
٨٨١ 

 
 المستدرك

 ))ُعمارة بن عقيل((على ديوان 
 شاكر العاشورأ. 

عرِقي هـ)٢٣٩ُعمارُة بُن عقيل (
ُ
ن. فقد نشأ يف بيٍت من  من الشُّعراء امل

بيوتاِت الشِّعر يف اإلسالم؛ فكاَن أبوُه عقيٌل شاعرًا، وجدُُّه بالٌل شاعرًا، وأبو 
ِه جريٌر من فحولة الشُّعراِء، وأبو جريٍر عطّيةٌ  ُه اخلطفي شاعرًا،  جدِّ شاعرًا، وجدُّ

 فال غرَو أن يكوَن ُعمارُة شاعرًا فصيًحا، واسَع العلم.

أنَّ ُعمارَة كاَن أشعَر أهِل ((ز عن أيب رياح بن عمرو:  ذكر ابُن املعت
ًى من املعاين إال استغرَقُه،  ، وكان ينحو حنَو أبيِه وجدِّه، وال يأخُذ يف معنزمانِهِ 

))عر، ُحمكَم الرَّصِف، جّيَد الوصفوكاَن نقيَّ الشِّ 
)١(. 

ونقل أبو الفرج األصفهاينُّ عن عليٍّ األخفش، قال: مسعُت حممََّد بَن 
حدثي((يزيد يقول: 

ُ
))َن بُعمارَة بن عقيل ُختمِت الفصاحة يف ُشعراِء امل

. ويف )٢(
ن أنَّ سلَم بَن خالد بن معاوية بن أيب عمرو بن العالء قال: كا((موضٍع آخر: 

جّدي أبو عمرو يقول: ُخِتَم الشِّعُر بذي الرُّّمة، ولو رأى جّدي ُعمارَة بَن 
))عقيل لعلَم أنَُّه أشعُر يف مذاهب الشُّعراِء من ذي الرُّّمة

زيِّ قال:  . وعن العن)٣(

 .٣١٦) طبقات الشعراء ١(
 .١٨٣/ ٢٠) األغاين ٢(
 .١٨٣/ ٢٠) األغاين ٣(

                                                           



 
 ٨٨٢ )٤) اجلزء (٧٩اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

مسعُت سلًما يقوُل: هو أشدُّ استواًء يف شعرِِه من جرير، ألنَّ جريرًا أسقَط يف 
 .)١(وجدوا لعمارَة سقطًة واحدًة يف شعرِه شعرِِه وَضُعف، وما

))ُعمارُة بُن عقيل شاعٌر جمّود((وقال ابُن النَّدمي: 
)٢(. 

))هو أشعُر ولد جرير((ويف املذاكرة يف ألقاب الشُّعراء: 
)٣(. 

))ُعمارُة بُن عقيل بن بالل بن جرير أديٌب جًدا((وعن ابن منظور: 
)٤(. 

يف الشِّعر، وألنَُّه من أهل اليمامِة ويسكُن  زلِة العالية وإىل جانِب هذه املن
ُر إىل أنَُّه كاَن ضليًعا باللغة، وأخذ  َر مصادِر ترمجِته ُتشي بادية البصرة، فإنَّ أكث

، وابُن )٥(َن اللغة. وممن أخذ عن ُعمارة: ابُن السّكيت ٌر من النحويي عنه كثي
 .)٧(رد العّباس املب ، وأبو العيناء حممَُّد بُن القاسم، وأبو)٦(األعرايب

ي بالعمل على نشر شعرِه.  هذه األوصاُف َوَجَدْت يف نفسي هوًى، فحّدثتن
ي  ، من أنَّ لُعمارَة ديوانًا قواُمُه ثالمثئة ورقة، فخانن)٨(فتتّبعُت ما ذكرَُه ابُن النَّدمي

ي  البحُث عنُه يف ما توفرُت عليه من فهارس املخطوطاِت املنشورة يف العامل، وغلبن

 .١٨٩، واملوّشح ١٨٣/ ٢٠ألغاين ) ا١(
 .١٨٠) الفهرست ٢(
 .٧٢) املذاكرة يف ألقاب الشعراء ٣(
 ) اللسان/ عمر.٤(
 ، واللسان/ غنا.٣٧٣) إصالح املنطق ٥(
 .٧٢) املذاكرة يف ألقاب الشعراء ٦(
 .١٣٦، ونزهة األلباء ٢٨٢/ ١٢) تاريخ بغداد ٧(
 .١٨٩) الفهرست ٨(
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َر أْن أسافَر يف رحلة  الظنُّ بأنَّ ديوانَُه ضاَع مع ما ضاع من تراثِنا العرّيب. فلم أجْد غي
البحث والّتقّصي األخرى، وهي ملُّ ما تناثَر من شعِر الرَّجِل يف مظان األدِب 
والتاريخ. فكاَن أن وقفُت على شيء من نثاِر قصائِده، قمُت بنشرِِه جمموًعا يف عام 

))ديوان ُعمارُة بن عقيل((طاوالً بتسميِتِه ، مت١٩٧٣
)١(. 

 -بعد التاريخ املذكور -ي توفرنا عليها  وبتسريح النَّظِر يف املصادر الت
رنا على أبياٍت ومقطّعاٍت أخلَّ هبا ما مجعناُه يف حينِه من شعٍر لُعمارة؛ فوِددنا  عث

مالمِح حياتِه وشخصيِته أْن ُنضيَفها إليه، لعلَّها تُفصُح عّما ْمل نتبيّـْنُه من 
 ن إلضافاٍت قابلة. وشاعريَِّته، ولعلَّها أْن تفتَح الباَب أماَم إخواننا احملققي

 واهللا ويلُّ التوفيق.

 .٢٨٨ -٢٨٧: األبيات يف صفة جزيرة العرب التخريج

 ومعجم البلدان/ لغاط. ٣٠واخلامس فقط يف البديع 

 املطر): [من الكامل]قال ُعمارُة بُن عقيل بن بالل بن جرير (يف 
 رِق الغميِض، ودونهُ  يا ليلَة الب -١
 

 )٢(منكبُ  من بطِن ِطْخَفة أو ُسواجٍ  

 
 

 جاَد اَجلريُب، فباَت ضوُر ربابهِ  -٢

 

 )١(حبمى ضريَّة يستهلُّ ويسكُب  

 

 لبصرة.ا –) دار الطباعة احلديثة ١(
خفة: جبٌل أمحر طويٌل يف طريق البصرة إىل رق الغميض: الساكُن اللمعان. طِ  ) الب٢(

مكة، قرب محى ضرية. وُسواج (بضّم أوله): جبٌل أسود من أخيلة محى ضرية، وهو 
ر احلمى. (ياقوت/ طخفة/  ن احلمى وغي سواج طخفة، واخلياُل: ثنية تكوُن كاحلّد بي

 املوضع املرتفع من األرض. إنسان/ ُسواج). املنكب:
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 ُر ربابُهُ  َطورًا ُيضيُء ويستطي -٣
 

 )٢(قدًما، وتدفُعُه الَعداُب الغيهبُ  

 
 

 مرٍخ، فباَت ُيكبُّهُ  فأطمَّ ذا -٤
 

 )٣(عّما اطمأنَّ من الكثيِب توّثُب  

 
 

 وعال لغاَط، فباَت يلغُط سيُلهُ  -٥
 

 )٤(يف قرقرى ِشعِب اليمامِة تشغبُ  

 
 

 وأقاَم بالصَّّماِن عامة ليِلهِ  -٦
 

 )٥(فكأنَّ دارَة كلِّ جوٍّ كوكبُ  

 
 

 وأناَخ بالدَّهنا، وشقَّ مزاَدهُ  -٧
 

 )٦(ها يستسكبُ بدهاِسها وعزازِ  

 
 
 

]٢[ 

) اَجلريب (بالفتح): واٍد عظيٌم يصبُّ يف بطن الرُّمة من أرض جند، به احلموُض ٣(
 =واألكالء. وسيل اجلريب يدفع يف بطن الّرمة، ويسيالن سيًال واحًدا. (ياقوت/

اجلريب). الرباب: مجع ربابة: السحاب. َضريَّة (بالفتح ّمث الكسر وياء مشّددة): =
ن  زل به حاُج البصرة بي واسٌع بنجد، يُنسُب إليه احلمى، يليه أمراُء املدينة، وين عٌ صق

 اجلديلة وطخفة. (ياقوت/ ضريّة).
 الَعداب: األرض اللينة الرَّمل. )١(
ن يطيُب ورقُه وتطوُل عيدانُه. ويكّبه: يقلبه.  أطم: عال وغمر. ذو مرخ: العرفُج حي )٢(

 .اطمأّن: سكَن وثبَت واستقرَّ 
ي متيم يف أرض اليمامة. (ياقوت/ لُغاط)، وقرقرى:  لغاط (بالّضم): جبٌل من منازل بن) ٣(

  رة. (ياقوت/ قرقرى). أرٌض باليمامة مرتفعة، فيها قرًى وزروع وخنيل كثي
ي متيم، فيها قيعاٌن واسعة وخبارى تُنبُت  الّصّمان: أرٌض فيها غلٌظ وارتفاع، وهي بالُد بن )٤(

 بة ورياضها معشبة، وإذا أخصبْت رتعِت العرُب مجيًعا. (ياقوت/ الّصّمان).الّسدر، عذ
ن   ي متيم، وهي سبعة أجبٍل من الّرمل يف عرضها، بي ) الدَّهنا (ُمتدُّ وتُقصر): من ديار بن٥(

إذا أخصبت  -كالّصّمان  -ر بالد اهللا كأل. وهي  ن شقيقة، وهي من أكث كلِّ جبلي
رِة أشجارها. (ياقوت/ الّدهناء). الّدهاس: املكان الّسهل  رتعِت العرُب لسعتها وكث

 ن. العزاز: األرض الصلبة السريعة الّسيل. الّلي
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 . [من الطويل]١٥٩: األنس والعرس التخريج
 ٍر رسالة ي خبي  فلْم يأهِتْم منّ  -١
 

 ٍر جواهُبا ي منهم خبي فيأتَين 
 ٍر إذا كاَن مدبًرا وال ودَّ يف خي -٢ 

 
 وال ُخّلٍة ْمل يبَق إّال عتاهُبا 

 ]٣[ 

األّول فقط يف معجم . و ٢٧/ ٢: البيتان يف التعليقات والنوادر التخريج
 ز. البلدان/ روضة العن

ى بن عبد الّرمحن بن عبد اجلّبار:  ر عبد الرَّمحن بن حيي قال ميدُح أبا النَّص
 [من الطويل]

 سيلُها ي سالَ  زَة العيِس الت فياعن -١
 

 

 )١(رقة الوعسا إىل األرعِن اُحلْمرِ   من البُ  

 بالٌد هبا عبد الرَّحيِم، وكلَّما -٢ 
 

 مررُت هبا، يوًما، لقيُت أبا َنْصرِ  
 ]٤[ 

 .١٣٤ -١٣٥: األبيات يف أخبار أيب القاسم الزَّّجاجي التخريج

ي   َوَفَد ُعمارُة بُن عقيل بن بالل بن جرير على جعفر وحمّمد ابنَ 
ى أدخالُه  بن علي بن عبد اهللا بن عّباس، فتوّسال له إىل املهديِّ حت )٢(سليمان

 ه] بأمواٍل ورقيٍق، فقال: [من الطويل]أدخالُه عليِه، فأمَر [ل
 إىل ملحٍز، إْذ يسكُن احليُّ ملحزا

 
 ونعمةً  )٣(سقى اُهللا أطالًال [...] -١ 

 

رقة: األرُض ذات احلجارة املختلفة األلوان. وروضة برقاء: فيها لونان من  أصل الب )١(
 ن من الرَّمل. األرعن: اجلبال الطوال. النَّبت. الوعساء: السَّهل الّلي

 هو عمُّ اخلليفة السَّفاح.) ٢(
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(وأخرى مشايلٌّ إذا ما ترجَّزا
١

٥( 

 
(حناها من [...] -٢ 

٢

 هبتاُن رعيةٍ )٤
(إذا ما انتمْت عدَّْت هالَل بَن أحوزا 

٣

١
٦

( 

 
 زنٍ عهدُت هبا بيضاَء من آِل ما -٣ 

(َن ُخنَّزا ى صرَن ُحيسب بوادَن، حت 
٤

٢
1

( 

 
 َن إليُكمُ  رحلُت املطايا يعتلي -٤ 

(رَّ العجاج، وأمعزا وأقتَم ُمغب 
٥

٣
٢

( 

 
 فكْم قطعْت قفرًا، إليُكْم، ورملةً  -٥ 

(إذا اخلِمُس يف املوماِة بالرَّكِب جلّزا 
٦٣

٤( 

 
 رى الب َن النَّعاَم على خرانُق يرمي -٦ 

(من األمنار أصبحن ُنكَّزاِقالٌت  
٧

٥
٤

( 

 
 ها ى كأنَّ عيون فما بلغْت حت -٧ 

 كرامَتُه، واُهللا أفضُل َمْن جزى 
 

 ي جعفرًا وحممًَّدا جزى اهللا عن -٨ 
 وقد حَبواين باجلزيل، فأجنزا 

 
 فقد سّهال عند اخلليفِة مدخلي -٩ 

 إذا ما أكفُّ الّناِس أصبحَن ُنّكزا 
 

 ويُعرُف فضلُها أكفُُّهما تندى، -١٠ 
 فقصََّر مذموًما كليًال، وبرَّزا 

 
 ٍر قد رجا غايتيهما فكْم من حسي -١١ 

 ليانًا، وال األعداُء يف احلرِب مغمزا 
 

 قناتاُمها ْمل يَلِف ذو الضَّغِن فيُهما -١٢ 
 
 يذكر حمقق أخبار أيب القاسم الّزجاجي أنَّ هناك بياًضا يف األصل.) ٤و ٣(
 ترجَّز: حتّرك. )٥(
 .٢٠٥) ذكره ابُن دريد يف االشتقاق ١(
 خنزه: ضربُه بشيء أوجعه.   )٢(
 أمعز: األرُض احلزنة الغليظة ذات احلجارة. )٣(
راب. اِخلمس (من الفلوات) ما  رى: الت اوز يُهتدى به. البالنعام: علٌم من أعالم املف )٤(

ى يكوَن وروُد اإلبل يف اليوم اخلامس. واملوماة: املفازة الواسعة. وجّلز  بـَُعَد ماؤها حت
 ى أنَّ بُعَد املسافات أ�كها. هنا مبعن

ر أي ناجع.  منيالقْلت: النقرة يف اجلبل يستنقُع فيها املاُء، واجلمُع قالت. األمنار: ماء  )٥(
 ونكز الشيء: ذهب ماؤه.
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 ِر الّناِس فرًعا ومغرزا سليماِن خي
 

 مها ابنا رسوِل اهللاِ، وابنا ابِن عمِّهِ  -١٣ 
 وحوزي إذا ما ْمل أجد ُمتحوَّزا 

 
 ي سليماَن عدَّيت  وإنَُّكما يا ابنَ  -١٤ 

 َن أعوزا وأكرُم مرقى زائٍر حي 
 

 وإنَُّكما أوىف نِزاٍر بذمَّةٍ  -١٥ 
 ]٥[ 

 . [من البسيط]١٤/ ٣: الدُّر الفريد (خمطوٌط مصوَّر) التخريج
١(راز دوَن الوالةِ، وغّساٌن بشي

١

( 
 
 

 ِر األحواِز خيضُمهاعمرٌو على كو  -١ 
(بغداَد، ال الّشاكُر النُّعمى وال اجلازي 

٢

٢( 

 
 رشٌ  واملرؤ إسحُق، ربُّ األرِض ُمفت -٢ 

(َن أيب جاٍد وهوّازِ  وحنُن بي 
٣

٣( 

 
 أوالَك يف السُّوَِر األوىل منازُهلُمْ  -٣ 

 ]٦[ 

) ٣، ٢والّشطران (. ١٦٥: األشطار الثالثة يف بقية الّتنبيهات التخريج
 قال يصُف خنال: . [من الرجز]١١٠فقط يف الّنوادر يف اللغة، والتنبيهات 

 ُدهُم اخلوايف ُمنِطقاٌت ُخرسُ  -١
 َحتاُر يف أظالِهلنَّ الشَّمسُ  -٢ 
 

): من رجال  ه٢١٦) َخَضَم: أَكَل يف سعة. وغّسان: هو غّسان بُن عّباد (ت بعد ١(
راز: بلٌد  ). وشي١١٩/ ٥املأمون. ويل خراسان من قبل احلسن بن سهل (األعالم 

 راز). مشهوٌر معروف يف بالد فارس. (ياقوت/ شي
): صاحب الّشرطة  ه٢٣٥ن بن مصعب اخلزاعي (ت  سيإسحق: بن إبراهيم بن احل )٢(

 )٢٩٢/ ١ببغداد يف أيام املأمون. (األعالم 
صَّع ر ) أبو جاد: يُقال وقَع فالٌن بأيب جاد، أي يف اختالٍط واضطراٍب من األمر. (امل٣(

 ن خلق اهللا. ). واهلّواز: الغريُب بي١١٨
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 كأنـَُّهنَّ الفتياُت اللُّعسُ   -٣
 ]٧[ 

  .٢٧٧ -٢٧٦: صفة جزيرة العرب التخريج

 : [من الطويل]))بُلبول، وفيه يقوُل ُعمارة حيُث دفَن ابَنه((
(ي مصيًفا ومربعا أقاَم هبا ابن

١

١( 
 

 ي سقى اُهللا بُلبوًال وجرعاَءه الت -١ 
 )٢(عدًوا، وْمل أدفْع بِه الضَّيَم مدفعا 

 
 كأْن ْمل أذْد يوًما برمجَة َمْن محى  -٢ 

 ]٨[ 
 [من املتقارب] ٣٩/ ٤: الّدر الفريد التخريج

 )٣(وظلَّت بأحداِجها ترتكُ 
 

 دْت عيُسُهْم للنَّوىوملا غ -١ 
 وشرُّ الشَّدائِد ما ُيضحكُ  

 
 رًا ِن ُمستعب ضحكُت من البي -٢ 

 ]٩[ 
 [من الطويل] ١٥٦: األنس والعروس التخريج

 ُمسيٌء وأنَت الدَّهَر غضباَن تعذلُ 
 

 ي وما َيل ال ألقاَك إّال كأنّن -١ 
 وصرَف الليايل يُعط ما كاَن يسألُ  

 
 اَم صرَم خليِلهِ وَمْن يسأِل األيّ  -٢ 

 
ي متيم. (ياقوت/ بُلبول). واجلرعاء:  بن بُلبول (بضمِّ أّولِه): جبٌل باليمامة يف بالد )١(

 املكاُن الذي فيه سهولة ورمل.
الرَّمجة والّرمجات والّرجام: أجبٌل تكوُن يف القاع، صغاٌر كاهلضبات.(صفة جزيرة العرب  )٢(

٣٤١.( 
) أحداج: مجع حدج: من مراكب النساء، ُيشبُه احملفَّة. وترتك: الرّاتكة من النُّوق هي ٣(

 وكأنَّ برجليها قيًدا.ي متشي  الت
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]١٠[ 
 . [من البسيط]٤٨/ ٥الّدر الفريد  التخريج:

 راذينِ  راذيِن أمثاُل الب على الب
 

 ما إْن يزاُل ببغداٍد يُزاِمحُنا -١ 
 عنَد امللوِك، بال عقٍل، وال دينِ  

 
 زلةً  أعطاُهُم اُهللا أمواًال ومن -٢ 

  

 المصـادر
 .١٩٨٠بغداد  -ن املبارك  قيق: الدكتور عبد احلسيحت -أخبار أيب القاسم الزَّّجاجي  -١

دار  -حتقيق: أمحد حمّمد شاكر وعبد الّسالم هارون -ابن الّسّكيت -إصالح املنطق  -٢
 املعارف مبصر.

 األغاين (دار الكتب). -٣

ر  دار النمي -ن فريد يارد حتقيق: الدكتورة إيفلي -أليب سعٍد منصور اآليب -األنس والعرس -٤
 .١٩٩٩دمشق  -عة للطبا

 (باألوفست). ١٩٦٧بغداد  -نشره: كراتشكوفسكي -ز  البن املعت -البديع  -٥

حتقيق: الدكتور خليل  -لعلي بن محزة البصري  -بقية التنبيهات على أغالط الّرواة  -٦
 .١٩٩١بغداد  -العطّية 

 -ر محّادي ميحتقيق: الدكتور محود عبد األ -أليب علّي اهلجري -التعليقات والّنوادر  -٧
 .١٩٨٠بغداد 

 .١٩٦٧دار املعارف مبصر  -حتقيق: امليمين -لعلّي بن محزة البصري -التنبيهات  -٨

أملانيا  -فرانكفورت -ن  خمطوط نشره بالّتصوير: فؤاد سزكي -الّدر الفريد وبيت القصيد  -٩
 .١٩٨٩ -١٩٨٨االحتادية 



 
 ٨٩٠ )٤) اجلزء (٧٩اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 .١٩٨٩بغداد  -علي األكوعحتقيق: حممد بن  -للهمداين  -صفة جزيرة العرب -١٠

 البن منظور (بوالق). -لسان العرب  -١١

 .١٩٨٩بغداد  -حتقيق: شاكر العاشور -للمجد الّنّشاّيب اإلربلي -املذاكرة يف ألقاب الشُّعراء -١٢

(مطبعة دار  -١٨٧٠ -١٨٦٦نشره: وستنفلد  -لياقوت احلمويّ  -معجم البلدان  -١٣
 روت). بي -صادر 

 -٢ط -حتقيق: الدكتور إبراهيم الّسامرّائي  -ركات األنباري أليب الب -ء نزهة األلبا -١٤
 .١٩٧٠بغداد 

مطبعة اآلباء  -بتعليق: سعيد الشرتوين -أليب زيد األنصاري -النَّوادر يف اللغة  -١٥
 .١٨٩٤بريوت  -ن  اليسوعيي
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