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 شعر لقيط بن زرارة التميمي 
                                                                       ) جمع وتحقيق ودراسة (                                                     

                                                                              أ . م . د . عبدالعظيم فيصل صالح                                                                    
 جامعة سامراء/ كمية التربية                                                                         

 
INTRODUCTION 

Praise is to Allah, peace and blessings are upon to the faithful 

Prophet and his family and companions. 

And after  

Ancient Arabic poetry may be seen as somewhat prominent kinds 

which codified Arab civilization in its various aspects, it is a record of the 

exploits of ancient and leagues that existed in ancient times, he is 

speaking the language that painted landmarks that date, and did not stop 

at this point, but our image of human haunt of feeling and passion 

towards what surrounds it from different life components. 

The poet Luqaet Bin Zarara is one of the poets who gave us an 

image of life in the era before Islam through his poetry, it is a historical 

document for the feats of the day the people of protoplasm, as his poetry 

is considered one source of language, as covered in a different language 

resources as well as the value of literary poetry, and for that the 

researcher began collecting his poetry and investigate it, the researcher 

named this research as: ((The Poetry of Luqaet Bin Zarara Tamimi 

collection, investigation and studying)).  

The style of the search is to be in the introduction and poetry, as 

follows: 

Introduction: The appropriated for (the poet and his poetry), the 

researcher divides it into two parts: 

Section I: it dealt with the poet's life: his name and lineage and his 

nickname, and his family, and his qualities, and his death. 
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The second part dealt with the (Poetry): The position of his Poetry, and 

his themes, and the sources of his poetry, and the rationale for re-

investigation, and the methodology of the investigation.    

 المقدمة :

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى النبي األمين ، وعمى آلو وصحبو أجمعين .      

 وبعد ..

يا جوانببمختمف عربية رة المحضالت دونُيعد الشعر العربي القديم نوعًا بارزًا من األنواع التي فقد 
، فيو سجل لممآثر والبطوالت العريقة التي كانت موجودة في العصور القديمة ، فيو المغة 

نما صور لنا ما ينتاب ىذا الناطقة التي رسمت معالم ذلك التاريخ ، ولم يتوقف عند  الحد وا 
 ة .اإلنسان من شعور وعاطفة تجاه ما ُيحيط بو من مكونات الحياة المختمف

لقيط بن زرارة واحد من الشعراء الذين رسموا لنا صورة الحياة في عصر ما قبل اإلسالم  شاعرالو 
من خالل شعره ، فيو ُيعد وثيقة تاريخية ِلما فيو من مآثر ليوم شعب جبمة ، كما ُيعد شعره 
، مصدرًا من مصادر المغة ، إذ تناولتو مختمف المصادر المغوية فضاًل عن قيمة شعره األدبية 

ذلك شرعت بجمع شعره وتحقيقو ، فوسمتو بـــ : ))شعر لقيط بن زرارة التميمي جمع  وألجل
 وتحقيق ودراسة(( .

 اقتضت طبيعة البحث أن يكون في التمييد والشعر ، وعمى النحو اآلتي :

 التمييد : وخصصتو لـــ )الشاعر وشعره( ، فقسمتو عمى قسمين :

 اسمو ونسبو وكنيتو ، وعائمتو ، وصفاتو ، ووفاتو .القسم األول : تناولت فيو حياة الشاعر : 

القسم الثاني : تناولت فيو )شعره( : مكانة شعره ، وموضوعاتو ، ومصادر شعره ، ومسوغات 
 اعادة التحقيق ، ومنيج التحقيق .
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 الشعر :

 وذكرت فيو ما استطعت جمعو من المصادر المختمفة المعتبرة .

 :وكنيته اسمه ونسبه 

 . (ٖ)، وأبو دختنوس (ٕ)، وكان ُيكنى أبا نيشل (ٔ)زرارة بن ُعدس بن زيد بن دارملقيط بن 

 عائمته :

قد تزوج القدور  طكان لقي. و ، وال عقب لو غيرىا  (ٗ)كسرى ةبناكان قد سمى ابنتو دختنوس باسم 
بنت قيس من ربيعة ، فمما ُقتل تزوجيا بعده رجل من قوميا ، فقال ليا : أنا أجمل أم لقيط ؟ 

وىي أول من تمثمت وَصد اء : ركية طيبة ، اء . أي أنت ولست مثمو ، د  فقالت : ماء وال كصَ 
 . (٘)بو

، مما يدل عمى أنيا ذي عقل راجح  (ٙ)كانت دختنوس تصاحب أبييا في الغزو ويرجع إلى رأييا
روح الحماس  َتَقرُض الشعَر وتُثيروليا خبرة في تالفي األزمات التي تحدث ، كما أنيا شاعرة ، 

 .، في الغزوات المختمفة في نفوس المقاتمين 

 . (ٚ)((يمز )قاد تميمًا وغيرىا يوم شويحط ، إلى عذرة بن سعد ى)لقيط  اوكان زرارة أب

كانة في تميم ، فقد ذكر ذات مرة بنو دارم في مجمس عبدالممك بن مروان ، فقال ولبني زرارة م
أحد الحضور : ))إنيم محظوظون يا أمير المؤمنين ، فقال عبدالممك : تقول ذلك وقد مضى 
منيم لقيط بن زرارة ولم يخمف عقبًا ، ومضى القعقاع بن معبد بن زرارة ولم يخمف عقبًا ، 

رارة ولم يخمف عقبًا . وهللا ال تنسى العرب ز عطارد بن حاجب بن  ومضى محمد بن عمير بن
، وحاجب بن زرارة صاحب القوس المشيور )قوس حاجب( الذي أودعو  (ٛ)ىؤالء الثالثة أبدًا((

  (ٜ) ه (ٖعند كسرى ليأمن كسرى القبائل العربية )ت نحو 

 صفاته ومميزاته :

)قاد تميمًا كميا إاّل بني سعد بن زيد )مكانة متميزة بين أبناء جمدتو  افارسًا شجاعًا وذلقيط كان 
 ، (ٔٔ)، وذلك لؤلخذ بثأر أخيو معبد بن زرارة (ٓٔ)((مناة إلى بني عامر بن صعصعة يوم جبمة
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وليذا نرى أن ممك الفرس كسرى قد أعطاه برذون مجفف بديباج ، وكان أول عربي قد لبس ىذه 
 .  (ٕٔ)الدروع الحربية

ا تبين لنا من شعره أنو يفتخر بشرب الخمرة ومنادمة المموك ، فقد ذكر في شعره النعمان بن كم
 المنذر ومنادمتو إياه ، فقال :

 شربُت الخمَر حتى ُخمُت أني      أبو قابوس أو عبد المدان

، وزوجو قيس بن مسعود الشيباني ابنتو ، وذلك بعد محاورة  كما منحو كسرى مئة من ىجائنو
 جرت بينو وبين أبيو زرارة ، وسنشير إلى ذلك حينما ندرس شعره .

 وفاته :

، وقيل إن الذي قتل لقيطًا ىو  (ٗٔ)، وقد اختمف في قاتل لقيط (ٖٔ)ُقتل لقيط بن زرارة يوم جبمة
 : (٘ٔ)ُشريح بن األحوص واستشيدوا بقول دختنوس

 أال ياااا لااااا الاااوي ت   ويماااة مااان  اااو 

 ضااىقبضاارب بنااي عاابس ل يطااا   وقااد   

   
لااااااااااااااه عفااااااااااااااروا وجاااااااااااااااا عميااااااااااااااه 

  ةااااااااااااااااااااااااااااااااااامااب
  

 وال تحفااااال الصاااااّم الجناااااادل مااااان  اااااو 

   

 ومااااااااااا  اااااااااا ر  فاااااااااايكم ولكاااااااااان  اااااااااا ر 

 شااااااااااريح أرادتاااااااااااه ا ساااااااااانة وال ناااااااااااا  

   
 

 مكانة شعر 

حوت مصادر التراث بين طياتيا من شعر لقيط بن زرارة لتدلل بو عمى مكانة المفظ واألسموب 
ة التي دونت ووثقت األيام من خالل الشعر ، فقد قال في يوم ي، فضاًل عن مكانتو التاريخ عنده

 جبمة :

 أقدم صدام إنام بنو عبس      المعشر الجمة في ال وم الحمس
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ميدان المعركة ، وأنو لم يكن يرد  إلىالعدو والوصول  صفوف تحامفرسو إلى اق ادع الشاعرف
نما مخاطبة نفسو ، ألنو قد تعتري النفس في بعض األحيان ال والتردد ، مما  خورمخاطبة فرسو وا 

 ثارة روح الحماس .إيدعو إلى 

 : بقول ذإ ،يم وتأخرىم عن نصرة قومو مشاعر خذالن بعض قبائل تالكما صور 

 قمناااااااااااااااأقااااااااااااااد  نااااااااااااااا بال رابااااااااااااااةإ

 ساااااااااااايركمراجفنااااااااااااا كمااااااااااااا عتااااااااااااب ال  

   
 وأساااااااااااممنا قبائااااااااااال مااااااااااان تمااااااااااايم

 لاااااااااااااام عااااااااااااادو ا ا نسااااااااااااابوا ك يااااااااااااار  

   
 أسااااااااااايد والاجااااااااااايم لاااااااااااام رعااااااااااااء

 بااااااااااااارام مااااااااااااان العجاااااااااااااراء عاااااااااااااورا  و   

   
 وان تطماااااااااااااب رباااااااااااااائعام تجاااااااااااااد ا

 باااااااابطن السااااااااعد لاااااااايس لااااااااام ظاااااااااور  

   
 ويربااااااااااااااوع ب ساااااااااااااافل    طمااااااااااااااوح

 وقوفاااااااااااااا ماااااااااااااا تحااااااااااااال وال تساااااااااااااير  

   
 فااااااااااي تماااااااااايم وان تطمااااااااااب طايااااااااااة

 تجاااااااد ا العماااااااى لاااااااايس لااااااااا بصااااااااير  

   
 وأحيااااااااااااء الباااااااااااراجم جاااااااااااوا كبااااااااااال

 وربااااااااكرحاااااااال الاااااااا بح لاااااااايس لاااااااااا ج  

   
 وساااااااعد شااااااار مااااااان ركاااااااب المطاياااااااا

 ورخااااااااااابااااااااااا رض حاااااااااااين تنجاااااااااااد أو ت  

   
 حياااااااااااء حياااااااااااخبااااااااااث ا أوعااااااااااو  

  ا غماااااااااااااااااات ال اااااااااااااااااادورإ همااااااااااااااااااالأو   

   
بالخور والجبن والخبث وقد  فالشاعر قد بين موقفو من تمك القبائل التي تخمت عن قبيمتو ورماىم

، وىذه األبيات ُتعد سجاًل حافاًل لؤلحداث التي  جسد ذلك من خالل ألفاظ تقترب كثيرًا من اليجاء
 مرت بيا تمك القبيمة . 

)فالشعر )تعداد لموقف بعض القبائل التي تخمت عن لقيط في ذلك اليوم  الشعر نمحظ ىنا أن
روب الحياة وصورة من صور األحداث التي كان مصدر من مصادر التاريخ واألدب وكل ض

 . (ٙٔ)((يتعرض إلييا المجتمع

كما أنو سجل لممواقف التي تحدث في الحياة اليومية سواء أكانت ىذه المواقف والمآثر إيجابية أم 
 سمبية .
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أما عن مكانة شعر لقيط عند بعض النقاد ، فقد عرج عنو ابن سالم في طبقاتو حينما  تحدث 
شعراء الطبقة الثامنة الجاىميين ، فقال : )) وعوف بن الخرع جيد الشعر ، وىو الذي عن أحد 

 (ٚٔ)يرد عمى لقيط بن زرارة ... ((

جادة في المفظ والمعنى وال ، وىذا يعني اإل (ٛٔ)(()كان لقيط شاعرًا محسناً ):  فقال ابن قتيبةأما 
 . في قول الشعريمتمك ذلك إال شاعر متمرس 

)وال ُيعدون من الطبقة الثالثة غير لقيط بن زرارة ، )صطفى صادق الرافعي : وقال الدكتور م
 . (ٜٔ)((من شعراء الجاىمية وشواعرىم اً وىذا التحديد يسقط كثير 

 موضوعات شعر  :

ومن خالل د لقيط بين الفخر وىو الغالب ، واليجاء ، والحكمة ، عنتنوعت موضوعات الشعر 
أن الفخر شكل القسم األكبر من أشعاره وذلك لوجود الدواعي االطالع عمى نتاجو الشعري نجد 

 : من الطويل  واألسباب الموجبة لذلك ، يقول

نـــــــــــي مـــــــــــن القـــــــــــوم الـــــــــــذين عـــــــــــرفُتيمْ   وا 

 إذا مـــــــــــاَت مـــــــــــنيم ســـــــــــّيٌد قـــــــــــاَم صـــــــــــاحُبوْ   

   
 نجــــــــــوُم ســــــــــماٍء ُكم مــــــــــا غــــــــــار كوكــــــــــبٌ 

 بــــــــــــــدا كوكــــــــــــــب تــــــــــــــأوي إليــــــــــــــو كواكبــــــــــــــو  

   
أضـــــــــــــــــــــــــــاءت ليـــــــــــــــــــــــــــم أحســـــــــــــــــــــــــــاُبيُم 
 ووجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُىُيم

  

ـــــــو ـــــــَزُع ثاقُب ـــــــم الُج ـــــــى نّظ ـــــــل حّت  ُدجـــــــى الّمي

   

نمحظ ىنا أن الشاعر قد افتخر بنفسو وبأبناء جمدتو وأن السيادة فييم ال يمكن أن تقتصر عمى 
شخٍص بحد ذاتو ، فعند زوال أيًا منيم سوف تجد ىناك الشخص المناسب لرئاسة القوم ، وقد 

رىا الشاعر ألسباب قد تكون لحجميا وألىميتيا شبو قومو بالكواكب وىي صورة من الطبيعة استعا
ولمعرفتيا من قبل جميع الناس ، فيي ال يمكن أن تخفى وىي بارزة وظاىرة لمعيان ، كما شبو 

نما صوره بنصاعة وشرف أنسا يم بالضوء الذي ينير الطريق لسالكيو ولم يتوقف عند ىذا الحد وا 
وشرفيم مكانة قومو بدقيق ، وبذلك فإنو يباىي الز يشع نوره لُينظم فيو نوع من الخر  اً ساطع اً ضوء

 الذي يمتمك ىذه المميزات ، كما قال : الوافر
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 ى ومعااااااي ساااااا حيناااااامتااااااى مااااااا تم 

 أقاااااااااااود الخيااااااااااال أو أقتااااااااااااد وحاااااااااااد   

   
 أكاااااااااااا  فضااااااااااااول ساااااااااااااب ة دالص

 دكبااااااااااااار معاااااااااااارس وفاااااااااااادت لفصاااااااااااا  
   

 وعااااااااااز  إن عااااااااااززت إلااااااااااى تماااااااااايم

 سااااااااااامدد  فااااااااااايام ومجاااااااااااد  دتااااااااااازد  

   
  بااااااااااي وأماااااااااايفخاااااااااارت باااااااااا خوتي 

 بماااااااااااااات وأينااااااااااااااا أدنااااااااااااااى لسااااااااااااااعد   

   
ومعو سالحو ودرعو الواسعة كناية  وبأنو سوف يالقي األعداء وىو يمتطي خيمالشاعر يفتخر 

الفروسية قد ورثيا عن قومو ىذه عن ضخامة جسمو وىذه الضخامة يصاحبيا فارس شجاع ، و 
وقف الذي ألفاظو بما يناسب الم وأىمو ، فيم أصحاب بسالة وشجاعة فائقة ، إذن فإننا نراه يختار

 . يريد التعبير عنو

أما اليجاء فيو اآلخر وجدناه عند لقيط بن زرارة ، فقد بعث رسالة شعرية إلى بني مالك وقد 
وصف حاليم وكيف أصبحوا منقادين إلى عمرو بن ىند ، وقد صورىم أذالء مخذولين لو ال رأي 

 قال : ماحين، ليم 

 أبمااااااااااااااك لاااااااااااااادي  بنااااااااااااااي مالاااااااااااااا 

 م م مااااااااااااااااااااة  وسااااااااااااااااااااراة الربااااااااااااااااااااابِ   

   
 بااااااااااااااا ن أمااااااااااااااارا  أناااااااااااااااتم حولاااااااااااااااه

 تحفااااااااااااااااااااون قبتااااااااااااااااااااه بال بااااااااااااااااااااابِ   

   
 يااااااااااااااااااااين ساااااااااااااااااااراتكم عاااااااااااااااااااامرا  

 وي اااااااااااااتمكم م ااااااااااااال قتااااااااااااال الكااااااااااااا بِ   

   
 فماااااااااااااو كناااااااااااااتم إبااااااااااااا   أممحااااااااااااات

 ل اااااااااااااد نزعااااااااااااات لممياااااااااااااا  العااااااااااااا ابِ   

   
 ولكاااااااااااااااااانكم غاااااااااااااااااانم تصااااااااااااااااااطفى

 ماااااااااااااااااااا ئابل ا ر ويتاااااااااااااااااااار  سااااااااااااااااااااائ  

   
الرسالة المحمولة من بمد إلى آخر لتحمل في مضمونيا ما نو اختار لفظة )المغمغمة( وىي أ يبدو

عالمية الوحيدة إن صح التعبير التي يريد إبالغو ليم ، ألن الشعر كما ىو معموم ىو الوسيمة اإل
)فالتجارب الكثيرة التي خاضيا الشعراء الفرسان ، )يمكن من خالليا إيصال صوتو إلى اآلخرين 

جادة في يمتيم الدقة في الوصف ، والحس في التصوير واإللأوأظيروا فييا قابميات رائعة 
التركيب الشعري والقدرة عمى معايشة األحداث ، والحرب بكل أشكاليا كانت محورًا أساسيًا من 

، فالحرب والتجربة ىما سبيالن ميمان الستنطاق  (ٕٓ)((محاور الحياة العربية قبل اإلسالم
 ث . قال لقيط :الشعراء وتصوير ما يدور حوليم من أحدا
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 أال َمااااااان رأ  العبااااااادين إ  ُ كااااااارا لاااااااه

 عااااااااد ت وتاااااااايُم تبت ااااااااي ماااااااان ُتحااااااااال   

   
 تااااااااااااابُط تمعاااااااااااااة   فاااااااااااا الُ  فحاااااااااااا

 ماااااااان ا رض إال أناااااااات لماااااااا ل عااااااااار   

   
عدُّ وتميم ابنا عبد مناة بن ُأّد ، بمنزلة العبيد ألنيما يريدان التحالف وأنيما  جعل ىنا الميجوين

 ميما تحالفا سوف يبقيا ذليالن ميزومين .

شاعر، الشعر الحكمة فكان ىو اآلخر لو نصيب عند الموضوع الشعري اآلخر عنده فيو أما 
 ويطالعنا من ذلك قولو :

 قد عشت في النااس اطاوارا  عماى خما 

 شاااااّتى وقاسااااايت فيااااااا المااااايَن وال طعاااااا  

   
 كااااا  لبسااااات فااااا  النّعمااااااء تبطرناااااي

 وال تخشاااااااااعت مااااااااان  وائااااااااااا جزعاااااااااا  

   
 ال يمااال الااااول   صااادر  قبااال وقَعتاااه

 وال أضاااااااااااي  باااااااااااه  رعاااااااااااا  إ ا وقعاااااااااااا  

   
 ماااااا ساااااّد لاااااي مطمااااا  ضااااااقت  نيتاااااه

 إال وجااااااااااادت وراء الضاااااااااااي  متساااااااااااعا  

   
لو تأممنا ىذا النص لرأينا أنو ال يحتاج إلى تأويل ، فيو واضح المعنى ينم ويكشف عن مقدرة 

وىذا ال برع في التصوير ، فيو جرب األسموب السيل الممتنع ، قد  ،وان الشاعروقابمية شعرية 
وىو يعبر عن حكمة ورأي سديد ولو يجيده إال شاعر ُمجيد في النظم وصاحب مران واسع ، 

واضحة وبارزة تعبر عن عقل راجح ممم بأمور  حكميةشتى ، كما نمحظ فيو النزعة ال تجارب
 : إذ يقولالحياة ، 

 أباااااااااااا قطااااااااااان إناااااااااااي أرا  حزيناااااااااااا  

ن الَعُجااااااااااااااوَل ال تبااااااااااااااالي     زيناااااااااااااااحوا 

   
 ح نااااالي أن صاااابرتم نصاااا  عااااام فااااأ

 ونحاااااااان صاااااااابرنا قباااااااال سااااااااب  ساااااااانينا  

   
السابق فيو يدعو إلى التحمي بالصبر وعدم ىذا النص ال يبتعد كثيرًا في معناه عن النص 

 .، وىي صفة جميمة نمحظيا عند شاعرنا طاوعة واالنجراف وراء العاطفة بصورة مخمة مال

ومن الموضوعات األخرى التي تناوليا لقيط ، الغزل ، ولم يكن أقل براعة في التصوير عن 
 ل :و قي إذ، غاية اإلجادة األغراض السابقة ، إذ أجاد فيو 

 ن رضاااااااب المساااااا  دون ل اتااااااااكاااااا 

 مزناااااااة باااااااارد عمااااااى شااااااابم مااااااان مااااااااءِ   
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 لااااااااا بشااااااار صاااااااافي ا ديااااااام ك ناااااااه

 لجاااااااااين تااااااااارا  دون حمااااااااار المجاساااااااااد  

   
 تاابا ا ارتفعااااات فاااااو  الفاااااراش حسااااا

 شاااااااااااريحة نبااااااااااا  زينااااااااااات بال  ئاااااااااااد  

   
األبيات تكشف عن حس وعاطفة وجمال في التصوير تجاه تمك الفتاة التي وصفيا الشاعر ، 

عن ىذه التشبييات الدقيقة والجميمة التي قد اختارىا وانتقاىا من صور الطبيعة ِلما فييا  فضالً 
 من جمال تصوير ورقة لفظ ودقة اختيار .

 ومن الموضوعات القميمة التي تناوليا لقيط ، رثاء نفسو يوم ُطعن في يوم جبمة ، فقال :

 المرموُس يا ليَت شعر  َعنِ  دختُنوُس        إ ا أتا ا الخبُر 

 فيو يتمنى أن يعمم ماذا ستفعل ابنتو دختنوس في حال وصول نبأ حتفو إلييا .

 وقال في الحنين :

 لماااااااااان دمنااااااااااة أقفاااااااااارت بالجناااااااااااب

 إلااااااى الساااااافح بااااااين الماااااا  فالاضاااااااب  

   
 بكيااااااااااااااااااات لعرفاااااااااااااااااااان اياتااااااااااااااااااااا

 و اااااااااج لاااااااا  الشااااااااو  نعااااااااب ال ااااااااراب  

   
شعراء عصر ما قبل اإلسالم في الوقوف ان الشاعر يميل إلى المحاكاة والتقميد عمى عادة يبدو 

عمى األطالل وذكر الدمن ، وفييا يبكي عمى الديار التي ُأقفرت من أىميا مما ىيج شوقُو إلى 
ديار الدارسة الخالية والمقفرة من أىميا ، ولم يبق سوى تمك ، وقد عين موقع تمك التمك القفار
، ويبدو لي أن ىذا النص  شوقو واالفتراق وقد ىيج نعيق الغراب الذي يدل عمى البين اآلثار ،

 ىو مجتزء من قصيدة وقف في مقدمتيا عمى اإلطالل ، وهللا أعمم .

أما األوزان الشعرية التي نظم شعره عمييا فقد تنوعت بين الطويل والرجز والبسيط والوافر وغيرىا 
أكثر األوزان التي نظم من األوزان مما يدل عمى تمكنو في قول الشعر ، وُيعد البحر الطويل من 

لقيط عمييا شعره ، وىذا الوزن يحتاج إلى نفٍس طويل وشاعر قادر عمى استيعاب الصور 
والمعاني ، كما ُيظير ىذا البحر الشاعر ذو الشعر الرصين ، أو الشعر الركيك ، فيو إذن 

 شاعر قد ركب مختمف البحور الشعرية الرصينة .

اتسم بيا شعره ،مباشرة الموضوع دون مقدمة ، مما جعل معظم ومن الظواىر الفنية األخرى التي 
شعره عبارة عن مقطعات ، وقد يكون لمظرف الذي يعيشو أثر في ذلك ، إذ كان لقيط شاعر 
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فارس يقول الشعر في ساحات الوغى ، مما يجعمو وليد الحدث والموقف ، وقد يسبب ذلك ضياع 
عمى ذلك وجدنا مقدمة طممية دون ذكر لبقية البناء الشعر وعدم وصولو إلينا كاماًل ، والدليل 

 الفني لمقصيدة .

 مصادر شعر  :

كتاب  نيامو المشارب والمصادر التي رفدتنا بشعر لقيط بن زرارة بين معاجم المغة ،  تتنوع
البيان والتبيين والُعقد الفريد  نيامو العين والجيم وتيذيب المغة وغيرىا ، وبين مصادر األدب 

كثير ،مما يدل عمى مكانة شعر الشاعر مصادر التفسير ومصادر التاريخ وغيرىا و  األغانيو 
 األدبية والمغوية والتاريخية .

 مسوغات جم  شعر ل يط بن زرارة وتح ي ه :

جمع الدكتور عبدالحميد محمود المعيني وحقق شعر بني تميم في العصر الجاىمي ، وىو جيد 
إال أن عمل اإلنسان ال يكون مكتماًل وال يخمو من  عممي كبير وعمل شاق يستحق الثناء ،

 اليفوات والنسيان .

وكان من ضمن ىذا العمل شعر لقيط بن زرارة ، إال أنني وجدت من المفيد أن ُأكمل ىذا العمل 
من خالل االطالع عمى مصادر أغفميا الباحث المذكور . وقد زدت عمى عممو مجموعة من 

 عمل األخ الدكتور المعيني . النصوص الشعرية التي غابت عن

بمغ مجموع األبيات التي جمعيا الدكتور المعيني خمسة وأربعين بيتًا ، منيا بيت واحد ليس لمقيط 
نما ىو لمقيط بن يعمر اإليادي ، وأربعة وعشرين شطرًا من الرجز ، وىذه األبيات  بن زرارة ، وا 

 موزعة عمى سبعة عشر نصًا .

 تي وردت في عمل الدكتور المعيني .قمة المصادر والروايات ال

 خال عمل الدكتور المعيني من دراسة شعره .

 كانت ترجمة الشاعر في عمل الدكتور المعيني مقتضبة .
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أما العمل الجديد فقد جمعت فيو ستة وسبعين بيتًا ، وستة وثالثين شطرًا من الرجز موزعة عمى 
 ثمانية وعشرين نصًا .

 مناج التح ي  :

الذي سرت عميو في الجمع والتحقيق ، فقد رتبت النصوص بحسب حروف اليجاء ،  أما المنيج
ثم رتبت النصوص المتشابية في حروف قوافييا مبتدًأ بالمرفوع ، ثم المنصوب ، ثم المجرور ، 
فالسكون ، وقد جعمت رقمًا خاصًا في نياية كل بيت ُيشير إلى اختالف الرواية فيو ، والمفردات 

 أخذت النص األكثر أبياتًا مع مراعاة المنيج التاريخي في ذلك .الغامضة ، ثم 

ووضعت الرمز )*( في نياية البيت الذي ورد في عمل الدكتور عبد الحميد المعيني ، واألبيات 
 التي تخمو من ىذه العالمة فيي العمل الجديد .

مد وعمى آلو وصحبو وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم عمى سيدنا مح
 أجمعين .

(ٔ) 

 الطويل : (ٕٔ)ن ماء السماءب قال لقيط لممنذر

 وة  ُ ااااا أرجااااااءَ  ياااااتَ طّ لاااااو غَ   َ ّناااااإ -1

اااااااااااا   (22)*اااااااااااااارابُ تُ  سااااااااااااتبانُ ال يُ  ة  م مس 
 

   
  اام دعااوتني فااي الظمماااءِ   َ ب وِباا -2

(23)*ااااااااااابُ  ال أ را  دلياااااااااا ساااااااااإ لجئااااااااتُ   
 

   
 ماااا  موّ عماااي مُ  ف صااابحت موجاااودا   -3

اانُ كاا ن    (24)*اااالااي  يابُ  ت عاان حااائض  بَ ضِّ
 

   
(ٕ) 

 : من الطويل (ٕ٘)قال لقيط في يوم جبمة

ناااي مااان ال اااومِ  -1  فُتامرَ الااا ين َعااا وا 

(26)*إ ا مااااات ماااانام ّساااايُد قاااااَم صاااااِحُبه  
 

   
 جااااوُم سااااماء  ُكم مااااا غااااار كوكاااابُ نُ  -2

 *هإليااااااااه كواكُباااااااا  تاااااااا و  باااااااادا كوكاااااااابُ   
   

 م أحساااُباُم ووجااوُ ُامت لُاااأضاااءَ  -3

(27)*ُبااه اقِ  عَ ز َجااال حتّااى نّظاامَ  لِ ُدَجااى المي اا  
 

   
(ٖ) 
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 المتقارب : (ٕٛ)ياىمإقال لقيط يعير بني مالك بخدمتيم الممك عمرو بن ىند واطرافو 

 أبمااااااااك لاااااااادي  بنااااااااي مالاااااااا  -1

(29)*م م ماااااااااااااااة  وساااااااااااااااراة الرباااااااااااااااابِ   
 

   
 بااااااااا ن أمااااااااارا  أناااااااااتم حولاااااااااه -2

(30)*تحفاااااااااااااااون قبتاااااااااااااااه بال باااااااااااااااابِ   
 

   
 عاااااااااااامرا  يااااااااااااين ساااااااااااراتكم  -3

 *تاااااااااااال الكاااااااااااا بِ قَ  وي ااااااااااااتمكم م اااااااااااالُ   
   

 فماااااااو كناااااااتم إبااااااا   أممحااااااات -4

 *ل ااااااااااااد نزعاااااااااااات لمميااااااااااااا  العاااااااااااا ابِ   
   

 تصااااااااااطفى كاااااااااانكم غاااااااااانمُ لو  -5

(31)*ويتااااااااااااااار  ساااااااااااااااائر ا لمااااااااااااااا ئابِ   
 

   
فاااااااا  وأبياااااااا  أبااااااااي الشاااااااار  -6

 مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  

 *أتياااااااااااات ب ااااااااااااتمام ماااااااااااان صااااااااااااوابِ 
   

 وال مناااااااااه ان خيااااااااار المماااااااااو -7

 *أعظماااااااااااااااام مناااااااااااااااة والرقاااااااااااااااابِ     
   
(ٗ) 

 : المتقارب (ٕٖ)قال لقيط 

 لماااااااان دمنااااااااة أقفاااااااارت الجناااااااااب-1

 *الماااااا  فالاضاااااااببااااااين لااااااى الساااااافح إ  
   

 بكيااااااااااااااات لعرفاااااااااااااااان  ياتااااااااااااااااا-2

 *ب ال ااااااارابنعاااااااو ااااااااج لااااااا  الشاااااااو    
   

                              (٘) 

 رجز : (ٖٖ)قال لقيط

 ش ابن تشاغبني ف و ا  و  -2 ا عاقبت  و ع اب                         إني إ -1

(ٙ) 

 : (ٖٗ)حارث بن كعب فكان لقيط بن زرارة ينشده بالموسم فيقولاللحق عبيدة بن الحارث ببني 
 رجز

 وأمه من قيننا تميد -2عندنا عبيد                         من أخّس  يا -1

(ٚ) 
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كان بين لقيط وبين رجل من أىل بيتو يقال لو زيد بن مالك مالحاة فعيره زيد بتركو النكاح وقال 
: ان اكفاء أىل بيتك يرغبون عنك ، ومن غيرىم من العرب عنك أرغب ، فمما زوجو قيس 

 الطويل:  (ٖ٘)قال

 صااابح أننااايأحياااث  ألااام يااا ت زيااادا  -1

 حااااااااد  النساااااااااء المواجاااااااادِ إتزوجتاااااااااا   

   
 ع يماااااة شااااايي لااااام يكااااان لينالااااااا-2

 ماااااااااان زرارة ماجاااااااااادِ  ي ّ ِساااااااااادَ سااااااااااو  عُ   

   
 بنسااابتاا أنتاااات  ا اتصااامت يوماااا  إ-3

 لااااى  ل مسااااعود باااان قاااايس باااان خالااااادإ  

   
 كاااا ن رضاااااب المساااا  دون ل اتاااااا-4

 عماااااااى شااااااابم مااااااان مااااااااء  مزناااااااة باااااااارد  

   
 لااااااا بشااااار صاااااافي ا ديااااام ك ناااااه-5

 لجاااااااااين تااااااااارا  دون حمااااااااار المجاساااااااااد  

   
 تااب ا ارتفعاات فااو  الفااراش حسااإ-6

 شاااااااااااريحة نبااااااااااا  زينااااااااااات بال  ئااااااااااااد  

   
 متااى تبااك يومااا م ماااا تماا  دوناااا-7

 سااااااابماا كالمصااااااااعدمصااااااااعد ليسااااااات   

   
                                    (ٛ) 

 : الوافر  (ٖٙ)قال لقيط

  ااااااااااااااني شاااااااااااااريحمتمنااااااااااااااني لي-1

(37)أبااااااااا التفاااااااااح أنااااااااي غياااااااار ماااااااااد  
 

   
 طااااااااايل  ى  تم ااااااااإكاااااااا ن الخياااااااال -2

(38)تفاااااااااد  ماااااااان شااااااااتيم الوجااااااااه ورد  
 

   
 تم اااااى ومعاااااي سااااا حي متاااااى ماااااا-3

 أقاااااااااااود الخيااااااااااال أو أقتااااااااااااد وحاااااااااااد   

   
 فضاااااااااول سااااااااااب ة دالصأكااااااااا  -4

 دكبااااااااااااار معاااااااااااارس وفاااااااااااادت لفصاااااااااااا  
   

 ن عاااااااززت الاااااااى تمااااااايمإوعاااااااز  -5

 سااااااااااامدد  فااااااااااايام ومجاااااااااااد  دتااااااااااازد  

   
 فخااااااارت بااااااا خوتي  بياااااااي وأماااااااي-6

 بماااااااااااااات وأينااااااااااااااا أدنااااااااااااااى لسااااااااااااااعد   

   
(ٜ) 

بن اعينا الى الحكم بين لقيط دُ قال المظفر بن الفضل بن يحيى الوافي ، في شعر لقيط )) ولو 
 : الطويل (ٜٖ)في قولو ((ذا حذوه حزرارة ومن 
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 دِ امِ ال ناء بماله                ليب ى وما أب يت م ل المحَ  سنَ فتى يشتر  حُ  -1

(ٔٓ) 

 (ٓٗ)خذالن قبائل تميم لو وتأخرىم عن نصرتو ويموميم عمى ذلك ويعيبيم قبيمة قبيمة فيقال لقيط 
 الوافر :

 انااااااا بال رابااااااة قااااااد اقمنااااااا -1

 سااااااااااايرُ كمراجفناااااااااااا كماااااااااااا عتاااااااااااب ال  

   
 وأسااااااااااممنا قبائاااااااااال ماااااااااان تماااااااااايم-2

(ٔٗ)* ا نساااااااابوا ك ياااااااارُ إ دلااااااااام عااااااااد  
 

   
ااااااااااأُ -3  والاجاااااااااايم لااااااااااام رعاااااااااااء يدُ سِّ

(ٕٗ)*وأبااااااااارام مااااااااان العجاااااااااراء عاااااااااور  
 

   
 ن تطماااااااااااب رباااااااااااائعام تجاااااااااااد اا  و -4

 بااااااابطن الساااااااعد لااااااايس لاااااااام ظااااااااورُ   

   
 وبربااااااااااااوع ب ساااااااااااافل    طمااااااااااااوح-5

(ٖٗ)*وقوفاااااااااا ماااااااااا تحااااااااال وال تسااااااااايرُ   
 

   
 ن تطمااااااااب طايااااااااة فااااااااي تماااااااايما  و -6

(ٗٗ)*تجااااد ا العمااااى لاااايس لاااااا بصاااايرُ   
 

   
 كبااااااااال حاااااااااولوأحيااااااااااء الباااااااااراجم -7

 ورُ باااااااكرحااااااال الااااااا بح لااااااايس لااااااااا ج  

   
 وسااااااعد شاااااار ماااااان ركااااااب المطايااااااا-8

 ورُ خااااااااااباااااااااا رض حااااااااااين تنجااااااااااد أو ت  

   
 وعااااااااو  اخبااااااااث االحياااااااااء حيااااااااا-9

 ا ا غمااااااااااااااااات ال ااااااااااااااااادورُ  هوا مااااااااااااااااا  

   
  وحمان بن كعب ليس فياا-10

 غنااااااااااااء فاااااااااااي االماااااااااااور وال نكيااااااااااارُ   

   
 ومن ر ااااااااا وعبشاااااااامس وعماااااااارو-11

 ترا ااااااااااا و ااااااااااي باالدمااااااااااان نسااااااااااورُ   

   
 واالم ماااااان عمماااااات بنااااااو عااااااد  -12

(٘ٗ)*وضاااااااااابة ا  ت ساااااااااامت االمااااااااااورُ   
 

   
 فماااااااام نعممااااااااام فتيااااااااان حاااااااارب -13

(ٙٗ)*ا ا ماااااااا الحاااااااي صااااااابحام نااااااا يرُ   
 

   
 ف ماااااااااا ناشااااااااال وبناااااااااو نعااااااااايم -14

 *فمااااااام يصااااااابر لناااااااا مااااااانام صااااااابورُ   
   

 دباااااااااااا ا   بااااااااااات رمااااااااااااحام بز  -15
(ٚٗ)*تضااااااااايرُ  ن رمااااااااااح زياااااااااد الإفااااااااا  

 

   
 (ٔٔ) 
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 رجز : (ٛٗ)قال لقيط

  (ٜٗ)*ع رِ تُ [  ياج  ن  ِ ر ] عَ  خ  ن تَ ا  و  -2 *       رِ نحَ م تُ د   َ تَ ن ] لم [ إ رُ أ أش َ  -1

                                        (ٕٔ) 

 الطويل : (ٓ٘)قال لقيط 

     رُ  ت عُ ي  ن حَ ا  و  ن است دمت نحرُ إم ل سي ة العد                   الإنا أو ل  -1    

                                    (ٖٔ) 

 رجز : (ٔ٘)قال كما 

 *وُس نُ تَ خدَ    اليومَ عرِ شِ  يا ليتَ  -1
(ٕ٘)*وُس رُمااامَ ال  ا أتا اااا الخبااارُ إ -2  

 

   
 *يُس ِمااااام تَ أَ  ونَ رُ ال ُااااا  ُ حِماااااأتَ  -3

(ٖ٘)*انااا عاروُس  يُس مِ ل تَ ال : بَ  -4  
 

   
(ٔٗ) 

 : رجز (ٗ٘)، قال فيو يوم جبمة دامُ فرس لقيط االشقر وأسمو صِ كان 

  (٘٘)*مسِ الحُ  في ال ومِ  ةُ م  الجِ  رُ عشَ المَ  -2        *بسنام بنو عَ إ دامُ أقدم صِ   -1    

(ٔ٘) 

 : من السريع  (ٙ٘)قال لقيط

 الدبابيسِ  ق َ لو سمعوا وَ   - 1  

(ٔٙ) 
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 البسيط : (ٚ٘)قال لقيط 

قــــد عشــــت فــــي النــــاس اطــــوارًا عمــــى -ٔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  خم

  

 شــــــــــّتى وقاســــــــــيت فييــــــــــا المــــــــــيَن والقطعــــــــــا
  

 كـــــال لبســـــت فـــــال النّعمـــــاء تبطرنـــــي -ٕ
  

 ت مـــــــــــــــن ألوائيـــــــــــــــا جزعـــــــــــــــاوال تخشـــــــــــــــعّ 
   

 ال يمــــؤل اليــــول صــــدري قبــــل وقَعتــــو-ٖ
  

 وال أضـــــــــــــــــيق بــــــــــــــــــو ذرعـــــــــــــــــًا إذا وقعــــــــــــــــــا
   

ـــــو-ٗ ـــــع ضـــــاقت ثنيت ـــــي مطم  مـــــا ســـــّد ل
  

 الضـــــــــــــــــــيق متســـــــــــــــــــعاإال وجـــــــــــــــــــدت وراء 
   

 (ٔٚ) 

 البسيط : (ٛ٘)قال لقيط

 ف مااااااااااااادوا أمااااااااااااارُكم   درتكااااااااااااام-1

(ٜ٘)رحااب  الاا راع باا مر الحاارب ُمضااطِمعا*  
 

   
 وال مترفااا  إن رخاااُء العاايش َساااَعَد -2

  إ ا عااااااااض  مكااااااااروُ  بااااااااه َخَشااااااااعا*الو   

   
ما زال يحُمب َدر  الد ر أشُطاااااااااااااااار           يكون ُمتبعا  يوما   -3     

 (ٓٙ)وُمتبع اااااااااااااااااااااااااااااااااا*

نِ ه          ااااااااار مريرتشز رت عمى محتى است -4      وال  ا  فخم ال مستحكَم السِّ
 (ٔٙ)ا*ااااااااعرَ ضَ 

                                   (ٔٛ) 

 الطويل : (ٕٙ)كانت ضبة وعكل وعدي وتيم حمفاء متجاوران وفييم يقول لقيط     

 دين إ  ُ كاااارا لااااهأال َماااان رأ  العَباااا-1

 تبت ااااااااي ماااااااان ُتحااااااااال ُ  عااااااااد ت وتاااااااايمُ   

   
 ة  وهللا تااااااابُط تمعاااااافاااااا  الُ  فحاااااا-2

 ماااااااان ا رض إال أناااااااات لماااااااا ل عااااااااار ُ   

   
  الااااااث ال أخاااااا لااااااه عبااااادُ  وضااااابةُ -3

 كماااااااا زيااااااا  الااااااا مي باااااااالك  صاااااااار   
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(ٜٔ) 

فقتل الناس ىناك قتال شديدا ، وجعل لقيط وىو يومئذ عمى الجرف ، مير وقوم لقيط التقى بنو نُ 
 رجز : (ٖٙ)يقول ، فَ فّ عطاه كسرى وكان أول عربي جُ أ بديباج  جففٌ ون لو مُ رذَ عمى بِ 

 * ِكااااااايَ  معاااااااينِ مِ  م ُ م فالاااااااد  كُ فتُ رَ َعااااااا-1
  

 * ِماااااااااااماااااااااااا خُ  تماااااااااااو ُ فأتم لفاااااااااااارس  -2
   

اااااااااإ-3  * َغاااااااااوالرت  لَ يشاااااااااوالن   واءَ ن الشِّ
  

 (ٗٙ)*نااا وا ُ  والكااا َس  ساااناءَ الحَ  ةَ يَناااوال َ -4
   

 * اااا الم   در وتعجياااالَ فوة الِ ااااوَصاااا-5
(٘ٙ)* ُطاااقُ  يااالُ والخَ  يااالَ الخَ  نينَ اعِ ّطااالمِ -6  

 

   
 تعاااااادو ب  يااااااان الااااااوغى وتعتاااااار -7

 مااادا يس الح ااا عااادو الظبااااء فاااي -8  

   
                                       (ٕٓ) 

 : الطويل (ٙٙ)قال

 وأقسمُت ال ت تي  مني خفارُة       عمى الُك ر إن القيتني وُمِسيفا*

(ٕٔ) 

 الطويل : (ٚٙ)قال لقيط

 مكُ الَ الي وَمااَماافَ  نااي سااعد  بَ وقاال لِ  -1
(ٛٙ) ُ م وأعِتااااعتُ طَ مااااا أسااااتَ  نااااىِّ ون مِ رقتااااتُ   

 

   
 ة  شااااايمَ  ب حساااانَ  م أنااااايِّ غااااركُ أَ  -2

(ٜٙ)* ُ خاااااارَ أَ  شِ واحِ الفَ ي ِباااااانِّااااااوأَ  صاااااايرُ بَ   
 

   
 نايرتَ اَ  َ شاتني فَ احَ د فَ َقا  ُ ن تَ ا  و  -3

(ٓٚ)* ُ حااا َ أَ  حشِ الفُ ِبااا أناااتَ  يئاااا  رِ مَ  يئاااا  نِ  َ   
 

   
  ا لم يجز أفضل سعيهإوم مي  -4

 *تكماااااااااااام نعمااااااااااااا  بفيااااااااااااه فتنطاااااااااااا   
   

(ٕٕ) 

 الكامل:  (ٔٚ)كما قال

  وناشل             من بين تالي شعر  وممرّ  ءبالع    بت معدّ  -1
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                                  (ٕٖ) 

 : الرجز (ٕٚ)قال لقيط بن زرارة

 َأمواُل َتيم  وَعِد ّ  وُعُكل-2ِبُ ُكل           –َفُكُموُ   –َأَح ت مال  -1

 ننَتِصلَ رنا وتيما وَعدّيا  -4يا َضبت   ُكن َعّما  كريما  واعتزل    -3

(ٕٗ) 

خمسون  وُ مَ فَ  ر  ن كَ مَ يقول : وجعل لقيط  عندما التقى بنو نمير وقوم لقيط ، أصبح القتال شديداً 
 : رجز  (ٖٚ)وجعل يقول ناقةً 

  (ٗٚ)*  بِ ال مُ إ  رَ الد   و ُ رَ ن تَ ولَ  -2               * ب  َ أرحِ  كمرُ زجُ م يَ كمت أكُ  -1

 (٘ٚ)وسائ   في أ مه ما فع * -4           *        فَ حج يسا  ئِ ورَ  َزغفا حمليَ -3

 

(ٕ٘) 

أشيم بن شراحيل عمقمة بن زرارة في بعض وقعاتو فشد لقيط بعد ذلك عمى أشيم فقتمو ، فقال  لَ تَ قَ 
 الطويل : (ٙٚ)في ذلك

 ناااااان  إفَ   ماااااا  ناااااا غُ ماااااوا مِ  تُ ن تَ إ -1

اااَمااا ا باااهِ  ِنااابَ أَ    (ٚٚ)*امَ أشااايَ  الي ِ عَ  و  الص 
 

   
 اَااام  كُ  يعاتِ بَ قتماات بااه خياار الُضاا -2

(ٛٚ)*امَ أضااااجَ  ةَ بيعَ ال ُضاااا قاااايس   يعةَ بَ ُضاااا  
 

   
  الا    ال  سى عمى  ما ِ  ليتُ  و  -3

(ٜٚ)*وال ف ااااد مااااال بعااااد  اليااااوم عم مااااا  
 

   
 مارو بضاربة  بشار بان عَ  ناولهُ تَ  -4

 اله دماااااببماااات جيااااب ساااار  عمااااى النحاااارِ   

   
 اما اااليمامااة كُ  أناا َ  دعنا بااهِ َجاا -5

(ٓٛ)*اليماماااااة أخشاااااماف صاااابح عااااارنين   
 

   
                                       

(ٕٙ) 
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فاقتتال قتاال شديدا وجعل ال يمر بو أحد من الجيش اال قال لو : انت  ، التقى لقيط مع بني نمير
 : رجز (ٔٛ)يوم جبمة لقيطوهللا قتمتنا وشتمتنا، فقال 

 *وممااااااوني بااااااالم  قتُ قااااااد أحرَ  يااااااا قااااااومِ -1
 *اليااااااااوم باااااااالَ قَ  را  ل عااااااااامِ قاِتااااااااأُ لاااااااام وَ -2  

   
 *م فااااااااا  لاااااااااوماُ متُ   قااااااااااتَ إ ومَ فااااااااااليَ -3

 *ومَ اااااااااااااااااموني لمِ دِّ موا وَقاااااااااااااااااد  َ اااااااااااااااااتَ -4  
   

 *وموالنِّااااااااااا ناااااااااااا ُ  ااااااااااا ا والعِ  انَ تّ َشااااااااااا-5
 

 لُ فاااااااااااااااي ظِّااااااااااااااا دُ الباااااااااااااااارِ   ُ ضاااااااااااااااجَ والمَ -6
 (82)*ومالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  

   
 ود تارة وبال ومعوبال  -7        

 

(ٕٚ) 

فقال : مالي أراك مختاال كأنك جئتني بأبنة ذي الجدين او ن زرارة بن عدس نظر الى ابنو لقيط إ
ىن حتى آتيك بيما او أبمى عذرا ، فأنطمق ديمس رأسي  مائة من ىجائن النعمان فقال : وهللا ال

حتى اتى ذا الجدين وىو قيس بن مسعود الشيباني فوجده جالسا في نادي قومو من شيبان 
 ناجيتني قال : عممت اني ان ناجيتك لم أخدعك وان فخطب اليو أبنتو عالنية ، فقال لو : ىال

عالنتك لم افضحك ، قال : ومن انت ، قال لقيط بن زرارة ، قال ال جرم : ال تبيتن فينا عزبا وال 
رج الى النعمان فجاء بمائتين من خمحروما فزوجو وساق عنو المير وبنى بيا من ليمتو تمك ثم 

ه فبعث اليو قيس بن مسعود بأبنتو مع ولده بسطام بن قيس ىجائنو وأقبل الى ابيو وقد وفى نذر 
 البسيط : (ٖٛ)فخرج لقيط يتمقاىا في الطريق ومعو أبن عم لو يقال لو قراد فقال لقيط

 أشااجانا  اجاات عمياا  ديااار الحاايّ -1

 *واسااااات بموا مااااان ناااااو  الجياااااران قرباناااااا  
   

 لم ت ض الا   وعادت  َ تامت فمادَ -2

(ٗٛ)*شااايبانا  ااال بااانبناااي  ُ  حااد  نسااااءِ إ  
 

   
 راد و ااال فاااي نظااارة جااازعفاااانظر قُااا-3

(٘ٛ)*عااارض الشااا ائ   ااال تنبااات اجفاناااا  
 

   
 جاريااااة نضااااح العبياااار باااااا فاااايانّ -4

(ٙٛ)*ا ومرجانااااااااااااترائبااااااااااااا درّ  يتكسااااااااااا  
 

   
 كياااا  ا تااااديت وال نجاااام وال عماااام-5

 *وكناااااات عنااااااد  نااااااوم المياااااال وساااااانانا  
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(ٕٛ) 

ممتك ، حتى ارضيك بغضمرة وجو الى لقيط بن زرارة اوالده ، فقال لو : ىؤالء رىن عندك  ن  إ
وجفاىم ، وأىانيم ، فقال ضمرة شعرا ، منيم . فمما صار اوالد ضمرة في يدي لقيط أساء واليتيم 

 الطويل : (ٚٛ)فقال، ، فأجابو لقيط 

 ي أرا  حزينااااااااا  ن إّنااااااااَطااااااااأبااااااااا قَ -1

ن الَعُجاااااااااوَل ال تبااااااااااالي    (ٛٛ)*زيناااااااااااحوا 
 

   
 ناااعااام بح ِّ  م نصاا َ رتُ بَ ي أن َصااِفااأ-2

(ٜٛ)*سااااانينا ساااااب َ  َنحااااانُ رنا بَ َصااااا قبااااالُ و   
 

   
                                 

(ٕٜ) 

 الوافر : (ٜٓ)بشرب الخمر يفتخر قال لقيط بن زرارة

 شاااااااربت الخمااااااار حتاااااااى خمااااااات أناااااااي-1

(ٜٔ)*انِ دباااااااااااو قاااااااااااابوس أو عباااااااااااد الماااااااااااأ  
 

   
 فاااااي بناااااي عااااادس بااااان زياااااد أمشااااايّ -2

(ٕٜ)*البااااااااااااال منطماااااااااااا  المسااااااااااااانِ  رخاااااااااااايّ   
 

   
 

 الهوامش والمصادر والمراجع

                                                           

، دار اآلفاق الجديدة ،  يمزة ليختن شتيترإه( ، تح : ٕ٘ٗالمحبر ، محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو )ت (ٔ)
ه( ، تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر ، دار ٕٙٚ؛ وينظر : الشعر والشعراء : البن قتيبة )ت ٕٚٗبيروت : 

؛ والمؤتمف والمختمف في أسماء الشعراء وكناىم وألقابيم وأنسابيم وبعض  ٜٜٙ/ٕم : ٖٕٓٓالحديث ، القاىرة ، 
، دار الجيل ،  ٔه( ، تح : األستاذ د . ف كرنكو ، طٖٓٚي )تشعرىم : أبو القاسم الحسن بن بشير اآلمد

م : ٕٕٓٓ، دار العمم لمماليين ، بيروت ،  ٘ٔه(، طٜٖٙٔ؛ واألعالم: لمزركمي )ت ٖٕٔم : ٜٜٔٔبيروت ، 
٘/ٕٗٗ . 

سحاق بن إبراىيم بن الحسين إ؛ ومعجم ديوان األدب : أبو إبراىيم  ٜٜٙ/ٕ( ينظر : الشعر والشعراء : ٕ)
ه( ، تح : د. أحمد مختار عمر ، مراجعة : د. إبراىيم أنيس ، مؤسسة دار الشعب لمصحافة ٖٓ٘رابي )تالفا

؛ ولسان العرب : محمد بن مكرم بن عمي ، أبو الفضل ، جمال  ٜٕ/ٕم : ٖٕٓٓوالطباعة والنشر ، القاىرة ، 
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؛ وتاج العروس من ه ، مادة )نيشل( ٗٔٗٔ، دار صادر ، بيروت ،  ٖه( ، طٔٔٚالدين بن منظور )ت
 ه( ، تح : مجموعة من المحققين ، دار اليداية ، مادة )نيشل( .ٕ٘ٓٔجواىر القاموس : لمزبيدي )ت

 . ٕٗٗ/٘؛ واألعالم :  ٜٜٙ/ٕ( ينظر : الشعر والشعراء : ٖ)

، دار  ٔه( ، تح : محمد عوض مرعب ، طٖٓٚ( ينظر : تيذيب المغة : محمد بن أحمد بن األزىري )تٗ)
 . وقد وىم األزىري حين قال : بنت حاجب بن زرارة . ٕٛٚ/ٚم : ٕٔٓٓالتراث العربي ، بيروت ، حياء إ

عبدالحميد قطامي ،  ه( ، تح : د.ٕٕٗ( ينظر : األمثال : أبو عبيدة القاسم بن سالم بن عبدهللا البغدادي )ت٘)
يى بن جابر بن داود البالذري بن يحا؛ وأنساب األشراف : أحمد  ٖ٘ٔم : ٜٓٛٔ، دار المأمون لمتراث ،  ٔط

؛ والجوىرة في نسب النبي وأصحابو العشرة :  ٖٖ/ٕٔم : ٜٜٙٔ، دار الفكر ، بيروت ،  ٔه( ، طٜٖٚ)ت
ه( ، نقحيا وعمق عمييا : د. محمد التونجي ٘ٗٙمحمد بن أبي بكر بن عبدهللا بن موسى األنصاري )توفي بعد 

 . ٕٗٓ/ٔم : ٕٜٛٔع ، الرياض ، ، دار الرافعي لمنشر والطباعة والتوزي ٔ، ط

 . ٕٔ٘/ٔ( ينظر : الكامل في التاريخ : ٙ)

 . ٕٚٗ( المحبر : ٚ)

 . ٕٕٓ/٘؛ واألعالم : ٕٗٓ/ٔ( الجوىرة : ٛ)

 . ٖ٘ٔ/ٕ( األعالم :ٜ)

 . ٕٚٗ( المحبر : ٓٔ)

بسبع عشرة سنة ، وكان قد التقت فيو عبس وذبيان فاقتموا قتااًل شديدًا . ينظر :  سبقت جبمة والدة النبي       
براىيم االٖٕٔالسيرة النبوية : عبدالممك بن ىشام بن أيوب )ت بياري وعبدالحفيظ ه( ، تح : مصطفى السقا وا 

 . ٕٓٓ/ٔم : ٜٜ٘ٔ، مطبعة البابي الحمبي ، القاىرة ،  ٕالشبمي ، ط

التاريخ : أبو الحسن عمي بن أبي الكرم محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد ابن األثير ( الكامل في ٔٔ)
 . ٕٔ٘/ٔم : ٜٜٚٔ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  ٔه( ، تح : عمر عبدالسالم تدمري ، طٖٓٙ)ت

ه( ، وضع ٜٕٓينظر : كتاب النقائض ، نقائض جرير والفرزدق ، أبي عبيدة معمر بن المثنى )ت( ٕٔ)
 . ٛٛ/ٕم : ٕٚٓٓ، دار الكتب العممية ، بيروت ،  ٕيو : محمد أحمد عبدالعزيز سالم ، طحواش

 . ٕٓٓ/ٔ( السيرة النبوية البن ىشام : ٖٔ)

 . ٕٗ٘/ٔ( الكامل في التاريخ : ٗٔ)

 م ، مادة )جبمة( .ٜٜ٘ٔ، دار صادر ، بيروت ،  ٕه( ، طٕٙٙ( معجم البمدان : ياقوت الحموي )ت٘ٔ)
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 . ٕٓم : ٜٓٛٔخ : د. نوري حمودي القيسي ، دار الحرية لمطباعة ، بغداد ، ( الشعر والتاريٙٔ)

ه( ، قرأه وشرحو : محمود محمد شاكر ، ٖٕٔطبقات فحول الشعراء : محمد بن سالم الجمحي )ت( ٚٔ)
 . ٗٙٔ/ٔم : ٜٓٛٔالناشر : الدار المدني بجدة ، مطبعة المدني ، المؤسسة السعودية بمصر ، د.ط ، 

 . ٓٓٚ/ٕالشعراء : ( الشعر و ٛٔ)

ه( ٖٙ٘ٔب العرب : مصطفى صادق بن عبدالرزاق بن سعد بن أحمد بن عبدالقادر الرافعي )تادآ( تاريخ ٜٔ)
 . ٖٗ/ٖ، دار الكتاب العربي ، بيروت : 

، عالم الكتب ، مكتبة النيضة  ٔالقيسي ، ط ( شعر الحرب حتى القرن األول اليجري : د. نوري حموديٕٓ)
 . ٕ٘م : ٜٙٛٔالعربية ، 

مراجعة محمد  ،ه ( تح : عبدالعميم الطحاوي ٜٕٓ( النص في الفاخر لممفضل بن سممة بن عاصم ) ت ٕٔ)
وفي الزاىر في  ؛ ٛٙ/ٔه : ٖٔٛٔحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحمبي ، إ، دار ٔعمي النجار ، ط 

تح : د. حاتم  ، ه(ٕٖٛبو بكر االنباري )تأ :مات الناس ، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار معاني كم
مثال ، ألبي الفضل وفي مجمع األ ؛ ٕٖٚ/ٕ:  ٕٜٜٔبيروت ،  –مؤسسة الرسالة ،  ٔط صالح الضامن ،

معرفة ، بيروت ي الدين عبدالحميد ، دار اليتح : محمد مح، ه( ٛٔ٘براىيم الميداني )ت إحمد بن محمد بن أ
ه( ، ٖٛ٘برار ونصوص االخبار ، جار هللا الزمخشري )ت البيان األول والثاني في ربيع األ ؛ ٜٕٔ/ٔلبنان : 

 و قال لقيط لعمرو بن ىند .فيو .  ٜٕٗ/ٖه: ٕٔٗٔعممي ، بيروت ، مؤسسة األ،  ٔط 

 سة: المغطاة.مغمال، كفانك بدل ان: مثال ) يستثار بدل يستبان ( في ربيع االبرارفي مجمع األ (ٕٕ)

  را( .دمسرعا بدل سا ، ( في ربيع االبرار )وذلك في ظمماء بدل بثوبك في الظمماءٖٕ)

 سادرًا : ال يبالي بالعواقب . 

 نضيت : نزعت . ( في الزاىر ) مغضوبا بدل موجودا ( .ٕٗ)

دار الكتب العممية ، بيروت ،  ، ٕ، ط (هٕ٘٘( النص في الحيوان ، عمرو بن بحر الجاحظ )ت ٕ٘)
ه(، تح ٕٙٚوفي الشعر والشعراء ، البي محمد بن عبدهللا بن مسمم بن قتيبة الدينوري )ت  ؛ ٙٗ/ٖه : ٕٗٗٔ
بي العباس محمد بن يزيد وفي الكامل أل ؛ ٓٓٚ/ٕ م :ٖٕٓٓحمد محمد شاكر ، دار الحديث ، القاىرة ،أوشرح 

: براىيم ، دار الفكر العربي ، القاىرة إبو الفضل أق عميو ، محمد ه( ، عارضو بأصولو وعم ٕ٘ٛرد)ت بالمُ 
ه(، تقديم ٜ٘ٙوفي الحماسة البصرية لمبصري )ت  ؛بي الطحمان القيني منسوب مع بيت رابع أل ٜٗ-ٛٗ/ٔ

 بي الطحمان القيني . منسوب مع بيت رابع أل ٔٙٔ/ٔ: مٜٗٙٔحمد ، عالم الكتب ، بيروت ، أمختار الدين 
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ه(، دار الكتب العممية  ٕٙٚبو محمد عبدهللا بن مسمم بن قتيبة الدينوري ) ت أخبار: ثالث في عيون األالبيت ال
 .  ٕ٘/ٗه: ٛٔٗٔ، بيروت ، 

بي ىالل الحسن بن عبدهللا بن سيل العسكري ) ت البيت الثالث في كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ، أل
،  ٜٖٛ:  مٜٔٛٔلبنان ،  –دار الكتب العممية ، بيروت ،  ٔيحة ، ط مه ( حققو وضبط نصو د. مفيد قٜٖ٘

 بي الطحمان .منسوب أل

البيت الثاني : في الوساطة بين المتنبي وخصومو ، لمقاضي عمي بن عبد العزيز الجرجاني ، تحقيق وشرح : 
محان الَقيني منسوب ألبي الط ٕٗٓم : ٜٙٙٔمحمد أبو الفضل إبراىيم ، وعمي البجاوي ، دار القمم ، بيروت ، 

. 

 ( في الكامل ) ىم ىم بدل عرفتيم (  .ٕٙ)

 ، جزع .  دةالخرز فيو سواد وبياض . القاموس ، ما من( الجزع : ضرب ٕٚ)

وفي في بو البقاء ىبة هللا محمد بن ثما الحمي )تأالمموك االسدية ،  خبارأ( النص في المناقب المزيدية في ٕٛ)
الجامعة  ،كمية اآلداب  ،بد القادر خريسان ، صالح موسى دراوكة (، تحقيق محمد ع القرن السادس اليجري

سود بن يعفر وقال ورويت ، وقد نسبو لؤل ٜٔ٘/ٔ:  مٜٗٛٔمكتبة الرسالة الحديثة ، عمان ، ، ٔط األردنية ،
 عالم ،سود بن يعفر ، صنعو د.نوري حمودي القيسي ، وزارة الثقافة واإليضا ، ولم اجده في ديوان األألمقيط 

ن تيعمم ، والنص عدا البيأ صح ىي لمقيط وهللا ن األأ. ويبدو  مٜٓٚٔمديرية الثقافة العامة ، مطبعة الجميورية ،
ه( تح . سييل ٜٕٚي )تذر حمد بن يحيى بن جابر بن داود البالأشراف ، نساب األجمل من أن في يخير األ

 لمقيط .وقد نسبو  ٜٜٙٔبيروت ،  -، دار الفكرٔط زكار ورياض الزركمي ،

 شراف ) فأبمغ بدل أبمغ (.نساب األأ( في جمل من ٜٕ)

 اب( .قباب بدل بالقبشراف )فان بدل بان، يحفون بدل تحفون ، في النساب األأ( في جمل من ٖٓ)

 . شراف ) تستري بدل تصطفى (نساب األأ( في جمل من ٖٔ)

مة بن مرشد بن عمي بن منقذ )ت ساأبو الظفر مؤيد الدولة مجد الدين أ( النص في المنازل والديار ، ٕٖ)
 . ٕٗ/ٔه( : ٕٛ٘

ه : ٕٖٗٔه(، دار ومكتبة اليالل بيروت ، ٕ٘٘( البيت في البيان والتبيين ، عمرو بن بحر الجاحظ )تٖٖ)
ٕ/ٔٔٙ . 

 . ٖٙ/ٕٔشراف : نساب األأ( البيت في جمل من ٖٗ)
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حسان عباس إه( تحقيق : ٛٙٔ)ت مثال العرب ، المفضل بن محمد بن يعمى بن سالم الضبيأ( النص في ٖ٘)
 . ٗٚ:  مٜٔٛٔلبنان ، –، دار الرائد العربي ، بيروت  ٔ، ط

بو الحسن عمي بن إبراىيم بن أممؤلف ل، د( القرط عمى الكامل ، وىي الطرر والحواشي عمى الكامل لممبر ٖٙ)
 .  ٛٛٔ/ٔه( : ٔٚ٘محمد بن عيسى بن سعد الخير )ت 

حوص ، ىو ربيعة بن جعفر بن كالب بن           ربيعة اني . شريح بن األ( يبدو لمباحث ليمقاني بدل ليقٖٚ)
 . ٛٛٔ/ٔبن عامر بن صعصعة . القرط عمى الكامل : 

 ( يبدو لمباحث لقيطا بدل ليقطا .ٖٛ)

 . ٓٗ/ٔه(: ٙ٘ٙغريض في نصرة القريض، الظفر بن الفضل بن يحيى الوافي )ت( نظرة األٜٖ)

 .ٜٔ٘/ٔسدية : خبار المموك األأن في المناقب المزيدية في يخير ن األي( النص عدا البيتٓٗ)

حمد المعروف بابن عبد أ( في العقد الفريد ، شياب الدين  ٘ٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٙ، ٘، ٖ،  ٕبيات )واأل      
مكتبة اليالل ، بيروت و ، منشورات دار ٔط ستاذ خميل شرف الدين ،تقديم األ، ه( ٕٖٚندلسي )تربو األ

 . ٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٔ( في طبقات فحول الشعراء : ٘ٔ،  ٖٔ،  ٕٔ، واألبيات ) ٚٛ/٘: م ٜٙٛٔ،

 . ٙٔٔ/ٕ:  ( في البيان والتبيين٘ٔالبيت )      

 . ( في العقد الفريد ) اسمبنا بدل اسممنا ، ليا بدل ليم ، حسبوا بدل نسبوا (ٔٗ)

 ل وابرام من العجراء( .واقوام من الجعراء بد ،( في العقد) ليجيم ليا حصاص بدل اليجيم ليم رعاءٕٗ)

 ه(،دار اليداية: مادة عور.ٔٔٚعور : جمع أعور وىو الرديء السمعة ،لسان العرب ،ابن منظور)ت 

 . ( في العقد ) وعمرو ال تحل بدل وقوفا ما تحل (ٖٗ)

 ذو طموح : موضع . 

 ( رواية البيت في العقد الفريد كاآلتي :ٗٗ)

  م ليس لاا نصيرفان تعمد طاية في امور           نجد ا 

 طيية : بطن من بطون تميم . 

 في طبقات فحول الشعراء :( ٘ٗ)

 وتيم   حين تزدحُم ا مورُ   فَ م ا اَ   مان بنو عد 

 رواية البيت في العقد الفريد كاآلتي :
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 وأما اال مان بنو عد        وتيم ان تدبرت االمور

 في طبقات فحول الشعراء : (ٙٗ)

 ولكن َأدِن من َحَمب  وغير حرب ف  تشاد بام فتيان

 . عمميم (نفي العقد الفريد ) فال تنعم بيم بدل فمم 

في البيان والتبيين ) وىنوا بدل ذىبت ، رماح في طبقات فحول الشعراء : َدَىنوا بدل ذىبت ، تيم بدل زيد . (ٚٗ)
 ويبدو لمباحث رواية الطبقات ىي األصح .تيم بدل رماح زيد ( 

 ير : تنفع .زبد : دىن ، تض 

؛ وفي كتاب األغاني ، ألبي الفرج عمي بن الحسين األصفياني  ٛٛ/ٕ :( في نقائض جرير والفرزدق ٛٗ)
، دار صادر ،  ٔه( ، تح : د. إحسان عباس ، و د. إبراىيم السعافين ، واألستاذ بكر عباس ، طٖٙ٘)ت

 . ٓٓٔ/ٔٔم : ٕٕٓٓبيروت ، 

 في األغاني : اشقر ، تتقدم .( ٜٗ)

ه( ، تح : د. عبدهللا  ٕٙٚالدينوري )ت  ةبو محمد عبدهللا بن مسمم بن قتيبأ( البيت في غريب الحديث ، ٓ٘)
 .ٜٗ٘/ٔه :ٜٖٚٔبغداد ،  –مطبعة العاني  ، ٔالجبوري ، ط

تح : ، ه( ٓٚٔحمد بن عمرو بن تميم الفراىيدي )ت أبو عبدالرحمن الخميل بن ألعين ، ا( النص في كتاب ٔ٘)
: وفي نقائض جرير والفرزدق ؛  ٕٗ٘/ٚبراىيم السامرائي ، دار ومكتبة اليالل :إزومي ، د. د. ميدي المخ

ه( تح : د. محمد بن عبدهللا ٕٖٓوالدالئل في غريب الحديث ، قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي )ت؛  ٜٛ/ٕ
وفي تيذيب  ؛ ٔٓٔ/ٔٔوفي األغاني :  ؛ ٕٚٔٔ/ٖم :  ٕٔٓٓ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ٔط القناص ،

 . ٜٕٗ/ٕٔ المغة :

بي عبيد هللا محمد بن عمران المرزباني بي شريح يقول لدختنوس في معجم الشعراء ، ألومنسوب أل      
مكتبة القدسي ، دار الكتب العممية ، بيروت ،  ، ٕ، طستاذ : ف . كرنكو بتصحيح وتعميق األ، ه( ٖٗٛ)ت

بو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن أفي اعالم النبوة ، و  ؛، وأظنو قد توىم في نسبة ذلك  ٕٓٔ: ٕٜٛٔ
 ؛ ٖٕٓ – ٕٕٓه : ٜٓٗٔبيروت ،  –دار ومكتبة اليالل ،  ٔطه ( ، ٓ٘ٗحبيب البصري  الماوردي ) ت 

تح : محمد باسل عيون ، ه ( ٖٛ٘حمد الزمخشري ) ت أبو القاسم محمد بن عمرو بن أساس البالغة ، أوفي 
نشوان بن سعيد الحميري  وفي الحور العين ، ؛ ٓٓٔ/ٔ:  مٜٜٛٔالعممية بيروت ، دار الكتب ،  ٔطالسود ، 

وفي ايضاح  ؛ ٕٛ٘-ٕٚ٘م : ٜٛٗٔ تح : كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ،، ه( ٕٚ٘اليمني )ت 
. ( ، دراسة وتحقيق دوفي في القرن السادس اليجريي )تسبو عمي الحسن بن عبدهللا القيأشواىد االيضاح ، 

وفي الكامل في  ؛ ٓٗ/ ٔ:  مٜٚٛٔ ،دار الغرب االسالمي ، بيروت ،  ٔطمحمد بن حمود الدعجاني ، 
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القاموس لمزبيدي )ت من جواىر وفي تاج العروس  ؛ (رمس): مادة  وفي لسان العرب ؛ ٕٗ٘/ٔ:  التاريخ
لمنشور في طبقات النص في الدر ا؛ و  (دخس)المحققين ، دار اليداية مادة من مجموعة  ، تح :ه( ٕ٘ٓٔ

ميرية الكبرى المطبعة األ،  ٔ، ط ه(ٕٖٖٔربات الخدور ، زينب بنت عمي بن حسين بن عبيد هللا العاممي )ت 
 .          ٜٔٔه :ٕٖٔٔبمصر ، 

 وايضاح شواىد االيضاح :     ،معجم الشعراء ، وأعالم النبوة ، والكامل في التاريخ واألغاني ، و ( في النقائض، ٕ٘)

 عنك بدل اليوم .       

     .: أتاك واألغاني في النقائض       

 .الرمس : رمس الميت دفنو ، المرمس موضع القبر . لسان العرب مادة : رمس       

 . (حمق القرونأتحب الذيمين بدل تسا)( في اعالم النبوة والحور العين ، ٖ٘)

ه( ، ٖٕٔبدهللا محمد بن زياد االعرابي )ت  بو عأسماء خيل العرب وفرسانيا ، أخذت البيت من كتاب أ( ٗ٘)
 ؛ ٜٗم : ٜ٘ٛٔالعراقي  تح : د. حاتم صالح الضامن ، د. نوري حمودي القيسي ، مطبعة المجمع العممي

البيت في السيرة النبوية البن ىشام  ؛ ٜٓ/ٕبي اياس بن حرممة : البيت في نقائض جرير والفرزدق ، منسوب أل
حمد أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدهللا بن أشرح السيرة النبوية ، البن ىشام :  والروض االنف في ؛ ٕٓٓ/ٔ: 

 .  ٕٗٛ/ٕه : ٕٔٗٔبيروت ، ، حياء التراث العربي إ، دار ٔه( تح: عبدالرحمن الوكيل ، طٔٛ٘السييمي )ت 

ىشام وشرح السيرة النبوية  ن( في النقائض : قطيب بدل صدام،الحمة بدل الجمة ، في السيرة النبوية الب٘٘)
 :لمسييمي 

 م اليك انيا بدل أقدم صدام انيم .  ذِ أج      

 بن مسعودااالمالء المختصر في شرح غريب السير، مصعب بن محمد . يعني العظماء  المعشر الجمة :      
  .ٙٙ بيروت :، بولس برونمو ، دار الكتب العممية  –ه( استخرجو وصححو ٗٓٙالخثني االندلسي)ت 

نقائض جرير  .الحمس : قريش وما ولدت من قبائل العرب ، يتشددون في دينيم ، والحمة لم يكونوا       
 . ٜٓ/ٕ : والفرزدق

حمد أ : تح، ه ( ٖٜٖسماعيل بن حماد الجوىري )ت إ بو نصرأ( الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ، ٙ٘)
والمزىر في عموم المغة ؛  (دبس)، مادة :  مٜٚٛٔت ، بيرو  ،دار العمم لمماليين  ، ٗط عبدالغفور عطار ،

دار ،  ٔطتح : فؤاد عمي منصور ، ، ه(  ٜٔٔوانواعيا : عبدالرحمن بن ابي بكر ، جالل الدين السيوطي )ت
تاج العروس من جواىر القاموس ، و  ؛ (دبس)؛ ولسان العرب مادة  ٜٙ/ٔم :  ٜٜٛٔبيروت ،  –الكتب العممية 

 . (دبس)مادة 
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تح : عبود الشالجي ، دار صادر ، ، ه(  ٖٗٛ( الفرج بعد الشدة ، المحسن بن عمي محمد التنوخي )ت ٚ٘)
 . ٘/٘م : ٜٛٚٔبيروت ، 

ه( ، ضبطو ٕٙٚالنص في كتاب عيون األخبار : ألبي محمد بن عبدهللا بن مسمم بن قتيبة الدينوري )ت( ٛ٘)
 ٖٗ/ٔم : ٕٙٓٓمكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ووثق نصوصو وعمق عميو : الراني بن منير آل زىوي ، ال
، منسوب لمقيط اإليادي ؛ والنص في ديوان  ٕ٘ٔ/ٕ، وفيو منسوب لمقيط فقط ؛ والكامل في المغة واألدب : 

لقيط بن يعمر اإليادي برواية الكمبي ، تحقيق وتعميق وتقديم : خميل إبراىيم العطية ، المؤسسة العامة لمصحافة 
المحرر الوجيز  –( في تفسير ابن عطية ٗ. والبيت ) ٛٗ، ٚٗ، ٙٗم : ٜٓٚٔطبعة الجميورية ، والطباعة ، م

: أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام بن عطية األندلسي  -في تفسير الكتاب العزيز
منسوب  ، ٕٕٔ/٘ه : ٕٕٗٔ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ٔه( ، تح : عبدالسالم عبدالشافي ، طٕٗ٘)ت

لمقيط بن زرارة . والبيت األخير في المباب في عموم الكتاب : أبو حفص سراج الدين عمر بن عمي بن عادل 
، دار الكتب العممية ٔه( ، تح : الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ عمي محمد معوض ، ط٘ٚٚالحنبمي )ت
 ، وقد نسبو لمقيط فقط . ٜ٘ٔ/ٛٔم : ٜٛٛٔ، بيروت ، 

 امل : وقمدوا . رحب الذراع : فارس قوي .في الك( ٜ٘)

 في الكامل : ىذا بدل َدر  ، َطورًا بدل يومًا .( ٓٙ)

في ديوان لقيط : انفك بدل زال ، يومًا بدل طورًا ، َدر  الدىر : اختبر الدىر خيره وشره ، وىو مثل  
 ُيضرب لمن جرب األمور .

 رثًا وال ضرعا . في الكامل : الشطر الثاني : ُمّر العزيمِة ال( ٔٙ)

 في تفسير ابن عطية : الشطر الثاني : صدق العزيمِة ال رتًا وال ضرعا . 

 في المباب : الشطر الثاني : ُمر  العزيمِة ال رتًا وال ضرعا . 

 شزر : كراىية وبغض ، مريرتو : عزيمتو وقوتو . 

ب المؤلف عمى ابن السيرافي يتعق -بيات سيبويو أافي شرح ر ديب في الرد عمى ابن السي( فرحة األٕٙ)
 . ٗٔ/ٔه( :  ٖٓٗسود الغندجاني )ت حمد االعرابي ، الممقب باألأبو محمد الحسن بن أه( ، ٖٛٙ)ت

بي سعيد الحسن بن عبدهللا بن المرزبان )ت أبيات سيبويو ، يوسف بن أ( في شرح  ٕ،  ٔالبيتان )      
مكتبة الكميات االزىرية ، دار الفكر  ، طو عبدالرؤوف سعد وه( ، تح : د. محمد عمي الريح ىاشم ، راجعٖ٘ٛ

 .ٕٖٔ -ٖٔٔ/ٕ : مٜٗٚٔ ،لمطباعة والنشر والتوزيع ، القاىرة 
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؛ والنص  ٓٓٔ-ٜٜ/ٔٔوكذلك في األغاني :  ؛ ٛٛ/ٕ( في نقائض جرير والفرزدق :ٙ -ٔ) شطر( االٖٙ)
 .ه( ٔٔ٘براىيم الصحاري)تإبو منذر سممة بن مسمم بن أنساب، في األعدا األشطر )األول والثاني والخامس( 

براىيم  االبياري أتح : ، ه( ٕٙٓسحاق بن مرار الشيباني بالوالء ) ت إبو عمرو أفي الجيم ،  (ٙ-ٖشطر )واأل
األشطر و  ؛ ٕٛٔ/ٕ م :ٜٗٚٔميرية ، القاىرة ، حمد ، الييئة العامة لشؤون المطابع األأمحمد خمف  و، راجع

 ٖٕٔمف والمختمف : توالمؤ  ؛ ٖٖٕ/ٕدب : والكامل في المغة واأل ؛ ٓٓٚ/ٕفي الشعر والشعراء :  (ٙ، ٗ، ٖ)
وفي االمتاع   ؛ (رغف)وفي الصحاح تاج  المغة وصحاح العربية ، مادة  ؛ ٕ٘ٗ/ٕبيات سيبويو : أوشرح  ؛

بيروت ، ، ٔالمكتبة العصرية ، ط ، ه(ٓٓٗبو حيان التوحيدي )تأوالمؤانسة ، عمي بن محمد بن العباس 
ه( ، تح :  ٜٕٗسماعيل الثعالبي )ت إوفي التمثيل والمحاضرة ، عبد الممك بن محمد بن  ؛ ٜٕٖه: ٕٗٗٔ

وفي تاج  ؛ (رغف)وفي لسان العرب ، مادة  ؛ ٛ٘م :ٜٔٛٔالعربية لمكتاب ، ، الدارٕعبد الفتاح محمد الحمو، ط
حمد بن عمرو أبو عبدالرحمن الخميل بن أفي  كتاب العين ،  (ٗ ،ٖشطران )وال ؛ (نشل)العروس ، مادة 
 ٖٛٚ/ٛ : مكتبة الياللو براىيم السامرائي ، دار إه ( تح : د . ميدي المخزومي ،  د. ٓٚٔالفراىيدي ) ت 

بو عبدهللا  أ،  (الجامع ألحكام القرآن)وتفسير القرطبي  ؛  ٜٕ/ٕٔ  : شرافنساب األأجمل من و  ؛بدون عزو 
حمد البردوني أتح: ، ىـ( ٔٚٙنصاري شمس الدين القرطبي )ت حمد  بن ابي  بكر بن فرج األأبن   محمد

ول من والشطر األ ؛بدون عزو  ٜٖٕ/ٙٔم  : ٜٗٙٔالقاىرة ،  ،دار الكتب المصرية  ، ٕ، طبراىيم أطفيش ا  و 
تح : عبدالسالم محمد  ،ىـ (  ٓٛٔالبيت الثاني في الكتاب ، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي سيبويو ) ت

 . ٖٓٗ/ٖ :م ٜٛٛٔالقاىرة ،  ،مكتبة الخانجي ،  ٖطىارون ، 

 في تاج العروس : العرض بدل الكأس .و  ؛يل ش: ان النواألغاني ( في الجيم ٗٙ)

 . ٜٖٕ/ ٙالرغف : جمع رغيف . تفسير القرطبي:  .يل : ما طبخ من المحم بغير تأبل شالن      

 .ٖٛٚ/ٛحد ، العين : أليو إوالمسالك والمشارب : ما لم يسبق  ،من المرعى  فواالناالنف : الحمية       

في الشعر والشعراء  : و  ؛ين الخيل عن( في الجيم : الكتف  بدل المقف ، لمضاربين اليام  بدل لمطا٘ٙ)
اربين اليام ؛ والتمثيل والمحاضرة وتاج العروس : لمضفي المؤتمف والمختمف واالمتاع والمؤانسة ؛ و لمضاربين 

 ين ، خيف  بدل قطف .عننساب : الطافي األو 

 المقف : البمع .

 . ٓٓٚ/ٕوالشعراء :  الشعر قطف: جمع ) قطوف( وىو من الدواب المتقارب الخطو البطيء.      

، دار الكتاب العربي ،  ٕالبيت في النوادر في المغة ، أبو زيد ، سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري ، ط( ٙٙ)
 . ٙٚم : ٜٚٙٔوت ، بير 

 الخفارة : االجارة ، المسيف : الفقير الشجاع ،لسان العرب ،مادتا،)خفر، سيف(. 
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بو الحسن عمي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشيير أ( في أدب الدنيا والدين ، ٖ -ٔبيات )( األٚٙ)
بو بكر محمد بن أوفي سراج المموك،  ؛ ٕٗ٘: م ٜٙٛٔدار ومكتبة الحياة ، د. ط ،  ،ه( ٓ٘ٗبالماوردي )ت 

م ٕٚٛٔ/ه ٜٕٛٔالناشر عن اوائل المطبوعات العربية ، مصر  ،ه (ٕٓ٘محمد ابن الوليد الفيري المالكي )ت
ه( ٜٖ٘بن عبدهللا بن سيل العسكري )ت ىالل الحسن بوأالبيتان الثاني والثالث  في  ديوان المعاني ،  ؛ ٗٛ: 

بو أالتذكرة الحمدونية ، محمد بن الحسن بن محمد بن عمي بن حمدون ، ؛ و  ٔٛ/ٔبيروت : ، دار الجيل 
( في نشوة الطرب ٗ -ٕبيات ) واأل ؛ ٕٔٔ/٘ه : ٚٔٗٔبيروت ،، دار صادر ،  ٔ، طه( ٕٙ٘المعالي )ت

ه( تح :  د. نصرت عبدالرحمن ، الناشر مكتبة ٘ٛٙد االندلسي ) تيفي تاريخ جاىمية العرب : ابن سع
 لحاجب بن زرارة ، وأظنو توىم . ة، منسوب ٔ٘ٗردن : األ ،عمان  ،قصى األ

 ( في سراج المموك : فقل .ٛٙ)

( في التذكرة الحمدونية : بأكرم  بدل  بأحسن ، رفيق  بدل  بصير ، في نشوة الطرب في تاريخ جاىمية ٜٙ)
 العرب : رفيق .

في سراج المموك : و  ؛بتنا بدل فقيرتني ( في ديوان المعاني : وأنك بدل وان تك ، ساببتنا بدل فاحشتني، فغمٓٚ)
 ؛في التذكرة الحمدونية :  وأنك بدل وان تك ، باذذتني فغمبتني بدل فاحشتني فقيرتني و  ؛ساببتني بدل فاحشتني 

 ويبدو لمباحث : أحدُق بدل أخرق . ق .حذفي نشوة الطرب : وأنك ، فغمبتني  بدل فيزمتني ، أرفق بدل أو 

 . ٕٚٓ/ٕ: ساس البالغة أ( ٔٚ)

 . ٗٙٔ/ٔطبقات فحول الشعراء : ( ٕٚ)

 عدا الشطر األخير. ٛٛ/ٕنقائض جرير والفرزدق : ، وفي  ٓٓٔ/ ٔٔالنص في األغاني : ( ٖٚ)

 في النقائض : أكميم يزجره . أرحب ىال : مما تزجر بو الخيل .( ٗٚ)

 لي أن األصح ىو جحفاًل . في النقائض : يقود جيشًا بدل يحمل زغفًا ، وجحفال بدل حجفاًل ، ويبدو( ٘ٚ)

( في جمل ٘، ٖ، ٔبيات )األ؛ و ه ( ٜٕٓبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ) ت أ( النص في الديباج : ٙٚ)
( في ٕ،  ٔوالبيتان )؛  ٖٕٔ( في المؤتمف والمختمف :  ٘، ٕ، ٔبيات ) واأل ؛ ٖٗ/ٕٔشراف : نساب األأمن 

( في البرصان  ٕوالبيت )  ؛نو توىم أب بن زرارة ، ويبدو لي منسوبان لحاج ٓٛ/ٕدب : الكامل في المغة واأل
بيروت ،  ،دار الجيل ، ٔ، طه ( ٕ٘٘بي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ) ت والعرجان والعميان والحوالن ، أل

 ، وفيو منسوب لمقيط أو حاجب . ٜٚٗم: ٕٜٛٔ

 ،في الكامل : فأنو  ؛شراف :  فان يقتموا ، كريما بدل غالما ، مولى بدل مأوى نساب األأ( في جمل من ٚٚ)
 ن ، كريما ، قتمنا بدل أبأنا.إكريما ، في المؤتمف والمختمف : ف
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( في الكامل والمؤتمف والمختمف : قتمنا . ضبيعة أضجم : ىو ضبيعة بن ربيعة بن نزار رىط المتممس ىذا ٛٚ)
 . ٓٛ/ٕ ة :غلقبيم . الكامل في الم

 شراف : نساب األأ( في جمل من ٜٚ)

 يوم بعد يوم  عم ما وال رزء  م   ال  عمى  ليت ال  سى 

ويبدو لمباحث ىو األصح ؛ ألن األكشم : القطوع  شراف : فأصبح ، أكشما .نساب األمن أ( في جمل ٓٛ)
 األنف .

 ؛ ٓٓٔ/ٔٔاألغاني :  ؛ وكذلك في ٛٛ/ٕ( النص عدا الشطر األخير في نقائض جرير والفرزدق : ٔٛ)
سميمان بن بنين بن خمف بن عوض ، تقي الدين ،  ،( في اتفاق المباني وافتراق المعاني  ٚ-٘، ٔ) شطرواأل

 ؛ ٕٓٔم : ٜ٘ٛٔردن ، ، دار عمار األٔتح : يحيى عبدالرؤوف جبر ، ط، ه( ٕٔٙالدقيقي المصري )ت 
ه( ٖٜٓٔالعرب، عبدالقادر بن عمر البغدادي )تدب ولب لباب لسان ( في خزانة األ ٙ، ٘، ٕ،  ٔ) األشطرو 
، ٘) والشطران،  ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ٙم :ٜٜٚٔالقاىرة ، ،مكتبة الخانجي،  ٗتح وشرح: عبدالسالم محمد ىارون، ط، 
مكتبة  ،تح : محمد فؤاد، ه( ٜٕٓبن المثنى التميمي البصري )ت بو عبيدة معمر، أ( في مجاز القرآنٙ

كبر والمقتضب ، محمد بن يزيد بن عبد األ ؛ ٕٕٓ/ٖوالبيان والتبيين : ؛ ٗٓٗ/ٔه: ٖٔٛٔ، القاىرة ، الخانجي
 .       ٖ٘ٓ/ٗبيروت :  ،ه( تح : محمد عبدالخالق عظيمة، عالم الكتبٕ٘ٛالمبرد )ت

وخزانة في المقتضب ؛ و ( في مجاز القرآن والبيان والتبيين :المشرب بدل المضجع ، والظل بدل في الظل ٕٛ)
 . ٕٓٔاتفاق المباني وافتراق المعاني :  الدوم : أي الدائم . األدب : المشرب بدل المضجع .

البيت الثالث في جمل ؛  ٖٛٔ/ٕٕوالبيتان الثالث والرابع في األغاني :  ؛ ٙٙ/ٙ( النص في العقد الفريد : ٖٛ)
ساس أوفي  ؛ (تيم) ، مادة البيت الثاني في الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ؛ ٔ٘/ٕٔشراف : نساب األأمن 

( تح : هٙٔٙتبو البقاء بن الحسين بن عبدهللا العكبري البغدادي )أوشرح ديوان المتنبي ، ؛  ٓٓٔ/ٔالبالغة :
لكافية الشافية وشرح ا ؛ ٗٛ/ٗبراىيم االبياري ، عبدالحفيظ شمبي ، دار المعرفة ، بيروت :إمصطفى السقا ، 

م القرى مركز البحث أحمد ىريدي ، جامعة أه( تح : عبدالمنعم ٕٚٙمحمد بن عبدهللا ، ابن مالك الطائي )
بدون ؛ و  ٖٗٙٔ/ٖ، مكة المكرمة : ٔسالمية  ، طحياء التراث االسالمي ، كمية الشريعة والدراسات اإلا  العممي و 
يوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية أبن ابي بكر أوروضة المحبين ونزىة المشتاقين ، محمد بن في نسبة 
 . (تيم)تاج العروس ، مادة و  ؛ ٕٚ:  ٕٜٛٔالكتب العممية  ، بيروت ،  دار ،ه( ٔ٘ٚ)ت 

تاج العروس ( في الصحاح وشرح ديوان المتنبي  وشرح الكافية الشافية  وروضة المحبين ونزىة المشتاقين و ٗٛ)
 ساس البالغة : تجزيك بدل يحزنك .أوفي  ؛: لو يحزنك ما صنعت بدل لم تقض الذي وعدت 
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بدل تثبت  شراف : بنفسي أنت معترضا بدل وىل في نظرة جزع ، عاينت أظعانانساب األأ( في جمل من ٘ٛ)
 اجفانا . 

 في األغاني :  

 جفاناعرض الش ائ   ل تنبت ا أنظر قراُد و اتا نظرة  جزعا  

 في األغاني :( ٙٛ)

 ُتكسى ترائباا ّش را  ومرجانا فيان أترّجة نضي العبير باا

والزاىر في معاني كممات الناس ، محمد بن  ؛ ٚٙ/ٔ:  وفي الفاخر ؛ ٗ٘:  مثال العربأ( النص في ٚٛ)
مؤسسة  ، ٔ، طتح : د. حاتم صالح الضامن ، ه( ٕٖٛبو بكر االنباري )تأالقاسم بن محمد بن بشار، 

بو سعيد أ بل ،اإل فيوالبيت االول  ؛ ٜٕٔ/ ٔمثال : ومجمع األ ؛ ٖٕٚ/ٕ: م ٕٜٜٔ بيروت ، -الرسالة
ه ( ، ضمن الكنز المغوي  في المسن العربي ، سعى في  نشره  وتعميق ٕٙٔصمعي  )تعبدالممك بن قريب األ

؛  ٜٚ:  ٖٜٓٔوعيين في بيروت ، سنة د . أوغست ىفنر ، طبع  بالمطبعة الكاثوليكية لآلباء اليس  :حواشيو 
 . ٗٓٔ/ٕوالبيت الثاني في األغاني : 

ينا نفي الفاخر: الح؛ ينا بدل ال تبالي حزينا نبل : مالك بدل قطن ، عجوال بدل حزينا ، ال يمل الح( في اإلٛٛ)
 مثال: حنينا بدل لفظة حزينا الثانية . العجول التي مات ولدىا . مجمع األو وكذلك في الزاىر ؛ بدل حزينا 

 أبو قطن : ىو ضمرة بن جابر . 

في الزاىر: حول بدل عام ، ونحن بدل  ؛( في الفاخر : لحقنا بدل بحقنا ، ونحن بدل وقبل ، قبل بدل نحن ٜٛ)
 بدل نحن.مثال : لحقنا ، ونحن بدل وقبل ، قبل في مجمع األ؛ وقبل ، نحن بدل قبل 

 في األغاني : 

  ونحن صبرنا قبل  ا  سنينا  أفي نص  شار ما صبرتم لح نا

بو القاسم الحسين بن محمد ، المعروف بالراغب أدباء ومحاورات الشعر والبمغاء ، ( النص في محاضرات األٜٓ)
والتذكرة  ؛ ٘ٛٚ/ٔه : ٕٓٗٔبيروت ،  –رقم بي األأرقم بن ، شركة دار األٔه ( ، ط  ٕٓ٘صفياني )ت األ

بو عمي ، نور أمثال والحكم ، الحسن بن مسعود بن محمد كم في األوزىر األ ؛ ٖٛٗ -ٖٚٗ/ ٛالحمدونية : 
 ،، دار الثقافة ، الدار البيضاء ٔخضر ، طمحمد األو محمد حجي ،  ، تح :ه ( ٕٓٔٔالدين اليوسي )ت 

حمد بن عبد الوىاب بن محمد أدب ، ي فنون األب فر والبيت االول في نياية اال ؛ ٕٔٔ/ ٖ: م ٜٔٛٔالمغرب ، 
 ه :ٖٕٗٔ، دار الكتب والوثائق القومية ، القاىرة ، ٔه ( ، طٖٖٚبن عبد الدائم القرشي البكري النويري ) ت ا
ٗ/ٔٓٗ  . 
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 أبو قابوس : ىو النعمان بن المنذر ممك الحيرة .( ٜٔ)

 ثبتناه . أعمم ما أ كم : بدر بدل زيد ، الصحيح وهللا ( في زىر األٕٜ)


