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  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  التقديم

  ،، وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهللا

   ،أمـا بعــد

من  فقد عرفُت الكتاب القيم (مغين اللبيب عن كتب األعاريب) البن هشام، يف املرحلة التمهيدية
ا يف مادة (كتاب تري)، حيث كان ضمن مقرراالعالية (املاجس راسيت العليا للحصول على اإلجازةد

عنده فحول : "كتاباً ُتَشد الرحال فيما دونه، وتقف -كما قال عنه مؤلفه يف مقدمته-قدمي)، فوجدته
  .)1(الرجال وال يـَْعُدونه"

وزميله أ. حممد  ، كانت أوالها بتحقيق د. مازن املباركوقد اطلْعُت على مخس ُنَسخ من هذا الكتاب
وهي بتحقيق اَألساتذة: حممد  ،تبعتها النسخ األخرىمث د اهللا، ومراجعة أ. سعيد األفغاين، علي مح

  وصالح عبد العزيز علي السيد. ، ح. الفاخوري، إميل بديع يعقوب،حميي الدين عبد احلميد

                                                           

  وآداا العربية اللغة قسم -اآلداب كلية - مصراتة جبامعة التدريس يئة عضو )1(
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يات العدد اإلمجايل لألب ومتثلت اإلشكالية اليت يعاجلها هذا البحث يف التباين بني هذه النسخ يف
فرأيت أن أقوم بدراسٍة إحصائيٍة حتليليٍة هلذه  ، أو إمهاله؛اختالفها يف ترقيم عدد كبري منهااملرقمة، و 

ملعرفة ما وراء هذا التباين وذاك االختالف، وخصصت النسخة اليت حققها د.مازن املبارك  ،احلالة
، وآثرت أن يكون عنوانه: -اهللا إن شاء-وصاحبه ذا البحث اآلن، راجياً دراسة النسخ األخرى قريباً 

احتفاًء بالعنوان الذي وضعه ابن هشام لكتابه من  ؛)(ُمِعني اللبيب على ترقيم شواهد مغين اللبيب
، ومراعاة حملسن السجع من جهة ثانية، وأمالً يف أن تكون هذه الدراسة وافيًة كافيًة يف موضوعها، جهة

  من جهة ثالثة. لشواهد (مغين اللبيب) قيم الصحيحمعينًة من يدرسها على االهتداء إىل الرت 

قدمت هلذا البحث بتمهيد اشتمل على تعريف موجز بابن هشام وكتابه املوسوعي، تبعه حبث هذه 
وآخر للمصادر واملراجع،  ،القضية من جانبَـْنيِ  ُمهمْنيِ بشيء من التفصيل، مث ختمته مبسرد للهوامش

  واهللا ويل التوفيق.

  ابن هشام:

هو أبو حممٍد مجاُل الدين عبُد اِهللا بُن يوسَف بنِ حممد بن أمحد بن عبد اهللا األنصارّي املصرّي، ُولد يف 
هـ)، وطلب العلم يف سن مبكرة، فتعلم القراءة والكتابة 708القاهرة سنة مثاٍن وسبعمائة من اهلجرة (

  شيوخ عصره، ومن أشهرهم:وحتمل القرآن الكرمي، مث الزم 

  هـ). 731الدين الفكهاين عمر بن علي، قرأ عليه بعض كتبه يف النحو (ت تاج -1

  هـ).744شهاب الدين عبد اللطيف بن املرحل، وكان ابن هشام يفضله على اآلخرين (ت -2

  هـ).747مشس الدين أبو بكر حممد بن السراج، كان من علماء القراءات (ت -3

  ومن أشهر تالميذه: 

  هـ).794تلمذ عليه يف اللغة (ت عبد اخلالق بن الفرات، -1

  هـ).799ابنه حمب الدين، كان مربزاً يف النحو (ت -2

  هـ). 804سراج الدين عمر بن أيب احلسن بن امللقن، تلمذ عليه يف اللغة (ت -3
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وسرية حسنة، ترك مصنفات كثرية ُوِصفت  ،على خلق كرمي -مع علمه الواسع -وكان ابن هشام
وغريها من علوم  ،ت بالدقة والعمق والشمول، وهي يف اللغة والنحو والفقهبالتنوع والفائدة، واتسم

  اللغة والشريعة. 

  ومن كتبه: 

  اإلعراب عن قواعد اإلعراب.  -01
  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك. -02
  التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل. -03
  ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد. -04
  صغري يف النحو.اجلامع ال -05
  اجلامع الكبري يف النحو. -06
  رسالة صغرية يف استعمال املناَدى يف تسع آيات من القرآن. -07
  .(لغًة) و(فصًال) وإعراب (خالفاً) و(أيضاً) و(هلم جرا)رسالة يف انتصاب  -08
  رفع اخلصاصة عن قراء اخلالصة. -09
  الروضة األدبية يف  علوم العربية.  -10
  الذهب يف معرفة كالم العرب. شذور -11
  شرح شذور الذهب. -12
  .شرح قصيدة (بانت سعاد) -13
  شرح قطر الندى وبل الصدى. -14
  شرح اللمحة البدرية يف علم العربية أليب حيان. -15
  عمدة الطالب يف حتقيق تصريف ابن احلاجب. -16
  قطر الندى وبل الصدى.  -17
  .القواعد الصغرى والقواعد الكربى -18
  مغين اللبيب عن كتب األعاريب. -19
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  .)2(وغريها كثري

) عن ثالثة ومخسني عامًا كانت 761تويف ابن هشام سنة إحدى وستني وسبعمائة من اهلجرة ( 
  .)3(، وأسكنه فسيح جناتهحافلة بتلقي العلم وتعليمه تدريساً وتأليفاً، فرمحه اهللا رمحة واسعة

  مغني اللبيب عن كتب األعاريب:

وأشدها ارتباطًا بامسه، فإذا ذُِكر أحدمها ذُِكر اآلخر،  ،وأوسعها انتشاراً  ،هر مؤلفات ابن هشامهو أش
التحشية، قال مام، وحظي بنصيب وافر من الشرح و وقد أدرك أهل العربية أمهيته فلقي منهم كل اهت

إىل مجال  منسوب ،عنه ابن خلدون يف مقدمته: "ووصل إلينا باملغرب هلذه العصور ديوان من مصر
الدين بن هشام من علمائها، استوىف فيه أحكام اإلعراب جمَملة ومفصلة، وتكلم على احلروف 
املفردات واُجلَمل، وَحَذَف ما يف الصناعة من املكرر يف أكثر أبواا، ومساه باملغين يف اإلعراب، وأشار 

تظم سائرها، فوقفنا منه على علم إىل نكت إعراب القرآن كلها، وضَبطها بأبواب وفصول وقواعد ان
  .)4(، ووفور بضاعته منها"يشهد بعلو قدره يف هذه الصناعة ،جم

ومما قاله عنه حاجي خليفة: "وهو كتاب جليل الشان، باهر الربهان، اشتهر يف حياته وأقبل عليه 
  .)5(لفناري أوصى بنيه بقراءته وضبطه"الناس، ُروي أن مشس الدين ا

  يه:ومن شروحه وحواش
  شرح الشواهد الصغرى. -01
  شرح الشواهد الكربى. -02

ومها شرحان لشواهد املغين، وكالمها للمصنف نفسه.                                                                               
  هـ).828شرح الدماميين (ت:  -03
  هـ).872شرح الشمين (ت: -04
  هـ).911شرح شواهد املغين للسيوطي (ت:  -05
  هـ).911فتح القريب للسيوطي (ت:  -06
  هـ).1003شرح ابن املال (ت:  -07
  هـ).1018شرح وحي زاده (ت:  -08
  هـ).1063شرح أبيات املغين للبغدادي (ت:  -09
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  هـ).1100شرح األنطاكي (ت:  -10
  هـ).1230حاشية الدسوقي (ت:  -11
  هـ).1232حاشية األمري (ت:  -12

  ترقيم الشواهد

ني وألف بيت، فهل مائت :مه د. مازن املبارك وصاحبه من أبيات (املغين) على أا شواهدبلغ ما رقّ 
 ؟ لإلجابة عن هذا السؤال أنقل ما ذكره احملققان أنفسهما عن منهجهما ذاهذا العدد صحيح

رقمنا الشواهد، وكنا إذا تكرر االستشهاد بالبيت الواحد نعطيه رقماً  -6اخلصوص حيث قاال: "
  جديداً، مث نذكر األرقام اليت سبق وروده ا واليت سريد ا فيما بعد.

حىت ال تلتبس  فقد آثرنا أال نرقمها ،أما األبيات اليت نظمها أصحاا يف بعض املسائل أو القواعد
  .)6(الشواهد"باألبيات 

  ومن هذا التصريح يظهر جليا أن اإلشكال برمته يكمن يف أمرين:

أحدمها: أن احملققْنيِ عّدا كل األبيات اليت رقماها شواهد. واآلخر: أما أعطيا رقمًا جديدًا أو أرقاماً 
  جديدة للبيت الواحد عند تكراره.

ليست كلها شواهد، وما ذاك إال ألن منها مثانية  وأبدأ باألمر األول حيث تبني يل أن األبيات املرقمة
وأربعني بيتًا ملولدين ُحمَْدثني بعد عصر االحتجاج، ومعلوم أن علماء العربية "أمجعوا على أنه ال ُحيتج 

هي اليت رقمتها يف  ،، وتكررت عشرة من هذه األبيات)7(بكالم املولدين واحملَدثني يف اللغة والعربية"
، وهي نفسها يف 43، 41، 30، 27، 23، 20، 19، 14، 9، 4ة ذه األرقام: اموعة اآلتي

، 21، 165، 153، 84جمموعة األبيات املكررات يف آخر هذا البحث حتمل أرقامي املتسلسلة: 
  ، على الرتتيب.24، 122، 131، 110، 56، 39

ه من شرحه ألن قائله وإن تعجب فعجٌب قوهلما يف كل موضع: إن السيوطي أسقط هذا البيت أو أمهل
  مولد ال ُيستشَهد بشعره، مث مها يسلكانه يف الشواهد ويضعان له رقماً.

  ومشفوعة بتعليقات احملققْنيِ عليها: ،إىل قائليها ات املولدين غري املكررة منسوبةً وهذه أبي
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  هـ): 193حملمد بن ذؤيب العماين (ت

  أو قـََلماً ُحمَرفَا  كأن أُْذنـَْيِه إذا َتَشوفا *** قاِدَمة ً   -1

د ): "وال ُيستشَهد به الضطراب الروايات ولتأخر قائله العماين عن زمن االحتجاج، فق2ويف اهلامش(
  .)8(هـ) "193-170أدرك عهد الرشيد (

                                                                                                                             هـ):                                                                  195أليب نواس احلسن بن هانئ احلكمي (ت

  إن َمْن ساد مث ساد أبوُه *** ُمث ساد ِمْن قَبِل ذلك َجدْه  -2

ج ؛ فأبو نواس مولد مات تركه السيوطي إذ هو للتمثيل ال لالحتجا ): "وقد 5ويف اهلامش (
  .)9(هـ"195

  دَْع َعنك َلْومي فإن اللْوَم إغراُء *** و َداِوين باليت كانت هَي الداءُ  -3

؛ وهلذا تركه السيوطي يف ): "وهو هنا للتمثيل ال لالستشهاد ألن قائله مولد2ويف اهلامش (
  .)10(شواهده"

  ُري مْأسوٍف على زمنٍ  *** يَنقضي بِاهلَم واحلََزِن غَ  -4

شهاد، هـ ؛ وعلى ذلك  فالبيت هنا للتمثيل ال لالست195): "وأبو نواس مولد مات 6ويف اهلامش (
  .)11(وقد تركه السيوطي يف شرحه"

حلِ خاِمسُ  -5 ا يوماً ويوماً وثالثاً *** ويوماً له يوُم الرت أَقْمنا  

   .)12(هـ"198السيوطي لتأخر قائله، مات ): "وقد تركه 7مش (ويف اهلا

  َكأن ُصغَرى وُكربَى ِمن فقاقعها *** َحْصباُء ُدر عَلى أرٍض ِمن الذهبِ    -6

   .)13("وقد أمهله السيوطي لتأخر قائله"): 1ويف اهلامش (

                                                                                                                             هـ):                                    166ملطيع بن إياس الكناين (ت
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  *** لَِبما قدُ تَرى وأنَت خطيُب فَلِئن ِصْرَت ال حتَُِري جواباً  -7

    .)14(هـ"199له: "وهو مولد تويف سنة ) عن قائ6وجاء يف اهلامش (

  هـ):  211أليب العتاهية إمساعيل بن القاسم (ت

ِشيُب. -8
َ
  فيا ليَت الشباَب يعود يوماً *** فأخربَه مبا فـََعَل امل

  .)15(هـ"213يف سنة طي لتأخر قائله، تو ): "وقد أمهله السيو 1ويف اهلامش (

  هـ):  220أليب املنهال عوف بن حملم اخلزاعي (ت

  *** قد أحوَجْت مسعي إىل ترمجانِ  -وبـُلْغتها  -إن الثمانني  -9

  .   )16(هـ"220السيوطي لتأخر قائله، مات ): "وقد أمهله 2ويف اهلامش (

  هـ): 225حملمود بن حسن الوراق (ت

  *** ُيصاب بَِبعض الذي يف يديهِ  أليَس عجيباً بأن الفىت -10

  .)17(هـ"225ألن قائله مولد مات حنو ): "وذكره هنا للتمثيل ال لالستشهاد؛ 2ويف اهلامش (

  هـ): 296لعبد اهللا بن حممد املعتز باهللا (ق

  هل ترجَعن لياٍل قد مَضْني لنا *** والَعْيش منقلٌب إذ ذاك أفنانا -11

  .)18(هـ"296ز لتأخر زمانه،ُ قِتل سنة َهد بشعر ابن املعت): "وال ُيستش3ويف اهلامش (

  َمرت بنا َسَحراً طٌري فقلُت هلا *** طُوباِك يا ليتين إياِك ُطوباكِ  -12

  .)19("ومل يذكره السيوطي لتأخر قائله"): 3ويف اهلامش (

  هـ): 321حملمد بن احلسن بن ُدَرْيد (ت

ُلبني إىل *** ح ُ -13
  يُث حتجى املأزِمان وِمىنمثَت راَح يف امل
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أخر قائله، تويف ابن دريد ): "وقد أسقط السيوطي هذا البيت من شرحه لت5ويف اهلامش (
    .)20(هـ"321

ُبـَْيض يف ُمْسَودِه *** مثَل اشتعاِل النار يف َجْزل الَغَضا -14
  واشتَعَل امل

  .)21(ى ذكر سنة وفاتهبشعره أو منعه سو ) شيء عن جواز االستشهاد 3وليس يف هامشه (

َدى -15
َ
  إن امرَأَ القيس جرى إىل َمَدى *** فاْعتاقه ِمحاُمه دون امل

ألن ابن دريد متأخر، تويف ): "وقد أسقط السيوطي من شواهده هذا البيت والذي يليه 1ويف اهلامش (
  واملراد بالبيت الذي يلي البيَت املذكوَر قوُل ابنِ دريد: .)22(هـ"321

  ) 23(ي اليت َفضلها َرب الُعَلى *** يوَم َدحا تُربَتها على البُـَىن يَنو  -16

  فإْن َعثْرُت بعدها إْن وألـْت *** نفسَي ِمن هاتا فقوال: ال َلعا -17

   .)24(14كالبيت 

  هـ): 354ألمحد بن احلسني املتنيب (ق

  َعَدال أحيا وأيسُر ما قاسيُت ما قَتال *** والبَـْنيُ جاَر على َضعفي وما -18

): "وقد ذُكر البيت هنا للتمثيل ال لالستشهاد به؛ ألن املتنيب مولد؛ ولذلك تركه 3ويف اهلامش (
  .)25(واهد"السيوطي يف شرح الش

ُنوطُة بالتناِدي -19
َ
َلتُنا امل   ُأحاٌد أم ُسداٌس يف ُأحاِد *** لُيَـيـْ

هـ؛ 354ألن قائله مولد،ُ قِتل سنة  ): "وقد ذُكر البيت هنا للتمثيل ال لالستشهاد ؛1ويف اهلامش (
  .)26(لك تركه السيوطي يف شرح الشواهد"ولذ

  أّي يوم سرْرَتين ِبِوصاٍل *** مل تـَُرعين ثالثةً  ِبُصدودِ  -20

  .)27(هـ"354ن قائله متأخر،ُ قِتل سنة ): "وهو للتمثيل ال لالستشهاد؛ أل1ويف اهلامش (
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  باُء *** إذ حيث كنِت من الظالم ضياءُ أِمَن ازدياَرِك يف الدَجى الرق -21

  .)28(بق أن شعره للتمثيل ال لالحتجاج"): "وقد س5ويف اهلامش (

  كفى ثـَُعًال فخراً بأنك منهُم *** ودهراً ألْن أمسيَت من أهله أهلُ   -22

  .)29(هـ، ال ُحيتج بشعره"354د، قُِتل ): "تركه السيوطي يف شرحه، واملتنيب مول 4ويف اهلامش (

  كفى جبسمي ُحنوالً أنين َرُجٌل *** لوال خماطَبيت إياَك مل تـََرِين   -23

  .)30(ت املتنيب، وقد أمهله السيوطي"): "هو للتمثيل ال لالحتجاج شأن أبيا4ويف اهلامش (

  ما كل ما يتمىن املرُء يُدركُه *** تأيت الرياح مبا ال تشتهي السفُن  -24

  .)31(هـ"354ألن قائله مولد،ُ قِتل  يوطي): "وقد جتاوزه الس2ويف اهلامش (

  لوال مفارقُة األحباب ما َوجدْت *** هلا املنايا إىل أرواحنا ُسُبال  -25

  .)32(17و 14يتني كالب

  فال ثوب َجمٍد غري ثوب ابن أمحٍد *** على أحد إال بلؤمٍ  ُمَرقُع  -26

  .)33( إسقاط شواهد املولدين"ادته يف): "وقد تركه السيوطي يف شرحه على ع1ويف اهلامش (

  ِقفا قليالً ا عَلي فال *** أقل من نظرة أزوُدها  -27

  .)34(ه ما قيل يف البيت السابق"): "ويقال في2ويف اهلامش (

  إذا اجلود مل يُرَزق خالصاً من األذى *** فال احلمُد مكسوباً وال املاُل باقيا -28

  .)35(25و 17و 14كاألبيات 

  ولو قلٌم ألقيت يف شق رأسِه *** من السقم ما غيـْرَت من خط كاتِب  -29

     .)36(ترك شعر املولدين" ): "وقد أمهله السيوطي على عادته يف6ويف اهلامش (
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َعَمٌل علمي موافق لقول  )املغين ياَت املولدين من شرحه (شواهدَ والسؤال هنا: هل إسقاط السيوطي أب
هو جمرد عادة اعتادها ال أصل هلا؟ وكيف ميكننا  الستشهـاد بأبيات املولدين، أوغة مبنع اأهل الل

وبني ما سبق يل نقله وما سيأيت يف هوامش  ،)26التوفيق بني ما جاء يف هذا اهلامش وهامش البيت (
  أخرى من اعرتاف صريح منهما مبنع االحتجاج بأبيات املولدين؟

  قلَبُه *** ولكن من يُبِصْر جفوَنِك يعشِق   وما كنُت ممن يَدخل العشقُ  -30

  .)37(هـ"354ي لتأخر قائله،ُ قِتل سنة ): "وهو مما أسقطه السيوط4ويف اهلامش (

  و رَمى وما َرَمتا يداه فصاَبين *** سهم يعذب والسهامُ تريُح  -31

  .)38(ه السيوطي يف شرحه لتأخر قائله "): "هو مما ترك3ويف اهلامش (

  لت ا تنطوي على كبد *** نضيجة فوق ِخلبها يُدهاظ -32

  .)39(كسابقاته

  وفاؤكما كالربع أشجاه طاِمسُْه *** بأنُ تسِعدا والدمُع أشفاه سامجُهْ  -33

  .)40(كسابقاته

  ابَعد بِعدَت بياضاً ال بياض له ***َ ألنت أْسوُد يف عيِين من الظَلِم  -34

  .)41(كسابقاته

  بأمحَر من دمِ  *** ذهَبْت خبضرته الطَلى و األكُبدُ  يلقاك مرتدياً  -35

  .)42(كسابقاته

  أبـَْلى اهلوى أسفاً يوم النَوى بدين *** وفرق اهلجُر بني اجلفن والوَسِن  -36

  .)43(كسابقاته

  هذي برْزتِ  لنا فِهْجِت رسيسا *** مث انثَنيِت وما شَفيِت نسيسا  -37
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   .)44(كسابقاته

  قمَر السماء بوجهها *** فأرْتِينَ القمرَْيِنِ يف وقٍت معا واستقبلْت  -38

  .)45(كسابقاته

  وعذْلُت أهَل العشق حىت ذقُتُه *** فعجبت كيف ميوت من ال يعشقُ  -39

  .)46(كسابقاته

  هـ): 436للشريف املرتضى علي بن احلسني (ت

   أتبيُت رياَن اجلفون من الكرى *** وأبيَت منَك بليلة امللسوع ِ  -40

  .)47(قاتهكساب

  هـ): 449أليب العالء أمحد بن عبد اهللا املعري (ت

  يُذيب الرعُب منه كل عضٍب *** فلوال السيُف ُميِسكه لساال -41

  .)48(" -هـ449-ه السيوطي لتأخر قائله ): "ترك3ويف اهلامش (

  هـ):516للقاسم بن علي احلريري (ت

42-   إىل اللحد وتنغط *** كأين بك تنحط  

د ؛ ولذلك تركه السيوطي يف ): "والبيت هنا للتمثيل ال لالستشهاد ألنه شعر مول 2ويف اهلامش (
  .)49(شرحه"

  هـ): 590للقاسم بن فريه الشاطيب (ت

  بدْأُت بـ(باسم اهللا) يف النظم أوال *** تبارك رمحاناً رحيماً وَمْوِئال -43
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ويف الشاطيب قاسم بن فريه تأخر قائله، ت): "وقد تركه السيوطي يف شرحه ل2ويف اهلامش (
  .)50(هـ"590

  ومهما تِصْلها أو بدأَت (براءة) *** لتنويلها بالسيف لسَت ُمَبْسِمال  -44

  .)51(كسابقاته

  ومهما تصْلها مْع أواخِر سورةٍ  *** فال تقفن الدهَر فيها فتُثِقال  -45

  .)52(كسابقاته

  وِصْل واسكْنت كل جالياه حصال ووْصُلك بني السورتني فصاحة *** -46

  .)53(كسابقاته اخلمسة عشر

  هولَْيـِن: 

يت اآليت: "وقول بعض بَـْيل البقُـ ولدان، ومنهم ابن هشام حني قال نص بعض أهل اللغة على أما م
  .)54(املولدين"

  كل ِعنٍد لك عندي *** ال يساوي نصَف ِعندي  -47

 - كما نص ابن هشام   -ئله قائل البيت، وقد أمهله السيوطي ألن قا): "مل نقف على 4ويف اهلامش(
  .)55(مولد"

  إنارُة العقِل مكسوٌف بطوع هوى *** وعقُل عاصي اهلوى يزداد تنويرا  -48

  .)56(: "قيل إن قائله من املولدين ") أن العيين قال عنه يف شواهده5ويف اهلامش (

ألا  ؛على أا للتمثيل ال لالستشهاد -هوامش هذه األبياتيف أغلب  -افاحملققان قد نص  ؛وهكذا
ذلك كله ترامها يسلكاا يف من رغم على الملولدين، وعلى أن السيوطي تركها يف شرحه هلذا السبب، و 

، وأعطياها أرقاماً أكثر من ذلك عندما كررا عشرة من هذه األبيات الشواهد برتقيمها، بل فعالَ 
  .-إن شاء اهللا، يله قريباً كما سيأيت تفص -جديدة
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ويزداد َعَجُبك عندما ترامها يُسِقطان من ترقيمهما املسلسل للشواهد مثانية وعشرين بيتاً، منها ما 
وهي تسعة عشر بيتاً، جاء التصريح مع بيت واحد منها  ،احتجا بأا ملولدين ال ُيستَدل بشعرهم

تفيا باإلشارة إىل ذلك بذكرمها سنة الوفاة مع هو البيت األول يف اموعة اآلتية، بينما اك ،فقط
ومن العاشر حىت اخلامس والعشرين، وإين  ،والثالث ،الثاين :األبيات الثمانية عشر األخرى، وهي

أتساءل: أين كان هذا احلرص على استبعاد أبيات املولدين من ترقيم الشواهد عندما رقما أبيات 
واحتجا مع ثالثة  ؟-على ما علمَت وتعلم -ة منهاما مكررات عشر املولدين الثمانية واألربعني، بل رقّ 

والثامن والعشرون، وترامها  ،والسابع والعشرون ،التاسع :أبيات بأا ليس فيها شاهد حنوي، وهي
من الرابع إىل الثامن، بينما ال جتد هلما تعليقاً على  :جيمعان بني األمرين األخريين مع مخسة أبيات هي

  اكتفاًء منهما بإشارما مع األبيات الستة عشر اليت قبله. ؛لسادس والعشرينالبيت ا

  وهذه هي األبيات اليت أسقطاها أحلقت ا تعليقاما عليها يف هوامشها:

  ومن ذا الذي تُرَضى سجاياه كلها *** كفى املرَء نبًال أن تـَُعد معايُبهْ  -1

هـ، وهو غري معدود من الشواهد 259هليب املتوىف سنة ): "البيت ليزيد بن حممد امل2ويف اهلامش (
  .)57(لد؛ ولذلك تركه السيوطي يف شرحه"النحوية ألن قائله مو 

  قالوا أبو الصقر من شيباَن قلُت هلم *** َكال لَعمري ولكْن منه شيباُن  -2

  وكم أٍب قد عال بابٍن ُذَرى حَسـٍب *** كما علْت برسول اهللا عدنانُ  -3

وىل إىل أنه مولد ال ُحيتج هـ، وهذه إشارة أ283) أما البن الرومي وأن سنة وفاته 1امش (ويف اهل
  .)58(بشعره

  جتنْب  صديقاً مثل ما واحذر الذي *** يكون كعمرٍو بني ُعرب وأعجم ِ  -4

  فإن صديق السوء يُزري وشاهدي *** "كما شرِقت صدر القناة من الدم"  -5

هـ، وتلك إشارة ثانية إىل أنه 456) ذِكُر سنة وفاته وهـي 2مش (ويف اهلا ومها البن حزم األندلسي،
 - ترى كما- قاال هنا: "وليس يف هذين البيتنييف بيت املهليب، بل  لكن دون تصريح كما فعالَ  ؛مولد

: "ومعىن الثاين: أن لفظ (صدر) أنفسهما بعد ذلك مباشرة حيث قاالَ  شاهد حنوي"، ولكنهما ناقضا
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لفظ (القناة) املؤنث أصابه السوء والزراية من هذا الصديق، فجاء  -أي أضيف إىل -ا صادقاملذكر مل
  .)59(أسِند إليه مؤنثاً وهو (شرقْت)" الفعل الذي

وما ذكره ابن هشام إال هلذا الغرض قبل بضع صفحات حتت عنوان (األمور اليت يكتسبها االسم 
  باإلضافة). 

  ***  مضافاً ألرباب الصدور تصدراعليك  بأرباب الصدور فمن غدا  -6

  وإياك أن ترضى صحابة  ناقصٍ ***  فتنحط  قدراً ِمن ُعالك وحتقرا  -7

  فرفع "أبو َمن" مث خفض "مزملٍ" ***  يبيـــــــن قويل ُمْغريــــــــــــــــــــاً وُحمَذرا  -8

، )60(هـ)"673ني الدين احمللي (ت): "ليس يف هذه األبيات شاهد حنوي، وهي ألم4ويف اهلامش (
  إىل ذلك. -بوضوح-متأخر ال ُيستَدل بشعره، ويف ذكر سنة وفاته ما يشيـر  -كسابقه -فهو

  قد يُؤَخذ اجلار ُجبرم اجلارِ   -9

) نقًال عن (جممع األمثال) أنه "َمثل إسالمي وقع يف شعر احلكمي، لكين مل أجده يف 5ويف اهلامش (
هد حنوي؛ وهلذا أمهلنا ترقيمه"، ومعلوم أن احلكمي هو أبو نواس، وهو مولد ال ديوانه، وليس فيه شا

، فهذه إشارة رابعة إىل ذلك، ولكنهما مل جيهرا ذا املعىن، بل استبدال به -كما مر-ُحيتج بشعره 
ولد ال  بكونه ملخلوه من شاهد حنوي، ويُفَهم من هذا أنه لو كان فيه شاهد حنوي لرقماه غَري مباليْني 

  .)61(ُحيتج بكالمه

  والُعْرب قد َحتِذف األخبار بعد (إذا)  *** إذا عَنْت فجأةَ األمــــــــِر الذي  َدَمها -10

ا رفعـــــــــوا من بعدها، ُرَمبــــــــــا -11 ُرمبا نصبــــــــــــــــــــــــــــــوا للحـال بعـد "إذا"  ***  و ُرمب  

  ضميــــــــــــــــران اكتسـى مـا  ***  وجُه احلقيقِة من إشكاله َغَممـــــــــــــــافإْن تواَىل  -12

  لذاك أعيْت علـى األفهــــــــــــــــــــام مسألـٌة *** أهدْت إىل سيبويـــــــه احلتَف والُغمما -13

14-  من الز نبـــــــــــــور وْقَع ُمحـاقد  كانِت العقرُب  العوجــاُء أحسبها  ***  ِقْدماً أشد  
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  ويف اجلواب عليها هل "إذا هــو هْي" ***  أو هل "إذا هو إياها" قد اختصما -15

  وخطأ ابُن زياٍد وابُن محــــــــــــــــــــــزَة فـي  ***  ما قال فيها أبا بشـــــــــر، وقدَ ظَلمـا -16

  ـــــــــــه ***  يا ليته مل  يكن يف أمــــــــــــــــره َحكمــــاوغاظ َعمراً  علي  فـي حكومتـــــــــ -17

  كغيظ َعمــــــــــــــــــــرو عليا فـي حكومتـه  ***  يا ليتـــــــــــــه مل  يكن  يف أمره َحكمـــا  -18

  ا منه يَفيض دمـــــــــــــا وفجـع ابُن  زيـاد كـل منتخــــــــــــــــــــــــــب  ***  من أهله إذ غد -19

  كفجعـة ابن زيـــــــــــــــــــــــــاد كـل منتخـب  ***  من أهلــــــــــه إذ غدا منه يَفيض دمــــا  -20

  وأصبحـْت بعـده األنفاُس باكيــــــــــــــــــــًة  ***  يف كل طــــرس كدمٍع سح وانسجمـــا  -21

  ن حاسـٍد أِضـٍم  ***  لوال  التنافُس يف الدنيــــــــــا ملا أِضمـــاوليس خيلو امرٌؤ م -22

  والغنب يف العلم أشجى حمنٍة ُعِلمْت ***  وأبرَُح الناِس شْجـــــــــــــــواً عاِملٌ ُهِضمـــا        -23

إشارة هـ، ويف ذكرها 684) سنة وفاة قائلها حازم بن حممد األنصاري القرطاجنـي 1ويف اهلامش (
  .)62(ىل أنه متأخر ال ُيستَدل بشعرهخامسة إ

  وإن أَتى اجلواُب منفّياً بـ(ال)  ***  أو (ما) كَقويل: والسما ما فعال -24

  فإنه جيــــــــــــوُز حـذف احلـرِف ***  إْن  أُِمَن  اإللباُس حاَل احلذِف  -25

، وهذه إشارة سادسة إىل أن )63(هـ)"628(ت"حيىي بن معٍط الزواوي ) أن قائلهما هو 4ويف اهلامش (
  القائل متأخر.

  اللفُظ إْن يُِفْد هو الكالمُ  -26

  .)64(، وليس له هامش-أيضاً  -وهو البن معطٍ 

  أحنوي  هذا  العصـــــــــــــر ما هي لفظـة  ***  جرْت يف لساَينْ جرهم  ومثـــودِ  -27
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  ***  وإن أُثِبتْت  قامت  مقام  جحوِد؟ إذا اسُتعِملت يف صورة اجلحد أثِبتْت   -28

ذكر ابن هشام قبلهما أما للمعري، ولكن احملققْنيِ مل ينصا على أن هذا هو َسَبب إمهال ترقيمهما، 
ك أسقطنامها من ؛ ولذل-كما ترى -"ليس يف هذين البيتني شاهد حنوي ):5بل قاال يف اهلامش (

  .)65(الرتقيم املسلسل"

اآلخر من اإلشكال فهو التكرار، إذ أعطى احملققانِ  رقمًا جديداً للبيت إذا كرره ابن أما الِشق        
كما سبق يل   -جهرا ذا يف الِفقرة السادسة من منهجهما يف التحقيق هشام بعد موضعه األول، وقد

حيث  يف شيء، بل إنه يُلِبس على القارئ أرى صنيعهما هذا من العمل العلمي، وال -أن نقلته حبروفه
يُظهر األبيات أكثر من عددها  أمامه شاهد جديد، وما هو جبديد، كما أنه يُوِمهه أن النص الذي

وُحيال يف اهلامش على  ،احلقيقي، والصحيح يف هذه احلالة أن يُذَكر أمام البيت عند تكراره رقمه األول
يي الدين عبد احلميد يف  حم موضعه يف الكتاب، وممن اتبعوا هذه الطريقة احملقق الكبري األستاذ حممد

  .كتابه  (منحة اجلليل بتحقيق شرح ابن عقيل)

أي ليس معها األبيات  -دهاويظهر حجم املشكلة عندما نعلم أن عدد هذه األبيات املكررة وح
عشرة من أبيات املولدين اليت سردا  -كما ذكرتُ  -بلغ واحدًا وستني ومائيت بيت، منها -يةاألصل

، 131، 122، 110، 84، 56، 39، 24، 21ذوات األرقام:  يف القائمة اآلتية قبل قليل، وهي
153 ،165.  

وأضيف هنا أما مل يكتفيا مبا سبق أن رأيناه يف هوامشهما على أبيات املولدين، بل ينبهان إىل أا 
  ستتكرر بأرقام جديدة. 

  مها عند التكرار:      وهذه هي األبيات املكررات كلها مع بيان أرقامها األصلية مث أرقا

  البـيـــــــــت  ت
رقمه 
  األصلي

  رقمه عند التكرار

  )66( 1098  0001  إذا قيل أي الناس شر قبيلًة *** أشارت كليٍب باألكف األصابعُ   01

  )67( 976و 920  0002  لْدٌن ِز الكف يعِسل متنه *** فيه كما عسَل الطريَق الثعلبُ   02

  )68( 1064و 59  0004  لقلُب إين ألمره *** مسيع فما أدري أُرشٌد طالُا ؟دعاين إليها ا  03

  )69( 110  0009  أال اصطباَر لسلمى أم هلا َجَلُد *** إذاً ُأالقي الذي القاه أمثاِيل   04
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05   اريوالدهر باإلنسان َدو *** ْسرِي70( 1153  0011  أَطَرباً وأنت ِقن(  

  )71( 53  0012  احلسناَء *** وْأَي َمن أضمرْت ِخلل وفاءَ إن هنُد املليحةُ    06

07  
  لو كنُت من مازن مل تستبح إبلي *** بنو اللقيطة منُ ذهل ِ ْبنِ شيبــانا
  إذْن لقام بنصـــري معشر  ُخُشٌن  *** عند  احلفيظة  إن ذو ُ لوثة النا

0019  459 )72(  

  )73( 1148  0025  عِرُض دون أدناه اخلطوُب       يـَُرجي املرُء ما إْن ال يراُه *** َوت  08

  0026  ورَج الفىت للخري ما إْن رأيَته *** على السن خرياً ال يزال يَزيدُ   09
   567و 51

  )74( 1147و
  )75( 46و 43  0028  أتغضب إْن أذنا قتيبة ُحزتا ***ِ جهاراً، ومل تغضْب لقتل ابن خازمِ   10

  )76( 886و 220  0030  مل يكن *** عاراً عليك، وُرب قتلٍ  عارُ إْن يقتلوك فإن قتلك   11

  )77( 1136و 166  0031  هن احلرائر ال رباُت أمحرة ٍ *** سوُد احملاجر ال يقرأن بالسَورِ   12

  )78( 1192  0034  أْن تقرآنِ على أمساَء وَحيكما *** مين السالم وأْن ال ُ تشِعرا أحدا  13

14   قومَي مل تأكلهُم الضُبعُ أبا ُخراشة أم 79( 1182و 805و 86  0044  ا أنت ذا نفرٍ  *** فإن(  

  )80( 1005  0049  إن من َيدخلِ  الكنيسة يوماً *** يلَق فيها جآِذراً وِظباءَ   15

  )81( 1108  0050  ويـَُقْلَن َشيب قد عال *** ك وقد كِربَت فقلُت: إنهْ     16

  )82( 395و 196  0052  قد بلغا يف اد غايتاها إن أباها وأبا أباها ***  17

  )83( 743و 732و 237  0054  وما أدري وسوف إخال أدري *** أقوٌم آل ِحصن ٍ أم نساءُ   18

  )84( 705  0056  فقمُت للطيف مرتاعاً فأرقين *** فقلُت: أْهَي َسَرْت أم عادين ُحُلُم ؟  19

20  
  ُل عامنيِ  حديث ٌ سِين ما تنِقم احلرب  الَعواُن  مين *** باز 

  ملثل هذا ولدْتين أمي
0062  1156 )85(  

21  
نوطة بالتناِدي

َ
  ُأحاٌد أم ُسداٌس يف ُأحاِد *** لُيَـْيلتنا امل

  ".1114): "وسيتكرر برقم 1وهو للمتنيب، ويف آخر اهلامش (
0063  1114 )86(  

  )87(1059و 356و 226  0066  وكل أناس سوف تدخل بينهم *** ُدَوْيهية تْصفر منها األناملُ   22

  )88( 402  0075  ولقد جنيُتك أكُمؤاً وَعساِقالً *** ولقد يُتك عن بنات األوبرِ   23

24  
  بدأُت ببسم اهللا  يف النظم  أوال *** تبارك رمحاناً رحيماً وَمْوئِال   
  ".833): "وسيتكرر برقم 2وهو للشاطيب، ويف آخر اهلامش ( -

0078  833 )89(  

  )90( 106  0079  والذي أبكى وأضحك والذي *** أمات وأحيا والذي أْمرُه األمرُ  أما  25

  0080  من يفعلِ  احلسناتِ  اهللاُ يشكُرها *** والشر بالشر عند اهللا مثالنِ   26
 296و 238و 145

 787و 784و 426و
 1106و 1076و 908و
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)91(  

  )92( 91  0087  اسقته الرواعد من صيٍف *** وإْن من خريف فلن يَعدم  27

  )93( 573و524  0098  قالت أال ليتما هذا احلمام لنا *** إىل محامتنا أو نصفه فقدِ   28

29  
ادِ  م إال  بَعـدم ***  مل ُأحصِ ِعد ماذا ترى يف عيال قد برِْمُت  

  كانوا مثانني  أو زادوا  مثانيـــــــــــةً   ***  لوال رجاؤك قد  قتلُت أوالِدي
0100  491 )94(  

  )95( 665و 589و 321  0101  وننصر موالنا ونعلم أنه *** كما الناسِ  جمروٌم عليه وجارمُ   30

  )96( 649  0107  أال ِطعاَن أال فرساَن عادية *** إال جتشؤَكم حول التنانريِ   31

  )97( 709  0109  أال عْمَر وىل مستطاٌع رجوُعُه *** فَريأَب ما أثأْت يد الغَفالتِ   32

  )98(1021و 456  0111  أال َرجالً جزاه اهللا خرياً *** َيدل على حمصلة ُ تبيتُ   33

  )99( 595  0112  أُنيخْت فألقْت بلدةً  فوق بلدٍة *** قليلٍ  ا األصواُت إال بُغاُمها  34

  )100( 971  0114  وكل أخ مفارقه أخوُه *** لَعْمُر أبيك إال الفرقدانِ   35

  0117  أرسلْت بشفاعٍة *** إيل فهال نفس ليلى شفيُعهاو نـُبئُت ليلى   36
   572و 477

  )101( 990و
  )102( 763و 746  0122  وترمينين بالطْرف أي أنت مذنٌب *** وتقلينين، لكن إياِك ال أقِلي  37

  )103( 953و 757  0124  إذا ما لقيَت بين مالٍك *** فسلم على أيهم أفضلُ   38

39  
ين بوصالٍ  *** مل تُرعين ثالثةً  بصدوِد                               أي يوم سررت

  ".902): "وسيتكرر برقم 1وهو للمتنيب، ويف آخر اهلامش ( -
0125  902 )104(  

  0127  فأصبحوا قد أعاد اهللا نعمتهم *** إذ هم قريٌش وإذ ما مثَلهم بشرُ   40
 1019و 907و 677

)105(  

  0128  رحتالً *** وإن يف السْفر إذ مَضوا مَهالإن َحمالً وإن مُ   41
 1066و 1028و 432

)106(  
  )107(1119و 802  0132  مليَة موحشاً طلُل *** يلوح كأنه ِخللُ   42

  )108( 1057  0134  حنن اُألىل فامجع مجو *** عك مث وجههم إلينا  43

  )109(1194و 142  0139  استغنِ ما أغناك ربك بالغىن *** وإذا تصْبك خصاصة فتجملِ   44

  0143  بدا َيل أين لسُت ُمدرَك ما مضى *** وال سابقاً شيئاً إذا كان جائيا  45
 857و 830و 531

 949و 862و
  )110(1145و

  0146  وحنن عن فضلك ما استغنينا *** فثبِت األقدام إن ال قينا  46
 938و 596و 480

  )111(1181و
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  0148  ُه *** واَحلب يأكله يف القرية السوسُ آلَْيُت َحب العراق الدهَر أطعمُ   47
 1022و 1008و 445

)112(  
  )113( 245  0150  ُتَشب ملقروَرْينِ  يصطلياا *** وبات على النار النَدى واحمللُق      48

  )114(1103و 792  0151  ولقد أمر على اللئيم يسبين *** فمضيُت ُ مثَت قلُت ال يعنيِين   49

  )115( 850  0152  ديار ومل تعوجوا *** كالمكُم عَلي إذن حرامُ مترون ال  50

  )116( 628و 175  0157  شربن مباء البحر مث ترفعْت *** مىتُ َجلجٍ  ُخضرٍ  هلن نئيجُ   51

  )117( 1135  0161  قليٌل منك يكفيين ولكْن *** قليلك ال يقال له قليلُ   52

  )118( 715  0163  ون بين زيادأمل يأتيك واألنباء تنمي *** مبا القت لب  53

  )119( 618  0164  مهما َيل الليلةَ  مهما  لَيْه *** أوَدى  بنعَلي و ِسربالَِيهْ   54

  )120(611و 607  0168  فكفى بنا فضالً على َمن غريُنا *** ُحب النيب حممٍد إيانا  55

56  
  كفى جبسمي ُحنوالً أنين رجٌل *** لوال خماطبيت إياك مل ترِين    
  ". 1125): "سيتكرر برقم 4وهو للمتنيب، ويف آخر اهلامش ( -

0169  1125 )121(  

  )122( 230  0192  رسمِ  دار وقفُت يف طلِلْه *** ِكدُت أقضي احلياة من جلِلهْ   57

  )123( 212و 3  0199  ألقى الصحيفة كي خيفف رحلُه *** والزاَد حىت نعَلُه ألقاها  58

  )124( 210  0205  يهم *** وحىت اجلياُد ما يـَُقْدن بأرسانِ سريُت م حىت تكل مط  59

  )125( 712  0207  فما زالت القتلى َمتُج دماءها *** بدجلة حىت ماُء دجلة أشكلُ   60

  )126( 1169  0209  يُغَشون حىت ما ر كالم *** ال َيسألون عن السواد املقبلِ   61

  )127( 1034  0211  َت ماِلَك ذي غي وذي َرَشدِ عممَتهْم بالندى حىت غواُُم *** فكن  62

  )128( 352  0219  أال كل شيء ما خال اهللا باطُل *** وكل نعيم ال حمالة زائُل     63

  )129( 1002  0221  فيا ُرب يومٍ  قد هلوُت وليلٍة *** بآنسة كأا خط متثالِ   64

  )130( 576و 232  0222  رمبا أوفيُت يف عَلمٍ  *** ترفَعْن ثويب َمشاالتُ   65

  )131( 228  0223  وأبيَض ُيستسَقى الغماُم بوجهِه *** ِمثال اليتامى عصمة لألراملِ   66

  )132( 290  0227  فمثِلكِ  حبلى قد طرقُت ومرضعاً  *** فأهليتها عن ذي متائم ُحمِْولِ   67

  )133( 58  0233  رمبا ضربةٍ  بسيف صقيلٍ  *** بني ُبصَرى وطعنة جنالءِ   68

  )134( 577  0234  رَمبا اجلامل املؤبل فيهم *** وعناجيج يبنهن املهارُ   69

  0240  أال ُرب يوٌمٍ  لك منهن صاحل *** وال سيما يوٌمٍ  بدارة جلجلِ     70
 778و 591و 242

)135(  
  )136( 977  0244  حتَِن فتبدي ما ا من صبابةٍ  *** وُأخِفي الذي لوال اُألسى لقضاِين   71
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  )137( 1142  0246  إذا رِضَيْت عَلي بنوُ قشري *** لَعْمُر اهللا أعجبين رضاها  72

  )138( 1143و964  0247  يف ليلة ال نرى ا أحداً *** حيكي علينا إال كواكُبها  73

  )139( 307  0250  وال يؤاتيك فيما ناب من حدٍث *** إال أخو ثقٍة ، فانظر مبن تثُق     74

  )140( 932  0254  ما مت ظمُؤها *** تصل، وعن قيض بزيزاَء جمهلِ غدت من عليه بعد  75

  )141( 930و 873  0255  هوْن عليك فإن األمور *** بكف اإلله مقاديرُها  76

  )142( 933  0263  فلقد أراين للرماح دريئةً  *** من عن مييين مرة وأماِمي  77

  )143( 931  0265  ما حديث الرواحلِ  دَْع عنك باً صيح يف َحَجراتِه *** ولكْن حديثاً   78

  )144(1009و 376  0267  رضيَعي لِبانٍ  ثدَي أّمٍ  حتالفا *** بأسحَم داجٍ  َعوُض ال نتفرقُ   79

  )145(1196و 275  0269  يا أبتا علك أو عساكا *** تقول بنيت قد أىن إناكا  80

  )146( 983  0270          عسى الكرب الذي أمسيَت فيِه *** يكون وراءه فرج قريُب       81

  )147( 1094  0279  وال ُ َني الفقري علك أن *** تركع يوماً والدهر قد رفَعْه                 82

  )148( 909  0284  مل مينع الشرَب منها غَري أن نطقْت *** محامة يف غصون ذات أوقالِ   83

84  
  غُري مأسوٍف على زمن ٍ *** ينقضي بِاهلَم واَحلَزنِ 

  ".1140): "سيتكرر برقم 6وهو أليب نواس، ويف آخر اهلامش ( -
0286  1140 )149(  

  )150(1060و 626  0287  أنا ابن َجال وطّالع الثنايا *** مىت أضعِ  الِعمامة تعرفوِين   85

  )151( 661  0291  ِقفا نبِك من ذكرى حبيب ومنزل ِ *** بِسقط اللوى بني الدخول فحوملِ   86

  )152( 869  0297  والنُ  فانكح فتام *** وأكرومة احليني ِخلٌو كما هَيا        وقائلٍة: خ  87

  )153( 749  0299  ال جتزعي إْن منفٌس أهلكتُه *** فإذا هلْكُت فعند ذلك فاجزِعي            88

  )154( 644  0310  عددُت قومي كعديد الطْيسِ  *** إذ ذهب القوم الكرام ليِسي               89

  )155( 733  0311  أخالُد قد واهللا أوطأَت عشوةً  *** وما قائل املعروف فينا يُعنفُ   90

  )156( 640  0313  أِفد الرتحل غري أن ركابنا *** ملا تُزْل برحالنا وكأْن قِد    91

  )157( 1079  0315  حلفُت هلا باهللا حلفةَ  فاجرٍ  *** لناموا، فما إْن ِمن حديث وال صالِ   92

  )158( 578  0323  أٌخ ماجٌد مل َخيُزين يوم مشهٍد *** كما سيُف عمرو مل ختنه مضاربُْه     93

  )159( 655و 334  0328  فال واهللا ال يُلفى ِلما يب *** وال لِِلما م أبداً دواُء    94

  )160( 371  0330  كي جتنحون إىل سلم وما ُ ثِئَرْت *** قتالكُم، ولظى اهليجاء تضطرمُ   95

  )161( 952  0345  وإن الذي حانْت بَفلجٍ  دماؤهم *** هم القوم كل القوم يا أم خالِد     96

  0364  قد أصبحْت أم اخليار تدِعي *** عَلي ذنباً كله مل أصنعِ       97
 1073و 1032و 882

)162(  
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  )163( 788  0372  إىل اهللا أشكو باملدينة حاجةً  *** وبالشام أخرى كيف يلتقيانِ   98

99  
فيا شوُق ما أبقى، ويا يل من النَوى *** ويا دمُع ما أجَرى ويا قلُب ما 

  أصَىب 
0374  401 )164(  

  )165( 945و 889  0377  فيا َرب ليلى أنت يف كل موطنٍ  *** وأنت الذي يف رمحة اهللا أطمعُ   100

  )166( 756  0378  إذا قلُت قدين قال باهللا حلفةً  *** لتغين عين ذا إنائك أمجَعا   101

  )167( 807و 730  0399  كأن قلوب الطري رطباً ويابساً *** لدى وكرها الُعناُب واحلشُف الباِيل   102

  )168( 815  0400  فخٌري حنن عند الناس منكم *** إذا الداعي املثوب قال ياال  103

  )169( 1089  0407  حممُد تفدِ  نفَسك كل نفسٍ  *** إذا ما ِخفَت من شيء تباال  104

  )170( 1020  0411  ال نسبَ  اليوم وال ُخلة ٌ *** اتسع اخلرق على الراقعِ   105

  )171( 950  0412  لِتقْم أنت يا ابن خري قريشٍ  *** فْلتقضي حوائج املسلمينا  106

  )172( 419  0413  أم احلُليس لعجوز شهربَْه *** ترضى من اللحم بعظم الرقَبْه              107

  )173( 421  0418  أمَسى أباُن ذليالً بعد عزتِه *** وما أباُن َ ملِن أعالج ُسودانِ   108

  )174( 543  0420  يلومونين يف حب ليلى عواذيل *** ولكنين من حبها لعميُد               109

110  
  ِقفا قليالً ا عَلي فال *** أقل من نظرة أزوُدها

اء بشأنه من كالم احملققْنيِ يف اهلامَشِني وهو للمتنيب، وقد نقلُت ما ج
  ).34) و(33(

0431  745 )175(  

  )176( 1067  0433  َمن صد عن نرياا *** فأنا ابن قيس ال براحُ   111

  )177( 438  0434  تعز فال شيٌء على األرض باقيا *** وال وَزٌر مما قضى اهللاُ واقَيا  112

  )178( 994  0447  * جاؤوا مبَذق هل رأيَت الذئبَ قطّْ ؟حىت إذا َجن الظالم واختلْط **  113

  )179( 1154  0455  طلبوا صلحنا والت أوان ِ *** فأجبنا أْن الت حني بقاءِ   114

115  
  قليٌل من املالِ  -ومل أطلب-ولو أمنا أسعى ألدىن معيشةٍ  *** كفاين 

  أمثاِيل   ولكنما   أسعى  ٍد   مؤثل *** وقد  ُيدرك  اَد  املؤثـلَ 
  )180( 894و 481  0457

116  
  ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنـا *** ومن دون رمَسْينا من األرض سبسبُ 
  لظل صدى صويت وإْن كنُت رِمًة *** ِلصوِت صدى ليلى يَهش ويطَربُ 

0460  466 )181(  

117  
  ـــــــــــُح ولو أن ليلى األخيلية سلـمـْت  *** عَلي  ودوين  جنـدل وصفائــــــــــ

  لسلْمُت تسليَم البشاشة أو زقـا *** إليها صدًى من جانب القرب صائحُ 
0461  467 )182(  

  )183( 465  0463  قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم *** دون النساء ولو باتت بأطهارِ   118

  )184( 917  0470  جتاوْزُت أحراساً عليها ومعشراً *** عَلي حراصاً لو ُيِسرون مقتلي  119
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  0471  ولُبُس عباءة وتقر عيين *** أحب إَيل من ُ لبس الشفوفِ   120
 864و 670و 516

  )185( 948و
  )186( 1193  0486  لو يشْأ طار به ذو َميعٍة *** الحق اآلطال د ذو ُخصلْ   121

122  
  يُذيب الرعُب منه كل عضٍب *** فلوال الغمُد ُميِسكه لساال

  ".942): "سيتكرر برقم 3آخر اهلامش ( وهو للمعري، ويف -
0493  942 )187(  

  )188( 637  0499  لوال فوارُس من ُ نْعم وأسرُم *** يوم الصَلْيفاء مل يوفون باجلارِ   123

  )189( 503  0500  يف أي يوَمي من املوت أفرّْ *** أيوَم  مل يُقَدَر أم يوَم ُ قِدْر ؟  124

  )190( 504  0501  ة ٌ *** كأْن مل ترى قبلي أسرياً ميانَياوتضحك مين شيخة عبشمي  125

  )191( 1178و 928  0514  ملا رأيُت أبا يزيَد مقاِتالً *** أدَع القتال وأشهَد اهليجاءَ   126

  )192( 1043  0518  واِهللا لن يصلوا إليك جبمعهم *** حىتُ أوسد يف الرتاب دفينا  127

  )193( 1195  0520  *** حرك ِمن دون بابك احللقْه              لن خيِب اآلن ِمن رجائك َمنْ   128

  )194( 809  0525  فقلُت ادُع أخرى وارفع الصوت جهرةً ***لعل أيب املغوار منك قريبُ   129

  )195( 533  0527  أعْد نظراً يا عبَد قيس لعلما *** أضاءت لك الناُر احلماَر املقيَدا  130

131  
  ل العشُق قلَبُه *** ولكن َمن يُبِصر جفوَنِك يعشقِ وما كنُت ممن يدخ

  ".1025): "سيتكرر برقم 4وهو للمتنيب، ويف آخر اهلامش ( ِ -
0541  1025 )196(  

  )197( 561  0559  دعي ماذا عِلْمُت سأتقيِه *** ولكْن باملغيب نبئيِين   132

  )198( 586  0560  حذيقُ أَنْوراً َسرَْع ماذا يا َفروُق *** وحبل الوصل منتكث   133

  )199( 1006و 987  0571  صددِت فأطوْلِت الصدود وقلما *** وصاٌل على طول الصدود يدومُ   134

  )200( 603  0580  وإنا ملما نضرب الكبش ضربةً  *** على رأسه ُ تلقي اللسان من الفمِ   135

  )201( 694  0584  َصفُ فبينا نسوس الناس واألمر أمرنا *** إذا حنن فيهم سوقة ليس نُن  136

  )202( 969  0594  أمْرتَك اخلري فافعل ما ُ أِمْرَت بِه *** فقد تركتك ذا مال وذا نَشبِ   137

  )203( 614  0604  ومهما تكن عند امرئ من خليقٍة *** وإْن خاهلا ختفى على الناسُ تعَلمِ   138

139   204( 803و 801  0609  وإعالنِ  ونِْعَم مزكأ َمن ضاقت مذاهبُه *** ونِْعَم َمن هو يف ِسر(  

  )205( 1118و 804  0610  أنا أبو النجم وِشعري ِشعري *** هللا دري ما جيُِن صدرِي  140

  )206( 673  0641  وقامتِ األعماق خاوي املخرتقْن *** مشتبِه األعالم ملاعِ  اخلفقنْ   141

  )207( 1099  0645  فما أدري وظين كل ظين *** أُمْسِلُمين إىل قومي َشراِحي  142

وافيين لُريَفد خائبا *** فإن له أضعاَف ما كان أمال  143
ُ
  )208( 1100  0646  وليس امل

  )209( 870و 867  0653  وإن شفائي َعربة ُمَهراقة *** وهل عند رسمٍ  دارس ٍ ِمن ُمَعولِ   144
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  )210( 1121  0664  أال يا خنلةً  من ذات ِعْرقٍ  *** عليِك ورمحة اهللا السالمُ   145

  )211( 761  0669  بأيدي رجال مل يشيموا سيوفهم *** ومل تكثر القتلى ا حني ُسلتِ   146

  )212( 692  0681  توىل قتال املارقني بنفسِه *** وقد أسلماه ُمبَعٌد ومحيمُ   147

148   من يكن له نَشب ُحيـ *** ـَبْب ومن يفتقر يعش عيَش ضر 213( 688  0686  وْي كأن(  

  )214( 918  0695  بينا َ تعانُِقِه الكماةَ  وَرْوِغِه *** يوماً ُ أتيَح له جريٌء َسْلفعُ   149

  )215( 1047  0707  يا من رأى عارضاً  ُ أَسر بِه *** بني ذراَعْي وجبهِة األسدِ   150

  )216( 1088  0711  أال أيهذا الزاجري أحضُر الوغى***وأن أشهد اللذاِت هل أنت ُخمِْلِدي ؟  151

  )217( 993و 728  0719  أزوُرها -وإْن شطْت نواها-وإينَ لرامٍ  نظرةً  ِقَبل اليت *** لعلي   152

153  
  *** قد أحوجْت مسعي إىل ترُمجانِ  -وبـُلغَتها-إن الثمانني 

  ".738): "سيتكرر برقم 2وهو أليب املنهال ويف آخر اهلامش ( -
0722  738 )218(  

  )219( 739  0723  *** ضنْت بشيء ما كان يرزُؤها            - واهللا يكلُؤها-ى إن ُسلْيمَ   154

  )220( 827و 740  0724  ***َ لقائٌل يا نصُر نصٌر نصرَا        - وأسطاٍر ُسِطْرَن َسطرا-إين   155

  )221( 999  0741  اطلْب وال تضجَر من مطلٍب *** فآفة الطالب أْن يضجرا  156

  )222( 754  0747  َني َمِنييت *** إن املنايا ال تطيش سهاُمهاولقد علمُت لتأت  157

  )  223( 903  0770  ستعلم ليلى أي َدْين تداينْت *** وأي غرمي للتقاضي غرميُها  158

  )224( 988  0772  وكن يل شفيعاً يوم ال ذو شفاعٍة ***ِ مبُغنٍ  فتيالً عن سواد بن قاربِ   159

  )225( 1085  0774  يل ُشعثاً *** كأن على سنابكها ُمداَمابآية يُقِدمون اخل  160

  )226( 777  0775  ألكين إىل قومي السالم رسالةً  *** بآية ما كانوا ضعافاً وال عزال  161

  )227( 1086  0776  أال َمن مْبلغ ٌ عين متيماً *** بآية ما حيبون الطعاَما  162

  )228( 860  0786  ستدرْج نـَُويافأبلوين بليتكم لعلي *** أصاُحلكم وأ  163

  )229( 823  0789  أقول له ارحل ال ُ تقيَمن عندنا*** وإال فكن يف السر واجلهر مسلَما  164

165  

  واشتعل املبـَْيض يف مْسَودِه***مثَل اشتعال النار يف جْزل الغَضا
): "سيتكرر هذا الشاهد برقم 1وهو البن ُدَرْيد، ويف آخر اهلامش ( -

1112 ."  
والحظ معي هنا إحجام احملققْنيِ عن حكم االستشهاد به واكتفاءمها 

م بتاريخ الوفاة، ومعلوم أنه ال ُحيتج بكالمه ألنه مولد  متأخر، وعلى الرغ
  .من كل هذا نصا على أنه (شاهد)

0796  1112 )230(  

  )231( 901  0798       أنا أبو املنهال بعض األحياْن *** ليس عَلي حسيب بُضْؤالْن      166
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  )232( 1183  0820  كأن خبيئة من بيت رأسٍ  *** يكون مزاَجها عسٌل وماُء               167

  )233( 878  0821  قد أصبَحْت بقرقرى كوانسا ***فال تلْمه أْن ينام البائَسا  168

  )234( 1048و  1046  0825  يا زيُد زيَد الَيعَمالت الذبلِ  *** تطاول الليل ُهِديَت فانزلِ   169

  )235( 852  0829  فظل طهاة اللحم ما بني منضجٍ  *** صفيف شواء أو قدير معجلِ   170

  )236( 1074  0848  فأقبلُت زحفاً على الركبتنيِ  *** فثوٌب نِسيُت وثوٌب أجرّْ   171

  )237( 1050  0853  خليلي هل ِطب فإين وأنتما *** وإْن مل تبوحا باهلوى دنفانِ   172

  )238( 1051  0854  فمن يك أمسى باملدينة رحلُه *** فإين وقياٌر ا لغريبُ   173

  )239( 955  0863  مشائيُم ليسوا مصلحني عشريةً  *** وال ناعٍب إال ببنيٍ  غراُا  174

  )240( 871  0868  تُناغي غزاالً عند باب ابن عامرٍ  *** وكحْل أماقيك اِحلسان بإِمثدِ   175

  )241( 1072و 1035  0887  أْحبَت ِمحى امة بعد ْجنٍد *** وما شيء محْيَت مبستباحِ   176

  )242( 1077  0891  نَصَف النهاُر املاُء غامرُه *** ورفيقه بالغيب ال يدرِي  177

  )243( 1159  0904  كأن أباناً يف عرانني وبْلِه *** كبري أناس يف جبادٍ  مزملِ   178

  )244( 1134  0937  صاَبكم رجالً *** َرد السالَم حتيةً  ُ ظلمُ أظلوُم إن مُ   179

  )245( 1102  0956  فألفيته غَري مستعتٍب *** وال ذاكَر اَهللا إال قليال  180

  )246( 1120  0965  ها بينا ذا صريُح النصح فاصغ لُه *** وِطْع فطاعة ُمْهٍدُ نصَحه َرَشدُ   181

  )247( 1129  0972  مها *** وهل أنا إال من ربيعة أو ُمَضْر ؟متىن ابنتاَي أْن يعيش أبو   182

  )248( 1041  1029  يا أيها املائُح دلوي ُدوَنكا *** إين رأيُت الناس َحيَمدوَنكا  183

  )249( 1199  1096  مها ُخطتا إما إساٌر وِمنة ٌ *** وإما دٌم والقتُل باحلر أجدرُ   184

  )250( 1130  1115  قها *** وال أرَض أبقَل إبقاَهلافال ُمزنة ٌ َودقْت ودْ   158
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  خاتمة البحث

البن  إىل أن العدد الصحيح للشواهد يف (مغين اللبيب عن كتب األعاريب)من كل ما سبق أِصل 
من العدد  -واألبيات األخرى املكررة ،األصلية واملكررة -هشام هو حاصل طرح أبيات املولدين كلها

  املرقمة على النحو اآليت:الكلي لألبيات 

  مثانية وأربعون بيتاً.       0048  أبيات املولدين األصلية:                         

  عشرة أبيات.       0010  أبيات املولدين املكررة:                         

  بيٍت. واحد ومخسون ومائتا       0251  : -أي لغري املولدين -ألبيات املكررة األخرىا

  تسعة وثالمثائة بيٍت.       0309  اموع:                                         

  واحد وتسعون ومثامنائة بيٍت.        0891  =   0309  -   1200  حاصل الطرح:

من سهو يف وْصفه  ج ابن هشام من خالل كتابه املغين)منهذا يظهر ما يف كالم  مؤلف كتاب (و
  رقمة كلها بأا شواهد، ويف عدم اعرتاضه على تكرار عدد منها حيث قال: األبيات امل

غالباً، أو جزءاً من شطر يف  "فقد بلغ  عدد هذه  الشواهد سبعة وثالثني ومائتني وألَف بيت أو شطر
األحيان، ولكن من هذه الشواهد ما هو مكرر يف الكتاب مرة أو أكثر من مرة طبقاً  بعض

إىل التمثيل به أو االحتجاج واالستدالل يف ثنايا الكتاب، وذا يصل جمموع هذه  للمقتضيات الدافعة
                              .)251(إىل سبعة عشر ومائتني وألف شاهد"الشواهد 

عد عصور بني األبيات اليت ُيستشَهد ا وأبيات املولدين ب - مؤلفني وحمققني -وخَلَط آخرون ُكثـُرٌ 
، ومنهم: د. إميل بديع يعقوب -كما مر  -اإلمجاع على بطالن االستدالل اد انعقد ، وقاالحتجاج

دين فبلغت ستة ، فقد أحصيت املواضع اليت ذَكر فيها املول يف كتابه (املعجم املفصل يف شواهد العربية)
  .)252(وسبعني ومائة موضع
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  الهوامش

  .12ص  - 001

-2/1751، كشف الظنون 1/465ية العارفني ، هد310-2/308ينظر: الدرر الكامنة  - 002
1754.  

، شذرات 105-2/104، بغية الوعاة 310-2/308ينظر يف ترمجته: الدرر الكامنة  - 003
، األعالم 402-1/400، البدر الطالع 164-6/163، معجم املؤلفني 192-6/191الذهب 

  .1/465، هدية العارفني 4/291

على نقل هذا النص رغم طوله ملا فيه من تنويه ، وقد حرصت 605مقدمة ابن خلدون ص - 004
  صريح مبكانة ابن هشام العلمية وإطراء كبري لكتابه (مغين اللبيب).

، الدرر الكامنة 6/192، ينظر: شذرات الذهب 1754-2/1751كشف الظنون   - 005
2/309.  

  .9ص - 006

  .64، ينظر: يف أصول النحو  ص54كتاب االقرتاح  ص  - 007

، شرح التسهيل 4/335، ينظر: شرح الرضي على الكافية 344رقم  255ب صمغين اللبي - 008
  .4/177، شرح أبيات، املغين 2/9

  وهو فيه هكذا: 493، ينظر: ديوانه ص185رقم  159مغين اللبيب ص - 009

  قل ملن ساد مث ساد أبوه  ...  قبله، مث قبل ذلك َجده

  .4/390، شرح الرضي 11/37خزانة األدب

، خزانة 3/319، شرح أبيات املغين 6، ينظر: ديوانه ص266رقم  200لبيب صمغين ال - 010
  . 11/434األدب 
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، شرح ابن 1/345، وليس يف ديوانه، ينظر: خزانة األدب 286رقم  211مغين اللبيب ص - 011
  .4/33، شرح التسهيل 1/191عقيل 

، خزانة 6/83 ، شرح أبيات املغين37، ينظر: ديوانه ص660رقم  465مغين اللبيب ص - 012
، ورمبا التبس على احملققْنيِ  تاريخ الوفاة أو وقع فيه خطأ مطبعي هنا، ومثله يف 7/462األدب 

  من (املغين). 408و ص 376ص

، شرح املفصل 3/61، شرح التسهيل 72، ينظر: ديوانه ص706رقم  498مغين اللبيب ص - 013
  .8/277، خزانة األدب 6/102

، شرح أبيات املغين 3/172، ينظر: شرح التسهيل 579 رقم 408مغين اللبيب ص - 014
  . 10/221، خزانة األدب 5/259

  .5/163، شرح أبيات املغين 46، ينظر: ديوانه ص521رقم  376مغين اللبيب ص - 015

، 9/55، خزانة األدب 2/821، ينظر: شرح شواهد املغين 722رقم  508مغين اللبيب ص - 016
  .6/199شرح أبيات املغين 

  . 1/468، الكامل 3/197، ينظر: البيان والتبيني 170رقم  149مغين اللبيب ص - 017

، الدرر 3/174، والبيت ليس يف ديوانه، ينظر: مهع اهلوامع 130رقم  117مغين اللبيب ص - 018
  .1/247، شرح شواهد املغين 1/438اللوامع 

، 5/165أبيات املغين  ، والبيت ليس يف ديوانه، ينظر: شرح523رقم  376مغين اللبيب ص - 019
  .10/235خزانة األدب 

، شرح أبيات 92، ينظر: كتاب شرح املقصورة الدريدية ص773رقم  548مغين اللبيب ص - 020
  . 6/274املغين 

، شرح أبيات 72، كتاب شرح املقصورة الدريدية ص796رقم  566ينظر: مغين اللبيب ص - 021
  .6/316املغين 
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  . 80، ينظر: كتاب شرح املقصورة الدريدية ص934رقم  692مغين اللبيب ص - 022

وفيه: "ملا"  91، ينظر: كتاب شرح املقصورة الدريدية  ص935رقم  692مغين اللبيب ص - 023
  بدل: "يوَم". 

، خزانة 79، كتاب شرح املقصورة الدريدية ص 1038رقم  801ينظر: مغين اللبيب ص - 024
  .11/358األدب 

  . 6/43، شرح أبيات املغين 17، ينظر: ديوانه ص8رقم  20مغين اللبيب ص - 025

  .1/265، شرح أبيات املغين 85، ينظر: ديوانه ص63رقم  69مغين اللبيب ص - 026

  . 2/152، شرح أبيات املغين 20، ينظر: ديوانه ص125رقم  110مغين اللبيب ص - 027

  .2/204، شرح أبيات املغين 125، ينظر: ديوانه ص136رقم  119مغين اللبيب ص - 028

  .2/345، شرح أبيات املغين 46، ينظر: ديوانه ص162رقم  145مغين اللبيب ص - 029

  .2/381،  شرح أبيات املغين 7، ينظر: ديوانه ص169رقم  148مغين اللبيب ص - 030

وفيه: "جتري" بدل "تأيت"، شرح  472، ينظر: ديوانه ص363رقم  265مغين اللبيب ص - 031
  .284، دالئل اإلعجاز ص1/145التنصيص  ، معاهد4/237أبيات املغين 

، معاهد 4/331، شرح أبيات املغين 17، ديوانه ص405رقم  294ينظر: مغين اللبيب ص - 032
  .4/50التنصيص 

وأوله بالواو ال بالفاء، تاج العروس  31، ينظر: ديوانه ص430رقم  313مغين اللبيب ص - 033
  (ال). 10/438

  .4/375، شرح أبيات املغين 8، ينظر: ديوانه ص431رقم  313مغين اللبيب  ص  - 034

، شرح 4/382، شرح أبيات املغين 442، ديوانه ص437رقم  316ينظر: مغين اللبيب ص - 035
  .198شذور الذهب ص
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  .5/87، شرح أبيات املغين 225، ينظر: ديوانه ص478رقم  354مغين اللبيب ص - 036

  .5/200، شرح أبيات املغين 345ص، ينظر: ديوانه 541رقم  384مغين اللبيب  ص - 037

  .6/15، شرح أبيات املغين 66، ينظر: ديوانه ص693رقم  485مغين اللبيب  ص - 038

  .6/339، شرح أبيات املغين 8، ديوانه ص813رقم  580ينظر: مغين اللبيب ص - 039

  .83، دالئل اإلعجاز ص256، ديوانه ص940رقم  701ينظر: مغين اللبيب ص - 040

  . 8/238، خزانة األدب 36، ديوانه ص943رقم  703غين اللبيب  صينظر: م - 041

  . 8/240، خزانة األدب 50، ديوانه ص944رقم  704ينظر: مغين اللبيب ص - 042

  .2/648، كتاب أمايل ابن احلاجب 7، ديوانه ص962رقم  730ينظر: مغين اللبيب ص - 043

له "هذْه" بدل "هذي"، املقرب وأو  58، ديوانه ص1091رقم  841ينظر: مغين اللبيب ص - 044
  . 195ص

  .117، ديوانه ص1164رقم  900ينظر: مغين اللبيب ص - 045

  .28، ديوانه ص1190رقم  913ينظر: مغين اللبيب ص - 046

  . 4/127، مهع اهلوامع 3/1391، شرح األمشوين 1126رقم  876ينظر: مغين اللبيب ص - 047

، 1/276، شرح التسهيل 54ط الزند ص، ينظر: سق493رقم  360مغين اللبيب ص - 048
  .91املقرب ص

، ومل أعثر عليه يف مقاماته، ينظر: شرح أبيات املغين 343رقم  254مغين اللبيب ص - 049
4/174 .  

باب خطبة الكتاب، شرح أبيات  13، ينظر: منت الشاطبية ص78رقم  78مغين اللبيب ص - 050
  . 1/336املغين 
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باب البسملة، شرح أبيات  21، منت الشاطبية ص619م رق 437ينظر: مغين اللبيب ص - 051
  . 6/3املغين 

  باب البسملة.  21، منت الشاطبية ص620رقم  438ينظر: مغين اللبيب ص - 052

باب البسملة، شرح أبيات  21، منت الشاطبية ص667رقم  469ينظر: مغين اللبيب ص - 053
  . 6/105املغين 

  . 207مغين اللبيب ص - 054

، مهع اهلوامع 3/389، ينظر: شرح أبيات املغين 282رقم  207لبيب  صمغين ال - 055
4/218 .  

، خزانة األدب 2/528، ينظر: املقاصد النحوية 897رقم  665مغين اللبيب  ص - 056
4/227.  

  .6 -1/1، ينظر: شرح أبيات املغين 13مغين اللبيب  ص - 057

  . 3/43، شرح أبيات املغين 160ينظر: مغين اللبيب ص - 058

  . 667مغين اللبيب ص - 059

  . 7/172، ينظر: األعالم 669مغين اللبيب  ص - 060

  .  2913املثل رقم  2/109، ينظر: جممع األمثال 897مغين اللبيب  ص - 061

  . 2/163، األعالم 123ينظر: مغين اللبيب ص - 062

  . 835ينظر: مغين اللبيب ص  - 063

  .849ينظر: مغين اللبيب ص  - 064
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، مهع 1/414، ومل أجد البيتني يف ديوان الشاعر، ينظر: شرح األمشوين 868لبيب صمغين ال - 065
  . 2/146اهلوامع 

، شرح 4/137، شرح الرضي 1/420، للفرزدق، ينظر: ديوانه 843، 15مغين اللبيب  ص - 066
  . 9/113، خزانة األدب 2/39ابن عقيل 

، خزانة 1/403شرح الرضي  ، لساعدة بن جؤية، ينظر:750، 681، 15مغين اللبيب ص - 067
  .  2/227، شرح التسهيل 3/83األدب 

وفيه:  71، خلويلد بن خالد، ينظر: ديوان اهلذليني ص820، 64، 18مغين اللبيب ص - 068
ُونِسَب فيهما أليب ذؤيب، شرح التسهيل  11/251"عصاين" بدل "دعاين"، خزانة األدب 

3/380  .  

وفيه:  228مللوح (جمنون ليلى)، ينظر: ديوانه ص، لقيس بن ا97، 21مغين اللبيب ص - 069
"لَِليلى" بدل "لسلمى"، وأرى أن هذه الرواية هي الصحيحة بالنظر إىل اسم صاحبته، شرح ابن عقيل 

  . 2/70، شرح التسهيل 4/70، خزانة األدب 1/410

 ،6/540، خزانة األدب 310، رجز للعجاج، ينظر: ديوانه ص892، 26مغين اللبيب ص - 070
  . 1/123شرح املفصل 

  .       1/57، البن الدباغ الصقلي، ينظر: شرح أبيات املغين 59، 27مغين اللبيب ص - 071

، شرح شواهد 3/343، لقريط بن أنيف، ينظر: شرح الرضي 338، 30مغين اللبيب ص - 072
  .6/441، خزانة األدب 1/68املغين 

ئي أو إلياس بن األرت، ينظر: شرح ، جلابر بن رأالن الطا890، 38مغين اللبيب ص -  073
  .  1/371، شرح التسهيل 8/440وفيه: ما ال أن يالقي، خزانة األدب  4/39الرضي 

، للمعلوط بن بدل القريعي، ينظر: خزانة األدب 890، 401، 57، 38مغين اللبيب ص - 074
  .8/130، شرح املفصل 1/371، شرح التسهيل 8/443
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، 4/115، شرح الرضي 2/222للفرزدق، ينظر: ديوانه  ،55، 54، 39مغين اللبيب ص - 075
  .    9/78خزانة األدب 

، خزانة 4/292، لثابت قطنة، ينظر: شرح الرضي 653، 179، 41مغين اللبيب ص - 076
  . 241، املقـرب ص9/576األدب 

، شرح 8/23، للراعي النمريي، ينظر: شرح املفصل 885، 147، 45مغين اللبيب ص - 077
  .9/107، خزانة األدب 1/336غين شواهد امل

، شرح شواهد املغين 4/35، جمهول القائل، ينظر: شرح الرضي 915، 46مغين اللبيب ص - 078
  . 7/15، شرح املفصل 1/100

، لعباس بن مرداس، ينظر: شرح ابن عقيل 911، 572، 84، 54مغين اللبيب ص - 079
  .1/365، شرح التسهيل  2/99، شرح املفصل 1/297

، يُنَسب لألخطل ومل أعثر عليه يف شرح ديوانه، ينظر: شرح 767، 56غين اللبيب صم - 080
  .                           2/918، شرح شواهد املغين 120، املقرب ص1/271الرضي 

، الكتاب 66، لعبيد اهللا بن قيس الرقيات، ينظر: ديوانه ص851، 57مغين اللبيب ص - 081
  . 4/431، شرح الرضي 429، املسائل املشكلة ص3/151

، رجز لرؤبة، ينظر: ديوانه يف (جمموع أشعار العرب) 286، 166، 58مغين اللبيب ص - 082
، 1/51، شرح ابن عقيل 1/127ضمن أبيات مفردات منسوبة إليه، شرح شواهد املغين  168ص

  . 1/45شرح التسهيل 

، 12ينظر: ديوانه ص، لزهري بن أيب ُسلَمى، 519، 513،  185، 61مغين اللبيب ص - 083
  .1/412، شرح  شواهد املغين 1/256، شرح التسهيل 360املسائل املشكلة ص

، شرح 1/134، لزياد بن محل، ينظر: شرح شواهد املغين 495، 62مغين اللبيب ص - 084
  . 1/143برواية "للزْور" بدل "للطيف"، شرح التسهيل  9/139املفصل 
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، خزانة 1/147أليب جهل، ينظر: شرح شواهد املغين ، رجز 894، 68مغين اللبيب ص - 085
  .1/616، مجهرة اللغة 11/325األدب 

  .1/265، شرح أبيات املغين 85، للمتنيب، ينظر: ديوانه ص858، 69مغين اللبيب ص - 086

، شرح الرضي 111، للبيد، ينظر: ديوانه ص816، 261، 181، 70مغين اللبيب ص - 087
  .5/114، شرح املفصل 3/70

، شرح التسهيل 1/181، جمهول القائل، ينظر: شرح ابن عقيل 291، 75مغين اللبيب ص - 088
  .1/166، شرح شواهد املغين 1/259

باب خطبة الكتاب،  13، للشاطيب، ينظر: منت الشاطبية ص601، 78مغين اللبيب ص - 089
  .1/336شرح أبيات املغين 

، 2/957كتاب شرح أشعار اهلذليني ، أليب صخر اهلذيل، ينظر:96، 78مغين اللبيب ص - 090
  . 8/114، شرح املفصل 1/169شرح شواهد املغين 

، 671،832، 553، 552، 311، 218، 186، 133، 80مغين اللبيب ص - 091
، املسائل 4/97، شرح الرضي 3/65،لعبد الرمحن بن حسان بن ثابت، ينظر: الكتاب 849

  .458املشكلة ص

، شرح املفصل 1/267بن تولب، ينظر: الكتاب  ، للنمر87، 84مغين اللبيب ص - 092
  .323،املسائل املشكلة ص8/102

، شرح املفصل 34، للنابغة الذبياين، ينظر: ديوانه ص406، 376، 89مغين اللبيب ص - 093
  . 1/75وفيه: "ونصفه" بدل "أو نصفه"، شرح شواهد املغين  8/58

، 2/232، شرح ابن عقيل 2/745، جلرير، ينظر: ديوانه 359، 91مغين اللبيب ص - 094
  . 1/201، شرح شواهد املغين 233
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 2/35، لعمرو بن براقة، ينظر: شرح ابن عقيل 468، 412، 236، 92مغين اللبيب ص - 095
  .  3/171، شرح التسهيل 1/202،  شرح شواهد املغين 

، 2/306، الكتاب 123، حلسان بن ثابت، ينظر: ديوانه ص96،457مغين اللبيب ص - 096
  . 1/210رح شواهد املغين ش

، شرح التسهيل 1/411، جمهول القائل، ينظر: شرح ابن عقيل 499، 97مغين اللبيب ص - 097
  . 1/213، شرح شواهد املغين 2/71

، 2/308، لعمرو بن قعاس املرادي، ينظر: الكتاب 783، 336، 97مغين اللبيب ص - 098
  .2/71، شرح التسهيل 3/51خزانة األدب 

، 2/332، الكتاب 2/1004، لذي الرمة، ينظر: ديوانه 417، 100للبيب صمغين ا - 099
  .3/418، خزانة األدب 2/300شرح التسهيل 

، شرح 2/334، لعمرو بن معد يكرب، ينظر: الكتاب 739، 101مغين اللبيب ص - 100
  .2/129، شرح الرضي 2/255التسهيل 

وح (جمنون ليلى)، ينظر: ديوانه ، لقيس بن املل759، 404، 354، 103مغين اللبيب ص - 101
  . 4/114، شرح التسهيل 4/55، شرح الرضي 195ص

، شرح 4/438، جمهول القائل، ينظر: شرح الرضي 539،  523، 106مغين اللبيب ص - 102
  . 1/234، شرح شواهد املغين 8/141املفصل 

، 1/236ين ، لغسان بن وعلة، ينظر: شرح شواهد املغ717، 535، 108مغين اللبيب ص - 103
  .    1/208،  شرح التسهيل 1/162شرح ابن عقيل 

  .2/152، شرح أبيات املغين 20، للمتنيب، ينظر: ديوانه ص668، 110مغين اللبيب ص - 104

، املقتضب 1/185، للفرزدق، ينظر: ديوانه 783، 671،  475، 114مغين اللبيب ص - 105
  .         112، املقرب ص4/191
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وفيه: "ما  233، لألعشى، ينظر: ديوانه ص825، 794،  315، 114ص  مغين اللبيب - 106
  . 430، املسائل املشكلة ص1/238مضى" بدل "إذ مضوا"، شرح شواهد املغين 

، شرح التسهيل 506 عزة، ينظر: ديوانه ص، لكثري 865،  571، 118مغين اللبيب ص - 107
  . 1/249د املغين وفيه: "لعزة" وهو األنسب كما هو ظاهر، شرح شواه 2/355

وفيه: "مجْع مجوعاً"  96، لعبيد بن األبرص، ينظر: ديوانه ص816،  119مغين اللبيب ص - 108
  .  1/236، شرح التسهيل 2/289بدل "فامجع مجوعك"، خزانة األدب 

، لعبد القيس بن خفاف، ينظر: شرح التسهيل 916، 131،  128مغين اللبيب ص - 109
  .4/1426، شرح األمشوين 1/271 ، شرح شواهد املغين2/211

، لزهري بن أيب ُسلمى 889، 715، 622،  619، 600، 380،  131مغين اللبيب ص - 110
  . 2/52، شرح املفصل 2/339، املقتضب 107مع بعض االختالف يف روايته، ينظر: ديوانه ص

ة، ، رَجز للصحايب عبد اهللا بن رواح910،  698، 417،  355، 133مغين اللبيب ص - 111
  . 3/13، املقتضب 6/38، شرح أبيات املغين 4/397ينظر: مهع اهلوامع 

، شرح 1/38، للمتلمس، ينظر: الكتاب 784، 769،  323، 134مغين اللبيب ص - 112
  .2/595، شرح األمشوين 1/249شواهد املغين 

، شرح شواهد املغين 225، لألعشى، ينظر: ديوانه ص190، 137مغين اللبيب ص - 113
  . 7/144خزانة األدب ، 1/303

، شرح 1/239، لرجل من سلول، ينظر: شرح الرضي 845، 561، 138مغين اللبيب ص - 114
  .1/310، شرح شواهد املغين 2/196ابن عقيل 

، شرح 4/138، شرح الرضي 1/278، جلرير، ينظر: ديوانه 616، 138مغين اللبيب ص - 115
  . 1/538ابن عقيل 
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، أليب ذؤيب اهلذيل، ينظر: كتاب شرح أشعار اهلذليني 441، 151، 142مغين اللبيب ص - 116
وفيه: "تروْت" بدل "شرْبَن" و"تنصبْت" بدل "ترفعْت" و"على حبشيات" بدل "مىت جلج"،  1/129

  .3/204، شرح الرضي 3/153شرح التسهيل 

، شرح أبيات 1/205، جمهول القائل، ينظر: خزانة األدب 884، 145مغين اللبيب ص - 117
  .2/342املغين 

، شرح شواهد املغين 3/316، لقيس بن زهري، ينظر: الكتاب 506، 146مغين اللبيب ص - 118
  .1/164، شرح األمشوين 1/328

، شرح 314، لعمرو بن ملقط، ينظر: املسائل املشكلة ص437، 146مغين اللبيب ص - 119
  . 4/88، شرح الرضي 4/69التسهيل 

، يُنَسب حلسان ومل أجده يف ديوانه، ينظر: الكتاب 434، 432، 148مغين اللبيب ص - 120
  . 223، املقرب ص1/337، شرح شواهد املغين 2/105

  .6/62، خزانة األدب 7، للمتنيب، ينظر: ديوانه ص875، 148مغين اللبيب ص - 121

وفيه: "الغداة" بدل  187، جلميل بن َمْعَمر، ينظر: ديوانه  ص182، 164مغين اللبيب ص - 122
  .2/813، شرح األمشوين 2/38ياة"، شرح ابن عقيل "احل

، شرح 8/19، للمتلمس، ينظر: شرح املفصل 175، 171، 167مغين اللبيب ص - 123
  . 1/455، شرح الرضي 3/167التسهيل 

وفيه: "مَطْوُت" بدل  93، المرئ القيس، ينظر: ديوانه ص174، 172مغين اللبيب ص - 124
  . 5/79، شرح املفصل 475"سرَْيُت"، املسائل املشكلة ص

، شرح 4/278، شرح الرضي 1/143، جلرير، ينظر: ديوانه 506، 173مغين اللبيب ص - 125
  . 8/18املفصل 
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، 1/378، شرح شواهد املغين 180، حلسان، ينظر:ديوانه ص906، 174مغين اللبيب ص - 126
  . 4/54شرح التسهيل 

، شرح أبيات 3/167ح التسهيل ، جمهول القائل، ينظر: شر 797، 175مغين اللبيب ص - 127
  . 3/132املغين 

،  1/139، شرح التسهيل 111، للبيد، ينظر: ديوانه ص259، 179مغين اللبيب ص - 128
  . 1/150شرح شواهد املغين 

وأوله بالواو ال بالفاء،  29، المرئ القيس، ينظر: ديوانه ص764، 180مغين اللبيب ص - 129
  . 1/341، شرح شواهد املغين 219املقرب ص

، جلذمية األبرش أو عمرو بن هند، ينظر: شرح الرضي 407، 183، 180مغين اللبيب ص - 130
  . 301، املسائل املشكلة ص9/40، شرح املفصل 4/486

، خزانة 1/395، أليب طالب، ينظر: شرح شواهد املغين 182، 180مغين اللبيب ص - 131
  .  3/168، شرح أبيات املغين 2/7األدب 

وفيه: "ُمغَيِل" بدل:  12، المرئ القيس، ينظر: ديوانه ص213، 181بيب صمغين الل - 132
  . 2/36، شرح ابن عقيل 1/334"ُحمِْوِل"، خزانة األدب 

، شرح شواهد 4/249، لعدي بن الرغالء، ينظر: شرح الرضي 411، 183مغين اللبيب ص - 133
  . 2/810، شرح األمشوين 1/404املغين 

، شرح 2/33، أليب دؤاد اإليادي، ينظر: شرح ابن عقيل 408، 183مغين اللبيب ص - 134
  . 4/295، شرح الرضي 8/29املفصل 

، املسائل 10، المرئ القيس، ينظر: ديوانه ص550، 412، 186، 186مغين اللبيب ص - 135
  .  2/135، شرح الرضي 317املشكلة ص
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، مهع 1/414 ، لعروة بن حزام، ينظر: شرح شواهد املغين751، 190مغين اللبيب ص - 136
  . 8/130، خزانة األدب 4/187اهلوامع 

، شرح 4/272، للقحيف العقيلي، ينظر: شرح الرضي 887، 191مغين اللبيب ص - 137
.                                                                                                          2/25، شرح ابن عقيل 1/120املفصل 

، 2/289، ألحيحة بن اجلالح، ينظر: شرح التسهيل 888، 732، 191مغين اللبيب ص - 138
  .   2/93، شرح الرضي 1/417شرح شواهد املغين 

، شرح 3/161، لسامل بن وابصة، ينظر: شرح التسهيل 225، 192مغين اللبيب ص - 139
  .  2/792، شرح األمشوين 1/419شواهد املغين 

، خزانة 4/231، ملزاحم بن احلارث العقيلي، ينظر: الكتاب 690، 194مغين اللبيب ص - 140
  . 2/28، شرح ابن عقيل 10/147األدب 

، لبشر بن منقذ امللقب باألعور الشين، ينظر: شرح 689، 633، 194مغين اللبيب ص - 141
  .      215، املقرب ص1/381،  شرح التسهيل 1/427شواهد املغين 

، 1/438، لقطري بن الفجاءة، ينظر: شرح شواهد املغين 690، 199مغين اللبيب ص - 142
  .               8/40، شرح املفصل 2/29شرح ابن عقيل 

، شرح شواهد املغين 94، المرئ القيس، ينظر: ديوانه ص689، 200مغين اللبيب ص - 143
  . 10/159، خزانة األدب 1/440

، شرح الرضي 225انه ص، لألعشى، ينظر: ديو 769، 276، 200مغين اللبيب ص  - 144
  . 3/218، شرح التسهيل 3/226

مع عكس  181، رجز لرؤبة، ينظر: ديوانه ص917، 204، 201مغين اللبيب ص  - 145
  .2/12، شرح املفصل 2/375الرتتيب، الكتاب 
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، شرح ابن 4/219، هلدبة بن اخلشرم، ينظر: شرح الرضي 754، 203مغين اللبيب  ص - 146
  . 7/117 ، شرح املفصل1/327عقيل 

بال واو يف  2/318، لألضبط بن قريع، ينظر: شرح ابن عقيل 842، 206مغين اللبيب ص - 147
  .369، وكذا املقرب ص437أوله، ومثله املسائل املشكلة ص

، شرح 2/127، أليب قيس بن األسلت، ينظر: شرح الرضي 671، 211مغين اللبيب ص - 148
  .337، املسائل املشكلة ص8/135املفصل 

، يُنَسب أليب نواس ومل أجده يف ديوانه، ينظر: شرح ابن عقيل 886، 211مغين اللبيب ص - 149
  .      4/33، شرح التسهيل 1/191

، شرح 310، لسحيم بن وثيل، ينظر: املقرب ص817، 440، 212مغين اللبيب ص - 150
  .1/61، شرح املفصل 1/167الرضي 

والكلمة األخرية فيه  8ظر: ديوانه ص، المرئ القيس، ين466، 214مغين اللبيب  ص - 151
  . 1/463، شرح شواهد املغين 4/386بالواو، شرح الرضي 

، شرح الرضي 1/100، جمهول القائل، ينظر: شرح املفصل 628، 219مغين اللبيب ص - 152
  . 1/330، شرح التسهيل 1/270

، شرح 463، للنمر بن تولب، ينظر: املسائل املشكلة ص527، 220مغين اللبيب  ص - 153
برواية "منفساً" وقال: "ولو رفع على تقدير (إْن هلك منفٌس) جلاز؛ ألنه إذا أهلكه  2/38املفصل 

  . 2/141فقد هلك"، شرح التسهيل 

، شرح ابن عقيل 175، رجز لرؤبة، ينظر: ديوانه ص450، 227مغين اللبيب ص - 154
  .3/108، شرح املفصل 1/109

زدق، ويف التحقيق أنه مركب من شطَرْي بيتني خمتلفني ، للفر 513، 227مغين اللبيب  ص - 155
  مها: 
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  األول: أخالد قد واهللا أوطأت عشوة *** وما العاشق املسكني فينا بسارق ِ 

  والثاين: وما ُحل من َجْهٍل ُحَىب ُحلمائنا *** وال قائٌل بالعرف فينا يُعنفُ 

، 2/29ض االختالف، ينظر: ديوانه ومل أجد األول يف ديوان الشاعر، وعثرت على اآلخر مع بع
  .1/488، شرح شواهد املغين 4/118الكتاب 

، شرح التسهيل 139، للنابغة الذبياين، ينظر: ديوانه ص448، 227مغين اللبيب ص - 156
  وفيهما: "أِزَف".  1/19، شرح ابن عقيل 4/109

، 4/313ي ، شرح الرض32، المرئ القيس، ينظر: ديوانه ص834، 229مغين اللبيب ص - 157
  . 9/20شرح املفصل 

، مهع 1/502، لنهشل بن حري، ينظر: شرح شواهد املغين 408، 236مغين اللبيب ص - 158
  .4/127، شرح أبيات املغين 4/231اهلوامع 

، ملسلم بن معبد، ويف عجزه رواية أخرى هي: وماِ ُم 462، 242، 240مغين اللبيب ص - 159
  .7/17، شرح املفصل 1/386، شرح الرضي 261من البلوى دواُء،  ينظر: املقرب ص

، شرح شواهد 4/19، جمهول القائل، ينظر: شرح التسهيل 270، 241مغين اللبيب ص - 160
  .  7/106، خزانة األدب 1/507املغين 

، شرح املفصل 3/20، لألشهب بن رميلة، ينظر: شرح الرضي 717، 256مغين اللبيب ص - 161
  . 1/73، شرح التسهيل 3/155

، رجز أليب النجم العجلي، ينظر: شرح الرضي 829، 796، 647، 265مغين اللبيب ص - 162
  .2/544، شرح شواهد املغين 1/312، شرح التسهيل 1/239

، يُنَسب للفرزدق ولعمر بن أيب ربيعة ومل أجده يف ديوانيهما، 556، 273مغين اللبيب ص - 163
  .5/206، خزانة األدب 3/340ينظر: شرح التسهيل 
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، 3/1189، شرح األمشوين 325، للمتنيب، ينظر: ديوانه ص209، 274مغين اللبيب ص - 164
  . 4/273شرح أبيات املغين 

، يُنَسب لقيس بن امللوح (جمنون ليلى) ومل أجده يف 707، 655، 277مغين اللبيب ص - 165
  .4/276، شرح أبيات املغين 1/228، شرح األمشوين 1/186ديوانه، ينظر: شرح التسهيل 

، شرح 4/491، حلريث بن عتاب الطائي، ينظر: شرح الرضي 534، 278مغين اللبيب ص - 166
  ، وفيها كلها: "قال" بدل "قلت".3/239، شرح التسهيل 3/8املفصل 

، شرح شواهد 38، المرئ القيس، ينظر: ديوانه ص573، 513، 288مغين اللبيب ص - 167
  .4/322، شرح أبيات املغين 1/342املغين 

، 1/194، لزهري بن مسعود الضيب، ينظر: شرح ابن عقيل 581، 289مغين اللبيب ص - 168
  .415، املسائل املشكلة ص 1/237شرح التسهيل 

، يُنَسب حلسان واألعشى ومل أعثر عليه يف ديوانيهما، ينظر: 840، 297مغين اللبيب ص - 169
  .7/35، شرح املفصل 2/579، شرح شواهد املغين 9/11خزانة األدب 

، 2/101، ألنس بن العباس بن مرداس، ينظر: شرح املفصل 783، 298مغين اللبيب ص - 170
  .2/601، شرح شواهد املغين 1/400شرح ابن عقيل 

، شرح شواهد املغين 4/85، جمهول القائل، ينظر: شرح الرضي 716، 300مغين اللبيب ص - 171
  .  9/14، خزانة األدب 2/602

، شرح ابن عقيل 170رجز لرؤبة، ينظر: ديوانه ص ،307، 304مغين اللبيب ص - 172
  .4/359، شرح الرضي 1/366

، شرح شواهد 2/30، جمهول القائل، ينظر: شرح التسهيل 307، 306مغين اللبيب  ص - 173
  .  1/433، شرح األمشوين 2/604املغين 
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ضي ، شرح الر 1/363، جمهول القائل، ينظر: شرح ابن عقيل 385، 307مغين اللبيب ص - 174
  . 2/29، شرح التسهيل 4/363

.                                                                                                                4/375، شرح أبيات املغين 7، للمتنيب، ينظر: ديوانه ص521، 313مغين اللبيب ص - 175

، شرح 1/376مالك، ينظر: شرح التسهيل ، لسعد بن 825، 315مغين اللبيب  ص - 176
  . 2/582، شرح شواهد املغين 1/108املفصل 

، شرح 1/313، جمهول القائل، ينظر: شرح ابن عقيل 316، 315مغين اللبيب  ص - 177
  .1/392، شرح األمشوين 1/376التسهيل 

يل ، شرح ابن عق1/330، رجز هول، ينظر: شرح الرضي 761، 325مغين اللبيب  ص - 178
  .3/52، شرح املفصل 2/199

، شرح الرضي 9/32، أليب زيد الطائي، ينظر: شرح املفصل 892، 336مغين اللبيب  ص - 179
  .2/640، شرح شواهد املغين 2/198

وأول البيتْني فيه  39، المرئ القيس، ينظر: ديوانه ص660، 356، 338مغين اللبيب ص - 180
  وأوله فيه فاء ال واو.  178، املقرب  ص1/212بالفاء، شرح الرضي 

، أليب صخر اهلذيل، ينظر: كتاب شرح أشعار اهلذليني 349، 344مغين اللبيب ص - 181
  . 2/643وفيه: "َمنِكُب" بدل "سبَسُب، شرح شواهد املغين  2/938

، شرح 2/386، لتوبة بن احلمري، ينظر: شرح ابن عقيل 349، 344مغين اللبيب ص - 182
  . 4/96التسهيل  ، شرح2/644شواهد املغين 

، شرح التسهيل 84، لألخطل، ينظر: شرح ديوانه ص349، 348مغين اللبيب ص - 183
  . 97، املقرب ص3/332

وفيه: "وأهواَل معشٍر  13، المرئ القيس، ينظر: ديوانه ص677، 350مغين اللبيب ص - 184
  .2/651، شرح شواهد املغين 4/442*** علي ِحراصٍ  لو ُيِشرون"، شرح الرضي 
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، مليسون بنت حبدل الكلبية، ينظر: 715، 623، 472، 373، 352مغين اللبيب ص - 185
  .2/358وفيهما: "للبس"، شرح ابن عقيل  7/25، شرح املفصل 4/48شرح التسهيل 

، شرح الرضي 4/83،المرأة حارثية، ينظر: شرح التسهيل 915، 357مغين اللبيب ص - 186
  . 2/664، شرح شواهد املغين 4/452

، شرح التسهيل 54، للمعري، ينظر: ديوانه "سقط الزند" ص702، 360مغين اللبيب ص - 187
  .91، املقرب ص1/276

، شرح املفصل 4/82، جمهول القائل، ينظر: شرح الرضي 444، 365مغين اللبيب ص - 188
  .1/28، شرح التسهيل 7/8

، 2/674د املغين ، رجز للحارث بن منذر، ينظر: شرح شواه366، 365مغين اللبيب ص - 189
  .  4/1419شرح األمشوين 

، شرح 5/97، لعبد يغوث احلارثي، ينظر: شرح املفصل 366، 366مغين اللبيب ص - 190
  .2/196، خزانة األدب 2/675شواهد املغين 

وفيه:  4/22، جمهول القائل، ينظر: شرح التسهيل 910، 686، 373مغين اللبيب ص - 191
  . 2/683شرح شواهد املغين ، 287"لن ما"، ومثله املقرب ص

، شرح 2/686، أليب طالب، ينظر: شرح شواهد املغين 805، 375مغين اللبيب ص - 192
  .3/296، خزانة األدب 3/207التسهيل 

، شرح شواهد 7/162، جمهول القائل، ينظر: خزانة األدب 916، 375مغين اللبيب ص - 193
  .4/97، مهع اهلوامع 2/688املغين 

، شرح 2/4، لكعب بن سعد الغنوي، ينظر: شرح ابن عقيل 576، 377ب صمغين اللبي - 194
  . 2/691، شرح شواهد املغين 4/473الرضي 
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، شرح 8/54، شرح املفصل 1/180، للفرزدق، ينظر: ديوانه 380، 378مغين اللبيب ص - 195
  .2/693شواهد املغين 

  .5/200أبيات املغين  ، شرح345، للمتنيب، ينظر: ديوانه ص790، 384مغين اللبيب ص - 196

، شرح شواهد 3/65، لسحيم بن وثيل، ينظر: شرح الرضي 397، 396مغين اللبيب ص - 197
  .372، املسائل املشكلة ص1/191املغين 

، شرح 2/714، لزغبة الباهلي، ينظر: شرح شواهد املغين 411، 397مغين اللبيب ص - 198
  .5/233، شرح أبيات املغين 1/197التسهيل 

، للمرار بن سعيد الفقعسي، ينظر: املسائل املشكلة 768، 758، 403 اللبيب صمغين - 199
  .7/116، شرح املفصل 296ص

، شرح شواهد 3/156، أليب حية النمريي، ينظر: الكتاب 424، 409مغين اللبيب  ص - 200
  . 287، املسائل املشكلة ص2/721املغين 

، شرح 2/215نظر: شرح التسهيل ، هلند بنت النعمان، ي485، 410مغين اللبيب ص - 201
  وفيه الروايتان.  2/723وفيهما: "سوقة نتنصف"، شرح شواهد املغين  3/195الرضي 

، 2/727، لعمرو بن معد يكرب، ينظر: شرح شواهد املغين 736، 415مغين اللبيب ص - 202
  .283، املسائل املشكلة ص8/50شرح املفصل 

، شرح شواهد 88أيب ُسلمى، ينظر: ديوانه ص ، لزهري بن435، 426مغين اللبيب ص - 203
  .4/216، مهع اهلوامع 1/386املغين 

، شرح شواهد  ،4/252هول، ينظر: شرح الرضي 571، 569، 433مغين اللبيب ص - 204
  .1/299، املقاصد النحوية 2/741املغين 

ل ، رجز أليب النجم العجلي، ينظر: شرح التسهي863، 571، 434مغين اللبيب ص - 205
  .1/255، شرح الرضي 1/98، شرح املفصل 1/304
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وفيه: "املخرتْق" و "اخلفْق"  104، رجز لرؤبة، ينظر: ديوانه ص473، 448مغين اللبيب ص - 206
  . 1/11، شرح التسهيل 2/764حبذف النون منهما، شرح شواهد املغين 

، شرح 1/138ل ، ليزيد بن حممد احلارثي، ينظر: شرح التسهي843، 450مغين اللبيب ص - 207
" و "شراحِ " بدل "فما" و "ظين" و  138، املقرب ص2/770شواهد املغين  وفيه: "وما" و "ظن

  "شراحي". 

، شرح األمشوين 1/138، جمهول القائل، ينظر: شرح التسهيل 844، 451مغين اللبيب ص - 208
  . 119، شواهد التوضيح والتصحيح ص1/199

وفيه: "إْن  9المرئ القيس، ينظر: ديوانه ص ،629، 627، 459مغين اللبيب ص - 209
  .4/206وفيه: "شفاًء" بدل "شفائي"، شرح الرضي  2/142سفْحُتها" بدل "مهراقة"، الكتاب 

، شرح الرضي 2/777، لألحوص، ينظر: شرح شواهد املغين 866، 467مغين اللبيب ص - 210
  .2/192،  خزانة األدب 1/246

، 2/67، شرح املفصل 1/112فرزدق، ينظر: ديوانه ، لل537، 471مغين اللبيب  ص - 211
  .2/370شرح التسهيل 

، شرح 196، لعبيد اهللا بن قيس الرقيات، ينظر: ديوانه ص485، 481مغين اللبيب  ص - 212
  .2/527، شرح األمشوين 2/784، شرح شواهد املغين  1/469ابن عقيل 

ايب، ينظر: شرح األمشوين ، لسعيد بن زيد بن نفيل الصح483، 483مغين اللبيب ص - 213
  .2/786، شرح شواهد املغين 3/125، شرح الرضي 3/1240

، أليب ذؤيب اهلذيل، ينظر: كتاب شرح أشعار اهلذليني 677، 485مغين اللبيب ص - 214
  .2/210، شرح التسهيل 3/200، شرح الرضي 1/37

ظر: الكتاب ، يُنَسب للفرزدق ومل أجده يف ديوانه، ين809، 498مغين اللبيب ص - 215
  . 1/387، شرح الرضي 1/180
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، 3/99، الكتاب 27، لطرفة بن العبد، ينظر: ديوانه ص840، 502مغين اللبيب  ص - 216
  .2/362شرح ابن عقيل 

، يُنَسب للفرزدق ومل أجده يف ديوانه، ينظر: شرح 761، 511، 507مغين اللبيب  ص - 217
  . 3/10، شرح الرضي 2/810شواهد املغين 

، خزانة 2/821، أليب املنهال، ينظر: شرح شواهد املغين 517، 508 اللبيب صمغين - 218
  . 6/199، شرح أبيات املغين 9/55األدب 

، شرح أبيات 2/826، البن هرمة، ينظر: شرح شواهد املغين 517، 508مغين اللبيب ص - 219
  . 6/202املغين 

، 2/185،الكتاب 174ه ص، رجز لرؤبة، ينظر: ديوان597، 517، 508مغين اللبيب ص - 220
  .2/812شرح شواهد املغين 

، مهع اهلوامع 2/742، جمهول القائل، ينظر: شرح األمشوين 763، 519مغين اللبيب ص - 221
4/43.  

، يُنَسب للبيد، وهكذا رواه سيبويه يف كتابه، وهو مركب من 532، 524مغين اللبيب ص - 222
  صدر بيت يقول:

  ** ال بعدها خوٌف علي وال عدمُ ولقد علْمُت لتأتَني منييت *

  وهو جمهول القائل، وعجز آخر يقول:    

  صادفن منها ِغرة فأصبنها *** إن املنايا ال تطيش سهاُمها

، شرح الرضي 110 -3/109، الكتاب 146وهو الذي للبيد، ينظر: ديوانه ص  
  .2/88، شرح التسهيل 4/160

  .2/834ل، ينظر: شرح شواهد املغين ، جمهول القائ668، 545مغين اللبيب ص - 223
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، شرح 1/310، لسواد بن قارب، ينظر: شرح ابن عقيل 759، 548مغين اللبيب  ص - 224
  . 2/848، شرح األمشوين 2/835شواهد املغين 

، يُنَسب لألعشى ومل أجده يف ديوانه، ينظر: الكتاب 836، 549مغين اللبيب ص - 225
  .  3/118، شرح املفصل 3/118

، 3/97، شرح التسهيل 1/197، لعمرو بن شأس، ينظر: الكتاب 549غين اللبيب  صم - 226
  . 2/835شرح شواهد املغين 

، 3/173، لزيد بن عمرو بن الصعق، ينظر: شرح الرضي 836، 549مغين اللبيب  ص - 227
  .3/259، شرح التسهيل 3/18شرح املفصل 

، شرح أبيات 2/839شواهد املغين ، أليب دؤاد ، ينظر: شرح 620، 553مغين اللبيب ص - 228
  .6/292املغين 

، خزانة 2/839، جمهول القائل، ينظر: شرح شواهد املغين 595، 557مغين اللبيب  ص - 229
  .  6/300، شرح أبيات املغين 5/207األدب 

، 72، البن دريد، ينظر: كتاب شرح املقصورة الدريدية ص856، 566مغين اللبيب ص - 230
  . 6/316شرح أبيات املغين 

  . 6/318، البن دارة، ينظر: شرح أبيات املغين 668، 568مغين اللبيب ص - 231

وفيه: "سبيئة" بدل "خبيئة"،  8، حلسان، ينظر: ديوانه ص911، 591مغين اللبيب ص - 232
  وفيه: "سالفة".  1/356، شرح التسهيل 7/93ومثله شرح املفصل 

  . 6/351نظر: شرح أبيات املغين ، جمهول القائل، ي639، 593مغين اللبيب ص - 233

، رجز لعبد اهللا بن رواحة، ينظر: شرح الرضي 809، 809، 596مغين اللبيب ص - 234
  .2/10، شرح املفصل 2/272، شرح ابن عقيل 1/385
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وأوله بالواو ال بالفاء  22، المرئ القيس، ينظر: ديوانه ص617، 600مغين اللبيب ص - 235
  .1/386، شرح التسهيل 2/857واهد املغين وفيه: "ِمْن" بدل "ما"، شرح ش

والشطر األول فيه  159، المرئ القيس، ينظر: ديوانه ص829، 614مغين اللبيب ص - 236
، 638 - 2/636هكذا: "فلما دنوُت تسديُتها" مث "ثوباً" بالنصب يف املوضعني، شرح شواهد املغين 

  . 1/219شرح ابن عقيل 

، شرح شواهد 2/50هول القائل، ينظر: شرح التسهيل ، جم810، 617مغين اللبيب ص - 237
  . 2/866املغين 

، 8/68، لضابئ بن احلارث الربمجي، ينظر: شرح املفصل 811، 618مغين اللبيب  ص - 238
  . 2/867،  شرح شواهد املغين 4/355شرح الرضي 

، شرح شواهد 1/165، لألحوص الرياحي، ينظر: الكتاب 718، 622مغين اللبيب ص - 239
  .2/52، شرح املفصل 2/871ملغين ا

ويف روايته اختالف عما هنا،  73، حلسان، ينظر: ديوانه ص630، 628مغين اللبيب  ص - 240
  . 2/872، شرح شواهد املغين 3/1128شرح األمشوين 

، شرح 1/87، الكتاب 1/89، جلرير، ينظر: ديوانه 829، 799، 653مغين اللبيب ص - 241
   .3/312التسهيل 

، شرح 2/65، للمسيب بن علس، ينظر: شرح املفصل 833، 656ين اللبيب  صمغ  - 242
  .  2/42، شرح الرضي 2/878شواهد املغين 

وفيه: "أفانني ودقه"  25، المرئ القيس، ينظر: ديوانه ص895، 669مغين اللبيب ص - 243
 4/92، شرح الرضي 3/309، شرح التسهيل 2/882بدل: "عرانني وبله"، شرح شواهد املغين 

  وفيهن: "ثبرياً".    

، شرح التسهيل 2/892، للعرجي، ينظر: شرح شواهد املغين 882، 697مغين اللبيب ص - 244
  .2/930، شرح األمشوين 3/124
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، شرح 4/483، أليب األسود الدؤيل، ينظر: شرح الرضي 844، 720مغين اللبيب ص - 245
  .162، املسائل املشكلة ص2/6املفصل 

، شرح شواهد 2/355، جمهول القائل، ينظر: شرح التسهيل 865، 733مغين اللبيب ص - 246
  .2/901املغين 

، 4/397، شرح الرضي 73، للبيد بن ربيعة، ينظر: ديوانه ص878، 741مغين اللبيب ص - 247
  . 2/111شرح التسهيل 

وفيه:  1/117، جلارية من األنصار، ينظر: شرح املفصل 804، 794مغين اللبيب ص - 248
  . 3/89، شرح الرضي 2/137"، شرح التسهيل "يعبدونكا

، شرح شواهد املغين 3/358، لتأبط شراً، ينظر: شرح الرضي 917، 843مغين اللبيب ص - 249
  . 1/62، شرح التسهيل 2/975

، 1/480، لعامر بن جوين الطائي، ينظر: شرح ابن عقيل 879، 860مغين اللبيب  ص - 250
  .1/47، شرح الرضي 2/112شرح التسهيل 

  .  338ص  - 251

  .494-14/350ينظر:  - 252
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  المصادر والمراجع
  

  م.1969هـ/ 1389األعالم، خلري الدين الزرْكلي، ط: الثالثة،  -1

البدر الطالع مبحاسن َمن بعد القرن السابع، للقاضي حممد بن علي الشوكاين، تعليق حممد بن  -2
 هـ.1348نشر، بريوت، ط: األوىل، حممد بن حيىي زباره اليمين، دار املعرفة للطباعة وال

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، تح:  -3
 م. 2004 /هـ1425مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: األوىل، 

سالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني البيان والتبيني، أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، تح: عبد ال -4
 م. 1975هـ/ 1395مبصر، ط: الرابعة، 

تاج العروس من جواهر القاموس، حملمد مرتضى الزبيدي، دار مكتبة احلياة، بريوت، ط: األوىل  -5
  هـ.  1306باملطبعة اخلريية جبمالية مصر، 

لماليني، بريوت، ط: األوىل، مجهرة اللغة، البن دريد، تح: د. رمزي منري بعلبكي، دار العلم ل -6
  م. 1987

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر عمر البغدادي، تح: عبد السالم حممد  -7
  م. 1989هـ/1409القاهرة، ط: الثالثة، -هارون، مكتبة اخلاجني

العسقالين، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، لشهاب الدين أمحد بن علي الشهري بابن حجر  -8
  دار اجليل، بريوت، (د. ط، ت).  

الدرر اللوامع على مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع، ألمحد بن األمني الشنقيطي، وضع حواشيه  -9
  م.  1999 /هـ1419حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: األوىل، 

ين،علق عليه حممود حممد شاكـر، مطبعة دالئل اإلعجاز، لعبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجا -10
  املدين، القاهرة، (د. ط، ت).
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  .ديوان األعشى، شرْح د. حممد حسني، مكتبة اآلداب باجلماميز، (د. ط، ت) -11

ديوان جرير، شرح حممد بن حبيب، تح: د. نعمان حممد أمني طه، دار املعارف مبصر،  -12
  م، (د. ط). 1971

مجَعه وحققه وشرحه د. إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العريب، ط: الثانية، ديوان مجيل بُثينة،  -13
  م.1996 /هـ1416

م، 1978 /هـ1398ديوان حسان بن ثابت األنصاري، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت،  -14
  .(د.ط)

، ديوان ذي الرمة، شرح أيب نصر الباهلي، تح: د. عبد القدوس أبو صاحل، مؤسسة اإلميان -15
  م.1982 /هـ1402بريوت، ط: الثانية، 

ديوان رؤبة ضمن (جمموع أشعار العرب)، اعتىن بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد الربوسي، دار  -16
 م.1979اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط: األوىل، 

  م، (د. ط). 1964 /هـ1384ديوان زهري بن أيب ُسلَمى، دار صادر ودار بريوت، بريوت،  -17

ن سقط الزند، أليب العالء املعري، دار صادر ودار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، ديوا -18
  م .1963 /هـ1383

ديوان طرفة بن العبد، شرح األعلم الشنتمري، تصحيح مكس سلغسون، مطبعة برطرند  -19
  م، (د. ط).   1900

طباع، دار القلم ديوان َعبيد بن األبرص، شَرحه وضَبط نصوصه وقدم له د.عمر فاروق ال -20
 للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، (د. ط، ت). 

بيـروت،  - ديوان ُعبَـْيِد اهللا بن قيس الرقيات، تح: د. حممد يوسف جنم، دار الفكر ودار صـادر  -21
   (د. ط، ت).
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 /هـ1400ديوان أيب العتاهية، قدم له كرم البستاين، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت،  -22
 م، (د. ط).1980

م، (د. 1971ديوان العجاج برواية األصمعي، تح: د. عزة حسن، مكتبة دار الشرق، بريوت،  -23
 .ط)

 .ديوان عمر بن أيب ربيعة، تح: علي ملكي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، (د. ط، ت)  -24

  .م، (د. ط)1980ديوان الفرزدق، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت،   -25

ديوان قيس بن امللوح (جمنون ليلى)، تح: عبد السالم أمحد فراج، دار مصر للطباعة، (د. ط،   -26
  ت). 

كثري عزة، شرح د. إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت.   -27   م، (د. ط)1971 /هـ1391ديوان ُ

طباع، شركة دار ديوان لبيد بن ربيعة العامري، شَرحه وضَبط نصوصه وقدم له د. عمر فاروق ال -28
  م.1997 /هـ1417األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط: األوىل، 

  .م، (د. ط)1983 /هـ1403ديوان املتنيب، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت،  -29

  م.1984ديوان امرئ القيس، تح: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف مبصر، ط: الرابعة،   -30

ديوان ابن املعتز، شرح ميشيل نعمان، الشركة اللبنانية للكتاب للطباعة والنشر والتوزيع،   -31
  م، (د. ط).                  1969بريوت، 

ديوان النابغة الذبياين، قدم له وبوبه وشرحه د.علي أبو ملحم ، دار ومكتبة اهلالل، بريوت،   -32
           م.   1991ط: األوىل 

 /هـ1404يوان أيب نواس، تح: أمحد عبد ايد الغزايل، دار الكتاب العريب، بريوت، د  -33
  م، (د. ط).                          1984
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ديوان اهلذليني، نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة   -34
  م، (د. ط).1965 /هـ1385

من ذهب، أليب الفالح عبد احلي بن العماد، املكتب التجاري شذرات الذهب يف أخبار  -35
  للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، (د. ط، ت). 

شرح أبيات املغين، لعبد القادر عمر البغدادي، تح: عبد العزيز رباح و أمحد يوسف دقاق، دار  -36
 م.1973 /هـ1393دمشق، ط: األوىل،  -املأمون للرتاث 

لى ألفية ابن مالك مع حاشية الصبان عليه وشرح الشواهد للعيين، دار الفكر، شرح األمشوين ع -37
  م.1999هـ/ 1419بريوت،ط: األوىل 

شرح التسهيل، جلمال الدين حممد بن عبد اهللا الطائي اجلياين، تح:  د.عبد الرمحن السيد و د.  -38
 /هـ1410ط: األوىل، مصر،  - حممد بدوي املختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن 

 م.1990

شرح ديوان األخطل، صنفه وكتب مقدماته وشرح معانيه وأعد فهارسه إيليا سليم احلاوي، دار  -39
 م. 1979الثقافة، بريوت، ط: الثانية، 

 م.1996شرح الرضي على الكافية، تصحيح يوسف حسن عمر، جامعة بنغازي، ط: الثانية،  -40

فة كالم العرب، أليب حممد عبد اهللا بن هشام، تح: حممد حميي الدين شرح شذور الذهب يف معر  -41
  عبد احلميد، املكتبة التجارية الكربى مبصر، (د. ط، ت).       

شرح شواهد املغين، جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، تصحيح حممد حممود بن  -42
 ر كوجان، دار مكتبة احلياة، بريوت، (د. ط، ت)التالميد الرتكزي الشنقيطي، علق حواشيه أمحد ظاف

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لبهاء الدين عبد اهللا بن عقيل، تح: حممد حميي الدين  -43
  م.1972 /هـ1392عبد احلميد، دار الفكر، بريوت، ط: اخلامسة عشرة، 
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وت، ومكتبة املثىن، شرح املفصل، ملوفق الدين يعيش بن علي بن يعيش، عامل الكتب، بري  -44
  مصر، (د. ط، ت) -القاهرة 

شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح، البن مالك مجال الدين حممد بن عبد  -45
  م، (د. ط).     1957اهللا الطائي، تح: حممد فؤاد عبد الباقي، عامل الكتب، بريوت، 

 /هـ1383معة دمشق، ط: الثالثة، يف أصول النحو، لألستاذ سعيد األفغاين، مطبعة جا -46
  م.1964

 - الكامل يف اللغة واألدب، أليب العباس حممد بن يزيد املربد، تح: حنا الفاخوري، داراجليل  -47
  م. 1997هـ/ 1417بريوت، ط: األوىل، 

الكتاب، لسيبويه أيب بشر عمرو بن عثمان بنَ قنرب، تح: عبد السالم حممد هارون، عامل  -48
  م، (د. ط).  1966 /هـ1385عة والنشر والتوزيع، الكتب للطبا

كتاب أمايل ابن احلاجب، أليب عمرو عثمان بن احلاجب، تح: د. فخر صاحل سليمان قداره،   -49
  م، (د. ط). 1989 /هـ1409بريوت،  -عمان، ودار اجليل  -دار عمار 

تح: عبد الستار أمحد  كتاب شرح أشعار اهلذليني، أليب سعيد احلسن بن احلسني السكري،  -50
  القاهرة.  (د. ط، ت).  -فراج، مطبعة املدين 

كتاب شرح املقصورة الدريدية، أليب بكر بن حممد بن احلسني بن دريد األزدي، ضمن كتاب   -51
يشمل معها قصيدة المية العرب للشنفرى وشرحها للزخمشري وديواين الوردي واخلشاب، مطبعة 

  : األوىل، (د.ت). القسطنطينية، ط -اجلوائب 

كتاب االقرتاح يف علم أصول النحو، جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، قدم له   -52
وضبطه وصححه وعلق حواشيه وفهرسه د. أمحد سليم احلمصي و د. حممد أمحد قاسم، ط: األوىل، 

  م.1988هـ/ 1408

ال كاتب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ملصطفى ب  -53
ُ
ن عبد اهللا القسطنطّين الشهري بامل

  م.1982 /هـ1402اجلليب املعروف حباجي خليفة، دار الفكر، بريوت،  
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منت الشاطبية املعروف بـ(ِحرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع)، للقاسم بن فريه بن  -54
اس، مكتبة القرآن، القاهرة، ط: خلف الشاطيب، قدم له وضَبط نصوصه عادل عبد املنعم أبو العب

  م.2008األوىل، 

جممع األمثال،أليب الفضل أمحد بن حممد النيسابوري امليداين، تح: حممد حميي الدين عبد  -55
  م، (د.ط)1955 /هـ1374احلميد، مطبعة السنة احملمدية، 

تح: صالح الدين املسائل املشكلة املعروفة بالبغداديات، أليب علي احلسن بن أمحد الفارسي،  -56
  عبد اهللا السنَكاوي، مطبعة العاين، بغداد، (د. ط، ت)

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، لعبد الرحيم بن أمحد العباسي، تح: حممد حميي الدين  -57
  م، (د. ط)1947 /هـ1367عبد احلميد، عامل الكتب، بريوت، 

 /هـ1376ر إحياء الرتاث العريب، بريوت، معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، مكتبة املثىن ودا -58
  م، (د. ط)1957

 - املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية، للدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية  -59
  م.1996هـ/ 1417بريوت، ط: األوىل، 

 مغين اللبيب عن كتب األعاريب، جلمال الدين أيب حممد عبد اهللا بن يوسف بن هشام ، تح: -60
د. مازن املبارك و أ. حممد علي محد اهللا، مراجعة أ. سعيد األفغاين، دار الفكر، بريوت، ط: 

  م. 1985السادسة، 

املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية املشهور بـ(شرح الشواهد الكربى)، لبدر الدين  -61
ية، بريوت، ط: األوىل، حممود بن أمحد العيين، تح: حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلم

  م. 2005 /هـ1426

املقامات، أليب حممد القاسم بن علي احلريري، شرح وحتقيق يوسف بقاعي، دار الكتاب اللبناين  -62
  م.1981بريوت، ط: األوىل،  -
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املقتضب، أليب العباس حممد بن يزيد املربد، تح: حممد عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب،  -63
  د. ط)م، (1963بريوت،  

  املقدمة، البن خلدون، تح: د. علي عبد الواحد وايف، دار ضة مصر، ط: الثالثة، (د. ت) -64

املقرب، البن عصفور علي بن مؤمن، تح: أمحد عبد الستار اجلواري وعبد اهللا اجلبوري، مطبعة  -65
  م، (د. ط).1986-العاين، بغداد 

عمران عبد السالم شعيب، دار النشر، مصراتة، ط: منهج ابن هشام من خالل كتابه (املغين)، ل -66
  م.1986األوىل، 

هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني من كشف الظنون، إلمساعيل باشا البغدادي، دار  -67
  م، (د. ط).1982 /هـ1402الفكر، 

سيوطـي، تح: عبد مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، جلالل الديـن عبـد الرمحـن بن الكمـال ال -68
 -هـ1407السالم حممد هارون وعبد العال سامل مكـرم، مؤسسـة الرسالـة، بريوت، ط: الثانية، 

  .م1987

  


