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   على ديوان ابن الرومياملستدرك

  
  

  )∗( عباس هاين اجلراخ.د

  

  بن العباس بن جريجعليوهو . ابن الرومي شاعر كبري من طبقة بشار واملتنيب
له شعر كثري تتوزع . ، ولد ونشأ يف بغداد، ومات فيها مسموما)ه٢٨٣ - ٢٢١(

 يف عصره، واحلديث موضوعاته بني وصف الطبيعة، واهلجاء الساخر، واحلياة اليومية
عن األشباح واألوهام، ويتصف يف شعره بتقلّب املزاج وحدته، وينحو حنو اإلطالة 

   .واالستقصاء وتوليد املعاين

  :أما ديوانه فقد طُبع على النحو اآليت

 يف جزء ،م ١٩١٧ - ه ١٣٣٥ ، القاهرة، عناية وشرح حممد شريف سليم-  ١
  .  ومل يكمل،واحد

 ، القاهرة، املكتبة التجارية الكربى،ف كامل الكيالين اختيار وتصني- ٢
  . يف جملد واحد، ويقع يف ثالثة أجزاء،م ١٩٢٤

 اهليئة املصرية العامة ، وسيدة حامد ومنري املدين،حسني نصار.  حتقيق د-  ٣

                                                           
 .باحث يف األدب والتراث من العراق )∗(



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –ة جممع اللغة العربية بدمشق جمل
  

  

 

٣٨٨

 ،١٩٧٩ ،١٩٧٧ ،١٩٧٦ ،١٩٧٤ ،١٩٧٣ : يف ستة أجزاء، القاهرة،للكتاب
 جمموعها ،قطعة ٢٠٢٥وضم . هارس العلمية مع الف،صحيفة ٢٧٥٠ يف ،م ١٩٨١
 ، وأعاد نشرها مركز حتقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية،بيتا ٣٠٧٧٢
  . من دون إضافة أي شيء ،م ٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤ ،القاهرة

  .ىل التجارة أقرب منه إىل العلمية وعمله إ، بريوت، حتقيق علي عبد األمري مهنا– ٥

َ  القاهريةَ نصار هي النشرة العلمية حسني .   اليت أشرف عليها دإن النشرة
 فإن باب ، وكأي عمل منشور)١(يت رجع إليها الباحثون واحملققون، الالكاملة

طَعٍ للشاعر مل ترِد يف النشرة ،ااالستدراك يظل مفتوححبمد اهللا الظفر بِق وقد استطعت 
  . نتفة وقطعة ٨٤ يف  بيتا١٨٨الذي يضم ، )٢( فكان هذا املستدرك،األخرية

 ما نِسب : والثاين،اما كان للشاعر حق : األول،ىل قسمنيوقد قسمت املستدرك إ
  . اجلهد يف التنقري يف  شتيت املصادر الً باذ،ىل غريهإليه وإ

ة واف إىل الديوان األصلينأمل أن يكون هذا املستدرك تتمضلة  تيستفيد  ص ،
  .منه الباحثون يف الدراسة

  .حلمد للِّه رب العاملني وا

                                                           
، السنة الثانية، ١٩القاهرية، العدد ) الثقافة(عبد اللطيف عبد احلليم  نقدا للكتاب يف جملة . نشر د )١(

 ١٩٨٥القاهرية، العدد اخلامس، يناير، ) عامل الكتاب(، وجملة ١٣٥ - ١٣٠:  م١٩٧٥إبريل، 
   . م، لكن عمله مل يكن استدراكًا على الديوان١٩٨٥، والعدد الثامن، ٢٠- ١٨: م

: م، بعنوان١٩٧٦، ٢٠حبيب حسني احلسين مقاالً يف جملة كلية اآلداب، العدد . كتب د) ٢(
 »احملب واحملبوب«معتمدا على خمطوطة كتاب ) رى حمققةاستدراكات على دواوين مطبوعة وأخ(

مث طبع ، م١٩٨٤ ببغداد، »احملبوب«اء، وكان من بينها ديوان ابن الرومي، مث أصدر للسري الرفَّ
   .الكتاب كامالً بتحقيق ماجد الذهيب وأمتّه مصباح غالوجني، لذا مل ندخل ما استدركه هنا



  عباس هاين اجلراخ.  د- املستدرك على ديوان ابن الرومي
  

 

٣٨٩

  
  املستدرك

  )اخلفيف (: ابن الروميقال - ١
  احل املساعي  جاهو إلْف بروت  

  

 وعقيد الندى وحلف الـسناءِ     
  

   .٢١٦ / ١ املنتخل :التخريج
  )اخلفيف (:قالو - ٢

 إنَّ للّه غري مرعاك مرعـى     
  

 بابـا     نرتعيه وغري بابـك ، 
  

   .٤٧٣ - ٤٧٢ أحاسن احملاسن :التخريج
  ) جمزوء الرمل  ( :قالو - ٣

ـ    وجدوا عوادي الصقْ
  

 ـرِ على الغمر صـليبا     
  

ــذابا ــد ع ــا زِي  كلّم
  

 زادهم صـربا عجيبـا     
  

 وكذا املـسك إذا مـا     
  

  زاد طيبـا   ازِيد سـحقً   
  

   .٩١٨ / ٢ : املنتخل:التخريج
  ) الطويل (:قالو - ٤

 شخت فارجع عن الـصبا     :يقولون يل 
  

 د الح صبح يف القذال عجيـب      فق 
  

 دعـوين ولـذّيت   : يبفقلت ألصحا 
  

     بطيباحِ يفإنَّ الكرى عند الص 
  

   . ١١١طرائف الطرف  :التخريج
  ) الطويل: (قالو - ٥

 نعاتبكم يا أم عمرٍو لحبكم    
  

   ما املقليأال إن   ن ال يعاتبم  
  

   .٣٧٣ :١ املنتخل :التخريج
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  )اخلفيف(قال و - ٦
 مري يف بلد الغر   أل عطف ا  إنَّ

  

  على ذوي اآلدابِ   ابة خوفً  
  

  حالت نيقةُألأين أخالقُك ا  
  

 ؟عنك؟ أم أين رِقة الكتابِ     
  

 ظمأُأنا يف ذمة السحابِ وأ    
  

 إنّ هذا لوصمةٌ يف السحابِ     
  

   . ٣٦٢ : أحاسن احملاسن:التخريج

  ) املنسرح(قال و - ٧
 أُترجة كالقضيب ناعمـةٌ   

  

 ما شاا مذهب بتذهيبِ    
  

    هلا ورائحـة نبلو حلّت 
  

 لون حمب وريح حمبـوبِ     
  

   .٣٤٩الكشف والتنبيه  :التخريج

  ) السريع (:قالو - ٨
    من وقائعـه كاف هرالد 

  

 والعمر أفرحين على الغضبِ    
  

   .٦٠٧ / ٢املنتخل  :التخريج
  ) الكامل (:قالو - ٩

 فَكَأنما ميناي حني تناولـت    
  

 ناك إذْ صـافحتين بكتـابِ   مي 
  

أخذت    رمبش اِهللا وهو كتاب  
  

 حسابِبكرامة الرضوان يوم     
  

   .٨٣٨ / ٢ املنتخل :التخريج
  ) الطويل (:وقال -١٠

 وملَّا رأيت البني زمت ركابـه     
  

 وأيقَن منا بامتنـاعِ املطالـبِ      
  

  ادين علّةً  الركبِطلنب على   
  

 ركائبِ صدورِ ال  نفعجن علينا م   
  

 فلما تالقينـا كـتنب بـأعينٍ      
  

  ها باحلواجـبِ   النا كتبتمجأع  
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   سـر ا قرأناهنطوينـها  افلم  
  

 حذار األعادي بازورار املناكبِ    
  

   .١٨٣ منازل األحباب :التخريج
  )الطويل (:قالو -١١

     حِ نفِسهوماذا يعيب املرء من قَد 
  

 وبِكذإذا مل يكن يف قوله بِ      
  

   .٣٢١ / ٥الدر الفريد  :بال عزو يفو . ٢٣٢املنتخل  :التخريج
  ) الوافر( :يف املناجاةقال و -١٢

  إهلي قد أسأت  وقد عصيت ، 
  

 أنذا املُقر مبـا جنيـت     وه 
  

 رفأهلُ   فإنْ تغ بذاك فأنت ، 
  

      وإنْ عذَّبتين فبمـا أتيـت 
  

   .١١١طرائف الطرف  :التخريج
  ) الرملجمزوء  (:وقال - ١٣

    ا  لو يـشا ألّـفضـب  
  

     ـوتحب تـأليف نسح 
  

ـ     ويقود اجلملَ الـصع
  

    ِالعنكبـوت خبيط ـب 
  

   .٨٢ / ٤ التذكرة الفخرية :التخريج
  )الوافر (:وقال - ١٤

 يقود من الفراهة ألف بغلٍ    
  

  ا حر  العنكبوت نٌ خبيط 
  

   .٣٩٨ / ٩ التذكرة الفخرية :التخريج
  ) لبسيطا( :وقال - ١٥

      وحٍ وذا جسدذا ر لو كان مطْلُك 
  

       جـوع ما شككنا أنه ،من طوله 
  

 كما نوالُك مع ما فيه من قصرٍ      
  

 يأْجوج : عنه لو مر بالناسِ، قالوا    
  

   .١٦٢املناقب واملثالب  :التخريج
  ) الكامل( :قالو - ١٦

  القطاف نفسجٍ غضكأمنا وب ، 
  

ـ       اذينجِنثرت عليه حماسن امل
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٣٩٢

     ال شيء حيكي غري زرقة إمثد 
  

 أو دمعة قطرت على فريوزجِ     
  

   .٣٠٦الكشف والتنبيه  :التخريج
  ) الكامل( :قالو - ١٧

 ايا دهر صافيت اللئام مصادقً    
  

 هلم معانـدا   ، وعاديت الكرام  
  

   ناقص كامليزان ترفع افغدوت 
  

   أبد زائدا  ،امن جهله وختفض  
  

   .٣٦٤اضرات واحملاورات احمل :التخريج
  ) الكامل (:وقال - ١٨

 لبس الشتاُء من اجلليد جلـودا     
  

 فاشرب، فقد عاد الزمان جديدا     
  

  أظفار الـشتا   كم مؤمن قر هصت 
  

 فغدا لسكّان اجلحيم حسودا    
  

      جائـهيف أر اجلـو وترى طيور 
  

 ختتار حتى النار والـسفودا     
  

 وىولو ارمتيت بفضل كأْسك يف اهل     
  

 رجعت إليك من العقيقِ عقـودا      
  

 يا صاحب العودينِ ال ملْهما    
  

   لنا عود قرعودا  ا،ح كوحر  
  

 بال ،٢٤٦ الكشف والتنبيه : يف٤ و٣البيتان و  .٣٠٢ سرور النفس :التخريج
  . ومل يشر حمققه إىل نسبتهما البن الرومي،عزو

  )املنسرح (:وقال - ١٩
ـ    ذلتـهما ب مـذْ    ربقُبلُك وال

  

       يف رغـد تكفّال أنْ تعـيش 
  

  فعشت يف سعة   ،وسعت هذا 
  

  فقـام بـاألود    ،وقام هـذا   
  

   .١٥٤ / ٥ التذكرة الفخرية :التخريج
  ) الوافر (:وتروى لغريه ،وقال - ٢٠
 لعقـت فيهـا   تذكر ليلـةَ أُ   أ

  

  وصـربا  الًنت وليدها عس  وأ 
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 لتعلم أنَّ هذا الدهر يمـسي     
  

   صبحوي  لـوح ا  اكلّهومـر  
  

   .١٤٧أحاسن احملاسن : التخريج
  )الوافر( :وقال - ٢١

    أُنـاس بالفعال به هبتش 
  

    الن هبالش بِهشى ياضاروأن 
  

   .٢٥١ / ١املنتخل  :التخريج
  ) الطويل (:ا ويكون ثاني، قوله،٨٥ / ٢ىل النتفة يف يضاف إو - ٢٢

 م بك ليهنكم املُلْك الذي أصبحت   
  

 ــابر ــةً واملن ــرته خمتال  أس
  

   .٨٩١ / ٢ املنتخل :التخريج
  ) البسيط: (وقال - ٢٣

     فمنـصر رجائي عنك هوجوما ل 
  

 وهل يفارق جرم املشتري الثور؟     
  

   .٢٩٨ / ١املنتخل  :التخريج
  ) الطويل (:قالو - ٢٤

 وإين ألرجو من مسائك مطـرةً     
  

   طْفيهلا ع رِ  من ورقٍ    أهزـضن 
  

   .٣٠٥ / ١املنتخل  :التخريج
  )البسيط (: يف البقريةوقال - ٢٥
قُلت: فقالوا ،الطَّعام :  رةمزو نم 

  

 فقلت :وروليس الزور من وطري    ز : 
  

     نـمثورٍ فائقٍ س اهاتوا أطايب 
  

 كالفيل جسما، وإنْ عدوه يف البقرِِ       
  

  ووفّوها توابلـها   ،وسكْبِجوها
  

 صونوها عنِ الغيـرِِ    و ،وزعفروها 
  

 َء صـافية  وقدموها على بيـضا   
  

 مـرِِ كأمنا خلقَت مـن دارة الق      
  

  فـدفاع اِهللا سـلَّمه     ،فَمن جنا 
  

 ومن مضى فإىل الفردوسِ أو سـقرِ       
  

   .٢١٠أحاسن احملاسن  :التخريج
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  ) البسيط (:وقال - ٢٦
 وناظرٍ حنو عني الشمس يرمقُها    

  

 بتنكـيسِحىت إذا غربت أغضى      
  

كأنه،     ودروع املـاِء تـشمله 
  

 أكاليل الطواويسِ  حتت الشعاعِ،  
  

   .٢٢٥ / ١١اية األرب  : يفبال عزوو  .٣٠٩الكشف والتنبيه  :التخريج
  ) املتقارب (:وقال - ٢٧

 ؟ذا الغلط  ، ما أيا دهر وحيك  
  

 وضيع عال ورفيـع سـقطْ      
  

  ـسي محار   يف روضـة يب 
  

    بال علـف رفـ  وط ي بطْرت 
  

   .١٥٤ :أحاسن احملاسن :التخريج
  )اخلفيف (:قالو - ٢٨

 قد رأينا اجلياد جتري بعرقٍ    
  

 فسريع لدى الرهان ومبطـي     
  

    وشقيقني يـسموان جبـد 
  

 ومعطـي  –مبا لديه    - فمانِع  
  

 وقضيبني ثـابتني ألصـلٍ    
  

       طـبوس ـدمسقا فيه بني جع 
  

    .٢١٠ – ٢٠٩األنس والعرس  :التخريج
  )البسيط (:قالو - ٢٩

  لنا إنَّ الزمانَ رأى إلْف السرورِ    
  

 فنباهلجرِ فيما بيننـا وسـعى      م  
  

 ومل تزلْ نائبات الدهرِ ترصدين    
  

 ن كاساته جرعاحتى تجرعت م 
  

 رفلْيصنعِ الده    ا يب ما شاء جمتهد 
  

 فال زيادةَ شيٍء فوق ما صـنعا       
  

   .٧٥٨ / ٢املنتخل  : يف،بال عزوو  .٣٣٠ / ٢الدر الفريد  :التخريج
  ) جمزوء اخلفيف (:قالو - ٣٠

 والثريـــا كأنهــــا
  

 يف بــروجِ املطــالعِِ  
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   ختت خـود كف مـت 
  

ــابعِ   يف رؤوسِ األصـ
  

   .١٨٠الكشف والتنبيه  :التخريج
  ) الوافر (:قالو - ٣١

  ملْ وما تغين التجارب عنك ما    
  

 عاونتـراعِ    تها بـرأْيٍ واخ 
  

   .٢٤٦ / ١املنتخل  :تخريجال
  )الكامل (:وقال - ٣٢

   إيلَّ طرائف بطرائف جاءت 
  

     لونان من لوزينج وقطـائف 
  

 هذا دبيقي   الثياب ملفلـف  
  

  صقلت وذا مبناشـف    مبالبسٍ 
  

   .١٢٥ / ٩ التذكرة الفخرية :التخريج
  )السريع (:قالو - ٣٣

 قد عسكر اللؤم على بابه    
  

 يف ألف سباقٍ وقد خندقا     
  

 وعبده يسرق من جوعـه    
  

 االبد للجـائع أن يـسرق      
  

 وقلبه من غري سـقمٍ بـه      
  

ــكأمنــ   اا أســقيته خربق
  

  ستسقيمـاءه  اإن جئته م  
  

ـ    ـ  سكأمنا است  اقيته زئبق
  

 هذا الذي ميـنعكم مـاءه     
  

ـ       افكيف لو تسأله جردق
  

   .٢٥١ املناقب واملثالب :التخريج
  )الرجز (:قالو - ٣٤

   وكلُّ أخالقـك مـ ر ضةٌي 
  

 فما خللقٍ ذمها من خـالقِ      
  

   . ٢١٥ / ١املنتخل  :التخريج
 )الكامل (:قالو - ٣٥

 ل أناملَهأنـام    ،قب نالً فَلَـس 
  

ــاتح األرزاقِ  ــنهن مف  لك
  

   . ١٦٢فضليات ألا :التخريج
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  )جمزوء البسيط (:قالو - ٣٦
 ىل نـرجسٍ تبـدى    انظْر إ 

  

 لعينـك منـه طاقَـةْ      ايوم  
  

 طيـل مـشبهيه   فاكتب أبا 
  

 باحلمقِ يف دفتـرِ احلماقـةْ      
  

 وأي حسنٍ تـرى لعـنيٍ     
  

 مع يرقـان حيـلّ ماقََـةْ       
  

ــا ــت عليه ــة ركّب  كراي
  

 صفرةُ بيضٍ علـى رقاقَـةْ      
  

حلبة الكميت و ،١٠٢:يف املشموم ،للسرويو .٢٧٩الكشف والتنبيه : التخريج
  .١٩٥نوار حدائق األ:   يف،للصنوبريو  .١٧٢، نزهة األنام ٢٣٥

  )املتقارب: (وقال - ٣٧
    يب حىت ضجرتمن الش بكيت 

  

 فقد دب يف عارضي واشتعلْ     
  

ــسودته،وســود وجهــي   ف
  

 فَعلت به مثلَ ما قـد فعـلْ        
  

  .٢٩٩أحاسن احملاسن: التخريج
  )الكامل: (قالو - ٣٨

 وإذا عزمت على الرحيل فال تزل     
  

 للمكرمات وللندى رحـاال    
  

   عل اإللهجاح م  جـةً لك النطي 
  

 ولما طلبت من األمور عقاال     
  

 حتى تنالَ من األمور بعيـدها     
  

  وحتقّــق اآلمــاال،وقريبــها 
  

 ال كان هذا العهد آخر عهدنا     
  

 بك، ال، وال كان الزيالُ زواال      
  

   .٢١٦ / ٥الدر الفريد  :يف -الثالث  عدا -وهي   .٩٧٠ / ٢املنتخل  :التخريج
  )املالك: (قالو - ٣٩

     بـه فعتش سؤدد رتبة ولرب 
  

 من قبلِ أنْ يدعى هلا ويؤهال      
  

   .١٢٢ / ١املنتخل  :التخريج



  عباس هاين اجلراخ.  د- املستدرك على ديوان ابن الرومي
  

 

٣٩٧

  ) الكامل: (قالو - ٤٠
 ذْ أردت رحـيال   أحببت برك إ  

  

 فوجدت أكثَر ما ملكت قليال     
  

 نك يف املكارم راغب   ت أ وعلم
  

 تسعى إليها بكـرةً وأصـيال      
  

 هديـةً يلَّ  فجعلت ما تهـدي إ    
  

 مني إليك، فطرقُها التـأميال     
  

  خيف على يـديك قبولـه      برا
  

 ويكون حممله عليك ثقـيال     
  

  .٢١٢-٢١١املناقب واملثالب : التخريج
  )الطويل: (قالو - ٤١
  بدت فقد قَبل املشيب  بضاخت: وقالوا

  

 ألسهمه يف عارضـيك نـصولُ      
  

لونه     :فقلت األصل مل يبق خضاب 
  

 ؟ نـصولُ  يعتريهاب  فكيف خض  
  

  .٥٤التذكرة الفخرية : التخريج
  )الطويل: (قالو - ٤٢

 اأرى زمن     أهلـه أسـعد نوكاه  
  

 ولكنما يشقى به كلُّ فاضلِ     
  

    حتته والرأس رجاله مشى فوقَه 
  

 فَكُب األعايل بانكبابِ األسافلِ    
  

  .٣٣٣ -٣٣٢املناقب واملثالب : التخريج
  )البسيط (:قال - ٤٣

 الشقائق قد أبصرت محرتها   هذي  
  

 مع السواد على قضباا الذّلُلِ     
  

ـ       الًكأا أدمع قد غَسلت كُح
  

  يف وجنتي خجِلِ   جادت ا وقفةٌ   
  

   .٣٣٥ - ٣٣٤الكشف والتنبيه  :التخريج
  )اخلفيف (:قالو - ٤٤

   كَآخرِ الص وجه ك ِ لكفيه 
  

 حملات كثريةٌ مـن رجـالِ      
  



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –ة جممع اللغة العربية بدمشق جمل
  

  

 

٣٩٨

 الشهود كخطوط خمتلفات  
  

 معلمات أنْ ليس بابنِ حاللِ     
  

  .٣٧٣أحاسن احملاسن : التخريج
  ) ملجمزوء الر: (قالو - ٤٥

ــور  ــتج لل ــا احمل  أيه
  

ــالِ  ــزورٍ وحمـ  د بـ
  

ـ    ذهب النرجس بالفض
  

 نصف يف املقـالِ   ـلِ فأ  
  

ـ      ال تقاس األعني النجـ
  

  بأسـرامِ البغـالِ    ـلُ 
  

  .٢٧٩الكشف والتنبيه : التخريج
  )الطويل: (قالو - ٤٦

  قد كان بيين وبيـنكم     حبرمة ما 
  

 نجب     م مـدتأالّ ع ميـلِ  الود 
  

ي لَريضيين قليـلُ نـوالكم     وإن 
  

 وإنْ كنت ال أرضى لكم بقليلِ      
  

   .٤١٦ / ١املنتخل  :التخريج
  )الطويل: (قالو - ٤٧

 هو الد    روفهص علي بدعملْ ت هر 
  

 ن أختيلُـه   ملْ أكُ  اوملْ يأْت شيئً   
  

إذ هو عادين،وما راعين املكروه  
  

 لديه،    لُهجراع قليب تع ولكن  
  

عجت      علـهآخـر ف ل حىت كاد 
  

  وملّا ينقطع بعد أولُـه     ،يجيُء 
  

   .٣٩٣ / ٢املنتخل  :التخريج
  )جمزوء الكامل: (قالو - ٤٨

 خذ ما أتاك مـن اللّئـا      
  

     ذوي الكرم متمِ إذا عد 
  

 سبع يفتـرس الكـال    فالَّ
  

    الغـنم إذا تعـذّرت ب 
  

  .٢٥١املناقب واملثالب  : التخريج



  عباس هاين اجلراخ.  د- املستدرك على ديوان ابن الرومي
  

 

٣٩٩

  )املتقارب: (قال يف الباذجنانو - ٤٩
ــة ــذنجِ بوران ــا بإب  أتان

  

     مـنالغ من لُبان وشريازة 
  

    ج القلي منه اجللودوقد شن 
  

    بعضِ اخلدم هجكتشنيج أو 
  

  .١٢٥رائب التنبيهات ، غ٣٩٠ الكشف والتنبيه: التخريج
   )اخلفيف (:قالو - ٥٠

 قاتلَ اُهللا طيلسانَ ابن حـربٍ     
  

  األضغاث واألحالما  ىكيف أنس  
  

      ـرص تـصرعه قد رأينا الرياح 
  

 امـا ع رياحٍ إذا اقـشعر غم      
  

ـ        نطيلسانٌ يظـلُّ البِـسه م
  

 خشية املزقِ فيه خيفي الكالما     
  

 فهو ميشي هونا على األرض، إنْ خا      
 

 )١( سـالما  :طبه اجلاهلونَ قال   
  

  .١٨٤ / ٢ االقتباس :التخريج
  )الطويل(قال و - ٥١

 أناس إذا دهر تبـسم مـرةً      
  

     مفعنهم وعن أيامهم يتبـس 
  

  . ١/٢٥٠،٢٤٧ل املنتخ: التخريج
  )الطويل (:قالو - ٥٢

   على العدا  جنوم الدجى منها شهاب  
 

     فاة ومـرزممالٌ للعومنها ش 
  

  .١/٢٥٠املنتخل  :التخريج
  )الوافر: (قالو - ٥٣

 كأن الرازقي وقـد تناهـا     
  

    الكـروم بالعناقيد وتناهت 
  

                                                           
رضِ هوناً وإِذَا خاطَبهم نِ الَّذين يمشونَ علَى اَألاد الرحموعب: ىل قوله تعاىل يشري إ)١(

   ]٦٣: الفرقان[ الْجاهلُونَ قَالُوا سالماً



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –ة جممع اللغة العربية بدمشق جمل
  

  

 

٤٠٠

 قوارير مباِء الـورد مـألى     
  

      ولؤلؤ فيهـا يعـوم ،تشف 
  

 وحتسبه من العسل املـصفّى    
  

 ذا اختلفت عليك به الطعوم    إ 
  

 فكلُّ جممـعٍ منـه الثريـا      
  

 مقٍ منـه النجـو    روكلّ مفَ  
  

اية األرب و، ١٠٨غرائب التنبيهات و، ٢٧٥الكشف والتنبيه  :التخريج
١٥٢-١١/١٥١.  
  )الطويل (:وقال -٥٤

    هتا الطَّرحولو كانَ مهِّي واحد 
  

      مهـوم قليب كلّهـن خواطر 
  

   .٧٢ / ٥ التذكرة الفخرية :التخريج
  )اخلفيف: (قالو - ٥٥
 خسأْا: ويك للكلبِ  قلت ذاوإ

  

  عينـاه حلظـةَ تهمـه      حلظتين 
  

ـ    أترى أنـين   كلب ـك؟ا أظن 
  

      الناس مهَّه أبعد نأنت عندي م 
  

  .٢٩٢املناقب واملثالب: التخريج
  )السريع: (قالو - ٥٦

 قد قلت للـدهرِ علـى أنـين       
  

 نّ يرجع عن ظلمـه    أمسيت أ  
  

أمأهوى وعـافيتين    ر نم ضت 
  

     سوى حكمه يف احلب حكمت 
  

 مـرئٍ  وكـلّ ا   ،م تغتم ل: فقال
  

  ــه ــسيانُ يف فهم ــه الن  آفت
  

 قد نلت يف قلبك ما أشـتكي      
  

      من جسمه أضعاف ما قد نلت 
  

   .٣٨٦أحاسن احملاسن : التخريج
  )اخلفيف: (قالو - ٥٧

ـ       أي شئ يهدى إليك ويف وج
  

 هك من كلّ ما سنهديه معىن      
  



  عباس هاين اجلراخ.  د- املستدرك على ديوان ابن الرومي
  

 

٤٠١

 منك يا حبذا النعـيم اهلـدايا      
  

  منك جيىن ؟   ليك ما إأفنهدي   
  

التذكرة احلمدونية و ،١/١١٢٩ول فقط يف أل وا،٧٤ / ٣ الفسر : التخريج
يب الطيب املتنيب املآخذ على شراح ديوان أو ،٤٠٦-٤٠٥ أحاسن احملاسن ،٥/١٥
  . كلّ ما تهودي : برواية،١/٩٧ل املنتخو ،٢٧٣/ ٤املوضحو ،١/٢٨٨

  ) البسيط (:وقال- ٥٨
  حصى رعتي قد ز  نما يل لديك كأ   

 

 يف عام جدبٍ، فوجه األرض صفوانُ      
 

ــانٌ إب أمــا لزرعــيهــأنظر   ف
  

  ،ى يريعـانُ     حترعِ إبكما للـز  
  

   .١٦٢ / ٨ التذكرة احلمدونية ،١٤٧  جمموعة املعاين:التخريج
  )الكامل: (قالو - ٥٩

  حـشوه  قشر من الذّهبِ املصفّى   
  

 دهللجـاين      ش لذيـذٌ طعمـه  
  

  بنـا  فالك من طربٍ  فكأنما األ 
  

     كواكبها على األغـصان ثرتن 
  

   . ٢٨٢ / ١١رب ألاية او ،٣٥٤الكشف والتنبيه  :التخريج
 رِضرق اخلَ خب،يه خرق الناس لنوادر الطرف لئال تسرققال يف تشبو - ٦٠
  )املنسرح( :ا غصبكل لئال يأخذها املَ،السفينةَ

ــر ــضار تج م بــةًر   منفع
  

 ليها ثواقـب الفطـنِ    تدعو إ  
  

 كفعلة اخلـضر بالـسفينة إذْ     
  

 )٢(خافها اجللندي مسخر السفنِ  
  

 فامتثل الناس تلك يف خرقهـا     
  

  فصار الحب الـسننِ    ،السفا 
  

 إنْ يوجب الدهر كدر سـائله     
  

 إالّ به أُبنـةٌ مـن األبــنِ        
  

  . ١٨٢ / ٢ االقتباس :التخريج

                                                           
  ] ٧٩ :الكهف[ وكَانَ وراَءهم ملك يأْخذُ كُلَّ سفينة غَصباً: ىل قوله تعاىل يشري إ)٢(



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –ة جممع اللغة العربية بدمشق جمل
  

  

 

٤٠٢

  ) الكامل (:وقال - ٦١
 قعو م دهرك فإنَّ   ،من حشاك طا

  

      ما ختاف من األمور وتكره بك 
  

 راإذا أخذت من األمور مقـد     ف
  

      ـهتتوج هـوحمنه فن وفررت 
  

   .٣٣ / ٧  التذكرة الفخرية:التخريج
  )الكامل (:قالو - ٦٢

   األيام س ربك بعـدها  ال راعت 
  

 إليك شـرافيا     ا،أبد وال نظرت  
  

 أصاب منك  فمنصفًا   وإذا الزمانُ   
  

ـ  ،ال مسرِفًا   ا ال فانيـا    ومؤدب 
  

   .٩٦٧ - ٩٦٦ / ٢املنتخل  :التخريج
   )اتث (:قالو - ٦٣

ـ       ملَّا أتاين رسـولُ الـ
  

  ــاخلريي ــحبيبِ ب  ـ
  

ـ       ألْفيت أنـي يف سلْـ
  

 ــالٍ رخــي  ـــوة وب
  

 وسوف أحظـى مبـن    
  

      هويته مـن صـفي قد 
  

   .٢٧٠دائع األشعار حدائق األنوار وب :التخريج
   :)اخلفيف (قالو - ٦٤

 وكأنَّ اجلوزاَء واتر قومٍ   
  

    أخذوا ثأرهم بِقَطْعِ يديه 
  

 وكأنَّ ار جدولُ مـاءٍ    
  

    األقحوان يف جانبيه تنب 
  

   .١٥٨الكشف والتنبيه  :التخريج
  )السريع (:قالو - ٦٥

فال    أصبحت ،عمى عليذا ن  
  

 تعمـى    خلةَ النجِد كق مبنع 
  

ـ منن بِإجنازٍِ لوعدك، فا   وا  لْـ
  

  فيه املـن والـسلوى     ازإجن 
  

   .٣٠٣ / ١املنتخل  :التخريج



  عباس هاين اجلراخ.  د- املستدرك على ديوان ابن الرومي
  

 

٤٠٣

  )الرجز (:قالو - ٦٦
 حنن قـسمنا بينـهم ذاك املـرا       

  

  الـورى  قرز ولو تـولّى غرينـا    
  

 جرت خطوب بيننا حتـت العـرا      
  

    .١٨٦ / ٢ االقتباس :التخريج
  :ِسب إليه وإىل غريهما ُن

  ) البسيط (:قالو -١
 ال زلت تلبس أعيادا وتنسجها    

  

 ما واصل الدهر آناًء بآنـاءِ      
  

  . وأخلّ به ديوانه،٩٥٦/ ٢املنتخل  :والبن املعتز يف  .٤٣٩ / ٥الدر الفريد  :التخريج
  )السريع (:قالو -٢

 وبركــة تزهـو بنيلــوفرٍ   
  

    احلبـيب ريـح نسيمها يشبه 
  

ــتح ا ــهألمفَ ــان يف يوم  جف
  

     بللمغي تى إذا الشمس دنحت 
  

علــى عينِــه فنيــهج أطْبــق 
  

     بالرقي فوخ يف الربكة وغاص 
  

بال و .٢٥٣مباهج الفكر  :أليب بكر األندلسي يف و.٣١٠الكشف والتنبيه  :التخريج
  .٢٥٥ - ٢٥٤عار حدائق األنوار وبدائع األشو ،٢٢٤/ ١١اية األرب  :عزو يف
  ) املنسرح (:قالو -٣

      نـسب قعدوا فانتقوا هلـم اهم 
  

 جيوز بعد العـشاِء يف العـربِ       
  

       بـانَ هلـم باحى إذا ما الصحت 
  

 بين سـتوقُهم مـن الـذَّهبِ       
  

 والناس قد أصـبحوا صـيارفةً     
  

 أنقد شـيٍء لزِئبـقِ النـسبِ       
  

لـدعبل  و . ٣٠ / ٤ديوانه   :ن برد يف  لبشار ب و . ٢٧٤املناقب واملثالب    :التخريج
   .٣٦٦ديوانه  :اخلزاعي يف



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –ة جممع اللغة العربية بدمشق جمل
  

  

 

٤٠٤

  ) البسيط (:قالو -٤
 اكأنَّ نرجسوالري ه ،  لقحـهت ح 

  

 ه الدمج وقد غدت غَضةً قُضبان    
  

 وصائف رقصت يف عرسِ سيدها    
  

     جرا السعلى هاما فافالز وقت 
  

 ،٢٣٤ حلبة الكميت : يف،يوياحملمرأليدو  .٢٧٦الكشف والتنبيه  :التخريج
  .وأخلَّ به ديوانه

  )الطويل (:وقال -٥
 أفد طبعك املكدود باجلد راحةً    

  

  وعلّله بِنوعٍ من املـزحِ     ،تراح 
  

  إذا أعطيت ولكن   فلْـيكن املزح ه 
  

 مبقدار ما يعطى الطعام من امللحِ      
  

 : ورواية عجز الثـاين    ،١٠٩ ديوانه   : يف ،للبسيتو  .٣١٣ نزهة األبصار    :التخريج
عطي الطعامت.  

  )البسيط: (قالو -٦
  املال يعجبين   جمع إين وإِن كانََََََََََََََََََََََََََََََََِ  

  

     ما يعدلَُ املالُ عندي صح ةَ اجلسد 
  

 املالُ زين ويف األوالد مكرمـةٌٌ     
  

     املالِ والولد ذكر سيكني قموالس 
  

  .٧ و٣ثالب املناقب وامل :التخريج
  ) جمزوء الكامل( :قالو -٧

ـ        اشرب علـى زهـرِ البنفْـ
  

      لَ تأنيـبِ احلـسودـسجِ قب 
  

ـُـــه   فكـأنـما أوراقـ
  

  ــدود ــرصٍ يف اخل ــار قَ  آث
  

 وتروى ،أليب احلسن الشاطيبو .٣٠٦ الكشف والتنبيه ،٢٤٣التذكرة الفخرية  :التخريج
  .١/١٢٥ يتيمة الدهر : يف،شمشاطيللو - ١١/٢٨٢ اية األرب :البن الرومي يف

  )الطويل (:قالو -٨
  فـإم  ،خوان الصفاء عليك بإ 

  

 ماد إذا استنجدم وظهور   ع 
  

ا أَ  وليساحبٍ  لْ كثريلٍّ وصخ ف 
  

  ًاوإنَّ عدو  واحـد   ا لكثــري 
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الظرف والظرفاء  :يف لإلمام علي بن أيب طالب و  .١٨٢أدب الدنيا والدين  :التخريج
للخليل بن أمحد و. ٧٣ ديوانه ،٩٤روضة العقالء  :حملمود الوراق يف و.٢٠٣ ديوانه ،٦١

مناقب  : يف،للشافعيو .)٢٢٦شعراء مقلّون (  شعره ،٦٤نور القبس  : يف،الفراهيدي
  . ٩٢ / ٤الدر الفريد و ،٧٥٤ / ٢املنتخل  :بال عزو يفو  .٨٣ / ٢الشافعي 
  ) الوافر (:قالو -٩

ـ     الدهرأطال    ي يف بغـداد مهِّ
  

    وقد يشقى املـسافر   إذ يفـوز  
  

 ظللت ا على رغمي مقيمـا     
  

 ـنـ    كع  وزنيٍ تـضاجعه عج
  

   .١٨٧ / ٢يف ديوانه ، البن املعتز و  .٣٢٦ / ١ مستويف الدواوين :التخريج
  ) السريع (:قالو - ١٠

 مظاهر ثـوب حـداد علـى      
  

 ثوب بيـاضٍ عـلَّ بـالورسِ       
  

 متٍ أعـاله يف مـأْ     فالشطر من 
  

 وشــطره األســفل يف عــرسِ 
  

ضغمم    طول الدجى نـاعس  
  

ــشمسِ  ــتح يف ال ــه تفْ  جفون
  

، وقبلها ٢٠٢وللطغرائي، يف ديوانه . ٣١٥ -٣١٤الكشف والتنبيه : التخريج
  .بيت واحد
   )اخلفيف (:قالو - ١١

       إذا ذُقْـت فـاه ريقُـه بطي 
  

 والثريا جبانبِ الغـربِ قُـرطُ      
  

  . ضمن قطعة،٦٥٥ / ٢شعره  : يف،البن املعتزو  .١٧٤الكشف والتنبيه  :التخريج
 وكان ال يتوقَّع منه ، وقد سأله حاجةً فقضاها له،وله يف بعض الرؤساء - ١٢

الطويل: (اخري(  
   ك يف أمرٍٍ فَجسألتتد  ببذلـه  

  

 على أنين ما خلت أنك تفعـلُ      
  

  وإنـه  اوألزمتين بالبذل شكر ، 
  

  من احلرمان أدهى وأعضلُ    ليع 
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 وما خلت أن الدهر يثين بـصرفه      
  

       سألُإىل أنْ أرى يف الناس مثلك ي 
  

     ين ما نلتمنك، فإنـه  لئن سر 
  

 ؤمـلُ ءين إذ أنت ممن ي    لقد سا  
  

  .»نسب إىل ابن وكيعهذه األبيات ت« :، مث قال٣/٣٦٠وفيات األعيان: التخريج
 ووردت يف املستدرك ، علي املعروف بابن وكيع التنيسيديوان احلسن بن: وأخلَّ ا

   .٢٧٧:م٢٠٠٦،،٢٣ ع ،جملة األمحدية :عبد الرازق حويزي يف. الذي صنعه د
  )الطويل( :وقال -١٣

     الناسِ باللومِ شـاعر وإنَّ أحق 
  

  ويبخلُ يلوم على البخل الرجالَ    
  

 التمثيـل واحملاضـرة     : يف ،ألمحد بن أيب فنن   و -  .١٦٨ / ٢ االقتباس   :التخريج
   .١٦٩ / ١ شعراء عباسيون ،١٨٧
  )الطويل: (قالو -١٤

  الربيعِ حـدائقًا   تصوغُ لنا كف  
  

      عقيقٍ بـني مسـط آليل كعقد  
  

 وفيهن نوار الشقائق قد حكى    
  

 خدود غوان نقّطـت بغـوايل      
  

  .١٤٥انه  ديو: يف،للميكايلو - .١١/٢٨٢ اية األرب ،٣٩٩الكشف والتنبيه : التخريج
  :وقال -١٥

 ن حربٍ كسوتين طيلـسانا    بيا  
  

 أمرض    األوضاع، فهو سـقيم هت 
  

 فإذا ما رجوتـه قـال سـبحا       
  

 وهـي رمـيم   نك حميي العظام،     
  

ـ  ( يف شعره ،للحمدويو -  .١٦٨ / ٢ االقتباس   :التخريج ن شعراء بـصريون م
  .)١٣٦ – ١٣٥القرن الثالث اهلجري 

  )الوافر (:قالو -١٦
  القضاء مبـا يكـونُ      قلم جرى

  

 فَِسيان التحـرك والـسكونُ     
  

  منك أنْ تسعى لـرزقٍ     جنونٌ
  

      اجلـنني هـشاوتيف غ رزقوي 
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. »نسبا أليب اخلري الواسطي الكاتبوقد « وأضاف ،٣/١٩٧ الدر الفريد :التخريج
ة حيا/ ،٣/٢٨٧مرآة اجلنان و ،١٧٢ / ٦ ،٣/٢٨٣ وفيات األعيان :وأليب اخلري يف

 تتمة : يف،)ه ٤٢٣(البن هندو و - .٢/١١٨نفح الطيب و ،٢/٤٠٩احليوان 
 : يف،بال عزوو .٢٦٠وشعر ابن هندو  ،١٩٧ / ٣الدر الفريد و ،١/١٤٢اليتيمة 

   .٤٥ – ٤٤حماضرة األديب ومسامرة احلبيب 
  )اخلفيف (:وقال -١٧

 وكأنَّ اهلاللَ نـصف سـوارٍ     
  

 إليــه تــشري ــا كــفوالثري 
  

 شعره : يف،البن املعتزو  .١٧٤الكشف والتنبيه و ،٧١ سرور النفس :جالتخري
  . ضمن مقطّعة ،٢/٥٦٦
  )الكامل (:وقال -١٨

ــه ــه ودوائ بِطب ــب  إنَّ الطبي
  

 ال يستطيع دفاع مكروه أتـى      
  

 ما للطبيب ميوت بالداء الـذي     
  

  مثلَه فيما مـضى    قد كان يبري   
  

 هلك املُداوى واملداوي والذي   
  

 جلب الدواَء وباعه ومنِ اشترى     
  

 ،بال عزو  . ١٨ يف أشعاره    ،أليب العتاهية و . ٢٥٥ / ٩ التذكرة الفخرية    :التخريج
   .١٢٩ / ٢ حماضرات األدباء :يف
  

  املصادر واملراجع
   .ه ١٣٥٣ ، دمشق،شكري فيصل.  د:أشعاره وأخباره.. أبو العتاهية  -
وليد .  حتقيق د،) ه ٥٤٢ت ( جب بن سليمان  علي بن من؛ابن الصرييف :فضلياتألا -

  .م  ١٩٨٢ - ه ١٤٠٢ ، جممع اللغة العربية بدمشق،عبد العزيز املانع. دقصاب و
. ابتسام مرهون الصفار ود.  حتقيق د،)ه ٤٢٩ت (  الثعاليب :االقتباس من القرآن الكرمي -

 . م ١٩٩٢ ، املنصورة، دار الوفاء،جماهد مصطفى جت
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يفلني فريد ، إعداد وحتقيق إ)ه٤٢١ت( أبو سعد منصور بن احلسني اآليب: رساألنس والع -
  .م١٩٩٩، دمشق،١يارد، دار النمري للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 حتقيق شاكر ،)ه١١٢٠ت(محد علي بن أ، ابن معصوم املدين:أنوار الربيع يف أنواع البديع -
  .م ١٩٦٩-م١٩٦٨ ،، النجف األشرف١ ط، مطبعة النعمان،هادي شكر

  . بريوت ، دار صادر،وداد القاضي.  حتقيق د،ن التوحيديا أبو حي:البصائر والذخائر -
 . طهران ، حتقيق عباس إقبال، الثعاليب:تتمة اليتيمة -
  . م ١٩٩٦ ، بريوت، دار صادر،إحسان عباس.  حتقيق د، ابن محدون:التذكرة احلمدونية -
نوري محودي .  حتقيق د، )ه٦٩٢ت ( ن عيسى اِإلربلي اء الدين علي ب: التذكرة الفخرية -

  .م ١٩٨٧ بريوت ،حامت الضامن. القيسي و د
، حتقيق هالل  )ه٧٩٠ت بعد ( جنيد بن حممود بن حممد : حدائق األنوار وبدائع األشعار -

  .م١٩٩٥ ، بريوت، دار الغرب اإلسالمي،ناجي
 املكتبة العالمية، مصر، ، النواجي:ياتحلبة الكميت يف األدب والنوادر املتعلقة باخلمر -

  .م١٩٣٨-ه١٣٥٧
 .م٢٠٠٥ دمشق ، دار البشائر  حتقيق إبراهيم صاحل،،الدمريي: حياة احليوان الكربى -
 ،فؤاد سزكني.  دا أشرف على طباعته مصور، حممد بن أيدمر:الدر الفريد وبيت القصيد -

 .م ١٩٨٩ – م ١٩٨٨ ، فرانكفورت،معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية
 مطبعة ، حتقيق عبد العظيم عبد احملسن: برواية أيب عمرو الشيباين،ديوان أيب دهبل اجلمحي -

 . م ١٩٧٢-ه١٣٩٢ ، النجف األشرف،القضاء
 . القاهرة ، دار املعارف،حممد بديع شريف.  حتقيق د،ديوان أشعار األمري عبد اهللا بن املعتز -
 للبيهقي الكيدري ، أنوار العقول من أشعار وصي الرسول:مىاملس ديوان اإلمام علي  -
  .ه١٤٢٦ ، قم، حتقيق كامل سلمان اجلبوري،)ه ٥٧٨ت (
  . م ١٩٣١ ، القاهرة، دار الكتب املصرية،ديوان أيدمر احمليوي -
  . م ٢٠٠٦ ، دمشق، دار الينابيع،حتقيق شاكر العاشور:ديوان أيب الفتح البسيت -
 القاهرة، ،حتقيق حممد الطاهر بن عاشور،جلنة التأليف والترمجة والنشر: دديوان بشار بن بر -

  .  م١٩٥٠ - ه١٣٦٩
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  .م ١٩٨١ بغداد، ، دار الرشيد للنشر،حبيب حسني احلسين.  حتقيق ودراسة د:ديوان السري الرفاء -
 حققه وأعد تكملته وفسر : )ه٦٨٨ت(  حممد بن عفيف الدين ،ديوان الشاب الظريف -

  .م١٩٨٥ ، بريوت،١ ط،شاكر هادي شكر، مكتبة النهضة العربية، عامل الكتبألفاظه 
  . م ١٩٧٠ ، بريوت،إحسان عباس.  حتقيق د:ديوان الصنوبري -
، ٢حيىي اجلبوري، دار القلم، ط. علي جواد الطاهر و د. حتقيق د:)ه٥١٤(ديوان الطغرائي  -

  .م١٩٨٣-ه١٤٠٣الكويت، 
  . م ١٩٨٩ ، اإلسكندرية، أخبار اليوم،يوسف زيدان. دراسة و حتقيق د :ديوان عفيف الدين التلمساين -
 ، مجع وحتقيق عدنان راغب العبيدي،)ه ٢٢٥ت حنو ( ديوان حممود بن حسن الوراق  -

  . م ١٩٦٩ ، بغداد،مطبعة دار البصري
  . م ١٩٨٥ ، بريوت، عامل الكتب،جليل العطية.  مجع وحتقيق د،ديوان امليكايل -
 وزارة األوقاف ،سليم النعيمي.  حتقيق د، الزخمشري:برار ونصوص األخبارربيع األ -

  . م ١٩٨٠ ، بغداد،والشؤون الدينية
 حتقيق حممد ، )ه ٣٥٤ت (  أبو حامت حممد بن حبان البسيت :روضة العقالء ونزهة الفضالء -

  .  م ١٩٧٧ ، بريوت،حميي الدين عبد احلميد وآخرين
 حتقيق عبد الفتاح ،)ه١٠٦٩ت ( شهاب الدين اخلفاجي : ياة الدنيالبا وزهرة احلألرحيانة ا -

  .م ١٩٦٧حممد احللو، القاهرة 
 ابن منظور :، اختصار)ه٦٥١ت(التيفاشي : سرور النفس مبدارك احلواس اخلمس -
 .م١٩٨٠ ، بريوت،إحسان عباس. ، حتقيق د)ه٧١١ت(
يونس امحد السامرائي، دار احلرية .  دراسة وحتقيق د:صنعة أيب بكر الصويل: شعر ابن املعتز -

  .م١٩٧٨-١٩٧٧للطباعة، بغداد، 
 مكتبة اآلداب، ،عبد الرازق حويزي.  مجع وحتقيق ودراسة د،شعر أيب الفرج بن هندو -

 . م ٢٠٠٧ ،القاهرة
 ، تراث عويدات، مطبعة الوطن،حمسن غياض.  مجع وحتقيق د:شعر أيب هالل العسكري -

  . م ١٩٧٥ ،بريوت
  . م ١٩٦٤ ، امع العلمي العريب بدمشق،شترألعبد الكرمي ا. صنعة د،عبل بن علي اخلزاعيشعر د -
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 ،١ ط، مجع وحتقيق ودراسة عباس هاين اجلراخ: )ه٦٨٠ت ( شعر يوسف بن لؤلؤ الذهيب  -
  . م٢٠٠٦ ،بابل

 مطبعة ،حممد جبار املعيبد.  د: دراسة ونصوص،لث اهلجرياشعراء بصريون من القرن الث -
 . م ١٩٧٧ ، بغداد،رشادإلا
 ، املوصل، مطبعة دار احلكمة للطباعة والنشر،حامت صاحل الضامن.  صنعة د:شعراء مقلّون -

 . م ١٩٩٠ - ه ١٤١١
  .م ١٩٩٨ ، بريوت، عامل الكتب، حتقيق هالل ناجي، البارع اهلروي:طرائف الطرف -
حممد . حتقيق د،)ه٦١٣ت (زديألعلي بن ظافر ا:غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات -

  .م١٩٧١، القاهرة، دار املعارف،زغلول سالم ومصطفى الصاوي اجلويين
  .م١٩٧٥، بريوت،١ ط، دار الكتب العلمية،الصفدي: الغيث املسجم يف شرح المية العجم -
  . م ٢٠٠٤ ، دار الينابيع،رضا رجب.  حتقيق د،بن جين أبو عثمان :الفسر -
 دار صادر، ،إحسان عباس.  حتقيق د، حممد بن شاكر الكتيب:يهافوات الوفيات والذيل عل -

  .م١٩٧٣،بريوت
م، ٢٠٠٢ ، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة،١ ط، عباس هاين اجلراخ:يف نقد التحقيق -
  .م ٢٠٠٦ ، دمشق، دار الينابيع،٢ط
ت (ملوصلي دين املبارك بن الشعار ا كمال ال:قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان -

  .م ٢٠٠٤ ، بريوت، دار الكتب العلمية، حتقيق كامل سلمان اجلبوري،)ه٦٥٤
هالل ناجي ووليد . ق عليه دقه وعلَّ حقَّ، الصفدي:الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه -

  .م١٩٩٩ -ه١٤٢٠ بريطانيا، ، ليدز،بن أمحد بن احلسني الزبريي
مط دار ،، حتقيق الطاهر أمحد الزاوي)ه١٠٣١ت( حممد بن احلسني ، العاملي:الكشكول -

  .ت .  د ،إحياء الكتب العربية القاهرة
  . م ٢٠٠٢ ، القاهرة، حتقيق حممد الششتاوي، السيوطي:كوكب الروضة -
.  حتقيق د،)ه٦٤٤ت (ي  علي بن معقل األزد:املآخذ على شراح ديوان أيب الطيب املتنيب -

  .م ٢٠٠١ ، الرياض،عبد العزيز املانع
   .ه ١٣٠١ ، اجلوائب،جمموعة املعاين -
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٤١١

رياض .  حتقيق د،)ه ٥٠٢ت ( صبهاين أل ا:حماضرات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء -
  . م ٢٠٠٤ ، بريوت، دار صادر،عبد احلميد مراد

 .ه ٢٠٠٣ ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،حيىي اجلبوري.  حتقيق د، السيوطي:احملاضرات واحملاورات -
 حتقيق عباس هاين ،)ه ١٣٢٧ت ( بن عوض احللي  علي :ضرة األديب ومسامرة احلبيبحما -

 . م  ٢٠٠٧ ، النجف األشرف، دار الضياء،اجلراخ
 حتقيق ماجد الذهيب ،)ه ٣٦٠ت ( السري الرفاء :احملب واحملبوب واملشموم واملشروب -

 . م ١٩٨٦ – ١٩٨٢ دمشق ،ومصباح غالوجني
 دائرة املعارف اإلسالمية، ،)ه٧٦٨ت(اليافعي، عبد اهللا بن أسعد : ان مرآة اجلان وعربة اليقظ-

 .ه١٣٣٨باد، اهلند، حيدر آ
 حتقيق إبراهيم ،)ه ٧٤٩ت (  ابن فضل اهللا العمري :مسالك األبصار يف ممالك األمصار -

  .م ٢٠٠٢ ، ديب، امع الثقايف،صاحل
حتقيق زينب القوصي ووفاء ، )ه٨٨٧ت ( حممد بن عبد اهللا األزهري :مستويف الدواوين -
 . م ٢٠٠٤-٢٠٠٣عصر، القاهرة، ألا
مكتبة الثقافة ) ه٨١٥ت( عالء الدين بن عبد اهللا ، الغزويل:مطالع البدور يف منازل السرور -

  .م٢٠٠٠ - ه١٤١٩ ،الدينية، بور سعيد
 ، حتقيق حممد حميي الدين عبد)ه٩٦٣ت( عبد الرحيم بن أمحد ،العباسي: معاهد التنصيص -

  .م١٩٤٧-ه١٣٦٧، مصر،احلميد
قه  حقَّ،)ه٧٢٥ت ( شهاب الدين حممود بن سلمان احلليب :منازل األحباب ومنازه األلباب -

م٢٠٠٠، بريوت، ١ ط،حممد الديباجي، دار صادر. م له دوقد . 
  . م ١٩٦٥ ، النجف األشرف، املطبعة احليدرية، )ه ٤٥٨ت (  البيهقي :مناقب الشافعي -
 عين ،)ه ٤٣٠ت حنو (  رحيان بن عبد الواحد بن حممد ؛ اخلوارزمي:ملثالباملناقب وا -

  .م ١٩٩٩ ، دار البشائر، دمشق،بتحقيقه إبراهيم صاحل
 دار ،حيىي اجلبوري.  حتقيق د، )ه ٤٣٦ت (  عبيد اهللا بن أمحد بن علي ؛ امليكايل:املنتخل -

  . م ٢٠٠٠ ، بريوت،الغرب اإلسالمي
 ،خلف رشيد نعمان.  دراسة وحتقيق د، التربيزي:يب الطيب املتنيباملوضح يف شرح شعر أ -

  .  م٢٠٠٤ – ١٩٨٩ ، بغداد،دار الشؤون الثقافية العامة



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –ة جممع اللغة العربية بدمشق جمل
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 مطبعة دار الكتب ،)ه٨٧٤ت (  ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة -
  . م ١٩٣٦ ، القاهرة،املصرية

حتقيق السيد مصطفى ، )ه٧٧٦ت(بن العباس العنايب الدين اب  شه:نزهة األبصار يف حماسن األشعار -
 .م١٩٨٦ - ه١٤٠٧ ،الكويت ،١ ط  ،دار القلم،السنوسي وعبد اللطيف امحد لطف اهللا 

  .م١٩٨٠ ، بريوت،١ ط،البدري الدمشقي، دار الرائد العريب: نزهة األنام يف حماسن الشام -
، دار الكتب )ه٧٣٣ت(بد الوهاب محد بن ع النويري، أ:اية األرب يف فنون األدب -

  .م١٩٧٥املصرية واهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
  . م١٩٦٥ ، فيسبادن، حتقيق رودلف زهلامي، احلافظ اليغموري:نور القبس املختصر من املقتبس -
 مجعية املستشرقني ، الصفدي، حتقيق جمموعة من املستشرقني والعرب:الوايف بالوفيات -

  .سطنبول وبريوت  فرانز شتاينر، إ،يةاألملان
إحسان .  حتقيق د،)ه٦٨١ت ( محد بن حممد ابن خلكان، أ: أنباء أبناء الزمانوفيات األعيان و -

  .م١٩٦٨ ، بريوت، دار الثقافة،عباس
  .م١٩٥٦ مطبعة السعادة، مصر ، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد،الثعاليب: يتيمة الدهر -

 :االت
 استدراكات على دواوين حمققة : م١٩٧٦ ،٢٠ العدد ، جامعة بغداد–ية اآلداب جملة كل

  .حبيب حسني احلسين .  د:وأخرى مطبوعة


