيفات ،وهذه التي �أغفلها:
10101يف �صفحة ( ،)32ال�سطر اخلام�س ،يف عجز البيت« :مرغ بحدل»
يف الأ�صل« :بجدل» باجليم ت�صحيف.
10102يف �صفحة ( ،)34يف ال�سطر  ،9يف عجز البيت:
على �سابح

يف الأ�صل« :على �سانح».
10103يف �صفحة ( ،)39يف ال�سطر الثاين ،يف �صدر البيت:
جزى اهلل كلما ذر �شارق

يف الأ�صل« :در» بالدال املهملة.
10104يف �صفحة ( ،)39يف ال�سطر الثالث ،يف �صدر البيت:
وحلحل ُة املِغوا ُر..

يف الأ�صلَ « :و َح ْل َح َل ُة ا ِمل ْع َوا ُر»
10105يف �صفحة ( ،)40يف ال�سطر الأول ،يف عجز البيت:
قتيل الريح يف البلد التها ِم

يف الأ�صل« :اللهام» حتريف.
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10106يف �صفحة ( ،)43يف ال�سطر الرابع ع�شر ،يف �صدر البيت:
�إلى �أميا احليني حتلل ظعينتي

ويف الأ�صل« :يحلل طعينتي».
10107يف �صفحة ( ،)44يف ال�سطر الثامن ،يف عجز البيت:
وعندي جلام مل يخنه ال�شكائم

ويف الأ�صلَ « :ي ُح ْنهُ».
10108يف �صفحة ( ،)52يف ال�سطر ال�ساب

ع:

�أب����ي����ت م�����س��ه��دا ي����ا �أم ع��م��رو

وك������ان ال���ل���ي��� ُل م��ت��� ً
��ص�لا ب��ل��ي��ل

يف الأ�صل�« :أَ ِب ْي ُت ُم َ�س َّهدً ا ِب ُ�أ ِّم َع ْم ٍرو * َوكانَ ال َّل ْي ُل ُمت َِّ�ص ٌل ِب َل ْي ِل».
�10109صفحة ( ،)52ال�سطر التا�سع ،يف �صدر البيت:
وكنت ُق َبيلها يا �أم عمرو

يف الأ�صلَ « :ق ِبيلها ب� ِّأم عمرو».
11110يف �صفحة ( ،)52يف ال�سطر الأخري ،يف عجز البيت:
جرى منهم د ًما َم ْرج الكحيل

ويف الأ�صل«َ :م َرح».
11111يف �صفحة ( ،)56يف ال�سطر الثالث ،يف عجز البيت:
�إذا ما اخليل �ضرجها الدمي

يف الأ�صل�« :ضرحها».
11112يف �صفحة ( ،)56يف ال�سطر احلادي ع�شر ،يف البيت:
�أج����ارت����ه����م �أ�����س���� ْي���� ٌد ث����م ع����ادت

ب���ذات ال�����ض��رع منها وال�����س��ن��ام

يف الأ�صل�« :أُ َ�س ْي ٍد» ،و«ال�صرع» بال�صاد.
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11113يف �صفحة ( ،)62يف ال�سطر الأول ،يف عجز البيت:
ولو تكي�س �أو كان َ
ابن �أحذار

يف الأ�صل« :ابنُ �أحدار».
11114يف �صفحة ( ،)62ال�سطر التا�سع ،يف �صدر البيت:
ملا ارحتلنا �إلى يام و�أخوتهم

يف الأ�صل بالباء «بام».
11115يف �صفحة ( ،)64يف ال�سطر اخلام�س ،يف �صدر البيت:
غداة �أتانا الفار�سيون غدوة
يف الأ�صل« :عدوة».
11116يف �صفحة ( ،)66يف ال�سطر الرابع ،يف �صدر البيت:
قد قلت� :سريي يا ظعني

يف الأ�صل« :طعني».
11117يف �صفحة ( ،)69يف ال�سطر الثاين ،يف عجز البيت:
ِب َت ْ�س ُبلٍ َ�سرِب

�ضبطت يف الأ�صلِ « :بت ََ�س ُّب ٍل» وبه ينك�سر الوزن.
11118يف �صفحة ( ،)70يف ال�سطر الثالث ،يف عجز البيت:
كما يدنو املحنظل

يف الأ�صل« :املحنطل» ت�صحيف.
11119يف �صفحة ( ،)73يف ال�سطر اخلام�س ،يف عجز البيت:
خطل الل�سان

يف الأ�صل« :حطل» باحلاء.
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12120يف �صفحة ( ،)75يف ال�سطر الثاين ،يف عجز البيت:
و�أبي�ض قطاع ال�صرمية فا�صل

يف الأ�صل« :فا�ضل» بال�ضاد.
12121يف �صفحة ( ،)82يف ال�سطر الثاين ،يف عجز البيت:
منا ورهط ربيعة بن حذار

يف الأ�صل« :حدار» بالدال املهملة.
12122يف �صفحة ( ،)87يف ال�سطر احلادي ع�شر ،يف �صدر البيت:
لو�ص
فليت عبيطاً من َق ٍ

�ضبطت يف الأ�صلُ « :ق ُلو�ص» ب�ضم القاف.
12123يف �صفحة ( ،)92يف ال�سطر العا�شر:

وغطفان يف اجلموع �أزفله

يف الأ�صل�« :أرفله» بالراء املهملة.
12124يف �صفحة ( ،)97يف ال�سطر الأخري« :وعامر بن عكرمة» ،وهي يف الأ�صل:
«وعامر بني عكرمة».
12125يف �صفحة ( ،)98يف ال�سطر قبل الأخري:

�إذا �أخط�أت حيك يا ابن عمرو

ه ��ي يف الأ�صل�« :أخط�أن» بالن ��ون ،ومل يخرج املحقق البي ��ت؛ وهو للربيع بن
زياد يف خزانة الأدب ( 428/1ن�شرة هارون).
12126يف �صفحة ( ،)99يف ال�سطر الأول:
و�أن��ع��ى ال��ن��ع��م واحل����وم امل���ودى

يف الأ�صلَ :
«واحل ْوم» ،و «و�إذواذ».

و�أذوا َد ال��ق�����ص��ي��ة وال��ع��ب��ي��دا
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12127يف �صفح ��ة ( ،)99يف ال�سطر الثامن« :فاطمة بنت ا َ
خلر�شب الأمنارية»،
وعلق املحقق يف احلا�شية (( :)4يف الأ�صل« :الأن�صارية» وهو ت�صحيف.).
قل ��ت :ويف الأ�صل« :احلو�ش ��ب» وهو حتريف ،وقد �ضب ��ط املحقق «اخلر�شب»
بفتح اخلاء وال�صواب «ا ُ
خل ْر ُ�شب» ب�ضم الراء وال�شني مع �سكون الباء.
�12128صفح ��ة ( ،)100ال�سط ��ر الثال ��ث قبل الأخ�ي�ر« :زهري ب ��ن جذمية» ،يف
الأ�صل« :حذمية».
12129يف �صفحة ( ،)101يف ال�سطر اخلام�س ،يف عجز البيت:
و�شول الهرا�ش الورد عن �أخم�ص القدم

يف الأ�صل« :الهرا�س» بال�سني.
ثام ًنا :ملحوظات عامة ،وعدتها ثمانية و�أربعون مو�ض ًعا
13130يف �صفحة ( ،)31يف ال�سطر الرابع:
�إين �إذاما اخليل �شم�صها الفتى ...

وعلق املحقق يف احلا�شية (�( :)3شم�صها� :ساقها �سو ًقا عني ًفا).
والذي يظهر يل �أن «الفتى» ت�صحيف «القنا».
13131يف �صفحة ( ،)30يف ال�سطر العا�شر� ،ضبط املحقق كلمة «فا ْب ِعدوا» بك�سر
العني ،وال�صواب �أنه ب�ضم العني؛ لأنه من باب َك ُر َم َي ْك ُرم.
13132يف �صفح ��ة ( ،)33يف احلا�شي ��ة ( ،)6كت ��ب املحق ��ق( :يف الأبيات �إقواء
ولعله ��ا م ��ن ق�صيدتني �أدخلهم ��ا ال ��رواة �أو الن�ساخ ببع�ضهم ��ا؛ لأن الإقواء
يتكرر يف �أكرث من بيت .)...
هذا قول من ال يعرف ال�شعر اجلاهلي ،بل الإقواء يتكرر ومنه ق�صيدة امرئ
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القي�س يف ديوانه ( :)114ملن الديار غ�شيتها ب�سحام ،وكذا ق�صيدة قي�س بن زهري
العب�س ��ي :تعلم �أن خ�ي�ر النا�س ميت ،..ولنوري القي�سي بح ��ث بعنوان (الإقواء يف
ال�شع ��ر اجلاهلي) ن�شر يف جملة الآداب ،بجامعة بغداد ،يف العدد � 8سنة 1965م،
ويف ال�صفحات � 225-197أورد يف امللحق الأبيات التي وقع فيها الإقواء وقد تكرر
يف �أكرث من ن�ص.
13133يف �صفحة ( ،)37يف ال�سطر الثاين ،يف �صدر البيت:
وكل قبيل يبتغي

عل ��ق املحقق يف احلا�شية (( :)1يف الأ�صل« :تبتغ ��ي» وال�صواب ما �أثبتناه).
وما يف الأ�صل له وجه.
�13134صفحة ( ،)39يف ال�سطر ال�سابع ،يف عجز البيت:
�إذا ما خبت نا ُر الأعادي ال تخبو

أعادي» بفتح الياء كي ي�ستقيم الوزن.
	ال بد من �ضبط «ال َ
13135يف �صفحة ( ،)41يف ال�سطر ال�ساد�س ،يف عجز البيت:
وما ال يعد من قرام ومن �سرت

عل ��ق املحقق يف احلا�شي ��ة ( ...( :)5قرام يف الأ�صل« :فدام» والت�صويب من
الأوائل ،وهو �سرت فيه رقم ونقو�ش).
وما يف الأ�صل له �أ�صل ،وهو �أن ال َف ْدم من الثياب الأحمر امل�شبع حمرة.
13136يف �صفحة ( ،)43يف ال�سطر الثالث ع�شر ،يف عجز البيت:
ويف ه�ؤالء من �سوقة ن�سب ح�سبي

وبه ينك�سر الوزن ،و�صوابه« :ويف ه�ؤال من �سوقة ن�سب ح�سبي».
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13137يف �صفحة ( ،)44يف ال�سطر اخلام�س ،يف �صدر البيت:
خذوا ابنك ُم عني َ
وابن �أ�سريكم

وعل ��ق املحقق يف احلا�شي ��ة (�( :)2صدر البيت مختل ،ولع ��ل ال�صواب خذوا
ابنكم عني مع ابن �أ�سريكم).
ُ
إبنكم عن ��ي و�إبنَ
قل ��ت :ي�ستقي ��م بقطع همزت ��ي الو�صل وه ��و كثري« :خ ��ذوا � ْ
إبنكم عني و�إنَّ �أ�سريكم»
�أ�سريكم» ،وقد تقر�أ« :خذوا � ْ
13138يف �صفحة ( ،)44يف ال�سطر العا�شر ،يف �صدر البيت:
هلم �إلى النعمان  ...ف�إنه

وعل ��ق املحق ��ق يف احلا�شية (�( :)3سقطت نقطة ح�ب�ر فوقها يف الأ�صل ،وما
�أوردت ��ه هو ما ا�ستطع ��ت قراءته منها ،وهي �أ�شبه �أن تك ��ون «يحكم» لو�ضوح �أعلى
ح ��رف الكاف امل�ضموم ��ة ،وقبلها فتحة لعله ��ا على حرف ياء فت�صب ��ح «هلم �إلى
النعمان يحكم �إنه» والفاء زادها النا�سخ يف «ف�إنه».).
ال ��ذي يف الأ�صل« :يحك � ْ�م ف�إنه» ويحكم جم ��زوم؛ لأنه ج ��واب الطلب ،وهذه
�صورته:
13139يف �صفحة ( ،)44يف ال�سطر الثاين ع�شر ،يف �صدر البيت:
[و�أنتَ ] وربي يا ابن بو �أهنتني

وعل ��ق املحق ��ق يف احلا�شية (�( :)4سقطت نقطة حرب كب�ي�رة ف�أخفت الكلمة
امل�شار �إليها بنقاط يف هذا البيت ،وما �أوردته ترجيع يقت�ضيه ال�سياق) .و«ترجيع»
خط�أ طباعي لـ «ترجيح».
والذي يف الأ�صل« :فلو كنت ربي».
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14140يف �صفحة ( ،)44يف ال�سطر الثالث ع�شر ،يف �صدر البيت:
[ولكن] ربي من يرب ومن يفي

وعلق املحقق يف احلا�شية (�( :)5أخفت بقعة احلرب الكبرية �أثر الكلمة ،ولعل
م ��ا �أوردت ��ه بني معقوفتني هو املكتوب ،كما تدل عليه بقي ��ة الكلمة ،وقد ظهر منها
حرف النون ،كر�سمها يف البيت الثاين.)...
وهو الذي يف الأ�صل.
14141يف �صفحة ( ،)46يف ال�سطر ال�ساد�س« :وتذكر �أن َم ِع َّية بن قريط» ،ثم يف
البيت الثالث �ضبط املحقق عجز البيت « ُم َع َّية» وهو �ضبط الأ�صل ،ثم رجع
�إل ��ى �ضبطه الأول يف �صفح ��ة  47يف ال�سطر الأول «عبد يقال له ُم ِع ّية ،فلما
هلكوا وفنوا �إذا م ِع ّية .»...
أنتم دائ َي� �هْ» ،وعلق
14142يف �صفح ��ة ( ،)47يف ال�سط ��ر العا�ش ��ر« :يا�آل بك � ٍ�ر و� ُ
املحقق يف احلا�شية (( :)3يف الأ�صل« :يا َل َب ْك ٍر») .وال�شطر م�ضطرب بكال
ال�ضبطني.
14143يف �صفح ��ة ( ،)47يف ال�سطر الثاين ع�ش ��ر...« :وكان لـُ ْمنٌ ولـُ ْم ٌي من بني
عب ��د اهلل» هك ��ذا �ضبطه املحقق ومل ي�ضب ��ط يف الأ�ص ��ل ،ووزن ال�شعر من
الطويل الذي �سي�أتي يقت�ضي �أن يكون �ضبط الثاين بفتح امليم وت�شديد الياء
« ُلـ َم ّي» ،وبناء على هذا ح�صل خلل لدى املحقق على النحو الآتي:
�14144ضبط ال�شطر يف �صفحة ( )48يف ال�سطر الأول[ :و] �إنّ ُلـ ْميا لغالم حاز ٌم
وعلق املحقق يف احلا�شية (( :)1ما بني معقوفتني زيادة الزمة).
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وهذا على �ضبط املخطوط يف هذا املو�ضع� ،أما �إذا �ضبط بفتح امليم والت�شديد
فال حاجة �إلى الزيادة� :إن ُلـ َم ًّيا لغال ٌم حازم.
14145ويتبع ما �سبق يف �صفحة ( ،)48يف ال�سطر ال�ساد�س:
ل�����و � ّأن لمُ����ـْ����ي����اً ل���ي���ل���ه ك���ن���ه���اره

وج����دك م���ا ب��ع��ن��ا لمُ ِ��� ًّي���ا ب��ف��ار���س

و�صواب البيت بت�سهيل الهمزة :لو انَّ ُلـ َم ًّيا ...

وق ��د �ضبط ��ت (لمُ ِ ًّيا) يف العج ��ز بالت�شديد عل ��ى ال�صواب وكذل ��ك يف البيت
ال ��ذي بع ��ده ويف الرواية للبيت ،فقد �ضبط النا�سخ اال�س ��م بالت�شديد ثالث مرات
وبالتخفيف مرتني فبان �أن �ضبط التخفيف محل نظر.
14146يف �صفحة ( ،)48يف ال�سطر ال�سابع ،يف �صدر البيت:
ال�س َرى
ولكنا يلهي لمُ ِ ًّيا عن ُّ

وعل ��ق املحق ��ق يف احلا�شي ��ة (( :)3يف الأ�ص ��ل« :عن ال�س � ِّ�رى») .وهذا خط�أ
«ال�سرى».
طباعي �صوابه نقل ال�شدة �إلى ال�سني ِّ
14147يف �صفحة ( ،)51يف ال�سطر الثامن ،يف عجز البيت:
�إذا طلبت كانت ك�أجن َح طالب

أجنح» وال�صواب الك�سر؛ لأنه
�ضبطت يف الأ�صل وعمل به املحقق بالن�صب «ك� َ
م�ضاف.
14148يف �صفحة ( ،)51يف ال�سطر الثاين ،يف �صدر البيت:
ميد النا�س بال�شتوات َم ّد ً أ�

خط�أ طباعي �صوابها (مدً ا).
14149يف �صفحة ( ،)54يف ال�سطر ال�ساد�س ،يف عجز البيت:
قتيل الريح يف البلد ال ُّتهامِ ي
12 11 10

58

رﺑﻴﻊ اﺧﺮ  -ﺟﻤﺎدى اﺧﺮة 1444ﻫـ
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ /ﻧﻮﻓﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ2023م

668

�ضبط ��ه املحقق ب�ض ��م التاء من «التهامي» متابع ��ة للأ�صل وهو �ضبط خاطئ
ً
م�ضبوطا بك�سر
وال�صواب بالك�س ��ر «ال ِتّهامي» ،و�سبق �أن ورد البيت يف �صفحة 40
التاء وهو يف ذلك املو�ضع دون ياء الن�سب «التهام».
15150يف �صفحة ( ،)55يف ال�سطر احلادي ع�شر ،يف �صدر البيت:
فال تبعدن يا خري عمرو بن ُجندُب

«ج ْن َدب» بفتح الدال وهو �أحد الوجهني ن�ص عليه ابن
يف الأ�ص ��ل �ضبطت ُ
جني يف املن�صف ( ،)138/1وابن �سيدة يف املحكم ( )345/7فكان على املحقق
�أال يغري �ضبط الأ�صل.
�15151صفحة ( ،)57يف ال�سطر الثاين ع�شر ،يف عجز البيت:
ك� ّأن مفالق الأ�ستا ِه �شا ِم

«�شام» بك�سر حرف الروي وج ��رى عليه املحقق ،و�صوابه
�ضبط ��ت يف الأ�ص ��ل ِ
«�شام» خرب ك�أنّ وعليه يدخل الإقواء.
ُ
15152يف �صفحة ( ،)58يف ال�سطر اخلام�س:
ف�إن تك َط ْي ٌئ يا ابن ريطة �صادقي

ت��ع��د ل��ه��ا �أل���ف���اً م��ن اخل��ي��ل �أق��رع��ا

وعلق املحقق يف احلا�شية (( :)3يف الأ�صل�« :أفرعا».)...
«طي  ...يعد» ومل ي�شر املحقق �إلى هذا ،وهذه �صورته:
والذي يف الأ�صلّ ٍ :
15153يف �صفحة ( ،)60يف ال�سطر العا�شر�« :س ِنام ناقتني» �صوابها بفتح ال�سني
ولعله خط�أ طباعي.
15154يف �صفحة ( ،)61يف ال�سطر الرابع ،يف عجز البيت:
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و�إن نغل [من] �آخر الليل باله�ضم

يف الأ�صل« :نفــل ّاخر» ،وهذه �صورته:

15155يف �صفحة ( ،)63يف ال�سطر الأخري ،يف �صدر البيت:
ف�إن الغدر

يف الأ�صل« :ال ُع ْذ َر» ،ومل ي�شر املحقق �إلى هذا.
15156يف �صفح ��ة ( ،)63يف ال�سط ��ر الأول« :فانطل ��ق �إل ��ى قوم ��ه ف�آذنه ��م» يف
الأ�صل« :ف�أ ّذنهم».
15157يف �صفحة ( ،)64يف ال�سطر ال�ساد�س ،يف عجز البيت:
�أت�سمع جر�س اخليل يف القاع من ر ِْ�سلِ

وعلق املحقق يف احلا�شية (( :)2يف الأ�صل« :حر�س ...يف ر�سل» .وهو يخالف
الأ�سلوب املتبع كقولهم« :يف النا�صف من �أبيدة»).
�أما «حر� ��س» فت�صحيف �صححه املحقق و�أما تغيري «يف ر�سل» �إلى «من ر�سل»
ف�ل�ا وجه ل ��ه ،وقد �ضبطت « ِر ْ�سل» يف الأ�صل بك�سر ال ��راء و�سكون ال�سني ،و�صوابه
فتح الراء ،وهو ال�سهل من ال�سري.
15158يف �صفحة ( ،)64يف ال�سطر العا�شر ،يف �صدر البيت:
ف�أنزلتْ وا�ستنزلتُ

�صوابه ��ا «ف�أنزل � ُ�ت» ب�ضم امليم وكذا ه ��ي م�ضبوطة يف الأ�ص ��ل .و�أظنه خط�أ
طباع ًيا.
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15159يف �صفحة ( ،)64يف ال�سطر ال�سابع ،يف �صدر البيت:
�أتاك رعال اخليل تنحم بالقنا.

قر�أتها يف الأ�صل« :تزحم».
16160يف �صفح ��ة ( ،)65يف ال�سط ��ر اخلام� ��س علق املحق ��ق يف احلا�شية (:)2
(يف الأ�ص ��ل« :تعالوا �إليهم بثار كل �ضرية  ...نبل»� ،أما نبل فهي يف الأ�صل:
«نيل» ،ويبقى جزم «يدرك» م�شكل.
16161يف �صفحة ( ،)67يف ال�سطر الثالث ع�شر ،يف �صدر البيت:
ل ْو ّان من احليني ذهل بن مالك

ك ��ذا �ضبطت يف الأ�ص ��ل ب�إ�سكان الواو يف «ل ْو» والتزم ب ��ه املحقق ،وبه ينك�سر
ال ��وزن ،و�صوابه فتح الواو م ��ع ت�سهيل الهمزة «ل َو انّ » ،ولو كانت الهمزة محققة ملا
فتح ��ت الواو كقول امرئ القي�س (ديوانه  39ن�شرة محم ��د �أبو الف�ضل �إبراهيم):
« َفل ْو �أنّ ما �أ�سعى ملجد م�ؤثل».
16162يف �صفح ��ة ( ،)68يف ال�سط ��ر احلادي ع�شر« :وهم بعرن ��ان ودبر» وعلق
املحق ��ق يف احلا�شي ��ة (( :)5يف الأ�ص ��ل« :دي ��ر») قلت :وك ��ذا «بعرنان» يف
الأ�صل «يعرنان».
16163يف �صفحة ( ،)66يف ال�سطر اخلام�س ،يف �صدر البيت:
ودع���ي ج���واز بني امل���ذمم واعلمي

�أن امل�����ذمم ل��ي�����س م���ن �أ���ص��ح��اب��ي

وعلق املحقق يف احلا�شية (( :)2يف الأ�صل�« :إن املدمم»).
قل ��ت :هي يف الأ�صل« :امل ��دمم» يف املو�ضعني ومل ي�شر ملحق ��ق �إال �إلى املو�ضع
الثاين.
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16164يف �صفح ��ة ( ،)69يف ال�سطر الأول« :ف�أ�صاب الرقاد بن �ضرار» .وهي يف
الأ�صل بالفاء «الرفاد».
16165يف �صفحة ( ،)69يف الرابع ع�شر ،يف عجز البيت:
غداة ال َق ْرنِ �إحدى الدهار�س

�صواب ال�ضبط «ال ِق ْرن» بك�سر القاف.
16166يف �صفحة ( ،)72يف ال�سطر الثالث ،يف عجز البيت:
وتذم قومك

كتبت يف الأ�صل بالياء والتاء« :وتذم» ومل ي�شر املحقق �إلى هذا.
16167يف �صفح ��ة ( ،)82يف ال�سط ��ر الأول« :وق ��ال زرعة بن عم ��رو لنابغة بني
ذبيان» ،وهي يف الأ�صل« :للنابغة بني ذبيان».
16168يف �صفحة ( ،)82يف ال�سطر اخلام�س:
وت���رك���ت���م ي�����وم ال��ك��ث��ي��ب ن�����س��اءك��م

تبدي محا�سن �سوقهن عواري

هي يف الأ�صل« :ن�سا�ؤكم  ..عوار» ،وال وجه لإثبات الياء يف «عواري».
16169يف �صفحة ( ،)83يف ال�سطر التا�سع ،يف �صدر البيت:
براين واعرتى �شيبي قذايل

«�شيب») ،وهي يف الأ�صل�« :شيب
وعلق املحقق يف احلا�شية (( :)4يف الأ�صلٌ :
ِق َذا ٌل».
17170يف �صفح ��ة ( ،)83يف ال�سطر قب ��ل الأخري« :كان يوم الق ��وارع ،والقوارع
ه�ضب ��ات من �أر�ض طيئ وغطف ��ان» ،وكذا يف الأ�صل «القوارع» بالقاف وهو
ت�صحيف «الفوارع» بالفاء .وكذا ورد يف البيت الرابع يف �صفحة ( )84ومل
ينتبه لهذا املحقق.
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17171يف �صفحة ( ،)85يف ال�سطر الرابع ،يف �صدر البيت:
�س�أمنعها يومي تبال ًة كلها.

�صوابها «تبال َة» دون تنوين
 )172يف �صفحة ( ،)85يف ال�سطر ال�ساد�س ،يف �صدر البيت:
وترمي كالب من ورائي باحل�صا

و�ضبط ��ت «ورائ � َ�ي» يف الأ�صل بفتح الي ��اء وهو ال�صحيح؛ لك ��ن املحقق �أغفل
احلركة.
 )173يف �صفح ��ة ( ،)86يف ال�سط ��ر الأخري« :فقال عمرو بن نفيل بن خويلد
ال�صع ��ق» ،وهك ��ذا يف الأ�صل وهو �سه ��و� ،صوابه« :فقال عمرو ب ��ن خويلد بن نفيل
ال�صع ��ق» ،وقد ورد على ال�صواب يف �صفح ��ة (« :)84وقال عمرو بن ال�صعق وهو
خويلد بن نفيل» ،ومل يفهر�س املحقق لـ«عمرو بن نفيل بن خويلد ال�صعق» وفهر�س
لـ «عمرو بن خويلد ال�صعق» لكن مل يورد ال�صفحة  ،86كما يف فهر�س الأعالم يف
�صفحة .120
 )174يف �صفحة ( ،)87يف ال�سطر قبل الأخري ،يف عجز البيت:
و�أنت ب�أن تبل ُغهم جدي ُر

وكذا �ضبط يف الأ�صل «تبل ُغهم» ب�ضم الغني.
 )175يف �صفحة ( ،)87يف ال�سطر الأخري ،يف �صدر البيت:
�أقدّا ُ
تط ُلقون ...

وكذا �ضبطت يف الأ�صل ،و�صوابه « ُتط ِلقون».
بكر بن» �صوابه
 )176يف �صفح ��ة ( ،)87يف ال�سط ��ر الرابع ع�شر« ،بن ��ي �أبي ٍ
«بكر» خط�أ طباعي.
ِ
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 )177ريف �صفحة ( ،)95ال�سطر الأخري ،يف �صدر البيت:
و�أدبر عتات نزارا و�أيقنت

وعل ��ق املحق ��ق يف احلا�شي ��ة (( :)1يف الأ�ص ��ل« :ن ��زارا» .ن ��ز الظب ��ي :عدا
و�صوت.).
وح�سب �ضبط املحقق ف�إن ما يف املنت يكون «نزازا» بالزاي.
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حول كشاف الدواوين الشعرية
األندلسية ()2
د.محمد عويد ال�ساير

مالح ��ظ الق�سم الثاين على
وق ��د ّمت بف�ضل اهلل تعال ��ى وتوفيقه التف�صيل يف ِ
ك�شاف الدكتور �أحمد ال�صالحية ،و�إليك عزيزي القارئ والباحث اللبيب واملحقق
الثبت امل�ستدرك من الدواوي ��ن ال�شعرية الأندل�سية املحققة واملجموعات ال�شعرية
الأندل�سي ��ة امل�صنوع ��ة مما مل يرد ذكرها م ��ن قريب �أو بعي ��د يف ك�شاف الدكتور
ال�صالحية.
م�ست���درك الدواوين واملجامي���ع ال�شعرية الأندل�سية (فائ���ت عمل الدكتور
ال�صالحية):
1 .1عبدالرحمن الداخل (ت ١٧٢ه� �ـ) ،حياته� ،شعره ،نرثه ،د .محمد عويد
ال�ساي ��ر ،د .عبا�س ه ��اين اجلراخ ،علي �إ�سماعي ��ل ال�سامرائي (الدكتور
حالي� � ًا) ،جملة ُ�س ّر م ��ن ر�أى يف كلية الرتبي ��ة �سامراء-العراق ،مج ،٧ع
٢٠١١ ،٢٧م.
وجم ��ع �شعره �أي�ض ��ا �ضمن ديوان بني م ��روان يف الأندل�س ،جمعه وحققه
• ُ
الدكتور غالب عبد العزيز الزامل ،هيئة �أبو ظبي للثقافة والرتاث – دار
الكتب الوطنية2009 ،م� ،ص .285-276
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�ري (ت بعد 273هـ) ،حيات ��ه و�شعره،
2 .2عبا� ��س بن نا�صح الثقف � ّ�ي اجلزي � ّ
جملة �أفكار ،ع2011 ،274م.)117-102( ،
�3 .3أبو جعفر بن الأب ��ار اخلوالين الإ�شبيلي (ت ٤٣٣هـ)� ،صنعة ودرا�سة :د.
فوزي �سعد عي�سى يف كتابه�( :شع ��راء �أندل�سيون من�سيون) ،دار الوفاء-
الإ�سكندرية ،ط٢٠٠٩ ،١م� ،ص.١٨٦-١٤٧
•�صنع ��ة :د .ه ��دى �شوكة بهنام ،يف كتابها( :دواوي ��ن �شعرية ل�شعراء
�أندل�سيني) ،دار غيداء-ع ّمان ،ط� ،٢٠١٢ ،١ص.٧٧-١١
•�صنع ��ة ودرا�س ��ة :د .عدن ��ان محم ��د �آل طعم ��ة ،د .محم ��د ح�س�ي�ن
املهداوي ،دار الفرات للثقافة والإعالم – بابل١٤٣٧ ،هـ٢٠١٧ -م.
�4 .4أب ��و الوليد بن الربيع احلم�ي�ري الإ�شبيلي (ت ٤٣٣ه� �ـ) ،حياته و�شعره:
فاخ ��ر جرب مط ��ر (الأ�ست ��اذ الدكت ��ور حالي� � ًا)� ،أحمد حاج ��م الربيعي
(الأ�ستاذ الدكتور حالي ًا) ،جملة املورد -العراق ،مج ،١٧ع ١٩٨٨ ،٤م.
•وكان الأ�ست ��اذ الدكت ��ور عبداهلل ع�سي�ل�ان كتب كتاب� � ًا قيم ًا يف هذا
ال�شاع ��ر ومواهب ��ه الأدبي ��ة ،ا�ستعر� ��ض ل�شع ��ره وفنون ��ه و�أغرا�ضه
ال�شعري ��ةُ ،طب ��ع الكت ��اب يف الريا� ��ض �سن ��ة ١٩٨٦م ،وكان يف ٩٧
�صحيفة.
5 .5اب ��ن الأب ��رد الأ�صغ ��ر (ت بعد ٤٤٠ه� �ـ) ،حياته وما تبقى م ��ن �شعره :د.
�إبراهي ��م عبد وهيب الكي�ل�اين ،جملة جامعة تكريت للعل ��وم الإن�سانية،
العراق ،مج  ،18ع � ،10سنة 2011م� ،ص.172 -151
6 .6الأ�سع ��د ب ��ن ب ّليطة -حياته و�شعره( -ت بعد ٤٤٠ه� �ـ) ،د .محمود �شاكر
�ساج ��ت اجلناب ��ي ،يف جملة جامع ��ة الأنب ��ار -للغ ��ات والآداب -جامعة
الأنبار ،ع٢٠١٠ ،١م� ،ص ،٨٧-٣٦ومن �ضمن كتابه( :مع ال�شعر وال�شعراء
يف الأندل�س) ،دار غيداء -ع ّمان ،ط١٤٣٤ ،١هـ٢٠١3 -م� ،ص.100-13
7 .7م ��ا تبق ��ى م ��ن �شعر اب ��ن ح�ص ��ن الإ�شبيل ��ي (قتل بع ��د ٤٥٨ه� �ـ) ،جمع
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وحتقي ��ق ودرا�سة :د� .سلم ��ى �سلمان علي ،جملة كلي ��ة الرتبية/اجلامعة
امل�ستن�صرية ،مج ،١ع٢٠١٠ ،٢م� ،ص.٢٠٢-١٧١
�8 .8أب ��و الف�ضل الدرامي (ت� 454أو 455هـ) حيات ��ه وما تبقى من �شعره ،د.
ح�سني جمي ��د ر�ستم احل�صونة ،جملة جامعة ذي ق ��ار – العراق ،مج،5
ع2009 ،1م� ،ص.74-59
جاري (ت454هـ) – حياته وما تبقى من �شعره
احل ّ
9 .9عبد امللك بن ُغ�صن ِ
– جم ��ع ودرا�س ��ة  :د .محمد محجوب محمد عبد املجيد ،جملة �آفاق
الثقاف ��ة وال�ت�راث – مركز جمعة املاجد للثقافة وال�ت�راث ،دبي ،ع،117
1434هـ 2012-م� ،ص.115 -90
�1010أب ��و الوليد الباجي (ت بعد ٤٧٤ه� �ـ)- ،حياته و�شعره :-جمع ودرا�سة د.
وائ ��ل �أبو �أ�صبح ،ع ��ن ال�شبكة املعلوماتي ��ة www.ahlalheeth.com :
قطع منه ودرا�سة
وعم ��ل الدكتورة واق ��دة يو�سف كرمي ال يخلو من جم ��ع ٍ
ل�شع ��ره ،ن�شرت ��ه يف جمل ��ة �سر م ��ن ر�أى-الع ��راق ،م ��ج ،٣ع٢٠٠٧ ،٨م،
�ص.١٢٩-١١٧
�1111أبو احل�س ��ن احل�صري القريواين (ت ٤٨٨ه� �ـ) ،ديوانه ،حتقيق :محمد
املرزوقي واجليالين بن احلاج يحيى ،تون�س١٩٦٣ ،م.
1212املت ��وكل بن الأفط�س :ملك بطليو�س �أخب ��اره وما تبقى من نتاجه الأدبي،
�أ.م.د .ع ��ارف عب ��د الكرمي مط ��رود ،جملة �إكليل ،ال�سن ��ة الأولى – ع،4
(د  -ت).
� 1313أبو عامر بن م�سلمة (ت ق ٥هـ)� ،صنعة ودرا�سة وتقدمي :د .فوزي �سعد
عي�سى يف كتابه�( :شعراء �أندل�سيون من�سيون) ،دار الوفاء-الإ�سكندرية،
ط٢٠٠٩ ،١م� ،ص.٢٣٠-١٧٨
•�صنع ��ة :د .هدى �شوكة بهن ��ام ،يف كتابه( :دواوي ��ن �شعرية ل�شعراء
�أندل�سيني) ،دار غيداء-ع ّمان ،ط٢٠١٢ ،١م� ،ص.١١٥-٧٧
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 1414البلنوبي ال�صقلي (ت ق ٥هـ) ،ديوان وذيل الديوان؛ �صنعة :هالل ناجي،
دار الر�سالة -بغداد ،املكتبة ال�صقلية ( ،)١ط١٩٧٦ ،١م.
•�شع ��ر البلنوب ��ي ال�صقل ��ي (الق ��رن اخلام� ��س للهج ��رة) ،د� .أمربتو
وتزتانو ،حولي ��ات كلية الآداب  -جامعة عني ال�شم�س ،م�صر ،جملد
١٩٥٩ ،٥م� ،ص.٢٠٨-١٤٢
•وحتقي ��ق و�صنعة د .عبدالرحيم اجلميل ،كلي ��ة دار العلوم -الفيوم،
م�صر ،ط٢٠٠٣ ،١م.
�1515شع ��ر ابن قا�ضي ميلة (ت ق ٥هـ) ،جمع وحتقيق وتوثيق ودرا�سة :محمد
عويد ال�ساير ،دار رند-متوز ،دم�شق� ،سل�سلة دواوين �صغرية ( ،)٧ط،١
٢٠١٧م� ٧٤ ،صحيفة.
� 1616شع ��ر احلل ��واين القريواين (ت ق ٥ه� �ـ) ،جمع وتوثي ��ق ودرا�سة :محمد
عويد ال�ساير ،دار رند-متوز ،دم�شق� ،سل�سلة دواوين �صغرية ( ،)٦ط،١
٢٠١٧م� ٦٤ ،صحيفة.
� 1717شع ��ر الفكيك الأندل�سي (ت ق ٥هـ) ،جمع وحتقي ��ق ودرا�سة :د .عبا�س
هاين اجلراخ ،جملة املورد العراقية  -بغداد ،مج ،٣٨ع٢٠١١ ،٤م.
1818غ�ل�ام البكري الأندل�سي  -حيات ��ه و�شعره ،م.م .غ�سان حميد ،جملة �سر
من ر�أى ،مج 30ال�سنة الثامنة2013 ،م� ،ص .167 – 153
1919محم ��د بن عبادة الق ��زاز (ق� ،)5س� .شت�ي�رن ،ترجم ��ة� :أ.م.د .عدنان
محمد �آل طعمة ،جملة �أهل البيت عليهم ال�سالم ،ع � ،9ص.163 – 134
 2020اب ��ن الق�صرية محم ��د بن �سليم ��ان الكالع ��ي الإ�شبيل ��ي (ت ٥٠٨هـ)،
(حيات ��ه وما تبقى من �شع ��ره ونرثه) ،جمع وتوثي ��ق ودرا�سة وا�ستدراك:
د� .آزاد محم ��د كرمي ،جملة جامع ��ة كرميان-العراق ،مج ،٦الإ�صدار ،٣
٢٠١٩م� ،ص.١٧٤-١٥٥
•امل�ست ��درك والدرا�س ��ة ع ��ن كتاب �آ�سي ��ة الها�شم ��ي البلغيث ��ي( ،ذو
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الوزارت�ي�ن وزي ��ر املعتم ��د بن عب ��اد ووزي ��ر يو�سف ب ��ن تا�شفني ابن
الق�صرية حياته و�آدابه) ،املغرب٤١٩ ،هـ١٩٩٨ -م.
�2121شعر ابن �شرف القريواين (االبن) املتوفى نحو �سنة 531هـ ،جمعه ووثق
مادته وقدم له  :د� .أ�شرف محمود جنا ،دار الوفاء – الإ�سكندرية ،ط،1
2008م.
�2222أب ��و املطرف �أحم ��د بن عم�ي�رة املخزوم ��ي (ت ٥٣٨هـ) ،حيات ��ه و�آثاره
(�شع ��ره ور�سائل ��ه) ،د .محمد بن �شريفة ،من�ش ��ورات املركز اجلامعي-
املغرب١٩٦٦ ،م.
2323اب ��ن الفخار املالق ��ي (ت ٥٣٩هـ)( ،حياته وما تبق ��ى من �شعره ونرثه)،
جمع وتوثيق ودرا�سة :د� .آزاد محمد كرمي ،جملة جامعة �أم القرى لعلوم
اللغات والآداب ،ع١٤٤٠ ،٢٣هـ٢٠١٩ -م� ،ص.١٦٠-١١٢
2424محم ��د بن احل�س ��ن القرطبي و�س ��راج بن عبد املل ��ك القرطبي نتاجهما
الأدبي جمع وحتقيق ،د .عارف عبد الكرمي مطرود ،جملة �آداب الب�صرة،
ع 2018 ،85م ،)117- 70( ،الأول هو ابن الفخار املالقي الذي جمعه د.
�آزاد محم ��د كرمي يف الت�سل�سل ال�ساب ��ق ( )21ووفاته (539هـ) ،والثاين
وفاته (508هـ).
�2525أب ��و احل�سن �سهل بن محمد الأزدي الغرناط ��ي ( 639هـ) :حياته و�آثاره
م ��ن ال�شعر والنرث ،د .عارف عبد الك ��رمي مطرود ،جملة مركز درا�سات
الكوفة ،ع2021 ،61م� ،ص.322-267
2626جم�ب�ر ال�صقلي (ت ٥٤٠ه� �ـ) ،حياته و�شعره ،جمع وتوثي ��ق ودرا�سة :د.
عبدالرازق حويزي ،دار �صادر-بريوت ،ط١٤٦٣ ،١هـ٢٠١٥ -م.
�2727شع ��ر �أب ��ي احلكم املغرب ��ي (ت٥٤٦هـ) ،جم ��ع وحتقي ��ق :د .عامر خلف
حم ��زة ،م .م .غ�س ��ان حميد �إبراهي ��م ،جملة �س ّر م ��ن ر�أى ،مج ،٩ع،٣٢
ال�سنة التا�سعة٢٠١٣ ،م� ،ص.٩٠-٥٥
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� 2828أب ��و عام ��ر محمد بن ين ��ق ال�شاطبي (ت٥٤٧هـ) (حيات ��ه وما تبقى من
�شع ��ره ومو�شحات ��ه) ،جمع وتوثي ��ق ودرا�سة :د .محم ��د محجوب محمد
عبداملجي ��د ،جملة �آفاق الثقاف ��ة والرتاث-دبي ،مج ،٢٨ع٢٠٢٠ ،١١٠م،
�ص.٩٨-٦٧
 2929ديوان ابن قزمان القرطبي (ت ٥٥٥هـ) ،حتقيق :ف .كورنيطي ،مدريد،
١٩٨٠م.
3030ابن هان ��ئ الأ�صغر (ت ٥٥٥هـ) (حياته و�شع ��ره) �صنعة :د .فوزي �سعد
عي�سى ،يف كتابه�( :شعراء �أندل�سيون من�سيون) ،دار الوفاء-الإ�سكندرية،
ط٢٠٠٩ ،١م� ،ص.٣٦٢-٢٩٣
� 3131شع ��ر ابن �سيد الل� ��ص الإ�شبيلي الأندل�س ��ي (ت 576هــ) :جمع وحتقيق
ودرا�سة� :أ .د .محمود �شاكر �ساجت ،دار غيداء -ع ّمان ،ط٢٠٢٠ ،١م.
� 3232أب ��و بك ��ر ال ُكتن ��دي الأندل�س ��ي (٥٨٤-٥١٣هـ) ،حياته وجمم ��وع �شعره:
د.محم ��د ر�ض ��وان الداية ،جملة جممع اللغة العربي ��ة  -دم�شق ،مج ،٨٢
ع٢٠٠٧ ،٤م� ،ص.٨٢٢-٦٩١
 3333اب ��ن �أرفع ر�أ�س (ت ٥٩٣ه� �ـ) ،مختارات من �شع ��ره يف الكيمياء� ،صنعة
واختي ��ار :د .رزوق ف ��رج رزوق ،جملة املجم ��ع العلم ��ي العراقي-بغداد،
مج ،٣٣جز�آن ١٤٠٢ ،٣٩٢هـ١٩٨٢-م.
•�ش ��ذور الذه ��ب ديوان اب ��ن �أرف ��ع ر�أ�س اجل ّي ��اين الأندل�س ��ي �شاعر
احلكماء وحكيم ال�شع ��راء (ت ٥٩٣هـ) ،حققه وقدم له وع ّلق عليه:
الهواري غ ��زايل ،دار الكت ��ب العلمية-ب�ي�روت ،ط٢٠١٨ ،١م٣٣٦ ،
�صحيفة.
 3434اب ��ن الرباق ال ��وادي �آ�شي (حيات ��ه وما تبقى من �شع ��ره) (ت ٥٩٦هـ)،
جم ��ع وحتقيق ودرا�س ��ة :د� .صفاء عبداهلل برهان ،جمل ��ة الرك للفل�سفة
والل�ساني ��ات والعلوم االجتماعية  -جامع ��ة وا�سط ،مج ،١ع٢٠٢١ ،٤٠م،
�ص.٩٠-٦٣
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 3535اب ��ن �س� � ّوار الأ�شب ��وين (ت ق ٦هـ)� ،صنع ��ة ودرا�سة :د .محم ��ود �شاكر
�ساج ��ت ،دار رن ��د ومتوز-دم�ش ��ق� ،سل�سل ��ة دواوين �صغ�ي�رة ( ،)9ط،١
٢٠١٧م ،يف � ١٠١صحيفة من القطع ال�صغرية.
 3636م ��ا تبق ��ى من �شعر �أبي القا�س ��م بن العطار الإ�شبيل ��ي (ق ٦هـ)( ،جمع
ودرا�س ��ة) :د .محم ��د محجوب محم ��د عبداملجيد ،جملة �آف ��اق الثقافة
والرتاث-دبي ،مج ،٢٩ع٢٠٢١ ،١١٥م� ،ص.٥٣-٣٣
�3737أب ��و حف�ص الأغماتي (ت603هـ) �شعره ،جعفر بن احلاج ال�سلمي ،جملة
املناهل املغربية1996 ،25 ،م.
� 3838أب ��و الربي ��ع �سليمان املوح ��د (ت ٦٠٤هـ وقيل ٦١٠ه� �ـ) ،ديوان ،حتقيق:
محم ��د ب ��ن تاويت و�آخ ��رون ،من�ش ��ورات كلي ��ة الآداب  -جامع ��ة محمد
اخلام�س ،املغرب( ،د .ت.).
� 3939أب ��و العبا� ��س اجل ��راوي (ت ٦٠٩ه) ،ديوان ��ه ،حتقيق :د .عل ��ي �إبراهيم
كردي ،دار �سعدالدين-دم�شق ،ط١٩٩٤ ،٢م.
•ون�ش ��رة الأ�ستاذ املرحوم محم ��د الفا�سي يف كتابه�( :شاعر اخلالفة
املوحدية �أبو العبا�س اجلراوي) ،مدر�سة جو�س -املغرب١٩٥٢ ،م.
•ون�ش ��رة الأ�ست ��اذ ح�س ��ن ال�شبيه ��ي ح�سن ��ي يف كتابه�( :أب ��و العبا�س
اجل ��راوي �شاع ��ر املوحدي ��ن) ،الرب ��اط -املغ ��رب ،ط١٤٠٦ ،١هـ-
١٩٨٦م.
� 4040أبو عمرو �سامل بن �صالح الهمذاين الأندل�سي (ت ٦٢٠هـ)� ،شعره :عايد
ابن �سالمة ال�شراري� ،أطروحة دكتوراه ،كلية الدرا�سات العليا ،اجلامعة
الأردنية ،ب�إ�شراف :د� .صالح جرار٢٠١٤ ،م.
 4141ال�شاع ��ر والفقيه �أبو عمرو بن غياث ال�شري�ش ��ي -حياته و�آثاره الأدبية-
(ت ٦٢٠ه� �ـ) ،د .جن ��وان كمال ال�سيد� ،صحيف ��ة دار العلوم للغة العربية
و�آدابه ��ا والدرا�سات الإ�سالمية‐القاهرة ،العدد ١٤٣٢ ،٤٠هـ٢٠١١ -م،
�ص.٧١-٢٣
رﺑﻴﻊ اﺧﺮ  -ﺟﻤﺎدى اﺧﺮة 1444ﻫـ

681

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ /ﻧﻮﻓﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ2023م

12 11 10

58

•�أخباره وجم ��ع �آثاره :د .عارف عبدالكرمي مط ��رود ،جملة درا�سات
مركز الكوفة -جامعة الكوفة ،مج٢٠١١ ،٢٣٤٢٦م� ،ص.١٦٨-١٤٤
 4242ابن حزمون املر�سي (ت بعد ٦٢٤هـ) �-شاعر ًا وو�شاح ًا ،-درا�سة و�صنعة
وتوثي ��ق :د .محم ��د عويد ال�ساي ��رُ ،ن�شر يف جملة الأندل� ��س �أو ًال ،ومن ّثم
يف كتاب ��ه� :أندل�سيات يف حتقيق الن�ص ال�شع ��ري ونقده ج ،٢دار غيداء-
ع ّم ��ان ،ط٢٠١٨ ،١م�� � ،ص ،٢٥٧-٢٢٧و�أ�ش�ي�ر �إلى �أن الكت ��اب �أف�ضل يف
ه ��ذا العمل ويف الأعم ��ال الأخرى يل وللباحثني الف�ض�ل�اء الذين �أعادوا
ن�ش ��ر �أعمالهم التحقيقية يف �صنعة دواوي ��ن ال�شعر الأندل�سي وحتقيقها،
�إِذ الكت ��اب �أف�ضل يف الن�ش ��ر وتاليف الهفوات التي ق ��د تقع يف الدوريات
واملجالت يف �أي مكان.
 4343اب ��ن ال�صاب ��وين الإ�شبيل ��ي (ت ٦٣٦ه� �ـ) (حيات ��ه وما تبقى م ��ن �شعره
ومو�شحاته) ،جمع وتوثيق ودرا�سة :د .محمد محجوب محمد عبداملجيد،
جملة �آفاق الثقافة والرتاث -دبي ،مج ،٢٧ع٢٠١٩ ،١٠٨م� ،ص.١٠٩-٨٢
4444اب ��ن املرحل املالقي (ت 699هـ) ،جمع �شعره محمد م�سعود جربان ،دار
املدار الإ�سالمي -بريوت 2003م ،وجمع �شعره ومع�شراته ونرثه ون�شرها
يف �أبو ظبي – الإمارات ،ط1426 ،1هـ2005-م.
 4545ابن حبو�س الفا�سي (ت ق ٧هـ)� ،شعره :جعفر بن احلاج ال�سلمي ،جملة
املناهل املغربية١٩٩٨ ،م.
 4646اب ��ن الفخ ��ار الرعيني الإ�شبيلي (ت ق7هـ) ،ومخت�ص ��ر �أ�شعار �شيوخه،
�صنع ��ة ودرا�سة :د .ع ��ارف عبدالكرمي مط ��رود ،جمل ��ة �آداب ذي قار-
جامعة ذي قار ،مج ،٢١ع٢٠١١ ،٤م� ،ص.٨٤-٦٥
� 4747أبو احل�سن احلرايل (ت ق ٧هـ)� ،شعره� ،صنعة :جعفر بن احلاج ،ندوة
الرتاث الأندل�سي املغربي ،الرباط-املغرب( ،د .ت.).
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 4848اب ��ن لي ��ون التجيبي (ت ٧٥٠هـ) ،حياته و�شع ��ره� ،صنعة :د .هدى �شوكة
بهن ��ام ،يف كتابه ��ا( :دواوين �شعرية ل�شع ��راء �أندل�سي�ي�ن) ،دار غيداء-
ع ّمان ،ط١،1434هـ2013 -م� ،ص.٣٣٠-١١٥
•وجم ��ع �شع ��ره الأ�ستاذ الدكتور عم ��ر توفيق ال�صاحل ��ي يف كتاب يف
احلك ��م واملواعظ البن لي ��ون التجيبي 750-681ه� �ـ� ،صدر عن دار
غيداء – عمان ،ط2010 ،1م.
4949مو�شح ��ات ل�س ��ان الدين بن اخلطي ��ب (درا�سة وجم ��ع) ،د .عبد احلليم
اله ��روط ،دار جرير للن�شر والتوزيع – عمان – الأردن ،ط 1433 ،2هـ-
2012م.
 5050ابن خلدون (ت ٨٠٨هـ) ،حياته و�شعره ،ملحق بكتاب :ابن خلدون �أديب ًا:
د .يو�سف �إبراهيم قطريب ،دار الكتب العلمية-بريوت ،ط٢٠١٠ ،١م.
 5151ديوان الأمري الرئي�س �أبي الوليد �إ�سماعيل بن يو�سف بن الأحمر (-٧٢٥
٨٠٧هـ) ،وخ�صائ�ص �شعره -جمع ًا ودرا�سة :-د� .صابر �إ�سماعيل بدوي،
جمل ��ة بح ��وث كلي ��ة الآداب -جامع ��ة املنوفية ،م ��ج ،٣١الإ�ص ��دار ،١٢١
٢٠٢٠م� ،ص ،٨٤٦-٧٩٣اجل ��زء الأول .ومج ،٣١الإ�صدار ٢٠٢٠ ،١٢١م،
�ص ،٩٠٨-٨٤٩اجلزء الثاين.
5252ديوان �أحم ��د بن �أبي القا�س ��م اخللوف الأندل�س ��ي (ت899هـ) ،املطبعة
ال�سليمية – بريوت1873 ،م.
•وحتقي ��ق  :د .ه�شام بو قمرة ،الدار العربي ��ة للكتاب – تون�س ،ط،1
1988م.
مالحق (�إ�ضافات على ك�شاف الدكتور ال�صالحية):
 .1ملحق جمموعات �شعرية م�ستق ّلة:
•�أ�شع ��ار �أبن ��اء القبطرنة (الق ��رن اخلام�س الهج ��ري) ،يف بحث الأ�ستاذ
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محم ��د بن عب ��داهلل بن خوث ��ا� ،شه ��ادة كفاءة البح ��ث العلم ��ي ،تون�س،
١٩٨٩م ،وفيه:
 �شعر �أبي بكر بن القبطرنة. �شعر �أبي محمد بن القبطرنة. �شعر �أبي احل�سن بن القبطرنة.•�أ�شعار بني �أُمية و�آثارهم الأدبية يف الأندل�س ،يف بحث الأ�ستاذ عبدالعزيز
اجلزي� ،شهادة كفاءة البحث العلمي-تون�س١٩٩١ ،م.
•�شعر ملوك و�أمراء الأندل�س يف القرن اخلام�س الهجري ،يف بحث الأ�ستاذ
الدكت ��ور �إنقاذ عطااهلل العاين ،جملة امل ��ورد ،مج ،٢٩ع٢٠٠١ ،٣م ،وفيه
�أ�شعار:
 بنو رزين. بنو الأفط�س. بنو �صمادح. بنو ع ّباد.•�أ�شع ��ار ج ّيان ،يف كتاب الأ�ستاذ الدكتور محمد ر�ضوان الداية (احلدائق
واجلن ��ان من �أ�شع ��ار �أهل الأندل�س ودي ��وان بني فرج �شع ��راء «جيان»)،
ِ
الإمارات العربية املتحدة ،ط١٤٢٣ ،١هـ٢٠٠٣-م ،وفيه �أ�شعار:
 �أحمد بن فرج اجلياين. �سعيد بن فرج اجلياين. عبداهلل بن فرج اجلياين.•�شواعر الأندل�س ،يف ر�سالة الباحثة واقدة يو�سف كرمي (الأ�ستاذ امل�ساعد
الدكت ��ور حالي� � ًا)� ،شعر امل ��ر�أة يف الأندل�س من الفتح حت ��ى كفاية ع�صر
املوحدي ��ن ،ومن ث � ّ�م كتابها ديوان �شعراء الأندل� ��س� ،سامراء١٤٢٤ ،هـ-
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٢٠٠٣م ،وفيه ال�شواعر:
 �أ�سماء العامرية. �إعتماد الرميكية. �أن�س القلوب. بثينة بنت املعتمد. متيمة بنت يو�سف بن تا�شفني. ح�سانة التميمية. �أم احل�سن بنت جعفر الطنجايل. حف�صة بنت حمدون. حف�صة الركونية. حمدونة بنت زياد. زينب بنت �إ�سحاق �آل �سبعيني. زينب املرية. ال�شلبية. �صفية بنت عبداهلل الربي. عائ�شة بنت �أحمد القرطبية. عتبة. العجفاء. �أمة العزيز. �أم العالء. غاية املنى. العنانية. ق�سمونه.رﺑﻴﻊ اﺧﺮ  -ﺟﻤﺎدى اﺧﺮة 1444ﻫـ
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 قمر. �أم الكرام بنت املعت�صم بن �صمادح. مرمي بنت �أبي يعقوب. منفعة. مهجة القرطبية. �أم الهناء. نزهون الغرناطية. مهجة املخزومية. هند. والدة بنت امل�ستكفي.•ويف كتاب الدكتور ف ��وزي �سعد عي�سى (�شعراء �أندل�سيون من�سيون) ،دار
الوفاء-الإ�سكندرية ،ط ،٢٠٠٩ ،١وفيه ال�شواعر:
 اّولدة بنت امل�ستكفي. نزهون الغرناطية. حف�صة الركونية.•ويف بح ��ث م.م� .سعد ها�ش ��م الطائي (�شواعر غرناط ��ة وقرطبة (جمع
وحتقي ��ق)) ،م.م� .سعد ها�شم الطائي ،جملة وا�سط للعلوم الإن�سانية ،ع
� ،25ص  ،579 – 531ال�شواعر:
 ح�سانة التميمية. حف�صة بنت احلاج الركونية. حمدة بنت زياد املُ َكتِّب. �سعدونة القرطبية. عائ�شة القرطبية.12 11 10
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 ق�سمونة اليهودية. مهجة القرطبية. نزهون بنت القليعي. والدة بنت امل�ستكفي.•�أ�شع ��ار بن ��ي مروان يف الأندل� ��س ،ديوان بني م ��روان يف الأندل�س ،جمعه
وحققه الدكتور غالب عبد العزيز الزامل ،هيئة �أبو ظبي للثقافة والرتاث
– دار الكتب الوطنية2009 ،م ،وفيه �أ�شعار:
 حبيب بن عبد امللك ت 172هـ� ،ص .274 عبد الرحمن بن معاوية الداخل ت 172هـ� ،ص .276 عبد اهلل بن عمر بن مروان نحو 174هـ� ،ص.286 عبد امللك بن ب�شر ت 172هـ� ،ص .288 ه�شام بن عبد الرحمن الداخل ت 180هـ� ،ص .292 احلكم بن ه�شام الرب�ضي ت 206هـ� ،ص .294 حبيب بن الوليد ت بعد 220هـ� ،ص .302 عبد الرحمن بن احلكم ت 238هـ� ،ص .305 �صفوان بن العبا�س ت بعد 239هـ� ،ص .315 م�سلمة بن محمد ت بعد 260هـ� ،ص .317 املطرف بن عبد الرحمن بن احلكم ت 266هـ� ،ص .319 املطرف بن محمد ت 273هـ� ،ص .323 محمد بن عبد الرحمن ت 273هـ� ،ص .329 �أبان بن عبد الرحمن ت نحو 273هـ� ،ص .332 ب�شر بن عبد الرحمن ت نحو 273هـ� ،ص .334 املنذر بن عبد الرحمن بن احلكم ت بعد 275هـ� ،ص .336رﺑﻴﻊ اﺧﺮ  -ﺟﻤﺎدى اﺧﺮة 1444ﻫـ
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 يعقوب بن عبد الرحمن ت نحو 273هـ.339 ، ب�شر بن حبيب بن الوليد ت 273هـ� ،ص .342 ه�شام بن عبد الرحمن بن احلكم ت 383هـ� ،ص .347 �إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن ت 298هـ� ،ص .352 القا�سم بن محمد بن عبد الرحمن ت قبل 300هـ� ،ص .353 عبد اهلل بن محمد بن عبد الرحمن ت 300هـ� ،ص .356 املنذر بن عبد الرحمن (املذاكرة) ت بعد 309هـ� ،ص .367 عبد الرحمن بن املنذر ت 311هـ� ،ص.370 محمد بن املنذر ت 316هـ� ،ص .372 عمر بن �أحمد بن محمد ت بعد 322هـ� ،ص .376 �أحمد بن ه�شام بن عبد العزيز ت بعد 323هـ� ،ص .376 �أحمد بن املبارك احلبيبي ت 333هـ� ،ص .379 عبد الرحمن بن عثمان الأ�صم ت 335هـ� ،ص .380 عبد اهلل بن عبد الرحمن النا�صر ت 339هـ� ،ص .383 احلكم بن �أحمد بن محمد ت نحو 350هـ� ،ص .387 محمد بن �أيوب املرواين ت بعد 326هـ� ،ص .388 محمد بن ه�شام بن عبد العزيز ت نحو 350هـ� ،ص.390 �أحمد بن محمد بن مروان بن املنذر ت نحو  350هـ� ،ص.394 �أحمد بن عبد امللك املرواين ت نحو 350هـ� ،ص .396 �أحمد بن �أبي �صفوان املرواين 352هـ� ،ص .400 عبد الرحمن النا�صر ت 350هـ� ،ص .403 احلكم بن عبد الرحمن (امل�ستن�صر) ت 366هـ� ،ص .409 -عبد العزيز بن عبد الرحمن النا�صر ت 366هـ� ،ص .412
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 محمد بن عبد الرحمن النا�صر ت نحو 366هـ� ،ص .416 �أحمد بن عبد اهلل (�أبو عوف القر�شي) ت نحو 393هـ� ،ص .321 عبد اهلل بن عبد العزيز (احلجر) ت 393هـ� ،ص .424 الوليد بن ه�شام (�أبو ركوة) ت 397هـ� ،ص .430 �سعيد بن محمد بن العا�صي (البلينة) ت 400هـ� ،ص .433 مروان بن عبد الرحمن (ال�شريف الطليق) ت نحو  400هـ� ،ص .447 محمد بن ه�شام (املهدي) ت  400هـ� ،ص .468 عبد اهلل بن حكم بن العبا�س املرواين ت بعد 400هـ� ،ص.470 محمد بن عبد امللك النا�صر ت قبل 407هـ�،ص .472 �سليمان بن احلكم (امل�ستعني باهلل) ت  407هـ� ،ص .487 عبد العزيز بن املنذر ت 407هـ� ،ص .487 املرت�ضى املرواين ت 409هـ� ،ص .489 املطرف بن عمر املرواين ت بعد 409هـ� ،ص .491 عبد الرحمن بن ه�شام (امل�ستظهر) ت  414هـ� ،ص .493 �سليمان بن املرت�ضى ت بعد  414هـ� ،ص .500 الأ�صبغ القر�شي ت بعد 426هـ� ،ص .504 قا�سم بن محمد ال�شبان�سي ت  430هـ� ،ص .597 �أحمد بن �سليمان بن �أحمد ت بعد 440هـ� ،ص .512 والدة بنت امل�ستكفي ت 484هـ� ،ص .515 عبد اجلبار بن عبد اهلل (�أبو طالب) ت 516هـ� ،ص .522 بكار املرواين � -ص .552 �سعيد بن ه�شام بن دحون ت 539هـ� ،ص .558 �أيوب بن �سليمان ال�سهيلي ت بعد 539هـ� ،ص.558رﺑﻴﻊ اﺧﺮ  -ﺟﻤﺎدى اﺧﺮة 1444ﻫـ
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 محمد بن محمد (ابن الأحمر) ت 542هـ� ،ص .562 �أبو يحيى بن الرميمي ت بعد 542هـ� ،ص .564 الأ�صم املرواين حي ًا 555هـ� ،ص .567 ابن الأ�صبغ القرطبي ت نحو 575هـ� ،ص .577 علي بن �أحمد (ابن ُل َّبال) ت  583هـ� ،ص.579 عبد الغافر بن رجلون املرواين ت بعد  591هـ� ،ص .602�ص .604
 �أبو يزيد بن العا�صي ... �سليمان بن عبد امللك الأموي � ...ص .606ملحق ( :من ادعى �أنه من بني مروان)
•عبيد اهلل بن املهدي (غالم الف�صيح) � ...ص .607
•�أ�شع ��ار �أهل الذمة يف الأندل� ��س ،يف بحث الدكتور ب�ش ��ار خلف احلويجة
(الأ�ست ��اذ الدكتور حالي� � ًا) ،جملة كلية املعارف اجلامع ��ة ،ع  ،21ال�سنة
ال�ساد�سة ع�شرة1424 ،هـ – 2013م� ،ص ،151-107وفيه:
 ابن املرعزي الن�صراين. ابن مرتني. ابن غر�سيه. ابن ح�سداي. �إ�سماعيل بن يو�سف بن نغر َّلة. يو�سف بن �إ�سماعيل بن يو�سف بن نغر َّلة. �إ�سحاق بن �شمعون اليهودي القرطبي. �إليا�س بن �ص ّدود اليهودي الطبيب. ن�سيم الإ�سرائيلي. �إبراهيم بن َّالفخار.
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 ق�سمونة بنت �إ�سماعيل.ذمي جمهول.
 ِّ•م ��ا تبقى من �شعر العمي ��ان يف الأندل�س :محمد عويد ال�ساير ود .محمود
�شاكر �ساجت ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط١٤٣٤ ،١هـ٢٠١٣ -م٢٢٤ ،
�صحيفة ،وفيه من ال�شعراء الذين مت جمع �شعرهم ونرثهم:
 �أبو املخ�شي. �أبو بكر الأعمى الطليطلي. عبداهلل بن يعقوب الأعمى. ابن احلناط. ابن ُخل�صة. املخزومي الأعمى. ابن �سيده. �أبو القا�سم ال�شاطبي. التطيلي الأ�صغر. �أبو عبداهلل بن الف ّراء املقرئ الأعمى. ابن ق�سوم. �أبو عبداهلل محمد بن ال�صفار الأعمى. محمد بن محمد النمري ال�ضرير الغرناطي. ابن الأ�صفر. �أبو عبداهلل بن احلديد املكفوف. بكر الأعمى. محمد بن �إبراهيم بن عمران القف�صي الكفيف. محمد بن محمود �أيوب الغنوي املكفوف القريي.رﺑﻴﻊ اﺧﺮ  -ﺟﻤﺎدى اﺧﺮة 1444ﻫـ
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•�شعر �أبناء حزم ،يف كتاب الأ�ستاذ الدكتور محمود �شاكر �ساجت اجلنابي
(نفخات �شعرية �أندل�سية) ،دار غيداء -عمان ،ط٢٠١٨ ،١م ،وفيه:
 عمرو بن مذحج. محمد بن مذحج. محمد بن يحيى.•محمد ب ��ن احل�سن املالقي و�سراج بن عبدامللك القرطبي (نتاجهما
الأدب ��ي -جم ��ع وحتقي ��ق ،)-الأ�ست ��اذ امل�ساع ��د الدكت ��ور ع ��ارف
عبدالك ��رمي مطرود ،جملة �آداب الب�ص ��رة  -جامعة الب�صرة ،ع،٨٥
٢٠١٨م.
•ال�شعر يف �شلب بالأندل�س :محمد عويد ال�ساير ود .محمود �شاكر �ساجت،
دار كفاءة املعرفة-ع ّمان ،ط٢٠٢٢ ،١م� ٢٦٢ ،صحيفة .وفيه من ال�شعراء
الذين ّمت جمع �شعرهم ونرثهم:
 ابن الإمام الأندل�سي ال�شلبي. ابن بدرون. ابن الروح. ابن �سكن. ابن ال�شوا�ش املغربي. ابن الطالع. ابن ق�سي. ابن فنتلة �أو ابن قنتلة. ابن املِلح الإبن. ابن املنخل ال�شلبي. -ابن املنخل (الإبن).
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 ابن املنذر. ابن مهيب. ابن يعي�ش ال�شلبي. �أبو بكر محمد بن عبدالقادر ال�شلبي. �أبو احل�سن بن ال�سيد البطليو�سي. �أبو احل�سن �صالح بن �صالح ال�شنتمري. �أبو احل�سن بن هارون. �أبو العبا�س ال�شلبي. �أبو عبداهلل محمد ال�شلبي. �أبو عمرو �أحمد بن مالك بن �سيد �أمري اللخمي ال�شلبي. �أبو القا�سم بن كامل �شلبي. بنو الأعلم. بنو �أبي حبيب من �أعيان ِ�ش ِلب. بنو وزير �أعيان �شلب. ح�سان بن امل�صي�صي. العمودي النحوي. علي بن �أبي عمر يو�سف بن هارون الرمادي. علي بن خلف بن غالب بن م�سعود الأن�صاري. كثري العلياوي ال�شلبي. محمد بن �أبي العبا�س ال�شلبي. .2ملحق معجم امل�ستدركات ال�شعرية على الدواوين الأندل�سية:
•امل�ستدرك عل ��ى �صناع الدواوين واملجموعات ال�شعرية الأندل�سية :محمد
عويد ال�ساير ،دار رند-متوز ،دم�شق ،ط٢٠١٢ ،١م.
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ومن ّثم يف كتابه( :ف ��وات الدواوين الأندل�سية) ،دار الكتب العلمية-بريوت،
ط٢٠١٣ ،١م .فيه م�ستدركات وتعقيبات على دواوين ال�شعراء الأندل�سيني:
 ابن البني. ابن ع ّمار. ابن اللبانة. ابن �صارة. ابن الزقاق. بثينة بنت املعتمد. الأعمى التطيلي. الر�صايف البلن�سي. �أبو بحر �صفوان بن �إدري�س املر�سي. ابن جبري. �أبو البقاء الرندي (�صنعة د� .إنقاذ). حازم القرطاجني. ابن ليون التجيبي. �أمية بن �أبي ال�صلت الداين. عبداملجيد بن عبدون اليابري. ابن اجلنان الأن�صاري الأندل�سي. ابن خامتة.•ف ��وات الدواوي ��ن :د .عبا�س هاين اجلراخ ،دار الكت ��ب العلمية -بريوت،
ط١٤٣٩ ،١هـ٢٠١٨-م ،امل�ستدرك على �شعر �أبي بحر �صفوان بن �إدري�س
املر�سي(ت ٥٩٨هـ)� ،ص.٧٥-٦٧
•�أَزه ��ار اجلب ��ال الربي ��ة (مق ��االت يف نق ��د التحقي ��ق والت�ألي ��ف وال�شعر
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وال�س ��رد) :محمد عويد ال�ساير ،دار �أجم ��د -ع ّمان ،ط٢٠٢٠ ،١م� ،شعر
البلنوبي ال�صقلي ،قراءة جديدة وم�ستدرك� ،ص.٨٣-٧٤
•امل�ستدرك على �شعر �أحمد بن فرج اجلياين� ،صنعة :الأ�ستاذ عبد العزيز
ال�س ��اوري ،جمل ��ة معه ��د املخطوط ��ات العربية-القاه ��رة ،م ��ج ،٣٤ع،١
١٩٩٠م.
• امل�ستدرك على �شعر امل�صحف ��ي� ،صنعة :الأ�ستاذ عبد العزيز ال�ساوري،
جملة درا�سات �أندل�سية ،ع 1420 ،23هـ – 2000م.
•امل�ستدرك عل ��ى �شعر ابن ُ�شهيد� ،صنعة :الأ�ست ��اذ عبدالعزيز ال�ساوري،
جملة املورد -بغداد ،مج ،٢٧ع١٩٨٨ ،٢م.
•دي ��وان ابن حزم الأندل�س ��ي نظرات وم�ست ��درك� ،صنعة ونق ��د :الأَ�ستاذ
الدكتور محمود �شاكر �ساجت جملة جامعة الأنبار للغات والآداب ،ع،23
2017م ،ويف كتاب ��ه( :نفح ��ات �شعري ��ة �أندل�سية) -دار غي ��داء -عمان،
ط١٤٤٠ ،١هـ٢٠١٩-م� ،ص.٩٧-٩
•امل�ستدرك على ديوان ابن الزقاق البلن�سي� ،صنعة وتقدمي :د .عبد الرازق
حويزي ،جملة �آفاق الثقافة والرتاث-دبي ،ع٢٠٠٩ ،٦٧م .
•امل�ست ��درك على ديوان اب ��ن حمدي�س� ،صنعة :د .ر�ض ��وان النجار ،جملة
معهد املخطوطات العربية -القاهرة ،ع١٩٨٧ ،٢١م.
•امل�ست ��درك على �شع ��ر الأعمى املخزومي (درا�س ��ة وم�ستدرك) د� .صفاء
عبداهلل برهان ،قيد الإجناز.
• امل�ست ��درك على دي ��وان الر�صايف البلن�س ��ي� -صنعة الأ�ست ��اذ محمد بن
تاويت الطنجي ،جملة دعوة احلق -املغرب ،ع١٩٧٧ ،١م.
•وامل�ست ��درك علي ��ه �أي�ض� � ًا� ،صنع ��ة :د .ح�س ��ن الواركلي ،جمل ��ة درا�سات
�أندل�سية-تون�س ،ع١٩٩٣ ،١١م.
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•وامل�ست ��درك علي ��ه �أي�ض� � ًا� ،صنع ��ة :الأ�ست ��اذ م�صطفى الغدي ��ري ،جملة
درا�سات �أندل�سية-تون�س ،ع١٩٩٤ ،١١م.
•امل�ست ��درك عل ��ى �شعر ابن زهر احلفيد �صنعة د .عب ��د العزيز ال�ساوري،
جملة املورد ،ع ،18مج1989 ،3م� ،ص.237-234
•امل�ستدرك على �شعر �صفوان بن �إدري�س املر�سي� ،صنعة :الأ�ستاذ امل�ساعد
الدكت ��ور �صفاء عبداهلل برهان ،جملة ت�سني ��م -العتبة احل�سينية ،مج،٩
ع١٧و ،١٨ال�سنة اخلام�سة١٤٤٢ ،هـ٢٠٢١-م� ،ص.٥١٣-٤٦٧
•امل�ستدرك على �شعر اجلراوي� ،صنعة :د .الب�شري التهايل ور�شيد كناين،
مطبعة النجاح اجلديدة-الدار البي�ضاء ،املغرب ،ط٢٠٠٥ ،١م.
•امل�ست ��درك عل ��ى �شعر ابن جب�ي�ر الأندل�س ��ي ،م.م .عارف عب ��د الكرمي
مطرود ،جملة جامعة الب�صرة .ع2007 ،43م.
•امل�ست ��درك على �شعر ابن اجلنان الأن�ص ��اري� ،صنعة� :أحمد امل�صباحي،
وقائع ندوة الرتاث ،من�شورات كلية الآداب  -وجدة1997 ،م.
•�شع ��ر ابن �سعيد املغربي (685هـ1286 -م) نق ��د وت�صحيح وا�ستدراك،
محمد يو�س ��ف �إبراهيم بنات ،جملة املجمع ،ع 1436 ،8هـ2014-م� ،ص
.240-203
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كتب األيام
من أيام العرب التي أغفلتها
ُ
�أ.د .عبداللطيف حمودي الطائي
جامعة بغداد – كلية الآداب

يوم ،وهي ترم ُز �إلى وقوعات القبائل العربية ومغازيها فيما
ال ُ
أيام جم ُع كلمة ٍ
بينها ،فهي �إذن مت ِّثل َ
�سجل مفاخرها وم�آثرها وبطوالتها ،لذلك اهتموا بها كث ًريا،
جيل �إل ��ى جيل ،مخ ِّلدين
وحافظ ��وا عليها من ال�ضي ��اع واالندث ��ار ،فتناقلوها من ٍ
ذكرياتها يف �أ�شعا ِرهم ،والأيام هي من �أهم وثائق القبائل العربية التي تعتز فيها
وتفتخ ��ر ،ولعل �أول من التفت �إلى ذل ��ك ،ود َّونه ب�صورة ر�سمية ،هو العامل الراوية
�أب ��و عبيدة معمر بن املثنى التيمي (ت210ه� �ـ) ،وذلك حينما جمع نقائ�ض جرير
والف ��رزدق و�شرحها� ،إذ كانت النقائ�ض ت�ضم ب�ي�ن دفتيها �أيام العرب ومفاخرها
التي ذكرها جرير والفرزدق يف النقائ�ض فقط ،فوثقها �أبو عبيدة و�شرحها ،وهذا
ال يعني �أنَّ ما ذكرته ق�صائد النقائ�ض ميثل ك ّل �أيام العرب ،بل هناك �أيا ٌم كثرية
مل يتطرق �إليها جرير والفرزدق ،ومل ترد يف هذه الق�صائد ،وبذلك القت الإهمال
والن�سيان ،وقد �أطاح الزمن بكث ٍري منها فطواها ،وذهبت �أدراج الرياح ،ومل َ
حتظ
بالعناية واحلفظ ،وعن �أبي عبيدة وكتابه الأيام نقلت كتب التاريخ والكتب الأخرى
�أخباره ��ا ووثقتها ،ومن خالل درا�ستي لل�شع ��ر العربي الذي �سبق الإ�سالم وجدت
أيام �أغفلتها كتب الأيام ،ومل ت�شر �إليها ،وحاولت يف هذا البحث
هناك عددًا من ال ِ
الب�سي ��ط جمع ما وقفت عليه والإ�شارة �إليه ،ولفت النظر له ،ليطلع القراء الكرام
عليه ��ا ،وعملي يف هذا البح ��ث �سيكون مق�صو ًرا على ذكر الأيام التي وقفت عليها
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�أن ��ا ،م�ستندً ا �إل ��ى ما ذكره ال�شعراء يف �شعرهم� ،أو ما وقف ��ت عليه من �أخبار ،ثم
�أحدد اليوم بني من جرى وما جرى فيه ،و�أرجو من اهلل التوفيق وال�سداد ،والأيام
التي وقفت عليها هي كما ي�أتي :
1 .1يوم الإمرار(:)1
يف يوم ال�شقيقة( )2غزت قبيلة بكر بن وائل ممثلة ببني �شيبان قبيلة �ض َّبة،
وا�ستاق ��وا �أموالها ،وجاء ال�صريخ( )3مناد ًيا وا�صباحاه ،فلحقهم فر�سان بني
�ض َّب ��ة و�أدركوه ��م يف املراعي يف منطقة ال�شقيقة ،وج ��رى بني الطرفني قتال
�شدي ��د ،انته ��ى بانت�صار بن ��ي �ض َّبة على بن ��ي �شيبان وهزميته ��م ،بعد مقتل
قائده ��م و�سيده ��م ب�سطام بن قي�س عل ��ى يد جمنون قبيل ��ة �ض َّبة عا�صم بن
خليف ��ة ،بعد �أنْ طعنه بالرمح يف �صماخ �أذنه حتى �أخرج ال�سنان من الطرف
الآخر ،فقال عا�صم(:)4
ه����ذا ويف احل��ف��ل��ة ال ي��دع��وين

ويف ه ��ذا اليوم قتل بنو �ض َّبة من بن ��ي �شيبان رجا ًال كثرية ف� ً
ضال عن �أ�سرهم
فار�سا ،فقال ال�شاعر محرز بن املكعرب(:)5
ل�سبعني ً
�أطلقتُ منبني�شيبا َن �سبعـ َ
ني عـان ًيا
�إذا كنـتَ يف �أفـنا ِء �شيبا َن ُمـنعـ ًما

()6

لي�س ي�شك ُر
ف���آ ُب��وا جميعـًا كلهم َ
��ص��ي تكفـ ُر
ف��ج�� ُّز ال��ل��ح��ى �إ َّن ال��ن��وا� َ

فيما قال �شمعلة بن الأخ�ضر مفتخ ًرا مبقتل ب�سطام بن قي�س(:)7

�شــككنا بالرمــاح وه ـ َـن زو ٌر
فخـ َّر عـلى الأالء ِة لـم يو�سـ ـ ـ ـ ْد

()8

�صماخي كب�شهم حتى ا�ستدارا
وق��ـ��د ك���ا َن ال���دم���ا ُء ل��ـ��ـ�� ُه خـم ـ ـ ـ ــارا

فقال الرواة �أنَّ ث�أر ب�سطام مل يدرك ،واحلقيقة �أنَّ ث�أ َر ب�سطام مت �إدراكه يف يوم
الإم ��رار ،وذلك بعد قيام ال َّرباب و�ض َّب ��ة بالتعاون مع بني مقر من متيم بغز ِو بني
�شيب ��ان بزعامة زيد الفوار�س �سيد قبيلة �ض َّب ��ة وال َّرباب ،ي�ساعده �أعبد بن فدكي
املنق ��ري ،فق ��د غزَ ْو بني �شيب ��ان يف ديارهم يف �أر�ض اخل ��وع يف ديار بكر ،وجرت
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بينهما معركة حامية ُقـتل فيها زيد الفوار�س زعيم الغزاة يف ذات العراد�س ،فقد
قتله التيميان :عمرو و�أبو عمرو ابنا عبد العزى ،ويعرفان بامل�سلبان( ،)9فقال قي�س
ابن عا�صم املنقري �سيد بني منقر من متيم يرثيه(:)10
ـدان حز ًما ونائ ً
لقـد غـاد َر ال�سـ ـع ُ
ال
فلو كان ح ًيا �صاحب اخلو ِع مل ْ
تقظ

الفوار�س
لدى جبلِ الإمرا ِر زي ــد
ِ
ُ
ـراد�س
�سدو�س وال
�شيبان ذات الع ِ
ٌ

2 .2يوم مهم �أهملت امل�صادر ذكر ا�سمه ولقيمته اخلربية �سجلته:
كلب قبيلة عربية م�شهورة �سكنت يف بادية ال�سماوة وامتدادها يف بالد ال�شام،
ٌ
ـدد وعد ٍة� ،سكنت محاذية لقبيلة ط ِّيئ من الناحية ال�شمالية الغربية،
وهي ذاتُ ع ٍ
يوما لقبيلة
أيام ومغازٍ متبادلة يكون الظفر فيها ً
وكانت بينهما جوالتٌ و�صوالتٌ  ،و� ٍ
ط ّي ��ئ ،و�آخر لقبيلة كلب ،ويف �إحدى الغ ��ارات املباغتة لقبيلة كلب على قبيلة ط ّيئ
�أ�س ��رت جمموع ��ة من رجالها م ��ن بينهم عدي بن حامت الطائ ��ي ،وكان قائد هذه
الغ ��ارة ه ��و قع�سي�س رئي�س بني جناب ،ف�أخذه ُ�شعيب ب ��ن ربيع بن م�سعود ال ُعليمي
عدي بغري فداء( ،)11فقال
من قع�سي�س وقال له :ما �أنت و�أ�سر الأ�شراف؟ ومنَّ على ٍ
ال�شاعر عـدي بن الرقاع العاملي مفتخ ًرا بذلك(:)12
ُ
مت
ونحن فككنا عن عَـدي بن حا ٍ

�أخي ط ّيئِ الأجيالِ غِ ً
ال محرما

فرد عليه ب�شر بن ُعليق الطائي مفندً ا ادعا َء ُه فقال(:)13

مت
كذبتَ ابن ُ�شعلٍ مافككتَ ابنحا ٍ
ولكنما فادى عَـديَ بن حاتـ ـ ـ ـ ـ ٍـم

َ
جدك منعما
وال كا َن يف الأقوا ِم

()14

عُ��ل��ي�� ٌم وق���د ك��ان��تْ ل��� ُه ُم��ت��ك��رم��ـ��ـ��ا

()15

3 .3يوم �أب�ضة:
ه ��و يو ٌم لقبيل ��ة ط ِّيئ عل ��ى قبيلة عاملة ،الدع ��اء �شاعرهم ع ��دي بن الرقاع
العاملي ب�أنَّ قبيل َت ُه وجده هُ م من �أ�سروا َعـدي بن حامت الطائي ،وبعد �أ�سرهم �إياه
من ��وا عليه وفكوا قيوده و�أطلقوا �سراحه ،مته ًم ��ا �إياهم بعدم قدرتهم على حماية
جارهم ،و�أنْ ال مكرمة لهم فقال(:)16
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�أعام َل ما ب��الِ ا َ
خلنا تقذفونـ ـ ــه
َ
لقولك ينتم ـ ــي
بني الرقا ِع م ــا
ُ
عهدتكعبدًال�ستَ من�أ�صلِ مع�ش ٍر
وهل كنتَ �إال فق ُع قــا ٍع يقرقـ ـ ـ ـ ُر
تلو ُذ بقو ٍم ل�ســتَ منهم وتعت ـ ــزي
واحلرب م�سمعاً
وما َ
ترك الأعدا ُء
ُ
وما متنعو َن اجلا ِر منكم بذم ـ ـ ـ ٍة
لعمري لقد �أرداك��م ي��و َم �أب�ضـ ـ ـ ٍة
اجليو�ش �إلى العدى
فتى كان قوا ُد
ِ
ً
ف� ُ
أحلف ما هرقتم بعد ُه دمـ ـ ـ ـ ــا
ول��ك��ن��م��ا الق��ي��ت�� ُم��و ُه بغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ٍة

()17

منالغو ِرم�سدىً بالقوايفوملحما
()18
النا�س �أال تكلم ـ ـ ـ ـ ــا
وكنتَ �أح�� َق
ِ
عن املجدِ مقطو ُع ال�سواعدِ �أجذما
()19
و�ساقط ٍة ب َ
ني القبائلِ ُم�س ــلم ـ ـ ــا
�إليهم ومل تع�ص ْم من ُّ
الذلِ مِ ع�صما
()20
لر�أ�س ـ َـك �إال ُم�ستذال ُم�صلمـ ـ ـ ــا
حت ُ
����وط وال ت����ويف دم����ا�ؤُك����م دم ـ ـ ــا
()21
فتى كا َن حا ٍم للحقيق ِة ُمعلمـ ـ ـ ــا
ً
()22
الفوار�س �أقدما
هاب
�شجا ًعا �إذا َ
َ
�سالف ال��ده�� ِر مِ حجما
وال قبله يف ِ
()23
وكانت عليكم بع ُد وقع َة �أ�شـ�أم ـ ــا

4 .4يوم املجر(:)24
املج ��ر يو ٌم لقبيلة ط ّي � ِ�ئ على قبيلة عاملة ،تنا�سته كت ��ب الأيام ،ومل ت�شر �إليه
ولكنَّ ال�شاعر الطائي ب�شر بن ُعليق وثقه يف �شعره وقال(:)25
�أخ��ذن��اك�� ُم ي���و َم امل��ج�� ِر فكنت ـ ـ ُـ ــم
�صبحناكم واخلي ُل ٌ
عواب�س
�شعث
ٌ
�أب��ى لكم � ْأن تفخروا بع ــد �أنن ـ ــا
و�إ ّن���ا �صبحنا اليزنية منكـ ـ ـ ـ ـ ــم
ورحتم ب�أع�ضا ِد املطايا جنابنـ ــا
ُ
ت�سوق ع�ضاريط َالركابِ ن�ساءَكم
ي ُن َ
حن على قتالكم عن ـ َد مع ــركٍ

()26

ن��ه��ا ًب��ا و�سب ًيا بيننا ُمتق�سـ ـ ـ ـ ــما
�صفائ ُح ُب�صرى والو�شي ُج املقوما
()28
�ســقيناكم ���ص��ا ًب��ا مم��� ًرا وع��ل��ق��م��ا
()29
دم��اً ث��م روي��ن��ا ال�صفي َح امل�صمما
ت�شكون م�صحو ًبا من الق ِّد ُمحكما
()30
نوحا وم�أمتــا
وقد غ��ادروا منهن ً
()31
تركنا ب��ه ه��ام��اً ي�صي ُح ُمه�شــما
()27

يف ه ��ذا الي ��وم �أغارت قبيلة ط ّي ِئ على قبيلة عامل ��ة ،فا�ستاقت �أموالها وقتلت
فر�سانها و�سبت ن�ساءها ،وجعلت ن�ساء عاملة يبكني قتالهن وما جرى عليهن من
الذل والهوان.
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5 .5يوم ُ�سمرياء(:)32
ي ��وم ُ�سمرياء من �أيام قبيلة ط ّيئ على قبيلة �أ�سد ،مل تذكره كتب الأيام ولكن
الأعرج الطائي وثقه يف �شعره حني قال(:)33
�إن�����ا ت��رك��ن��ا ل����دى ال��ه��ل��ت��ى �أب�����ا ُج�� َع��ـ��ـ��لٍ
�أج���������� ُر ُه خ���ي�ب�ري �����ص����د َر ُم��ط��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ر ٍد
���وار����س م��ن َج����� ْر ٍم وم��ـ��ـ��ن ُث��ع��لِ
�إ َّن ال���ف َ
�أ�ضحتْ ُ�سمرياء ت��ردى فـي جوان ِبها

ُ
تندلق
أقتاب
ينو ُء يف
الرمح وال ُ
ِ
ُ ()35
الرجم ي�أتلـ ــق
كنجم
في ِه �سنا َن
ِ
ِ
�آل���� ْوا ب���آب��ا ِئ��ه��م � ْأن مت��ن�� َع الط ـ ـ ُ
ـرق
ُ ()36
ٌ
خيل عليها فتو ُء الوغى �صدق
()34

و�إين �أرج ��ح �أنَّ ه ��ذا اليوم حدث بعد قيام ال�شاعر الأ�سدي ب�شر بن �أبي خازم
بهجاء �أو�س بن حارثة �سيد قبيلة ط ّيئ ،وقد يكون هذا اليوم هو اليوم الذي �أ�سرت
في ��ه ط ّيئ ب�شر بن �أبي خازم ،وجا�ؤوا به مقيدً ا �إلى �سيدهم �أو�س بن حارثة ،الذي
�أطلق �سراحه ب�إ�شارة من �أمه ُ�سعدى.
6 .6يوم خوي(:)37
اخلوي من �أيام قبيلة ط ّيئ على قبيلة �أ�سد �أغفلته كتب الأيام� ،إال �أنَّ ال�شاعر
�أبو قردودة وثقه يف �شعره يف قوله(:)38
������وف
و�إن������ا �أدع���ق���ن���ا ب���رغ ِ���م الأن ِ
���ص��ل��ق��ن��اه��م ب���ال���ل���وى ���ص��ل��ق��ـ��ـ��ـ�� ًة
ف����أ����ض���ح���تْ ب���ن���و �أ�����س����دٍ ب��ع��ده��ـ��ـ��ا

()39

ح��م��ى �أ����س���دٍ ب���اخل���وي �إدع��اق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
�سقتهم م��ن امل����وتِ ك���أ���س��اً ده��اق��ـ��ا
()41
ت�����ش��ي�� ُم ب�شعفني ب���رق���اً �أالق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا

()40

7 .7يوم الإكليل:
يوم الإكليل هو يو ٌم ل ُعمري بن ا ُ
الح من قبيلة كلب،
حلباب ُ
ال�سلمي على بني ُج ٍ
وكذلك يعرف هذا اليوم بيوم اجلوف ،وخال�صة هذا اليوم� ،أنَّ ُعمري بن ا ُ
حلباب
ال�سلم ��ي �أغار على بني ُجالح فلقي جم ًعا منهم بالإكليل ،فقتل منهم عددًا كب ًريا،
فقالت هند ا ُ
جلالحية الكلبية:
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�أال ه���ل ث���ائ��� ٌر ب���دم���ا ِء قـ ـ ـ ــو ٍم
وه����ل يف ع���ام��� ٍر ي���و ًم���ا نكي ـ ـ ٌر
ف��� ْإن مل يث�أروا من قد �أ�صابوا
�أبع َد بني ا ُ
جل�لا ِح ومن تركتم
ت��ط��ي ُ��ب ل��غ��ائ�� ٍر منكم حيـ ـ ـ ــا ٌة

�أ���ص��اب��ه��م عُ���م�ي�ر ب���ن ا ُ
حل���ب���ابِ
()42
وح��ي��ي ع��ب��د و ٍّد ج��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ابِ
()43
فكانوا �أع�� ُب��داً لبني كـ ــالبِ
ب��ج��ان��ب ك���وك���بٍ حت���ت ال��ت�رابِ
�أال ال ع��ي َ
�����ش ل��ل��ح ِّ��ي امل�����ص��ـ��ابِ

بع ��د ذل ��ك اجتمعت كلب فقاتلهم ُعم�ي�ر و�أ�صابهم ،ثم كرر غارته عليهم فلقي
ري مفتخ ًرا بذلك ورادًا
جم ًع ��ا منهم باجلوف فقتل منهم مقتل ��ة عظيمة ،فقال ُعم ٌ
على هند ا ُ
جلالحية(:)44
�أال ي���ا ه��ن�� ُد ه��ن�� َد ب��ن��ي ُج��ل�ا ِح

َ
ُ�سقيتِ
الغيث من ُقللِ ال�سحابِ

()45

8 .8يوم بطنان

واد يقع ب�ي�ن منبج وحلب ،فيه قرىً كثرية
وه ��و يو ٌم لكلب على قي�س ،و ُبطنان ٍ
مت�صلة ،ومياه جارية ،وموق َع ُه جنوب قن�سرين( ،)46قال جوا�س بن قعطل(:)47
فلو طاوعوين يو َم ُبطنا َن � ْأ�سلِمتْ

�����س ُف�����رو ٌج م��ن��ك��م وم��ق��ات�� ُل
ل��ق��ي ٍ

9 .9يوم جبلة(:)48
ح ��دث هذا اليوم قبل الإ�سالم ب�سبع وخم�س�ي�ن �سنة ،وكان للنعمان بن املنذر
على عامر بن �صع�صعة طل ًبا لأخذ ث�أ ِر معبد بن زرارة( ،)49ومل �أقف على �شعر يوثق
هذا اليوم.
1010يوم ُنهادة:
ي ��وم ُنه ��ادة م ��ن الأيام الت ��ي حدثت بني بطون كل ��ب نف�سها ،وق ��ع يف منطقة
ال َّرب ��ذة وما خلفها �إلى جب ��ل طمية ،فقد قال ابن الكلبي :كانت كلب كلها يدً ا على
بني كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب ،ويف
رئي�سا لبني عبداهلل بن ُنهادة
ه ��ذا اليوم ُق ِت � َ�ل املُ�س ّكر بن عمرو بن احلارث ،وكان ً
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اب ��ن جعفر ب ��ن �أبي خال�س ،قتله القذعمل بن الربيع ب ��ن حارثة ،وهو من فر�سان
قبيلة كلب يف اجلاهلية( ،)50فيما كان على بني كنانة ثعلبة بن خيربي بن �سلمة بن
عمري( ،)51ومل �أقف على �شعر يوثق هذا اليوم.
1111يوم ا َ
حل ْجر(:)52
يف هذا اليوم غزا ُجزي بن عمرو بن ثعلبة بن احلارث بن ح�صن بن �ضم�ضم
اب ��ن عدي بن جن ��اب الكلبي بني القني ،ورئي�سهم يوم ��ذاك هالل القيني من بني
ُحب ��ى ،وق ��د قتله ربيع بن زياد بن �سالمة ،وقد افتخر جوا�س بن القعطل بذلك يف
�شعره فقال(:)53
����ج���� ِر ن��ازل��ن��ا ه ً
وي�����وم ا َ
�ل�اال
حل ْ
ف���أق��ع��ى �سيد ال��ق�ين ب��ن ج�س ٍر

ِ
�����ش وح���دُّ
على ده ٍ
ال�سيف ن��ابِ
رب��ي�� ٌع ع��ن��د معمع ِة ِّ
ال�ض ــرابِ

 1212يوم كلب:
وه ��و يو ٌم لقبيلة �ض ّب ��ة على قبيلة كلب ،فقد غزا ِ�ضرار ب ��ن عمرو ال�ض ّبي مع
يومئذ �أهل بيت عمرو
قوم ��ه بني عدي ب ��ن جناب من كلب ،ف�أ�صاب ِ�ضرا ٌر منه ��م ٍ
اب ��ن ثعلبة بن احل ��ارث بن ح�صن بن �ضم�ضم بن عدي بن جن ��اب ،وكان �صدي ًقا
ل�ضرار ،ويف من �سبى ِ�ضرار كانت �سلمى بنت وائل ال�صائغ ،وكانت �أم ًة له ،و�أمها
ِ
و�أخت ��ان لها ،و�سلم ��ى هي �أم النعمان ب ��ن املنذر بن ماء ال�سم ��اء ،ومل يكن عمرو
حا�ض ًرا وقت الغارة ،فلما جاءه اخلرب تبع ِ�ضرا ًرا وقال له� :أن�شدك املودة والإخاء،
ف�إن ��ك قد �أ�صب ��ت �أهلي ف�أرددهم عل ��ي ،فجعل ِ�ضرار يردهم واح ��دً ا واحدً ا حتى
بقيت �سلمى و�أختاها ،وكانت �سلمى قد �أعجبت ِ�ضرار ،ف�س�أله ردهنَّ  ،فر َّد �أختيها
و�أبقاه ��ا ،فقال عمرو :يا ِ�ضرار اتبع الفر�س جلامها ،ف�أر�سلها مث ًال ،فردها عليه،
ومما زاده قوله :والدلو ر�شاءها(.)54
وكان كل ��ج ال�ض ّبي من فر�سان قبيلة �ض ّبة الذين �شاركوا يف هذه الغزوة ،وهو
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فار� ��س الدخيل فقال مفتخ� � ًرا بعدما قتل ف�ضالة وعقروا فر�س ��ه ،وف�ضالة هو �أبو
دحية الكلبي(:)55
�أب����دل����ت����ك����م م���ن���ه ال���دخ���ي���ـ

ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل ي��ك��و���س ف��اخ��ت��ل��ط ح��ب��ال��ه

1313يوم املِعا:
وه ��و يوم لتمي ��م على كلب ،ويف ه ��ذا اليوم قتل عبداهلل ب ��ن الرائ�ش الكلبي،
فقال بدر بن امرئ القي�س بن خلف بن بهدلة(:)56
ولقد رحلتُ على املكاره واحدًا
وطعنتُ عبداهلل طعن َة ثائ ـ ـ ـ ـ ٍر
فطعنته جنال َء يهد ُر فر ُعهـ ـ ــا

الكالب ا ُ
حل َّ�ص ُر
بال�صيف تنبحني
ِ
ُ
وب���أي��ك��م ي���وم املِ���ع���ا مل �أثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
الرباط الأ�ش ــق ِر
�سنن الفرو ِع من
ِ

وبد ٌر هذا هو �أبو ال�شاعر املعروف الزبرقان بن بدر ال�صحابي.
1414يوم ال ُغ َوير(:)57
يف ه ��ذا اليوم �أغار ُعمري ب ��ن ا ُ
ال�سلمي القي�سي عل ��ى بني كلب ،وكان
حلباب ُّ
رئي�سه ��م يوم ذاك ُحميد بن ُحريث بن بحدل ،وذلك يف �أيام الفتنة بني عبدامللك
ابن مروان وعبداهلل بن الزبري ،و�سبب هذا اليوم هو �أنَّ ُعمري بعث �إلى ُحميد رج ًال
عقد خرج قبل يومني
م ��ن بني نمُ �ي�ر ،و�أمره �أن يدعوه �إلى �أنْ يجيب رج ًال �صاحب ٍ
من دم�شق ،و�أمره �أنْ ال يهيجه حتى ي�أتيه به؛ لأنَّ ُحميد �إذا ركب فر�سه ا ُ
حل�سامية
مل ي ��درك ،فلما جاءه ال ُنمريي ركب فر�سه ا ُ
حل�سامية وخرج ي�سري يف �أثر ال ُنمريي
حت ��ى طل ��ع ال ُنمريي على ُعمري ،وكان ُحميد قد قتل رج ًال من بني نمُ ري قبل ذلك،
نف�سه بقتل ُحميد ،فعطف عليه ،وولى ُحميد هار ًبا تار ًكا ع�سكره
فحدثت ال ُنمريي ُ
وراء ظهره ،فمال ُعمري و�أ�صحابه على ع�سكر ُحميد فا�ستباحوهم(.)58
1515يوم الرو�ضة:
يف هذا اليوم �أغارت كلب على بني ُذهل ،فظفرت بهم بنو ُذهل بعدما طردوا
النعمُ ،
وذهل هو ُذهل بن ثعلبة بن ُعكابة بن �صعب بن علي بن بكر(.)59
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1616يوم ُعنازة:
كان ه ��ذا اليوم بني قبيلة كلب وبن ��ي �شيبان ،فقد �أنذر عرفطة بن دع�ص بن
م�سع ��ود بن جنادة بن �صهبان قومه يوم ُعنازة ،وكان جماو ًرا يف بني �شيبان ،وبنو
�صهبان من قبيلة كلب( ،)60ومل يذكر امل�صدر ملن كانت الغلبة يف هذا اليوم.
1717يوم القطفطانة(:)61
كان ه ��ذا اليوم بني قبيل ��ة كلب وبني �شيبان ،وفيه �أغ ��ار املُ َّذمم بن عوف بن
فار�سا يغري على قبائ ��ل بكر بن وائل ،فقتل م ��ن بني �شيبان
عام ��ر الأك�ب�ر ،وكان ً
و�سبى(.)62
1818يوم َظ ْبي:
يف هذا اليوم قتل ُ�سويد بن مالك و�صهبة بن طارق النمريان رج ًال من قبيلة
يي بن ربيعة من النمر ،وت�سبب هذا
كلبُ ،ي�سمى ابن مرفق ،وكان �أ�س ًريا يف بني ُح ّ
القتل يف يوم َ
الظ ْبي ،فقال دينار بن �شيبان النمري(:)63
ومن ُحماة ال َّنمر يوم ابن مرفق

َ
أطراف الرما ِح ت�ص َّب ُب
بظ ْبي و� ِ

1919يوم البيداء:
وه ��و من �أقدم �أيام الع ��رب ،وكان بني قبيلتي كلب وبني عب ��د مناة بن �أ ّد بن
طابخ ��ة على حمري ،ولهم فيه �أ�شعا ٌر كثرية �ضاعت مع ما �ضاع من �أ�شعار العرب،
ويف هذا اليوم ُق ِتل علقمة بن ذي يزن من حمري(.)64
2020يوم �سييف:
ي ��وم �سييف من �أيام العرب على الفر�س ،وهو لكلب على الفر�س ،حدث هذا
الي ��وم خالل ف�ت�رة حكم �أيا�س بن قبي�ص ��ة الطائي للح�ي�رة( ،)65ويف �أحداث هذا
اليوم �أ َّلف ابن كلبي كتا ًبا �سماه ((يوم �سييف)) ،ولكنَّ الكتاب للأ�سف فقد مع ما
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فقد من املخطوطات العربية ،ومع ذلك ف�أخبار هذا اليوم نادرة جدً ا ،ومل �أقف �إال
على بع�ض الإ�شارات التي ال تغني وال ت�سمن يف كتاب الن�سب الكبري(.)66
2121يوم ذي طريف:
وق ��ع هذا اليوم بني قبيلة عبدالقي�س ولجُ يم ،وذي طريف مو�ضع يقع يف بالد
البحرين ،وه ��ي �أر�ض وعرة ومقفرة ،حدثت فيه املعركة بني الطرفني ،كان ثعلبة
رئي�سا لبني لجُ يم ،فقال املف�ضل العبدي يف هذا اليوم(:)67
ابن َ�س رْب ً
ت�لاق��ي��ن��ا ب��غ��ي��ب�� ِة ذي طري ـ ـ ٍـف
ف���ج���اءوا ع ً
��ار���ض��ا ب����ردًا وجئنا
م�شينا �شطرهم وم�شوا �إلينـا
رم��ي��ن��ا يف وج���وه���ه���م ب��ر���ش��ـ��ـ��ـ��قٍ
ك������أ َّن ال��ن��ب�� َل ب��ي��ن��ه��م ج��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��را ٌد
..............................

ل��ق��ي��ن��ا اجل���ه��� َم ب���ن �سـ ـ ـ ـ ـ ـبرْ
لدى الأع�لام من تلعاتِ طفلٍ
ُ
عوف
فحوط عن بني عمرو بن ٍ

وبع�ضهم ع��ل��ى ب��ع��� ٍ��ض حني ـ ـ ـ ُـق
ُ
الطريق
العر�ض �ضاق به
ك�سيلِ
ِ
وقلنا اليو َم ما تق�ضى احلق ـ ـ ُ
ـوق
تغ�ص ب��ه احل��ن��اج�� ُر واحللـ ـ ـ ُ
ـوق
ُ
ت��ك��ف��ي�� ِه ���ش��ام��ي�� ٌة خريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـق
...............................

�أ����ض��� َّر مب��ن ي��ج��م�� ُع وي�سـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـوق
ومنهم م��ن �أ���ض�� َّج ب��ه الفـ ـ ـ ُ
ـروق
و�أب����ن����ا ِء ال��� ُع���م���و ِر ب��ه��ا �ش ـ ـ ُ
ـقيق

وهذه الق�صيدة هي من من�صفات ال�شعر العربي(.)68
2222يوم العطيف:

وه ��و م ��ن �أي ��ام قابو�س ب ��ن هن ��د و�أخيه عم ��رو بن هن ��د ملك احل�ي�رة على
عبدالقي� ��س( ،)69و�أرجح �أنَّ العطيف هي القطيف ،وهنا جاءت محرفة ،قال ُ�سويد
ابن َّ
اخلذاق(:)70
جزى اهلل قابو�س بن هندٍ بفعله
مبا فجرا يوم العطيف وف َّرقــا
ل��ع�� َل ل��ب��و َن امل��ل��ك مت��ن�� ُع دره ــا
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ب��ن��ا و�أخ�����ا ُه غ����در ًة و�آثام ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ق��ب��ائ��ل �أح�ل�ا ًف���ا وح�� ًي��ا حرامـ ـ ـ ـ ــا
ُ
ويبعث �صرف ال��ده�� ِر قو ًما نياما
()71

706

و�إال تغاديني الني ُة �أغ�ش ـ ــكم

على عدوا ِء الده ِر ً
جي�شا ُلهام ــا

()72

وهناك �أيا ٌم كثرية ذكرها ال�شعراء يف �أ�شعارهم ،ولكنهم مل يذكروا �أ�سماءها،
وال م ��كان حدوثه ��ا ،وال م ��ع من حدثت ،فكن ��ت مرغ ًما على تركه ��ا؛ لأنها ال تقدم
للقارئ الكرمي معلومة ،وبالت�أكيد هناك �أيام كثرية مل �أ�صل �إليها �أم ًال يف �أنْ ي�صل
�إليها باحث �آخر ،فيكمل ما بد�أتُ به واحلمد هلل رب العاملني.
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امل�صادر واملراجع
•�أ�سم ��اء خيل الع ��رب وفر�سانها لأب ��ي عبداهلل محمد بن زي ��اد الأعرابي
(ت231هـ) ،حتقيق جرج�س ل ��وى دالوبدا ،مطبعة بريل1928 ،م ليدن،
هولندا.
•الأ�صمعـي ��ات :اختيار الأ�صمعـي (ت216هـ)� ،شرح وحتقيق �أحمد محمد
�شاكر ،وعـبدال�سالم هارون ،ط ،4دار املعارف مب�صر( ،د.ت).
•الأغاين لأبي الفرج علي بن احل�سني الأ�صفهاين (ت356هـ) ،دار �إحياء
الرتاث العربي ،بريوت.
•�أمث ��ال العـرب للمف�ضل ال�ض ّبي (ت178ه� �ـ) ،حتقيق و�شرح وفهر�سة :د.
ق�صي احل�سني ،من�شورات دار ومكتبة الهالل ،ط ،1بريوت2003 ،م.
• البخ�ل�اء للجاحـظ ،حقق ن�صه وعـلق عليه طـه احلاجري ،القاهرة ،دار
الكاتب امل�صري ،ط1948 ،1م.
•جمه ��رة الأمث ��ال لأبي ه�ل�ال العـ�سكري (ت395هـ) ،حتقي ��ق محمد �أبو
الف�ضل �إبراهيم ،عـبداملجيد قطام�ش ،ط1408 ،2هـ ـ 1988م.
•جمه ��رة �أن�س ��اب العـرب الب ��ن حزم (ت456ه� �ـ) ،حتقي ��ق وتعـليق عـبد
ال�سالم هارون ،ط ،5م�صر( ،د.ت).
•ديوان احلما�سة لأبي مت ��ام الطائي ،حتقيق د .عـبداملنعـم �أحمد �صالح،
دار الر�شيد للن�شر1980 ،م ،بغـداد.
•ديوان احلما�سة ـ �شرح العـالمة التربيزي ،دار القلم ،بريوت( ،د.ت).
•دي ��وان �شعراء كلب بن وبرة – �صنعة الدكتور محمد �شفيق البيطار ،دار
�صادر ،الطبعة الأولى2002 ،م ،بريوت.
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•�شع ��ر عبدالقي� ��س يف الع�ص ��ر اجلاهل ��ي – جم ��ع وحتقي ��ق ودرا�س ��ة د.
عبداحلمي ��د املعين ��ي ،م�ؤ�س�س ��ة جائ ��زة عبدالعزيز بن �سع ��ود البابطني
للإبداع ال�شعري ،مطبعة الكويت2002 ،م ،الكويت.
•ال�شعـر وال�شعـراء ،لأبي محمد عـبداهلل بن م�سلم بن قتيبة ،مطبعة بريل،
ليدن1902 ،م.
•العـقد الفريد البن عـبدربه الأندل�سي (ت428هـ) ،تقدمي الأ�ستاذ �شرف
الدين ،من�شورات مكتبة الهالل ،ط 1986 ،1م.
•ق�صائ ��د جاهلية ن ��ادرة ـ د .يحيى اجلبوري ،م�ؤ�س�س ��ة الر�سالة ،بريوت،
ط1402 ،1هـ1982/م.
•ق�صائد نادرة من كت ��اب منتهى الطلب من �أ�شعار العرب ،الق�سم الأول،
حتقي ��ق د .حامت ال�ضامن ،ن�شره يف جملة امل ��ورد مج  ،8ع  3ل�سنة 1979
م ،بغداد.
•الكامل يف التاريخ البن الأثري (ت630هـ) بريوت1385 ،هـ ـ 1965م.
•كت ��اب اخليل لأبي عـبيدة معـمر بن املثنى التيمي (ت209هـ) ،رواية �أبي
حامت ال�سج�ستاين(ت250هـ) ،ط ،1مطبعـة دار املعارف العـثمانية بحري
�أباد الدكن ،الهند1358 ،هـ.
•م�ساك ��ن قبيلة ط ّيئ وع�شائرها وديانتها قب ��ل الإ�سالم مع ع�شرة �شعراء
طائي�ي�ن – �أ .د .عبداللطي ��ف حم ��ودي الطائ ��ي ،دار اله�ل�ال للطباع ��ة
والن�شر ،دار رند للطباعة والن�شر ،ط 2010 ،1م ،دم�شق.
•جمم ��ع الأمث ��ال لأحمد بن محم ��د امليداين (ت518ه� �ـ) ،حتقيق محمد
محيي الدين عبداحلميد ،مطبع ��ة ال�سنة املحمدية1374 ،هـ 1955 -م،
القاهرة.
رﺑﻴﻊ اﺧﺮ  -ﺟﻤﺎدى اﺧﺮة 1444ﻫـ
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•معج ��م الأدب ��اء لياقوت بن عبداهلل احلموي (ت626ه� �ـ) ،حتقيق �أحمد
فريد الرفاعي ،دار �إحياء الرتاث ،بريوت( ،د .ت).
•معجم البلدان لياقوت بن عبداهلل احلموي (ت626هـ) ،دار �صادر ودار
بريوت1404 ،هـ 1984 -م ،بريوت.
•معجم ال�شعراء ملحمد بن عمران املرزباين (384هـ) ،حتقيق عبدال�ستار
فراج ،مطبعة عي�سى البابي احللبي1960 ،م.
•معجم ما ا�ستعجم لأبي عبيد عبداهلل بن عبدالعزيز البكري (487هـ)،
حتقي ��ق م�صطفى ال�سقا ،جلن ��ة الت�أليف والرتجم ��ة والن�شر1364 ،هـ -
1945م ،القاهرة.
•الن�سب الكبري ،ن�سب معد واليمن الكبري له�شام بن محمد ال�سائب الكلبي
(204هـ) ،حتقيق محمد فردو�س العظم ،دار اليقظة1988 ،م ،دم�شق.
•نقائ� ��ض جرير والفرزدق لأب ��ي عبيدة معـمر بن املثن ��ى التيمي ،مطبعـة
بريل1905 ،م ،ليدن.
•نهاي ��ة الأرب يف معرف ��ة �أن�ساب الع ��رب لأحمد بن عب ��داهلل القلق�شندي
(ت821ه� �ـ) ،حتقي ��ق �إبراهي ��م الأبي ��اري ،ال�شرك ��ة العربي ��ة للطباعة،
1959م ،القاهرة.
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الهوامش:
( )1الإمرار :جبل يقع يف ديار بكر يف �أر�ض ت�سمى اخلوع ،ينظر :كتاب معجم ما ا�ستعجم :مادة اخلوع.
( )2ي ��وم ال�شقيق ��ة �أو ما يعرف نق ��ا احل�سن ،وهو يوم لبني �ض ّبة على بني �شيب ��ان :النقائ�ض،137 / 1 :
العقد الفريد ،352 / 3 :الكامل يف التاريخ.379 /1 :
( )3ال�صري ��خ ه ��و ال�شخ�ص الذي يخرب قومه بحدوث الغارة عليهم ،وا�صباحاه تعني �أنَّ وقت الغارة كان
يف ال�صباح الباكر.
( )4البخالء للجاحظ.198 :
( )5النقائ�ض.326 / 1 :
( )6عان ًيا� :أ�س ًريا.
( )7كتاب اخليل لأبي عبيدة.43 :
( )8كب�شهم :زعيمهم وعنى بذلك ب�سطام بن قي�س ال�شيباين.
( )9امل�سلبان :لأ َّنهما �سلبا زيد الفوار�س �سالحه وثيابه.
( )10معجم ما ا�ستعجم.518 / 2 :
( )11اال�شتقاق.374 :
( )12اال�شتقاق ،374 :الأعـالم.22 / 4 :
(ِ )13غ ًال :قيدً ا.
(�ُ )14شعل :هي �إحدى بطون كهالن ،اال�شتقاق.374 :
(ُ )15عـليم بطن من بطون قبيلة كلب بن وبرة ،اال�شتقاق.541 :
( )16م�ساكن قبيلة ط ّيئ.69 :
( )17عاملة :قبيلة عربية وهي من ق�ضاعة ،وهم حلفاء لقبيلة كلب ،جمهرة ن�سب العرب،420 – 419 :
الغور� :أراد تهامة.
( )18ينتمي :من منى القول ،ومنيت احلديث �إلى فالن �إذا �أ�سندته ورفعته �إليه.
( )19الفقع :نوع من الكماة بي�ضاء رخوةُ ،ي�شب ُه بها الرجل الذليل.
( )20م�صلم :مقطوع الأذن من �أ�صولها.
(� )21أب�ضة :ماء لقبيلة ط ّيئ ،احلقيقة �أراد ما يحق على الرجل �أن يحميه.
( )22فتى� :إ�شارة �إلى عـدي بن حامت الطائي.
( )23بغر ٍة :بغفل ٍة.
( )24املج ��ر :غدي ��ر كبري يقع يف بطن قوران ،ويقال له :ذو جمر من ناحي ��ة ال�سوارقية ،معجم البلدان:
.58 / 5
( )25ق�صائد جاهلية نادرة.190 – 187 :
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( )26يوم املجر :يوم لط ّيئ على عاملة.
( )27ال�صفائح :ال�سيوف العري�ضة ،الو�شيج :ت�شابك الرماح وت�شاجرها.
( )28ال�صاب :هو ع�صارة �شجرة مر الطعم ،العلقم :احلنظل ،وهو نبات �صحراوي �شديد املرارة.
( )29اليزنية :رما ٌح تن�سب �إلى ذي يزن �أحد ملوك حمري ،ال�صفيح امل�صمم :ال�سيوف القاطعة.
( )30الع�ضاريط :اخلدم ،والع�ضرط :هو اخلادم الذي يعمل بطعام بطنه فقط.
( )31مع ��رك :مو�ض ��ع احلرب ،الهامة :الر�أ�س و�أراد هنا طري الليل ،وه ��و ال�صدى ،وكانت العرب تزعم
�أنَّ روح القتيل الذي ال ُيدرك ث�أره ت�صري هام ًة فتزقو عند قربه وت�صيح :ا�سقوين  ....ا�سقوين ف�إذا
�أدرك ث�أره طارت.
(�ُ )32سمرياء :مو�ضع يقع قرب املدينة ،وفيه ع�سكر طليحة الأ�سدي يف ردته ،معجم البلدان.256 /3 :
( )33ق�صائد جاهلية نادرة – الق�سم الأول.277 – 275 :
( )34الهلتى :نباتٌ �إذا يب�س �صار �أحم ًرا� ،أبا ُجعل� :أحد فر�سان بني �أ�سد قتلته ط ّيئ يف يوم �سابق.
( )35خيربي :رمح من�سوب �إلى خيرب.
(�ُ )36سم�ي�راء :منزل بطريق مكة بعد جبل ثور م�صعدً ا ،وقب ��ل احلاجز حوله جبال و�آكام �سود ،يقطنه
معظم بني �أ�سد ،وفيه جرى هذا اليوم.
( )37خوي :وادي بناحية احلمى من وراء نهر �أبي مو�سى ،ما�ؤه معني ،معجم البلدان.408 /2 :
(� )38شعر ب�شر بن عليق.
(� )39أدعقنا :وطئنا.
(� )40صلقناهم� :ضربناهم ،ال�صلقة :ال�صدمة يف احلرب ،ك� ًأ�سا دها ًقا :ك�أ�سا مملوءة.
( )41ت�شيم الربق :تتطلع �إلى مو�ضعه بب�صرها ،ال�شعفني :مو�ضع بغور تهامة ،الربق �أالق :الربق الالمع.
( )42عام ��ر :املق�ص ��ود عامر الأكرب بن عوف بن بكر بن عذرة ب ��ن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب
ابن وبرة ،ينظر الن�سب الكبري.357/2 :
( )43كالب :هو كالب بن ربيعة بن عامر بن �صع�صعة ،وهم بطن عظيم من بني عامر بن �صع�صعة من
قي�س عيالن ،ينظر جمهرة �أن�ساب العرب.282 :
( )44الأغاين.27 / 24 :
( )45بطنان :مو�ضع يقع يف �أر�ض ال�شام ،معجم البلدان.448/1 :
( )46معجم البلدان :مادة ُبطنان.
( )47ديوان �شعراء كلب بن وبرة.459 / 2 :
( )48جبلة :ه�ضبة حمراء تقع يف بالد جند بني ُ
ال�شريف وال�شرف ،وفيها ماء لبني نمُ ري ،الأغاين/11 :
.137
( )49الن�سب الكبري.393 / 2 :
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( )50الن�سب الكبري.382 – 381 / 2 :
( )51الن�سب لكبري.318 / 2 :
( )52احلجر :ديار ثمود بوادي القرى بني املدينة وال�شام ،معجم البلدان.221 / 2 :
(� )53أمثال العرب  -للمف�ضل ال�ض ّبي ،28 – 27 :وجمهرة الأمثال.92 /1 :
(� )54أ�سماء خيل العرب وفر�سانها.78 :
( )55جمهرة الن�سب ،348 / 1 :جمهرة �أن�ساب العرب.318 :
( )56الأغاين.28 – 27 / 24 :
( )57الغوير :ت�صغري غور وهو ماء لكلب ب�أر�ض ال�سماوة بني العراق وال�شام ،معجم البلدان.220 / 4 :
(� )58أ�سماء خيل العرب وفر�سانها.93 :
( )59الن�سب الكبري.343 / 2 :
( )60ديوان كلب بن وبرة.100 :
( )61القطفطان ��ة :ويق ��ال القطقطان ��ة ،مو�ضع يقع ق ��رب الكوفة من اجلهة الربي ��ة بالطف ،وهي تبعد
ع ��ن الرهبة باجتاه الغ ��رب ع�شرين مي ًال �إذا خرجت من القا�سية تري ��د ال�شام ثم ق�صر مقاتل ثم
ال�سماوة ،معجم البلدان.374 / 4 :
( )62ديوان كلب بن وبرة.106 :
( )63معج ��م ال�شعراء ،459 :جمم ��ع الأمثال ،438/2 :حما�سة التربي ��زي ،313/1 :نهاية الأرب،459 :
ديوان كلب بن وبرة.115 – 114 :
( )64ديوان كلب بن وبرة.130 :
( )65الن�سب الكبري.379 ،326 ،380 ،344 ،371 ،318 /2 :
( )66معجم البلدان.34 / 4 :
( )67الأ�صمعيات� ،199 :شعر عبدالقي�س.324/1 :
(� )68شعر عبدالقي�س.370/1 :
( )69الأ�صمعيات.199 :
( )70ال�شعر وال�شعراء� ،387 /1 :شعر عبدالقي�س.370 / 1:
( )71قابو�س بن هند حكم احلرية ملدة �أربع �سنوات بعد مقتل �أخيه عمرو بن هند.
( )72تغادين ��ي :ترتكني ،عدواء� :شواغل� ،صنائع ،اللهام :اجلي� ��ش اللهام هو اجلي�ش الكثري الذي يلتهم
كل �شيء ويغتمر من دخل فيه ويغيبه وي�سرتقه ،ال�شعر وال�شعراء.387 / 1:
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فهار�س ال�سنة الثامنة واخلم�سني
�أوال :ال ُك َّتاب واملع ِّلقون
�أحمد عبداللطيف بلتاجي 197

عبداهلل بن ُ�سليم ال ُّر�شيد 601

جالل م�صطفاوي 321

عدنان محمود عبيدات 447

ح�سن احل�ضري 377

عماد بن جا�سم البحراين 539

ح�سن �شهاب الدين 95

ف�ضل بن عمار العماري 127

حميد مرعي ال�صويف 181

محمد بن محمدي 389

خالد فهمي 281

محمد جمعة الدِّ ربي 41

�صفاء �صابر جميد البياتي 421 ،9

محمد عطا علي 335

عبا�س ال�سو�سوة 209

محمد عويد ال�ساير 675 ،567

عبدالرحمن ال�سعيد 631

م�صطفى عطية جمعة 237

عبداللطيف حمودي الطائي 697

م�صطفى يعقوب 351

ثان ًيا :املو�ضوعات العامة
ابن خذام :بني الواقع والداللة 377

نقد وتعقيب وا�ستدراك (567 )1

�إ�سهامات يف حتديد بع�ض املوا�ضع يف ال�شعر خطوات املنهج و�أ�س� ��س التق�سيم الطبقي يف
طبقات ابن �سالم اجلمحي 321
القدمي 127
َ
احل ِ�صي � َ�دة من عبارة اب ��ن خ َّلكان يف �ضبط ر�سال ��ة تذكري القوم وت�أنيثه البن كمال با�شا
(ت940هـ) درا�سة وحتقيق 421
ابن َ�س َيدة 9
ح ��ول ك�شاف الدواوي ��ن ال�شعرية الأندل�سية ر�سال ��ة يف تق�سيم �ضابط لأق�سام فنِّ الو�ضع
جم ��ع الأ�ستاذ ال�شيخ محمد �أ�سعد ال َع َبة جي
(675 )2
حول ك�ش ��اف الدواوين ال�شعري ��ة الأندل�سية 335
12 11 10
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714

كال�صغاين :كالهما �صحيح  389معجمي ��ة الأوبئ ��ة يف العربي ��ة :م�صادره ��ا
ال�صاغاين َّ
َّ
�ص ��ورة القد�س يف كتاب �سف ��ر نامة للرحالة وتطورها ووظائفها :درا�سة معجمية 281
نا�ص ��ر خ�س ��رو �سم ��ات امل ��كان والزم ��ان املفيد يف �س�ي�رة ُح َّكام اليعارب ��ة والبو�سعيد
(درا�سة يف الأحوال ال�سيا�سية واالقت�صادية)
و�إ�شكاالت املتخيل ال�شعبي 237
ُ�صوىً ومعامل يف قراءة ال�شعر القدمي 539 601
ظواهر فني ��ة يف �شعر الفخ ��ر واحلما�سة يف مكان ��ة الدهاقني االجتماعي ��ة واالقت�صادية
يف النظام ال�سّ ا�ساين 181
الع�صر اجلاهلي 95

عر� ��ض ونقد كتاب �إبراهي ��م عو�ض :القر�آن ملح ��ق مب�ست ��درك دي ��وان ح�سان ب ��ن ثابت
الأن�صاري 197
واحلديث «مقارنة �أ�سلوبية» 209
عل ��وم املعادن عن ��د العرب حقائ ��ق و�أباطيل م ��ن �أي ��ام العرب الت ��ي �أغفلتها كت ��ب الأيام
697
351
امل�ستدرك عل ��ى حتقيق د .عب ��داهلل الفالح نظرات يف كتاب الأمثال القر�آنية للقايل 41
نقد ن�شرة �أ�شعار بني عمرو بن كالب 631
َاّللمع العزيزي 447
ثال ًثا :الأعالم
�أبان بن عبد الرحمن 687

�إبراهي ��م ب ��ن محم ��د ع ��رب �ش ��اه التفتازي
�إبراهي ��م علي ��ه ال�س�ل�ام  ،269 ،243 ،232الن�سفي 337
�إبراهيم بن هرمة القر�شي 471 ،469 ،468
610

�إبراهيم بن َّ
الفخار 690

�إبراهيم �صالح 468

�إبراهي ��م بن عب ��داهلل النم�ي�ري الغرناطي �إبراهيم عبد وهيب الكيالين 676
590
�إبراهيم عو�ض 235 ،234 ،209
�إبراهيم بن قي�س 554

�إبراهيم من�صور 284

�إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن 688
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�إبراهيم نعانعة 452

ابن الرومي 458

�أبرهة بن ال�صباح 650

ابن الزقاق 694

ابن �أبي الإ�صبع 379

ابن ِّ
ال�سكيت 614 ،613 ،449

ابن �أبي احلديد 198

ابن ال�س ِّيد البطليو�سي 587

ابن �أبي بكري 261

ابن ال�سريايف 464

ابن �أبي د�ؤاد 482

ابن ال�شوا�ش املغربي 692

ابن �أحمر 501

ابن الطالع 692

ابن �إ�سحاق 324

ابن الطيب ال�شري الفا�سي 391

ابن الأثري 471 ،379

ابن العدمي 609 ،380 ،379 ،378

ابن الأ�صبغ القرطبي 690

ابن العيف العبدي 453

ابن الأ�صفر 691

ابن القطاع ال�صقلي 592

ابن الأكفاين 359

ابن القوطية 593

ابن الإمام الأندل�سي ال�شلبي 692
ابن البني 694
ابن اجلنان الأن�صاري الأندل�سي 694
ابن اجلوزي 243
ابن اخلطابي محمد بن �سواء 609
ابن الرقاع 162 ,153
ابن الروح 692
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ابن اللبانة 694
ابن املرعزي الن�صراين 690
ابن املِلح االبن 692
ابن امللح ال�شبلي 592

ابن احلناط 691

58

ابن الكلبي 702 ،377

ابن املنخل (االبن) 692
ابن املنخل ال�شلبي 692
ابن املنذر 693
ابن النحا�س 613
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ابن الندمي 366

ابن رزيق 541

ابن النفي�س 290

ابن ر�شيق 621 ،379 ،378

ابن بدرون 692

ابن زيد 77

ابن بري 605

ابن �سكن 692

ابن بقي القرطبي 588

ابن �سالم الأندل�سي 576

ابن بليهد 158

ابن �سالم اجلمحي 602

ابن تيمية 263 ،80 ,76

ابن �سهل الأندل�سي 590

ابن ُج َبري 694 ،589

ابن �سهل البلخي 90

ابن جني  669 ،647 ،479 ،458 ،448 ،68اب ��ن �سي ��دة ,18 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9
691 ،669 ،287 ،64 ,34 ,33 ,21 ,20 ,19
ابن جنيدل 163
ابن حجر الع�سقالين 285

ابن �سيناء 367 ،356 ،290

ابن حرب 197

ابن �صارة ال�شنرتيني الأندل�سي 587

ابن ح�سداي 690

ابن عا�شور 60 ,56 ,54 ,53

ابن حمدي�س ال�صقلي 455

ابن عبد القي�س 97

ابن خامتة 694

ابن عبد ربه 458 ،368

ابن خفاجة الأندل�سي 588

ابن عبدون اليابري 579

ابن خلدون 367 ،337

ابن ع�سكر املالقي 589 ،586

ابن ُخل�صة 691

ابن ع�صفور 647

اب ��ن خ ِّل ��كان  ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9ابن عطية 73
ابن ع ّمار 694
34 ,33 ,19 ,18 ,17 ,16
ابن عمر 261

ابن دُخ�شم 197
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ابن غر�سيه 690

ابن نوح القمري 289

ابن فنتلة �أو ابن قنتلة 692

ابن هبة اهلل الطبيب (الع�شاب) 288

اب ��ن قتيب ��ة  ،613 ،380 ،379 ،377 ،286ابن هرمة 500 ،163 ,152
616
ابن ه�شام الأن�صاري 199
ابن ق�سوم 691

ابن وهبون املُر�سي 586 ،578

ابن ق�سي 692

ابن يعي�ش ال�شلبي 693

ابن قميئة 527

ابنة العمري 101

ابن قيم اجلوزية 82

�أبو الربكات بن الأنباري 199

ابن كثري 62

�أبو البقاء الرندي 694

ابن جل�أ 156 ,140

�أبو احل�سن اخلزرجي 402 ،396 ,391

ابن ليون التجيبي 694

�أبو احل�سن بن ال�سيد البطليو�سي 693

ابن ماجة 285 ،235

�أبو احل�سن بن هارون 693

ابن ماكوال 646

�أبو احل�سن �سعيد ب ��ن هبة اهلل بن احل�سني
290

ابن مرتني690

�أبو احل�سن �صالح بن �صالح ال�شنتمري 693

ابن مرفق 705
ابن مقبل 329 ،156 ,143

�أبو احل�سن علي ب ��ن احل�سن الهنائي ( ُكراع
النمل) 199

ابن ملك 52

�أبو ال�سعود 80 ,64 ,52 ,51 ,49 ,48

ابن منظور 605 ،482

�أبو ال�سعود �أفندي 426

ابن مهيب 693

�أبو الطمحان الأ�سدي470

ابن ميادة 459 ،153

�أبو العبا�س �أحمد اجلراوي 200

ابن مالك 648

12 11 10

58

رﺑﻴﻊ اﺧﺮ  -ﺟﻤﺎدى اﺧﺮة 1444ﻫـ
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ /ﻧﻮﻓﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ2023م

718

�أبو العبا�س ال�شلبي 693

�أبو بكر البطليو�سي 614

�أبو العتاهية 613

�أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه 230

�أبو العالء املعري 471 ،451 ،447 ،110

�أبو بكر ال�صديق 609 ،198

�أبو العميثل عبداهلل بن خليد 459

�أب ��و بكر محمد بن �إ�سح ��اق ال�صغاين ،392
401 ،399 ،396 ،393

�أبو الفرج بن هندو 289

�أبو بكر محمد بن عبدالقادر ال�شلبي 693

�أبو الفرج الأ�صفهاين 614

�أبو الف�ضائل احل�س ��ن بن محمد بن احل�سن �أبو بكرة 23
� 400 ,398 ،393 ،392 ,391 ,390 ،389أبو متام 650 ،471 ،464 ،461
�أبو القا�سم الدم�شقي 456

�أب ��و جعف ��ر �أحم ��د ب ��ن يو�س ��ف الرعين ��ي
الغرناطي 593

�أبو الف�ضل الدمياطي 80
�أبو القا�سم ال�شاطبي 691

�أبو جعفر بن الأبار اخلوالين 676

�أبو القا�سم بن كامل �شلبي 693

�أبو جعفر بن �سعيد 592

�أبو املخ�شي 691

�أبو جعفر محمد بن مروان 609

�أبو املر�شد املعري 456 ،448

�أبو حامت ال�سج�ستاين 614 ،613

�أبو املغوار الغنوي 449

�أبو حنيفة 247

�أبو امللثم الهذيل 616

�أبو حيان 60 ,57 ,56

�أبو ال َّنجم العجلي 454

�أبو حيان التوحيدي 368

�أبو �أو�س ال�شم�سان 12

�أبو ح َّية ودعان الفزاري 113

�أب ��و بحر �صف ��وان بن �إدري� ��س املر�سي � ،579أبو خرا�ش 108
�أبو داوود 285
694
�أبو دحية الكلبي 704

�أبو بكر الأعمى الطليطلي 691
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�أبو ذر ر�ضي اهلل عنه 230 ،227

�أبو عبيدة معمر بن املثنى ،378 ،377 ،135
697 ،614 ،613 ،602

�أبو دواد الإيادي 467
�أبو ذ�ؤيب الهذيل 453 ،329 ،162

�أبو عثمان املازين 608

�أبو زكريا التربيزي 456

�أبو َعروبة املدين 614

�أبو زيد 450

�أبو عمر بن العالء 327 ،324

�أبو زيد القر�شي 380

�أبو عمران املرتلي 589

�أب ��و �سعد ب ��ن ال�سمع ��اين � ،393 ،392 ،391أب ��و عمرو �أحم ��د بن مالك اللخم ��ي ال�شلبي
693
400 ،396 ،395
�أبو �سعيد 61

�أبو عمرو بن عبدالعزى 699

�أبو طالب 199

�أبو قردودة 701

�أبو عامر بن م�سلمة 677

�أبو لهب 230

�أبو عبداهلل �إبراهيم بن محمد نفطويه � 609أبو محجن الثقفي 464
�أبو مروان عبد امللك اجلزيري 584
�أبو عبداهلل الزبري بن ب ّكار 198
�أبو عب ��داهلل امل�صعب بن عب ��داهلل الزبريي �أبو من�صور الثعالبي 286
�أبو هالل الع�سكري 379
199
�أبو عبداهلل بن احلديد املكفوف 691

�أبو يحيى بن الرميمي 690

�أبو عبداهلل بن الف ّراء املقرئ الأعمى 691

�أبو يزيد بن العا�صي 690

�أبو عبداهلل محمد ال�شلبي 693

�أبو يو�سف القا�ضي 368

�أبو عبداهلل محمد بن ال�صفار الأعمى � 691إح�سان عبا�س 589 ،455
الر�صاع � 200أحمد �إ�سماعيل الفروح 589
�أبو عبداهلل محمد بن القا�سم َّ
�أبو عبيد 457
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�أحمد امل�صباحي 590 ،568

�أحمد �شاكر 613

�أحمد املكتبي 338

�أحمد �شوقي 371

�أحمد بن �أبي �صفوان املرواين 688

�أحمد �ضيف 464

�أحمد عب ��د القادر ال�صالحي ��ة ،568 ،567
�أحمد بن الأمني ال�شنقيطي 199
،578 ،577 ،576 ،575 ،571 ،570 ،569
�أحمد بن املبارك احلبيبي 688
،585 ،584 ،583 ،582 ،581 ،580 ،579
�أحمد بن �سعيد البو�سعيدي 549 ،548 ،546
،592 ،591 ،590 ،589 ،588 ،587 ،586
�أحمد بن �سليمان بن �أحمد 689
683 ،675 ،593
�أحمد بن �سليمان بن كمال با�شا � ،422 ،421أحمد عبداملعطي حجازي 45
429 ،428 ،427 ،426 ،425 ،424 ،423
�أحمد عبيد 632 ،631 ،395
�أحمد بن عبد اهلل =�أبو عوف القر�شي 689
�أحمد فوزي الهيب 593
�أحمد بن عبد امللك املرواين 688
�أحمد محمد عي�شة 469
�أحمد بن عيظة الثقفي 588
�أحمد م�صطفى عفيفي 46 ,44 ,42
�أحمد بن فرج اجلياين 684 ،591
�أحمد يو�سف جناتي 81
�أحمد بن محمد بن مروان بن املنذر 688
الأحنف بن قي�س 646
�أحمد بن ه�شام بن عبد العزيز 688
الأحو�ص 131
�أحمد بن يحيى بن جابر البالذري 200
�أحيحة بن اجلالح الأو�سي 456 ،448 ،22
�أحمد تيمور 612
ال�سنب�سي 499
الأخرم ُّ
�أحم ��د حاج ��ب الربيع ��ي ،592 ،584 ،579
الأخطل 639 ،326 ،162 ,161 ،138
676
الأخف�ش 648
�أحمد خان 397 ،395
�إدري�س بن اليمان الياب�سي 586
�أحمد رم�ضان 256
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�آدمز 355 Adams

�أ�شرف عبدالباقي 44

�أرد�شري بن بابك 187 ,182

�أ�شرف محمود جنا 679

�أر�سط ��و طالي� ��س  ،357 ،356 ،355 ،354الأ�شنانداين 451
365 ،364 ،363 ،362 ،361 ،358
الأ�صبغ القر�شي 689
�أرطبون (قائد الروم) 243

الأ�صفهاين 155 ,136 ,80

�آزاد محمد كرمي 679 ،678 ،586

الأ�صم املرواين 690

�أزهر بن هالل التميمي 107

الأ�صمع ��ي ،449 ،330 ،329 ،328 ،327
613 ،482 ،467 ،457 ،454

�إ�سحاق عليه ال�سالم 243

الأ�ضبط بن قريع 113

�إ�سحاق �أ�سيموف 366

�أعبد بن فدكي املنقري 698

�إ�سحاق بن �شمعون اليهودي القرطبي 690

�إعتماد الرميكية 685

�إ�سحاق نيوتن 370

الأعرج الطائي 701

�أ�سعد �أفندي 431

الأع�شى 327 ،323

�إ�سكندر �أبكاريو�س 605

�أع�شى تغلب 162 ,161

�إ�سلم بن ال�سبتي 468

الأعلم ال�شمنرتي 614 ،613

�أ�سماء العامرية 685

الأعمى التطيلي 694

�إ�سماعيل عليه ال�سالم 610 ،269 ،232

الأفوه الأودي 136

�إ�سماعيل الربو�سوي 52

�ألفون�سو دي البوكريك 539

�إ�سماعيل بن يو�سف بن نغر َّلة 690

�إلهام �أبو غزالة 73 ,57 ,42

الأ�سود بن يعفر 329 ،141

الآلو�سي 337 ،59 ,57 ,52

�آ�سية الها�شمي البلغيثي 678

�إليا�س بن �ص ّدود اليهودي الطبيب 690

الإ�سرتاباذي 70
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�أم احل�سن بنت جعفر الطنجايل 685

الأنباري 449

�أم العالء 685

انت�صار خ�ضر الدنان 588

�أم الكرام بنت املعت�صم بن �صمادح 686

�أندريه مارتنيه 46
�أُن�س القلوب الأندل�سية 685

�أم جندب 331 ،330

�أن�س بن لهيك 469

�أم ح�سان = زوجة عروة بن الورد 104

�أن�س بن مالك 328

الإمام �أحمد 261 ،61

�أن�س بن مدركة اخلثعمي 469

الإمام البخاري 338 ،285

�إنقاذ عطا اهلل العاين 581 ،579

الإمام ال�شافعي 457 ،247

�أو�س بن حارثة 701

الإمام م�سلم 338

�أو�س بن حجر 331 ،329 ،164

�أمربتو وتزتانو 678

�أويبا�سيو�س 363

�أمة العزيز 685

�إيا�س بن املعرت�ض 152

الآمدي 454 ،380 ،378

�أيا�س بن قبي�صة الطائي 705

�أم الهناء 686

ام ��ر�ؤ القي� ��س � ،326 ،322 ،114 ,98 ,96إميان كامل ن�صر 298 ،295
� ،455 ،380 ،379 ،378 ،377 ،331 ،330أمين ميدان 568 ،457 ،44
،664 ،613 ،606 ،605 ،604 ،603 ،501
�أيوب 233 u
671
�أيوب بن �سليمان ال�سهيلي 689
امر�ؤ القي�س بن حارثة بن ا ُ
حلمام بن معاوية
�أيوب جرجي�س العطية 44
378 ،377
البابا �أوربان الثاين 258
�آمنة بنت وهب 200
باتر محمد علي وردم 294

�أمية بن �أبي ال�صلت 694 ،199
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بامتان 355 Bateman

ب�شر بن عبد الرحمن 687

بارا�سل�سو�س 369 Paracelsus

ب�شر بن ُعليق الطائي 700 ،699

الباقالين 110

ب�شر بن مروان 510

ببلو�ش مكران 547 ،545

الب�شري التهايل 580 ،567

بثينة بنت املعتمد 694 ،685

ب�شري الغزي 338

البجاوي علي محمد 79

بكار املرواين 689

ب�سطام بن قي�س 698

بلعرب بن نا�صر 545

الب�شاري 399

بليني 359 ،356 ،355 ،354

ب�شامة بن حزن النه�شلي 455

بنت حكيم بن عمرو العبدية 100

بج�ي�ر ب ��ن عبداهلل ب ��ن �سلمة ب ��ن ق�شري بن بكر 352 C.H. Becker
كعب 655 ،635
بكر الأعمى 691
البحرتي 612 ،450
البكري ,137 ,134 ,132 ,131 ,130 ,128
بدر الدين احل�سني 338
,149 ,148 ,147 ,142 ,141 ,140 ,139
بدر بن امرئ القي�س بن خلف بن بهدلة 704
166 ,163 ,155 ,151
بدر بن عمرو 109 ,108
البالدي 166 ,163 ,156 ,143 ,142 ,128
براون ويول 56
بلعاء بن قي�س الكناين 469
البج بن ُم�سهر الطائي 518
رُ
بلعرب بن حمري 548 ،547 ،546 ،545
برنارد جايف 369 B. Jaffi
بلعرب بن �سلطان اليعربي 542
برينكر 56

ب�شر بن �أبي خ ��ازم  ،330 ،140 ,110 ,106بنت هانئ الكالبية 155
701
بندار الك َرجي 621
ب�شر بن حبيب بن الوليد 688
بنيامني فارنتون 365
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بهدلة 3

ثعلبة بن خيربي بن �سلمة بن عمري 703

بول ريكور 245 ،244

ثعلبة بن �سرب 706

الب�ي�روين  ،362 ،361 ،359 ،358 ،357ثعلبة بن غيالن 131
364 ,363
ثويني بن �سعيد بن �سلطان 553 ،552 ،551
بيفان 648

ثيوفرا�ستو�س 355 ،354

ت�أبط �ش ًّرا 519 ،148 ,101

جابر بن حني 457

التربيزي 647 ،456 ،448

جابر بن حيان 368 ،360

تركي بن �سعيد 554 ،553 ،552

اجلاحظ 470 ،360 ،43

الرتمذي 235

جا�ستون با�شالر 241

تريفزان369 Trevisan

جحظة 24

ت�شارلز توري 330

جذمية 24

التطيلي الأ�صغر 691

جران العود 463

متام ح�سان 80 ,45 ,41

جرج�س كنعان 613

متيمة بنت يو�سف بن تا�شفني 685

جري ��ر ,144 ,139 ,138 ,136 ,135 ,134
،510 ،326 ،165 ,164 ,157 ,156 ,150
697 ،654 ،650 ،621 ،518

التهانوي 80

جرير بن عبداهلل البجلي 494

التوجني 359

جزء بن �سعد 462

تيمور بن في�صل 555

ُجزي بن عمرو بن ثعلبة 703

ثروت عكا�شة 268

جزي بن معاوية بن ح�صني 647 ،646

ثعلب 613

اجلعربي 343

التميمي املقد�سي 290
التنوخي 648 ،456 ،448
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اجلعدي 512 ،484

اجليالين بن احلاج يحيى 677

جعفر بن احلاج ال�سلمي 682 ،681

حامت الطائي 155 ,154 ,128

جغري بيك 254

حاجي خليفة 41

اجلالء بن �أرقم 469

احلارث بن �أمية بن عبد �شم�س 457

جليل العطية 452

احلارث بن حبيب بن �شحام 199

اجلمال محمد امل�صري 390

احلارث ب ��ن خال ��د املخزوم ��ي ،621 ،457
622

جمعة �شيخة 571

جمي ��ل بثين ��ة  ،456 ،326 ،325 ،158 ,153احلارث بن ظامل 452
احلارث بن عباد 122
611
جميل بك العظم 427

احلارث بن عوف الأزدي 470

َجهيزة 24

احلارث بن هالل 107

جوا�س بن القعطل 703 ،702

احلارث بن وعلة اجلرمي 470 ،469

جودة مربوك محمد مربوك 199

حازم القرطاجني 694

جورج �سارتون 355 ،354 ،352

احلازمي 392 ،152

جو�ستاف لو بون 353

احلافظ �أبو عمرو بن عبد الرب 609

احلافظ الدمياطي ،393 ،391 ,390 ,389
جولد�شتني 353
اجلوه ��ري 404 ،403 ،402 ،401 ،394 ،432 ،431 ،430 ،429 ،428
حامد طاهر 44
438 ،437
جويبة الهجيمي 454

حبيب بن الوليد 687

جوين 120 ,119

حبيب بن �سامل الأمبو�سعيدي 548 ،546

جيفري بيك ال�سلجوقي 250

حبيب بن عبد امللك 687
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احلجاج 634 ،633 ،457

احلطم القي�سي 456

حديج بن حبيب ال�ضبي 103

احلطيئة ،611 ،610 ،603 ،160 ,128 ،25
613

احلزين الكناين 614

حف�ص ��ة بنت احل ��اج الركوني ��ة ،685 ،588
686

احلربي 140
ح�سام �أحمد فرج 44

حف�صة بنت حمدون 685

ح�سام جايل 45 ،44

احلكم بن �أحمد بن محمد 688

ح�سان بن امل�صي�صي 693

احلكم بن عبد الرحمن (امل�ستن�صر) 688

ح�سان بن ثابت الأن�صاري ,197 ,153 ,150
احلكم بن ه�شام الرب�ضي 687
328 ،200 ,199
احلكيم الرتمذي 82
ح�سانة التميمية 686 ،685
ح�سن ال�شبيهي ح�سني 681

حكيم بن جبلة العبدي 458

ح�سن الوراكلي 587

حكيم بن معاوية البهزي 261

احل�سن بن علي 231 ،215

احلالل بن �أرقم النمريي 469

احل�سن بن محمد بن �سعيد الع�سكري  609حلحلة املعوار 660
حلحلة بن قي�س الفزاري 100
ح�سن كامل �إبراهيم 357
احل�سني بن علي 231 ،215

حلمي �إبراهيم الكيالين 577

احل�سني بن مطري 16

حليمة عمايرة 44

ح�سني عطوان 471

حمد اجلا�سر 161 ,155 ,152 ,148 ,144

ح�سني ماجد ر�ستم احل�صونة 677

حمد بن �سعيد بن �أحمد 550 ،549

ح�سني ن�صار 611 ،605 ،137

حمدان حجاجي 588

احل�صني بن عمرو الأحم�سي 131

حمدة بنت زياد املكتِّب 686
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حمدونة بنت زياد 685

خلود ال�صالح 68 ,44

حمزة بن عبداملطلب 264 ،230

خلود العمو�ش 44

حميد بن بحدل 639

خليل العطية 452

حميد بن ثور 456

اخللي ��ل بن �أحم ��د الفراهي ��دي ،283 ،282
508 ،507 ،337

ُحميد بن ُحريث بن بحدل 704
حمري بن �سيف اليعربي 544

خمي�س بن �سعيد ال�شق�صي 540

حن�ش بن قراد 108

اخلنجر اجلذمي 136

حنظلة بن �سيار العجلي 111

اخلن�ساء 615

حنظلة بن فاتك الأ�سدي 452

اخلوارزمي 372 ،371 ،288

حياة قارة 583

خويلد بن نفيل بن عمرو بن كالب 633

خالد بن �صفوان 360

دانيال الراهب 259

خالد فهمي 286

داود عليه ال�سالم 264 ،263 ،243 ،238

خالويه 25

داود بن مت َّمم بن نويرة 602

ختام �سعيد ال�سلمان 465

داود بن مندلة 483

خدا�ش بن زهري العامري 121

داود غطا�شة 449

ِخدا�ش بن عمرو بن عامر 97

ُد ُر�ستويه 26

اخلطابي 395

دريد بن ال�صمة 606 ،156 ,109 ,101 ,97

اخلطيب الإ�سكايف 286

الدمريي 20 ,12

خفاف بن ندبة 143

الدوميلي 351

خلف بن مبارك الهنائي 545

دينار بن �شيبان النمري 705
ديورانت 368 ،183
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الر�صايف البلن�سي 694 ،588

الذهبي 391

ذه ��ل بن ثعلبة بن عكابة ب ��ن �صعب بن علي الر�ضي 51
بن بكر 704
رعد نا�صر مايود الوائلي 576
ذهل بن مالك 671

الرفاد بن �ضرار 672

ذو الإ�صبع العدواين 616 ،103

رقية ح�سن 49

ذو اخلرق ُّ
الطهوي 620

رم�ضان عامر 44

ذو الرمة  514 ،498 ،451 ،330 ،326 ،160رم�ضان عبدالتواب 286
ذ�ؤاب بن �أ�سماء بن زيد بن قارب 101
الرندي 581
الرازي 56 ,53

ر�ؤبة 488

را�شد الع�ساكر 631

روبرت بويل 370

را�شد بن عزيز اخل�صيبي 555

روبرت دي بوجراند 47 ,42 ,41

الراعي النمريي 614 ،329 ،164

روجر باكون 369

َراهويه 26

ريا�ض زركلي 200

الربيع بن زياد 663 ،98

ريدك خو�ش �أرزو 185

ربيع بن زياد بن �سالمة 703

رميي 359 R. Remy

ربيعة بن مكدم 111 ,109

رينيه تاتون 363 R. Taton

رزوق فرج رزوق 680

الزبرقان بن بدر 704 ،160

الر�س ��ول  ،211 ،103 ,78 ,61 ,56 ,51 ,50الزبيدي 609
،242 ،232 ،231 ،230 ،217 ،213 ،212
الزبري بن علي �آل جمعة 555
269 ،265 ،262 ،261 ،243
زرعة بن عمرو بن ال�صعق 634
ر�شيد كناين 580 ،568
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الزرك�شي 230 ،58

�سامل بن را�شد اخلرو�صي 555 ،554

الزركلي 609 ،395

�سامح ح�سني غرايبة 294

زكريا عليه ال�سالم 267

�سامر محمد ديب 577

زكي مبارك 119

�سامي مكي العاين 572 ،397 ،198

الزمخ�شري 608 ،134 ,79 ,58 ,56

�سحيم بن وثيل الرياحي الريبوعي 137

ال�سدي 609
زهري بن �أبي �سلمى ُّ ،327 ،323 ،138 ,137
621 ،613 ،518 ،331 ،329
�سراة بني ن�صر 657
زهري بن جذمية 664

ال�سرق�سطي 44

الزيات 43

�سرى طه يا�سني 574

زياد بن حمل بن �سعد بن عمرية 461

ال�سري بن عبدالرحمن االن�صاري 158

زياد بن زيد الذبياين 467

ال�سعد ال َتّفتازاين 342
َّ

زياد بن زيد الرقا�شي 467

�سعد بن زيد مناة 451

زيد اخليل 155

�سعد بن ق�ضاعة 166

زيد الفوار�س 699 ،698

�سعد بن معاذ 230

زيد بن حارثة 230

�سعد م�صلوح 82 ,48 ,42

زينب املري 685

�سعدونة القرطبية 686

زينب بنت �إ�سحاق �آل �سبعيني 685

ُ�سعدى (�أم �أو�س بن حارثة) 701

�ساع ��دة ب ��ن ج�ؤي ��ة � ،478 ،477 ،148 ,128سعيد بن �أحمد 550 ،549
501
�سعيد بن تيمور 556 ،555
�سامل بن ثويني بن �سعيد 553 ،552
�سعيد بن حكم 590 ،586
�سامل بن دارة الغطفاين 463
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730

�سليمان بن املرت�ضى 689

�سعيد بن خلفان اخلليلي 553 ،552

�سعيد بن �سلطان بن �سعيد � 553 ،552 ،551سليمان بن �سويلم 554
�سليمان بن عبد امللك الأموي 690

�سعيد بن فرج اجلياين 684

�سعيد بن محمد بن العا�صي (البلينة) �ِ 689سماك بن خالد الطائي 614
�سعيد بن ه�شام بن دحون 689

ال�سم�ؤال 612 ،611 ،106

�سعيد ح�سن بحريي 44 ,42

ال�سمي�سر الألبريي 591

�سعيد حوى 61

ال�سمني احللبي 83 ,74 ,58

ال�سكري 613

�سهري �إبراهيم محمد 44

�سالمة بن جندل 478

�سهيل زكار 200

�سلطان بن �أحمد بن �سعيد � 551 ،550 ،549سويد بن اخلذاق 706
�سلطان بن �سيف الأول 542 ،541

�سويد بن مالك 705

�سلطان بن �سيف الثاين 544 ،543

�سيبويه 510 ،336 ،28 ،16

�سلطان بن مر�شد اليعربي � ،548 ،547 ،546سيد ح�سني �سيد باغجوان 422
549
�سيد حنفي ح�سني 44
�سلمة بن اخلر�شب الأمناري 463

�سيف الدولة 510 ،451

�سلمى بنت وائل ال�صائغ 703

�سيف بن �أحمد 549

�سلمى �سلمان علي 677

�سيف بن �سلطان الأول 543 ،542

ال�سليكة 519
ال�سليك بن ُّ
ُّ
�سي ��ف بن �سلطان الث ��اين ،546 ،545 ،544
�سليم ��ان علي ��ه ال�س�ل�ام 549 ،548 ،547 ،263 ،262 ،244
265 ،264
�سيف بن مهنا بن �سلطان 547
�سليمان بن احلكم (امل�ستعني باهلل) 689

ال�سيوطي 285
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�شارل �شيفر 252

�صاحب جعفر �أبو جناح 588 ،578

ال�شاطبي 75

�صاعد البغدادي 585

�شبل بن معبد 653

ال�صاغ ��اين = ال�صغ ��اين ,391 ,390 ,389
،398 ،397 ،396 ،395 ،394 ،393 ،392
608 ،402 ،401 ،400 ،399

ال�شريف الر�ضي 607
�شريف عالونة 450

�صالح عليه ال�سالم 233

ال�شعبي 609
�شعيب عليه ال�سالم 233
�شعيب بن ربيع بن م�سعود ال ُعليمي 699
�شعيب حليفي 256 ،253 ،249 ،248
�شكري في�صل 613

�صالح بن �سعيد الزاملي املعويل 540
�صالح بن علي احلارثي 553
�صباح بنت مح�سن الردادي 466 ،461
�صبحي �إبراهيم الفقي 43

ال�شلبية 685

�صربي حافظ 44

ال�شماخ 148

�صخر بن اجلعد اخل�ضري 148

ال�شمردل 133
�شم�س الدين املقد�سي 247
�شمعلة بن الأخ�ضر 698
ال�شنفرى 519
ال�شهاب اخلفاجي 52
�شهاب الدين التيفا�شي 359 ،356
�شهاب بن العيف 453
�صابر �إ�سماعيل بدوي 683
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�صخر بن حرب 197
�صفاء خلو�صي 448
�صفاء عبد اهلل برهان 696 ،680
�صفوان بن العبا�س 687
�صفية بنت ثعلبة ال�شيبانية 115
�صفية بنت خالد املازين 144
�صفية بنت عبداهلل الربي 685
�صالح الدين ال�شامي 240
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732

�صالح ج ّرار 681 ،584 ،567

عا�صم بن عم ��رو املازين الأن�ص ��اري ،448
456 ،449

�ضبيعة بن احلارث العب�سي 128

عامر بن �أ�سحم بن عدي النكري 118 ,117

ال�ضحاك بن قي�س الفهري 636

عامر بن الطفيل 128 ,101

ِ�ضرار بن عمرو ال�ض ِّبي 703

عامر بن جوين الطائي 161

�صهبة بن طارق 705

عامر بن �صع�صعة 702

طا�شكربي زاده 425
الطربي 650 ،458 ،186 ,80

عامر بن عكرمة 663

الطبيب ابن طفيل 593

عامر بن يزيد بن عامر بن امللوح 102

طرفة بن العبد 509 ،465

عامر خلف حمزة 679

الطرماح 154 ,129

عايد بن �سالمة ال�شراري 681

طريف بن متيم العنربي 614

عائ�شة بنت �أحمد القرطبية 686 ،685

الطغرائي 368

عائ�شة ر�ضي اهلل عنها 63

طغرك بيك محمد 254

عبادة بن ماء ال�سماء 585

الغنوي  519 ،329 ،131 ,113 ,102عبا�س بن فرنا�س 584
الطفيل
ُّ
عبا�س بن كثري بن غيظ 167
طفيل بن عمرو بن حممة 98
طه ح�سني 621

عبا�س بن مردا�س ال�سلمي 325 ،120 ,99

طهمان 140

عبا� ��س ه ��اين اجل ��راخ ،575 ،574 ،573
678 ،675

الطو�سي 613

عبد اهلل ال�سرخ�سي 247

ع ��ارف عب ��د الك ��رمي مط ��رود ،589 ،587
عب ��د اهلل بن عبدالرحم ��ن امليقاتي احللبي
682 ،679 ،677
احلنبلي 337
عا�صم بن خليفة 698
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عبد اجلبار بن عبد اهلل (�أبو طالب) 689

عبد اهلل بن حكم بن العبا�س املرواين 689

عبد احلليم الهروط 683

عبد اهلل بن �سليم الر�شيد 589

عبد احلميد الأول 549

عبد اهلل بن عبد الرحمن النا�صر 688

عبد الرحمن امل�صطاوي 457

عبد اهلل بن عبد العزيز (احلجر) 689

عبد الرحمن النا�صر 688

عبد اهلل بن عمر بن مروان 687

عبد الرحمن بن احلكم 687

عبد اهلل بن محمد البطليو�سي 578

عبد الرحمن بن املنذر 688

عبد اهلل بن محمد بن عبد الرحمن 688

عبد الرحمن بن عثمان الأ�صم 688

عبد اهلل ع�سيالن 676

عبد الرحمن بن معاوية الداخل 687

عبد امللك بن ب�شر 687

عبد الرحمن بن ه�شام (امل�ستظهر) 689

عبد امللك بن مروان 704

عبد الرحيم اجلميل 678

عبد قي�س بن ُخفاف 615

عبد الرزاق عبداحلميد حويزي  ،594 ،593عبد و ٍّد 100
679
عبد يغوث بن وقا�ص احلارثي 461
عبد العزيز ال�ساوري 567

عبداحلفيظ ال�سطلي 199

عبد العزيز بن املنذر 689

عبداحلميد الأ�شقري البكدوري 298

عبد العزيز بن عبد الرحمن النا�صر 688

عبداحلميد الزهراوي 337

عبد الغافر بن رجلون املرواين 690

عبداحلميد املعيني ،462 ،458 ،453 ،450
463

عبد اهلل بن الرائ�ش الكلبي 704

عبداحلميد عبداهلل اله ّرامة 590

عبد اهلل بن الزبري 704

عبدالرحمن الو�صيفي 449

عبد اهلل بن ال�شمر 583

عبدالرحمن بدوي 360

عبد الكرمي بن حميدة 579
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عبدالرزاق ح�سني 590

عبداهلل بن �سليم الغامدي 154

عبدال�سالم هارون 22

عبداهلل بن �صالح الفالح 448 ،447

عبدال�ش ��ارق بن عبدالعزي ��ز اجلهني  ,118عبداهلل بن عجالن النهدي 468
120
عبداهلل بن فرج اجلياين 684
عبدالعزى بن مالك الطائي 100

عبداهلل بن يعقوب الأعمى 691

عبدالعزيز البابطني 450

عبداهلل �سنده 588

عبدالعزيز بن �سعيد 554

عبداهلل غلي�س 631

عبدالعزيز نبوي 470

عبداملجيد الأ�سداوي 592

عبدالعلي الودغريي 18 ,17 ,14 ,13 ,12

عبداملجيد بن عبدون اليابري 694

عبدالغني محمود 287

عبدامللك بن مروان 465 ،449

عبدالفتاح �إ�سماعيل �شلبي 81

عبداملنعم عزيز ن�صر 593

عبدالفتاح احلجمري 298 ،295

عبدامل�ؤمن بن خلف الدمياطي 390

عبدالقادر البغدادي 647

عبدالنبي �أ�صطيف 44

عبدالقادر الكيالين 337

عبدالوهاب �صابر عي�سوي 43

عبدالقادر حرفو�ش 462 ،459

عبلة 105

عبدالقاهر اجلرجاين 79 ,73 ,56 ،52
عبدالكرمي ال ُّنعيمي 19 ,12

عبيد اهلل بن املهدي 690

عبداهلل اخلطيب 461

عبيد ب ��ن الأبر� ��ص ،332 ،164 ,151 ,137
605 ،604

عبداهلل بن احلجاج التغلبي 465

عبيد بن ثعلبة 160

عبداهلل بن احلمري العقيلي 466

عتبة بن �أبي ربيعة 230

عبداهلل بن الزبري 465

عتيبة بن احلارث الريبوعي التميمي 462
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عثمان بن عفان 609

عفيف عبد الرحمن 572

العجفاء 685

العقاد 611

عدنان كاظم مهدي 592

عقيل بن علفة املري 450

عدنان محم ��د �آل طعم ��ة  ،676 ،588 ،585عك بن عدنان 325
678
عكرمة بن �أبي جهل 197
عدنان محمد عبيدات 464

العالء بن جرير 326

ع ��دي ب ��ن الرق ��اع  ،166 ,152 ,149 ,144علقمة بن ذي يزن 705
699
علقم ��ة بن عب ��دة الفح ��ل ،330 ،135 ,134
عدي بن حامت الطائي 699
331
عدي بن زيد 328
علي �إبراهيم كردي 681
عدي بن �سليمان الذهلي 545

علي �أحمد يون�س 456 ،448

عرفة عبداملق�صود 43

علي �إ�سماعيل ال�سامرائي 675

عرفطة ب ��ن دع�ص بن م�سعود بن جنادة بن علي الغريب ال�شناوي 583
�صبهان 705
علي بن �أبي طال ��ب ،487 ،460 ،230 ،220
عروة بن الورد 614 ،104
610 ،609 ،608
العز بن الأثري 400 ،392
علي بن �أبي طالب القريواين 610
العز بن َجماعة 404 ،403 ،402 ،390

علي بن �أبي عمر يو�سف الرمادي 693

عزان بن قي�س 553 ،552

علي بن �أحمد (ابن ُل َّبال) 690

عزة �شبل 81 ,44 ,43

علي بن الغدير الغنوي 449

ع�ضد الدولة الإيجي 337 ،336

علي بن خلف بن غالب الأن�صاري 693

عطارد بن احلا�سب 358 ،356

علي بن ظافر الأزدي 605
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علي جواد الطاهر 573

عمرو بن عبد العزى 699

علي خليل 42

عمرو بن قميئة 531

علي محمد معو�ض 80

عمرو بن كلثوم 606 ،108 ,107

علي م�صطفى م�شرفة 372

عمرو بن مخلى الكلبي 646

علياء �أبو م�صطفى 590

عمرو بن مذحج 692

عمر بن �أبي ربيعة 527 ،166 ,153

عم ��رو ب ��ن مع ��دي ك ��رب ,114 ,106 ,104
617 ،149 ,143 ,121

عمر بن �أحمد بن محمد 688

عمر ب ��ن اخلط ��اب  ،268 ،267 ،244 ،243عمرو بن هند 706 ،154
العمودي النحوي 693
609
عمر توفيق ال�صاحلي 683

ُعمري بن ا ُ
ال�سلمي 704 ،702 ،701
حلباب ُ

عمر فروخ 613 ،612 ،609

العنانية 685

عمرو بن العا�ص 243
عمرو بن العالء 331 ،330

عن�ت�رة ب ��ن �ش ��داد ،529 ،159 ،106 ,105
614 ،607 ،606 ،603

عمرو بن ال َّنبيت الطائي 614

عوف بن كعب 462

عمرو بن براقة 98

عي�سى عليه ال�سالم 215

عمرو بن ثعلبة بن احلارث 703

غالب عبد العزيز الزامل 675 ،585

عمرو بن جابر 109 ,108

غ�سان حميد �إبراهيم 679 ،678

عمرو بن جابر بن �شحنة الأ�سدي 634

الغندجاين 464

عمرو بن جندب 669

غيالن بن �سلمة الثقفي 464

عمرو بن خويلد بن نفيل ال�صعق 673

فاخر جرب مطر 676

عمرو بن �ش�أ�س 164 ,108

فار�س الدخيل 704
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فاطمة بنت اخلر�شب الأمنارية 664

680 ،677 ،676 ،592

فان دايك 66 ،44

فولفجاجن 74 ,46

فان فلوتن 288

فري محمد ح�سن 401 ،396 ،395

فتح ��ي اللق ��اين  ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46في�صل بن تركي 554
 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52في�صل دراج 44
,75 ,70 ,69 ,68 ,67 ,65 ,64 ,63 ,61
قابو�س بن �سعيد بن تيمور 558 ،557 ،556
82 ,81 ,79
قابو�س بن هند 706
الف َّراء 478 ،81 ,16
قارون 230
ال�سلمي 512 ،466 ،465
الف َّرار ُّ
قا�سم بن محمد ال�شبان�سي 689
فرا�س عبد الرحمن النجار 593
القا�سم بن محمد بن عبد الرحمن 688
فرانز روزنتال 356
القا�سمي 52
فران�س�سكو افوتا 541
القايل 613
فرانكلني روزفلت 556
قباذ 187
الف ��رزدق ،451 ،450 ،330 ،326 ،140
 697 ،650 ،620 ،619 ،617 ،614 ،530قتادة بن طارق الأزدي 100
القحيف ا ُ
جلعلي البلوي 133
فرعون 233
فريد عو�ض حيدر 43

القذعمل بن الربيع بن حارثة 703

فليب حتي 356

قرين (مرين) بن م�صاد 96

فهر بن مالك 198

ق�سمونة 691 ،687 ،685

فواز اللعبون 610

القطامي 479 ،326

ف ��وزي �سعد عي�س ��ى  ،591 ،588 ،586 ،584قطب الدين �أبوبكر محمد الق�سطالين 390
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قطري بن ال ُفجاءة 502

كري�ستيفيا 81

قع�سي�س 699

الك�سائي 606 ،494 ،230 ،70

القالخ بن حزن املنقري 467

ك�سرى �أبرويز 189 ,188 ,185

قمر 686
قي�س بن �أحمد بن �سعيد 550

ك�س ��رى �أنو�ش ��روان ,188 ,187 ,185 ,184
190

احلدادية 115 ,114
قي�س بن َّ

كعب بن ربيعة بن عامر بن �صع�صعة 490

قي�س بن اخلطيم 106 ,101 ,98 ,96

كعب بن زهري 159

قي�س بن زهري العب�سي 665 ،100

كعب بن �سعد الغنوي 476 ،449

قي�س بن عا�صم املنقري 699

كعب بن عمر املازين 456 ،448

قي�س بن عزان 554 ،552

كعب بن مامة الإيادي 467

قي�صر 494 ،230

الكالبي 633

القني بن ج�سر 162

كالو�س برينكر 66

كارا دوفو 351

كلج ال�ض ِّبي 703

كاننج 552 ،551

كمال ال�سامرائي 290

كب�شة بنت معدي كرب 100

الكميت الورد 112

كثري العلياوي ال�شلبي 693

كنانة بن عبد ياليل 139

كث�ي�ر ع ��زة  ,143 ,142 ,133 ,132 ,129الكوثري 52
كورنيطي 680
488 ،326 ،325 ،167
الكحلبة الريبوعي 463

كوالن 19

الكرماين 461

كيث وايتالم 244

كرمة بنت �ضلع= �أم مالك بن زيد 116

كري�سنت �آدمت�سيك 44
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لبي ��د  ،474 ،454 ،159 ,147 ,142 ,141مالك املطلبي 239
621 ،511
مالك بن احلارث الهذيل 148
لطا�ش كربى زاده 337

مالك بن ال َّريب 485

لطيف خان 546

مالك بن حرمي 453 ،139 ،99

لقيط بن زرارة 164 ,137

مالك بن حنظلة 137

لقيط بن يعمر الإيادي 131

مالك بن زهري 99

لوي�س �شيخو 612 ،605

مالك بن زيد 116

ليث بن بكر 108

مامة الإيادي 467

ليفي بروفن�سال 199

امل�أمون 268

ليلى خمي�س ال�سيد 43

مبارك اخل�ضراوي 578

لينا �إدري�سي ملويل 298

املربد 462 ،455

ليون �سمفل 44

املتلم�س 154

ماجد بن �سعيد بن �سلطان 552 ،551

املتنب ��ي ،481 ،479 ،458 449 ،448 ،447
،503 ،501 ،496 ،495 ،492 ،490 ،489
،527 ،516 ،515 ،513 ،507 ،506 ،505
606 ،532 ،531 ،529

ماربود 363 Marbood
مارتن بل�سرن 356
مارك �أجننيو 44

املثقب العبدي 615

مارون عبود 612
ماريا كابري 310 ،305
ماك�س بور 357
املالقي 50

12 11 10

جمد الدين الفريوز�آبادي ،395 ،391 ،390
402 ،400 ،397
جمدي ح�سني 46

مالك الباهلي 621
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740

محرز بن املكعرب 698

محمد الكالوي 338

محرو�س ال�سيد يو�سف بريك 48 ,43

محمد املرزوقي 677

محم ��د �صل ��ى اهلل علي ��ه و�سل ��م ،212 ،211محمد �أمني فتوى حماة 337
608 ،421 ،230
محمد �أمني محمد ال�سفرجالين 337
محمد �إبراهيم 198

محمد با�سل عيون ال�سود 199

محمد �إبراهيم عبادة 288

محمد بكر 80

محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم 671 ،604 ،80

محمد بن �إبراهيم القف�صي الكفيف 691

محمد �أبو زهرة 80

محمد بن �أبي العبا�س ال�شلبي 693

محمد �أحمد �شهاب 573
محمد بن �أحمد ال�شريف الغرناطي ال�سبتي
محم ��د �أ�سع ��د العبه ج ��ي 581 ،338 ،337 ،335
348 ،343 ،342 ،341 ،340
محمد بن �أحمد العمري 199
محمد �أ�شرف عبدالعال 81 ,80 ,44

محمد بن �أحمد الغ�شام البو�سعيدي 555

محمد البدري عبدالعظيم 44

محمد بن �أحمد بن ُرحيم 587

محمد التومي 80

محمد بن املنذر688

محمد اجلوهري 294

محمد بن �أيوب املرواين 688

محمد احلنيفي 338

محمد بن تاويت 681

محمد العامل 338

محمد بن ح�سن بن محمد بن ح�سني 395

محمد العبد 81 ,42

محمد بن حمران ال�شويعر اجلعفي 455

محمد العري�س 573

محمد بن �سالم اجلمحي ،323 ،322 ،321
،331 ،329 ،328 ،327 ،326 ،325 ،324
378 ،377 ،332

محمد الفاحت 428
محمد الفا�سي 681
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محمد بن �سليم الغاربي 553

محمد بن يحيى 692

محمد بن �شريفة 679

محمد تقي خان 546

محمد بن عامر املعويل 548

محمد جابر 81 ,74

محمد بن عبد الرحمن النا�صر 689

محمد جا�سم احلميدي 286

محمد بن عبد امللك النا�صر 689

محمد ح�سن عبدالعزيز 288

محمد بن عبداهلل اخلليلي 555

محمد ح�سني املهداوي 676 ،585

محمد بن عبداهلل بن منور �آل مبارك 455

محمد حما�سة 76

محمد بن عبيد اهلل بن عمر 509

محمد حمدي من�صور 584

محمد بن عمر بن واقد الواقدي املدين  198محمد خطابي 80 ,44 ,42
محمد ب ��ن عويد ال�ساي ��ر  ،587 ،574 ،572محمد خري البقاعي 44
589
محمد ر�ضوان الداية 684 ،591 ،200
محمد بن محمد (ابن الأحمر) 690

محمد رم�ضان �أحمد اجلوهري 585

محمد بن محمد النمري ال�ضرير الغرناطي محم ��د �سعي ��د ب ��ن ال�سي ��د محي ��ي الدي ��ن
691
اجلزائري 347 ،346 ،341
محمد ب ��ن محمود �أي ��وب الغن ��وي املكفوف محمد �سعيد مولوي 447
القريي 691
محمد عبد اجلبار املعيبد 573 ،572
محمد بن مذحج 692
محمد علي �إدلبي 339
محمد بن نا�صر البدري 551
محمد علي النجار 81
محمد بن نا�صر الغافري 545
محمد علي دقة 452
محمد بن ه�شام (املهدي) 689
محمد علي �شوابكة 584
محمد بن ه�شام بن عبد العزيز 688
محمد عمارة 258
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محمد عويد ال�ساير  691 ،682 ،678 ،675محمود م�صري 290
محم ��ود ن�شاب ��ة بن محم ��د ب ��ن عبدالدائم
ن�شابة 347 ،342

محمد كامل جاد 291
محمد جميد ال�سعيد 577

محم ��د محج ��وب محمد عب ��د املجيد  ،677محي الدين محمد=ابن كويلو 428 ،423
مخارق 120
682 ،681 ،680
محمد محمود الرتكزي ال�شنقيطي 287

املخزومي الأعمى 691

محمد محمود العامري 592

مدين �صالح 593

محمد محيي الدين عبداحلميد 199 ,17

املذمم بن عوف بن عامر الأكرب 705

محمد مر�سي �أحمد 372

امل َّرار الفقع�سي 454

محمد م�سعود جربان 682

املرار بن منقذ التميمي 462

محمد مفتاح 82 ,75

مرة بن محكان ال�سعدي 464

محمد مو�سى العب�سي 457

مرت�ضى الزبيدي 400 ،399 ،391

محمد مو�سى الو�شح 575

املرت�ضى املرواين 689

محمد نفاع 471

املرزباين 608 ،449

محمد هيثم اخلياط 290

املرق�ش الأكرب 455 ،106

محمد ولد �أعمر 309 ،297
محمود احلاج قا�سم محمد 593

مروان بن عبد الرحمن (ال�شريف الطليق)
689

محمود الغزنوي 250

مروان بن محمد 461

محم ��ود �شاك ��ر �ساج ��ت  ،577 ،574 ،573مروان عبد الرحمن ال�شريف الطليق 585
مرية ال�شوياخ 298
691 ،681 ،676 ،587
محمود محمد العامودي 591 ،586

مرمي 53
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مرمي بنت �أبي يعقوب 686

املطرف بن عمر املرواين 689

مزاحم العقيلي 141

املطرف بن محمد 687

مزرد بن �ضرار 526 ،452 ،132

معاذ 650

امل�ستن�صر 249

معاوية 479

م�سعود بن رم�ضان النبهاين 540

معاوية بن �أو�س الريبوعي التميمي 459

م�سعود بوبو 286

معبد 120

امل�سعودي 366

معبد بن زرارة 702

املُ�سكر بن عمرو بن احلارث 702

املعتمد بن عباد 679

م�سلمة املجريطي 368

املعطل الهذيل 151

م�سلمة بن محمد 687

معقر بن حمار 164

م�صطفى الغديري 580

معقل بن خويلد 122

م�صطفى النحا�س 80 ,44 ,43

معية بن قريط 667

م�صطفى خلف عبداجلواد 294

مغل�س الفقع�سي 158

م�صطفى �صالح قطب 81 ,80

املف�ضل العبدي 706

م�صطفى عبدال�سالم 80

ِم ْك َر ِز بن حف�ص 102

م�صطفى عبدال�شايف ال�شوري 158

مال �إليا�س علي الكوراين ال�شافعي 337

م�صطفى عو�ض الكرمي 587

امللوحي 471

م�صطفى قطب 43

ُمليح الهذيل 134 ,133

م�صل ��ح الدي ��ن م�صطفى بن م ��ويل �سيدي املمزق العبدي 450
املنت�شوي 424
منجد م�صطفى بهجت 567

املطرف بن عبد الرحمن بن احلكم 687
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املنذر بن عبد الرحمن (املذاكرة) 688
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744

املنذر بن عبد الرحمن بن احلكم 687

املول ��ى محي ��ي الدين محمد ب ��ن �إبراهيم=
خطيب زاده 423

منو�شهر 182

املول ��ى محي ��ي الدي ��ن محم ��د ب ��ن ح�س ��ام
الدين= قرة جلبي 424

منفعة 686
منري الرتيكي 81
مهجة القرطبية 678 ،686

املول ��ى محيي الدي ��ن محمد ب ��ن عبداهلل=
محمد بك 424

املهلهل بن ربيعة 378 ،116 ،110 ،96

املول ��ى محي ��ي الدي ��ن محم ��د عبدالقادر=
املعلول 424

موت�سوهيتو 353

املولى م�صلح الدي ��ن م�صطفى الق�سطالين
423

مهجة املخزومية 686
مهنا بن �سلطان بن ماجد 545 ،544

مو�سى عليه ال�س�ل�ام  ،262 ،233 ،213 ،52املولى هداية اهلل بن موالنا بار علي العجمي
325
424
موفق الدين البغدادي 291
املول ��ى يحيى جلب ��ي ابن �أمني ن ��ور الدين=
املولى دروي�ش محمد 424

�أمني زاده 424

املول ��ى �سعد اهلل بن عي�س ��ى= �سعدي حلبي ميا�سر 130
424
املريزا اخلوان�ساري الأ�صبهاين 21

املول ��ى �سن ��ان الدين يو�س ��ف= ابن معروف النابغ ��ة الذبي ��اين ،329 ،322 ،145 ،129
424
672 ،621 ،493 ،473 ،331
املولى عبدالكرمي الوزيري 424
النابغة ال�شيباين 165 ,164

املولى لط ��ف اهلل التوق ��اين= موالنا لطفي نادر بن في�صل 555
423
نادر �شاه 546
املول ��ى محي ��ي الدين محم ��د با�شا اجلمايل
نا�صر املوايف 241 ،240
424
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نا�صر بن مر�شد اليعربي 541 ،540 ,539

النعمان بن امرئ القي�س 103

نا�ص ��ر خ�س ��رو قبادي ��اين  ،246 ،238 ،237النعمان بن ب�شري 162 ,155
 ،253 ،252 ،251 ،250 ،249 ،248 ،247نعيم التميمي 466
،260 ،259 ،258 ،257 ،256 ،255 ،254
نقادة الأ�سدي 460
،268 ،267 ،266 ،264 ،263 ،262 ،261
منري بن عامر 660
272 ،271 ،270 ،269
نهاد جتني 427
نافع بن لقيط الأزدي 464
النب ��ي  ،226 ،223 ،217 ،198 ,137 ,9 eنهال �آد�سز 427
612 ،511 ،329 ،265 ،264 ،231
نه�شل بن حري 455
جناد بن �سامل بن جناد الغافري 548

نهى عبده يو�سف 44

النجا�شي احلارثي 620 ،618

نوح 233 u

جنم عبد علي 580

نوري حمودي القي�سي 665 ،454

جنوان كمال ال�سيد 681

النووي 343

نزهة جعفر ح�سن 591 ،579

هارون 663 ،647

نزهون الغرناطية 686

هاليدي 72 ,49

نزهون بنت القليعي 687

هامان 230

ن�سيم الإ�سرائيلي 690

الهجري 138

ن�صر بن �سيار 461
ُن َ�صيب ال�شاعر 618 ،617

ه ��دى �شوكة بنه ��ام ،677 ،676 ،593 ،574
683

النعمان بن احلارث 145

ال ُهذيل بن م�شجعة البوالين 614

النعمان بن املنذر 703 ،702 ،666 ،145

ه�شام بن املغرية 468
ه�شام بن عبد الرحمن الداخل687
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ه�شام بن عبد الرحمن بن احلكم 688

الو�صاف محمد ب ��ن �إدري�س بن مرج الكحل
580

ه�شام بن محمد الكلبي 614

وفاء ال�سنديوين 460

ه�شام بو قمرة 683

وفاء تقي الدين 289

هالل القيني 703

وفاء كامل 45

هالل ناجي 678 ،584 ،402 ،397

ول دورانت 363 ،353

ه�شام بن عبدامللك 145

الهم ��داين  ,158 ,157 ,152 ,141 ,140والدة بنت امل�ستكفي 689 ،687 ،686
160
ولفجاجن دري�سلر 47 ,42 ,41
هند ا ُ
جلالحية الكلبية 702 ،701
الوليد بن ه�شام (�أبو ركوة) 689
هند بنت عتبة 115

وهب بن جرير 609

الهواري غزايل 680

وهكرت بن فردال ...بن كيومرث 184

هود عليه ال�سالم 233

وولت تايلور 359 Walt Taylor

هو�شنك 184
هيثم ب ��ن طارق ب ��ن تيم ��ور �آل �سعيد ،539
558
هيثم محمد غ َّرة 581
واقدة يو�سف كرمي 677

يا�سر �سالمة �أبو طعمة 585
ياق ��وت احلم ��وي ,132 ,130 ,129 ,128
,146 ,145 ,141 ,139 ,136 ,134 ,133
،163 ,160 ,158 ,154 ,153 ,152 ,148
639 ،400 ،396 ،395 ،393

الو�أواء الدم�شقي 466

يحيى اجلبوري 471 ،457 ،198

وائل �أبو �أ�صبح 677

يحيى اخل�شاب 253 ،252 ،251 ،249

الوزير املغربي 613

يحيى بن حكم الغزال 583

و�ستنفلد 639

يحيى بن مدرك الطائي 613
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يحيى �شعار 290

يعقوب بن عبد الرحمن 688

يزيد بن حنظلة بن ثعلبة بن �سيار 112

يو�سف عليه ال�سالم 213

يزيد بن عبداملدان 156

يو�سف �إبراهيم قطريب 683

يزيد بن عمرو بن ال�صعق  655 ،641 ،635يو�سف ب ��ن �إ�سماعي ��ل بن يو�سف ب ��ن نغر َّلة
690
يعرب بن بلعرب 545 ،544
يعقوب عليه ال�سالم 267 ،243

يو�سف بن تا�شفني ابن الق�صرية 679

يعقوب بن �إ�سحاق الكندي 366

يو�سف محمد علي الأ�شيقر 294

يعقوب بن �ش ّبة بن خلف بن �سامل 609

يون�س بن حبيب 608

راب ًعا :القبائل والأ�سر واجلماعات
�أبناء القبطرنة 582

الأف�شارية 549

�أبناء حزم 582

الأندل�سيون 573 ،568

�أرحب 101

الأو�س 324

�أ�سد 701

الإيرانيون 181

�آل �أبي بكر 634

الربتغاليون 543 ،542 ،541 ،540 ،539

�آل بكر 667

الب�صريون 551 ،539 ،506 ،16

�آل بكر بن ال�صباح 649

البو�سعيدية 549 ،548

�آل متيم 528

البويهيون 247

�آل �صمة 97

التاجيك 181

�آل وهيبة 552

اجلاهليون ،329 ،326 ،322 ،321 ،98 ،95
605 ،603

الإغريق 359 ،355 ،352 ،351

اجلهمية 247

الأزد 491
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,115 ,111 ,110 ,108 ,106 ,103 ,102
اخلزرج 324
،231 ،216 ،213 ،211 ،209 ،181 ,116
اخلوارج 247
،327 ،325 ،312 ،296 ،294 ،248 ،244
الدهاق ��ون ,186 ,185 ,184 ,183 ,181
،355 ،353 ،352 ،351 ،331 ،330 ،329
190 ,189
،365 ،364 ،363 ،361 ،360 ،357 ،356
ال َّرباب 698
،449 ،372 ،371 ،370 ،369 ،368 ،366
،571 ،519 ،513 ،496 ،490 ،483 ،468
الروادية 27
،697 ،648 ،622 ،616 ،615 ،610 ،583
الروم 258 ،243 ،230
705
الرومان 359
العمانيون 554 ،545 ،543
ال�سارت 181
الغافرية 545
ال�سا�سانيون 187 ,184 ,182
الغرب 352 ،351
ال�سعوديون 552
الغزنويون 248
ال�سالجقة 255 ،254 ،250 ،248 ،247
الغ�سا�سنة 145 ,129
ال�سنة 253
ُّ
الفار�سيون 662
ال�سوريون 337
الفر�س ،371 ،252 ،190 ,188 ,184 ,183
ال�شيعة 253 ،247
705 ،547 ،546 ،544
ال�صاغانيون 401
الفرجنة 259
ال�صليبيون 259

الفرن�سيون 554

ال�صوفية 250

القدرية 247

الطوائف 586

القوا�سم 551

العراقيون 575
الع ��رب ,98 ,97 ,77 ,55 ,54 ,41 ,19

الكرامية 247
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الكوفيون 327 ،16

�أهل الكورة 282

املجر (غدير) 700

�إياد 131

املجو�س 247

بجيلة 653

املرابطون 586 ،582 ،44

بكر بن وائل 705 ،698 ،116 ,112

امل�سيحيون 259 ،258

بلي 133
ّ

امل�شرقيون571

بنو �أبي بكر 673

امل�صريون 20 ,19

بنو �أبي حبيب من �أعيان ِ�ش ِلب 693

املعتزلة 247

بنو �أ�سد 145 ,111

املقد�سيون 266 ،260

بنو �إ�سرائيل 245 ،233 ،232 ،214

املوابذة 182

بنو الأحمر 582

املوحدون 582 ،580 ،44

بنو الأعلم 693

الن�صارى 259 ،258

بنو الأفط�س 684

الهذليون 151 ,149 ,45

بنو ا ُ
جلالح 702

الهناوية 545

بنو احلارث بن كعب 141 ,140

الهنود 371

بنو احلري�ش 493

الي�سوعيون 613 ،612

الدئل بن بكر 499
بنو ِّ

اليعاربة 548 ،545 ،544 ،540 ،539

بنو ال�صباح 650 ،649

اليهود 259 ،258 ،244

بنو العبا�س 521 ،487

اليونان  ،360 ،358 ،355 ،354 ،353 ،352بنو العجالن 493
371 ،364 ،361
بنو القني 703 ،641
�أهل الذمة 582
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بنو النجار 230

بنو رزين 684

بنو النعمان 103

بنو زهري 167

بنو �أمية 582

بنو زياد 103

بنو بي�ضاء 655 ،654

بنو �سعد الع�شرية 139

بنو متيم 620

بنو �سعد بن ق�ضاعة 166

بنو ثعل 161

بنو �سليم 135

بنو جذمية 136

بنو �شيبان 705 ،698 ،641 ،112

بنو ج�شم بن بكر 108

بنو �صبهان 705

بنو جعفر بن كالب 377

بنو �صمادح 684

بنو ُجالح 701

بنو �ض َّبة 698

بنو جناب 699

بنو عامر 137 ,128 ,111

بنو ُحبى 703

بنو ع ّباد 684

بنو حذمية 646

بنو عبد اهلل 667

بنو حنيفة 145

بنو عبد مناة بن �أ ّد بن طابخة 705

بنو حيي بن ربيعة 705

بنو عبداهلل بن نهادة 702

بنو خزمية 152

بنو عب�س 128

بنو خلف 199

بنو عبيد بن ثعلبة 160

بنو دارم 137

بنو عدي بن جناب 703

بنو ذبيان 322

بنو ع�ضل 151

بنو ذهل 704

بنو عمر بن كالب 631
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بنو عود بن غالب 646

بنو يربوع 462 ،144 ,136

بنو غا�ضرة 163

تغلب 457

بنو غيظ بن مرة 644

متيم 704 ،699 ،698 ،463 ،137

بنو فزارة 146

ثمود 325 ،324

بنو قريظ 148

حمري 705 ،517 ،324

بنو قمري 99

خثعم 140 ,101

بنو قي�س بن ثعلبة 455

ذهل 115

بنو كالب 702 ،462

ذي طريف 706

بنو كلب 704

ربيعة 491

بنو كنانة بن بكر 703 ،702

ربيعة بن حدار 663

بنو جليم 706

ُزبيد 139 ,101

بنو ل�ؤي 452

�ضبة 703 ،698 ،100

بنو مازن 167 ,141
بنو مالك بن حنظلة 462 ،137

طي ��ئ ،700 ،699 ،672 ،669 ،377 ،161
701

بنو مروان 690 ،582

عاد 325 ،324

بنو مقر 698

عاملة 700 ،699

بنو منقر 699

عبد القي�س 706

بنو ن�صر 153

عب�س 102

بنو منري 704

عجل 116

بنو وزير �أعيان �شلب 693

عدي 101 ,97
عمري 112
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عنيزة 117

705 ،704 ،703

غامد 154

كندة 198

غطفان 672 ،111

لجُ يم 706 ،118 ,115

غنى 449

مذحج 325 ،139

قبائل البوعلي 552

مراد 140

قري� ��ش  ،232 ،230 ،224 ،215 ،198 ،77م�ضر 331 ،329 ،230
651 ،608 ،328 ،324
هُ ذيل 616
ق�ضاعة 649 ،163

همدان 139

قي�س 636 ،137

هوازن 153

قي�س عيالن 449

وائل 106

كالب 640

يام 662

كل ��ب  ،702 ،701 ،699 ،639 ،387 ،162يهود 247 ،221
خام�سا :الكتب واملجالت وال�صحف
ً
�أبحاث ودرا�سات يف ال�شعر الأندل�سي ملحمد اب ��ن ال�سي ��د البطليو�س ��ي اللغ ��وي الأدي ��ب
ل�صاحب جعفر 588 ،578
ال�ساير 574
اب ��ن �أرف ��ع ر�أ� ��س مخت ��ارات م ��ن �شع ��ره يف ابن ال�صابوين الإ�شبيلي حياته وما تبقى من
�شعره ملحمد محجوب 682
الكيمياء لرزوق فرج 680
اب ��ن الأب ��رد الأ�صغ ��ر حياته وم ��ا تبقى من اب ��ن الفخار الرعين ��ي الإ�شبيل ��ي ومخت�صر
�أ�شعار �شيوخه لعارف مطرود 682
�شعره لإبراهيم الكيالين 676
ابن الرباق الوادي �آ�شي حياته وما تبقى من اب ��ن الفخ ��ار املالق ��ي حياته وم ��ا تبقى من
�شعره ونرثه لآزاد محمد 697
�شعره ل�صفاء عبد اهلل 680
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اب ��ن الق�صرية الكالعي الأ�شبيلي حياته وما ابن هان ��ئ الأ�صغ ��ر حياته و�شع ��ره (�ضمن
كت ��اب �شع ��راء �أندل�سيون من�سي ��ون) لفوزي
تبقى من �شعره ونرثه لآزاد محمد 678
ابن القطاع ال�صقلي امل�صري� :صفحات من �سعد 680
�سريته و�شعره لعبداملجيد الأ�سداوي  592ابن هذيل القرطبي (حياته و�شعره) لفوزي
�سعد 584
ابن املرحل املالقي ملحمد م�سعود 682
ابن حبو� ��س الفا�سي �شعره جلعف ��ر ال�سلمي اب ��ن هذي ��ل القرطبي حياته و�شع ��ره لأحمد
الربيعي 584
682
وو�شاحا ملحمد اب ��ن هذيل القرطب ��ي حياته و�شع ��ره ملحمد
ابن حمزون املر�سي �شاع� � ًرا
ً
حمدي 584
ال�ساير 682
ابن خفاجة الأندل�سي حيات ��ه و�آثاره الأدبية اب ��ن هذيل القرطب ��ي حياته و�شع ��ره ملحمد
�شوابكة 584
حلمدان حاجي 588
ابن خلدون �أدي ًبا ليو�سف قطريب 683
ابن خلدون حياته و�شعره (ملحق بكتاب ابن
خلدون �أدي ًبا) ليو�سف قطريب 683

�أبو احل�سن احلرايل �شعره جلعفر بن احلاج
682
�أبو احل�سن �سهل بن محمد الغرناطي حياته
و�آثاره من ال�شعر والنرث لعارف مطرود 679

ابن �سوار الأ�شبوين ملحمود �شاكر 681
�أبو احلف�ص الأغماتي �شعره جلعفر ال�سلمي
ابن �سيده �آثاره وجهوده يف اللغة لعبدالكرمي
681
ال ُّنعيمي 12
�أبو العبا�س اجلراوي �شاعر املوحدين حل�سن
اب ��ن �سي ��ده باله ��اء ال بالت ��اء لأب ��ي �أو� ��س
ال�شبيهي 681
ال�شم�سان 12
�أب ��و الف�ضل الدرام ��ي حياته وم ��ا تبقى من
ابن طفيل ق�ضايا ومواقف ملدين �صالح 593
�شعره حل�سني ماجد ر�ستم احل�صونة 677
اب ��ن لي ��ون التجيب ��ي حياته و�شع ��ره (�ضمن
�أب ��و املط ��رف �أحمد ب ��ن عم�ي�رة املخزومي
كت ��اب دواوين �شعري ��ة ل�شع ��راء �أندل�سيني)
حيات ��ه و�آث ��اره �شع ��ره ور�سائل ��ه ملحم ��د بن
لهدى �شوكت 683
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754

�أ�سرار البالغة لعبد القاهر اجلرجاين 75

�شريفة 679

�أب ��و الولي ��د الباجي حياته و�شع ��ره لوائل �أبو �أ�شع ��ار �أبن ��اء القبطرن ��ة (الق ��رن اخلام�س
الهجري) ملحمد بن عبداهلل بن خوثا 683
�أ�صبح 677
�أب ��و الولي ��د بن الربي ��ع احلم�ي�ري الإ�شبيلي �أ�شعار الل�صو�ص و�أخبارهم للملوحي 471
حياته و�شع ��ره لفاخر جرب و�أحم ��د الربيعي �أ�شع ��ار الهذلي�ي�ن :درا�س ��ة نحوي ��ة ن�صي ��ة
676
حل�سام جايل 45

�أب ��و بكر ال ُكتندي الأندل�س ��ي حياته وجمموع �أ�شع ��ار �أه ��ل الذم ��ة يف الأندل� ��س لب�ش ��ار
�شعره ملحمد الداية 680
احلويجة 690
�أبو عامر محمد بن ينق ال�شاطبي حياته وما �أ�شعار بني �أمية و�آثارهم الأدبية يف الأندل�س
تبقى من �شع ��ره ومو�شحاته ملحمد محجوب لعبدالعزيز اجلزي 684
680
�أ�شعار بني عمر بن كالب (مخطوط) 631
�أبو عمرو بن غي ��اث ال�شري�شي حياته و�آثاره
�أ�شع ��ار مل ��وك و�أم ��راء الأندل� ��س يف القرن
الأدبية لنجوان ال�سيد 681
اخلام�س الهجري لإنقاذ العاين 684
�أبو عمرو �سامل بن �صالح الهمذاين الأندل�سي
�إ�صالح املنطق 469 ،464 ،460 ،453
�شعره لعايد ال�شراري 681
�أ�صول ال�شعر العربي ملرجليوث 211
�إحتاف املريد يف عل ��م التجويد ملحمد العبه
�إعالم املوقعني البن قيم اجلوزية 80
جي 348 ،339
�أزهار الأفكار يف جواهر الأحجار للتيفا�شي الأخبار واملوفق ّيات لأبي عبداهلل الزبري 198
359 ،356
الآداب العربية جلرج�س كنعان 613
�أَزه ��ار اجلب ��ال الربي ��ة (مق ��االت يف نق ��د اال�ستدراك البن الأثري 471
التحقيق والت�ألي ��ف وال�شعر وال�سرد) ملحمد الأ�سع ��د ب ��ن بليط ��ة حيات ��ه و�شع ��ره ملحمود
ال�ساير694
�شاكر 676
�أ�سا�س البالغة للزمخ�شري 79
اال�شتقاق البن دريد 457
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الإ�صابة البن حجر 633

الأمثال من الكتاب وال�سنة للحكيم الرتمذي
82

الأ�ضداد البن ال�سكيت 449

الأن�ساب لل�سمعاين 393

الأ�ضداد لأبي حامت 449

الإن�ص ��اف يف م�سائ ��ل اخل�ل�اف للأنب ��اري
452 ،199

الأ�صمعيات 620 ،615

الأ�ضداد للأ�صمعي 449
الأ�ضداد للأنباري 449
الأعالم الزركلي 395
الأغاين 652 ،651 ،650 ،468 ،467 ،461

الأيام لأبي عبيدة 697
البحث عن العنا�صر لإ�سحاق �أ�سيموف 366
الربهان يف علوم القر�آن للزرك�شي 80

البلنوبي ال�صقلي ديوان وذيل الديوان لهالل
الإق ��واء يف ال�شعر اجلاهلي لن ��وري القي�سي
ناجي 678
665
البيان لتمام ح�سان 80
الإكليل للهمداين 701 ،617
البيان والتبيني 461 ،459 ،360
الإكمال البن ماكوال 646
التبيان يف �شرح الديوان للعكربي 522 ،466
الأمايل للقايل 459
التحري ��ر والتنوير البن عا�شور ,53 ,50 ,49
الإمتاع وامل�ؤان�سة لأبي حيان التوحيدي 368
60 ،56 ,55
الأمثال القر�آني ��ة درا�سة يف معايري الن�صية
الت�صوير الفني ل�سيد قطب 80
ومقا�صد االت�ص ��ال لفتحي اللقاين ,47 ,41
التكملة والذيل وال�صلة لل�صغاين 391
83
الأمثال يف القر�آن الكرمي البن قيم اجلوزية التما�سك الن�صي يف ال�شعر العربي املعا�صر
منوذجا حل�سام جايل 45
لأحمد حجازي
ً
82 ,80
الأمثال يف القر�آن ملحمد جابر 81 ,74

التنبيه على خدع الكيميائيني للكندي 366

الأمثال لأبي عبيد 457

التنبيه والإي�ضاح البن بري 453
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الر�سالة لنا�صر خ�سرو 252

اجلرب واملقابلة للخوارزمي 371

اجلماهر يف معرفة اجلواهر للبريوين  ،357ال�سجع يف القر�آن لديفيد �ستيوارت 211
363 ،359 ،358
ال�شرق الأدنى جلورج �سارتون 352
اجلمهرة البن دريد 377
اجلواهر ملاربود 363 Marbood

ال�شع ��ر يف �شل ��ب الأندل� ��س ملحم ��د ال�ساير
ومحمود �شاكر 692

احلدائق واجلنان من �أ�شع ��ار �أهل الأندل�س ال�شفاء البن �سينا 367
ودي ��وان بن ��ي ف ��رج �شع ��راء «جي ��ان» ملحمد ال�صحاح للجوهري ،432 ،431 ،429 ،428
الداية 684 ،591
437
احلما�س ��ة املغربي ��ة لأبي العبا� ��س اجلراوي العباب الزاخر لل�صغاين 395 ،391
200
العربية بني نحو اجلملة ونحو الن�ص لأحمد
احلما�سة للبحرتي  464 ،461 ،455 ،450عفيفي 46
احليوان للجاحظ 470 ،469 ،463
العرو�ض البن جني 458
اخل�صائ�ص البن جني 471
العق ��د الفاخر احل�سن يف طبقات �أكابر �أهل
الدر امل�صون لل�سم�ي�ن احللبي  ,74 ,73 ,71اليمن لأبي اخلزرجي 396 ،391
83 ,80
العق ��د الفري ��د البن عب ��د رب ��ه ،450 ،368
462 ،461 ،460 ،458 ،457

الدر املنثور لل�سيوطي 75 ,61

الدرر اللوامع عل ��ى همع الهوامع لل�شنقيطي العلم الإغريقي لبنيامني فارنتون 365
199
العمدة البن ر�شيق 458
الدر� ��س النح ��وي الن�ص ��ي يف كت ��ب �إعجاز العني للخليل الفراهيدي 454 ،283 ،282
القر�آن للأ�صفهاين 80
الف�سر البن جني 522 ،452 ،448
الردة ملحمد الواقدي 198
ِّ
القامو�س املحيط للفريوز�آبادي 395
الر�سالة الو�ضعية لع�ضد الدولة الإيجي 336
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،536 ،535 ،534 ،533 ،532 ،531 ،530
القانون البن �سيناء 290
الق�س ��م املن�س ��وب �إلى ام ��رئ القي�س مما مل 538 ،537
ي ��رد يف �أ�صول الديوان املخطوطة محمد �أبو اللُّباب للعز بن الأثري 392
الف�ضل 605
امل�آخذ على �شرح ديوان املتنبي 458
القوايف للأخف�ش 648
القوايف للتنوخي 456 ،448
الكامل يف اللغة والأدب 467 ،462 ،455
الكتاب 469 ،464 ،453 ،452

املتبق ��ي من �شع ��ر �صاعد البغ ��دادي ملحمد
اجلوهري 585
املتنب ��ي :درا�سة جدي ��دة حلياته و�شخ�صيته
لإبراهيم عو�ض 210

الكت ��اب الف�ضيح ��ة :مقدم ��ة يف فق ��ه اللغة املت ��وكل بن الأفط�س :مل ��ك بطليو�س �أخباره
العربي ��ة �أم يف اجلهل واحلق ��د والبهلوانية؟ وم ��ا تبقى من نتاجه الأدب ��ي لعارف مطرود
677
لإبراهيم عو�ض 210
الك�شاف للزمخ�شري 298 ،79

املحت�سب البن جني 523

الالم ��ع العزي ��زي  ،452 ،451 ،450 ،449املحرر الوجيز البن عطية 81
 ،459 ،458 ،457 ،456 ،455 ،454 ،453املحك ��م واملحي ��ط الأعظم الب ��ن �سيدة ,14
669 ،20 ،466 ،465 ،464 ،463 ،462 ،461 ،460
 ،473 ،472 ،471 ،470 ،469 ،468 ،467املخ�ص�ص البن �سيدة 287 ،20 ,14
،480 ،479 ،478 ،477 ،476 ،475 ،474
املرجتل البن اخل�شاب 398
،487 ،486 ،485 ،484 ،483 ،482 ،481
 ،494 ،493 ،492 ،491 ،490 ،489 ،488امل�ست ��درك على ديوان اب ��ن الزقاق البلن�سي
 ،501 ،500 ،499 ،498 ،497 ،496 ،495لعبد الرازق حويزي 695
 ،508 ،507 ،506 ،505 ،504 ،503 ،502امل�ستدرك على ديوان ابن حمدي�س لر�ضوان
 ،515 ،514 ،513 ،512 ،511 ،510 ،509النجار 695
 ،522 ،521 ،520 ،519 ،518 ،517 ،516امل�ست ��درك عل ��ى دي ��وان الر�ص ��ايف البلن�سي
،529 ،528 ،527 ،526 ،525 ،524 ،523
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املعادن واجلواهر لثيوفرا�ستون 354

ملحمد الطنجي 695

امل�ست ��درك على �شعر ابن اجلنان الأن�صاري املعاين الكبري البن قتيبة 454
لأحمد امل�صباحي 696
املعجم املفهر�س لألف ��اظ احلديث ال�شريف
امل�ست ��درك على �شع ��ر ابن جب�ي�ر الأندل�سي 212
لعارف مطرود 696
املعجم الو�سيط 64
امل�ستدرك على �شع ��ر ابن زهر احلفيد لعبد املعن ��ى النح ��وي ال ��داليل و�أث ��ره يف تف�س�ي�ر
العزيز ال�ساوري 696
الن�ص وبيان متا�سكه ملحرو�س ال�سيد 43
امل�ستدرك على �شع ��ر ابن ُ�شهيد لعبدالعزيز املفارقة القر�آنية ملحمد العبد 80
ال�ساوري 695
املف�ضليات 620 ،615 ،463 ،461 ،452
امل�ست ��درك عل ��ى �شع ��ر �أب ��ي بح ��ر �صف ��وان
املقامات اللزومية لل�سرق�سطي 44
املر�سي 696 ،694
املقت�ضب 471 ،469
امل�ستدرك على �شعر �أحمد بن فرج اجلياين
املنتخب من غريب كالم العرب لأبي احل�سن
لعبد العزيز ال�ساوري 695
الهنائي ( ُكراع النمل) 199
امل�ست ��درك عل ��ى �شع ��ر الأعم ��ى املخزوم ��ي
(درا�سة وم�ستدرك) ل�صفاء عبداهلل  695املن�صف البن جني 669
امل�ست ��درك عل ��ى �شع ��ر اجل ��راوي للب�ش�ي�ر املوازنة بني ال�شعراء لزكي مبارك 119
التهايل ور�شيد كناين 696

امل�ؤتلف واملختلف للآمدي 470 ،454 ،449

امل�ستدرك على �شعر امل�صحفي لعبد العزيز املوجز يف الطب البن النفي�س 290
ال�ساوري 695
املو�ض ��ح للتربي ��زي ،462 ،458 ،456 ،448

امل�ستدرك على �صناع الدواوين واملجموعات 522 ،470 ،466
ال�شعرية الأندل�سية ملحمد ال�ساير 693
الن�سب الكبري البن الكلبي 706

امل�ست�شرقون والقر�آن لإبراهيم عو�ض 210
امل�شوف املعلم للعكربي 469

الن�ص واخلطاب واالت�صال ملحمد العبد80
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الن�ص واخلطاب والإجراء لروبرت بوجراند تاريخ ثغر عدن 402 ،396 ،391
71 ,55 ,42
تاريخ حلب البن العدمي 609
الن�صراني ��ة و�آدابه ��ا ب�ي�ن ع ��رب اجلاهلية حتليل اخلطاب لرباون ويول 56
للوي�س �شيخو 612
تذك ��رة املحب�ي�ن يف �أ�سم ��اء �سي ��د املر�سلني
النقائ�ض 651 ،648
للر�صّ اع 200
النوادر لأبي زيد 450
تف�سري �أبي ال�سعود 70
الوح�شيات لأبي متام 466
تف�سري �أبي ��ات املعاين من �شع ��ر �أبي الطيب
�أندل�سيات يف حتقي ��ق الن�ص ال�شعري ونقده املتنبي للمعري 456 ،449 ،448
ملحمد ال�ساير 682
تلخي�ص مفت ��اح البالغة للخطيب القزويني
�أن�ساب الأ�شراف للبالذري 199

342

تهذي ��ب �إ�صالح املنطق للخطي ��ب القزويني
انفتاح الن�ص الروائي ملحمد مفتاح 82
ببلوغرافي ��ا ال�ت�راث ال�شع ��ري العرب ��ي من 479
الع�ص ��ر اجلاهلي حتى �سن ��ة  1000للهجرة تهذيب اللغة 453
ملحمد �أحمد 573
ثالثة �شعراء �أندل�سيون ملحمد ال�ساير 586
بدائع البدائع البن ظافر 604

ثالثة �شعراء مقلون ل�شريف عالونة 453

ب ��ذل املاعون يف ف�ضل الطاع ��ون البن حجر جام ��ع البيان عن ت�أوي ��ل �آي القر�آن للطربي
285
81
بهجة املجال�س 457
جمهرة �أ�شعار العرب لأبي زيد القر�شي 620
تاج العرو�س للزبيدي  ،400 ،399 ،391 ،80جمهرة الأمثال 467 ،457
608 ،469 ،463
جمهرة اللغة البن دريد 467 ،453
تاريخ الطربي 650 ،458
جمهرة الن�سب البن الكلبي 649
تاريخ النحاة للمرزباين 608
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حا�شي ��ة على كتاب غاية الو�صول �شرح كتاب 663 ،469 ،459
لب الأ�صول ملحمد العبه جي 348 ،339
خزانة الأدب للبغدادي 647
حا�شية نرث الدراري على �شرح الفناري على خلق الإن�سان لأبي احل�سن �سعيد 290
م�ت�ن الأبهري يف املنطق ملحمود ن�شابة ،342
خلق الإن�سان للأ�صمعي 467 ،454
347
خوان الإخوان لنا�صر خ�سرو 252
حب ��ك الن�ص منظورات م ��ن الرتاث العربي
دائرة املعارف الإ�سالمية� ..أباطيل و�أ�ضاليل
ملحمد العبد 81 ,42
لإبراهيم 210
حدود الأ�شياء الطبي ��ة لأبي الفرج بن هندو
درا�سة فنية ومو�ضوعي ��ة للآيات ال�شيطانية
289
لإبراهيم عو�ض 210
حرك ��ة ال�شع ��ر يف بن ��ي قي� ��س ب ��ن ثعلبة يف
درا�س ��ة يف الرحال ��ة اب ��ن جب�ي�ر الأندل�سي
الع�صر اجلاهلي ملحمد العب�سي 457
البلن�سي الكن ��اين و�آث ��اره ال�شعرية والنرثية
حرك ��ة ال�شع ��ر يف قبيل ��ة ذبي ��ان يف الع�صر
لإح�سان عبا�س 589
الأموي خلتام ال�سلمان 465
درا�س ��ة لغوية ل�ص ��ور التما�س ��ك الن�صي يف
حرك ��ة ال�شع ��ر يف قبيل ��ة غن ��ى حت ��ى نهاية
لغتي اجلاحظ والزيات مل�صطفى قطب 43
الع�صر الأموي لداود غطا�شة 449
دالئل الإعجاز للجرجاين 52
حما�سة �أبي متام 650
دواوي ��ن �شعري ��ة ل�شع ��راء �أندل�سي�ي�ن لهدى
حوا�شي ابن بري على ال�صحاح 605
�شوكة 683 ،677 ،676 ،593
حياة احليوان الكربى للدمريي 12
ديوان �إبراهيم بن هرمة 469 ،468
حياة احليوان للدمريي 611
ديوان ابن الرومي 458
خ ��امت بلغاء ك ّت ��اب الأندل�س الوزي ��ر الكاتب
ديوان ابن بق ��ي الأندل�س ��ي النت�صار الدنان
ال�شاع ��ر �أبو م ��روان اجلزي ��ري ليا�س ��ر �أبو
588
طعمة 585
ديوان ابن حزم الأندل�سي نظرات وم�ستدرك
خزان ��ة الأدب للبغ ��دادي ،453 ،450 ،116
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ملحمود �شاكر 695

ديوان احلارث بن خالد املخزومي 457

ديوان ابن حمدي�س ال�صقلي 455

ديوان احلطيئة 610

ديوان ابن عبد ربه الأندل�سي 458

ديوان املرق�ش الأكرب 455

ديوان ابن قزمان القرطبي 680

ديوان املعاين 459

ديوان ابن ميادة 459

ديوان الهذليني 501 ،453

دي ��وان ابن هذيل القرطب ��ي لأحمد الربيعي ديوان الو�أواء الدم�شقي 466
584
ديوان امرئ القي�س ،665 ،613 ،605 ،604
ديوان �أبي احل�سن احل�صري ملجمد املرزوقي 671
واجليالين بن احلاج 677
دي ��وان بن ��ي �أ�س ��د؛ �أ�شع ��ار اجلاهلي�ي�ن
واملخ�ضرمني 471 ،464 ،452
ديوان �أبي الربيع �سليمان املوحد 681
ديوان �أبي العبا�س اجلراوي 681

ديوان بني بكر يف اجلاهلية 470

ديوان �أبي العتاهية 613
ديوان �أبي ال َّنجم العجلي 454

ديوان بني مروان يف الأندل�س لغالب الزامل
687 ،675 ،585

ديوان �أبي متام 471

ديوان جران العود 463

ديوان �أبي دواد 467

ديوان جرير 654

ديوان �أبي محجن الثقفي 464

ديوان جميل بثينة 611 ،456

ديوان �أحمد بن �أبي القا�سم اخللوف 683

ديوان حميد بن ثور 456

ديوان الإمام ال�شافعي 457

ديوان زهري لثعلب 613

دي ��وان الأمري الرئي�س �أب ��ي الوليد �إ�سماعيل دي ��وان �شعر ح ��امت و�أخباره ليحي ��ى الطائي
ب ��ن يو�س ��ف خ�صائ� ��ص �شع ��ره ل�صاب ��ر 614
ديوان �شعراء الأندل�س لواقدة يو�سف 684
�إ�سماعيل 683
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ديوان طرفة بن العبد 465

رو�ضة الآداب لإ�سكندر �أبكاريو�س 605

ديوان طفيل الغنوي 519

زاد الأ�سفار=�سفر نامة لنا�صر خ�سرو ،237
254 ،252 ،250 ،249 ،248

ديوان عبداهلل بن عجالن النهدي 468
ديوان عروة بن الورد 614
ديوان علي بن �أبي طالب 609 ،608 ،460
ديوان كعب بن �سعد الغنوي 449
ديوان مزرد بن �ضرار 452

زاد امل�سافر وغ� � ّرة محيا الأدب ال�سافر لأبي
بحر �صفون املر�سي 579
زم ��ردة الأندل� ��س (درا�س ��ات وببلوغرافيا)
ملحمد ال�ساير 572
�ست روايات م�صرية مثرية للجدل لإبراهيم
عو�ض 210

ديوان نا�صر خ�سرو 251
ديوان ن�صر بن �سيار 461

�سر ال�صناعة البن جني 647

ذو الوزارت�ي�ن وزي ��ر املعتمد ب ��ن عباد ووزير �سعادات نامه لنا�صر خ�سرو 251
يو�س ��ف ب ��ن تا�شف�ي�ن حيات ��ه و�آداب ��ه لآ�سية
�س َّل ��م الو�صول يف علم الأ�ص ��ول ملحمد العبه
الها�شمي 697
جي 348 ،339
ر�سالة ال�صاهل وال�شاهج 468 ،466
�سماعات ال�صغاين اللغوية لأحمد خان 398
ر�سال ��ة تذكري القوم وت�أنيثه البن كمال با�شا
�سنن ابن ماجه 285
427 ،426 ،421
�سنن �أبي داود 285
ر�سالة يف بيان القوم يذكر وي�ؤنث 427
�سورة املائدة درا�س ��ة �أ�سلوبية فقهية مقارنة
ر�سالة يف بيان املقادير ال�شرعية يف املذهب
لإبراهيم عو�ض 210
َّ
ال�شافعي ملحمد �أ�سعد العبه جي 348 ،339
�شاع ��ر اخلالف ��ة املوحدي ��ة �أب ��و العبا� ��س
رواي ��ات عربي ��ة �أخ ��ذت �أك�ث�ر م ��ن حقه ��ا
اجلراوي ملحمد الفا�سي 681
لإبراهيم عو�ض 210
�شذور الذهب (دي ��وان ابن �أرفع الأندل�سي)
رو�شنائي نامه لنا�صر خ�سرو 251
680
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�شرح �أبيات �سيبويه لل�سريايف 464

�شعر ابن قا�ضي ميلة ملحمد ال�ساير 678

�شرح الكافية للتربيزي 647

�شعر �أبي احل�سن بن القبطرنة 684

�شرح الكافية للر�ضي 51

�شعر �أبي احلكم املغربي لعامر خلف 679

�شرح املف�صل البن يعي�ش 469

�شعر �أبي بكر بن القبطرنة 684

�شرح ديوان احلما�سة للتربيزي 455
�شعر �أب ��ي جعف ��ر الرعين ��ي الغرناطي لعبد
�شرح ديوان املتنبي= معج ��ز �أحمد للمعري الرزاق حويزي 594 ،593
522
�شعر �أبي جعفر الغرناطي لأحمد الهيب 593
�ش ��رح �شذور الذهب الب ��ن ه�شام الأن�صاري �شع ��ر �أبي عمران الزاه ��د لعبد اهلل الر�شيد
199
589
�شرح �شواهد املغني لل�سيوطي 608

�شعر �أبي محمد بن القبطرنة 684

�ش ��رح كتاب �إتق ��ان ُّ
ال�صنع يف �ش ��رح ر�سالة �شعر البلنوبي ال�صقلي لأمربتو وتزتانو 678
الو�ضع ملحمد �سعيد اجلزائري 341
�شعر احللواين القريواين ملحمد ال�ساير 678
�شرح م�سلم للنووي 343
�شعر الر�صايف البلن�سي لأحمد الثقفي 588
�شرح نهج البالغة البن �أبي احلديد 198
�شعر الفكيك الأندل�سي لعبا�س اجلراخ 678
�شع ��ر اب ��ن جب�ي�ر الأندل�سي لأحم ��د الفروح
�شعر املر�أة يف الأندل�س من الفتح حتى كفاية
589
ع�صر املوحدين لواقدة يو�سف 684
�شعر ابن �سعيد املغربي ملحمد يو�سف 696
�شع ��ر بني متي ��م يف اجلاهلي ��ة لعبداحلميد
�شع ��ر ابن �سيد الل� ��ص الإ�شبيل ��ي الأندل�سي املعيني 463 ،462
ملحمود �شاكر 680
�شع ��ر بني �سليم يف اجلاهلية والإ�سالم حتى
�شعر ابن �شرف القريواين (االبن) لأ�شرف نهاية الع�صر الأموي ل�صباح الردادي ،461
محمود جنا 679
466
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�شعر تغلب يف اجلاهلية لأمين ميدان � 457شع ��راء �أندل�سي ��ون من�سيون ملحم ��د ال�ساير
�شع ��ر زياد ب ��ن زيد الرقا�شي وم ��ا تبقى من 586
�شع ��راء متي ��م يف اجلاهلي ��ة والإ�س�ل�ام
�شعره لعمر الفجاوي 467
�شعر غطفان من اجلاهلية �إلى نهاية الع�صر لعبدالرحمن حرفو�ش 462 ،459
�شعراء جاهلي ��ون و�إ�سالميون لأحمد محمد
الأموي 463
�شع ��ر قبيل ��ة �أ�س ��د و�أخباره ��ا يف اجلاهلي ��ة عي�شة 469
�شع ��راء عبدالقي� ��س و�شعره ��م يف الع�ص ��ر
والإ�سالم لوفاء ال�سنديوين 460
�شعر قبيلة الأزد م ��ن الع�صر اجلاهلي حتى اجلاهل ��ي لعبداحلميد املعين ��ي ،453 ،450
458
الع�صر الأموي ل�صالح العجلوين 470
�شع ��ر محمد ب ��ن عب ��د الواحد �أب ��ي الف�ضل �شع ��راء ي�ث�رب (املدين ��ة املن ��ورة) املقل ��ون
و�أ�شعاره ��م يف اجلاهلي ��ة والإ�س�ل�ام لعل ��ي
البغدادي حللمي الكيالين 577
�أحمد 456 ،448
�شع ��ر مذح ��ج يف اجلاهلية والإ�س�ل�ام حتى
�شواعر غرناطة وقرطبة ل�سعد الطائي 686
�آخر الع�صر الأموي 461 ،455
�شعر مرة بن محكان لعدنان عبيدات � 464صحيح البخاري 285
�شع ��راء الن�صراني ��ة بع ��د الإ�س�ل�ام للوي�س �صحيف ��ة دار العل ��وم للغ ��ة العربي ��ة و�آدابها
والدرا�سات الإ�سالمية بالقاهرة 681
�شيخو 613 ،612
�صناعة املعجم احلديث لأحمد مختار 46

�شعراء �أمويون 454

�شع ��راء �أندل�سيون ملحم ��ود العامودي � ،586صورة املر�ض والوب ��اء يف ال�شعر العربي بني
القدمي واحلديث لإبراهيم من�صور 284
592
�شعراء �أندل�سيون من�سيون لفوزي �سعد  ،584طبق ��ات فح ��ول ال�شعراء البن �س�ل�ام ،321
332 ،329 ،326 ،680 ،677 ،676 ،592 ،591 ،589 ،586
ط ��رق �ش ��رح املعن ��ى يف املعاج ��م العربي ��ة
686
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فرحة الأديب 469 ،464

القدمية 46

عبا� ��س بن نا�ص ��ح الثقفي اجلزي ��ري حياته ف�صول يف الأدب املقارن والرتجمة لإبراهيم
عو�ض 211
و�شعره 676
عبد الرحم ��ن الداخل حيات ��ه و�شعره ونرثه ف�صول يف الأدب املقارن :مباحث واجتهادات
لإبراهيم عو�ض 211
ملحمد ال�ساير و�آخرين 675
عبد املل ��ك بن غ�صن احلج ��اري حياته وما ف�صول يف النقد الق�ص�صي لإبراهيم عو�ض
211
تبقى من �شعره ملحمد محجوب 677
فقه اللغة و�سر العربية لأبي من�صور الثعالبي
ع�شرة �شعراء مقلون 455
286
ع�صم ��ة القر�آن الكرمي وجه ��االت املب�شرين
فهار� ��س دواوي ��ن ال�شع ��راء يف املجامي ��ع
لإبراهيم عو�ض 210
والدوريات واملجالت ملحمد املعيبد 572
عقي ��ل بن علفة املري �سريته و�شعره ل�شريف
ف ��وات الدواوي ��ن الأندل�سية ملحم ��د ال�ساير
عالونة 450
694
عل ��م اللغة الن�ص ��ي بني النظري ��ة والتطبيق
فوات الدواوين لعبا�س اجلراخ 694
ل�صبحي الفقي 43
يف احلكم واملواعظ البن ليون التجيبي لعمر
علم الن�ص لكري�ستيفا 81
ال�صاحلي 683
علم لغ ��ة الن� ��ص :النظري ��ة والتطبيق لعزة
يف �ضبط «ابن �سي ��دة» لعبدالعلي الودغريي
�شبل 81 ,43
12
غالم البكري الأندل�سي حياته و�شعره لغ�سان
يف ظالل القر�آن ل�سيد قطب 80
حميد 678
غي�ل�ان بن �سلمة الثقفي وما تبقى من �شعره قامو� ��س البيئ ��ة العام ��ة لباتر محم ��د وردم
ويو�سف الأ�شيقر 294
لأحمد �ضيف 464
ق�صائد جاهلية نادرة ليحيى جبوري 471
فتح الباري البن حجر 62 ,61
فحولة ال�شعراء للأ�صمعي 330 ،329
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كتاب الأحج ��ار لأر�سط ��و  ،356 ،355 ،354لي� ��س هذا الكت ��اب نقع ��ة ال�صدي ��ان بل هو
كتاب فعالن لأحمد خان 398
364 ،357
كتاب التنوير يف اال�صطالحات الطبية البن م ��ا تبق ��ى من �شع ��ر اب ��ن ح�ص ��ن الإ�شبيلي
ل�سلمى �سلمان 676
نوح القمري 289
م ��ا تبقى من �شع ��ر �أبي القا�سم ب ��ن العطار
كتاب اجلراثيم البن قتيبة 286
كتاب احلدود والفروق البن هبة اهلل الطبيب الأ�شبيلي ملحمد محجوب 681
ما تبقى من �شعر العميان يف الأندل�س ملحمد
(الع�شاب) 288
ال�ساير ومحمود �شاكر 691
كتاب املعاين الكبري البن قتيبة 616
كتاب املعجمي ��ة والتنمية� :إ�سه ��ام املعجمية مادة البقاء يف �إ�صالح ف�ساد الهواء والتحرز
العربي ��ة املخت�ص ��ة يف تعزي ��ز التنمي ��ة من �ضرر الوباء للتميمي املقد�سي 290
امل�ستدامة احل ��دود والت�صني ��ف والوظائف جمال�س ثعلب 469
خلالد فهمي 294 ،293
جماين الأدب للوي�س �شيخو 612 ،605

كتاب الن�صيحت�ي�ن للأطباء واحلكماء ملوفق جم�ب�ر ال�صقلي حياته و�شع ��ره لعبد الرزاق
الدين البغدادي 291
حويزي 679
كتاب مبادئ اللغة للخطيب الإ�سكايف  286جمل ��ة �آداب الب�ص ��رة (جامع ��ة الب�ص ��رة)
كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمي 288

692 ،679

ك�ش ��اف الدواوين ال�شعرية الأندل�سية لأحمد جملة �آداب ذي قار 682
ال�صالحية 587 ،575 ،571 ،569 ،568
جملة �آف ��اق الثقافة وال�ت�راث (دبي) ،468
ل�سان الع ��رب 695 ،682 ،681 ،680 ،677 ،593 ،586 ،455 ،452 ،451 ،450 ،449
469 ،465 ،464 ،463 ،460
جملة �أفكار 676
ل�سان العرب 605 ،604
جملة �إكليل 677
لغة املتنبي درا�س ��ة حتليلية لإبراهيم عو�ض
جملة الآداب (جامعة بغداد) 665
210
جملة الأ�ستاذ (جامعة بغداد) 581
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جملة جامعة �أم القرى لعلوم ال�شريعة واللغة
جملة الأندل�س 682
جملة ال�ت�راث العربي (دم�شق)  ،568 ،464العربية و�آدابها 467
جملة جامعة �أم القرى لعلوم اللغات والآداب
581
جملة اجلامعة الإ�سالمية (النجف) 679 592
جملة الدرا�سات القر�آنية بجامعة لندن  45جملة جامعة تكريت للعلوم الإن�سانية 676
جملة جامعة ذي قار 677
جملة الذخائر (بريوت) 583
جملة العرب 197

جملة جامعة كرميان 678

جملة العقيق (ال�سعودية) 590

جملة درا�سات الكوفة 587

جملة املجمع العلمي العراقي 680

جمل ��ة درا�س ��ات �أندل�سي ��ة (تون� ��س) ،572
695 ،580 ،578

جملة امل�ست�شرقني الأملان 330

جملة املناهل املغربية  684 ،682 ،681 ،12جملة درا�سات مركز الكوفة 682
جمل ��ة امل ��ورد العراقي ��ة  ،578 ،577 ،464جمل ��ة درا�س ��ة الأدي ��ان يف بي ��ت احلكم ��ة
( ،676 ،695 ،593 ،592 ،586 ،584 ،580بغداد) 587
696 ،678
جملة دعوة احلق (املغرب) 695
جملة �أهل البيت عليهم ال�سالم 678
جملة �أهل البيت كربالء (العراق) 585

جمل ��ة ُ�س َّر م ��ن ر�أى ،678 ،677 ،675 ،574
679

جملة بح ��وث كلية الآداب (جامعة املنوفية) جملة كلية الرتبية (بابل) 576
683
جمل ��ة كلية الرتبي ��ة اجلامع ��ة امل�ستن�صرية
جملة ت�سنيم العتبة احل�سينية 696

677 ،579

جمل ��ة جامع ��ة الأنبار للغ ��ات والآداب  ،676جملة كلية املعارف اجلامعة 690
696 ،695 ،676 ،678
جمل ��ة الرك للفل�سف ��ة والل�ساني ��ات والعلوم
جملة جامعة الب�صرة 696
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جمل ��ة جممع اللغة العربية الأردين (ع ّمان) مخت�صر �ش ��رح القالدة ال�سمطية يف تو�شيح
ال ُّدريدية لأحمد خان 397
584
مداخالت لغوي ��ة ( )2من �شجون اللغة لأبي
جملة جممع اللغة العربية دم�شق 680
جمل ��ة جممع اللغ ��ة امل�ص ��ري � ,67 ,46 ,45أو�س ال�شم�سان 12
مروج الذهب للم�سعودي 366
83 ,69
جملة مركز درا�سات الكوفة 679 ،589

م�سند �أحمد 212 ،61

جملة معهد املخطوطات العربية (القاهرة) م�صادر درا�س ��ة الأدب الأندل�سي من ع�صر
املرابط�ي�ن حت ��ى نهاي ��ة احلك ��م العربي يف
695 ،593
الأندل�س ل�سرى طه 574
جملة م�ؤتة 577
جملة وا�سط للعلوم الإن�سانية 686
جممع الأمثال للميداين 467 ،457 ،81

م�صال ��ح الأبدان والأنف�س البن �سهل البلخي
90

م�صدر القر�آن :درا�سة ل�شبهات امل�ست�شرقني
جممع البحرين لل�صغاين 401 ،399 ،396
واملب�شري ��ن حول الوحي املحم ��دي لإبراهيم
جمم ��وع �شع ��ر احل ��ارث ب ��ن ظ ��امل يف �شعر عو�ض 211 ،210
غطف ��ان يف اجلاهلي ��ة والإ�س�ل�ام لإبراهيم
م ��ع ال�شع ��ر وال�شع ��راء يف الأندل� ��س ملحمود
نعانعة 452
�شاكر 587 ،574
محا�ضرات الأدباء 456
مع �شع ��راء الأندل�س واملتنبي �سري ودرا�سات
محم ��د ب ��ن احل�س ��ن القرطبي و�س ��راج بن 585
عبد املل ��ك القرطبي نتاجهما الأدبي لعارف
معامل ال�سنن للخطابي 395
مطرود 692 ،679
معاين ال�شعر للأ�شنانداين 451
محمد بن عبادة القزاز 678
معاين القر�آن للفراء 81
مح ��ور القرب والبعد بني عنا�صر ال�سياق يف
معرتك الأقران لل�سيوطي 79
الن�ص القر�آين لتمام ح�سان 45
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معجم الأدباء 393
معجم البلدان لياقوت احلموي 639 ،393

مقاليد العلوم يف احلدود والر�سوم لل�سيوطي
288

معج ��م ال�ت�راث ال�شع ��ري املطب ��وع ل�سام ��ي مقدمة ابن خلدون 367
م ��ن ا�سمه عمرو من ال�شع ��راء البن اجلراح
العاين 572
646
معجم اجليم لل�شيباين 470
معج ��م الدواوي ��ن الأندل�سي ��ة املحقق ��ة م ��ن �أعالم بن ��ي رحيم �أب ��و بك ��ر محمد ذو
الوزارت�ي�ن الأندل�سي :حيات ��ه و�شعره لعارف
وامل�صنوعة ملحمد ال�ساير 576 ،574
مطرود 587
معج ��م الدواوي ��ن الأندل�سي ��ة ب�ي�ن التحقيق
العلمي والن�شر التجاري جلمعة �شيخة  571م ��ن �أع�ل�ام ري ��ة محمد ب ��ن عل ��ي الغ�ساين
املالق ��ي �أخباره وجمع �آث ��اره لعارف مطرود
معج ��م الدواوين املحقق ��ة يف العراق لعبا�س
589
اجلراخ 574
منافع الأحجار لعطارد بن احلا�سب 358
معجم ال�شعراء الأندل�سيني واملغاربة لعفيف
مناه ��ج النق ��د العرب ��ي احلدي ��ث لإبراهيم
عبدالرحمن 572
عو�ض 211
معجم ال�شعراء للمرزباين 646 ،459 ،449
مو�سوعة �شعراء الأندل�س محمد الو�شح 575
معجم امل�صطلحات البيئي ��ة ل�سامح غرايبة
مو�سوع ��ة �شع ��راء الع�ص ��ر الأندل�سي ملحمد
294
العري�س 573
معجم امل�صطلحات الطبية ملجمع اللغة 293
مو�شحات ابن بق ��ي الطليطلي وخ�صائ�صها
معجم �شيوخ الدمياطي 391
الفنية درا�سة ون�ص لعدنان �آل طعيمة 588
معجم علم ال�سكان لروالن بري�سا 294
مو�شح ��ات ل�س ��ان الدين ب ��ن اخلطيب لعبد
معجم م�صطلحات كوفيد 19-مكتب تن�سيق احلليم الهروط 683
التعريب �ألك�سو 315 ،312 ،311 ،296 ،294
موط�أ مالك 212
مغني اللبيب 648
نحو �أجرومية للن�ص ال�شعري ل�سعد م�صلوح
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نظري ��ة علم الن� ��ص :ر�ؤية منهجي ��ة يف بناء
81 ,42
نح ��و الن� ��ص يف �ض ��وء التحلي ��ل الل�س ��اين الن�ص النرثي حل�سام �أحمد 44
نظم الدرر لربهان الدين البقاعي 70
للخطاب مل�صطفى النحا�س 43
نحو الن�ص ,اجتاه جديد يف الدر�س النحوي نفحات �شعرية �أندل�سية ملحمود �شاكر ،692
697
لأحمد م�صطفى 42
نقائ�ض جرير والفرزدق لأبي عبيدة 697

نخب الذخائر البن الأكفاين 359

ن�س ��ب قري�ش لأب ��ي عبداهلل الزب�ي�ري  ،199نق�ص ��ت العل ��وم م ��ن ك�ش ��اف الدكت ��ور
ال�صالحية لنزهة جعفر 579
468
ن�ش ��ر ال�شعر وحتقيق ��ه يف العراق حتى نهاية وجه ودين لنا�صر خ�سرو252
الق ��رن ال�سابع ع�شر الهج ��ري لعلي الطاهر وفي ��ات الأعي ��ان و�أنب ��اء �أبن ��اء الزمان البن
573
خلكان 33 ,22 ,13
ن�شرة جولدت�سيهر 610

ياقوتة الأندل�س حل�سن الوراكلي 587

�ساد�سا :املوا�ضع
ً
�أبو ظبي � ،675 ،590 ،585 ،577 ،572 ،200أدرنه 423 ،422
687 ،682
�أذربيجان 246
�إتاي البارود 585

�أرمينية 246

�أثنان (ح ّرة) 158

�إزكي 548 ،547 ،546 ،541

�أثيثية= �أثيفية 139
�أج�أ 165 ,161 ,155 ,128

�إ�سبانيا 571
�أُ�سرو�شنة 22

�أجمري الهند 555

�إ�شبيلية 22 ,17

�إدام 151 ,129 ,128

�أ�شيقر 139
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�أ�صفهان 255 ،254

الباحة 154

�إفريقية 22

الباطنة 547

�أفغان�ستان 375 ،181

البحرين 706 ،550 ،544 ،327 ،321

�أفالج جعالن 543

الرباعيم 142

�أكادميية �ساندهري�ست 557
الأُبلة 22

الربميي 556

الأح�ساء 157

الب�صرة ،549 ،482 ،251 ،165 ,158 ,144
696 ،692 ،679

الأردن  ،577 ،453 ،450 ،294 ،162 ,153البطحاء 197
البعيث 159
683 ،584
الأزهر ال�شريف 338 ،336 ،335

البلقاء 153

الأ�ساود 162

البيا�ض= حراء احلماد 162

الإ�سكندري ��ة � ،589 ،586 ،584 ،288 ،239إلبرية 23
686 ،679 ،677 ،676 ،591،592 ،590
البي�ضاء 128
الأ�صاغي 129 ,128

التقوى 130

الأقحوانة 22

التي�سية 144

الإمارات 682 ،591

الرثيا 251

الإمرار (جبل) 698

اجلامع الأموي الكبري 338

الأنا�ضول 239

اجلامعة الأردنية 681 ،465 ،449

الأندل� ��س  ،575 ،572 ،571 ،368 ،352 ،19اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة 447
،589 ،588 ،583 ،582 ،581 ،580 ،577
اجلامع ��ة امل�ستن�صري ��ة ،593 ،579 ،574
690
677
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اجلبل الأخ�ضر 556

احل�سا 251

اجل ّد (ماء لبني �سعد) 166

احلفر 157 ,150

اجلزائر 588

احللة 25
ِ

اجلزيرة العربية 216 ،213 ،165 ,162

ا ُ
حلميمة 25

اجلزيرة الفراتية 165 ,164 ,162 ,161

احلناكية 159 ,148 ,143 ,135 ,134 ,128

اجلمعية امللكية الربيطانية 370

ا ُ
حلويزة 25

اجلناب (جهة �ضرية) 137

احلرية 706 ،705 ،25

اجلناب (جوار فيد) 137 ,136

اخلا�صرة 139

اجلناب (�شرق تيماء) 137 ,135

ا َ
خلدادة =احلدادة (بط ��ن وادي الباطن)
140

اجلناب (وادي بني ثادق والق�صب) 135
اجلهراء 159

ا َ
خلروبة 26
اخلليج العربي 551 ،544 ،539

اجلواء 160 ،138 ،137
ِ
اجلوف 702 ،166 ,150 ,149 ,145

اخلوع (مو�ضع) 698

اجلوالن 145

اخلي�س باليمامة 161

احلج ��از  ،242 ،148 ,129 ,128 ,55 ,54الداخلفي 555
الدار العربية للكتاب (تون�س) 683
622 ،327 ،255 ،251 ،246
احلديبية 24

ال ُّدحول 148

احلرم النبوي 242

الدهناء 147

احلرمني ال�شريفني 255

الدوانك (ينبع) 143 ,142
َّ

احلزن =حزن بني يربوع 144

الدونكان (احلناكية) 143

احلزول=حزون كلب (وادي) 155

الرباط 682 ،681 ،590 ،296 ،295 ،12
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الربذة 702 ،138 ,136 ,135 ،26

ال�سندية 27
ِّ

الر�ست ��اق  ،545 ،544 ،543 ،542 ،540ال�سوارقية 135
550 ،549 ،548 ،547 ،546
ال�ش ��ام ،239 ،166 ,163 ,162 ,152 ,150
،261 ،258 ،257 ،256 ،255 ،251 ،246
الرقة 247
الريا�ض 699 ،646 ،270 ،268 676 ،631 ،460 ،447 ،167 ،144
َّ
ال�شبا= جبال 133 ,132
ال ُز َّجيح 144
ُّ
ال�شجون (وادي �أو �شعاب) 148
الزرق 160
الزوراء (اجلوالن) 145

َّ
ال�شراة 152 ،28

الزوراء (بالقرب من وادي ال�شعبة) 146

ال�شرى (مكة) 166

الزوراء (حول التي�سية) 146

ال�شقيقة (مو�ضع) 698

ال�ساحل ال�شرقي لأفريقيا 551

ال�شيح (ال�شام) 146 ,145

ال�ستار (جبل بالعالية) 161 ،135

ال�صخرة امل�شرفة 265 ،246

ال�سدير 154

ال�صفراء 130

ال�سّ راة 131

ال�ص َّم ��ان ,150 ,147 ,142 ,141 ,140
160 ,157

ال�سعد= الكريزية 159
ال�سّالمية 27
َ
ال�سليلة (الربذة) 136
ال�سليلة (غرب الق�صيم) 136
ال�سليلة (واد بني ثادق والق�صب) 136
ال�سماوة 166 ,163 ,132 ,131
ال�سماوة 699
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ال�صومال 551
ال�صني 352 ،295
ال�ضباب 167
ِ
ُّ
ال�ضل�ضل 149
الطائ ��ف ،324 ،323 ،321 ،251 ،55 ،54
327
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الظاهرة 543

الفروق الأدنى (جهة الوريعة) 158 ,157

العار�ض= طويق 141

الفروق الأعلى (خري�ص) 157

العبودي= ق�صيب 160

الفيوم 678

الع ��راق  ,181 ,166 ,165 ,162 ,138 ,131القاد�سية 30
 ،395 ،290 ،268 ،251 ،250 ،247 ،190القاه ��رة ،255 ،251 ،239 ،210 ،46 ،41
،294 ،193 ،291 ،290 ،288 ،287 ،286 ،579 ،578 ،574 ،573 ،571 ،491 ،457
678 ،677 ،676 ،675 ،593 ،586
695 ،681 ،590 ،588 ،572 ،448 ،356
العرج 130
ال َعزّاف (عقيق املدينة) 150
العقيق (عقيق ع�شرية �شرق مكة) 155
ال َعلداة 151

القد� ��س ال�شري ��ف ،242 ،239 ،238 ،237
،255 ،253 ،251 ،246 ،245 ،244 ،243
،262 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257 ،256
272 ،271 ،270 ،267 ،266 ،263
القريات 163

العناب 151

الق�سطنطينية 423 ،30

الغربية (م�صر) 594

الق�صب 136 ,135

الغريفة (جهة القريات) 163

الق�صيم ,146 ,142 ,140 ,138 ,136 ,12
165 ,160 ,159 ,157 ,149 ,147

الغمر (جهة الباحة) 154
الغمر (جهة الكوفة) 154

القطيف 706

الغمر (�شمال تيماء) 153

ال َق ِليب 158

الغمر (غمر مرزوق) 155 ,154

القنان (املو�شم بالق�صيم) 159 ،142

الغمر (ناحية فيد) 154

القنان (جبل بالكريزية) 159

الغمر(جهة م�آب) 152

القوارع (ه�ضبات) 672

الفاتيكان 258

القويعية 156
رﺑﻴﻊ اﺧﺮ  -ﺟﻤﺎدى اﺧﺮة 1444ﻫـ

775

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ /ﻧﻮﻓﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ2023م

12 11 10

58

القريوان 239
القي�صوم (ال�شام) 146 ,145
الكعبة امل�شرفة 262

،270 ،243 ،242 ،239 ،217 ،167 ,166
448 ،447 ،328 ،327 ،321
ا َملراغة 31

الكفيل كربالء 574

املرية 31

ال ُكالب 138

املزاهر (�إلى ال�شرق من طريف) 163 ,162

الكوفة 682 ،679 ،589 ،327 ،165 ,154

امل�سج ��د الأق�ص ��ى ،245 ،244 ،243 ،237
،270 ،269 ،266 ،261 ،260 ،255 ،246
271

الكونغو 551
الكويت 590 ،165 ,140 ,80
الليث 152
املجمع الثقايف (�أبو ظبي) 590 ،572 ،200
املحجر 657

امل�سجد احلرام 268 ،242
امل�سيلة 31
امل�شرق الإ�سالمي 248
امل�شرق العربي 246 ،242

املحيط الهندي 541
املدر�سة الإ�سماعيلية 338
املدر�سة اخل�سروية 348 ،342 ،340 ،338
املدر�سة الدليواتية (�سوريا) 338
(عمان) 558
املدر�سة ال�سعيدية ُ
املدر�سة ال�شعبانية 338
املدر�سة العثمانية 338
املدي�سي�س 155

امل�صلوب= امل�صلوم (ماء عذب) 163
املطبعة التعاونية بدم�شق 199
املطبعة ال�سليمية 683
املطلى 151
املطرية 31
املغ ��رب ،681 ،679 ،657 ،583 ،572 ،12
696 ،695 ،682
املغرب الإ�سالمي 248

املدينة املنورة  ,138 ,133 ,132 ,130 ,129املغرب العربي 242
,163 ,158 ,155 ,152 ,150 ,141 ,140
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اله�ضب 100

املقطم (ه�ضاب) 133

املكتب ��ة ال ُبدلي ��ة (جامع ��ة �أك�سف ��رد)  ،390الهن ��د ،543 ،542 ،541 ،357 ،249 ،247
556 ،555 ،553 ،552 ،551
402
املكتبة الع�صرية 199

الهيئ ��ة العامة للثقافة وال�ت�راث (�أبو ظبي)
577

املكتبة ال�صقلية 678
املكتبة الوطنية (باري�س) 402 ،390

الواق�صة 32

اململك ��ة العربية ال�سعودية  ،590 ،589 ،447الوجه 129
الوريعة 158
594
اململكة املتحدة 556 ،402 ،390

الو�شم (�شمال غرب الريا�ض) 167

اململكة املغربية 295

الو�شم (قرية وا�سعة يف تبالة) 167

املن�صورة 584

الو�شم 157

املنظم ��ة العربي ��ة للرتبية والثقاف ��ة والعلوم الواليات املتحدة الأمريكية 556 ،551
(�ألك�سو) 311 ،310 ،309 ،297 ،296
اليابان 556 ،353
املهد 135

اليا�سرية 33

النادي الأدبي الق�صيم 12

اليمامة 251 ،161 ،160 ,145 ,136

النجف 592

اليمن 391 ،243 ،128 ,121

الن�ضاء (مو�ضع يف ال�سماوة) 166

اليونان 359 ،357

ال َّنعلة 157

�أم ُع�شر 140

النقرة 135

�أم عواقيل 140

النقيع= ال�صمان 150

�آمودريا= نهر �آمو 399

ال ِّنري 163

�أورال 129
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�أوروب ��ا  ،369 ،368 ،363 ،353 ،352 ،258بغ ��داد ،290 ،268 ،255 ،248 ،247 ،239
،489 ،464 ،461 ،452 ،402 ،397 ،390
370
،588 ،587 ،584 ،581 ،576 ،573 ،556
�أوريوالة 23
695 ،680 ،678 ،665 ،593
�إيران 631 ،254 ،246 ،182
بالد الروم 258
بابل 676 ،576
بالد ال�شام 242 ،238 ،146 ,145 55 ,54
باري�س 402 ،390
بالد اليمن 55 ,54
با�سيني 541
بالد عقيل 141
باك�ستان 551
بالد فار�س 190 ,181
بال�سلور 543
بالكث 130 ,129
بجاية 23
بلخ 251 ،248 ،246
بدر 130
بلن�سية 22
بر اجل�صة 554
بلوج�ستان 181
براج 310
بلوهور 394
برك ال ِغماد 162
بل َّية 136
بركاء 549 ،547
بندر عبا�س 556 ،551 ،550
بركة املوز 543
ب ُن�شكله 23
بريدة 136
بهال 548 ،547 ،546
بريطانيا 558 ،556 ،554 ،551
بوغندا 551
ُب�صرى 224
بومباي 543
بطليو�س 20
بيت املقد�س 269 ،258
ُبطنان (وادي) 702
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ثادق 136 ,135

بئر بني غا�ضرة 163

ب�ي�روت  ،471 ،457 ،456 ،455 ،452 ،449ثافل الأكرب 130
 ،589 ،588 ،587 ،585 ،583 ،574 ،573ثرمد 154
694 ،691 ،683 ،682 ،680 ،679
ثرمداء (ال�سوارقية) 134
بي�شة (ال�سماوة) 132 ,131
ثرمداء (الو�شم) 135 ,134
بي�شة 512
ثهالن 138
بي�شة= بي�ش (جازان) 131
جازان 162 ,149 ,131
تبالة 167
جامع البكرجي (حلب) 348 ،339
تبالة 165 ،23
جامع نخل 546
تثليث 149 ,141 ,139
جامع ��ة �أك�سف ��ورد ،402 ،390 ،211 ،210
تركيا 571 ،432 ،431 ،422
558
ترمذ 247
جامعة الأزهر 585
ِترمي (املدينة) 132

جامعة الأنبار 695 ،676 ،593 ،579 ،573

ِترمي (مدين/البدع) 132

جامعة الب�صرة 692

تنهاة (الريا�ض) 144

جامعة الدول العربية 557

تنوف (بلدة) 554

جامعة القاهرة 294 ،210 ،46

تهامة 149 ,131 ,129

جامعة الق�صيم 447

تهامة ع�سري 162

جامعة الكوفة 682

ت َّوج 133

جامعة امللك �سعود 460 ،342

تون�س 695 ،684 ،683 ،677 ،580 ،579

جامعة املنوفية 683

تيماء 159 ,158 ,153 ,135

جامعة �أم القرى 679
رﺑﻴﻊ اﺧﺮ  -ﺟﻤﺎدى اﺧﺮة 1444ﻫـ

779

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ /ﻧﻮﻓﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ2023م

12 11 10

58

جامعة بغداد 665 ،581

جزجانان 249

جامعة ت�شرين (�سوريا) 449

جزع 251

جامعة تكريت 676

جزيرة ج ّيان 591

جامعة حلب 567

جنوبي العراق 246

جامعة دم�شق 577

جوادر 551

جامعة ذي قار العراق 682 ،677

حاب�س (باجلزيرة الفراتية) 138

جامعة طوكيو 289

حاب�س (جنب ثهالن) 138

جامعة طيبة 447

حاب�س (�شمال جنران) 139

جامعة عني �شم�س 678 ،210 ،209 ،46

حائل 159 ,155 ,129

جامعة كرميان العراق 678

ِحرب 151

جامعة لندن 45

حبوين (وادي يف جنران) 143

جامعة محمد اخلام�س املغرب 681

ُح�سا 129

جامعة م�ؤتة (الأردن) 584

ح�صاة قحطان 156

جامعة وا�سط 680

ح�صن احلزم 546 ،544 ،543

جربوه (مبطرح) 553

ح�صن املن�صور 549

جربين (بلدة) 542

ح�صن جربين 542

جبل الزيتون 243

ح�صن �سمائل 546

َج َبلة 164

ح�صون ال�شرقية 546

جدة 251 ،80

ح�صون الظاهرة 547

ُجرجانية 24

ح�ضرموت 261 ،155
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780

دار ال�صح ��وة للن�ش ��ر والتوزي ��ع (القاهرة)
448

حفر الباطن 165 ,138
(ال�سر /نفود ال�سر) 139
حفري ِّ

دار الغرب الإ�سالمي (بريوت) 589 ،198

حفري (جنوب �أ�شيقر) 139

حل ��ب  ،567 ،489 ،348 ،339 ،338 ،255دار الفرات للثقافة والإعالم (بابل) 676
دار الفكر (دم�شق) 200
702
حلية (واد يف مكة) 149

دار القلم (بريوت) 456

حي البيا�ضة حلب 338

دار الكتاب العربي 198

خرا�س ��ان  ،251 ،250 ،247 ،246 ،181دار الكت ��ب العلمي ��ة (ب�ي�روت) ،199 ،79
694 ،690 ،683 ،680 ،588 ،587 ،574
392 ،267 ،254
دار الكتب الوطني ��ة (�أبوظبي) ،675 ،585
خ�صب 542
خطم ��ة (بئ ��ر بالرم ��ل دون العار�ض) 687 ،140
املحدثني (القاهرة) 46 ,41
141
دار ِّ
ُخنا�صرة 26

دار املدار الإ�سالمي (بريوت) 682

خيرب 158 ,130

دار املدين (جدة) 80

دار الأندل�س (الرباط) 590

دار املعارف 199

دار الب�شائر للطباعة والن�شر (دم�شق)  459دار املعرفة (بريوت) 588 ،457
دار اجلنان للن�شر والتوزيع (عمان) 585

دار املقتب�س (دم�شق) 589

دار الر�سالة بغداد 678

دار املناهج للن�شر والتوزيع (عمان) 450

دار الر�شيد (بغداد) 593

دار النابغة (القاهرة) 588

دار ال�شروق عمان 294

دار الن�شر للجامعات 286

دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة (بغداد) 573

دار الوفاء للطباع ��ة والن�شر (الإ�سكندرية)
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 ،676 ،592 ،591 ،590 ،589 ،586 ،584دار هجر 81
686 ،679 ،677
دامان (الهند) 543
دار اليمام ��ة للبح ��ث والن�ش ��ر والتوزي ��ع َدانية 26
(ال�سعودية) 594
دبي 695 ،682 ،681 ،680 ،677 ،586
دار اليو�سف (بريوت) 573
دحل 160 ,141
دار �أجمد (ع ّمان) 695
دريا�شي زامل= نهر زامل 399
دار بريوت للطباعة والن�شر 455
دُفاقا 139
دار جرير للن�شر والتوزيع (ع ّمان) 683
دلهي 239
دار دجلة (ع ّمان) 575
دمخ (�سل�سلة جبال) 139
دار رند -متوز (دم�شق) 693 ،681 ،678
دم�ش ��ق ،338 ،289 ،286 ،255 ،200 ،199
دار �سعد الدين (دم�شق) 681
،581 ،573 ،568 ،471 ،464 ،459 ،339
دار �ص ��ادر للطباعة والن�شر (بريوت) 704 ،693 ،681 ،680 ،678 ،589 ،452
679 ،455
دومة 100
دار غي ��داء للطباعة والن�ش ��ر (ع ّمان)  572دومة اجلندل 150
،676 ،593 ،592 ،587 ،584 ،579 ،574
ديو (الهند) 541
695 ،692 ،683 ،682 ،680 ،677
ذات عرق 153
دار كفاءة املعرفة (ع ّمان) 692
(واد غرب احلناكية) 148
ذروة ٍ
دار ليبيا للن�شر 80
ذو الأجفر 152
دار مقداد (غزة) 593 ،592
ذو احلليفة 163
دار مالمح 632
ذو ال ِعثري 151
دار نينوى (دم�شق) 573
ذو املعارك 164 ,163
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ذو املويقع 166

رو�ض 144

ذو بقر 129

روما 259

ذو ُخ�شب 152

ُرومية 27

ذو خيم (مو�ضع تلقاء �ضارج) 149

روي 550

ذو ريد 151

ر�ؤية 144

رابغ 143

ريا�ض (رو�ض القطا) 162

ر�أ�س جوردافو 551

زردفنة 27

ر�أ�س دجلادو 551

زجنبار 553 ،552 ،551 ،541

رام اهلل 294

�سالي�ست (جزيرة) 543

راية 128

�سامراء 684 ،675 ،589

ربب 129

�ستار (الربذة) 135

رحرحان 138 ,137 ،128

�سترية 155

ر�ساتيق هيطل 247

�سج�ستان 247

ر�صافة ه�شام بن عبدامللك 145

�سدير 136

ر�ضوى 129

�سرار (جهة يلملم) 148

رقادة 26

�سرار (عني بالقرب من �ضرية) 147

رمان (مو�ضع يف جبل �سلمى) 129

�سرار 142

(ع�سفان) 143
رنني ُ

�سربا 251

رنني (جنران) 143

�سرخ�س 254

رهبى 150

(واد يف مكة) 149
�سعيا ٍ
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�صاغ ��ان = قري ��ة مب ��رو ،393 ,392 ،391
�سقف 155 ,128
�سلمى (جبل) 395 ،394 165 ,161 ,152 ,129 ,128
ُ�صباح 148
�سمائل 554 ،551 ،548 ،547
�سمرياء 155 ,154 ,128
�سنام (ناحية الب�صرة) 165
�سنغافورة 556
�سهل ال�ساهرة 262 ،261
�سوريا 449 ،339 ،145
�سوقة �أهوى (بالربذة) 152
�سويقة 148

�صح ��ار ،550 ،549 ،547 ،546 ،545 ،540
553 ،552
�صغان= بلدة 392
�صغانيان 399 ،395 ،393 ،392 ،391
�صفينة (جنوب ال�سوارقية) 135
�صاللة 557 ،556
�صور 554 ،540
�ضاحك 136

�سيالن 357
�سيوا�س (تركيا) 422
�شبه اجلزيرة العربية 353
ُ�شربب 135
�شرج (الق�صيم) 146
�شرق �أفريقيا 543 ،541

�ضارج 149
�ضاري 140
�ضرية (احلناكية) 137
�ضرية 156 ,147 ,142 ,137
�ضل�ضل 162
طخفة 156

�شريع ��ة (ع�ي�ن بالق ��رب من �ضري ��ة) ,147
طريف 163 ,162
148
طمية (جبل) 702
َ�شنتمرية 28
�شهبار 550

َطنزة 29

�صارة (جبل يف اجلواء) 160

طوقات (تركيا) 422
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طوكيو 289

عمودان 155 ,154 ,128

ظفار 557 ،556 ،554

َع ْن�س 151

عالج (النفوذ الكبري) 158

عوهق= برقة (غرب املدينة املنورة) 152

عامل الكتب (ال�سعودية) 589

عني �سلوان 243

عامل الكتب (بريوت) 585

غباء (مو�ضع بال�شام) 152

عبود (غرب املدينة املنورة) 152

غدير اخلانق 144

عردان (جهات �سجا) 151

ال�ستار) 135
ُغ َّرب (تلقاء ِّ

عردة (عردان) 151

غرناطة 29

عرعر 163 ,150 ,149 ,145 ,144 ,131

غزة 593 ،592 ،586 ،30

عريق الدخول 160

غزنة 30

ُع�سفان 143

ُغ�ضار 152

ع�ضّ ان (جبل) 637

غمر ذي كندة 153

عفيف 151 ,148 ,135

غمرة 155

عقيق املدينة 167

غمرة فيف الريح 156

(واد يف مكة) 149
عليب ٍ

غول 156

ع َّم ��ان  ،584 ،579 ،575 ،574 ،572 ،294غيقة 130
 ،680 ،677 ،676 ،593 ،592 ،587 ،585فار� ��س ،357 ،255 ،254 ،250 ،247 ،134
695 ،692 ،683 ،682
552 ،549
ُعم ��ان  ،543 ،542 ،541 ،540 ،539 ،324فا�س 239
،550 ،549 ،548 ،547 ،546 ،545 ،544
فامية (قلعة) 30
557 ،556 ،555 ،554 ،553 ،552 ،551
فرتاج 155
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فرن�سا 556 ،551

قريات 540

فعرى 142 ,130

قزوين 252

فلج (وادي الباطن) 141 ،134 ،133

ق�شم (جزيرة) 551 ،550 ،544

فلج 251

ق�صرى (قرية) 540

فلج الربكة 541

قطن (غرب الق�صيم) 165 ،136

فلج البزيلي 543

قلعة اجلاليل 541

فلج احلزم 543

قلعة الر�ستاق 549

فلج اخلطمني 543

قلعة بيت الفلج 550

فل�سطني 294 ،246 ،245 ،244 ،243

قلعة �صحار 552 ،547

فيد 154 ,152 ,136

قلعة عراد 544

فيينا 310

قلعة ممبا�سا (ي�سوع) 543

قاع بوالن 155

قلعة نزوى 548 ،541

ُقباء (املدينة املنورة) 158

قلق�شندة 30

قباء (�شرق مكة) 158

ُقم 631

قبة 144

قناة (املدينة) 155

قبة الر�سول القد�س 265

قندر 247

قبة ال�صخرة 270 ،265 ،260

قن�سرين 702

قبة جربيل القد�س 265

قو (الو�شم) 160

قرقرى= البطني 160

قو (جبل) 160 ,159

قرن= ثنية (ع�سفان) 143

ق ّو 159
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قو :ق�صيبا (�شمال الق�صيم) 159

كلي ��ة الرتبي ��ة اجلامع ��ة امل�ستن�صرية ،574
593

كاظمة (جبال يف �شمال الكويت) 165

كلية الرتبية �سامراء العراق 675

كاظمة 140

كلي ��ة الرتبية للعلوم الإن�سانية جامعة الأنبار
573

قوهة (قرية) 252

كتام ��ة الغاب ��ة (قري ��ة يف محافظ ��ة الغربية
كلية الدرا�س ��ات ال�شرقية والإفريقية جامعة
م�صر) 210
لندن 45
كتانة 130
كلية الدرا�سات العليا اجلامعة الأردنية 681
كرا�ش 130
كلية العلوم والآداب جامعة الق�صيم 447
كربالء 586 ،574
كلي ��ة اللغة العربي ��ة الأزه ��ر ال�شريف ،336
كز�شايكان 267
585
ُك�شب (عالية جند) 158
كلية بيمربوك 558
كلية الآداب اجلامعة الأردنية 465 ،449
كلية دار العلوم الفيوم 678
كلية الآداب املن�صورة 583
كلية دار العلوم القاهرة 46
كلية الآداب تون�س 579
كلية مايو الهند 555
كلية الآداب جامعة القاهرة 210
الرك (جزيرة) 544
كلية الآداب جامعة ت�شرين 448
لبلة 30
كلية الآداب جامعة عني �شم�س 209
لنب 160
كلية الآداب جامعة محمد اخلام�س 681
لبنان 558
كلية الأل�سن جامعة عني �شم�س 47 ,46
لعلع (باجلزيرة الفراتية) 162
كلي ��ة الرتبي ��ة اب ��ن ر�ش ��د للعل ��وم الإن�سانية
لعلع 165 ,161
جامعة بغداد 581
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ُلغاط 160

مرك ��ز البح ��وث والدرا�س ��ات االجتماعي ��ة
جامعة القاهرة 294

لندن 210 ،45

مرك ��ز البح ��وث والدرا�س ��ات الإ�سالمي ��ة
العراق 588 ،578 ،572

لنجة 551
ليبيا 80

مركز الدرا�سات الإ�سالمية جامعة لندن 45

ليلى (ح َّرة) 162
لينة (بالق�صيم) 146

مرك ��ز املل ��ك في�ص ��ل للبح ��وث والدرا�سات
الإ�سالمية 447

مالقة 31

مرك ��ز جمعة املاج ��د للثقافة وال�ت�راث دبي
677 ،586 ،468

م�آب 153
جممع اللغة العربية القاهرة 293 ،83 ,64

مركز درا�سات الكوفة 679

جممع اللغة العربية دم�شق  680 ،471 ،289م ��رو ,392 ،391 ،254 ،251 ،250 ،246
395 ،394 ،393
محافظة الغربية م�صر 210
محراب زكريا 267 u

م�سج ��د قب ��ة ال�صخ ��رة ،259 ،258 ،246
271 ،269 ،268 ،267 ،263

محلة البا�شا حلب 348 ،339

م�سقط ،550 ،549 ،547 ،542 ،541 ،540
،557 ،556 ،555 ،554 ،553 ،552 ،551
558

محراب معاوية 267
محلة بيت القرن 549
مدائن قوم لوط 152
مدر�سة برمانا العالية لبنان 558

م�سل ��وق= م�صلوق (ماء م ��ن مياه عري�ض)
163

مدر�سة جو�س 681

م�سلوق= م�صلوق (مو�ضع تلقاء مكة) 163

مدريد 680

م�شهد 254

مر (وادي رابغ) 143

م�صدع (مو�ضع يف ال�سماوة) 166
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م�ص ��ر  ،249 ،247 ،246 ،210 133 ,132مكة املكرم ��ة ,151 ,148 ,144 ,129 ,128
،251 ،242 ،239 ،199 ,166 ,163 ,158
678 ،594 ،571 ،487 ،251
531 ،457 ،327 ،321 ،270 ،268 ،264
م�صورة دار الكتاب العربي 287
مطار 251

مكتبة �أ�سعد �أفندي 431

مطبعة �أ�سد (بغداد) 452

مكتبة الآداب القاهرة 288

مطبعة الإميان (م�صر) 594

مكتبة الإ�سكندرية 288

مطبعة احللبي 81

مكتبة اخلاجني 286 ،199

مطبعة العاين (بغداد) 397

مكتب ��ة ح�ض ��رت �آي ��ة اهلل العظم ��ى مرعي
جنفي 631

مطبعة النج ��اح اجلديدة (الدار البي�ضاء)
696
مطبعة النعمان (العراق) 457

مكتب ��ة دار الآداب للطباعة والن�شر والتوزيع
بريوت 449
مكتبة دار الفالح 339

مطبعة �شفيق (بغداد) 461

مكتبة فاحت 434 ،431 ،428 ،427

مطبعة مقداد (غزة) 586

مكتبة نور عثمانية 432 ،427

مطرح 556 ،553 ،541 ،540

ملحوب (�شمال �شرق حفر الباطن) 165

معان 162
معهد البحوث العلمية مبكة املكرمة 199
معه ��د الثقافة والدرا�س ��ات ال�شرقية جامعة
طوكيو 289

ملحوب (يف اجلزيرة الفراتية) 165 ,164
ملحوب (يف عالية جند) 164
ملل (غرب املدينة املنورة) 152

معهد املخطوط ��ات العربي ��ة القاهرة  ،290ممبا�سا 543 ،541
منبج 702
291
مقربة ال�شيخ �سعود حلب 348 ،339

منجلور 543
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منح (مدينة) 542

نهر جيحون 392

من�صح 129 ,128

نيان (قرب تيماء) 153

منورقة 586

ني�سابور 254 ،247

موزمبيق 551

هجر 160 ,158

م�ؤ�س�سة الر�سالة (بريوت) 471

هراة كروخ 247

م�ؤ�س�سة جائزة عبدالعزيز البابطني للإبداع هرمز (جزيرة) 544
ال�شعري 590 ،450
هُ �ضا�ض 148
مو�سكو 310

هونغ كونغ 556

مومباي 555 ،541

هيئة �أبو ظبي للثقاف ��ة والرتاث ،675 ،585
687

ميناء م�سقط 544 ،541

هيئة الأمم املتحدة 557

ميورقة 32

هيئة ق�صور الثقافة 288

نادي تراث الإمارات 591

وادي �أثيدة (بالقرب من طريف) 163

ِميلة 32

جن ��د  ،246 ،164 ,138 ,136 ,131 ,130وادي الباطن 140
552
وادي البي�ضاء 128
جنران 143 ,141 ,140 ,139

وادي الر�شاء ال�شمالية 164

نخل 547 ،546

وادي ال�سرحان 166 ,162 ,149

ن ��زوى  ،549 ،548 ،547 ،546 ،545 ،541وادي القرى 130
554
وادي املياه 167
نفي 164
وادي بني غافر 548
نمَ َ لى= رغبا (جبال) 148
وادي يلملم 128
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واردات (جهة نفي) 164

(عمان) 548
والية �آدم ُ

وا�سط 162

ووهان ال�صني 295

ورطة (قلعة) 27

يرثب 456

وزارة الثقافة ال�سورية 286

يلملم 148

وزارة الثقافة والإعالم العراقية 290

يليل= وادي بدر 130

وزارة ال�ش�ؤون ال َّثقافية املغربية 12

ينبع 167 ,143 ,142 ,132 ,129

و�شقة 32

رﺑﻴﻊ اﺧﺮ  -ﺟﻤﺎدى اﺧﺮة 1444ﻫـ
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