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  )التعريف والنقد(
  ر الدين ابن تميم جيديوان م

  ومستدرك.. قراءة
  خعباس هاني الجرا

، واحد من ( ه٦٨٤ت(ر الدين ابن متيم؛ حممد بن يعقوب بن علي  جمي
شعراء العصر األيويب، عاصر امللك املنصور حممد بن حممود، صاحب محاة، 

ًواشتهر بوصف مظاهر الطبيعة والتشبيه، فضال عن تض ْ َ ِ ّ ِِمينه شعر اآلخرين، ْ

م َوهذا ما دعا القدماء إىل أن يوردوا نصوصا من شعره يف مصنَّفا ُ ً ْ ُ.  
، حتقيق )ر الدين ابن متيم ديوان جمي(روت، عامل الكتب، صدر  ويف بي

ُاألستاذ هالل ناجي واألستاذ الدكتور ناظم رشيد،  م، ١٩٩٩ - ه١٤٢٠ُ
ِ صحيفة، بضمنها الفهارس اليت ١٥١ووقع يف  ي  صنعها األستاذ حسن عريبِ

َّاخلالدي، يف حلة    .شيبة وإخراج بديعَقّ
ّ املختص باألدب األيويب–ُوكان األستاذ الدكتور ناظم رشيد   قد مجع -ّ

ر الدين ابن متيم من املظان املتنوعة، وأباح لألستاذ هالل باألمر،  شعر جمي
َّر أنه ميتلك صورة من منتخب الصفدي  ره األخي فأخب ً لشعر (  ه٧٦٤ت(ّ

ًالشاعر، وهكذا اتفقا على تقاسم العمل بينهما وحتقيقه ليظهر كامال، و ن أّ
  .ِ بكتابة مقدمته- ًأيضا-يقوما 

ِوكنت قد اطلعت على نسخة د ُ يف ) الديوان(ّناظم رشيد اخلاصة من . ُّ
ُم، أي بعد صدوره بنحو عام واحد، وعلقت عليها بعض ٢٠٠٠متوز  ّ ٍ ِ ْ

ُاملالحظات، وقدمتها ً إليه هدية، ريثما ّ ََّتصل نسخ من الناشر، وفعال مت ذلك ِ ً ّ ٌ
اية شباط  ِّم، وقد أهداين األستاذ هالل ناجي نسخة من الديوان ٢٠٠١يف  َ ِ َ ْ ُ ُ
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ٍبعد شهر واحد ٍ.  
ُوكان من حسن حظ الديوان أن يقوم الناقد الكبي َ ْ ّ ّ ُ ُر األستاذ عبد احلميد  ْ ُ

ِالرشودي بإبداء  مالحظة، ) ٥٦(عليقات عليه، بلغت ّنقدية وت) نظرات(ّ
  .)١(بتسلسل أبيات الديوان

ّوإذا كانت بعض تلك النظرات مهمة، أسهمت يف سد اخللل يف بعض  ْ َّْ ّ ُ
ّاملواضع، وإقامة الوزن، فإن بعضها مل يكن دقيقا، وبعضها اآلخر جمرد أخطاء  ً ْ َّ

َْقني الفاضلني،، ن احملق العمل بي) تقاسم(ْمث إنه مل يكن يعلم بتفاصيل . مطبعية ِ َّ
ُفضال عن أشياء أخرى ليس هذا جمال بسطها َ ً ْ َ

)٢(.  
ُلقد كانت نظرات األستاذ الرشودي حافزا يل كي أعود إىل ما كنت قد  ً ّ ُ ُ

ُعلقته من مالحظ وتنبيهات على الديوان، وأضفت إىل ذلك كثي ْ َ ََ ِ َ ُ ُ ًرا من  ّ
ما قد القضايا، بعد رجوعي إىل املصادر املثبتة يف هوامش ال ُتحقيق، فرأيت أ

فاتتهما بعض الروايات املهمة والتخرجيات، وكذلك األخطاء يف النقل منها، 
َْكما فات التحقيق نسبة أبيات مضمنة لعدد من الشعراء، مل تـعز إىل  ُ ّ
ا، عالوة على إخالل الديوان بأبيات وردت يف تلك املصادر، وهذا ما  ْأصحا َ ََ

ُرت على أبيات جديدة، صنـعت منها  ، حىت عثر  دعاين إىل البحث والتنقي ْ ََ ُ
ْمستدركا، ضم ما مل يرد فيه بعد االطالع على مصادر أخرى ّ ً.  

َّوكنت قد ذكرت لألستاذ هالل بعض مالحظايت هذه، فـرغب إيل يف  ِ َ
ِ
ََ ُ ُ

  :وها أنذا أفعل هذا، يف ضوء هذه املباحث املتسلسلة اآلتية. نشرها
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  :مخطوطة الديوان
َُر الدين ابن متيم، ختيـره من قصائد  جميً منتخبا من شعر ُّصنع الصفدي ََّ َ

ّللشاعر، بناء على ذوقه األديب ومزاج عصره ًوهذا ما فعله أيضا يف ما وصل . ً
وسراج (  ه٦٧٩ ت(ّحيىي بن عبد العظيم اجلزار : إلينا من منتخبات أشعار

ب الدين ، وشها( ه٦٩٥ت(ّالدين عمر بن حممد بن احلسن الوراق املصري 
، وكذلك منتخبه لشعر حممد بن )٣(( ه٧١٠ت(أمحد بن عبد امللك العزازي 

  .)٤(( ه٧١١ت (دانيال املوصلي 
ِره يف كتبه األخرى، عند ترمجته للشعراء هذا عدا ما كان ينث ُُوما وجدته . ُُ

ّعند حتقيقي ديوان سيف الدين املشد  ُِ
ّ، على أربع نسخ خطية ( ه٦٥٦ت ( ٍ ُ

، )٥(ر من جامعة بابل ي للماجستي أملانيا وإسبانيا ومصر، يف رسالتمن بريطانيا و
ًإذ كان يقتطع القصائد الطويلة، فيختار منها أبياتا قليلة جدا ً ْ.  

ٌإن منتخب الصفدي لشعر ابن متيم وصلت إلينا خمطوطة : ُأعود فأقول ْ ّ ُ َّ
ِّفريدة منه؛ خبطه، حمفوظة يف مكتبة أيا صوفيا برقم  شعره ويشغل . ٣٩٤٨ٌ

  . منها١٤٧ -١٠٧األوراق 
  . أدب-٨١٧وتوجد صورة منه يف معهد املخطوطات العربية برقم 

ّقال عباس اجلراخ ّ:  
ِبعد البحث واالستقصاء ثبت لنا أن للشاعر  َّ َ َ ِّمجعه خبطه، ) ًديوانا(َ ُ َََ

  :ودليلنا على ذلك
ّإن الصفدي يف كتابه : األول ّ َنـقل منه عدة ق) َْالغيث املسجم(َّ ّ ٍطع، ََ

ّوكان يف كل مرة يسبق ذلك بقوله ُنقلت من خط جمي((: ّ ّ ْ ِ ّر الدين حممد بن  ُ
))متيم

  .)٧()أعيان العصر(، مث يف كتابه )٦(
ّي أنه إمنا يـنقل من ديوان له خبطه َّومن املؤكد أن هذا الكالم يعن ٍ َْ.  
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َّإن اخلفاجي يف: الثاني م) ّرحيانة األلبا: (َّ ْأورد له بيتـني، ذكر أ ا وردا َ
))ديوانه((يف 

)٨(.  
ْإن هذه القضية مهمة جدا، وجديرة بالتأمل، مل يبحث فيها : أقول ٌ ً ٌ َّ

ما ومسا عملهما بـ  ََاحملققان الكرميان وال أشارا إليها، السيما أ   .))ديوان((َ
ْوعلى هذا فإن خمطوطة الصفدي لشعره، ال تعدو أن تكون منتخبا من  ُِ ً َ ْ ِ ّ ّ

  .َّمل يصل إلينا، لألسف الشديد، الذي )الديوان(ذلك 
ُنسخ األستاذ هالل هذا  َ َ ُرته الطويلة وجهده يف  ، وبذل خب)املنتخب(َ َ َُ

ُتـقري احلروف املتالشية يف املخطوطة، وهذا هو عمله يف حتقيق الديوان،  َِّ َ
  .ُُّوحصته فيه

ْومل يستطع قراءة بضع كلمات وردت يف ثالثة أبيات منها، أشار  ٍ

  .)٩(إليها
ُ اجتهد األستاذ هالل -ن  ْ سقطت من املخطوطة كلمتان، يف بيتيكما

ُْوكنا نفضل أن يـت. )١٠(ن يف وضعهما داخل عضادتي ْ ّ َرك األصل على ما هو  ّ َ َ
ًعليه، ويكون اهلامش جماال رحبا لذلك ً.  

َّ أن خمطوطة الصفدي – ١٠ ص–ِ يف مقدمته –ُوذكر األستاذ هالل  َ َّ
  ً.بيتا) ٦٦٨(حتتجنُ 

ُأقول ّبعد دراستها وفحصها ـتبـني لنا سقوط البيت األول، على قافية اهلمزة، : َ َ َّ ََ ْ َ َ
 -  ووارد يف الورقة األوىل منها–وهو ثابت يف املخطوطة . ١٣ص) ٢(من القطعة

  ).١(يف حبثنا هذا، برقم ) املستدرك(ُوقد أوردناه يف . ُوترتيبه الرابع فيها
 – ٣٤٠ن، بعد البيت رقم  افية العيكـما مل يتم ترقـيم البيت الوارد على ق

 ص - ٣٨٠رقم ] بعد البيت[، وكذلك البيت الوارد على قافية القاف، ٥٤ص
٥٩.  
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ّهذا إذا استثنينا البيت املرقم  َْ ُ، وترقيمه غي٣٦٠ْ ُّر صحيح، ألنه ليس  ُ
  .ي ُن بيت للمتنب للشاعر، بل تضمي

ّوعلى هذا فإن خمطوطة الصفدي تقع يف  ّ   .قطًبيتا ف) ٦٧٠(َّ
ًقطعة ) ١١٩(ََُّوتبدو أمهية منتخب الصفدي لشعر ابن متيم أنه أضاف 

َُناظم رشيد، لو قدر له أن يـنشر . إىل عمل د َْ ّ باالعتماد على املظان ) ّالديوان(ُ
ِي أثبتها أسفل قطع األصل  َُاملختلفة دونه، وهذا واضح من خترجياته الت َ

ُاملخطوط؛ وترك ما مل يـعث ْ   .صادر، وانفردت به املخطوطةْر عليه يف امل َ
ْوالبد أن أشي ُّح وقع فيه الصفدي  ر إىل خطأ واض ّ ّ َ َ ُ وتابعه األستاذ –َ ُ َ

َََ، يف اسم الشاعر، إذ ورد- هالل  ،)١١()ر الدين حممد بن علي بن يعقوب جمي: (ْ
  .ّحممد بن يعقوب بن علي: - كما هو معروف-والصواب

  :إهمال روايات المصادر
ن املصادر، وهو  يق مت إثبات اختالف الروايات بييف حواشي التحق

 إمهال واضح لروايات أخرى - يف الوقت نفسه-ّمنهج سديد، إال أننا الحظنا 
ا. ْوردت يف تلك املصادر اليت رجع إليها احملققان   :ٌوهذا بيان 

  :٧ البيت -١٤ ص -
ُناعورة مذ غاب عنها قلبها َ ْ ِدارت عليه بأنة وبكاء   ُ ٍََّ ْ 

، وهو أحد مصادر التخريج ٢٦٠وقد ورد يف خزانة األدب : ولأق
  : برواية أخرى هي

ُناعورة مذ ضاع عنها قلبها َ ْ ِفاضت عليه بأنة وبكاء   ُ
ُ ٍ ََِّ ْ َ 

  :٤٥ البيت -١٨ ص -
ِإن تاه ثـغر األقاحي يف تشبهه ِ َُّ َ َ ُْ َ َ ُبثغر حبك واستوىل به الطرب   ْ ْ َ ِّ ِ ِ 
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، وهذا الكتاب من مصادر )ْذ تشبههإ: (٨٠/ ٦أنوار الربيع : ويف
  .التخريج

َّ، ورد بيتان خرجهما د٧٢ القطعة -٣١ ص - ناظم على مصادر . َ
ُ، لكنه أمهل روايته لصدر البيت األول، ٣٦١/ ٢١عيون التواريخ : رة، منها كثي َ
َتأمل ترى الدوالب: وهو ّ َََّ...  

  :ورواية صدر الثاين
ِوضاع النسيم الرطب يف الدوح َّ ْ َّ ُ  امِ منهَ

  :٢٤٦ البيت -٤٢ ص -
ُ بستان يدور وينجليِبطاووس ِوينفض على أرياشه بـلل القطر   ٍ َ ََ

ِ ُ
)I(  

وسقطت منه . على: ًبدال من) عن (٣٦٤/ ٢١عيون التواريخ : ويف
ْومل يشر د. الكلمة بعده ِ   .ناظم إىل ذلك، وهو من مصادره. ُ

  :٣٥٩ البيت – ٥٦ ص -
ا َّطوىب ملرآة احلبيب فإ ِ ٍمحلت براحة غصن بان أينع   ِ ُ ْ  اُ

َّأنوار الربيع : والبيت يف  برواية - وهو من مصادر التخريج - ٧٩/ ٦َ
  :خمتلفة، هي

ا ّسقيا ملرآة احلبيب فإ ً ٍحليت بكفٍ  مثل غصن أينعا   ُ ّ ْ َِ ُ 
  ٤٧٠ البيت – ٦٩ ص -

ِويل حبيب سبحان خالقه ِ َ ُترتع يف روض وجهه مقلي   ٌ ِ ِ ْ َ ُ 
ُ مصدرا له، ومل يذكر روايته ٣٦٥/ ٢١ ناظم عيون التواريخ .وأثبت د َ ْ ً ْ َ

                                                            
(I)] وينفض (ّختل بالوزن، والرواية الصحيحة هي رواية عيون التواريخ ) وينفض على(رواية

لة)/ عن   ].ا
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ِروض حسنه مقلي((: فيه ْ ُ ِ((.  
  :٥٠٧ البيت -٧٤ ص -

ٌسبقت إليك من احلديقة وردة ِ ِ
َ َ ا تطفيال   ْ َوأتـتك قبل أوا ََْ َ 

  .))من احلدائق... (( ٢٥٦/ ٥ويف أنوار الربيع 
  : نفسها٧٤ يف الصحيفة ٥١١ وورد البيت -

َْإذا هجرتن َ ًي الصهباء يوما َ ْى للهم يف كبدي اشتعاالتر   ُ ّ 
َ ورد العجز٧٩/ ٦ويف أنوار الربيع  ََ :  

 أالقي النار يف كبدي اشتعاال
  ]:امللحق [٢٥ البيت – ٩٧ ص -

ُتركت شرب احلميا غي ا الراحات والطرب   ٍرث َر مكت ُ ُا ويف شر ََّ ُ 
ّخزانة األدب للحموي : ويف ّو من مصادره املهمة وه–ِ   .))ر مفتكر غي((: - ِِ
  :٨٤ البيت – ١٠٤ ص -

ْدم جرى من فواخت ذحبت َّ ْ ََ ُمن فوقها ريشهن منثور   ٌ ّ ْ ِ 
  : هكذا٢٥٧/ ٥أنوار الربيع : وورد البيت يف

ُوفوقه ريشهن منثور   ْشبه دم من فواخت ذحبت ّ ُ 
  :١١٧ البيت – ١٠٧ ص -

ْأضمن كل بيت فيه معىن َ ٍ َّ ُ ِّ َ َْفشعري نصفه من شعر غي   ُ ْ ِ ُ ُ  ري َ
ُوردت رواية الصدر يف: ُأقول ْ َ ، شذرات ٣٥١/ ٢١عيون التواريخ : ََ

  :، ومها من مصادر ختريج الكتاب٣٨٩/ ٥ّالذهب 
ٍأضمن كل بيت نصف بيت ٍ َّ ُ ِّ َ ُ 

  :٢٨٠ البيت - ١٢٦ ص -
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ْأجريت واقف مدمعي من  َِ َ ُ ْ َْ ًوجعلته وقـفا عليه جاريا   ِبعدهَ ً َ ْ َ ََْ َ 
  .))َواقف أدمعي((: ٣٠/ ٥ويف أنوار الربيع 

  :أقول
ّ، البن حجة احلموي، )خزانة األدب(ًوهناك روايات أخرى، خاصة يف 

ا، خشية اإلطالة ًمل تذكر يف التخرجيات، ضربنا صفحا عن إثبا ْ ُ.  
  :ٌتخريجات جديدة

قليلة، ناظم رشيد يف ختريج قطع الديوان . كانت املصادر اليت رجع إليها د
ا ُوأثبت هنا خترجيات جديدة ملصادر أخرى مل يرجع إليها، ومعها روايا ُْ.  

  :ن الديوان مت: ًأوال
  .٤١٨الكشف والتنبيه للصفدي : وردت يف) ١( القطعة -
 للسيوطي، جملة جممع ))السماح يف أخبار الرماح((: يف ) ٨( القطعة -

  .٢٥٤، ص ١٩٨٩، ٣٧اللغة العربية األردين، العدد 
، )املورد(، جملة )١٢(نوري القيسي. ومها يف الكتاب نفسه بتحقيق د

: الكشف والتنبيه، وفيها: ، ويف٩٠م، ص ١٩٨٣، ٤، العدد١٢مج
  .))...تلهو((

  .٢٠٧حلبة الكميت :  يف٢١ -٢٠البيتان ): ١٠( القطعة -
  .٢٣٧شفاء الغليل : يف) ١٥( القطعة -
خلتام عن التورية ّفض ا:  يف٤٩ - ٤٨البيتان ): ١٨( القطعة -

  .٩٠واالستخدام 
  .٢٠٣شفاء الغليل : يف) ٢١( القطعة -
  .))واحلبائب((: وقافية األول. حلبة الكميت: يف) ٢٥( القطعة -
احتاف النبالء بأخبار الثقالء، جملة عامل الكتب، : يف) ٣٠( القطعة -
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٤٣١  

  .٩٢م، ص ١٩٨٣، العدد األول، ٤مج
يا ((: ، ورواية صدر األول٣٠٣الكشف والتنبيه : يف) ٣٦( القطعة -

  .))..حسنها دوحة
سقى : ، ورواية صدر األول٤١٤/ ١ّرحيانة األلبا : يف) ٥٣( القطعة -

  .ًروضا تبدى لناظري.. اهللا
: ، ورواية صدر الثاين١٢٣تشنيف السمع : يف) ٥٥( القطعة -

ا((   .َ، خطأ))تطاير
ملن أفوه : ل، ورواية صدر األو١٤٦ز  جوهر الكن: يف) ٦٤( القطعة -
  .ن أذكره بشعري حي
  .١٢٩شفاء الغليل : يف) ٧٢( القطعة -
  .٢٤٤حلبة الكميت : يف) ٧٣( القطعة -
  .٢٠٧ - ٢٠٦حلبة الكميت : يف) ٧٤( القطعة -
ا ... ((: ، ورواية األول٣٢٠الكشف والتنبيه : يف) ٧٧( القطعة - فإ

  .))...ٍتدعو بقلب
، ٤٤٠/ ١، نفحة الرحيانة ٣٧/ ١مطالع البدور : يف) ٧٨( القطعة -

  .٨٣نفحات األزهار 
  .٢٩١الكشف والتنبيه : يف) ٨٤( القطعة -
  .٢٨٨حلبة الكميت : يف) ٨٧( القطعة -
  .١٩٠ّفض اخلتام : يف) ٨٨( القطعة -
ُحتسب ((:  ويف صدر الثاين٢٧٢الكشف والتنبيه : يف) ٩٥( القطعة -

ا   .))..أ
. ٢١٥ حلبة الكميت : يف٤، ٢، ١، األبيات )١٠٨( القطعة -
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٤٣٢ 

: ر ، ورواية األخي))ّفمد لتلقائي((: ، ورواية الثاين))...رعى اهللا((: ورواية األول
  .))...ُفحيثما ذهبت((

  .))ًحسدا((: وفيه. ٢٧٣الكشف والتنبيه : يف) ١١٧( القطعة -
، ٢٠٣/ ٢، ورحيانة األلبا ٢٩٠حلبة الكميت : يف) ١١٨( القطعة -

ُفلما مزقته((: ة عجز األول يف احللبةورواي. ١٢٩شفاء الغليل  : ، ويف الرحيانة))ُ
  .))أيام عهد الصبا((: ، وعجز الثاين))ََّفلما فـرقتها((

  .١٦٠حلبة الكميت : يف) ١٢٢( القطعة -
، ورواية ٢٣٣الكشف والتنبيه :  يف٣، ٢، البيتان )١٢٥( القطعة -

ًمن بات صاحيا((: ، والعجز))ويومنا((: صدر األول فيه ْ ، وهو تصحيح )) هازيَ
 – يف نقده للعمل –ملا ورد خطأ يف الديوان، ومل يستطع األستاذ الرشودي 

  .مالحظة ذلك التصحيح
نامت ... ((:  والعجز فيه١١٦الكشف والتنبيه : يف) ١٣١( القطعة -

وعجز ! ، وهو أحد مصادر الكتاب٢٧٩/ ١أنوار الربيع : ، ويف))عيون احلرس
  .))...وترمقنا((: الثاين فيه
ُْلبس ((: ، وعجز الثاين٣٠٨الكشف والتنبيه : يف) ١٣٥( القطعة -
  .))...احلداد

  .٢٨٢الكشف والتنبيه : يف) ١٣٧( القطعة -
  .٣٠٤الكشف والتنبيه : يف) ١٤١( القطعة -
، ))الرياض((:  وقافية الثاين٣٠٤الكشف والتنبيه : يف) ١٤٧(القطعة -

  .٢٦٥وورد يف املصدر نفسه بال عزو ص 
، ٩مج: ١رحلة ابن معصوم املدين، جملة املورد : يف) ١٥٢( القطعة -
  .٢١٤م، ص ١٩٨٠
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٤٣٣  

  .٢١٤الكشف والتنبيه : يف) ١٥٧( القطعة -
 أسرع((، ورواية صدر األول ٤٢شفاء الغليل : يف) ١٥٨(القطعة - 

  .))وجيادنا(( وصدر الثاين ))بنا
  .٣١٩الكشف والتنبيه : يف) ١٦٢( القطعة -
  .١١٨إنسان العيون : يف) ١٦٣( القطعة -
  .١٣٥ّفض اخلتام عن التورية واالستخدام : يف) ١٧٠( القطعة -
  .))ولينوفر((:  وفيه٣١٢الكشف والتنبيه : يف) ١٧١( القطعة -
فلقد ((: ، وعجز األول٣١٩الكشف والتنبيه : يف) ١٧٢( القطعة -

  .))ُقراه
  .٢٣١حلبة الكميت : يف) ١٨٠( القطعة -
  .٢٣٢الكشف والتنبيه :  يف)١٨٣( القطعة -
ُوحسنها     ...((: الكشف والتنبيه، ورواية األول: يف) ١٨٤( القطعة -
  .))...ّوأظل منها
ّوطيبها     وأظل ... ((: ، ورواية صدر األول٢٥٧حلبة الكميت : ويف

  .))..ي والزهر يلحظن((: وصدر الثاين. ))...منها
  .٣١٩الكشف والتنبيه : يف) ١٨٧( القطعة -
  .٤١٩/ ٢، نفحة الرحيانة ٢١٣الكشف والتنبيه : يف) ٢٠١( القطعة - 
: ، ورواية صدر الثاين٣٧٢الكشف والتنبيه : يف) ٢١٠( القطعة - 

  .))ٍن منثور أقام ونرجس  بيما((
  .٤٧٦/ ٢رحيانة األلبا : يف) ٢١٤( القطعة -
.... وفتاة((: ، ورواية األول٢٠٢حلبة الكميت : يف) ٢١٦( القطعة -

  .٢٨٠ديوان الصبابة : ))ُلذلو
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٤٣٤ 

 ٢٦٢، ديوان الصبابة ٢٢٤/ ٤نفحة الرحيانة : يف) ٢٢٧( القطعة -
  . وهو خطأ))وقفت وللظى((: وفيه

:  ويف عجز األول٤١٧الكشف والتنبيه : يف) ٢٣٠( القطعة -
  .))ي فتطربن((

من احلدائق ((:  وفيه٢٨٩الكشف والتنبيه : يف) ٢٣٧( القطعة -
وبال عزو . ١٢٨/ ١ونفحة الرحيانة . ٤٦٣/ ٢حيانة األلبا  وكذلك يف ر))ٌوردة
  .٢٣٠نصرة الثائر : يف

  .٣٣٣حلبة الكميت : يف) ٢٤٠(  القطعة -
  .١٩٩يف الكشف والتنبيه ) ٢٤٤( القطعة -
 - ٧٤/ ٢، خزانة األدب ٣٠/ ٥أنوار الربيع : يف) ٢٤٧( القطعة -

  :ًن خمتلفة جدا عن الديوان  ورواية البيتي٧٥
ُتقى والزهد منها توسميرى لل   أيا حسنها سجادة سندسية ّ 
ّأمامهم صلوا عليها وسلموا   إذا ما رآها الناسكون ذوو احلجى َُّ ُُ َ 

  .٣٣٤نصرة الثائر : يف) ٢٥٣( القطعة -
  .١٦٢، كشف اللثام ١٦٦ّفض اخلتام : يف) ٢٥٤( القطعة -
  .٣٠٣الكشف والتنبيه : يف) ٢٥٧( القطعة -
  .١١٦الكشف والتنبيه : يف) ٢٦٣( القطعة -
  .٣٠٠الكشف والتنبيه : يف) ٢٧٣( القطعة -
  .٢٧١الكشف والتنبيه : يف) ٢٧٧( القطعة -
  .٢٧٣الكشف والتنبيه : يف) ٢٩٠( القطعة -
  .٤٠٨الكشف والتنبيه : يف) ٣٠٠( القطعة -
  .١٣٥ - ١٣٤ّفض اخلتام عن التورية واالستخدام : يف) ٣٠٤( القطعة - 
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٤٣٥  

  .٤٠٨الكشف والتنبيه : يف) ٣٠٩( القطعة -
  :١٢٧ -٩٥ ص الديوان  ملحق- ًثانيا

  .١٩٠ّفض اخلتام : يف) ١( القطعة -
، ويف صدر ٢٦٦الكشف والتنبيه :  يف٤، ٣، البيتان )٢( القطعة -
  .))ِبلحظ عينك((: األول

  .))ُتشرب((: ، وقافية الثاين١٦٨حلبة الكميت : يف) ٦( القطعة -
  .٣١٩ف والتنبيهالكش: يف) ١٠( القطعة -
، ١٧٢، ديوان الصبابة ٢٧١/ ٢الغيث املسجم : يف) ١٧( القطعة -

  بال عزو : ١٠٧نصرة الثائر 
  ).لبأ(ًبدال من ) ن لب(، وفيه ٣٩٧الكشف والتنبيه : يف) ١٦( القطعة - 
 وورد فيه صدر ٧٢: الشفاء يف بديع االكتفاء: يف) ٢٢( القطعة -

  .و وهم من الناشر وه))شقا ريق بدر الدجى((: الثاين
ُخزانة األدب : يف) ٣٤( القطعة -   .بال عزو: ٣٨٩/ ١ِ
  .٩٨ً وورد أيضا ص ٢٣٣ - ٢٣٢الكشف والتنبيه : يف) ٣٨( القطعة - 

ن  عي: (ورواية صدر الثاين. ))إذا الغيث فيها أرسل((: ورواية األول
  .))...ناضره

 :، ورواية صدر الثاين٣٠٤الكشف والتنبيه: يف) ٤١( القطعة -
ُفظلت يومي(( ْ ِ َ...((.  

  .١٥٩حلبة الكميت : يف) ٤٨( القطعة -
، حتفة األدباء وسلوة ١٩/ ٢خطط املقريزي : وردت يف) ٥٥( القطعة - 

  .١٨٧/ ٢٢عيون التواريخ : وله يف. بال عزو: ١٤٩/ ٣، ٦١/ ٢الغرباء 
  .بال عزو: ٢١٢شفاء الغليل : يف) ٥٩( القطعة -
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٤٣٦ 

) ُعاتبت(، وفيه ٣٦٠/ ٢١التواريخ عيون : ْوردت يف) ٦٣( القطعة - 
َولقد رأيت الورد((:  وفيه٢٤٧حلبة الكميت : ويف. وهو تصحيف ُ((.  

  .٦٥/ ٢ّرحيانة األلبا : يف) ٧٢( القطعة -
  .١٦٠/ ١ّرحيانة األلبا : يف) ٧٥(  القطعة -
ُ ووردت قافية الثاين٣٩٦الكشف والتنبيه  :يف) ٧٦( القطعة -   .))الباقلي((: ْ

  .١٢٧/ ٢ّرحيانة األلبا : يف) ٨٣( القطعة -
:  مع بيت آخر، أوردناه يف٣٢٠الكشف والتنبيه : يف) ٩٧( القطعة -

  .٢٤، برقم )املستدرك(
  .٤٠ - ٣٩تشنيف السمع بانسكاب الدمع : يف) ١٠٤( القطعة -
  .١٩تشنيف السمع : يف) ١١٠( القطعة -
  .ُينوفرّغدا الل: ، وفيه٣١١ّالكشف والتنبيه : يف) ١١٣( القطعة -
  .٣١٨ّالكشف والتنبيه : يف) ١١٥( القطعة -
وعيت ((:  ورواية صدر األول٦٦شفاء الغليل : يف) ١١٦( القطعة -
  .))...ّوكل أكلي
  ن واالقتباس  التضمي

ا   .ّعدم نسبة األبيات املضمنة إىل أصحا
ًر الدين ابن متيم بتضمينه أبيات عدد من الشعراء أو أشطرا  ُولع جمي ِ
ُ

  .)١٣(ره، كما أكد هو ذلك ىت غدا نصف شعره من شعر غيمنها، ح
ًتضمينا، ) ١٤(ر على  ْناظم أن يعث. ويف حواشي التحقيق استطاع د

  .)١٥(، وبعضها لشعراء آخرين مشهورين)١٤(ي معظمها أشطار، نصفها للمتنب
َّوقد وجدت أن الشاعر كان حيرص على تضمي َ ي يف  ن أبيات املتنب ُ

َشعره، ولكن مل يش َُر إىل ذلك، أو خترج على ديوانه، على الرغم من أن ديوانه ُ َّ ّ ُّ ََُّ ْ
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٤٣٧  

ْكما عثرت على أبيات أخرى مل تـنسب إىل ! ن مصادر التحقيق كان بي َ ُْ ُ
ا ا، على الرغم من شهر   .أصحا

ً وأثبت أوال أبيات المتنب- ١ َي التي ضمنها الشاعر، ولم تـنسب  ُ ُْ َ َّ َ
  :َّإليه أو تخرج على ديوانه

  :١٤ البيت -١٥ ص -
ٍلرأيت أعجب ما ترى يف بركة

َ ا وقام املاء   َ ُسال النُّضار  َ 
ُ، وهو العجز نفسه الذي كرره ١٤٧/ ١ي يف شرح ديوانه  والعجز للمتنب ّ

  ).ٍوكذا الكرمي إذا أقام ببلدة: (، وصدره٢ البيت - ٩٥ُالشاعر يف امللحق ص 
  :٤٩ البيت -١٨ ص -

ُّوإن قطبت مشس املدام فحقها َ َ ُ ْ ّ َألنك كنت الشرق للشم   ْ ّ  َْس والغرباَ
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٤٣٨ 

ْفديناك من ربع وإن زدتنا كربا: ي، وصدره وهو للمتنب ٍ / ١شرح ديوانه . َْ
١٨٢.  

  :٧٤ البيت -٢١ ص -
ُرأيتك خمصيا فملت إىل الذي ً َْ ِله فضلة من جسمه من إهابه   ُ ِ ِِ ْ ٌ 
يف ((: ، وفيه٣٠٣/ ١ّي، يف شرح ديوانه  والعجز هو صدر بيت للمتنب

ُجتيء على صدر رحيب وتذهب: (، وعجزه))إهابه ٍ ٍ.(  
  :١٤٢، البيت ٢٩ ص -

ُوأقسم لو داومت ما عشت لبسه َ ُْ َ َ ُهلنئت الدنيا بأنك خالد   ُ َ ََّ ِ َُِّ َ 
ُبت من األعمار ما لو حويته: (ي، وصدره والعجز للمتنب َ َ

ِ شرح ). َ
  .٣٩٩/ ١ي  ديوان املتنب
  :١٧٥ البيت -٣٣ ص -

َحىت إذا خافت هجوم صباحها ٍث ذوائب من شعرهاالْنشرت ث   ْ َ 
ٍي القمرين يف وقت  فأرتن: (ي، وعجزه والعجز هو صدر بيت للمتنب

ُوالشطر املضمن هذا كرره الشاعر ص ). معا ّ ْ، وإن ٣٤١ يف عجز البيت ٥٤َّ
ْمل يـرقم   .٣٦٠ البيت - ٥٦وص . ََُّ

  :١٨٦ البيت - ١١٥ ص -
ُُسد طريق الشعر يعجزه: ُفقلت َّ ِ ُّ َ

ُّومن يسد طر    ْ َيق العارض اهلَ ِ  )II(ِلِطَ

ٍوما ثناك كالم الناس عن كرم: (ي، وصدره والعجز للمتنب
شرح ديوانه ). ُ

٢١١/ ٣.  

                                                            
(II)]ما يريدان اإلشارة إىل ذلك  ققا الديوان عجز البيت ضمن قوسي حموضع ن، ويبدو أ

لة/ ًفسقطت احلاشية سهوا   ].ا
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٤٣٩  

  :٤٩٨ البيت -٧٣ ص -
ُوقد تعجبت إين بعد فرقتكم ُأحيا، وأيسر ما قاسيت ما قتال   ّ ُ َ ََْ 
ْن جار على ضعفي وما  والبي: (ي، وعجزه والعجز صدر بيت للمتنب َ

  .٢٨٢/ ٣شرح ديوانه ). عدال
  :٥٢٠ البيت -٧٥ ص -

ا يف السلم ما وجدت ْفلو حجينا   ُُهلا املنايا إىل أرواحنا سبال   ّ
شرح ديوانه ) ْلوال مفارقة األحباب ما وجدت: (ي وصدره والعجز للمتنب

٢٨٢/ ٣.  
  :٥٧٣ البيت -٨١ ص -

َفلو زرتـهم مل تعرف الراح منهم
ِ ُ َ ُثيابـه   ُ ْمن مثلها والُم ُ  ُعمائمِ
ُإذا برقوا مل تعرف البيض منهم: (ي، وصدره والعجز للمتنب ، شرح )ُ

  .٩٩/ ٤ديوان املتنيب 
  :١٥٦ البيت - ١١٢ ص -

ٍتراه إذا حللت به لورد  َ ٍكأن عليه من حدق نطاقا   ُ َّ َ 
ُوخصر تثبت األبصار فيه: (ي، وصدره والعجز للمتنب ُ شرح ديوان ). ٍ

  .٤١/ ٢ي  املتنب
  ٢٤٩ البيت - ١٢٢ ص -

ْأثاروا عيسهم فجرت دموعي ْ ُ ْكأن العيس كانت فوق جفن   َ َ َ ْ  ي َّ
َمناخاة فلما ثـرن ساال: (ي، وعجزه والعجز هو صدر بيت للمتنب ُْ ٍ ُ .(

  .٣٣٨/ ٣شرح ديوانه 
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٤٤٠ 

  : أما األبيات المضمنة للشعراء اآلخرين، فهي- ٢
  :١٨٣، البيت ٣٤ ص -

ْترفق فما هذي دموعي الت ُولكنها نفس تذوب فـتـقطر   ي ترى ّ ْ ََ ُ ٌ ّ 
، )ن دمعها وليس الذي جيري من العي: (ّعجز البيت مضمن، وصدره: أقول

موع  نون ليلى يف ديوانه ا َ، وينسب إىل١٣٤وهو 
ِ م  عبد امللك بن عبد الرحي: ُ

، ص ١٩٧٥: ١املورد، (شعره : ري يف ّأيب حية النُّمي: ، وإىل٦٢شعره : ّاحلارثي يف
شعره، : سوار بن عبد اهللا القاضي يف: ُ، ونسب كذلك إىل) املنسوب- ١٤٧

، الزقازيق، ٢٢٥ - ٢٢٤مع الفقهاء الشعراء وأخبارهم ص : ضمن كتاب
لة / ٥٢٤وينسب إىل بشار وهو يف ديوانه ص . [م١٩٩٣   ].ا

  :١٦٣ البيت - ١١٣ ص -
ُأدخلته وأولئك األقوام قد ِشدوا املآزر فوق كثبان النـَّ   َ َ  َقاّ

ًخفرا : (، وعجزه( ه٦٣٥ت (والعجز هو مطلع قصيدة للشواء احلليب 
  . خمطوط -١٣٠/ ١٠عقود اجلمان ). ّفحلوا عقد نسكي والتقى

  :٩٨ البيت -٢٤ ص -
ُرأى خطه ذا علة فأعاده َ ٍ َِّ َُّ ِومن يشرتي ذا علة بصحيح   َ ٍَّ ْ َ 

أبيع ويأىب : (، وصدره٤٣ألسدي يف شعره ر ا والعجز للحسن بن مطي
ا الناس ال يشت   .٩٥وينسب إىل جمنون ليلى، يف ديوانه ). رو

  :٢٧٧ البيت – ٤٦ ص -
ِوما أنا إال راجل فوق ظهره َ ٌ ُن فارس ََي فيما تـرى العي ولكنَّن   ّ ُ

)III( 

ّرة البـوالين، من شعراء احلماسة، وصدره والعجز أليب صعت ْ ْبأطيب من : (َ ِ َ

                                                            
(III)]لة لة/ )II( رقم  السابقانظر تعليق ا   ].ا
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٤٤١  

ُفيها وما ذقت طعمه َ ُ ْ  أيب متام محاسة ، شرح٣٨/ ٢) عسيالن(احلماسة ). ُ
  .٨٥٨/ ٢مري  لألعلم الشنت

  :٥٠١ البيت – ٧٣ ص -
ِمعه جير من احلياء ذيوال   َوهو الذي ترك النَّسيم وقد جرى

َ
ِ ُّ ُ 

ًوالعجز لألرجاين، والبيت كامال يف ديوانه  َّ١٠٠٠/ ٣:  
ِفمضى جير من احلياء ذي   ي ي قد خانن ورأى حلبك أنن  والَُُّ

  ] :امللحق[، ٨٠ البيت – ١٠٣ ص -
ْوها أنا قد فارقتها غي ٍر نادم ُ ُوكم مثلها فارقتها وهي تصفر   َ

ِ ْ َ ُ 
ًوالعجز لتأبط شرا ًفأبت إىل فـهم وما كدت آئبا. (ُُوصدره. ّ ُ ٍ ْ َُ()IV( .

  .٨٩ديوانه : ُْيـنظر
  :٨٢ البيت – ١٠٤ ص -

ْنـبه عليها أبا بكر فـقد قضيت َ ِ ُ َْ َ َْ ُيـنتبه عمروما عليك إذا مل    ِّ َ ُ ْ ََِْ 
  :١٦٠/ ٤ُوالعجز متأثر بقول بشار بن برد، يف ديوانه 

َإذا أيقظتك حروب العدى ِ ُ َ َْفـنبه هلا عمرا مث من   ْ َُّ ً َُ ْ َِّ 
  :١٩١ البيت -١١٦ص 

َْمؤخرها والعنق قد أوقعا ُ ُ َّ َ ْقلب األعادي يف العريض الطويل   ُ ّ ِ َ 
  :٨٤٣/ ٢، يف ديوانه ( ه٦٠٨(والبيت من قول ابن سناء امللك 
ِتالعب الشعر على ردفه ِ َّ ُ َأوقع قلب   ُ َ ْي يف العريض الطويل َْ ِ 

  :٢٠٠ البيت - ١١٧ص  -
ْسكتنا وقالت للقلوب فأطربت ََْْ ََ ُوحنن سكوت واهلوى يتكلم   ْ ّ ََ ٌ ُ 

                                                            
(IV)]لة/ ًومل أك آيبا: رواية الديوان   ].ا
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٤٤٢ 

ُُوالعجز أليب الشيص اخلزاعي، وصدره ّ ). نا تقضي احلوائج بينناُحواجب: (َ
ًوقد كرره الشاعر أيضا يف ص  ُ   .٢٠٩ البيت -١١٨ّ

  :١١٤ البيت -٢٩ ص -
ِوقد نضحت خداه من ماء وردها ّ ْ َ َ ُوكل إناء بالذي فيه يـنضح(   َ َ َْ ُّ( 

ٍوالصحيح أنه عجز بيت . ٧٣/ ٢َّوخرج العجز على جممع األمثال 

ْللحيص بيص، وصدره   .٤٠٤/ ٣، ديوانه )يننافحسبكم هذا التفاوت ب: (َ
، ١٦٢/ ٣نفح الطيب : ، ورد عجزه يف٣٤٦ البيت -٥٥ ص -

َّلشاعر مل يسم َ ُ ْ.  
  :االستفادة من األمثال والقرآن الكريم

َّويف الديوان استفاد الشاعر من األمثال فضمنها شعره، ومن املؤسف  َ َ ُ
ًأننا مل نـر إشارة إىل هذه األمثال   :وهي. ََ

  :٤٢٣ البيت – ٦٤ ص -
ُفإليكم هذا احلديث يساق   روا ال تعجلوا يف أخذ روحي واصب ُ ُ 

ُإليك يساق احلديث: (والعجز مثل، وأصله: أقول جممع : وهو يف). ِ
  .٣٥٧/ ١، املستقصى ٥٠، فصل املقال ٤٨، فرائد اخلرائد ٧٩/ ١األمثال 

  :٥٤٤ البيت – ٧٨ ص -
َأنـبـهتن ْ َرك أن ينام لناماُ لو كان يت   ُهجوتك والقطاي حىت  َْ ْ ُ 

 ،٢٩٦/ ٢املستقصى : وهو يف). لو ترك القطا لنام: (وهو مثل، وأصله
ْفصل املقال  َ٣٨٤.  

  :٦٦٨ البيت – ٩٢ ص -
ٍوما بعثت به مترا إىل هجر ً ْلكن بعثت إىل الفردوس رحيانا   ُ َ ِ ُ ْ 

ُ، ومل يلتفت إىل أن صدر البيت يشي)هجر(ناظم بـ . َّوعرف د ْ َ َّ َ ر إىل  ْ
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٤٤٣  

َكمستبضع التمر إىل هجر (:املثل َْ ِ َّ ِ َْ ْ ُ   .٢٣٣/ ٢املستقصى : وهو يف). َ
ْوالبد من اإلشارة إىل اقتباس الشاعر من القرآن الكرمي يف مواضع أخرى َّ:  

  :٣١٤ البيت -٥١ ص -
ا مرة ًقضى يل اهللا  ْها كانت هي القاضيه يا ليت   ُ ْ 
 ٢٧ احلاقة -  ضيةِيا ليتها كانت القا: ٌوالعجز اقتباس من قوله تعاىل

  :٢٤٣ البيت -١٢١ص 
م ْقطعنا الشريعة يف حر ْوخضنا إليهم مع اخلائضينا   َ ُ َ 

ُوكنا خنوض مع اخلائضي:  اقتباس من قوله تعاىل–ً أيضا –والعجز   املدثر ن ّ
٤٥.  

  :الشعر المنسوب
ًيف الديوان أبيات متنازعة مع عدد من الشعراء، لكننا مل نر اهتماما 

ّمر العلمي املهم، واملرة الوحيدة كانت إشارة يتيمة إىل أن القطعة ذا األ
، ومها بيتان فائيان نسبا إىل يوسف بن لؤلؤ ٦١، الواردة يف ص )١٨٤(

َّفوات الوفيات، وكان يفضل الرجوع إىل جمموع شعره، الذي : ي، يف الذهب
،  . بغداد، العدد  –ن علي حمفوظ يف جملة كلية اآلداب  حسي. مجعه د
ن نفسهما نسبا إىل حميي الدين بن قرناص يف خزانة  م مث إن البيتي١٩٦٨
  .األدب

ْ وأدرج هنا األبيات املنسوبة إىل بعض الشعراء مما فات احملققني َ ّ ّ ِ ُ .
  ):امللحق( مبا ورد يف – هنا –وابتدئ 

  . بيتان بائيان٥ القطعة -٩٦ ص -
مها ملحيي الدين بن قرناص : أقول

ُ
  .٤١٦الكشف والتنبيه : يف(  ه٦٧١ت (
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   بيتان ميميان يف الرحيان٨٢ القطعة – ١١٧ - ١١٦ ص -
ُوجملس راق من واش يكدره ُومن رقيب له باللوم إيالم   ٍ ٍ ْ ِ 
ِما فيه ساع سوى الساقي، وليس به  ُن الندامى سوى الرحيان منام بي   ٍ

ي. ورجع د  .١٠٧/ ١دور مطالع الب: ر الدين بن متيم إىل ِناظم يف تثبيته 
  .وهو مصدر متأخر

ما لسيف الدين املشد : أقول ّالصواب أ ُِ
وهو ثابت (:  ه٦٥٦ت (

ِالنسبة له يف ديوانه الذي حققته على خمطوطة اإلسكولایر  ُ ُ ْ َّ ، الورقة )٢٤٢: ثان(َ
أ، / ٣٩، الورقة )٢٩٠س . د/ ٥٤٥رقم ( ب وخمطوطة غوطا األملانية ١٣٠

  ).خمطوط (٢٤٦ص  – ١٩٧ القطعة -يف الديوان 
ّ، فض اخلتام ٢٣٦، متام املتون ٣٦٢/ ٢١الوايف بالوفيات : ًووردا أيضا يف

 حتفة ،٣٩/ ٥، أنوار الربيع ٣٣٨، إنسان العيون ١٠٦/ ٢، خزانة األدب ١٣٩
  ).ََُّر مرقم غي(الناصرية 

  ...على الندامى: عجز الثاين يف الديوان: ورواية
  ات،هي ثالثة أبي. ٨٥ القطعة - ١١٧ ص -

ٍومل أنس إذ زار احلبيب بروضة
ُ ُوقد غفلت عنا وشاة ولوام   َ ّ ٌ ّ ْ 

 َّإلينا وللنمام حويل إملام   أقول وطرف النرجس الغض شاخص
 ُن منام علينا، وحىت يف الرياحي   ٌن ّأيا رب حىت يف احلدائق أعي

ّاألبيات لصفي الدين احللي يف ديوانه : أقول  ،)م١٩٥٦النجف،  (٣٦٤ّ
ً بيت رابع يكون ثانيامع ٍ.  

ََّوأكاد أجزم أن الصفي تأثـر ببييت سيف الدين املشد ّ متام : ُْويـنظر. ّ
  .٢٣٦املتون 

  .بيتان ميميان، قاهلما يف الشبابة، من الطويل) ٨٣( القطعة – ١١٧ ص - 
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٤٤٥  

/ ٢فـوات الوفيات : هـما حمليي الدين بن عبد الظـاهر، ويف: أقـول
  .٣٨٨، ٧٢، خزانة األدب ١٤٢/ ٢٢، عيون التواريخ ١٨٥

، بيتان ميميان من الكامل باالعتماد على ٩٠ القطعة - ١١٨ ص -
  .٣٨٧/ ١خزانة األدب 

 إىل ابن حجة احلموي نفسه، ٢٨٨/ ١ُأقول نسبا يف املصدر نفسه 
  .٦٤ويف الشفاء يف بديع االكتفاء ) االكتفاء(باب يف 

ُنسبا إىل : ولأق.  ومها بيتان من اخلفيف،)١٠٣( القطعة - ١٢٢ ص - 
  .٢٦٨/ ١حميي الدين بن قرناص يف أنوار الربيع 

ناظم . ُالذي صنعه د) امللحق(هذا خبصوص نسبة الشعر املتدافع يف 
ََْرشيد، وكنا نأمل أن يتم فـرز هذه القطع حتت باب هو  ّ ْ يثبت بعد ) املنسوب(ّ

  .امللحق
 ْوعالوة على ذلك توجد قطع منسوبة وردت يف أصل خمطوطة منتخب

  .الصفدي، نذكرها لألمانة العلمية
  .الثقيل: ّ، بيتان داليان يف٦٩ القطعة – ٣٠ ص -

إحتاف : يف كتاب(  ه٦٧٨ت (أقول الثاين لناصر الدين بن النقيب 
ّالنبالء بأخبار الثقالء للسيوطي  ، ٤، مج ))عامل الكتب((، جملة ( ه٩١١ت (ّ

  .٩٣م، ص ١٩٨٣العدد األول، 
  .من الطويل: تان ميميان يف الناعورة بي٢٧٠، القطعة ٨٢ ص -

ِنسبا إىل ابن نباتة: َأقول ومل أجدمها يف ديوان . ٢٥٩ِيف خزانة األدب : ُ
  :ابن نباتة املصري

، نزهة األنام ٤٢/ ١، مطالع البدور ٢٨٨ووردا يف حلبة الكميت 
ا: ، ورواية صدر األول يف احللبة٦٦ وقد ضاع : زهة ويف الن. وقد حال لو
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٤٤٦ 

ا َّديوان ابن نباتة السعدي : ومها يف. لو   .٦٢٦/ ٢) املنسوب(ُ
  .، بيتان على قافية اهلاء، يف الدوالب)٣٠٦( القطعة -٩١ص 
ن إىل شاعر آخر مل َ ْ منسوبـي٢٥٩وردا يف خزانة األدب : أقول

َّيسم َ ُ
)V(.  

  .، بيتان رائيان يف روضة)٨٩( القطعة -٣٦ص 
َنسبت إىل ابن مني: أقول ِ ، ١٣٣ديوانه : يف(  ه٥٤٨ت (ر الطرابلسي  ُ

  .ب٧٢، الورقة ( ه٨٥٩ت (عن خمطوطة التذكرة للنواجي 
  عدم إثبات القراءة الصحيحة لألبيات

ًوتضم بيتا واحدا فقط. ٢ القطعة -١٣ ص - وهذا أمر غريب، . ً
ا تقع يف بيتي ن سقط أوهلما من األستاذ هالل ناجي، وأوردناه يف  والصحيح أ

  :، فقد ورد٤اين ورقمه أما الث). املستدرك(
ْكلفن تكرار احلروف فجمجمت ْفيها ومل تـفصح بغي   َ َ ْ  ِر الراء َ

ِكلفت بتكرار احلروف: (وصواب الصدر ، كما هو واضح يف صورة ...)ْ
  !الورقة األوىل من منتخب الصفدي

  :١٣ البيت -١٤ ص -
ا فوارة ًلو كنت إذ أبصر ّ َ ْ ُكالشمس يف أمواهها ألالء   َ

ِ َّ 
: ويعضد ذلك صورة. للشمس يف أمواهها ألالء: صواب العجز: ولأق

  .الورقة األوىل من منتخب الصفدي، ومصادر التخريج املثبتة أسفل القطعة
  :٦ البيت -١٤ ص -

                                                            
(V) ] حيسن ذكر هذه الفقرة حتت ، وَّمبا أن الشاعر مل يسم فال تنازع يف نسبة األبيات

لة/  اآلنف الذكر ))خترجيات جديدة((عنوان    ].ا
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٤٤٧  

ِإن الغزالة مع جالل قدرها َ ُأضحت ومن عشاقها احلرباء   َّ
ِ ِّ ُ ْ ْ 

ِإن الغزالة مع جاللة قدرها: (وصواب الصدر ْ َ و واضح يف ، كما ه)َّ
  . خمطوطة منتخب الصفدي

  :٣٨٩ البيت ٦٠ ص –
ًما زاره أيام نرجسه فـىت َ ِ ِإال وأجلسه يف أحداقه   َ ُ َ ّ 
، وعلى ما ورد يف )ِعلى أحداقه: (... ورواية العجز خمتلة، والصواب

  .مصادر التخريج نفسها
  :الملحق

  :ناظم رشيد البيت.  أثبت د٨٤ البيت -١٠٤ويف 
ْدم جرى من فواخت ذحبت َّ ُ  ُ منثورَّمن فوقها ريشهن   َ

ْمن فواخت ذحبت: (... ّوصواب الصدر ويؤكد ذلك كتاب معاهد ) ٍ
  .، وهو من مصادر ختريج القطعة١٠٢/ ٢التنصيص 
ا . ، رجع د٩٩ القطعة -١٢١ ص - ناظم إىل مصدر وحيد يف إثبا

  :ران عنده ، وورد البيتان األخي٣٥٩/ ٢١عيون التواريخ : هو
ًيا دهر حسبك ما أبقيت يل رمقا َ َ ْمن   ُ ً بعد بـعد وال روحا وال بدناِ ٍ ْ ُ 
ًأخذت عنه أيام الوصال نوى ِ  فال تزدنا على هذا فتظلمنا   َ

ًرا◌ يف النقل منه،  ُنفسه، فوجدت تغيي) عيون التواريخ: (ُوقد رجعت إىل ً
  ).ًبعد البعاد وال روحا وال بدنا: (ْإذ ورد عجز البيت األول

. صدر الثاين فهو خمتل وفيه ينكسر الوزن، وسببه عدم دقة النقلأما 
ًأخذت عدة أيام الوصال نوى: (وصوابه ِ ِ َ َّ َ.(  

ٌإن إثبات القراءة الصحيحة للمخطوطة والنقل الدقيق من املصادر أمر  َ ّ ّ
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٤٤٨ 

ٌضروري وواجب ٌّ.  
  أوهام وفوات األعالم والمواضع والمفردات

ْيفه ما ورد فيه من أعالم ومواضع ّناظم رشيد الديوان بتعر. خدم د ِ

  .ومفردات
ًأوال   :فقط، أوردهم يف حواشي الديوان، ويالحظ) أعالم(َّعرف مثانية : ّ
، وكان من ١٧ص (  ه٦٥٦ت ( ترجم لنور الدين اإلسعردي -١

] ٧٨ص [رمجة ثانية  ، مث أعاد الت٢٦٧/ ٣رمجة فوات الوفيات  مصادره يف الت
لشاعر ً وهكذا نرى تكرارا ال داعي له ٢٧١/ ٤ فوات الوفيات: وذكر أنه يف

ًواحد، واختالفا يف اجلزء والصحيفة لكتاب واحد أيضا والصواب  ً١ /
ِ وأضيف إىل مصادر ترمجته٢٧٦ -٢٧١  -١٨٩/ ٢٠عيون التواريخ : ُ
  .٢٨٤/ ٥، شذرات الذهب ٤١٤/ ٢ ق-١ّ، السلوك للمقريزي ١٩٣

ّ ابن سعيد املغريب٣١ّ عرف يف الصحيفة -٢ ْ، وذكر أن وفاته كانت َ َّ َ
  .١٠٣/ ٣، باالعتماد على كتاب فوات الوفيات  ه٦٧٣سنة 

َّر صحيح، ألنه مشرقي، والصواب أن  غي) الفوات(وما ورد يف : أقول ّ ََُّ
ّابن سعيد تويف سنة  ُ، وأكد ذلك مؤرخو املغرب، وهم أوثق يف تأرخيهم  ه٦٨٥َ َ َْ ْ ُ َ

ّألعالم املغرب، كاملقري  ِ ََّ
َ، وأيدهم من ٤٠/ ٣نفح الطيب : يف(  ه١٠٤١ت (

ِ ّ
َّ، ويؤكد ذلك أن ابن سعيد نفسه ذكر يف ( ه٩١١ت (املشارقة السيوطي 

ْ حادثة وقـعت سنة ١١٧ّالقدح املعلى : كتابه َ َ َ ْمما ينفي أن يكون قد .  ه٦٨١ً
  .)١٦(ً متاما ه٦٧٣تويف سنة 
َعرف د: ًثانيا وان، ْفقط وردت يف الدي) مواضع(ناظم مخسة . ََّ

ُجبل أحد : ومعظمها مشهورة، مثل ُ عاصمة (وصنعاء ) ٣٠جبل باملدينة (ُ
  )...٩٥اليمن 
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ويف الوقت نفسه أمهل مواضع أخرى أوردها الشاعر على سبيل التورية، 
ْثـورا: (مثل ْالغور( و١٠٠ البيت -١٠٦ص ) َ  البيت -١٢١ ص )١٧()َ
٢٤٢)VI(.  

مث  ،٤٣٦/ ٥لدان  بالرجوع إىل معجم الب٢٧ص ) ر يزيد(ّ عرف - ٢
. ٣٢٤/ ٥، ورجع إىل املصدر نفسه )٤اهلامش  (٤٩أعاد التعريف نفسه ص 

) ٣( يف اهلامش –رة نفسها  ّوالغريب يف هذا التكرار أنه كرر يف الصحيفة األخي
فهو ) معجم البلدان(َََالتعريف نفسه، أما ما ورد من صفحات اجلزء اخلامس من 

  .٤٣٦/ ٥ن، والصواب  ٌخمطوء يف املوضعي
  .ن قرية بدمشق يف البساتي: وهي] ٤١ص) [ن ربي الني(ّ عرف - ٣

  .ن يف وسط البساتي: ... والصواب
ٍوردت يف أبيات الديوان، ويالحظ أن مثان ) مفردات(ّعرف عشر : ًثالثا َّ َ ُ ِّ ْ َََ

ًمنها مل يـورد معها مصدرا هلا، وهي ِْ ، ٥٣، البحرة ٤٠، احلياصة ٣٨األطلس : (ُْ
  ).١٢٣، البيذق والفرزان ١٠٩، األذريون ١٠٣الشبابة ، ٨١الدسكرة 

. ))امللكة يف لعب الشطرنج((: ١٢٣) الفرزان(ره  والحظنا أنه ذكر يف تفسي
َّوالصواب أن . وهذا خطأ: أقول ّالوزير، وإال كيف يتفرزن اجلندي : هو) الفرزان(َ

ية والشرق مصطلح أوريب، ال عهد للعرب) امللكة(ّبل إن مصطلح . ؟)ملكة(ويغدو 

                                                            
(VI) ] البيتان مها:  

 جنده أصبح غورا   ر يل بستان كبي

 صار ثورا] قد[كبشه    دارت األيام حىت

ما ) جنده، كبشه(ي  ن كلمت تطابق يف البيتي: ا، غورارثو وليس مثة قرينة تدل على أ
لة/ موضعان   ].ا
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  .)١٨(امللك : ومكانه. به
َْويف الديوان كلمات أخرى حباجة إىل تـفسي ٍ ََّر، مل تسلط عليها األضواء أو  ٌ ُ

َّتـفسر َُ  !  
  العروض واألوزان

َّإن ظهور الديوان ساملا من العيوب يف األوزان أمر اهتم به احملققان الكرميان،  َ ْ ٌ َ ً َّ
ًعلى أنين وددت أن أقف قليال أما َ ِ ُ ْ ِ ٍم بعض ما شابه من هنات يف األوزان والعروضَ َُ:  

  :٦٣٢، البيت ٨٨ ص - 
ا ْوحبقك ناحت عليك أل َ َ ِفـقدت قوامك يف غصون البان   ِّ ْ َ َ َ 

َّوواضح أن البيت من الكامل، لكن صدره خمتل الوزن ّ.  
  :٦٣٤، البيت ٨٨ ص -

ْخصوا جفوين السهاد فلم أزل َ َ  ُأرعى النجوم وليلها يرعاين   ّ
ِخصوا جفوين بالسهاد: الصدر مكسور الوزن، وصوابهو ُّ َ...  
 من ١٤٤، البيت ١١٠ص :  من الوافر١٢٠، البيت ١٠٨ ص -

  :البسيط، وردا هكذا
ّ وسنشكر يوم هلو قد تقضى- ِبساقية تقابلنا بنهر   ٍ ٍ 
ِحتت الشعاع، أكاليل الطواويس   ُ وكأنه، ودروع املاء تشمله- ُ 

ما   .ن  من أوهلما، ليستقيم وزنا البيتيحذف الواو: وصوا
ً مل يكن دقيقا، يف – على الشطرين – مثة تدوير يف األبيات - ْ
  :موضعني
  :٥٩٨، البيت ٨٤ ص  -

ّبدأت بإخراج الضمـ  ِر وبعده عقد اللسانـ ي   ْ
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  .يف الصدر) ر الضمي(أن تكون الياء من : والصواب
  :٥٥٠، البيت ٧٩ ص -

َفخاف على أزهاره أن تصيبها ّالعيون فأضحى بالض   ْ َ ْ ََ ََُّباب ملثماُ ِ 
  .يف صدر البيت) العيون(من ) أل(ْأن تكون : والصواب
  :ملحق الديوان
َّللديوان ضم ) ًذيال(ًناظم رشيد ملحقا . صنع د قطعة يف ) ١٢١(َ

ْرقيمه، من خمتلف املصادر اليت رجع إليها، مما مل يرد يف أصل  ً بيتا، بت٢٨٤ ِ

  :ويالحظ على هذا امللحق. منتخب الصفدي
  : التكرار: ًأوال

ْن فيه كانتا قد وردتا سابقا يف منت الديوان،  من املؤسف تكرار مقطوعتي َ ً
  ََُْوال أدري كيف مل يـنتبه إىل ذلك؟

، وهي ثالثة أبيات المية من ]١١٥ص) [٧٨(القطعة : األولى
َّلعز، وخرجها ُنظمها الشاعر يف وكيل بدار القاضي بدمشق يدعى با) السريع( ِّ

َّوقد فاته أن هذه القطعة . خزانة األدب ومعاهد التنصيص وأنوار الربيع: على َُ
َفكان عليه أن حيذف . ٢٣١، القطعة ٧٢ْجاءت يف أصل الديوان ص  ْ

ّالقطعة املكررة  ّإىل املرة األوىل، مع مالحظة أنه ورد .  وينقل خترجيها–الثانية -َ
ا–طعة األصل  يف ق–ختريج اآلية املقتبسة  ، والصواب ١٧٨آل عمران :  إ

ن  للبيتي) أنوار الربيع: (كما أنه أمهل رواية. ١٧٣: هو ما ورد يف املرة الثانية
  .األول والثالث منها

َّخرجهما ) الكامل(، ومها بيتان من ١١٩ص ) ٩١(القطعة : الثانية
  .نزهة األنام: على 
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ا سبق أن ور ا يف امللحق خطأ، أل ّدت يف أصل الديوان ص ْوإثبا  ؛٨١ْ
  .   َّ، وقد خرجها هناك على املصدر نفسه، ومل ينتبه إىل تكرارها)٢٦٥(القطعة 

ًبيتا، يف ) ٢٧٩(ُوعلى هذا يكون العدد احلقيقي ألبيات امللحق 
  .قطعة) ١١٩(

  :الرجوع إلى مصادر حديثة: ًثانيا
ثة، ال جيوز يف حتقيق النصوص القدمية خترجيها على مراجع حدي

يف ِ املنقول عنه، لما – أو املطبوع –والصحيح الرجوع إىل األصل املخطوط 
ّذلك من حماذير، لعل أبرزها اخلطأ يف النقل، أو اإلسقاط املتعمد لبعضها 

موع ما خيالف هذا الشرط،..   . ولكننا جند يف امللحق ا
 َّ، وهي ستة أبيات مهزية، خمرجة على٩٦ ص –) ٣(ْفقد وردت القطعة 
  .للدكتور حممود رزق سليم) ن املماليك عصر سالطي(مرجع حديث وهو كتاب 
 بال ٤١٧الكشف والتنبيه : ن الرابع والسادس منها يف ُوقد وجدت البيتي
  :ومعهما بيت آخر، هو: عزو، وعجز السادس

 ِ اخللفاءَعةَأغصان البس خل   ُورقى خطيب العندليب منابر الـ
ري الدين– هنا –) املستدرك(ُْومل أثبته يف  ّ ألن الصفدي مل ينص على أنه  َّ.  
: ومها بيتان قافيان، رجع يف خترجيها إىل كتاب) ٧٠القطعة  (١١٣ويف ص 

  ً.األدب يف العصر اململوكي للدكتور حممد زغلول سالم، وهذا ال جيوز علميا

  :األخطاء المطبعية

َعلى الرغم من اجلهد الذي بذل يف تنقيح الديوان  ِ ُ من أخطاء الطباعة، ُّ
ِفثمة أخطاء أخرى مازالت عالقة به كالشوائب، أثرت سلبا يف معىن أبياته  ً ْ ّ

  :وهي على نوعني. ْوكسرت أوزانه
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ا: األول َِْأخطاء مطبعية واضحة يف تغيري بنـية الكلمة، وهذا جدول  ٌ:  

 الصواب اخلطأ رقم البيت الصحيفة الصواب اخلطأ رقم البيت الصحيفة
          ىأهو  أهدى  ٣  ٨
  ١١٩  ١٩٠  رقم البيت  ١٠٨  فقد  فقط  ٥٩  ٢٠
َأحد  اهلامش  ٣٠ ُأحد  َ   ّخط  ّحط  ١٨٤  ١١٥  ُ
  نارنا  نادنا  ٣٤  ١٤٦  ّالدوالب  ّالدالب  ١٥٧  ٣١
  املراجع  امراجع  )احملتوى(  ١٥١  َألقدامي  إلقدامي  ٢٣٢  ٤١
  خليل بن  خليل من  ٣٤مصدر   ١٣١  عيون  عيوان  )اهلامش(  ٤١
  ًصاحبا  ًصباحا  ٢٧٠  ٤٥  صفار  صغار  ٧٨/ ٢٦٣  ١٠٣/ ٤٥
  غصون  غضون  ٢٤٥  ١٢٢  ْال حتقرن  ال حتتقرن  )اهلامش(  ٤٦
  أيام عهد الصبا  أيام الصبا  )اهلامش(  ٤٤  َكنت  ُكنت  ٥٦٥  ٨٠

          ُاجلمال  َاجلمال  ٩١  ١٠٥
          ّمتل  ّحتل  ١٠٦  ١٠٦
         ٣٦١/ ٢١  ٣٢١/ ٢١  )التخريج(  ١٠٠

  
َّأخطاء مطبعية أخلت : الثاني َ َ ٌ َبوزن األبيات، عن طريق حتريفها، أو سقوطها، ٌ

  :رجعنا يف تصحيحها إىل مظان ورودها
  ٧٦ البيت -٢١ ص -

ْ خبتإذاُلقد قام عذر النار عندي  ا من مس برد الشتا ما يب   ََ ِألن  ِّ َّ 
  ٤٠٣ البيت -٦٢وص 

ّوما امحر خد الورد إال  ّ ِـمنثور يلطم خده بكفوفه    غدا الـإذاََّْ ُ َّ َ ُ 
  . )VII()إذا(ًبدال من ) ْإذ: (وصواب املوضعني

  :٢٩٦ البيت – ٤٩ ص - 
ُوأصبح خيطر بيننا ِوذاك النثار على رأسه   َ ِ ُ ِّ 
                                                            

(VII)  ]لة/ حبذف الواو) ّما امحر(و    ].ا
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ُوصحيحه. من الصدر) ما(ْوسقطت    وأصبح خيطر ما بيننا : ُ
  :١٠٠ البيت -١٠٦ص 

ُكبشه صار ثورا   دارت األيام حىت ُ 
  ُكبشه قد صار ثورا: من العجز، فيكون الصواب) قد(ْإذ سقطت 

  :١٢١ البيت – ١٠٨ ص -
ًوطرف يفوق الربق لونا وسرعة ً ُ ٌ ْ  ْفكالصخر إذ يهوي وكاملاء جيري   ِ

  .ْوكاملاء إذ جيري:... من العجز، فيكون الصواب) إذ(فالواضح سقوط 

  
*  *  *  
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  المصادر والفهارس
اية الديوان قائمة املصادر واملراجع، اليت رجع إلي َوضعت يف   ناظم. ها دِ

ً كتابا، ٣٧ وبلغت –يف حتقيق الديوان وختريج نصوصه، منها كتابان خمطوطان 
  .ِبرتقيمه

  :ويالحظ ما يأيت
  : السهو عن إثبات مخسة كتب وردت يف هوامش العمل، وهي-١
، ١٠٧ ورد ص –) ديوان ابن املعتز(، ٤٦ورد ص - )اإلفادة واالعتبار(

) املعجم الوسيط(، ٤٨ ورد ص –) سرح العيون يف شرح رسالة ابن زيدون(
  .٧٩ورد ص ) نزهة اجلليس(، ٨٣ورد ص 
أنه اعتمد على طبعة :  االعتماد على طبعات غري علمية، من ذلك-٢
ّالبن حجة احلموي، وأمهل نشرة عصام ) خزانة األدب(هـ من ١٣٠٤القاهرة 

) نزهة األنام(م، جبزأين، ورجع إىل كتاب ١٩٨٧شعيتو الصادرة يف بريوت 
هـ، وترك النشرة اليت صدرت يف بريوت، دار ١٣٤١للبدري بطبعة القاهرة 

  .م١٩٨٦الرائد العريب، 
ل منه، ) نفحة الرحيانة( جاء اسم كتاب -٣ على أنه رجع إليه و

ّوالصحيح أنه مل يرجع إليه على اإلطالق، وإال ملا فاته بعض قطع الشعر اليت 
َ فالصواب أنه رجع إىل ًوردت فيه، فضال عن خترجيات أخرى لشعره، َ َ رحيانة (ََّ

  !!للخفاجي) ّاأللبا

  
*  *  *  
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٤٥٦ 

  الفهارس العامة
فهرس : ّصنع فهارس الديوان األستاذ حسن عريبـي اخلالدي، وتضم

  .قوايف الديوان، قوايف ملحق الديوان، األعالم، البلدان واألماكن
  :ويالحظ عليها

قه، فهما واحد، ّ كنت أحبذ عدم الفصل بني قوايف الديوان وملح-١
َّوكان بإمكانه أن يضع جنما، أو أية عالمة، أمام كل قطعة من قطع  ً َ َ َ ْ ِ ) امللحق(ِ

ّ، ولو وحدمها يف فهرس واحد الكتشف القطعتني )األصل(ِلتمييـزها عن قطع 
  ).امللحق(ّاملكررتني يف 

ْمث إن الرتتيب مل يكن على وفق املراعاة بالساكن مث املفتوح مث املضموم  َ ّ
  .بل سار على ترتيب الصفدي، وهو مضطرب. مث املكسور، مث املنتهي باهلاء

  .٩١أبو متام : - على صغره – سقط من فهرس األعالم -٢
يف فهرس البلدان ) ر يزيد( اخلاصة بـ ٤٩ مل يثبت رقم الصحيفة -٣

ُواألمكنة، كما مل يذكر   .)VIII(١٢١، الغور ١٠٦ثورا : ْ
التشبيهات، مثل النجوم، النهر، الليل، ُّ الديوان يعج باألوصاف و- ٤

ًلكننا مل نر فهرسا ... السجادة، الشمعة، الساقية، وأنواع األشجار والورود
ِ، وهو فهرس مهم جدا، ال غىن عنه يف هذا الديوان)األوصاف(ًخاصا بتلك  ً.  
  المستدرك

جيعل .. ّإن عدم وصول خمطوطة ديوان الشاعر إلينا، بل خمتارات منه
ًضة للنقص، ومن مث يكون االستدراك عليه ضروريا، ليكون ذيال له العمل عر ً ََّ
  .َّوصلة وتتمة

                                                            
(VIII) ]  لة السالف رقم   ].VIانظر تعليق ا
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٤٥٧  

قطعة ) ٢٦(ّلذا، فبعد البحث والتقصي والتنقري، استطعنا الظفر بـ 
ا ) ٥٠(للشاعر، جمموعها  ، وردت يف )ديوان جميـر الدين ابن متيم(ًبيتا، أخل 

 وهو كتاب ،)هـ٨٥٩ت (اجي للنو) حلبة الكميت: (مظان خمتلفة، لعل أمهها
ا) ١٦(َّمطبوع ومشهور، ضم    .ًبيتا، انفرد 

ًللصفدي، فضال ) ١٩) (الكشف والتنبيه: (أبيات يف) ٦(وعثرنا على  ْ َ
أعيان (و) نفحة الرحيانة(وأخرى يف ) خزانة األدب: (ْ أبيات وردت يف٤عن 
  ).نفحات األزهار(و) ديوان الصبابة(و) الطراز املوشى(، و)العصر

أبيات من ثالث قطع للشاعر، ) ٦(ّوالغريب أن الديوان مل ترد فيه 
ُالبن معصوم املدين، على الرغم من أنه مثبت يف ) أنوار الربيع(ّضمها كتاب  ّ

  !!قائمة املصادر واملراجع
ََّعلى الديوان، وقد رتبناه على وفق القوايف، مع ) املستدرك(ويف أدناه 

علمية لكل قطعة منه، عالوة على نسبة ذكر حبور الشعر، والتخرجيات ال
ا، وهو أمر فات حمققي وناشري الكتب اليت  ّاألشعار املضمنة إىل أصحا

  .وردت فيها، وكذلك القطع املنسوبة إىل الشعراء اآلخرين
]١[  

: ً، البيت اآليت، ويكون ثالثا١٣ ص –) ٢( ومما يستدرك على القطعة 
  )الكامل(

َورق مطوقة كأن هديلها َّ ٌ ِتـردده خرير املاء( )    ُْ ُ ُ ُّ ََ 
  .خمطوطة الصفدي لشعر جمري الدين، الورقة األوىل: التخريج

]٢[  
ْمما يستدرك على القطعة    )الكامل: (ًمن امللحق، البيت اآليت ويكون ثالثا) ٢(ُ
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ّانظر إىل الروض النضري كأمنا ِ ّ ِ ْ ُنشرت عليه مالءة خضراء   ْ ٌ ُ ْ َ
ِ ُ 

  .٢٦٦ الكشف والتنبيه: التخريج
]٣[  

  )الوافر: (وقال
َّأحتسبين أتوب عن احلميا ُ ُ ُوللمنثور يف شريب نصيب   َْ ُ 
ّوكيف أتوب عنه وكل كفٍ  ُّ ُ َْ ُله تدعو بأين ال أتوب؟   ُ َ 

  .٣١٩ الكشف والتنبيه :التخريج
]٤[  

  )جمزوء الرمل: (وقال
ِأقتنـي كل مليح   ٌأنا للطائر سجن َ َْ 

ُُضب البان ضلوعيُق ُ ِومحام األيك روحي   ُ َ ُ 
  .٣٦٦ حلبة الكميت :التخريج

، مطالع ٩٠/ ٢٢الوايف بالوفيات : ُونسبا إىل سيف الدين املشد يف
  . الذيل– ٤٧٣ب، ديوانه ٣٢، سلوك السنن ٧٣/ ١البدور 

]٥[  
  )الوافر: (وقال جميـر الدين بن متيم

ُجعلت وقد علوت على البـرايا ُوصار إىل اجلميل لك ارتياح   ُ َ َ 
ٍأردد منك طريف يف مساء ُ ّ  ُكواكبها خصائلك املالح   ُ

  .٨١الكشف والتنبيه : التخريج
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٤٥٩  

]٦[  
  )الطويل: (قال يف شكوى الزمان وذم أهله
ًتعبدت أصنام الزمان جهالة َّ ُ ُوضيـعت عمري عند من ال له عند   َّ ْ َ ُ ْ ََّ َ 
َفما فيهم إال يعوق فـق َ ٌ ُُدتهّ ُّوال يـرجتى منهم يغوث وال ود   ْ ُ ُْ 

  .١٨/ ٥أنوار الربيع : التخريج
تعبدت أصنام :  ورواية األول فيه١١٣جوهر الكنـز : ومها بال عزو يف
  .فما منهم: األنام، ورواية صدر الثاين

]٧[  
  )الكامل: (جميـر الدين بن متيم

ٍبعثت بنـرجسة إيل ووردة
ّ

ٍ ْ أفديها -ُففهمت   ْ ِ َ حقيقة قصدها–ْ ِْ َ َ َ 
ْملا تـعذرت الزيارة أرسلت ُ ِ َ َّ َ َ ّ

ّإيل وخدِ هاَتشبيه ناظرها     َ َ َّ 
ت (والبيتان جلمال الدين ابن مطروح . ٢٣١ حلبة الكميت :التخريج

وبال عزو يف حدائق األنوار . ١٣٨ن  جودة أمي. يف ديوانه بتحقيق د(  ه٦٤٩
١٩٣.  

]٨[  
  )البسيط: (ر الدين بن متيم ُر جمي األمي

َفعل الكرام، فما أصغى   ُملا عذلت خليلي يف املدام ويف ْ َْ  ْ وما ازدجراِ
ًن رآين مسعه رجبا علمت حي ُأن احملرم يبقى بعده صفرا   ُ َ َّ َّ 

  .٣٨١ حلبة الكميت :التخريج
]٩[  

  )جمزوء الرجز: (ّر الدين بن متيم يف طوافة ُجمي
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٤٦٠ 

ُلينة األعطاف ال  ِينكر فضل قدرها   ّ ْ َ َُ ْ ُ َ ُ 
ا يف طيهاَح َِّيا ا يف نشرها   ُ ِومو ْ َ ُ 

  .٢٠٧ حلبة الكميت :التخريج
  . الذيل-٤٧٦ديوانه : ومها لسيف الدين املشد يف

] ١٠[  
  )البسيط: (قال

ًانظر إىل قضب النارنج حاملة ِ ُ ُ ْ ُزمردا وعقيقا صاغه املطر   ْ ُ َ ً ً ُُّ
)٢٠( 

ِكأن موسى كليم اهللا أقبسها
َ ُنارا وجر عليها ذيله اخلضر   ّ

ِ َ ُ َ َّ َ َ ً 
  .٦٠/ ١ّ الطراز املوشى :خريجالت

ْ، حلبة الكميت ٣٤٣الكشف والتنبيه : والبيتان بال عزو يف ، أنوار ٢٦٤َ
اية األرب ٣٤/ ٥الربيع  َََوقد ورد البيت األول . -  مع بيت ثالث- ١١٢/ ١١، 

  ).امللحق (٢٨٣/ ٣شعره : ز يف ونسبا البن املعت. فيها باختالف شديد
] ١١[  

  )الطويل: (قال
ًبودي أرى يف خدمة الصدر دائما ِ ّ ِ ُ ِ فيه ما تـبـقى من العمرُوأنفق   ّ َّ ََ 
ًوأصحبه حىت املمات منـعما ّ َُ ِكفى شرفا أدعى به صاحب الصدر   ُ َّ ِ ُ ً َ َ 

  .١٨/ ٥ أنوار الربيع :التخريج
  .  الذيل-٤٧٥ديوانه : ومها لسيف الدين املشد يف

  .١١٣ز  جوهر الكن: وبال عزو يف
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]١٢[  
  )يلالطو: (قال

ّ وقالوا بدا خط العذار خبده-١ ُفأضحى سعيد اخلدِ ، وهو معذر   ُّ َّ َ ُ ّ َ 
ُخيال الشعر ما قد رأيتم: ُ فقلت-٢ ْ ََُُّفإن صح ذاك اخلد فهو مزور   َ ّ َّ ْ 

  .٧٦/ ٢ خزانة األدب :التخريج
  .١١٢ز  جوهر الكن: واألول فقط بال عزو يف

]١٣[  
  )املتقارب: (قال

ُوما فعلته كؤوس    ْ أموالي أشكو إليك اخلمار-١ ُ ْالعقارْ ُ 
ْ وجور السقاة الذي مل يـزل-٢ ََ َِ

ُ َ ْ ْي الكواكب وسط النهار ُيرين   َ َ َ 
  .٦٥/ ٥ أعيان العصر وأعوان النصر :التخريج

] ١٤[  
  )الطويل: (ر الدين بن متيم قال جمي

ْ ونيلوفر مازال طريف مذ رأى-١ ِحماسنه يهواه دون األزاهر   ُ ََ َ ُ ُ َ 
َْ إذا ما أمالته املياه حسبتها-٢ ِ َ ُ ِدروعا بدت منها أصول خناجر   ْ ُ ُ ِ ْ َ َ ً 

  .٢٥٣حلبة الكميت : التخريج
]١٥[  

  )الكامل: (ًوقال أيضا
ُّ ولقد ذكرتك والصوارم ملع-١ ّ ُمن حولنا والسمهرية شرع   ُ َُّ َُّ َّ 
ُشوق إليك تضيق عنه األضلع   اّ وعلى مكافحة العدو ففي احلش-٢ ُ 
َّ ومن الصبا وهلم جرا شيمت-٣ َّ ُحفظ الوداد فكيف عنه أرجع؟   ي ِّ ُ ِ ُ 
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  .٢٦٣ديوان الصبابة : التخريج
  .١٧٥ - ١٧٤والقطعة جلمال الدين بن مطروح يف ديوانه 

]١٦[  
تث:  (قال   )ا

ً وكيف أخفي غراما-١  ن ضلوعي أقام بي   ُ
 والذاريات دموعي   ُ واملرسالت جفوين-٢

  .١٨/ ٥أنوار الربيع : يجالتخر
] ١٧[  

تث: (قال   )ا
َن صرفت وحاشاِ  لئ-١ ِْ ُ ْر تصرف َك، فالدناني   ْ َ ُْ ُ 
ً وما اعتقلت كرميا-٢ َ ْ ْإال وأنت مثقف   ُِ َّ ّ 

  .وهي نسبة خمطوءة. ١٨/ ٥ أنوار الربيع :التخريج
، عن خمطوطة االسكولایر ٢٢٢ديوانه : ّلسيف الدين املشد، يف: ومها

 ويف النجوم .٣٩ ب، املخطوطة التيمورية ٢٦ ب، خمطوطة غوطا األملانية ١٢٢
ّ، فض اخلتام ٣٦٥/ ٢١، الوايف بالوفيات ٢٣٢الزاهرة يف حلى حضرة القاهرة 

  .٤٠ – ٣٩/ ١، أنوار الربيع ١٠٧/ ٢، خزانة األدب ١٣٩
  .٧٠متام املتون : ومها بال عزو يف

]١٨[  
  )الطويل: (جوّقال يف شخص امسه عثمان يهدده باهل

ًتوعدت يا عثمان باهلجو شاعرا ِ َ ْ ُُسيوليك هجوا عاره ليس ينجلي   َّ ً َ 
ِفخذه قصيدا قد أتت من حممد
ّ ْ ً َُ ْ ِكجلمود صخر حطه السيل من عل(   ُ ُ ُّ ٍ()٢١( 
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  .٨٧/ ٢ خزانة األدب :التخريج
]١٩[  

  )الطويل: (وقال
ُحوى اللهو قدما وهو ريان ناعم   عاد السرور، ألنهٍوعود به  ُ ّ ً ْ ِ َّ َ َ 

ِيغرد يف تضريبه، فكأنه ُ ُيعيد لنا ما لقنته احلمائم   ّ ُ ْ ّ ُ 
  .٢٠١ حلبة الكميت :التخريج

] ٢٠[  
  )الكامل: (قال ابن متيم
ُّن أنكرت الظبا ُولقد ذكرتك حي ِأغمادها وتعارفت يف اهلام   ِ ْ َ 

َوالنَّبل من خلل الغب َ ُ ِمنـهل قطر من فروج غمام   َُار كأنهْ ِ ٍ ْ َ ُّ َ ُْ 
ِفاستصغرت عيناي أفواج العدا َ ْ ًواملوت خلفي تارة وأمامي   ْ ُ 

  .٢٤٥/ ٤نفحة الرحيانة : التخريج
]٢١[  

  )الطويل: (ًقال ابن متيم مضمنا
ُومعشر عذلوا ملا ركبت على ّ

َ َ ُأحوى حماسنه، قـبحن فعلهم   ٍ ُ َ َ ْ ََّ ُ َْ َ 
ْدع  ُلو استطعت ركبت الناس كلهم(   ٌي رجل يعذلوا ما استطاعوا إننَ َُ َّ ُ ُ ْ()٢٢( 

  .٢٨٧ديوان الصبابة : التخريج
] ٢٢[  

  )الطويل: (قال ابن متيم
ِوطبٍ  حبديث عن ندمي مساعد ٍ ّ

ِوساقية سن املراهق للحلم    ّ ٍ)IX( 

                                                            
(IX) ]  ٍوطب حديث(واب ختل بالوزن، ولعل الص) ّوطبٍ  حبديث(رواية لة)/ ّ   ].ا
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٤٦٤ 

ا ّضعيفة كر الطرف حتسب أ ُ َّ
ِقريبة عهد باإلفاقة من سقم   ِ ْ ِ ٍ ُ 

  .١٥٩حلبة الكميت : التخريج
] ٢٣[  

  )الكامل: ( متيمقال ابن
ّعابوا التلجلج يف لسان معذيب ُفأجبتـهم للصب فيه بيان   َ ِّ ْ ُ ُ 
ُإن الذي يـنشي احلديث لسانه، َ ُْ ُولسانه من ريقه سكران   َّ ِ ُُ 

  .٦٦٥/ ٢ نفحة الرحيانة :التخريج
]٢٤[  

  )الطويل: (ً امللحق، البيت اآليت، ويكون ثانيا- ٩٧ُمما يستدرك على القطعة 
ًأال فانظروا منه بنانا خمضبا ًّ  )٢٣()ُن ضوب البنان مييوليس ملخ(   َُ

  ٣٢٠الكشف والتنبيه : التخريج
]٢٥[  

  )املتقارب: (ُوقال ابن متيم
َسوى الصرف، فهو اهلن   )X(ي ندميي ال تسقن  ْي َّ

ًودع كأسها أطلسا َ َ ْوال تسقن   َ ْي مع دين َ ْ َ 
  .١٦٢حلبة الكميت : التخريج

] ٢٦[  
  )الكامل: (ر الدين بن متيم قال جمي

ِيا حمرقا بالنار وجه حمبه ِِّ ُ َُ ْ َ ُمهال فإن مدامعي تطفيه   ً َّ ً 
ا جسدي وكل جوارحي َّأحرق  َ ْواحرص على قلب   ْ ِي فإنك فيه ْ َ َّ! 

                                                            
(X) ]  لة)/ ي ندميي فال تسقن(ختل بالوزن، ولعل الصواب فيه ) ي ندميي ال تسقن(رواية   ].ا
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  .١٠ُنفحات األزهار: التخريج
  وبعد،

، )ر الدين ابن متيم ديوان جمي(فكانت تلك نظرات نقدية حتقيقية يف 
ٍعناها مبستدرك مهم، كتبناها وحبثنا فيها، بعد جهود شاقة وسعي حثيث، ْأتب ْ َ ُ

  .ُكنت أصل الليل بالنهار، يف بضع شهور حىت استوت يف هذه الصحائف
ْوما فعلته كان من أجل أن يكون الديوان على درجة من اإلتقان، إذ  ٍ ِّ ْ ُ ُ

ِالبد للتعاضد على رأب صدعه وإصالح خلله ورفع آثار  َْ ِ ِ ْ َّالوهم والسهو فيهَُّ َ .
َومل يكن وكدي التقليل من جهد حمققيه، فهما فارسان جمليان، خدما العربية  َ َ َِّ َُ ُِ َْ ِّ ْ

ا بقبول حسن، فهي منهما وإليهما كثي ما سيتقبال ٍرا، وأحسب أ ٍ َ ً.  
ّوالحمد هللا رب العالمي   ن ُ

  

*  *  *  
  الحواشي

  . ه١٤٢٢/ ٢/ ٢٣ و١/ ٢٧م، املوافق ٢٠٠١/ ٥/ ١٦ و٤/ ٢١البغدادية، ) العراق( جريدة )١(
  . ه١٤٢٢/ ٤/ ١م، املوافق ٢٠٠١/ ٦/ ٢٣: جريدة العراق) ٢(
توجد نسخ من هذه املنتخبات األربعة يف مكتبة أياصوفيا، ولدى األستاذ هالل ) ٣(

  .ناجي صور منها
ُحققه وأكمله األستاذ حممد نايف الدليمي، املوصل ) ٤( َ َّ   .م١٩٧٩َ
م ونالت درجة االمتياز ٢٠٠٠/ ٩/ ٢٥م، ونوقشت يف ١٩٩٨آب سجلتها يف ) ٥(

ْوضمت  َّ   ً. بيتا٣٦٨٢َ
  .٤١١، ٤٠١، ٢٦٨، ١٩٢، ٧٠، ٤٠/ ٢الغيث املسجم ) ٦(
  .٦٥/ ٥أعيان العصر وأعوان النصر ) ٧(
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، معجم ٣٠٧/ ١٣البداية والنهاية . ًوينظر يف هذا أيضا. ٤١٤/ ١ّرحيانة األلبا ) ٨(
  .١١٧/ ١٢ن  املؤلفي

  .٩٠، ٨٦، ١٦ر الدين بن متيم  ديوان جمي) ٩(
  .٥٦، ٣٨ر الدين بن متيم  ديوان جمي) ١٠(
  .١٣، ١١ر الدين بن متيم  ديوان جمي) ١١(
) السماح(رجم للشاعر، يف حتقيقه كتاب  نوري القيسي مل يت. َّمن املؤسف أن د) ١٢(

  !!ره، فهو جمهول عنده هذا، على الرغم من أنه ترجم لغي
  .٤٦؛ القطعة ١٠٧ر الدين بن متيم  ان جميديو) ١٣(
  .١١٤، ٩١، ٨٧، ٨١، ٧٤، ٤٣ر الدين بن متيم  ديوان جمي) ١٤(
  .١١٦، ١٠٧، ٩١، ٧٩، ٤٣، ٣٦، ٣٤، ١٨ر الدين بن متيم  ديوان جمي) ١٥(
  ٧م، ص ١٩٩٨، ٣٢ابن سعد األندلسي حياته وشعره، جملة آداب املستنصرية، العدد ) ١٦(
  .٨٦/ ٢م بدمشق، معجم البلدان ر عظي: ثورا) ١٧(

/ ٤، معجم البلدان )XI(ن بيت املقدس والقدس هو غور األردن، بي: الغور  
٢١٧.  

  .٩٩ر  تاريخ الشطرنج الكبي) ١٨(
اية ص ) ١٩( ُبيتان على قافية الفاء، فذكر األستاذ ) الكشف والتنبيه( من ٣١٩ورد يف 

ما ديوان ((: ِهالل ناجي يف حتقيقه له والصحيح . ))ِر الدين وملحقه ُجميَّأخل 
ما وردا فيه ص  َأن الصفدي قدم وأخر ) اخلطأ(، وسبب هذا ١٨٧ برقم ٦٢أ َّ َ َّ َ ّ

  !ِيف حريف الفاء والقاف عند ترتيبه ملنتخبه من شعر الشاعر
  .ُصاغها املطر: الطراز املوشَّى) ٢٠(
َّمكر مفرٍ : (، وصدره١٩العجز المرئ القيس يف ديوانه ) ٢١( ً مقبل مدبر معاٍِّ َ ُ ٍُ ٍ ِ ومل ). ْ

ِّيشر إىل ذلك حمقق الكتاب ُ.  

                                                            
(XI)  ] غور األردن بالشام بني البيت املقدس : والغور )٤/٢١٧(ورد يف معجم البلدان

لة السابق رقم  لة) / VI(ودمشق وانظر تعليق ا   ].ا
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َُُّي، وتتمته  العجز هو صدر بيت للمتنب) ٢٢( ْومل يشر إليه ). ُإىل سعيد بن عبد اهللا بعرانا(َِ ِ ُ
َّحمقق ديوان الصبابة ِّ!  

َّلكثـري عزة، يف: العجز هو) ٢٣( َِّ َ، ونسب إىل قيس بن ذريح، يف١٨٦ديوانه : ُ
ِ  شعره: ُ

َوان حلفت ال ينقض النأي عهدها: (، وصدره١٥٠ َْ َ ُ ُ ْ ْومل يشر إىل ذلك حمقق ). ْ ِ ُ
  .ْالكتاب الذي وردت فيه هذه القطعة

*  *  *  
  المصادر والمراجع

سامي مكي العاين، جملة آداب املستنصرية، . د:  ابن سعيد األندلسي، حياته وشعره- 
  .م، مستل١٩٩٨، ٣٢العدد 

عبد العزيز املانع، جملة . ، حتقيق د( ه٩١١ت(السيوطي : الثقالء إحتاف النبالء بأخبار - 
  .م١٩٨٣، العدد األول، ٤عامل الكتب، الرياض، مج 

علي أبو زيد وزمالئه، . ، حتقيق د( ه٧٦٤ت (للصفدي :  أعيان العصر وأعوان النَّصر- 
  .م١٩٩٨دار الفكر، دمشق، 

مع ( ه٨٥٦ت (ذيبة ابن أيب ع: ر سادس القرون  إنسان العيون يف مشاهي-  ، خمطوطة ا
  .١٠٨٣ّالعلمي العراقي، رقم 

، حتقيق شاكر هادي ( ه١١٢٠ت (ابن معصوم املدين : َّ أنوار الربيع يف أنواع البديع- 
  .م١٩٦٩ - م١٩٦٨، النجف األشرف، ١شكر، مط النعمان، ط

  .م١٩٩٩ بغداد، ر أمحد القيسي، دار الشؤون الثقافية العامة، زهي: ر  تأريخ الشطرنج الكبي- 
، ( ه١٠٣٨ت (إبراهيم بن عبد الرمحن اخلياري املدين :  حتفة األدباء وسلوة الغرباء- 

  .م١٩٨٠ - م١٩٧٩رجاء حممود السامرائي، بغداد، دار احلرية للطباعة، . حتقيق د
  . ه١٢٧٨ي، إيران،  رزا أبو القاسم حممد األصفهاين الرشت مي:  حتفة الناصرية يف الفنون األدبية- 
  . ه١٣٢١، القاهرة، ١، ط( ه٧٦٤ت (خليل بن ايبك الصفدي : ُ تشنيف السمع بإنسكاب الدمع- 
الصفدي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، :  متام املتون يف شرح رسالة ابن زيدون- 

  .م١٩٦٩ -  ه١٣٨٩القاهرة، 
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  . ه١٤٢٢ –م ٢٠٠١/ ٥/ ١٦ و٤/ ٢١ البغدادية، –) العراق( جريدة - 
  .م١٩٨٠زكي ذاكر العاين، بغداد، دار احلرية للطباعة، : ياته وشعره احلارثي، ح- 
، مصر، ( ه٨٥٩(النواجي : ْ حلبة الكميت يف األدب والنوادر املتعلقة باخلمريات- 

  .م١٨٥٩ -  ه١٢٢٧
عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن، . ، حتقيق د)  ه٢٣١ت (أبو متام الطائي :  احلماسة- 

  .م١٩٨١ -  ه١٤٠١إلسالمية، جامعة اإلمام حممد بن سعود ا
، شرح عصام شعيتو، دار ( ه٨٣٧ت (ابن حجة احلموي : ِ خزانة األدب وغاية األرب- 

  .م١٩٨٧روت،  ، بي١ومكتبة اهلالل، ط
حممد قاسم مصطفى، دار الرشيد للنشر، . ، حتقيق د( ه٥٤٤ت (َّ ديوان األرجاين - 

  .م١٩٨١بغداد، 
قيق حممد عبد اخلالق، وزارة املعارف اهلندية، ، حت( ه٦٠٨ت ( ديوان ابن سناء امللك - 

  .م١٩٥٨ -  ه١٣٧٧
عمر عبد السالم تدمري، . ّ، مجعه وقدم له د(  ه٥٤٨ت (ر الطرابلسي   ديوان ابن مني- 

  .م١٩٨٦، ١ طرابلس، ط–روت  بي
ر مهدي الطائي، بغداد،  ، حتقيق عبد األمي( ه٤٠٥ت ( ديوان ابن نباته السعدي - 

  .م١٩٧٧ -  ه١٣٩٧
ََُ، نشره( ه٧٦٨ت ( ديوان ابن نباته املصري -    .روت حممد القلقيلي، دار إحياء الرتاث العريب، بي: َ
  .م١٩٦٣حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، :  ديوان امرئ القيس- 
  .م١٩٦٠حتقيق حممد الطاهر بن عاشور، القاهرة، جلنة التأليف والنشر، :  ديوان بشار بن برد- 
  .م١٩٧٣مجع وحتقيق سلمان داود القرغويل، وجبار تعبان جاسم، النجف، : ً ديوان تأبط شرا - 
، حتقيق مكي السيد ( ه٥٧٤ت ( ديوان احليص بيص، سعد بن حممد بن الصيفي - 

  .م١٩٧٤جاسم وشاكر هادي شكر، بغداد، وزارة اإلعالم، دار احلرية للطباعة، 
: دراسة وحتقيق وتذييل(  ه٦٥٦ت ( عمر بن قزل  ديوان سيف الدين املشد، علي بن- 

  .م٢٠٠٠ربية،  ر، جامعة بابل، كلية الت عباس هاين اجلراخ، رسالة ماجستي
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حممد زغلول سالم، . ، تصحيح د)هـ٧٧٦(ابن أيب حجلة التلمساين :  ديوان الصبابة- 
  .م١٩٨٧اإلسكندرية، 

  .م١٩٥٧ة، النجف األشرف، ، قوبل على نسخ خطي( ه٧٥٠ت ( ديوان صفي الدين احللي - 
ُ، مجعه وحققه د( ه٦٤٩ت ( ديوان الصاحب مجال الدين بن مطروح -  َ ن،  جودة أمي. ّ

  .م١٩٨٩دار الثقافة العربية، القاهرة، 
  .م١٩٧٠روت،  إحسان عباس، دار الثقافة، بي. مجع وحتقيق د: ر عزة  ديوان كثي- 
  .فراج، دار مصر للطباعةمجع وحتقيق عبد الستار أمحد :  ديوان جمنون ليلى- 
روت،  ناظم رشيد، بي.د. ، حتقيق هالل ناجي وأ( ه٦٨٤ت  (الدين بن متيم ر جمي ديوان - 

  .م١٩٩٩عامل الكتب، 
، حتقيق عبد الفتاح حممد احللو، ( ه١٠٦٩ت (شهاب الدين اخلفاجي :  رحيانة األلبا- 

  .م١٩٦٧القاهرة، 
 –رة خمطوطة مكتبة كلية اآلداب النواجي، مصو: ن إىل وصف السكن  سلوك السن- 

  .١٢٣٠بغداد، رقم 
، نشره حممد مصطفى زيادة، القاهرة، ( ه٨٤٥ت (املقريزي :  السلوك ملعرفة دول امللوك- 

  .م١٩٣٦
أنور أبو سويلم، وماجد اجلعافرة، جملة . ّالسيوطي، حتقيق د:  السماح يف أخبار الرماح- 

حتقيق . م١٩٨٩ -  ه١٤١٠سنة الثالثة عشرة، ، ال٣٧جممع اللغة العربية األردين، العدد 
  . ه١٤٠٤م؛ ١٩٨٣، ٤، العدد ١٢ّنوري محودي القيسي، جملة املورد . د
ْ شذرات الذهب يف أخبار من ذهب-  ، مكتبة ( ه١٠٨٩ت (عبد احلي احلنبلي : َ

  . ه١٣٥١القدسي، 
َُّ محودان، َّعلي املفضل. ، حتقيق د( ه٤٧٦ت (ري   شرح محاسة أيب متام لألعلم الشنتم- 

  .م١٩٩٢ -  ه١٤١٣، ١ لبنان، ط- ُمركز مجعة املاجد، ديب، دار الفكر املعاصر
ُوضعه عبد الرمحن الب: ي  شرح ديوان املتنب-  َ َ   .م١٩٨٣روت،  رقوقي، دار الكتاب العريب، بي َ
يونس أمحد السامرائي، . دراسة وحتقيق د: ز، صنعة أيب بكر الصويل  شعر ابن املعت- 

  .م١٩٧٨بغداد، 
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، العدد ٤مجع وحتقيق رحيم ضحي التويلي، جملة املورد، مج: ري  شعر أيب حية النمي- 
  .م١٩٧٥ -  ه١٣٩٥األول، 

حسن علي حمفوظ، . ، مجع د( ه٦٨٠ت (ي   شعر بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهب- 
  .م١٩٦٨، ١١جملة كلية اآلداب، 

، خمطوطة معهد ( ه٦٥٤ت (ابن الشعار املوصلي :  عقود اجلمان من شعراء هذا الزمان- 
   - ٣٣املخطوطات العربية، رقم 

  .م١٩٨٩حمسن عياض، بغداد، . ، مجع وحتقيق د( ه١٧٠ت (ر األسدي  ن بن مطي  شعر احلسي- 
  .ن نصار، دار مصر للطباعة، القاهرة حسي. مجع وحتقيق د:  شعر قيس بن ذريح- 
فيصل السامر . قيق د حت٢١، ج ( ه٧٦٤ت (ي  حممد بن شاكر الكتب:  عيون التواريخ- 

حتقيق نبيلة عبد املنعم داود، بغداد، : ٢٢م، ج١٩٨٤ونبيلة عبد املنعم داود، 
  .م١٩٩١

الصفدي، حتقيق احملمدي عبد العزيز احلناوي، : ّ فض اخلتام عن التورية واالستخدام- 
  .م١٩٧٩، األزهر، ١ط

الصفدي، حتقيق هالل ناجي، : الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه - 
  .م١٩٩٩بريطانيا، ليدز، 

  
*  *  *  


