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التصـــديــــر

مدينة  تقع  وفيها  العربية  اجلــزيــرة  وســط  الواقعة  املنطقة  جند  متثل 
الرياض عاصمة اململكة العربية السعودية.

كانت جند قبل اإلسالم موطًنا للعديد من القبائل العربية املشهورة كقبيلة 
كندة وبني أسد وبني متيم وطيئ وغيرها من القبائل، وهي تشكل اليوم غالبية 

منطقة الرياض والقصيم ومنطقة حائل.

األفــذاذ  الشعراء  من  للعديد  موطًنا  تاريخها  عبر  املنطقة  هذه  وكانت 
تعلّق هواهم بنجد وتألقت جند في شعرهم، فتغنَّوا  ا آلخرين غيرهم  وممّرً
بوديانها وشعابها وجبالها وواحاتها، وإن ابتعدوا عنها سرعان ما كانوا يتوقون 
إلى العودة إليها، أو مينون أنفسهم بالعودة إليها، فمن صافحته َصباها ظّل 

يعشق ثراها.

ومن املألوف في الشعر العربي أن يتغزل شاعر واحد بحبيبته، إال »جنًدا« 
فقد أحبها، وتغزل في أكنافها مئات الشعراء مما يدّل على جمالها وموقعها 

في نفس كل واحد منهم.

وفي هذا الديوان الشعري قام األستاذ أحمد زكي األنباري مشكوًرا بتتبع 
هذا الشعر في مصادره مدّوًنا - ما أمكنه ذلك -  لنحو مائتني وستني شاعًرا 
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من كل الفترات والعصور الشعرية املعروفة، تغنَّوا فيها بنجد وأعالمها وعيون 
أيام  خصوًصا  اجلميلة  ووديانها  َوُوْرِقــهــا  وغزالنها  وطيورها  العذبة  مياهها 

فصل الربيع؛ كوادي الّرمة والباطن واخلرج ونعام والدواسر.

وختاًما .. يسرنا في مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع 
الشعري أن نقدم هذا الديوان الشعري إهداء لنجد العزيزة وألهلها الطيبني 
املعروفني بكرمهم وشهامتهم ونبل أخالقهم ولشعرائها الراحلني رحمهم الله 

واملعاصرين أمّد الله في أعمارهم وحملبيها أّنى كانوا وأينما حلّوا..

آملني أن نكون قد قّدمنا بهذا الديوان ما يفيد الناس وميتعهم ويطلعهم على 
جزء يسير مما قاله الشعراء في هذه البقعة الطيبة من ديار العروبة واإلسالم.

واللــــــه ولــــي التـــوفيـــــق.

عبدالعزيز سعود البابطني

الكويت في 20 من محرم 1435هـ

املوافق 24 من نوفمبر 2013م

XXXX
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املقدمة

احتلت جند مكاًنا سامًيا في نفوس أهلها ومحبيها ال سيما الشعراء منهم، 
حتى قيل فيهم )يشتهر أهل جند بحب الشعر منذ اجلاهلية()1(، وقد وافق هذا 
الهوى عند أهل جند هوى الكثير من الشعراء العرب ممن هم ليسوا من أهل جند، 
حيث نرى الكثير منهم قد تغنى بنجد، وبطيب مسكنها وهوائها، على الرغم من 
ذكروا  أكثر مما  موضًعا  الشعراء  يذكر  فلم  وبني جند،  بينهم  فيما  املكاني  البعد 
جنًدا، وتشوقوا اليها)2( وهم مازالوا على ما عهد منهم قدمًيا وحديًثا يترمنون بذكر 
جند ويلهجون بوصف بالدها وقطرها ويعطرون األندية بنشر خزامها وعطره)3(. 
والدافع لكل هذا االهتمام واحلب لنجد، أن جنًدا من أحسن أقطار األرض العربية 
وأعدلها مزاًجا وأرقها هواء وأعذبها ماء وأخصبها أرًضا وأنبتها ازهاًرا ونباًتا)4(، 
وأن أخالق أهل جند هي أخالق العرب التي كانت محل فخرهم؛ فهم أهل الوفاء 
والفروسية  والشجاعة  اللهجة  وصــدق  الدخيل  وحماية  العرض  وصيانة  والغيره 

ومراعاة القيم العربيه الكرمية.

طاملا لعبت َصبا جند بعواطف الشعراء واحملبني وشحنت عوطفهم وأذابهم 
شعًرا  القلوب  يدخل  كالًما  رقتها  تتبدى  مرهفة  أحاسيس  إلى  لهم  فحوَّ وجُدَها 

)1) معجم البلدان: 4/ 211.
)2) املصدر نفسه: 4/ 211.

))) املستبصر: 7.
)4) املصدر نفسه: 7.

��� �� �����.indd   5 1/7/14   9:34 AM



- 6 -

سارت به الركبان وهو يصف ويتشوق ويتمتع بعرارها وَصباها التي تُبرئ املريض 
وتنعش آمال احملب بأمل اللقاء)1(.

وقد أجنبت جند فحول الشعراء العرب الذين ما زالوا بشعرهم يعيشون معنا 
إلى يومنا هذا، ومن هؤالء الشعراء: زهير بن أبي ُسلَْمى، وامرؤ القيس، وعنترة ابن 
شداد العبسي وكذلك اخلنساء وعروة بن الورد واملرقش وكعب ابن زهير واحلطيئة 
وخداش ودريد بن الصمة والنمر بن تولب والشماخ بن ضرار وعمرو بن أحمر وبكر 

بن النطاح شاعر جند.

وحب جند ومساكنها دفعاني إلى أن أعمل جهدي في جمع الشعر الذي ذكرت 
متواضعة  هدية  أقدمها  لكي  العربية  أرضنا  من  الكرمية  البقعة  هذه  جند،  فيه 
وبعض وفاء البن جند وشيخها وعاملها الذي أحبها وعمل على خدمتها طيلة حياته 
املرحوم املغفور له الشيخ حمد اجلاسر تغمده الله برحمته وأسكنه جناته. وبجهٍد 
ُذِكــرت فيه جند هذا الذي أقدمه بني  حثيث متواصل توافر لي من الشعر الذي 
أيديكم وال أدعي بأني قد أحطت به كله، ولكن شفيعي أني استنفدت الوسع في 
البحث والتقصي حتى حصلت على هذا املقدار الذي - كما أعتقد - يعكس اهتمام 

الشعراء العرب بنجد وصبا جند حيث ترتاح النفوس لذكرها وذكر صباها.

واقتصرت  فإني جتــاوزت ذكرها  األندلس  كانت هنالك جند أخرى في  وملا 
على ذكر جند اجلزيرة العربية ليكون البحث مكّرًسا بهذه البقعة التي طابت تراًبا 

وساكًنا.
XXXX

)1) تاريخ العرب القدمي: 28/1.
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ابن ابي ربيع   1

ب��������رُق ذك��������َر أص����ي����ل جن���ٍد ي�����ا  1 - أع��������ْد 
ف������������إّن ل�������ك ال�������ي�������َد ال������ب������ي������ض������اَء ع����ن����دي 

التخريج: 	•

1 - املنتظم: 150/16.

ابن أفلح   2

���ج���ُه ي���ه���يِّ م�����ن جن������ٍد  ال�����ري�����ِح  ت�����ن�����اوُح   - 1
والم������������ُع ال������ب������رق م������ن ن�����ع�����م�����اَن ي����ط����رب����ُه

ابن البديع األصفهاني    3

إل���ى جن��ٍد ��ب��ا ك��ي��ف السبيل  ال��صَّ ن��س��ي��َم   - 2
وك����ي����ف ه����م ب����ع����دي ت������رى وج��������دوا وج����دي 

التخريج:	•

1 - دمية القصر: 426/1

ابن اجلوزي   4

جن���ٍد أرض  م�����ن  ال�����ري�����اح  ف����ه����ب����وُب   -  1
ُق���������������وُت روح������������ي وح���������ّب���������ذا م��������ن م����ه����بِّ 

التخريج: 	•

1 - مثير العزم: 106/2

ابن حجة احلموي    5

ت�������راه ع�����ب�����ارَة ع�����ن ح���اج���ٍز َم������ن  ي�����ا   - 1
م���رح���ب���ا  ب������ك  م�����رح�����ًب�����ا  جن��������ٍد  روَح  ي������ا 
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ي�������ا ن�����س�����م�����َة اخل�������ي�������رال�������ذي م�������ن ط���ي���ب���ِه

ب�����ى ُت����ت����ن����ش����ُق األخ��������ب��������اُر ع������ن ت����ل����ك ال�����رُّ

التخريج: 	•

4 - 1/ ديوان الثمرات الشهية: 29مخطوطات جامعة الرياض

 ابن خدانة   6

ون������ه������ِد وائ������������������ٍل  ربَّ  اله���������������مَّ   -  1

وال��������َي��������ع��������ُم��������اِت واخل����������ي����������ول اجل�����������رِد

جن����ٍد ب����������أرض  س����ع����ى  م������ن  َوربَّ   -  2

م����������ن ب�������ع�������دم�������ا ط������ع������ن������ت ف����������ي م�����ع�����دِّ

التخريج: 	•

1 - 2 - مفيد والعلوم ومبيد الهموم: 479

ابن اخلياط الدمشقي   7

1 - خ�����ذا م����ن َص���ب���ا جن����د أم�����اًن�����ا ل��ق��ل��ب��ِه

������ِه ���������اه���������ا ي�����ط�����ي�����ر ِب������ُل������بِّ ف������ق������د ك�����������اد ريَّ

ف����إن����ه ال������ّن������س������ي������َم  ذاك  وإي��������اُك��������م��������ا 

م���ت���ى ك������ان ه������بَّ ال������وْج������ُد أي�����س�����َر خ��ط��ب��ِه

التخريج: 	•

البيتان في: النفحة املسكية: 138 وتاج املفرق: 104و

مثيرالعزم: 107/2واملثل السائر: 223/3والكشكول: 178/1ونفح األزهار: 12
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 ابن دارة   8

��ت��ي م��ن��يَّ ب���ح���م���َص  ح����لَّ����ْت  إن  خ��ل��ي��ل��يَّ   -  1
ف������ا ت����دف����ن����اِن����ي وارف������ع������ان������ي إل�������ى جن����ِد

التخريج: 	•

البيت: معجم البلدان: 164/2

ابن دقيق العيد   9

ن��ع��ي��م��ِه وط����ي����ِب  جن�����ٍد  ف����ي  ك���ن���ُت  إذا   -  1
ت���������ذّك���������رُت أه������ل������ي ب������ال������ل������وى ف���م���ح���س���ِر

ول�����وع�����ًة ش������وًق������ا  زدن  ف���ي���ه���م  ك�������نَّ  وإن 
����ري إل��������ى س����اك����ن����ي جن��������ٍد وع������ي������َل ت����ص����بُّ

التخريج: 	•

البيتان في نفح الطيب: 68/1

 ابن رومانس الكلبي   10

ال���ِع���ْي���� 1 - ول����ه����م ك������ان ك����ل م����ن ض������رب 
ال��������ع��������راِق ُت��������خ��������وم  إل�����������ى  ب������ن������ج������ٍد  َر 

التخريج: 	•

البيت في: معجم البلدان: 331/2

ابن الرومي   11

ب���ع���دُه ب����اْب����ن����يَّ  ����ع����ُت  ُم����تِّ وإن  ��������ي  وإنِّ  -  1
�����ِت ال�����ّن�����ي�����ُب إل�������ى جن����ِد ل�������ذاك�������ُره م�����ا ح�����نَّ
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ال����ش����آم غ���������ادرُت م��ن��ه��ْم ب������أرض  2 - ك����م 
غ���������ائ���������ًرا ُم�������وف�������ًي�������ا ع�����ل�����ى أه����������ل جن�����ِد

التخريج: 	•

1 - البيت في معاهد التنصيص: 72/2
2 - البيت في الصناعتني: 54 

ابن زيالق   12

إذا  جن����������ٍد  ب���������������ارَق  ي��������ا  وان���������������َت   -  1
أض��������������أت ج��������ي��������راًن��������ا ب��������������ذات األَض�����������ا

ال��������ذي ال��������غ��������ري��������ُب  ذاك  ل������ه������م  ف������ق������ل 
أم���������رْض���������ُت���������م���������وُه ب������ج������ف������اُك������م ق���ض���ى

التخريج: 	•

1 - املسالك: 125/4

ابن سبعني   13

1 - ظ���ل���ل���َت ت����س����أُل ع����ن جن�����ٍد وأن�������َت ب��ه��ا
وع����������ن ت�������ه�������ام�������َة، ه����������ذا ف������ع������ُل م����ّت����ه����ِم

التخريج: 	•

1 - نفح الطيب: 203/1

ابن شداد احللبي   14

َم������رُّ ال���ّن���س���ي���ِم ع����ن احُل���ْم���� ث���ن���ي  1 - وح���دَّ
�َمى عن الدوح عن وادي الغضا عن ُرَبا جند
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التخريج: 	•

1 - البيت في البداية والنهاية: 143/13

ابن شدقم العنبري   15

مي����ان����ّي����ٍة م�����ن  ن����ف����ح����اٌت  َت����ِه����ي����ُج����ن����ي   -  1
م������ن ن����ح����و جن������د وت�����ن�����ه�����اُب ال����غ����راب����ي����ُب

التخريج: 	•

1 - البيت في معجم البلدان: 396/3 والبلدان البن الفقيه: 550ض

ابن الضريبة النصري    16

امل�����ل�����وَك م�����ن أه������ل جن���ٍد ن���ح���ن ك���ن���ا   - 1
زم���������������ن ج�����������زن�����������اه مب��������ي��������ل ال����������ذم����������ار

التخريج: 	•

1 - املنمق في أخبار قريش: 162/1والتنبيه واالشراف: 179 )ابو أسماء الضريبة(

 ابن عبدل   17

ن�����ٍن ث�����ع�����ب�����اَن  أل������ْذع������َت������ن������ي  وق���������د   -  1
جن������ِد أه������������ل  َس�����ل�����م�����ن�����ا  إن  س�����ي�����ب�����ل�����غ 

التخريج: 	•

1 - احليوان: 164/1

 ابن عمارة السلمي    18

1 - س��ق��ى م�����أِْزَم�����ْي جن����ٍد ال����ى ب��ئ��ر خ��ال��ٍد
ف����������وادي ن�����ص�����اٍع ف�����ال�����ق�����رون إل�������ى َع����ْم����ِد

��� �� �����.indd   13 1/7/14   9:34 AM



- 14 -

التخريج: 	•

1 - التذكرة احلمدونية: 61/9

ابن عمويه   19

1 - م��ا ف��ي ال��ص��ح��اِب أخ���و وج���ٍد ن��ط��ارُح��ُه
جن�������اري�������ُه ص�����������ّب  وال  جن�����������ٍد  ح�������دي�������ث 

التخريج: 	•

1 - النجوم الزاهرة: 284/6 ونهاية األرب: 192/29 من غير نسبة

ابن عياض   20

1 - واذك���������ر زم�������ان ح����اج����ر وع����ه����د جن��د

التخريج: 	•

1 - معجم البلدان: 91/4 

ابن الفارض   21

ال��������زوراِء م����ن  س�����رى  ال���ن���س���ي���ِم  أرُج   -  1

َس����������َح����������رًا ف�����أح�����ي�����ا م��������ّي��������َت األح��������ي��������اِء 

َع��������ْرُف��������ُه جن���������ٍد  أرواَح  ل�����ن�����ا  أه������������دى 

ف��������اجل��������وُّ م������ن������ه ُم������ع������ن������َب������ُر األرج����������������اِء

الَح�����ا ب�����األب�����ي�����رِق  ب��������رٍق  َأَوِم��������ي��������ُض   -  2

م����ص����ب����اح����ا أرى  جن�������������ٍد  رب�������������ى  أم 

أس������ف������َرْت ال�����ع�����ام�����ري�����ُة  ل����ي����ل����ى  ت����ل����ك  ام 

ل������ي������ًا ف�������ص�������ّي�������َرِت امل��������س��������اَء ص���ب���اح���ا

��� �� �����.indd   14 1/7/14   9:34 AM



- 15 -

ي�������ا س�����اك�����ن�����ي جن���������ٍد أم���������ا ِم�����������ْن رح�����م�����ٍة
س�����راح�����ا ُي���������ري���������ُد  ال  إلْ���������������ٍف  ألس��������ي��������ِر 

ِب����ُرب����ى جن�����ٍد ف���ت���وض���َح م��س��ن��ٌد 3 - وه�����ل 
أَه������ي������َل ال����ّن����ق����ا ع����م����ا ح������َوْت������ه األض�����ال�����ُع

جن���ٍد أرض  م����ن  ال���ش���م���ال  ي���ان���س���ي���َم   -  4
������ب ص��������ح��������ٌة واع���������ت���������اُل ف������ي������ك ل������ل������صَّ

التخريج: 	•

1 - ديوان ابن الفارض: 24
2 - ن م 125، 126

3 - ن م: 149
4 - املسالك: 8 /3

ابن املعلم الهرثي   22

َأَرَب�����������ْه أه������ل جن������ٍد  م�����ن  ق���ض���ى  ل�����و   - 1
ل������م َي�������ِه�������ْج ن�����ش�����ُر اخُل���������َزام���������ى َط������رَب������ْه

التخريج: 	•

1 - النجوم الزاهرة: 140/6

ابن املعتز   23

ل���ل���ب���ارِق ال����ذي 1 - أرق�������ُت ج���م���ي���َع ال���ل���ي���ل 
�������َع م������ن جن��������ٍد َف�������ش�������اَق إل��������ى جن����ِد ت�������رفَّ

س����ع����ٌد أو  ق�������ح�������ط�������اُن  ك����������أّن����������ُه   -  2
جن��������ُد أو  ِت������������ه������������اَم������������ٌة  ودارُه 
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وأه���ِل���ه���ا ب���ن���ج���ٍد  دع�����وائ�����ي  وأه������َدت������ُه   - 3
�����ازوَن�����ن�����ي ِق���رض���ا ف���ي���ا أه������َل جن�����ٍد ه����ل ُتَ

أه������ل جن���ٍد م�����ن  ال�����ه�����وى  ت����ق����اض����اَك   - 4
ف������ل������م َت��������ص��������رف إل�����������ى دم��������������ٍع ط������ل������وِل

أق���ام���ا جن����د  أرض  خ���ّل���ي  ق���ل���َت  إذا   -  5

التخريج: 	•

1 - ديوان ابن املعتز: 216/1
2 - ن م: 217/1
3 - ن م: 2/ 337
4 - ن م: 3/ 279
5 - ن م: 290/2

ابن مقبل   24

وف���ي���ه���م ع��س��ك��ٌر م����ل����ؤوا جن�������ًدا  ه������ُم   - 1
ت�����دل�����ُج اخل�����ل�����ي�����ف�����ة  أرض  ب�����ه�����ا  ت�����ظ�����ل 

2 - ت���أم���ْل خ��ل��ي��ل��ي ه���ل ت����رى ض�����وَء ب����ارٍق
������را مي������������اٍن م�������رت�������ُه ري������������ُح جن����������ٍد َف������َف������تَّ

َف���م���ْص���روُم غ�����اٍد  أْم  ال����وص����ِل  أن����اظ����ُر   -  3
َم�������غ�������ُروُم ده�������م�������اَء  م������ن  دي������ن������َك  ك�������لُّ  أم 

ط���ل���َع���ْت إذ  ده������م������اَء  م�����ن  ������ُر  ت������ذكَّ م�����ا  أْم 
�������������َدْي َم�������ِري�������ٍع وق�������د ش��������اَب امل�����ق�����ادمُي جَنْ

التخريج: 	•

1 - ديوان ابن مقبل: 57
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2 - ن م: 107

3 - ن م: 194

 ابن مناذ ر   25

ال��ب��ك��ا أم����ل����ُك  م����ا  وال����ل����ه  ال  خ���ل���ي���ل���يَّ   -  1

ل���ي���ا ب���������دا  جن�������د  أرض  م�������ن  ع������ل������ٌم  إذا 

التخريج: 	•

1 - مسالك: 618/19

ابن ميادة   26

وس����اك����ِن����ِه م������ن جن�������ٍد  أت�����ي�����ُت�����َك  مل������ا   -  1

ن���ف���ح���َت ل����ي ن���ف���ح���ًة ط��������ارْت ب���ه���ا ال�����َع�����َرُب

ح�����زٍم ب�����أم�����ِر  ري����������اُح  ي�����ا  َأَم���������ْرُت���������َك   -  2

ف������ق������ل������َت ه�����ش�����ي�����م�����ٌة م���������ن أه������������ل جن������ِد

أه���ِل جن���ٍد حميدًة َج��لَ��ت ع��ن  إذ  َج���لَ���ْت   - 3

ف�����ق�����ي�����ِر ج�����������������اَء  ال  غ���������ن���������يٍّ  ج�����������������اَء 

���َم���ْت َت���ب���سَّ أن  ع���ل���ى  وم������������ازادت  وق�����ال�����ت 

وَع������ذي������ري َش�����ي�����ب�����ٍة  ذي  م������ن  ع�������ذي�������َرك 

التخريج: 	•

1 - ديوان ابن ميادة: 59

2 - ن م: 115

3 - ن م: 150
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ابن نباتة   27

ق���ري���ب���ٌة وجن���������ٌد  جن��������ٍد  إل��������ى  أح���������نُّ   -  1
وَأْن������َص������َب������ا أذلَّ  أن  إال  ال������ل������ُه  أب��������ى 

2 - أح�����نُّ إل����ى ال��ع��ل��ي��اء ف���ي ط��ل��ب احل��م��ِد
ح�����ن�����نَي األع��������اري��������ِب اجُل�������ف�������اِة إل�������ى جن����ِد

م��ا سمحْت كيف  أرُض جن��ٍد  ح��ّب��ذا  ي��ا   -  3
ب����ه����ا اخل������ط������وُب ع����ل����ى ُي������س������ٍر واع������س������اِر

4 - ح����ّب����ذا ال����رائ����ح����وَن م����ن ط�����رف احَل�����ْز
م�����ي�����ع�����اِد ع������ل������ى  م�����ن�����ه�����م  وجن���������������ٌد  ِن 

جْن����� إل�������ى  ي�������ع�������ودوا  غ����ي����ر أن  ل�����ه�����ْم  م������ا 
�����������ٍد وغ���������������وُر احل��������ج��������از ش����������رُّ م�������َع�������اِد

جن����ٍد ح�����ل�����ّي  ب����ع����د  األج��������������واِف  دُم   -  5
ِة ال������ُق������ُل������ِص ال�����ّن�����واج�����ي رواج������������ع ِج�������������رَّ

ال����س����رح����ان أه���������َدْت ري������ُح جن���ٍد ف���م���ا   - 6
إل���������ى أذن�������ي�������ه م�������ن ِخ��������ْش��������ٍف ُج��������������ؤاَرا

ت����رك����ْت ف����م����ا  إل�������ى جن�������ٍد  وَس�������َم�������ْت   -  7
أص��������ا وال  ل��������س��������اك��������ن��������ِه  ف������������رًع������������ا 

ت���ه���ام���ٍة ل����ي����َل  إّن  جن�������ٍد  ل����ي����َل  أي�������ا   -  8
����َب����ا �����َم ن����س����ي����ًم����ا م����ن����ك ح����ت����ى حت����بَّ ت�����ن�����سَّ

ال���ع���ن���ْق ردي�����ن�����ي  اخَل�����ط�����ِم  ُم������لَ������ْه������َذِم   -  9
ي����ض����ح����ي ب�������س�������وٍج وب�����ن�����ج�����ٍد َي�����غ�����َت�����ِب�����ْق

ال���ش���ج���ْي���� َش����������رَق  ب����ه����م  َش�������َرَق�������ْت   -  10

��������������ِي ب����������ط����������وُن جن�������������ٍد وال���������ظ���������واه���������ْر
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ل����و الم������وا ح���ب���ال���ِك ك��لَّ��ه��ا 11 - وي�����ا جن�����ُد 
م��س��ت��ث��ن��ى ح�����ب�����ال�����ِك  م������ن  إاّل  ك��������ان  مل������ا 

التخريج: 	•

1 - ديوان ابن نباتة: 247/2
2 - ن م: 78/2

3 - ن م: 554/1
4 - املسالك: 410/15

5 - ديوان ابن نباتة: 121/2
6 - ن م: 135/2
7 - ن م: 141/2
8 - ن م: 206/2
9 - ن م: 247/2

10 - ن م: 2/ 360
11 - ن م: 504/1

ابو أسحاق الصابي   28

ب����ع����َدُه ب����اب����ن����ّي  م���ت���ع���ُت  وإن  وإن�������ي   -  1

ل�������ذاك�������رُه م�����اح�����ّن�����ت ال�����ّن�����ي�����ُب إل�������ى جن����ِد

التخريج:	•

1 - يتيمة الدهر: 1/ 271

ابو البدر مظفر   29

ي�������وَم س��������اروا وان���ث���ن���وا ق���ل���ب���ي  1 - س�����ار 
ن�������ح�������و جن�������������ٍد وأق�������������ام�������������وا ف������أق������ام������ا
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التخريج:	•

1 - خريدة القصر قسم العراق: 115/1

 أبوبكرالصولي   30

ت��ق��ول��ُه إال  ال���ش���ع���َر  ه�����ذا  َض������رَّ  ف���م���ا   -  1
ق����������دمٌي ت����س����ام����ى ب������ني غ����������وٍر إل��������ى جن����ِد

التخريج: 	•

1 - املستدرك على صناع الدواوين: 373/1

أبو بكر محمد بن داود األصفهاني   31

ب��ق��اع��ه��ا وم�������اء  جن�������ٍد،  إل������ى  ه����ل  أال   -  1
ع�������ط�������راُت ب������ه������ا  وأرواٌح  س������ب������ي������ٌل 

2 - س��ق��ى ال���ل���ُه رم�����َل ال���ق���اع وْب�����ًا ودمي����ًة
ل���ت���ح���ي���ا ب�����ه ت����ل����ك ال�������رس�������وُم ال��������������ّدوارُس

ل���ق���ائ���ه���ا ودون  جن���������ٍد  إل���������ى  أَش���������وًق���������ا 
أج�������ادي�������ُل ي���خ���ش���ى ق���ط���ع���ه���ا وب����س����اب����ُس

التخريج: 	•

1 - أوراق من ديوان أبي بكر: 40
2 - أوراق من ديوان أبي بكر: 53

أبو بكر املخزومي   32

1 - اق��������َرا س����اًم����ا ع���ل���ى جن�����ٍد وس���اك���ن���ِه

ب������ادي أو  ك�������ان  إن  ال������ل������وى  وح�������اض�������ِر 
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س��������������اَم م�������غ�������ت�������رٍب ب����������غ����������داُد م�����ن�����زُل�����ه

ب����اجن����اِد ي���ه���م���ه���م  ل�����م  ال�����ن�����اس  ت�����د  وإن 

التخريج: 	•

1 - معجم ماستعجم: 262/1والزاهر في معاني كلمات الناس: 386/2

أبو متام   33

ب���ع���د إت����ه����اِم داِرُك�������م ِم�����ن  1 - وأجن���������دُتُ 

ف���ي���ا دم�������ُع أجن�����دن�����ي ع���ل���ى س���اك���ن���ي جن���ِد

فيهُم وال���ب���اَس  اجل�����وَد  أن  َش����كَّ  وَم�����ْن   -  2

ك���َم���ن ش�����كَّ ف����ي أّن ال���ف���ص���اح���َة ف����ي جن���ِد

ف��ق��د إل����ي����َك  وأه�����ل�����وُه  جن�����ٌد  ح�����نَّ  إن   -  3

م���������ررَت ف���ي���ه م���������روَر ال������ع������ارِض ال����َه����ِط����ِل

ص���ام���ت���ًا س������رى  ب������ارًق������ا  رأى  َم������ن   -  4

ج�����������اَد جن�����������ًدا ُس�����ه�����ولَ�����ه�����ا واحُل��������زون��������ا

ال�����ص�����ن�����ائ�����َع ال ش���ْي���� ال������َب������َس������ت جن����������ًدا 

والق�����ي�����ص�����وم�����ا َج���������ْن���������َب���������ًة  وال  ��������ًح�������ا 

ق��ص��َف��ْتْ أْع��َص��َف��ْت  م��ا  إذا  ال���ري���اَح  إّن   -  5

ع�������ي�������داَن جن��������ٍد ول��������م َي������ع������ب������أَن ب������ال������ّرِت

التخريج: 	•

1 - ديوان أبي متام: 483/1
2 - ن م: 490/1
3 - ن م: 238/2
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4 - ن م: 400/2
5 - ن م: 455/2

أبو احلسن علي بن جودي   34

ف��إن��ه��ا ال����ش����م����ال  ري������ح  إل������ى  أح��������نُّ   - 1
ت������ذك������رن������ا جن�����������ًدا وم���������ا ذك�������رن�������ا جن�����دا

ب��ن��ج��ده��م ف������إن  ِم������ن جن������ٍد  خ���ل���ي���ل���يَّ   - 2
م����ص����ي����ًف����ا ل����ب����ي����ِت ال������ع������ام������ري وم����رب����ع����ا

ل��ت��س��ع��د دارك������م ف���ي���ا س���اك���ن���ي جن����د   - 3
������ا ف����اخ����ل����ف����ت����ُم ال����ّظ����ن����ا �����ا ب����ك����م ظ������ّنً ظ�����َن�����نَّ

التخريج: 	•

1 - مطمح األنفس: 360

2 - ن م: 361
3 - ن م: 381 

أبو احلسني السراج   35

ل��ت��س��ع��د دارك�����م ف���ي���ا س���اك���ن���ي جن�����ٍد   - 1
������ا ف����أخ����ل����ف����ت����ُم ال����ّظ����ن����ا ظ����ن����ّن����ا ب����ك����م ظ������ّنً

التخريج: 	•

1 - مطمح األنفس: 381

ابو احلسني الغويري   36

س�������ّل�������ْت ال�������ه�������ن�������د  س�����������ي�����������وُف   -  1
ه��������ن��������ِد اج�����������������ف�����������������اِن  ظ������������َب������������ا  أم 
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ي�����������ا ألي������������������ام ال���������ّص���������ب���������ا وال������ع������ي������ش
ف���������������������������ي أك���������������������������ن���������������������������اف جن������������������ِد 

التخريج: 	•

1 - يتيمة الدهر: 341/3

ابو خيثمة   37

ون���خ���لَ���ٍة أك�����ن�����اَف جن������ٍد  ُل�����ُه�����ْم  ون�����ن�����زِّ  -  1

ُن���ت���ِه���ُم ْج�������ِل  وال�������رَّ ب���اخل���ي���ِل  ي���ت���ه���م���وا  وإْن 

التخريج: 	•

1 - ديوان عبد الله بن رواحة: 131

أبو دهبل اجلمحي   38

ت���أت���ه���ا غ����ي����َر أن��ه��ا ل����م  ب�������اُد ال����ع����دا   - 1

ب����ه����ا ه�������مُّ ن���ف���س���ي م�����ن َت������ه������اٍم وُم����ن����ِج����ِد

م���ح���م���ٍد ب�����ني  م����ن����ك  ب����ن����س����ٍل  ف�����أك�����رم   -  2

وب�������������ني ع��������ل��������يٍّ ف�������اس�������م�������ع�������ّن ك�����ام�����ي

أرى ف�����ل�����ن  وال�������زب�������ي�������ِر  ح�����ك�����ي�����ٍم  وب���������ني 

ل������ه������م ش������ب������ًه������ا ف���������ي ُم������ن������ج������د وت������ه������ام

التخريج: 	•

1 - ديون أبي دهبل اجلمحي: 115

2 - ن م: 51
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أبوذؤيب الهذلي   39

1 - ف���ي ع���ان���ٍة ب���ُج���ن���وِب ال���س���يِّ م��ش��رُب��ه��ا
��������ُد غ����������وٌر وم������ص������دُره������ا ع������ن م����ائ����ه����ا جُنُ

التخريج: 	•

1 - ديوان الهذليني: 124/2

ابو الربيس   40

وب���غ���ض���ٍة ف�������رٍك  ب���ع���د  م�����راب�����ُع جن������ٍد   - 1
ُم����ط����لِّ����ُق ب����ص����رى أس����م����ع ال���ق���ل���ب ج��اف��ل��ه

التخريج: 	•

1 - الصحاح: 1654/4 ولسان العرب: 475/1، 114/11 وشرح التبريزي: 79/2 وديوان 
احلماسة: 78 

أبو طالب   41

م����ي����اه����ِه وب����������رد  جن��������ٍد  إل��������ى  ي�����ف�����ّر   -  1
وي�������زع�������م أن���������ي ل������س������ُت م����ن����ه����م ب����غ����اف����ِل

التخريج: 	•

1 - ديوان أبي طالب: 77 

أبو العباس النامي   42

ب���ع���د ش��ع��ب��ٍة ن���ف���س���ي ش���ع���ب���ًة  أف��������ارق   - 1
ف�����ري�����ق�����ني ب������ات������ا م�����ن�����ج�����ًدا ب�����ع�����د م���ت���ه���ِم

التخريج: 	•

1 - يتيمة الدهر: 241/1
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ابوعبد الله نفطويه   43

جن��������ٍد أك������������ن������������اف  ب������������ني  ك������������م   -  1
ال�������������������ع�������������������راِق أرض  وب�������������������������ني 

التخريج: 	•

1 - مصارع العشاق: 104/2

ابو عدي العبلي   44

جن����ٍد وُل���������������زوَم  إّن������ن������ي  لَ�������َع�������ْم�������ُرَك   -  1
اخِل�������ي�������اِر ب�����ن�����ي  ِح���������ب���������اَء  ألْ���������َق���������ى  وال 

التخريج: 	•

1 - األغاني: 291/11

أبو عزة   45

جن����ٍد ب����������أرِض  َي����ْس����ع����ى  م�����ن  وربَّ   -  1
أص������ب������ح������ُت ع�������ب�������ًدا ل���������َك واب��������������َن ع����ب����ِد

التخريج: 	•

1 - البرصان والعرجان: 87

 أبو العميثل   46

ف����غ����ورُه احل�����ج�����از  ف����أك����ن����اف  جن�������ٌد   -  1
م������ن������ه������ْم ب��������اق��������ُع ك����������األك����������فِّ م�������������رّوِت

التخريج:	•
1 - املجموع اللفيف: 30/1
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ابو الغنائم ابن املعلم   47

ال�������ّرن�������ِد ع�������ذب�������ات  ي�������ا  ت�����ن�����ّب�����ه�����ي   -  1
جن�����ِد ن�����س�����ي�����ُم  ه������ّب������ت  ال�������ك�������رى  ذا  ك�������م 

رام�������ٍة أي����������اُم  أي�������ن  أُس�������ك�������اَن جن�������ٍد   -  2
ج���م���اُم ال������وص������ال  م������اء  م�����ن  ال�����������ورُد  إذا 

التخريج: 	•

1 - املسالك: 75/16
2 - ن م: 75/6

 ابو العالء محمد بن علي بن حسون   48

أض���ع���ت���ُه م���ع���ن���ى  ق����ل����ًب����ا  ن����اش����د  أال   -  1
ب���ش���رق���ّي جن������ٍد، ل���ه���َف ن��ف��س��ي ع���ل���ى جن���ِد

التخريج: 	•

1 - دمية القصر: 1/ 169

أبو فراس احلمداني   49

رك����اب����ي ق����ل����ق����ْت  م������ا  أن��������ت  َف������ل������وال   -  1

ري�������اح�������ي جن�������������ٍد  إل�������������ى  ه����������ّب����������ْت  وال 

ق���ب���ي���ل���ًة ب������ع������اَد  ش���ئ���ن���ا  إذا  وإّن�����������ا   -  2

جن�����دا أه�����ل�����ه�����م  دون  ع�������ج�������ااًل  ج����ع����ل����ن����ا 

ب���أرِض���ه���ا ح���ب���ي���ٌب  ����رن����ي جن�������ًدا  ُي����ذكِّ  -  3

أي�����ا ص���اح���ب���ي جن�������واَي ه����ل ي���ن���ف���ُع ال���ذك���ُر
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التخريج: 	•

1 - ديوان أبي فراس احلمداني: 17
2 - ن م: 198
3 - ن م: 39

أبو القاسم بكر بن املستعني   50

ي��ا ص��اح��ب البْك� ب���ذات اجل���رع���اِء  1 - ق���ْف 
��������������رِة وان��������ظ��������ر ت������ل������ق������اَء ج�������ان�������ب جن�����ِد

التخريج: 	•

دمية القصر: 514/1

أبو املؤيد املوفق أحمد املكي   51

رب�����ى جن���ٍد ف����ي  ب���ك���ى  أن  مل����ا  أب����ك����اَك   - 1
س���ح���اٌب ض���ح���وُك ال����ب����رِق م��ن��ت��خ��ُب ال���رع���ِد

َوال����ًه����ا ن���ح���و خ��������وارزم  ���ت م��ن��ه��ا  ت���ل���فَّ  - 2
ح����زي����ًن����ا ول����ك����ن أي������ن خ����������وارزم م�����ن جن���ِد

التخريج: 	•

1 - معجم البلدان: 397/2

أبومحمد اخلازن   52

جن������ٌد ف��������ه��������ذه  امل���������ط���������يَّ  ِح���������������ثَّ   -  1
ب��������ل��������َغ امل����������������دى وت�������������زاي�������������َد ال��������وج��������ُد

�����������ذا جن�����������������ٌد وس��������اك��������ُن��������ه��������ا ي�����������اح�����������بَّ
ل�����������و ك���������������ان ي�������ن�������ف�������ع ح�����������ّب�����������ذا جن��������ُد
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ُس�����ْع�����دى دي����������ار  س������ع������وَد  ح�����������ازوا   -  2
ورع������������������وا ج���������ن���������اَب ال�������ع�������ي�������ِش رغ���������دا

������ب������ا وق��������������ض��������������وا م����������������������������آرَب ل������ل������صِّ
ُم�����������������ْذ أب������������دل������������وا ب���������ال���������غ���������وِر جن�������دا

م����������ى س����������ك����������ن����������وا م������������ح������������اَّ ب����������ال����������دُّ
أض����������ح����������ى م������������ح������������ّاً ُم�������س�������ت�������ج�������ّدا

ع����������ط����������ف����������ت ع�����������������لَ�����������������يَّ ظ��������������ب��������������اؤُه
ا م����������اش����������ئ����������ت س�����������ال�����������ف�����������ًة وَق�����������������������دَّ

وش���������ف���������ي���������ُت َح������������������رَّ ال��������������وْج��������������ِد م����ن
ب�������������������رٍد س��������ق��������ى االك���������������ب���������������اَد ب�����������ردا

التخريج: 	•

1 - يتيمة الدهر: 330/3
2 - ن م: 236/3

أبو مطرف بن عمير   53

َم����ْت إل�����ى جن�����ٍد وه����ي����ه����اَت ح����رَّ ي���ح���نُّ   - 1
إل������ى جن���ِد ي����ع����ود  ال���ل���ي���ال���ي أن  ص���������روُف 

التخريج: 	•

1 - نفح الطيب: 305/1

أبو املظهر إسماعيل بن رافع األوسي   54

ق���ن���اب���ًا �����ْت  وش�����تَّ أك����اري����ًب����ا  َف����ح����لَّ����ت   -  1
ع�����ل�����ى ك�������ل ح���������يٍّ ب�������ني جن���������ٍد وس������اح������ِل
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التخريج: 	•

1 - شفاء الغرام باخبار البلد احلرام: 116/2

أبو معشر   55

ن���ح���ن ك����ّن����ا امل�����ل�����وَك م�����ن أه������ل جن���ٍد  - 1

م�����������اِء زم����������������ٌن ُج�����������زن�����������اه مب�������ي�������ل ال�����������ذِّ

التخريج: 	•

1 - شفاء الغرام: 116/2

أبو منصور بن الفضل   56

جن���ٍد أرض  م����ن  ال����ن����ج����اَة،  ال����ن����ج����اَة،   -  1

ب������وّج������ِد ال����������ف����������ؤاُد  ي�����ع�����ل�����َق  أن  ق������ب������َل 

ك����������م خ��������ل��������يٍّ غ�������������دا إل��������ي��������ه وأم�������س�������ى

ب���ه���ن���د او  ب�������ع�������ل�������وَة  ي�������ه�������ذي  وْه�����������������َو 

التخريج	•

1 - مثير العزم: 409/1

أبو منصور السمعاني   57

وع��������زٌّ جن����������ٍد  ع�����������������رارَة  ذك���������������رُت   -  1
ش������م������ي������ُم ال������������ع������������رارِة ب�������ع�������َد ال����ع����ش����ي

التخريج: 	•

1 - دمية القصر: ا842/2
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أبو النجم   58

وم�����ج�����ِد ع�������������ّزٍة  دوِر  أمِّ  وي�����������ُل   -  1
جن��������ِد ب��������������س��������������واِء  ث��������ق��������ي��������ٍف  دوِر 

التخريج: 	•

1 - ديوان أبي النجم: 154

أبو نخيلة   59

ي�����ص�����دُر رك�����������ٌب  ي����س����ت����ِخ����ف����ن����ك  ال   -  1
ُم��������غ��������وُر وال  مي�������ض�������ي  م�������ن�������ج�������ٌد  ال 

التخريج: 	•

- ابو نخيلة: 255

أبو هالل األسدي   60

واجل������ن������وُب ال��������ب��������وارُق  أش������اق������ْت������َك   -  1
وم���������ن ع������ل������وي ال���������ري���������اِح ل�����ه�����ا ه�����ب�����وُب

أت���������ت���������َك ب������ن������ف������ح������ٍة م���������ن ش������ي������ح جن������ٍد
ت��������ض��������وُع وال������������ع������������راُر ب������ه������ا م������ش������وُب

التخريج: 	•

1 - البيت األول في البلدان البن الفقيه: 482 والثاني في الزهرة: 

أبو يعلى محمد بن احلسن البصري   61

��ت��ي 1 - وإن������ي ع���ل���ى م����ا ب����ي ل���ي���ج���ذب ه��مَّ
إل������ى س���اك���ن���ي جن������ٍد م����ن ال����ش����وق ج������اذُب
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التخريج: 	•

1 - قرى الضيف: 199/5

أم حسام املرية   62

ت����راب����ِه وط�����ي�����ُب  �����ذا جن�������ٌد  ح�����بَّ َف����ي����ا   -  1

ه����واض����ب����ْه ب����ال����ع����ش����يِّ  ه�����َض�����ب�����ْت�����ُه  إذا 

ت���ن���ف���س���ْت م������ا  إذا  جن��������ٍد  َص�����ب�����ا  وري�����������ُح 

ض���ًح���ى أو س�����رت ج���ن���َح ال����ظ����ام ج��ن��ائ��ُب��ه

التخريج: 	•

1 - حماسة اخلالديني: 82

ابراهيم صادق   63

ه����واه����ا ُرب��������ى جن�������ٍد  م�����ن  َأش�������اق�������َك   -  1

وم�����������ن ن�������س�������م�������اِت ك�������اظ�������م�������ٍة ش������ذاه������ا

���������ه وج���������������������َدَك امل��������ك��������ن��������وَن ب���������رٌق ون���������بَّ

������ِة م�������ن ُرب������اه������ا ت���������أّل���������َق ف�������ي ال������ع������ش������يَّ

التخريج: 	•

1 - النجف في الشعر العربي: 32

ابراهيم بن هرمة   64

ل������َك ص����ادق����ًا ق���ل���ت���ُه  غ�����رائ�����ُب ش����ع����ٍر   - 1
وأع�����ل�����م�����ت�����ه رس�������م�������ًا ف�������غ�������اَر وأجن������������َدا
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األبيوردي   65

رب��������ٌع ال��������ع��������ام��������رّي��������ِة  وب�������ن�������ج�������ِد   -  1
ِب�����������������ُرب�����������������اُه ُت�������������ع�������������رُس األه�����������������������واُء

التخريج: 	•

ديوان األبيوردي: 131

���ي���ِح م���ن جن����ٍد ل��ن��ا وط���ُن 2 - مِب���ن���َش���ِط ال���شِّ
م����غ����ت����رُب ح���������نَّ  إال  ذك�������������راه  ت���������ِر  ل�������م 

التخريج: 	•

2 - ديوان األبيوردي: 48

َت���ظ���لُّ���ُه���ُم م����ن جن������ٍد  �����وال�����ُع  ال�����طَّ َم�������ِن   - 3
ع��������وَن أب����ا س�����م�����ُر ال����ق����ن����ا َأِن�������������������زاًرا ي��������دَّ

التخريج: 	•

3 - ديوان األبيوردي: 45

لها َن���َس���م���ْت  ��ب��ا  ال��صَّ ري�����ُح  إذا  َت��ه��ي��ُم   -  4
�����ِت َغ�����نَّ ال�����������������ُوْرُق  األي������ك������ّي������ُة  أو  ب����ن����ج����ٍد 

التخريج: 	•

4 - ديوان األبيوردي: 54

ال���ُع���ا م�����ن�����زاًل ح�����لَّ�����ِت  ب���ن���ج���ٍد  5 - حت������لُّ 
ب�������ه ف������اس������ت������ق������ّرْت ع��������ن��������َدُه واط�����م�����أن�����ِت

التخريج: 	•

5 - ديوان األبيوردي: 56
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ن��س��ي��ًم��ا ُرب�������ى جن������ٍد  م�����ن  وأْن�������َش�������ُق   - 6
ُي�����������غ�����������ازُل ف��������ي أب�������اط�������ح�������ه األق�������اح�������ي

التخريج: 	•

6 - ديوان األبيوردي: 83

ن��ط��اَق��ُه ح����ّل  اجل������وُد  ال���غ���م���اُم  م���ا  إذا   -  7
������ُه جن����ُد َف�������ُخ�������صَّ ب������ه جن��������ٌد وَم����������ن ض������مَّ

التخريج: 	•

7 - ديوان األبيوردي: 128

منهجًا العهَد  حتسب  ال  با  الصَّ نسيَم   -  8
ي����ت����ب����غ����دُد ال  ال������ن������ج������ديَّ  ال�������ه�������وى  ف���������إن 

التخريج: 	•

8 - ديوان األبيوردي: 111

ف����ي ح��واش��ي��� ال���ّص���ب���ا  9 - م���ن���ط���ٌق رّق��������ُة 
������������ِه ف������ل������و ك�����������ان ب������ق������ع������ًة ك�����������ان جن������دا

التخريج: 	•

9 - ديوان األبيوردي: 121

أحمد البرمكي   66

من���ي���ره���ا م������اي������زال  دم���������ٍع  م������واط������ُر   -  1
س����ح����ائ����ُب حت�����دوه�����ا ب������واس������ُم م�����ن جن����ِد

التخريج: 	•

1 - ذيل مرآة الزمان: 4 /150
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أحمد احلفظي   67

ُطْفُت في األرض أعوامًا وخضُت ملا 1 - قد 
ف���ي���ه���ا ب�����ح�����ورًا ع���ل���ى ال����ب����اب����ور وال���س���ف���ِن

س���ب���ع���ون ش�����ه�����رًا ب�������أرض ال���������روم ك���ام���ل���ًة
وم����ث����ل����ه����ا م�������ن رب���������ى جن���������ٍد إل���������ى ع�������دِن

التخريج	•

1 - الشعر في اجلزيرة العربية: مجلة العرب: س10، ج6 - 5: 588

أحمد بن الفضل البغدادي   68

1 - أي����ا َع���لَ���َم���ي جن����ٍد ه����ِل اْخ���ض���رَّ ب��ع��دن��ا
م������رات������ُع ك�������ان ال����ع����ي����ُش ف���ي���ه���ن أخ����ض����ُر

التخريج: 	•

1 - املقتطف من أزاهر الطرف: 129/1

أحمد بن مسعودبن أبي مني   69

1 - وُع����وَج����ا رق������اَب ال��ع��ي��ِس ف��ي��ه��ا ع��ش��ي��ًة
ل���ن���ب���ك���ي ب���ه���ا ع�����ص�����رًا ت�����وّل�����ى ع���ل���ى جن���ِد

التخريج: 	•

1 - سمط النجوم العوالي: 449/4

ن���ش���ٌر ف�����ض�����اَع  ال����ق����ب����وُل  وه���ي���م���ن���ِت   -  2
واخُل���������زام���������ا جن����������ٍد  ش������ي������ِح  ع�������ن  روى 

التخريج: 	•
2 - سمط النجوم العوالي: 452/4
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األحوص   70

س���وي���ق���ٍة ب����ن����ع����ِف  أو  ب�����خ�����اٍخ  حت�������لُّ   -  1
جن����ِد أو  ت�����ه�����ام�����َة  أو  ب����ب����ي����ٍش  ورح������ل������ي 

التخريج: 	•

1 - ديوان األحوص: 121

األخطل   71

1 - وي���ا َم����نَّ ع���ن جن���ِد ال���ُع���ق���اِب وي���اَس���َرْت
��ج��ِب ب��ن��ا ال��ع��ي��ُس ع��ل��ى ع�����ذراَء داِر ب��ن��ي ال��شَّ

جن����ٍد ب���������أرض  احل����م����ي����َر  ي�������زّج�������وَن   -  2
وم�����������ا ل��������ُه��������ُم ِم��������������َن األم��������������ر اخل�������ي�������اُر

ح������وِب ك��أمن��ا ال������رَّ 3 - ط�����وال�����ُع م����ن جن�����ِد 
َح�����واِم�����ا ن����خ����ًا  ب�����األظ�����ع�����اِن  اآلُل  رم������ى 

التخريج: 	•

1 - ديوان األخطل: 24
2 - ديوان األخطل: 122

3 - ن م: 30

األخيل العجلي   72

����ي����ه����ا وق�����د ح������اَل دون���ه���ا 1 - وك���ي���ف ُأرجِّ
ض�����َن م������ن جن����ِد �������ي�������ٌر وأج��������ي��������اٌل ت�����ع�����رَّ مُنَ

التخريج: 	•

1 - مجلة املورد)قصائد نادرة(: 271
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األرجاني   73

ُم����دب����ًرا 1 - ف���ي���ال���ي���َل جن�����ٍد م����ا ص���ب���اُح���َك 
ول���������ك���������نَّ ف���������ي ال���������غ���������ور ف������ي������ك ت���س���م���ى

2 - وم�����ا ع����ط����رْت جن������ًدا َص���ب���اه���ا، وإمن����ا
س��������رى، وه������و م�����ج�����روٌر ع���ل���ى أث������ر امل�����رط

3 - َس����رْت وَص��ب��ا جن���ٍد م��ًع��ا م��ن ع��راِص��ه��ا
ِم����ْرط����ه����ا ب������اع������ط������اِف  إال  ع����ب����ق����ت  ف����م����ا 

ب���ن���ظ���رٍة أع��������ام جن������ٍد  إل������ى  رم�����ي�����ُت   - 4
وق���������د َدرس���������������ْت م����ن����ه����ن ت�����ل�����ك امل�����ع�����ال�����ُم

5 - ي���ا أخ����ا ال����غ����وِث، وم����ا ال����غ����وُث س��وى
اع����ت����زام����ا ب����ال����ن����ج����د  ال�������غ�������وُر  ي�����ك�����فَّ  أن 

6 - أش����ت����اُق جن�����ًدا ك��م��ا أش����ت����اُق س��اك��َن��ُه
وه����������ل حِل�������������يٍّ ف���������������ؤاٌد م��������ا ل��������ه ش����ج����ُن

التخريج: 	•

1 - ديوان األرجاني: 1218
2 - ن م: 851
3 - ن م: 881
4 - ن م: 124

5 - ن م: 1327
6 - ن م: 1415

األصم الفزاري   74

م���ؤت���ش���ٍب غ�����ي�����ُر  ������َك  ع������مِّ اب���������َن  إّن   -  1
ورُق ال���������راي���������ة  حت��������ت  ت�����س�����اق�����ط  إذا 
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رج������ًا ت���������روا  أن  م������ن  ������ُك������ْم  نَّ َي������غ������رَّ ف������ا 

م������ن أه��������ل جن��������ٍد ع����ل����ي����ه ث������وُب������ه اخَل������ِل������ُق

التخريج: 	•

1 - اللهو واملاهي: 

األعشى   75

وق�����وُل�����ُه َت�����������روَن  ال  م�����ا  ي�������رى  ن����ب����يٌّ   -  1

أغ������������اَر لَ�����ع�����م�����ري ف������ي ال������ب������اد وأجن��������دا

جن��������ًدا َن����������ُح����������لَّ  ل��������م  َف�����ل�����ي�����َت�����ن�����ا   -  2

ول��������ي��������َت��������ُه��������م ق��������ب��������َل ت�������ل�������ك غ����������������ادروا

التخريج: 	•

1 - ديوان األعشى الكبير: 135

2 - ديوان األعشى )صادر(: 72

أعشى همدان   76

َب���������دا إذ  ُم��������َق��������لَّ��������َده��������ا  ك��������������أنَّ   -  1

������������ذُر واجل��������وه��������ُر ب�����������ِه ال����������������درُّ وال������������شَّ

ُم�������������َق�������������لَّ�������������ُد أدم������������������������������اَء جن�����������دّي�����������ٍة

َي������������ع������������نُّ ل��������ه��������ا ش�����������������������ادٌن أح�������������������َوُر

التخريج: 	•

1 - الصبح املنير)أعشى همدان(: 337
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األفوه األودي   77

ب����ط����َن جن����ٍد ع���ل���ي���ك���ْم  وا  َس������������دُّ ُه��������ُم   -  1
اِت اجُل��������َب��������اب��������ِة وال����ه����ض����ي����ِب َوَض����������������������رَّ

التخريج: 	•

1 - ديوان األفوه األودي: 61

اإلمام سليمان التالعي   78

1 - أح�����نُّ ال����ى جن����ٍد وم����ن ح����لَّ ف���ي جن��ِد
وم�������اذا ال������ذي ي��غ��ن��ي ح��ن��ي��ن��ي مب����ا ُي���ْج���دي

التخريج: 	•

1 - احملاضرات في اللغة واألدب: 

امرؤ القيس   79

ب���ط���َن ن��خ��ل��ٍة 1 - ف���ري���ق���اِن م��ن��ه��م ج�������ازٌع 
وآخ�������������ُر م����ن����ه����م ق�������اط�������ٌع جن���������َد ك����ب����َك����ِب

التخريج: 	•

1 - ديوان امرىء القيس) املعارف(: 43

األمير أبو احلسن علي بن املستظهر   80

��ت��ي ب��أح��بَّ أي�����ا جن������ُد، ح����ّي����اك احَل�����َي�����ا   - 1
ب����ه����م ك����ن����ت ك�����ال�����ف�����ردوس زي�������ن ن�����ح�����وِرِه

ألن������ُه إال  ال�������ري�������ِح  ُع������������رُف  ط��������اب  وم��������ا 
أص������������اب ع������ب������ي������رًا م�����ن�����ك ع�����ن�����د ع�����ب�����وره
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التخريج: 	•

1 - خريدة القصر )قسم شعراء العراق(: 1158

أمين بن خرمي األسدي   81

وص����������وٌم م�������ك�������اب�������رٌة  ن��������ه��������ارُك��������ُم   -  1
ول��������ي��������ل��������ك��������ُم ص��������������������اٌة واف��������������ت��������������راُء

َوِل����������ي����������ُت����������ْم ب��������ال��������ق��������رآن وب������ال������ت������زّك������ي
ال��������ب��������اُء ذاك  ف�������ي�������ك�������ُم  ف�����������أس�����������رَع 

ب������ك������ى جن������������ٌد غ���������������داة غ������������ٍد ع����ل����ي����ك����ْم
وم�������������ّك�������������ُة وامل�����������دي�����������ن�����������ُة واجل���������������������واُء

التخريج: 	•

1 - األغاني: 334/20

البحتري   82

وغ���ائ���ًرا جن�����ًدا  األرَض  ��ى  ت��ق��صَّ ث���ن���اٌء   -  1
وس��������ارت ب����ه ال����رك����ب����اُن ش����رًق����ا وَم����غ����ِرب����ا

جن���ٍد أرُض  ف���أش���رق���ْت  ي���س���ري  ج�����اء   -  2
ل����������ُس����������راُه وواَص�������������������َل ال������غ������ي������ُث جن�����دا

َق�������درِه دون  أق������دارُه������م  ����َض����ٌة  ُم����خ����فَّ  -  3
ك���م���ا ان���خ���ف���َض���ت ُس���ف���ل���ى ت���ه���ام���َة ع����ن جن���ِد

���ب���ا م����ن جن��د 4 - ج������اءت ب���ه���ا ري������ُح ال���صَّ
ف������ان������ت������ث������رْت م�����ث�����ل ان�������ت�������ث�������اِر ال�����ِع�����ق�����ِد

ُم����ن����ِج����ٍد �������َد  ت�������أبَّ ق������د  رب���������ٍع  آي�����������اُت   -  5
�������َل ُم�����ت�����ِه�����ِم وُح������������������دوُج ح���������يٍّ ق�������د حت�������مَّ
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����َل ع��ن��ه��ا م���ن���ج���ٌد م����ن خ��ل��ي��ِط��ه��م 6 - حَت����مَّ
َل ُم���ت���ِه���م���ا اط�����������اَع ال������ه������وى ح����ت����ى حت�����������وَّ

التخريج: 	•

1 - ديوان البحتري: 56
2 - ن م: 222
3 - ن م: 118
4 - ن م: 35
5 - ن م: 79

6 - ن م: 229

بديع الزمان الهمداني   83

جن��������ًدا ال����������ق����������وُم  ان�������ت�������َح�������ى  مل��������ا   -  1
ع������������ل������������ى امل��������������������ه��������������������ارى م������������ه������������ارا

التخريج: 	•

1 - ديوان بديع الزمان الهمداني: 74

بشار بن برد   84

1 - ع����اف����وا امل�����ن�����ازَل م����ن جن�����ٍد وس���اك���ِن���ِه
��������ٍة َع�������َم�������دوا ف�����م�����ا درَي����������������ُت ألن���������ي ِط��������يَّ

2 - أم���ا س��م��ع��َت مب���ا ق���د ش���اع ف���ي ُم��َض��ٍر
وف��������ي احل����ل����ي����ف����نِي م������ن جن��������ٍد وق����ح����ط����اِن

التخريج: 	•

1 - بشار بن برد: 278/2
2 - ن م: 4/ 205
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بلعاء بن قيس   85

ط���ف���ي���ٌل ل����ي����ل����ى  أب���������و  أي�������دُع�������ون�������ي   -  1

وي�������ه�������دي ل�������ي م�������ع ال�����ق�����ل�����ِص ال����ك����ام����ا

أت����������وِع����������ُدن����������ي وأن�����������������َت ب�����ب�����ط�����ن جن������ٍد

ت�����ه�����ام�����ا وال  أخ��������������������اُف  جن��������������ٌد  ف����������ا 

وط�������ف�������ن�������ا جن�����������دَك�����������ْم ح�������ت�������ى ت�����رك�����ن�����ا

������ج������ِد ن���ح���س���ُب���ه���ا س���خ���ام���ا ح������������زوَن ال������ّنّ

التخريج: 	•

1 - املنمق من أخبار قريش: 117

البهاء زهير   86

م���غ���رٍم م�����ام�����ِة  ع�����ن  ع���������اذُل  وإل�����ي�����َك   - 1
أجن���������دا إال  اُل  ال�������������ع�������������ذَّ أت���������ه���������َم  م���������ا 

خ��������ص��������رُه ي�����������ا  ردف����������������������ُه  ي�����������ا   -  2
ت������ه������ام������ه أو  ب��������ن��������ج��������ٍد  ل������������ي  َم����������������ن 

التخريج: 	•

1 - ديوان البهاء زهير: 71
2 - ن م: 244 وخزانة األدب: 150/1

بهاء الدين العاملي   87

َس����لَ����ْم ذي  م����ن  س�����رى  ري�������ٌح  ح����ّب����ذا   -  1
ع���������ن رب������������ى جن���������د وس���������ل���������ٍع وال������ع������ل������ْم
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التخريج: 	•

1 - الكشكول: 149/1

بهلول بن الغطريف   88

ُم���ل���َق���ى ال���ل���ي���ل  وس����ج����ُف  مل����ع����ْت  اذا   -  1
أن�������������������ارْت م������ث������ل م��������ا م�������ت�������َع ال������ن������ه������اُر

ول����������و ن�����ف�����ح�����ت�����َك م��������ن ه������ض������ب������اِت جن�����ٍد
وب�����������ار َم��������ط��������ل��������ب��������ِه  دون  وب��������ي��������ت��������ك 

التخريج: 	•

1 - احلماسة البصرية: 254/2

البوصيري   89

اخ��ت��اف��ه��ا ال��ش��دي��د  األرض  ع��ل��ى  مت���رُّ   -  1
ب����ه����ا جن����ُد ي������غ������وُر  أو  غ������������وًرا  ف���ت���ن���ج���د 

2 - وي�����ا ط���ي���َب ت��ش��ب��ي��ه��ي ب��ط��ي��ب��َة الن��ث��َن��ى
وال جن����ُد غ����������وٌر  ع����ن����ك  ل����س����ان����ي  ع������ن������اُن 

التخريج: 	•

1 - البوصيري:  ]                   [
2 - م ن:          ]                   [

تاج الدين   90

أع����ائ����دٌة م����ن جن������ٍد  ال����ب����رق  وي����س����أل   - 1
أي�����اُم�����ه ال����ب����ي����ُض وال����ع����ي����ُش ال��������ذي ذه���ب���ا
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التخريج: 	•

1 - مرآة الزمان: 158/3

التاج شقير املصري   91

َب����ُع����دْت وإن  م����ن جن�����ٍد  دي�������ارك  ح���ت���ى   -  1

َق����ُرب����ا وإن  ق���ل���ب���ي  م�����ن  ف����م����غ����ن����اَك  ع����ّن����ي 

التخريج: 	•

1 - املقتطف من أزاهر الطرف: 178

التهامي   92

أرض جن���ٍد م����ن  دم���ش���ق  ف����ي  زارن�������ي   -  1

ل��������ك ط�������ي�������ٌف س�������������َرى ف������ف������ّك������ك أس��������ري

واج���ت���ل���ي���ن���ا ب����������دوَر جن�������ٍد ب���������أرض ال����ْش�����

�������َش������ام ب����ع����د ال��������ُه��������دوء ب������������درًا َف�����ب�����درا

التخريج: 	•

1 - ديوان التهامي: 46، 47

تويت   93

امل�����ت�����ط�����ّرِف ل����َق����ل����ب����ِك  ج�����ال  ل�����ل�����رِّ ال   -  1
َت�����������ذِرُف ب���������رَق جن�������ٍد  َت���������َر  إن  وال�������ع�������نُي 

التخريج: 	•

1 - األغاني: 180/23
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جحدر   94

جن�����ٍد ن������خ������ات  ج���������اوزمت���������ا  اذا   -  1
وأودي���������������������ة ال�������ي�������م�������ام�������ِة ف�����اْن�����ع�����ي�����ان�����ي

التخريج: 	•

1 - البداية والنهاية: 126/9 وشعراء أمويون: ق185/1 وفيه سعفات هجر

جران العود   95

جن�����ٍد ب�����ش�����ع�����اب  ج�������ي�������رًة  وك�������ّن�������ا   -  1
ف��������ح��������ّق ال��������ب��������ني وان�������ق�������ط�������ع اجل���������������واُر

2 - ول���ي���س���ت ب����أدن����ى م����ن ص��ب��ي��ر غ��م��ام��ٍة
�����ُف ب������ن������ج������ٍد ع�����ل�����ي�����ه�����ا الم���������������ٌع ي�����ت�����ك�����شَّ

التخريج: 	•

1 - منتهى الطلب: 43/1
2 - ديوان جران العود: 18

جرير   96

ت���ه���ام���ٍة وغ�����������وَر  جن���������دًا  ل����ن����ا  وإّن   -  1
ن�����س�����وُق ج�����ب�����اَل ال�����ع�����زِّ ُش�����ّم�����ًا ه���ض���اُب���ه���ا

ب���ن���ج���ٍد ح�����ًم�����ى  أع���������زَّ  م�����ن  س���ت���ع���ل���ُم   -  2
وأع��������ظ��������ُم��������ن��������ا ب���������غ���������ائ���������رٍة ه�����ض�����اب�����ا

ب����ن����ج����ٍد ل����ي����ل����َت����ن����ا  ب������ال������ي������ِت  ف�����م�����ا   -  3
ودم��������������ُع ال������ع������ني ي������ن������ح������دُر ان�����ِس�����ك�����اب�����ا

����������ُر أه���������������َل جن������ٍد  َك م���������ا ت����������ذكَّ أج��������������������دَّ
وَح��������ّي��������ًا ط����������اَل م������ا ان������ت������ظ������روا اإلي�����اب�����ا
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ب����ل����ى َف���������ارَف���������ضَّ دم�������ُع�������َك غ�����ي�����َر َن��������زٍر

����ب����اب����ا ��������َرِب ال����طِّ ك�����م�����ا ع������ّي������ن������َت ب��������ال��������سَّ

أه���������ُل جن����ٍد م����������زاري  ع�����ن  ت����ب����اع����َد   -  4

رك�����اب�����ي ُخ���������ُش���������ٍن  ب����������ذي  َم���������������ّرت  إذا 

جن���ٍد ح�����م�����اُم  احل������م������اُم  ط���������ِرَب  إذا   -  5

ن������ع������ى ج�������������اَر االق���������������������ارِع واحُل���������ت���������اِت

ه���ا َت���ُع���دُّ 6 - ف���م���ا ل�����َك ف����ي جن�����ٍد ح����ص����اٌة 

وم�������ا ل�������َك ف������ي َغ������������وَري ت����ه����ام����َة أب�����َط�����ُح

7 - مي���ي���ُل ح��ص��ى جن����ٍد ع��ل��ي��َك ول����و ُت���رى

ق������ت������َك األب��������اِط��������ُح  ب��������غ��������وريَّ جن���������ٍد غ������رَّ

ب����ع����د جن����ٍد ت�����ه�����اَم�����َة  ح����م����ى  أب����ح����ت   -  8

وم�����������ا ش��������������يٌء َح��������َم��������ي��������َت مب�����س�����ت�����ب�����اِح

ل������ُك������م ش���������مُّ اجل�������ب�������ال م�������ن ال�������رواس�������ي

وأع��������ظ��������ُم س�����ي�����ل ُم������ع������َت������ل������ِج ال������ِب������ط������اِح

ه���ن���ٍد ب����ع����د  ه����وي����ت����ك  ق������د  أخ�������ال�������َد   -  9

َف�����ش�����ّي�����ب�����ن�����ي اخل�����������وال�����������ُد وال�������ه�������ن�������وُد

ه��������������ًوى ب������ت������ه������ام������ٍة، وه����������������ًوى ب����ن����ج����ٍد

�������ج�������ود َف�����ب�����لَّ�����ت�����ن�����ي ال�������ّت�������ه�������ائ�������ُم وال�������نُّ

10 - ف���ا ت���ن���ُظ���را م���ن ن���ح���ِو أع����ُم����ِق داب����ٍق

ول�����ك�����ن ال��������ى جن��������ٍد وأّن������������ى ت��������رى جن����دا

َم����ا وت����ك����رُّ ح����م����اي����ًة  ج���م���ع���َت  ول����ف����د   -  11

َم���������ن غ���������ار ي�����ع�����ل�����ُم�����ُه وَم�����������ن ق�������د أجن�������دا
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ث����رى جن����ٍد وب���ال���غ���وِر ح��اج��ٌة ُأح������بُّ   - 12

ف�����غ�����اَر ال�����ه�����وى ي����اع����ب����َد ق�����ي�����ٍس وأجن�������دا

ل��ك��ُم ف���م���ا  ع����ن جن�����ٍد  ن���ف���ي���ُت���َك  إن�����ي   - 13

جن��������ٌد وم��������ا لَ����������َك م������ن غ��������ورّي��������ِه ح����َج����ُر

وأه��������ُل جن���ٍد ال�����ع�����راق  أه�������ُل  ب���ك���ى   -  14

ع�����ل�����ى ع�������ب�������ِد ال������ع������زي������ز وَم�������������ن ي�����غ�����وُر

َخ����ْزي����ًة ل����ل����ف����رزدِق  ب���ن���ج���ٍد  أش����اَع����ت   -  15

وغ�������ارت ج����ب����اُل ال����غ����ور ف����ي َم�����ن َي���غ���وُره���ا

جن������دّي������ٍة ع������ص������اب������ٍة  درُّ  ل�����ل�����ه   -  16

ت������������رك������������وا س����������������������������وادَة وَم����������������������������َرارا

17 - ح��ّل��وا األج�����ارَع م��ن جن���ٍد وم���ا ن��زل��وا

����لَ����ُع ����ي����ت����وُن وال����سَّ أرض��������ًا ب���ه���ا ي���ن���ب���ُت ال����نَّ

ف��إن��ن��ي روي����������دًا  ����ي  ح����نِّ ل���ه���ا  ف���ق���ل���ت   -  18

ال��������ى أه��������ل جن��������ٍد م������ن ت������ه������اَم������َة ن��������ازُع

19 - ق���د ك��ن��ُت أه����وى ث���رى جن���ٍد وس��اك��َن��ُه

ف����ال����غ����وُر غ��������ورًا ب����ه ُع����س����ف����اُن ف���اجُل���َح���ُف

جن����ٍد ب�����ب�����اد  ت�����س�����ْر  ل������م  ك�����أن�����ك   -  20

ول�������������م ت������ن������ظ������ر ب���������ن���������اظ���������رِة اخل������ي������ام������ا

س�����م�����ع�����ت ح�������م�������ام�������ًة ط���������رب���������ْت ب����ن����ج����ٍد

������َة ي����اَح����م����ام����ا ف�����م�����ا ِه�������ج�������َت ال������َع������ِش������يَّ

���َك ل���و ي��س��اِع��ُف��َك ال��ه��وى 21 - ق���د ط���ال ح���بُّ

جن�������������دًا وأن����������������َت ب�����ن�����خ�����ل�����ت�����نِي ُت�����ه�����ام�����ى
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م���ام���ًة س��م��ع��ُت��م  جن������ًدا  ن����زل����وا  إذا   -  22
ه����اش����ِم آِل  أو  األع�������ي�������اِص  م�����ن  ب����ج����م����ٍع 

�����ي َم��ن��اِس��َم��ه��ا �����ٌب َدمَّ َت���خ���ذي ب��ن��ا جُنُ  - 23
ان�����ا اًن����������ا ف�����ح�����زَّ ن������ق������ُل احل���������زاب���������يِّ ِح����������زَّ

ت�����رم�����ي ب����أُع����ي����ن����ه����ا جن����������ًدا وق��������د ق��ط��ع��ت
وح���������اِن ُص�����ّوان�����ا �����ل�����وَط�����ِح وال���������رَّ ب�����ني ال�����سَّ

ب��ال��غ��وِر ح��اج��ًة أّن  ال��ل��ه أش��ك��و  إل���ى   - 24
ِل���ي���ا ب������دا  أب������َص������رُت جن�������ًدا  إذا  وأخ���������رى 

التخريج: 	•

1 - شرح ديوان جرير: 79
2 - ن م: 54
3 - ن م: 64
4 - ن م: 76
5 - ن م: 84

6 - ن م: 114 
7 - ن م: 1034

8 - محاضرات األدباء: 334/1 واحلماسة البصرية: 176/1
9 - شرح ديوان جرير: 161

10 - ن م: 141
11 - ن م: 183
12 - ن م: 185
13 - ن م: 262
14 - ن م: 226
15 - ن م: 271
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16 - ن م: 276
17 - ن م: 355
18 - ن م: 360
19 - ن م: 262
20 - ن م: 38

21 - ن م: 522
22 - ن م: 565
23 - ن م: 596

24 - ن م: ]         [

جمال الدين محمد   97

1 - م���ا ض����رَّ ج���ي���راُن جن����ٍد ح��ي��ث��م��ا ب��ع��دوا

ل������و أن�����ه�����م وج�����������دوا ل������ي م����ث����ل م������ا أج������ُد

وَم�����������ن أب�����������اح أله���������ل ال�����دم�����ن�����ت�����ني دَم�������ي

ق�����ود وال  م�����ن�����ه�����م  الدّي������������������ٌة  ف�������ي�������ه،  م��������ا 

التخريج: 	•

1 - العقود اللؤلؤية: 65/1

جميل بثينة   98

تكن وإن  ف������ؤادي  غ������ارْت  إذا  ي���غ���ور   -  1

ب����ن����ج����ٍد َي�����ِه�����م م����ن����ي ال�������ف�������ؤاُد ال�������ى جن����ِد

أت�����ي�����ُت ب���ن���ي س����ع����ٍد ص���ح���ي���ح���ًا ُم���َس���لَّ���ًم���ا

وك��������ان س�����ق�����اَم ال����ق����ل����ِب ح������بُّ ب���ن���ي س��ع��د
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2 - وأن�����ت ام������رٌؤ م���ن أه�����ِل جن����ٍد وأه��ُل��ن��ا

ُر ت�������ه�������اٌم ف�����م�����ا ال�������ن�������ج�������ديُّ وامل�������َت�������غ�������وِّ

جن���ٍد أرض  م�����ن  ري����ح����ك����ْم  ������ْت  وه������بَّ  -  3

ن�����س�����ي�����م�����ًا ش������ي������َب ب�����امل�����س�����ك ال�����َف�����ت�����ي�����ِق

التخريج: 	•

1 - ديوان جميل بثينة: 21
2 - ن م: 28

3 - ن م: 

احلاجر احللبي   99

1 - بحقِّ ال��ه��وى ي��ا سعُد أس��ع��ْد أخ��ا وْج��ٍد
جن��د ف�����ي  اأُلب�������ي�������رق  ذاك  ب����ي����ال����ى  وم���������ْل 

ألس�����������������أَل ع���������ن ق�����ل�����ب�����ي ف������ث������م ت�����رك�����ت�����ُه

ي����ب����دي وال  ي����ع����ي����د  ال  غ��������������راٍم  أس�������ي�������َر 

التخريج: 	•

1 - بغية الطلب: 4539/1

احلاجري   100

ْت رح��الَ��ه��ا 1 - ح�����راٌم ع��ل��ى األظ���ع���اِن ش�����دَّ

ال��������ى غ����ي����ر جن��������ٍد واألح���������ّب���������ُة ف������ي جن����ِد

ب����ن����ج����ٍد أع������لِّ������ُل������ه������ا  ح�������������اٍد  أال   -  2

ف���ي���ن���ق���ص م������ا ب����ه����ا م������ن ف������������ْرِط ال�����وج�����ِد
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دل������ي������ٌل جن�����������ٍد  إل�����������ى  �����ت�����ه�����ا  َت�����ل�����فُّ  -  3
جن������ِد ب���������������أرض  ال����������غ����������رام  أن  ع������ل������ى 

��ب��ا ن���س���ي���َم ال��صَّ ي����ا  ���ج���َت وْج�������دي  َه���يَّ  - 4
م����رح����ب����ا ف������ي������ا  جن�����������ٍد  م��������ن  ك������ن������ت  إن 

جن����ٍد م������ن  أن�����ه�����ا  ف����ع����ل����م����ُت  ������ْت  ه������بَّ  -  5
ن���������ِد ري���������������ٌح ن�����س�����ي�����م�����ه�����ا أري������������������ُج ال���������رَّ

التخريج: 	•

1 - ديوان احلاجري: مخطوط/9
2 - ن م: /9
3 - ن م: /9

4 - الكشكول: 221/1
5 - ن م: 225

احلادرة   101

1 - ون���ح���ن َم��ن��ع��ن��ا م����ن مت���ي���ٍم وق�����د ط��غ��ْت
����ن����ه����ا جن����ُد م������راع������ي امل��������ا ح����ت����ى َت����ض����مَّ

التخريج: 	•

1 - ديوان احلادرة: 94

احلسام األحدب   102

امل����ن����ازُل ش���ج���ت���ك  أم  جن�����ٌد  أه����اج����ك   -  1
ف������أك������ن������اُف س�����ل�����ٍع ف�����ال�����ل�����وى ف����امل����ع����اق����ُل

التخريج: 	•
1 - املسالك: 245/16
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حسان بن ثابت   103

َي�����ُرع�����ُك�����م أل�������م  ال�����ب�����ن�����نِي  ُأمِّ  ب����ن����ي   -  1
وأن���������ت���������م م���������ن ذوائ��������������������ِب أه��������������ِل جن������ِد

��������َم ع�����������ام�����������ٍر ب���������أب���������ي َب�����������������راٍء ت��������ه��������كُّ
ِل��������ُي��������خ��������ِف��������َرُه وم�����������ا خ�������ط�������ٌأ َك������َع������م������ِد

ل���ه���ْم ك������ان  ث������ّم  ي������وم جن������ٍد  2 - وغ�����������زوٌة 
����َف����ُل م�����ع ال������رس������وِل ب���ه���ا األس����������اُب وال����نَّ

التخريج: 	•

1 - ديوان حسان بن ثابت: 69
2 - البداية والنهاية 436/5 

احلسن بن محمد البارع   104

ن���ي ت���ه���زُّ إل����ي����ك����ْم  جن������ٍد  َص�����َب�����ا  وإنَّ   -  1
ك����م����ا اه�����ت�����زَّ ِم�������ن م�������ّر ال���ن���س���ي���م ق���ض���ي���ُب

التخريج: 	•

1 - بغية الطلب: 2764/6

 احلسن بن منصور   105

ي�����ا أه�����ي�����َل احل��������يِّ م�����ن جن������ٍد ع��س��ى  - 1
َت���������ُب���������روا ق������ل������َب أس�������ي�������ٍر م�������ن ج���������راِح

التخريج: 	•

1 - أعيان العصر وأعوان النصر: 254/2
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احلسني بن مطير األسدي   106

وْج�������دا وه����ّي����ج����ت  ع����ل����ي����َك  َب�������ك�������َرْت   -  1
ُه���������������وُج ال�����������ّري�����������اِح ف�����������أذك�����������َرْت جن�����دا

ُذِك�����������������َرْت إذا  ش�������������وٍق  ِم����������ن  أحِت���������������نُّ 
جَن�����������������ٌد وأن�����������������ت ت�������رك�������َت�������ه�������ا ع������م������دا

التخريج: 	•

1 - شعر احلسني بن مطير األسدي: 49

احلطيئة   107

ه��ن��ُد َه�����َج�����دوا  ب���ع���دم���ا  ط���َرق���ت���ن���ا  أال   -  1
وق������د س��������ْرَت خ���م���س���ًا وات����������أبَّ ب���ن���ا جن���ُد

ه���ن���ُد ب����ه����ا  وأرٌض  ه�����ن�����ٌد  ح������ّب������ذا  أال 
وه����ن����ٌد أت�����ى م����ن دون����ه����ا ال�����ن�����أُي وال���ُب���ع���ُد

التخريج: 	•

1 - ديوان احلطيئة: 29

حفص الصليحي   108

��ب��ا 1 - أق�����ول حل��ل��م��ي ال ت��زع��ن��ي ع���ن ال��صِّ
ال����غ����وان����ي����ا ع�����ل�����يَّ  ت�����ذع�����ر  ول����ل����ش����ي����ِب ال 

ط���ل���ب���ُت ال����ه����وى ال������ع������ذريَّ ح���ت���ى وج����دُت����ُه
وص��������ّي��������رُت ف������ي جن��������ٍد ل������ه م������ا ك���َف���ان���ي���ا

التخريج: 	•
1 - تاريخ املستبصر: 86
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احلكم بن صخر الثقفي   109

وأه����ل����ِه جن������ٍد  ن���ح���و  ق���ف���ل���ن���ا  م�����ا  إذا   -  1
َف��ح��س��ب��ي م����ن ال���دن���ي���ا ال���ق���ف���وُل إل�����ى جن���ِد

التخريج:	•

1 - عيون األخبار: 29/4وفي نهاية األرب: 44/3 منسوًبا الى امرأة من مزينة

احلمدوني   110

رف����������ِوِه ف������ي  ال���������ّرف���������اُء  أت������ه������َم  إن   -  1
م������ض������ى ب���������ه ال�������ت�������م�������زي�������ُق ف���������ي جن������ِد

التخريج: 	•

1 - زهر اآلداب: 1118/4

احلموي   111

1 - واش�����ت�����اُق م����ن جن�����ٍد م���ع���ال���َم رب��ِع��ه��ا
ب����ى ال���ع���اط���ر امل��ج��ن��ى وم����ن ن��ب��ت��ه��ا زه�����َر ال����رُّ

جن�����ِد م�������ن  احل������م������ى  ول���������ي���������اِل  ال   -  2
ال ح����ّل����ت ع�����ن ع����ه����دي ووج����������دي وج�����دي

وه��������ّب��������ْت ِع����������������������ْرٌق  ف�������������اح  م����������ا   -  3
َص�����������������ًب�����������������ا ب���������������أك���������������ن���������������اِف جن�����������ِد

احل����م����ى مُي�������ن�������ى  ع��������ن  ه����������بَّ  م��������ا   -  4
������������ب������������ا م����������������ن جن�����������ِد ري���������������������ح ال������������صَّ

���ب���ا ال���صَّ ن���س���ي���َم  ي����ا  5 - ه���ي���ج���َت وج�������دي 
م����رح����ب����ا ف������ي������ا  جن�����������ٍد  م��������ن  ك������ن������ت  إن 
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التخريج: 	•

1 - ديوان النفحات األدبية: 36
2 - ن م: 61
3 - ن م: 66

4 - ن م: 288
5 - ن م: 228

حميد بن ثور    112

وأجن���������دا ي����ب����ت����غ����ي  ف����ي����م����ا  أت�������ه�������َم   -  1
ح������ت������ى أت�������ي�������ت امل�����ص�����ط�����ف�����ى م�����ح�����ّم�����دا

م���ري���ع���ًة ب����������اًدا  م�����ن جن�������ٍد  ل�����ت�����درك   -  2
وب����ي����ض����ًا ك������غ������زالِن ال������ّص������رمي ال����ك����وان����ِس

جن������ٍد ب������ع������د  ك������ن������ان������ة  ل�������ن�������ا  وب�������دَّ  -  3
غ������م������ى ح������م������ى ت�������ه�������ام�������َة وال�����ه�����ي�����ام�����ا

ت���ه���ام���ة أه���دي���ت ت����دلَّ����ت م����ن  4 - ع�������روٌض 
ل����ن����ج����ٍد ف����س����اح ال������ب������رُق م���ن���ه���ا وأْت����َه����م����ا

التخريج: 	•

1 - ديوان حميد بن ثور: 121
2 - ن م: 78

3 - ن م: 286
4 - ن م: 270

احليص بيص   113

َم����������ْرَو جن���ُد 1 - ح������يِّ جن�������ًدا وأي�������ن م����ن 
إمن�������������ا ي�������ب�������ع�������ُث ال��������ت��������ح��������ّي��������َة وْج�������������ُد
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التخريج: 	•

1 - ديوان احليص بيص: 214

اخلرازة العامري   114

����ا ف����رمَّ جن��������ٍد  ق��������رن  ف�������احِل�������َم�������اءان   -  1

ف������ال������ده������ن������اُء ال�����ه�����ب�����ي�����ر  َف�����������رْم�����������ُل  ُن 

التخريج: 	•

1 - صفة جزيرة العرب: 214

اخلطيم احملرزي   115

ال��ع��دل س��ّن��ًة ف��ي  1 - س��ن��ن��ت أله���ل األرض 

�������دق م����ن����ك وأجن����������َدا ف������غ������اَر ب����������اُء ال�������صِّ

َت����ق����اذَف����ت أرٍض  َج������������واِب  ������ٍة  ُش������قَّ ب�������ذي 

�������َت أجن�������دا ب�������ه س���������ار ح�����ت�����ى غ���������ار ث�������مَّ

التخريج: 	•

1 - شعراء أمويون: ق1/ 66 وأشعار اللصوص وأخبارهم: 56 - 57

اخلفاجي   116

ُم��ط��م��ئ��ن��ًة أب���ص���اره���ا  ب���احل���م���ى  رَم������ت   - 1
�������ت ج����ن����وُب����ه����ا ف����ل����م����ا ب���������دت جن���������ٌد وه�������بَّ

التخريج: 	•

1 - املدهش: 482/1
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اخلالطي   117

ل����ذك����ر جن������ٍد دم����َع����ُه ي����ص����وُن  1 - وغ��������دًا 
ج�����رى إال  ج������������َرى  م�������ا  ذل���������ك  ف�������أج�������ِل 

التخريج: 	•

1 - ذيل مرآة الزمان: 397/2

خمخام الدوسي   118

جن����ٍد ص����ل����ي����ِب  ����ل����ي����ِب  ب����ال����صَّ وإن���������ا   -  1
ج������م������ي������ع������ًا م������������وق������������دون ب����������ه لَ������ظ������ان������ا

������������ُن ب������ال������ن������ه������ار ل�����ي�����ب�����ص�����رون�����ا ُن������������دخِّ
والَن����������خ����������َف����������ى ع�������ل�������ى أح����������������ٍد ب�����غ�����ان�����ا

التخريج: 	•

1 - حماسة اخلالديني: 95

اخلنساء   119

َتقري كما  الضيوَف  َيقري  أو  َضماَنك،   -  1
ج���������راٌد َزَف�������ْت�������ُه ري��������ُح جن������ٍد ال������ى ال���ب���ح���ِر

التخريج: 	•

1 - ديوان اخلنساء: 29

دراج بن زرعة الضبابي   120

ظ��ع��ائ��ٍن ف����ي  غ������دْت  س����ري����اٍح  أمُّ  إذا   -  1
ج�����وال�����س جن�����د ف������اَض������ِت ال�����ع�����نُي ت����دم����ُع
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التخريج: 	•

1 - االبل: 100

دوسر بن هذيل القريعي   121

1 - ف��ح��ّن��ْت ق��ل��وص��ي م���ن ع����دان ال���ى جن��ِد

ول�������م ُي����ن����ِس����ه����ا أوط�����اَن�����ه�����ا ِق����������دُم ال���ع���ه���ِد

م���ث���لَ���ُه ال����ق����ل����ب  ف�����ي  الق�����ي�����ُت  ال��������ذي  وإْن 

إل����������ى جن��������د م��������ن غ�����ل�����ي�����ٍل وم����������ن وْج��������د

التخريج: 	•

1 - األصمعيات: 50 والبلدان البن الفقيه: 489 وفيه )حتن(

ذو الرمة   122

1 - ف���م���ا روض�������ٌة م����ن ح�����رِّ جن�����ٍد ت��ه��لَّ��لَ��ْت

����ب����ا َت���س���ري ع���ل���ي���ه���ا س�����م�����اٌء ل����ي����ل����ًة، وال����صَّ

ب���ن���ج���ٍد أّوُل����������������ُه  ال������وس������م������يُّ  وم��������ا   -  2

ت��������ه��������لَّ��������َل ف����������ي م���������س���������ارب���������ِه ان�������ه�������اال

بِه ح��ْت  َب��رَّ فا  السَّ الهيُف  اسَتنَصَل  إذا   -  3

ع������راق������ي������ُة األق���������ي���������اِظ جَن������������ُد امل�������راب�������ِع

التخريج: 	•

1 - ديوان ذي الرمة: 958
2 - م ن: 1549
3 - م ن: 795
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رابية األسدية   123

1 - َف����َم����ن الم���ن���ي ف����ي ح�����بِّ جن�����ٍد وأه���ل���ِه

َف�����ِل�����ي�����َم ع����ل����ى م�����ث�����ٍل وأوع�������������َب ج������ادُع������ْه

التخريج: 	•

1 - محاضرات األدباء: 494/1

الراعي النميري   124

�����َة س���اَق���ه���ا ُك�����بَّ ق����ي����ِس  م�����ن  ����لَ����ٌة  ُق����َب����يِّ  - 1

إل��������ى أه��������ل جن��������ٍد ل�����ؤُم�����ه�����ا واف����ت����ق����اُره����ا

التخريج: 	•

1 - ديوان الراعي النميري: 210

رامة بنت احلصني   125

وس����اك����ن����ِه جن�������ٍد  إل�������ى  س����ب����ي����ٌل  أال   -  1

م���ه���ج���وُر األه����������ِل  ح����ب����ي����ُب  ف����ن����ج����ٌد  ال  أو 

ل�����ق�����د ت�������ب�������ّدل�������َت م�������ن جن����������ٍد وس������اك������َن������ُه

أرض���������ًا ب���ه���ا ال�����دي�����ُك ي����زق����و وال���س���ن���ان���ي���ُر

دارُه ت������ُك  وم������ن  جن������ٍد  ع���ل���ى  ُأالُم   -  2

ب���ن���ج���ٍد ت���ه���ج���ُه ال������ش������وُق ش������يء ي�����وازع�����ُه

وم��������ن الم�����ن�����ي ف������ي ح��������بِّ جن��������ٍد وأه�����ل�����ِه

َف�����ِل�����ي�����َم ع����ل����ى م���ث���ل���ي وأوع������������َب ج������ارُع������ْه
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التخريج: 	•

1 - حماسة اخلالديني: 97 واحلماسة البصرية: 381/2
بنت  رام��ة  الى  منسوًبا  األول  )البيت  النفس: 251  وس��رور   211/4 البلدان:  2 - معجم 

الشماخ(

رؤبة   126

غ����ائ����ًرا وَغ�����������ورًا  ف����ي جن������ٍد  َي����ه����وي����َن   - 1

َف��������واِس��������ق��������ًا ع�������ن َق������ْص������ده������ا ج������وائ������را

التخريج: 	•

1 - مجموع أشعار العرب)ديوان رؤبة(: 190

الرئيس أبو بكر الالسلي   127

ب����ذات اجل���رع���اء ي��ا ص��اح��ب البك� 1 - ق���ْف 

�����������رة ِوان����������ظ����������ْر ت�����ل�����ق�����اء ج�������ان�������ب جن�����ِد

التخريج: 	•

1 - دمية القصر: 1/ 514

الرشيد اخلليفة   128

ح�����ّرك�����ْت م������ا  أن�������س�������اَك  ال  وال�������ل�������ِه   -  1
ري������������������ٌح ب��������أع��������ل��������ى جن�����������د أغ������ص������ان������ا

التخريج: 	•

1 - شعر هارون الرشيد: مجلة الذخائر: ع37/5 تاريخ اخللفاء: 256/1
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رشيد الدين علي خليل   129

1 - أس��ف��ُت وم���ا ُي��ج��دي ال��ت��أس��ُف وال��وج��ُد

وُن�����ح�����ت ع����ل����ى جن�������ٍد وق�������د أق�����ف�����رت جن����ُد

التخريج: 	•

1 - وفيات األعيان: 748/1

الزبرقان بن بدر   130

غ������ارٍة ك�����ل  ف�����ي  امل������رب������اُع  ل���ن���ا  وإنَّ   -  1

األع�����اج�����م ب�����������أرِض  أو  ب�����ن�����ج�����ٍد،  ُن����غ����ي����ر 

التخريج: 	•

1 - شعراء بني متيم في العصر اجلاهلي: 192

زهير بن أبي سلمى   131

َم��������ّرٍة ذا  ل���ت���ب���ت���غ���ي  ال�������رك�������اَب  إنَّ   -  1

أح�����لَّ�����ِت ال�����ش�����ه�����وُر  إذا  جن�������َد  ب�����ُج�����ن�����وِب 

2 - ي���ا ص��اح��ب��يَّ ان���ظ���را وال���غ���وُر دوَن��ُك��م��ا

ه�����ل ي�������ب�������ُدونَّ ل����ن����ا ف���ي���م���ا ن�������رى اجُل�����ُم�����ُد

ه����ي����ه����اَت ه����ي����ه����اَت م�����ن جن�������ٍد وس����اك����ِن����ِه

����م����ُر م�����ن ق�����د أت������ى دوَن����������ُه ال����َب����غ����ث����اُء وال����ثَّ

وجُن����َع����ًة ك����ي����دًا  جَن������دّي������وَن  َت����ه����ام����وَن   -  3

ل�����ك�����لِّ ُأن��������������اٍس م������ن وق�����ائ�����ِع�����ه�����م َس����ج����ُل
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التخريج: 	•

1 - شرح ديوان زهير: 334
2 - ن م: 280
3 - ن م: 107

زياد األعجم   132

وغ����وِره����ا جن�����ٍد  أرض  ف����ي  ل���ك���ُم  ف���م���ا   -  1
ل���ش���اب���ِر ش����ب����ٌر  ب�����احل�����قِّ  اق����ت����س����م����وا  إذا 

التخريج: 	•

1 - ديوان زياد األعجم: 73

ساعدة بن جؤية الهذلي   133

1 - ث���م ان��ت��ه��ى ب���ص���ري، وأص���ب���َح ج��ال��س��ًا
ُب م������ن������ه ِل�������ن�������ج�������ٍد ط���������ائ���������ٌف ُم��������َت��������غ��������رِّ

ك��أن��ه��ا ���ل���ي���ِم  ال���سُّ ذاِت  م����ن  ����ل����َن  حَت����مَّ  -  2
دب�������وُره�������ا َت�����ْن�����َت�����ح�����ي�����ه�����ا  ميٍّ  س������ف������ائ������ُن 

َت������رمُي������ُه ال  �������رى  ال�������شَّ ������َم������ًة جن��������َد  ُم������َي������مِّ
وك�������ان�������ت ط�����ري�����ق�����ًا الت���������������زاُل َت����س����ي����ُره����ا

ع����ل����ي����ِه جن����������ٌد  َظ����������ه����������َرُه  َع�����������������ذاٍة   -  3
ض���������ب���������اٌب ت����ن����ت����ح����ي����ه ال����������ري����������ُح م�����ي�����ُل

التخريج: 	•

1 - ديوان الهذليني: 174
2 - ن م: 211
3 - ن م: 218
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سالم بن سعادة احلمصي   134

ع��ل��ى ذي ص��ب��اب��ٍة ِل���َص���ب���ا جن����ٍد  ف��ه��ل   - 1
ه�������ب�������وٌب وه���������ل ب������������رُق احل�������ج�������از مل�������وِح

2 - ف���ك���اد إل�����ى أج��������راِع جن�����ٍد ي���ط���ي���ُر ب��ي
ه������ب������وُب ن���س���ي���م ال�������ش�������وِق ب����ع����د رك���������ودِه

التخريج: 	•

1 - بغية الطلب: 4106/6
2 - ن م: 4018/9

سبط بن التعاويذي   135

ال���� م���غ���ان���ي  ف����ي  ب���وق���ف���ٍة  َأجِن������دان������ي   - 1
جن�����ِد ب���������أع���������اِم  ُج���������زمُت���������ا  إن  ��������ح�������يِّ 

دواؤُه ال������ع������راِق  اَف  ُع������������رَّ ُي����ك����لِّ����ُف   -  2
جن����ِد َع����لَ����م����ي  ف�����ي  ال��������ِب��������ْرَء  أّن  وي�����ع�����لَ�����ُم 

ف����ل����ي جن�������������ٍد  ِم�������������ن  َأل�������������ب�������������اُن   -  3
َوج�������������������������������ٌد ب�����������س�����������اك�����������ن�����������ِه ق����������������دمُي

ال ال�����س�����اب�����َغ  ظ�����ل�����َك  ف������ي  َن��������َش��������أُت   -  4
ِغ�����ي�����ط�����ان�����ه�����ا وال  جن������������ٍد  ُرب���������������ى  ف���������ي 

التخريج: 	•

1 - ديوان سبط ابن التعاويذي: 137
2 - ن م: 149
3 - ن م: 386
4 - ن م: 448
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سحيم   136

1 - ف����دْع ذا ول��ك��ن ه���ل ت���رى ض����وَء ب���ارٍق
ُي�������ض�������يُء ح����ب����ي����ب����ًا ُم������ن������ج������دًا ُم���ت���ع���ال���ي���ا

التخريج: 	•

1 - ديوان سحيم: 31

سحيم بن احملزم   137

ت��ع��ل��م��ي��ن��ُه ق�����د  أن��������ِت  ل������وال  ف����أش����ه����ُد   - 1
جن����دا أرى  أال  ب����ال����ي����ت  م������ا  ������ي������ك  وُح������بَّ

التخريج: 	•

1 - احلماسة البصرية: 97/2

سدرة بن سحيم   138

أك������ن������اِف جن����ٍد م������ن  ح������س������اَن  إل�������ى   -  1
رح�����ل�����ن�����ا ال�����ع�����ي�����َس ت�����ن�����ف�����ُح ف�������ي ب�����راه�����ا

التخريج: 	•

1 - الشعروالشعراء: 628/2 وخزانة األدب للبغدادي: 119/2

السراج الوراق   139

م��ض��ى ق�����د  ع�����ه�����دًا  امل����ش����ت����اُق  َذك���������َر   - 1
ب�����������������ارٌق م���������ن ن������ح������و جن���������د أوَم���������َض���������ا

التخريج: 	•

1 - املسالك: 201/19
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سعد الدين الفارقي   140

1 - ق���ْف ب��ي ع��ل��ى جن��د ف���إن ق��ّي��ض ال��ه��وى
روح����������ي ف�����ط�����ال�����ْب وخ����������ْذ ل����ي����ل����ي ب����ال����دم

التخريج: 	•

1 - خزانة األدب للحموي: 24/2

 سليمان احملاربي   141

���رْت ت���غ���بَّ ب���ن���ج���ٍد  ل��ي��ل��ى  ت���ك���ْن  ل����م  إذا   -  1
م�����ح�����اس�����ُن دن������ي������ا أه���������ل جن�������د وط���ي���ب���ه���ا

التخريج: 	•

1 - محاضرات االدباء: 832/2

السمري   142

ك��ّل��م��ا ف�����أه�����ُل جن������ٍد  ال�����ع�����اء  ُرزَق����������ا   - 1
ن����ط����َق����ا ال�����ف�����ص�����اح�����َة م����ث����ل أه��������ل دي��������اِن

التخريج: 	•

1 - االنتصار للشريف الرضي: 

السيد احلسيني   143

ال�������دار أت��ه��م��ْت لَ���ع���م���رك م����ا جن����دّي����ُة   - 1
�����ْت إل������ى جن��������ٍد، وأن��������ت م�����ن ال����وج����ِد وح�����نَّ

التخريج: 	•

1 - دمية القصر: 1047/2
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 شرف الدين الهمداني   144

م��ح��ل��ه أزروُد  جن��������ٍد  م��������ال  ف����م����ن   -  1
وزرودِه جن�������������ده  ف�����ق�����ل�����ب�����ي  ف��������دع��������ه 

َع���������ذل ص����بٍّ امل������������روءة  م�����ن  ول�����ي�����س   -  2
ت��������ط��������ي��������ُر ب��������ل��������ّب��������ه ن���������ف���������ح���������اُت جن��������ِد 

جن�������ٍد ب����������������رُق  ت����������أل����������َق  إذا  َع����������������ام 
ي������ؤرق������ن������ي خ�������������اَف ال��������رك��������ب وح��������دي

ل���ق���ال���ْت ل����و إس���ت���ط���اع���ْت  م����ث����ُل جن������ٍد   - 3
ل������ي������س ه�����������ذا ال���������دع���������يُّ م��������ن أك�������ن�������اِف

التخريج: 	•

1 - مسالك األبصار: 248/8
2 - ذيل مرآة الزمان: 322/4

3 - ن م: 324/4

شريح بن األحوص   145

���ر ُت���ق���صِّ وإن  ب�����احل�����ج�����از  أع�����������ّزك   -  1
ِة أه��������������ِل جن������ِد ت����������ْدِن����������ي م��������ن أع�������������������زَّ

التخريج: 	•

1 - معجم مااستعجم: 19/1 وصفة جزيرة العرب: 50 

الشريف الرضي   146

وُج��وُه��ه��ا أض�����اءت  َط���لَ���ع���ْت جن����ًدا  إذا   -  1
وُق�����ّدام�����ه�����ا م�����ن س�����ائ�����ِق ال����ّن����ق����ِع غ���ي���َه���ُب
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وُح������س������َن س���اك���ن���ِه ط����ي����َب جن�������ٍد  ي�����ا   -  2
ل��������و أن�������ه�������م أجن���������������زوا ال�������������ذي وع����������دوا

ب���ف���ارٍس ال����ع����ن����اِن  ف����ج����اءت����َك وره���������اُء   - 3
������َت ح����ت����ى غ��������اب ع������ن ع����ي����ن����ه جن����ُد َت������ل������فَّ

ن����اظ����ري����َك م������ن  وه�����ي�����ه�����ات  ن������ظ������رَت   -  4
ظ�����������ب�����������اُء ِت�����������ه�����������اَم�����������َة ي�����������ا ُم�������ن�������ِج�������ُد

احل���م���ى ع����ق����ي����ِق  ع������ن  وأس������أل������ه������م   -  5
جن�����دا ح���������لَّ  وم���������ن  جن���������ٍد  أرض  وع���������ن 

وج����������دًا ل����ل����ق����ل����ب  َس���������ُت���������ح���������ِدُث  أراك 
جن�����دا ع�����������������َن  ودَّ ال������ظ������ع������ائ������ُن  م��������ا  إذا 

ع���ش���ّي���ًة ب����ال����ُع����َذي����ِب  أت����ان����ي ورح����ل����ي   -  6
وأي���������دي امل����ط����اي����ا ق�����د َق����ط����ع����َن ب���ن���ا جن���دا

إن�����ه ب�����ط�����رف�����ك  جن���������ٍد  ال���������ى  وُك�������������رَّ   -  7
جن����دا وال  ع���ق���ي���ق���ًا  ي���ن���ظ���ر  ال  ي����ع����ُد  م����ت����ى 

ي��ا ري��ُح م��ن جانب احلمى 8 - خ��ذي نفسَي 
والق����������ي ب����ه����ا ل�����ي�����ًا ن����س����ي����َم ُرب����������ى جن����ِد

ف����������إنَّ ب����������ذاك احل����������يِّ ِإلْ��������ًف��������ا ع�����ِه�����دُت�����ُه
ع���ه���دي ب�����ه  ي�����ط�����وَل  أن  �����ي  ِم�����نِّ وب�����ال�����رغ�����م 

ِق��ف��ا ل���ي واق���ِض���ي���ا وط����ًرا 9 - ي���ا را ك���ب���اِن 

وخ����������ّب����������ران����������َي ع���������ن جن������������ٍد ب������أخ������ب������اِر

ض�������ْت ق���اع���ُة ال���دع���س���اء أو ُم����ِط����َرْت ه���ل روِّ

وال����غ����ار ال�����ب�����ان  ذاِت  ال�����ّط�����ل�����ِح  خ���م���ي���ل���ُة 

ث���ي���اب���ه���ُم م������ن  جن��������ٍد  أرواُح  ت������ض������وُع 

ع�����ن�����َد ال������ق������دوم ب�����ق�����رب ال����ع����ه����ِد ب�����ال�����دار
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ي�����ا ق����ل����ُب م�����ا أن��������َت م�����ن جن�������ٍد وس����اك����ِن����ِه

ال����ّس����اري املُ������دل������ِج  وراَء  جن�������ًدا  َخ����لَّ����ف����َت 

َد تذكاري 10 - س��رى ال��ب��رُق م��ن جن��ٍد ف��ج��دَّ

ق�����اِر وذي  وال�����ُع�����ذي�����ب  ب�����ح�����زوى  ع�����ه�����وًدا 

ك���أن���ه���ا ق�������ب�������واًل  زادْت  دْت  ردِّ إذا 

ب�����ت�����ك�����رار مت�����������لُّ  ال  جن�����������ٍد  أح�����������ادي�����������ُث 

ع���ه���د جن���ٍد م����ن  ب��ال��ق��ل��ي��ل  11 - س���ام���ًح���ا 

رمب�������������������������ا أق�������������������ن�������������������َع وأرض�������������������������ى

جن����ٍد أرواح  ط�����ي�����ِب  م������ن  ل������ي  ُم������ْه������دًي������ا 

����ى م�����ا ُي�����������داوي ُن������ْك������َس ال����ع����ل����ي����ِل امل����َن����ضَّ

جن�����ٍد ب�����ش�����رق�����ي  أي�����ام�����ن�����ا  أي���������ن   -  12

ي����������ارع����������اه����������ا اإلل����������������������ُه م�����������ن أي���������������اِم

ت��ص��ون��ه��ُم ال���ط���وال���َع م���ن جن����ٍد  13 - ح���ي 

ع�����ن�����د ال��������ن��������واظ��������ِر أمن���������������اٌط وك��������ي��������راُن

14 - ه��ي��ه��اَت ب���اب���ُل م���ن جن����ٍد ل��ق��د َب���ُع���دْت

ع�����ل�����ى امل�������ط�������يِّ م�������رام�������ي ذل����������ك ال�����ب�����نِي

التخريج: 	•

1 - ديوان الشريف الرضي: 37/1
2 - ن م: 301/1
3 - ن م: 387/1
4 - ن م: 434/1
5 - ن م: 393/1
6 - ن م: 424/1
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7 - ن م: 439/1
8 - ن م: 373/1
9 - ن م: 1/ 541

10 - الكشكول: 140/1
11 - ديوان الشريف الرضي: 438/1

12 - الكشكول: 103/1
13 - ديوان الشريف الرضي: 383/2

14 - ن م: 523/2

الشماخ   147

وأه���ُل���ه���ا ب����اجل����ن����اِب  وأه�����ل�����ي  أق���������وُل   -  1
َح����ش����رِج ُأمِّ  َن��������وى  ت���ب���ع���د  ال  ب����ن����ج����َدي����ِن 

التخريج: 	•

1 - ديوان الشماخ: 5

الشيخ علوان   148

1 - ل��ي��وث ش���رى خ���اض���وا ال���رم���ال ف��ذلَّ��ل��وا
م����ق����اولَ����ه����ا ف������ارت������اع م������ن خ����وف����ه����م جن����ُد

التخريج: 	•

1 - العقود اللؤلؤية: 101/1

الشيخ علي جم   149

جن����ٍد ق�����ب�����ائ�����ُل  م������ا  الٍم  ب����ن����و  م������ا   -  1
م��������ا ل��������ق��������اُء ال��������ف��������رس��������اِن واألب���������ط���������اِل
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التخريج: 	•

1 - سمط النجوم العوالي: 386/4

صخر بن اجلعد   150

ب��ع��َدن��ا ���َر  ت���غ���يَّ ه����ل  ش���ع���ري  ل���ي���َت  أال   -  1
ع����ن ال���ع���ه���ِد أم أم���س���ى ع���ل���ى ح����ال����ِه جن���ُد

وع�����ه�����دي ب����ن����ج����ٍد م����ن����ُذ ع����ش����ري����َن ُح����َج����ًة
ون������ح������ن ب�����دن�����ي�����ا ث���������ّم ل�������م ن����ل����َق����ه����ا ب����ع����ُد

التخريج: 	•

1 - األغاني: 40/22

صدقة بن نافع الغنوي   151

ن��اق��ت��ي ه���ل حت��ن�����نَّ  ل���ي���َت ش���ع���ري  أال   - 1
ب����ب����ي����ض����اَء جن��������ٍد ح����ي����ث ك��������ان ي���س���ي���ره���ا

��������َب ال��������ل��������ُه أه����ل����ه����ا ف�����ت�����ل�����ك ب�������������اٌد ح��������بَّ
أم���ي���ره���ا ن���ص���ف���ه���ا  ي����ع����ِط  ل�����م  وإن  إل����ي����ك 

التخريج	•

1 - حماسة القرشي: 42/1

 صر در   152

جن���ٍد أرض  م����ن  ال����ن����ج����اَة  ال����ّن����ج����اَة   -  1
ب����ن����ج����ِد ال�����������ف�����������ؤاُد  ي������ع������ل������َق  أن  ق������ب������ل 

ال������ري������اَض ك��������أن  ب����ن����ج����ٍد  َك�����ِل�����ف�����َن   -  2
أخ���������������������ذَن ل�������ن�������ج�������ٍد ع������ل������ي������ه������ا مي����ي����ن����ا
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التخريج: 	•

1 - ديوان صردر: 164

2 - ن م: 22

صفي الدين احللي   153

ورم���ِل���ه���ا زرود  ع�����ن  ت���������راءت  ف���ل���م���ا   -  1

والح�����������ت ل�����ه�����ا أع�����������ام جُن�����������ٍد وق������وره������ا

التخريج: 	•

1 - أعيان العصر وأعوان النصر: 96/3

 ضرار بن األزور   154

ق������ول ش���ائ���ٍق ي���ل���غ���ي  ح����م����ائ����َم جن������ٍد   - 1

إل������ى ع���س���ك���ر اإلس���������ام وال������س������ادة ال���غ���رِّ

خ����ي����اَم����ن����ا أت�������ي�������ِت  إن  جن�������د  ح������م������ائ������َم 

ف�������ق�������ول�������ي ك����������������ذاك ال������������ده������������ُر َع�����س�����ر

ح�����م�����ائ�����م جن�������د خ������ب������ري األخ�����������ت إن����ن����ي

ق����ت����ل����ت ب�����ح�����د امل������ره������ف������ات ع�������ن ال���ن���ب���ز

دي ع�����ن�����د م���وط���ن���ي ح�����م�����ائ�����م جن�������د َع���������������دِّ

وق�����ول�����ي ض���������راٌر ق�����د ي����ح����نُّ إل������ى ال����وك����ِر

التخريج: 	•

1 - فتوح الشام: 283/1ومجاني األدب: 275/6
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 الصمة بن عبد الله القشيري   155

ال��ه��وى م���ن  ورّي������ا  أرى جن�����دًا  وك���ن���ت   -  1

����������ا وال جن����ُد ال�����ي�����وم رّيً ف����م����ا م�����ن ه��������واي 

ف����دع����ن����ي م�����ن رّي���������ا وم�������ن جن�������ٍد ك���اه���م���ا

ول����ك����ن����ن����ي غ���������اٍد ال��������ى م������ا غ��������دا اجل����ع����ُد

س���ن���ي���َن���ُه ف�������إن  م�����ن جن�������ٍد  ذران������������َي   -  2

����ب����ن����ن����ا ُم���������ردا ل�����ع�����ن ب�����ن�����ا ش�����ي�����ب�����ًا وش����يَّ

حل����ى ال����ل����ُه جن������ًدا ك���ي���ف ي���ت���رك ذا ال���ن���دى

ب����خ����ي����ًا وُح�����������ّر ال�������ق�������وِم حت����س����ب����ُه ع���ب���دا

ح����ل����ًة ك�����س�����ان�����ي  ق�������د  جن�����������ًدا  أن  ع�����ل�����ى 

ع���ب���دا ظ����ن����ن����ي  ج������اه������ٌل  رآن����������ي  م������ا  إذا 

س���������وادًا وأخ������اًق������ا م����ن ال����ص����وف ب��ع��دم��ا

أران�����������ي ب����ن����ج����ٍد ن�����اع�����م�����ًا الب������ًس������ا ُب��������ردا

ع������ل������ى أن�����������ه ق���������د ك�����������ان ل�����ل�����ع�����ني ق���������وٌة

ول����ل����ب����ي����ض وال�����ف�����ت�����ي�����ان م�����ن�����زل�����ًة ح����م����دا

ط����ول����ه ي�����ق�����ص�����ُر  ال�����ل�����ي�����ل  أن  ت���������َر  أل���������م 

ب����ن����ج����د وي����������������زداُد ال������ّن������ط������اُف ب������ه ب������ردا

احل���ي���ا ره��������م  ب������ه  ج����������ادت  إذا  وجن������������ًدا 

رأي����������ت ب������ه ال�����ك�����ت�����ان وال�����ن�����ف�����ل اجل����ع����دا
ت��ه��وي وال����ع����ي����ُس  ل���ص���اح���ب���ي  أق�������ول   -  3

ب�������ن�������ا ب����������ني امل�������ن�������ي�������ف�������ِة ف������ال������ض������م������اِر
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مت�������ت�������ع م����������ن ش������م������ي������م ع�����������������رار جن�������ٍد
ف������م������ا ب������ع������د ال�������ع�������ش�������ّي�������ِة م���������ن ع�����������راِر

جن�������ٍد ن���������ف���������ح���������اُت  ح���������ب���������ذا  ي�����������ا  أال 
وري�����������������ا روض���������������������ِه ب�������ع�������د ال�������ق�������ط�������اِر

جن��������ًدا احل��������������يَّ  ي�������ح�������لُّ  إْذ  وأه��������ل��������ك 
زاِر غ������ي������ر  زم���������ان���������ك  ع������ل������ى  وأن���������������ت 

ش���������ه���������وٌر ي�����ن�����ق�����ض�����ني وم������������ا ش����ع����رن����ا
س������������رار وال  ل��������ه��������ن  ب�����������أن�����������ص�����������اٍف 

ف����������أم����������ا ل������ي������ل������ه������ن ف��������خ��������ي��������ُر ل������ي������ٍل
������ه������اِر وأق��������ص��������ر م��������ا ي��������ك��������وُن م��������ن ال������نَّ

َع������ا جن����ًدا وَم����ن ح����لَّ ب��احل��م��ى 4 - ِق��ف��ا ودِّ
ع�������ا ي�������ودَّ أن  ع������ن������دن������ا  ل������ن������ج������ٍد  وق�������������ّل 

ب����ا ال����رُّ أط����ي����َب  م����ا  األرُض  ت���ل���ك  ب���ن���ف���س���َي 
وم�������ا أح�����س�����َن امل�����ص�����ط�����اَف وال�������ُم���ت���رب���ع���ا

التخريج: 	•

1 - ديوان الصمة القشيري: 24 ومعجم البلدان: 220/3
2 - ن م: 33 وخزانة األدب للبغدادي: 82/8

3 - ن م: 23
4 - ن م: 24

طرفة بن العبد   156

وَش�����َت�����وا ب����ن����ج����ٍد،  ق�����اظ�����وا  ح���ي���ث���م���ا   -  1
وُق���������ْر ث�����ن�����ي  م�������ن  احل�������������اِذ  ذاِت  ح���������ول 

نلتقي ح��ي��ث  أو  جن����ران  أو  )ب��ت��ث��ل��ي��َث(   -  2
م����ن ال���ن���ج���ِد ف����ي ق���ب���ع���اِن َج�������اٍش َم���س���ائ���ُل���ْه
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التخريج: 	•

1 - ديوان طرفة: 98
2 - ن م: 136

الطرماح   157

م��س��ك��ن��ه��ا األري���������اف  م����ن  ُم����ع����ال����ي����اٍت   -  1
أط���������راُف جن�����ٍد ب����أرض����ه ال���ط���ل���ح وال����َك����ِن����ِب

ُم������ع������اِل������ي������اٍت ع�������ن اخل��������زب��������ِر م���س���ك���ن���ه���ا
أط���������راُف جن�����ٍد م����ن أه�����ل ال���ط���ل���ح وال��ك��ن��ب

التخريج: 	•

1 - ديوان الطرماح: 84

طفيل الغنوي   158

جن����ٍد أه�������ل  م������ن  ه����ال����ك����ًا  أَر  ول�������م   -  1
ك��������زرع��������ة ي�������������وٍم ق����������ام ب��������ه ال������ّن������واع������ي

جن���ٍد ي������وم  ال�������ف�������وارَس  أردى  ل���ق���د   -  2
غ����������ام����������ًا غ���������ي���������َر م������������ّن������������اِع امل���������ت���������اِع

التخريج: 	•

1 - ديوان طفيل الغنوي: 144
2 - ن م: 145

الظهير الرسام املصري   159

1 - ق��ي��ل جن����ٌد م���ْش���ف���اه، ق���ل���ُت م���ن ل��ي��ل��ي؟
جن������ِد أرض  م���������ن  ي�������ص�������ُب  ب�����ن�����س�����ي�����م 
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التخريج: 	•

1 - املقتطف من أزهار الطرف: 145

 العباس بن مرداس   160

جن���ٍد أه������ل  م�����ن  ال�����ع�����دو  رأُس  ه�����م   -  1
َف������ق������ْت������ل������ه������م َأل������������������ذُّ م���������ن ال���������ش���������راِب

التخريج: 	•

1 - ديوان العباس بن مرداس: 34

العباس بن محمد   161

ت�����راِب�����ه وب�����������رِد  إل�������ى جن�������ٍد  أل�����ي�����س   -  1
االي������������اُب س���ب���ي���ُل َح���������مَّ  إن  إل�������ى احل���������ول 

التخريج: 	•

1 - أخبار الدولة العباسية: 236

العباس بن يزيد   162

وْج����������َدا ����ج����ت  َف����ه����يَّ ع�����ل�����يَّ  ب������ك������رْت   -  1
ُه����������������وُج ال����������ري����������اح وَأذك����������������������رت جن������دا

ذك���������رت إذا  ش���������������وٍق  م���������ن  َأحت������������������نُّ 
جن��������������ٌد وأن���������������������َت ت�������رْك�������ت�������ه�������ا ع������م������دا

التخريج: 	•

1 - معجم ما استعجم: 862/3 ومعجم البلدان: 363/5 وفيه البيت األول منسوب إلى 
أعرابي
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عبدالرحمن   163

م��ن��ي��ت��ي ب��ح��م��ص  ح����ان����ْت  إن  خ��ل��ي��ل��يَّ   -  1
ف������ا ت����دف����ن����ان����ي وآرف������ع������ان������ي ال��������ى جن����ِد

التخريج: 	•

1 - معجم البلدان: 303/2

عبدالرحيم البرعي   164

ج��������ن��������اُن جن����������دك����������م  ج�����������ن�����������اُن   -  1
ف����������ض����������ي����������ٌة ن���������������وره���������������ا ِح������������س������������اُن

وُت������������������������������������ْرُب وادي����������������ك����������������م ب������ن������ج������ٍد
م����������س����������ٌك ح��������ص��������ب��������اؤه��������ا ُج����������م����������اُن

التخريج: 	•

1 - نوادر اخللفاء )أعام الناس(: 30

عبد العزيز بن زرارة   165

ع������ن جن�����دًا وأه���لَ���ُه 1 - ف��أص��ب��ح��َن ق���د ودَّ
وم�����������ا ع�������ه�������ُد جن�����������ٍد ع������ن������دن������ا ب�����ذم�����ي�����ِم

التخريج: 	•

1 - حماسة اخلالديني: 78 ومن غير نسبة في الصبح املنبي: 25/1 وزهر اآلداب: 513/1 
ومسالك األبصار: 81/12

عبد الله بن الدمينة   166

ت���ه���ام���ٍة غ������ور  ال�����غ�����وِر  ب����ه����ذا  ه�������واي   - 1
ول����ي����س ب����ه����ذا احل�������يِّ م�����ن م���س���ت���وى جن���ِد
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2 - أال ي��ا َص��ب��ا جن���ٍد م��ت��ى ه��ج��ت م��ن جن��ِد
ف���ق���د زادن�������ي َم�����ْس�����راك وج�������ًدا ع���ل���ى َوْج������ِد

وم����ي����َض����ُه ك��������أن  ب���ع���ي���ن���ي���ه���ا  ومل����������ٌح   -  3
وم�����ي�����ُض احَل�����ي�����ا ت����ه����دي ل���ن���ج���ٍد ش���ق���ائ���ق���ْه

ب���ع���د ه����ج����ٍر ه���ج���رَت���ه ع��������ت جن�������ًدا  4 - ودَّ
ق�������دمي�������ًا ف����ح����ي����ان����ي س�����َق�����ت�����ه ال����غ����م����ائ����ُم

التخريج: 	•

1 - ديوان عبد الله بن الدمينة: 29
2 - ن م: 3

3 - ن م: 44
4 - ن م: 20

عبد الله بن عبد الرحمن األزدي   167

ُع������م������اٍن وادي  ل����ق����ائ����ه����ا  ودون   -  1
وجن�������������������������������������راٍن وم�����������ه�����������ي�����������ع ه����������������اِد

التخريج: 	•

1 - صفة جزيرة العرب: 206

عبد الله بن السمط   168

ب�����أك�����ن�����اِف جن����ِد وم�������ن  ح�������يَّ جن��������دًا   -  1
واخل���������ي���������اَم ال������ت������ي ب�����ه�����ا ط���������ال ع����ه����دي

التخريج: 	•

1 - ربيع األبرار: 299/1

��� �� �����.indd   76 1/7/14   9:34 AM



- 77 -

عبد الله بن محمد بن سنان احللبي   169

أض��ع��ت��ُه ���ى  ُم���َع���نَّ ق���ل���ب���ًا  َن������َاَش������َدْت  أال   -  1
ب���ش���رق���يِّ جن����ٍد ي���ا ل���ْه���َف ن��ف��س��ي ع��ل��ى جن��ِد

التخريج: 	•

1 - دمية القصر: 169/1

عبد الله بن العجالن   170

ب���ن���ج���ٍد ع�����ل�����ٌق  ال������ه������وى  ح�������ج�������ازيُّ   -  1
مي������������وُت وال  الي����������ع����������ي����������ُش  ج��������������������ويٌّ 

ق�������اٌص وف���ت���ي���ٌة ك�����راٌم ُت���ب���ل���ُغ���ه ع���ن���ي   - 2
جن��������دًا  ب�����ه�����م  َع������������لَ������������ْوَن  إن  م��������ا  إذا 

التخريج: 	•

1 - ديوان عبد الله بن العجان: 18
2 - ن م: 24

عبيد بن األبر ص   171

ف���ق���د جن���������������ًدا  وَم��������َن��������ْع��������َت��������ُه��������ْم   -  1
�������������وا ع�������ل�������ى َوَج�������������������������ٍل ت�����ه�����ام�����ه َح�������������لُّ

التخريج: 	•

1 - ديوان عبيد بن األبرص: 109

عثمان بن أيوب   172

ط��ي��ُب��ه��ا ط���ي���ب���َة  أك����ن����اِف  م����ن  ف�����اح  إذا   -  1
حت�������رك�������ه ش��������وق��������ًا إل������ي������ه������ا امل������ط������ام������ٌع

��� �� �����.indd   77 1/7/14   9:34 AM



- 78 -

رام���������ٍة وج���������رع���������اُء  جن���������ٌد  ذك�����������رت  وإن 
وال�������ل�������ه ك�������م م�������ن ل�������وع�������ٍة ه�������و ج����������ارُع

التخريج: 	•

1 - أعيان العصر وأعوان النصر: 217/3

عدي بن الرقاع العاملي   173

وإمن�������ا حت���������نُّ  جن���������ٍد  ال���������ى  أراك   -  1
م����ن����ى ك�������لِّ ن�����ف�����ٍس ح����ي����ث ك�������ان ح��ب��ي��ُب��ه��ا

2 - وح���ت���ى ح��س��ب��ُت ال���ب���رَق ن���اري���ن ُش��ب��ت��ا
ل�����ع�����ل�����ي�����اَء جن���������ٍد م�������ا ي�����ن�����ي م����وق����داه����م����ا

التخريج: 	•

1 - ديوان عدي بن الرقاع )ثعلب(: 247
2 - محاضرات األدباء: 580/2

العديل بن فروخ العجلي   174

وّده������ا جن�����د  ت������رى  أن  إال  ع�����واط�����ُل   -  1
ق�����س�����ام�����َة ع����ش����ًق����ا أوب������ن������ان������ًا ُم���خ���ّض���ب���ا

التخريج: 	•

1 - شعراء أمويون: ق294/1

العرجي   175

ب���َدْت أذا  ح��ت��ى  األرِض  غ����وَر  ��ع��ن  َت��ربَّ  -  1

َح������������ُروِر ذواُت  أرواٌح  ال����ن����ج����م  م������ن 

��� �� �����.indd   78 1/7/14   9:34 AM



- 79 -

وأف����ص����َح����ت غ������ّب������ًا،  امل��������اء  أه��������ُل  وأورَد 

ح��������م��������ام��������ُة أي����������������ٍك ن����������اض����������ٍر ب�����ه�����دي�����ر

��������رْت دع��������اُه��������نَّ جن��������ٌد ِل������ل������ِج������اِس َف��������ُذكِّ

ظ����������������اَل ب��������س��������ات��������نٍي ب����������ه وُق�����������ُص�����������وِر

اأُلن�����ُس ت���ب���رِح  ل���م  أم  ال����ي����وَم  ����َل  حَت����مَّ  -  2

دَس�����ُس�����وا ال��������ذي  ح������قُّ  أم  ذاك  أب������اط������ٌل 

ل������و ذه������ب������وا ل������م ي�����ط�����ْب جن��������ٌد ل���س���اك���ن���ِه

ج���ل���س���وا إذا  جن��������ٌد  ب����ه����م  ي����ط����ي����ُب  وق��������د 

التخريج: 	•

1 - ديوان العرجي: 77
3 - ن م: 149 - 150

عرقلة الكلبي   176

��ب��ا ال��صَّ َه����ّب����ِت  وإن  إل����ى جن����ٍد  أِح������نُّ   -  1
��ب��ا وأص���ب���ح���وا إل����ى ش�����رِخ ال��ش��ب��ي��ب��ِة وال��صِّ

ُم���ن���ج���دي ل���ع���ل���ك  ع���ل���ى جن������ٍد  ج  َع���������رِّ  -  2
ب���َن���س���ي���م���ه���ا وب������ذك������ِر ُس�����ع�����دى ُم����س����ِع����دي

بِر 3 - أرى ال��ّص��ب��َر ع��ن جن��ٍد أَم���رَّ ِم��ن الصَّ
وق�������د ب�����ع�����دت ل���ي���ل���ى َف����لَ����ي����ل����ي ب������ا ف���ج���ِر

التخريج: 	•

1 - ديوان عرقلة الكلبي: 8
2 - ن م: 23
3 - ن م: 36
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عروة بن أذينة   177

ب������أرح������ام������ن������ا ������������������تُّ  مَنُ أت������ي������ن������ا   -  1
وج��������ئ��������ن��������ا، ب���������������������إذٍن إل��������������ى ش�������اك�������ِر

ف�������������������إّن ال�������������������ذي س���������������ار م��������ع��������روُف��������ه
ب��������ن��������ج��������ٍد، وغ���������������������اَر م�����������ع ال�������غ�������ائ�������ِر

التخريج: 	•

1 - عروة بن أذينة: مجلة العرب: س10، ج5 - 6: 474

عروة بن حزام   178

ح��ك��م��ُه ال����ي����م����ام����ِة  ل������ع������ّراِف  ج���ع���ل���ُت   -  1
ش���ف���ي���ان���ي ه�����م�����ا  إن  جن���������ٍد  وع������������������ّراَف 

التخريج:	•

1 - ديوان عروة بن حزام: 39

 عروة بن الورد   179

1 - ف���ي���وم���ًا ع���ل���ى جن�����ٍد وغ���������اراِت أه��ِل��ه��ا
وع�����رع�����ِر َش���������تٍّ  ذات  ب�����������أرٍض  وي�������وم�������ًا 

التخريج: 	•

1 - ديوان عروة بن الورد: 38

عساف النميري   180

ب��ع��دم��ا 1 - دع����اه����نَّ م����ن جن�����ٍد حل��������وراَن 
���م���ا رم�����������نَي ب����س����ه����م احل�����������بِّ ق�����ل�����ب�����ًا م���ت���يَّ
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التخريج:	•

1 - نشوار احملاضرة: 184/8

 عطارد بن قران   181

1 - ول�����ّم��ا رأي�����ُت ال��ِب��ش��َر أع�����رَض وان��ث��ن��ت
م����ن����اك����ُب جن��������ٍد  دون  م������ن  ألَْع�������راِف�������ه�������م 

التخريج: 	•

1 - معجم البلدان: 427/1

 عفيف الدين   182

ع���ل���ي���ُل ف�����ال�����ف�����ؤاد  ث�����ان�����ي  ح�����دِّ ِق�����ف�����ا   -  1
ع����س����ى م����ن����ه ي����ش����ف����ى ب�����احل�����دي�����ث غ���ل���ي���ُل

أح���������ادي���������ُث جن�������د ع������لِّ������ان������ي ب�����ذك�����ِره�����ا
مي���ي���ل أراُه  جن������������ٍد  إل������������ى  ف�����ق�����ل�����ب�����ي 

التخريج: 	•

1 - النجوم الزاهرة: 99/11

علي بن أبي طالب   183

����ادُة م���ن أه����ل ال��ي��م��ن 1 - ت��رض��ى ب���ي ال����سَّ
م������ن س����اك����ن����ي جن��������ٍد وم��������ن أه��������ل امل��������دْن

أب���������و ح�����س�����ني ف����اع����ل����م����ن أب���������و احل����س����ن

التخريج:	•

1 - الفتوح البن أعثم: 47/3
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علي بن إسماعيل   184

جن�����ٍد ري�����������ُح  ه���������بَّ  إن  ت�������ْب�������ِك  ال   -  1
إن�����������������ك ي�������������ا ب�����������ئ�����������َس م�������������ا ُب������ل������ي������ت������ا

التخريج: 	•

1 - أعيان العصر وأعوان النصر: 300/3

عز الدين عزان بن سعيد   185

م���ا ت���ص���رَّ م�����ا  ه  ودَّ ش���������وٍق  س���������اُم   -  1
ُم���ْت���ِه���م���ا ك����ن����َت  وإن  جن������ٍد  م�����ن  ي������������زوُرَك 

التخريج: 	•

1 - العقود اللؤلؤية: 106/1

العماد الكاتب   186

َت����ل����ع����اِت جن���ٍد 1 - س���ق���ى َص��������وُب احل���ي���ا 
��������اال  ����������ا ب�������احل�������م�������ى ت�������ل�������ك ال��������تِّ وح����������يَّ

التخريج: 	•

1 - كتاب الروضتني: 424/1 

عماد احلكمي   187

1 - ه���ّب���ْت روي���ح���ُة جن����ٍد وه����ي م���ن ق��ط��ري
�����رت ب������اخل������زام������ى ن�����ف�����ح�����ُة امل�����ط�����ِر ف�����ع�����طَّ

التخريج: 	•

1 - املسالك: 89/16
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عمار الكلبي   188

���رت 1 - س���ا ق���ل���ُب���ُه ع���ن أه����ل جن����ٍد وش���مَّ

ص�����دوده�����ا روٌد  وه�������ي  ع���ن���ه���ا  م����ط����اي����اه 

ل���ن���ف���س���ِه خ������������ذان  م�������ن  إال  ذاك  وم���������ا 

�����ن�����ه�����ا ق�����ب�����وره�����ا ب�������أك�������ن�������اِف جن��������د ض�����مَّ

رج����������اَل جن����ٍد رأي����������ُت  وق�������د  ت�����ق�����وُل   -  2

وم����������ا أب���������ص���������رُت م�����ث�����ل�����َك ِم����������ن مي��������اِن

التخريج: 	•

1 - معجم البلدان: 471/4 والعرب في صقلية: 178

العماني الراجز)محمد بن ذؤيب(   189

1 - وَح�������ْوُض احَل���ج���ي���ِج امل��س��ت��غ��اُث مب��ائ��ِه

���ُم���وا َف���َت���هَّ َت�����دلَّ�����وا  م����ن جن�����ٍد  ال������ّرْك������ُب  إذا 

التخريج: 	•

1 - أساس الباغة: )د ل ي(

عمرو    190

جن����ٍد ج������������راَد  أج������������اَر  م������ن  وم������ّن������ا   -  1

������ِدي������ن������ا َم��������������ُه ع������ل������ى امل������َت������ص������يِّ وح��������������رَّ

التخريج: 	•

1 - تاريخ املستبصر: 86
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عمر بن أبي ربيعة   191

ال����ه����وى وَت�������َه�������اَم�������ى  ِع��������راق��������ّي��������ٌة،   -  1

ُي��������ن��������ِج��������ُد أو  مب������������ّك������������َة  ي������������غ������������وُر 

ن��زل ل���م  ث���م  ن��ح��وُك��م  ُغ���رن���ا  2 - وإن ش��ئ��ت 

مب������ّك������َة، ح����ت����ى ت����ل����س����وا، ق�����اب�����ًا جن����دا

3 - وأح���س���ن ال���ن���اِس ف���ي ع��ي��ن��ي وأج��م��ل��ُه��م

��ج��دا م���ن س��اك��ن ال���غ���وِر أو َم����ن ي��س��ك��ُن ال��نَّ

ب��ع��دم��ا م����ك����َة  ب���ب���ط���ِن  ال������ّث������واُء  ك���ي���ف   - 4

������������������بُّ ب���������األجن���������اِد َه���������������مَّ ال���������ذي���������ن حُتِ
داري ِت�����َه�����ام�����ُة  ت����ك����ْن  ت�����ع�����ودي  إْن   -  5

م�������ع�������ادي ح�������ل�������ل�������ِت  إذا  وب��������ن��������ج��������ٍد 
أمي����اِن����ه����م ع����ل����ى  خ����ي����ش����ًا  ت������رك������وا   -  6

وي����������وًم����������ا ع���������ن ي���������س���������اِر ال�����������ُم�����ن�����ِج�����ِد
جن������������ٌد ح������������������ّب������������������ذا  أال   -  7

وَم�������������������������ن ُأس�����������ِك�����������ن�����������ه�����������ا أرض���������������ا
َح���لْ���� َق������راب������ُة م�����ن  ث������ّم ولَّ����������وا، وم������ا   - 8

����������َل ب�����ن�����ج�����ٍد مّم���������ن َي��������ِح��������لُّ ال������ِع������راق������ا
ح��لَ��لْ��ِت��ِه م���ا  إذا  جَن������ًدا  ي��ل��ي  م���ا  أرى   -  9

ت���ت���ه���م���وا إن  ال������غ������ور  وأه�����������وى  ج����م����ي����ًا 

التخريج: 	•

1 - ديوان عمر بن أبي ربيعة: 92
2 - ن م: 36
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3 - ن م: 98
4 - ن م: 92
5 - ن م: 94

6 - ن م: 116
7 - ن م: 224 
8 - ن م: 261
9 - ن م: 354

عمرو بن أحمر الباهلي   192

َح�������رُّ جن���ٍد ب�����ع�����دَك  ����ب����ع����اِن  ال����شَّ أب������ا   - 1
وأب���������ط���������ُح ب������ط������ِن م��������ّك��������َة ح�����ي�����ث غ��������ارا

حت���ّي���ًة ب���ن���ج���ٍد  م���ن���ه���ا  َع������َرَض������ْت  إذا   -  2
ف����������إن ل�����ه�����ا ُأخ��������������رى َت��������ُخ��������بُّ مب�����وس�����ِم

ت���ف���ّرَق���ا 3 - وك����ّن����ا وُه������م ك���اب���ن���ي ُس����ب����اٍت 
س���������ًوى ث������م ك�����ان�����ا ُم������ن������ِج������ًدا َوِت����ه����ام����َي����ا

التخريج: 	•

1 - ديوان عمرو بن أحمر الباهلي: 73
2 - ن م: 148
3 - ن م: 134

علي بن جبلة   193

وط����ن����ي ف�����ت�����ه�����ام�����ٌة  ت����ت����ه����م����ي  إن   -  1
جَن���������ُد ال���������ه���������وى  إنَّ  ُت�������ن�������ج�������دي  أو 

َمطلبتي ع����اَر  ع��ن��ي  ال���ل���ُه  ُي���رِخ���ِص  إْن   -  2
َوَغ����������ِر ب������ه  َف������اجن������د  أال  رف������������دًا  إل������ي������َك 
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علي بن اجلهم   194

ط�����وي�����ٌل س����رم����ُد ب����ه����م  ع����ل����يَّ  لَ����ي����ل����ي   -  1

وه�����������ًوى ي������غ������وُر ب������ه ال��������ف��������راُق وُي�����ن�����ِج�����ُد

التخريج:	•

1 -  ديوان على بن اجلهم: 85

علي بن مسعود الذهبي   195

1 - س���رى خ��اف��ت��ًا م���ن أمي����ِن ال��غ��ورُم��ه��دي��ًا

م ف�����ي جن���ِد ال������ى امل�������اء واجل�����م�����ِر امل������َض������رَّ

ُم��خ��ي��م��ا األم���������ان  وادي  ع���ل���ى  وأض�����ح�����ى 

 التخريج: 	•

1 - تاريخ الفرق: 102، والبيت األول في املقتطف من أزاهر الطرف: 138

عمرو بن اإلطنابة    196

جن����ٍد غ����ي����ر  ف������ي  ُن�������َس�������رُّ  ال  إن�����ن�����ا   -  1

خ������زرج������ّي������ا ف�������ًت�������ى  ل������ه������ا  ف�����ي�����ن�����ا  إّن 

التخريج: 	•

1 - األغاني: 128/11 

عمرو بن كلثوم   197

جن�����ٍد ش�������رق�������يَّ  ِث�����ف�����اُل�����ه�����ا  ي������ك������ون   -  1
َوُل���������ْه���������َوُت���������ه���������ا ُق������ض������اع������ة أج����م����ع����ي����ن����ا
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التخريج: 	•

1 - جمهرة أشعار العرب: 296 وشرح املعلقات السبع: 222

عمرو بن معدي كرب   198

حَل�����ٍج ي���������وَم  ُع��������َزي��������ًزا  ق����ت����ل����وا  ه�������ُم   -  1

وع�������ل�������َق�������م�������َة ب�����������َن س�������ع�������ٍد ي�����������وم جن������ِد

التخريج: 	•

1 - ديوان عمرو بن معدي كرب: 97

عميرة بن طارق   199

1 - ول����م ي���ب���َق م���ن جن����ٍد ه����وى غ���ي���َر أن��ن��ي

ال���ه���ض���ِب ذرى  اجل����ن����وب  ري�������ُح  ُت����ذّك����رن����ي 

أه����لَ����ُه ال�����ل�����ُه  م�����ن جن�������ٍد س����ق����ى  أُك  ف�������إن 

م����������ن����������ه ف��������ق��������ل��������ب��������ي ع����������ل����������ى ُق���������������رب

التخريج: 	•

1 - شعراء متيم في العصر اجلاهلي: 227

عنبسة بن أبي سفيان   200

م���ق���ي���م���ًة ت���������زال  إن  م�����ا  ج���ن���ي���ن���اُت���ه   -  1

ت����ه����ام����َة أو جن���ِد مل�����ن خ������اف م�����ن غ��������وري 

التخريج: 	•

1 - تاريخ الطبري: 333/6
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العيوق بنت مسعود   201

أه��ُل��َن��ا َح�����لَّ  م���ا  ي����َح  ال����رِّ أّن  ل���ي���َت  أال   -  1
ج����ن����وُب����ه����ا ت������ه������بُّ  ال  ب������ص������ح������راِء جن���������ٍد 

التخريج: 	•

1 - الزهرة: 310/1

غسان النميري   202

1 - َدع�����اه�����نَّ م����ن جن�����ٍد حل��������وراَن ب��ع��دم��ا
رم����������نَي ب����س����ه����ِم احل����������بِّ ق����ل����ب����ًا ُم���ت���ّي���م���ا

التخريج: 	•

1 - نشوار احملاضرة: 184/8

الفرزدق   203

ي��ل��ت��ق��ي س�����وف  ف���ي���ك���ُم  ُم���ن���اخ���ي  وإّن   -  1
ب�����ه ال������رك������ُب م�����ن جن�������ٍد وأه����������ُل امل�����وس�����ِم

جن����ٍد ب����غ����ور  ل����ق����ي����َت  إن  س����ت����خ����زى   -  2
��������َة ب�����������ني زم���������������������زَم وامل�����������ق�����������اِم ع��������ط��������يَّ

القاضي التنوخي   204

وج�������دي ب�����ه�����ا  وم���������ا  ت������ئ������نُّ  ب������ات������ت   -  1
وحت������������������نُّ ِم��������������ن وج������������������ٍد إل��������������ى جن�������ِد

التخريج: 	•

1 - ديوان القاضي التنوخي الكبير: 55
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القاضي منصور   205

وأه����لَ����ُه جن�������دًا  ف�����ارق�����ُت  وإن  وإن�������ي   -  1
حمل������ت������رِق األح�������ش�������اء ش������وق������ًا إل��������ى جن����ِد

التخريج: 	•

1 - دمية القصر وعصرة أهل العصر: 729/2

القتال الكالبي   206

���ه���ا أح���بُّ ك������ان  األرواُح  ����ِت  ه����بَّ إذا   -  1

إل���������يَّ ال�����ت�����ي م������ن ن����ح����و جن��������ٍد ه����ُب����وُب����ه����ا

وإن���������ي ل����ي����دع����ون����ي إل�������ى ط������اع������ِة ال����ه����وى

ك��������واع��������ُب أت���������������راٌب م�������������راٌض ق����ل����وُب����ه����ا

التخريج: 	•

1 - ديوان القتال الكابي: 30

القحيف العقيلي   207

اب��ن عاصٍم يا  بنا،  ُخ��ْب��رًا  1 - متى ما حُت��ط 

���دا ت����د ل����ي رج��������ااًل م����ن ب���ن���ي ال����ع����مِّ ُح���سَّ

ج���ن���ي���ُت���ُه إل����ي����ه����م  ذن���������ٍب  ع������ن  ذاَك  وم��������ا 

وأجن�������َدا أغ����������اروا  ذك��������رًا  ل����ي  أنَّ  ِس�������وى 

التخريج: 	•

1 - عشرة شعراء مقّلون: 204
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القطامي   208

جن����ٍد ن����ح����و  ال������ه������واج������ُر  دع�����ت�����ُه�����نَّ   -  1
وص������������اَب ال�����ه�����ي�����َف َف�������اْب�������ت�������دَر ال����غ����م����اُر

التخريج: 	•

1 - ديوان القطامي: 140

قيس بن جرول   209

وب���ي���ن���ُه ب���ي���ن���ي  وال������رم������ُل  أُي�����وِع�����دن�����ي   -  1
ت�����ب�����نُي روي��������������دًا م������ا أم�������اَم�������ك م������ن جن����ِد

التخريج: 	•

1 - املناقب املزيدية: 517/1

قيس بن معاذ   210

ب��س��اك��ن��ِة الغَضى ��ب��ا ص��ف��ح��ًا  ال��صَّ 1 - مت���رُّ 
ه���ب���وُب���ه���ا ي�����ه�����بَّ  أن  ق����ل����ب����ي  وي�������ص�������دُع 

التخريج: 	•

1 - الآللي في شرح األمالي: وقيل ألم الضحاك احملاربية

القيراطي   211

ن���اص���ُره���ا ال������غ������راِء  ال����ّس����ن����ِة  م����ؤي����ُد   -  1
ب������ن������ج������دة م������ن������ه ي����ع����ل����ي����ه����ا ع������ل������ى جن������ِد

التخريج: 	•

1 - معاهد التنصيص: 72/2
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كافور خادم روضة النبي  ]   212

��ت ال��ري��ُح م��ن جن��ِد 1 - وح���قِّ ال��ه��وى م��ا ه��بَّ
ال������وْج������ِد م������ن  ت������ل������وُت  إال  ك�����ب�����دي  ع����ل����ى 

ه������ال������ّي������ٌة حت�����ك�����ي ال��������ه��������اَل ب���وج���ه���ه���ا
اجل����ْع����ِد ال����ف����اح����م  م����ن  ل����ي����ٍل  ف����ي  الح  إذا 

التخريج: 	•

1 - تاريخ الفرق: 102 

ُكثّير   213

ِت���َه���ام���ٍة ����رَف ن���ح���َو  1 - َف�����َط�����ْورًا أك�����رُّ ال����طَّ

وط����������ورًا أك��������رُّ ال�����ط�����رَف ك���������ّرًا إل������ى جن���ِد

1 - س���ق���ى دم���ن���ت���نِي ل����م جن�����ْد ل��ه��م��ا ِم���ْث���ًا

ب����ح����ق����ٍل ل����ك����م ي������ا ع�������زُّ ق������د زان������ت������ا ح��ق��ا

������َدت ك���ان ال��ه��وى ب��ك ُم��ن��ج��دا 3 - ف����إْن أجْنَ

أت���َه���م���ا ال���������داُر  ب���ه���ا  ي����وًم����ا  أت����َه����َم����ْت  وإن 

التخريج: 	•

1 - ديوان كثير: 445
2 - ن م: 382
3 - ن م: 133

كعب بن زهير   214

جن����ٍد َح��������َج��������راِت  ع�����م�����وُدن�����ا  وَح����������ّل   -  1
َف��������َألْ��������َي��������َة ف�������ال�������ُق�������ُدوس إل���������ى َش�����������راِف
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إل�����ه�����ًا  وال����������ُع����������زى  اّل�����������������اَت  أرادوا 
ك��������اِف اّل������������������اِت  دون  ب������ال������ل������ه  ك������ف������ى 

التخريج: 	•

1 - ديوان كعب بن زهير: 99

كمال الدين القريشي   215

م��ت��ه��م م�����ن  أه��������َل جن�������ٍد دع����������وًة  ي�����ا   - 1
ح��������لَّ��������ت ش������ك������اي������ت������ه ع����������ن ال�����ت�����م�����وي�����ه

ب��ه��ا واخل����ل����ي����ُط  جن�����ٍد  أي������ام  ذك�����ر  أْم   -  2
زواره ت��������ه��������واه  وم����������ن  ف�����ي�����ه�����ا  وإن�������������ك 

التخريج: 	•

1 - ذيل مرآة الزمان: 128/3

2 - ن م: 12/3

الكميت بن زيد االسدي   216

بها رم����ى  أح���ض���اَن جن����ٍد  أن���ق���ذَت  إذا   -  1
أخ������اِش������َب ُش������ّم������ًا م�����ن ت����ه����اَم����َة أخ����َش����ُب

ت���ك���ون���ي ف�����ا  ُق������ض������اُع  ي�����ا  ف����م����ه����ًا   -  2
ب���ن���ج���د ل������ه������ا  ُأص��������������������وُل  ال  ت����������واب����������َع 

م���ن���ا ل�����ل�����ض�����رك�����اِء  أن���������ت  ف�����غ�����ي�����ٌث   -  3
ب�����س�����ي�����ب�����ك ح����������ني ت�������ن�������ج�������ُد أوت����������غ����������وُر

ع������وٍد ك�������لُّ  أورَق  ح����ي����ث  وجن�����������دًا   -  4
������ق������ي������ن������ا وان������������������������َق ن����������ب����������ُت����������ُه امل������ت������أنِّ
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التخريج: 	•

1 - شرح القصائد الهاشميات: 45

2 - ديوان الكميت: 185

3 - ن م: 204

4 - ن م: 434

الكميت بن معروف   217

ب����ص����ح����راَء م����ن جن�����ٍد ك�����أن رع���اَن���ه���ا  - 1

رج���������������اٌل ق��������ي��������اٌم ف��������ي م����������اء م�������ج�������ّوِب

ح���ب���لَ���ه���ا أن�����������َت ص�������������ارُم  ال  ع�������راق�������ّي�������ٌة 

دان����ي����ا أص�����ب�����ح  ب����ال����ن����ج����ِد  أْص�����ل�����ه�����ا  وال 

التخريج: 	•

1 - عشرة شعراء مقلون: 161 

2 - شعر الكميت بن معروف األسدي: 169

لبيد   218

ِج���ف���اُن���ُه���م ال���ش���م���اِل  ُع ُص���������ّراَد  ُت����������َوزِّ  - 1

األف�����ائ�����ا ت������س������وُق  جن�������ٌد  أص����ب����ح����ت  إذا 

س�����ّي�����ِده�����م ع�����ل�����ى  أن�����ع�����م�����ن�����ا  ث��������م   -  2

ب�������ع�������دم�������ا أط����������ل����������َع جن�����������������دًا وَأَب�����������������ل

جن����ٍد ب������ي������اَض  م����ن����ع����َن  ج������راث������ي������ٌم   -  3

وان�������ي َم��������ِع ال�������دَّ وأن�����������َت ُت�������َع�������دُّ ف������ي ال��������زَّ
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التخريج: 	•

1 - ديوان لبيد: 78

2 - م ن: 153

3 - م ن: 198

مالك بن الريب املازني   219

ك��أن��ه��ا ال�����ك�����اِب  وادي  م����ن  ت���ط���ال���ُع   -  1

وق��������د أجن������������َدت م����ن����ه خ�������ري�������دُة َرب������������َرِب

التخريج: 	•

1 - شعراء أمويون: 27/1

مالك بن نويرة   220

روا ت������غ������وَّ إذا  ُع��������ّم��������ارًا  ي�����ه�����ّل�����وَن   -  1

�����روه�����ا ف�����أجن�����دوا والق�����������وا ق�����ري�����ش�����ًا خ�����بَّ

التخريج: 	•

1 - مالك ومتمم ابني نويرة: 59

املتلمس َالضبعي   221

1 - ل���ن َت��س��ُل��ك��ي ُس���ب���َل ال���َب���وب���اِة ُم���ن���ِج���دًة

������ْرَت ق����اب����وُس م����ا ع������اش ع����م����رٌو وم������ا ُع������مِّ

التخريج: 	•

1 - ديوان املتلمس الضبعي: 174
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املتنبي   222

جن����ٍد ب�����������أرِض  أب������ي������َك  ق���ت���ل���ى  ب����ن����و   -  1

وم������������ن أب��������ق��������ى وأن�����������ق�����������ذه احِل������������������راُب
ب���ط���ل���ي���ع���ٍة ������ق������ى  الُت������تَّ وم�����ب�����ث�����وث�����ٌة   -  2

جَن������ِد وال  ب������غ������وٍر  م���ن���ه���ا  ُي����ْح����َت����م����ى  وال 
وال���ق���ن���ا وال��������رزاي��������ا  ال����ع����ط����اي����ا  إن   -  3

أجن���������دوا أو  غ����������������ّوروا  ط���������يٍّ  ُح������ل������ف������اُء 
ب��ن��ج��ٍد ب����ع����َد وه�������ٍن  ال�����رك�����ُض  َس�����لُّ�����ُه   - 4

ف������ت������ص������ّدى ل�����ل�����غ�����ي�����ِث أه������������ُل احل������ج������اِز
جن�����ًدا ال����ع����ي����ِس  وراِء  م�����ن  ت���رك���ن���ا   -  5

وَن������ّك������ب������ن������ا ال��������س��������م��������اوَة وال�������ِع�������راق�������ا
َب����ل����ب����اٍل ف������ي  م����ن����ه  جن��������ٍد  ف������وح������ُش   -  6

َي�������َخ�������ف�������َن ف��������ي س����ل����م����ى وف����������ي ِق������ي������اِل
ف���وارس���ه���ا ف����ي جن�����ٍد  امل���ع���ف���ِر  ي����اب����َن   - 7

ب�����س�����ي�����ف�����ِه ول�������������ُه ك���������وف���������اُن واحَل������������������َرُم
وجن�����ُد احل������ج������اُز  ي����ش����رق  أن  دون   -  8

وال����������ط����������رف����������ان ب������ال������ق������ن������ا وال���������ش���������ام

التخريج: 	•

1 - ديوان املتنبي: 41
2 - ن م: 108
3 - ن م: 75

4 - ن م: 141
5 - ن م: 452
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6 - ن م: 278
7 - ن م: 260
8 - ن م: 247

مجنون ليلى   223

ن��ع��م��اَن أو م���ن ُس��ف��وِح��ه َخ�������وارُج م���ن   - 1
إل����ى ال���ب���ي���ت، أو َي���ط���ُل���ع���َن م���ن جن����ِد َك��ب��ك��ِب

ُت�����راِب�����ِه وط����ي����َب  جن�������دًا  ذك�������رت  إذا   -  2
��������������ت وخ�������ي�������م�������َة جن������������ٍد أع����������ولَ����������ت وأرنَّ

3 - َخ��لَ��ْت ع��ن ث���رى جن���ٍد ف��م��ا ط���اب بعَدها
إذن جن���ُد لَ�����ط�����اَب  راَج������َع������ت جن�������دًا  ول������و 

��ٍف 4 - س��ق��ى ال���ل���ُه جن����دًا م���ن رب���ي���ٍع وص��يِّ
وم����������اذا ي����رج����ى م�����ن رب�����ي�����ٍع س����ق����ى جن����دا

آلي������ٌس وإن����������ي  جن��������ٍد  إل��������ى  أح����������نُّ   -  5
ط����������واَل ال����ل����ي����ال����ي م�����ن ق�����ف�����وٍل إل�������ى جن��د

ف���اع���ت���رف جن�������ُد  وال  ل���ي���ل���ى  ال  ي�����ك  وإن 
ب����ه����ج����ٍر ال��������ى ي��������وم ال�����ق�����ي�����ام�����ِة وال������وع������ِد

6 - أال ي��ا َص��ب��ا جن���ٍد ع��ل��ى األب����رق ال��ف��رِد
ف��ق��د زادن������ي َم����س����راَك وْج�������دًا ع��ل��ى وج���دي

ال��ض��ح��ى رون��������ِق  ف����ي  ورق���������اُء  ه���ت���ف���ت  إذا 
ع����ل����ى ِف����������َ�ٍ َغ��������ضِّ ال�����ن�����ب�����اِت م�����ن ال����رن����ِد

وأص�����ب�����ح�����ت ق�������د ق����ض����ي����ت ك���������لَّ ل����ب����ان����ٍة
ت�����ه�����ام�����ّي�����ٍة واش��������ت��������اَق ق����ل����ب����ي إل��������ى جن����ِد

أح��������������نُّ إل�����������ى جن�����������ٍد ف�����ي�����ال�����ي�����ت إن����ن����ي
ُس����ِق����ي����ُت ع���ل���ى ُس����ل����وان����ٍة م����ن ه������وى جن���ِد
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ُت��������راب��������ِه وط��������ي��������ُب  جن�����������ٌد  ح��������ّب��������ذا  أال 
ال��ع��ه��د ع���ل���ى  ك������ان جن������ٌد  وأرواُح��������������ه إن 

ق��ن��ا ُع������واِرَض������َت������ي  ل���ي���ت ش����ع����ري ع����ن  أال 
�����رت�����ا َب����ع����دي ل�����ط�����ول ب������ع������ادي ه������ل َت�����غ�����يَّ

ج����رْت إذا  ال�����ري�����اِح  ي����اِت  ُع����ُل����وِّ وم�����ن   -  7
ب����ري����ِح اخُل������زام������ى ه����ل َت�����ُه�����بُّ ع���ل���ى جن���ِد

جن����ٍد ب�����ش�����رق�����يِّ  داَره�������������ا  ت����ق����ل  ال   -  8
داُر ل��������ل��������ع��������ام��������رّي��������ِة  جن���������������ٍد  ك���������������لُّ 

أرٍض ك������������لِّ  ع������ل������ى  م���������ن���������زٌل  ف�����ل�����ه�����ا 
وع������������ل������������ى ك�������������������لِّ دم��������������ن��������������ٍة آث��������������ار

وح��اج��ت��ي احل���ج���از  أرِض  ال����ى  أح����ن   -  9
خ������ي������اُم جن�������ٍد دون������ه������ا ال������ّط������رف ت���ق���ص���ُر

وم��������ا ن�����ظ�����ري م������ن ن����ح����و جن������د ب���ن���اف���ع���ي
أن�����ظ�����ُر ذاك  ع�����ل�����ى  ول�����ك�����ن�����ي  ال  أج�����������ْل 

ت��ه��وي وال���ع���ي���ُس  ل��ص��اح��ب��ي  أق�������وُل   -  10
ب�������ن�������ا ب����������ني امل�������ن�������ي�������ف�������ِة ف������ال������ض������م������اِر

 مت�������ت�������ع م����������ن ش������م������ي������م ع����������������رار جن�������ٍد
ف������م������ا ب������ع������د ال�������ع�������ش�������ّي�������ِة م���������ن ع�����������راِر

جن�������ٍد ن��������ف��������ح��������اُت  ح����������ّب����������ذا  ي����������ا  أال 
وَرّي��������������������ا روض�����������������ِه ِغ���������������بَّ ال�������ُق�������ط�������اِر

جن��������ًدا احل�������������يَّ  ي�������ح�������لُّ  إذ  وأه�����������ُل�����������َك 
وأن��������������ت ع������ل������ى زم����������ان����������َك غ������ي������ر ج��������اِر

ع����ني ح��زي��ن��ٌة ب���ال���ش���ام  ه����ل  11 - خ��ل��ي��ل��ي 
ت�����ب�����ك�����ي ع������ل������ى جن��������د ل�����ع�����ل�����ي أع����ي����ن����ه����ا
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ك������ذب������ت ن����ف����س����ي ث���������مَّ راج�������ع�������ت ن�����ظ�����رًة
ف�����ه�����ي�����َج ل�������ي ش�������وق�������ًا ل�����ن�����ج�����ٍد ي���ق���ي���ن���ه���ا

جن�����ٍد وس���������اك���������ِن  جن����������ٍد  ع�����ل�����ى   -  12
حت������������ي������������اٌت ي������������رح������������َن وي������غ������ت������دي������ن������ا

جن����ٍد ه����ض����ب����ات  ذرى  م�����ن  مت����ت����ع   -  13
ت�������راه�������ا ال  أن  ُم������������وش������������ٌك  ف���������إن���������ك 

ُع������������ه������������ا ال�����������غ�����������داَة ف������ك������ل ن���ف���س���ي أودِّ
م�������داه�������ا ب������ل������غ������ت  إذا  م����������ف����������ارق����������ٌة 

التخريج: 	•

1 - ديوان املجنون: 53

2 - ن م: 

3 - ن م: 

4 - ن م: 

5 - ن م: 50 

6 - ن م: 54، 55

7 - ن م: 37

 - 8

9 - ديوان املجنون: 47

10 - ن م: 76

11 - معجم البلدان: 212/2 ونفح الطيب: 15/2

12 - ديوان املجنون: 48

13 - ن م: 41
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مجير الدين اخلياط   224

َف����ب����ال����ل����ِه ش�����������ذاك  راب�������ن�������ي  ل�����ق�����د   -  1
م���������ت���������ى ع�����������ه�����������ده ب�������������أط�������������ال جن���������ِد

التخريج: 	•

1 - خزانة األدب)احلموي(: 5/2

 احملسن الصوري   225

ع����ن����دي اخل������ل������ق  أع�����������ّز  ي�������ا  غ������ّن������ي   -  1
ن������اج������ي جن�����������دًا وم���������ن ب������أك������ن������اِف جن�����ِد

التخريج: 	•

1 - ديوان الصوري: 128/2 

محمد بن حمير   226

ل���ي إنَّ  ب�����ن�����ج�����ٍد  احل�����������يِّ  وَع�������������ِن   -  1
م������ق������ل������ًة ُم�����������ذ ف�������ارق�������وه�������ا ف��������ي َع����م����ى

رن��������دِه وف������������احُت  جن��������ٌد  ح�����ب�����ذا  أال   -  2
وي������������ا ح���������ّب���������ذا ه�����������وذات�����������ه وب�����ش�����ام�����ه

بهم َع���ْث���رَت  إن  ي���ارْك���َب )جن�����ٍد(  ب��ال��ل��ه   - 3
مِم ذّك������������ر أح�����ب�����َت�����ن�����ا امل��������اض��������ني ب��������ال��������ذِّ

م��ط��ي��ه��م وراء  ي���ن���ج���ْد  ي����ن����ج����دوا  إن   -  4
ف���أت���ه���م���ا ال�����غ�����وي�����ِر  ق�����ص�����َد  ي����ت����ه����م����وا  أو 

أله���ل���ه���ا ال�����وم�����ي�����ُض  الح  غ�������وري�������ٌة   -  5
ف�������ت�������ذك�������روا جن�������د اجل�������م�������اد وأجن������������دوا
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داُره��������م وجن��������ُد  أغ������ورن������ا  ف�����ال�����ي�����وَم   -  6
وال����������غ����������ور ن��������������اٍء ع���������ن ه�������ض�������اب جن���د

ح��ّب��ه��م ������َم  إل������ى جن������ٍد وخ������يَّ 7 - رح�����ل�����وا 
ف�������ي أض�����ل�����ع�����ي ف����ك����أن����ه����م ل�������م ي����رح����ل����وا

التخريج: 	•

1 - ديوان محمد بن حمير: 51
2 - ن م: 58
3 - ن م: 63
4 - ن م: 73

5 - ن م: 103
6 - ن م: 106
7 - ن م: 109

محمد سعيد احلبوبي   227

ح���م���ائ���ٌم ال�����ظ�����اِم  حت����ت  ه���ت���ف���ْت  إذا   -  1
�������رن�������ي ُق����������ْم����������ريُّ جن����������ٍد غ����ن����اؤه����ا ي�������ذكِّ

ل�����ه�����ا ب��������ني أف������������اذ ال������ق������ل������وب م�����اع�����ُب
خ���ب���اؤه���ا س���ف���ح جن������ٍد  ف�����ي  وإن ض���ّم���ه���ا 

جن����ٍد؟ أرض  م����ن  ال���ق���ب���اُب  ت���ل���ك  أي�����ن   -  2
أت�������������رى ال��������ب��������نُي ح����������لَّ ت�����ل�����ك ال����ق����ب����اب����ا

ع���ذل���ك���م ك������ف������ّوا  ال��������ع��������ذاُل  أي�����ه�����ا   -  3
ب�����ال�����ه�����وى ال��������ع��������ذري ع�����������ذري آت���ض���ح���ا

وام�������ن�������ح�������وا ي�������ا أه����������ل جن����������ٍد وص����ل����ك����م
ُم���������ت���������ه���������م���������ًا ي�������ش�������ت�������ك�������ي ال�������ب�������رح�������ا
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ن����ش����رت ق�������د  ال�������زه�������ر  مب�������ط�������ارف   -  4
ت������ك������س������و رب���������������ى جن�����������د وأب������ط������ح������ه������ا

أرح��ت��ه��ا إل���ي���ك  ِع���ي���ِس���ي  أع����رق����ت  إن   -  5
وك�����ف�����ي�����ت�����ه�����ا اإلت������������ه������������اَم واألجن������������������ادا

ال���ف���ض���ل ارت���ق���ي ُس����ّل����م  ف����ي  6 - أص����ي����ُد 
م�����ص�����ع�����دا ي������ت������ن������اه������ى  ال  ُم���������رت���������ًق���������ى 

ق��������ا م����������ا ل������ك������اف������ي������ه ال����������ع����������اء املُ��������ع��������رَّ
أجن���������دا  م���������ن  أو  أع��������������رق  م���������ن  دون 

م��ي��م��ٌن ف���������ؤادي  ف����ه����وى  أمي����ن����ت  إن   -  7
ب�����ي أجن�����ِد ال�����ه�����وى  أو أجن����������دُت ص��������اَح 

وغ�����������ورًا جن�����������دًا  أللْ������ِف������ه������ا  َت�������������ؤمُّ   -  8
زّوارا ال�������ط�������وِق  ذوات  م������ن  ت��������َر  ول��������م 

َم����رع����ى وم��ل��ع��ُب ب��ال��ق��ل��ب  ل���ه���ا  9 - م����ه����اُة 
ت���اُع���ه���ا جن�������ٍد  أرض  م������ن  ن�����زل�����ت  وإن 

ه����ّا ل�����ك  أب�������ا  ال  ل����ل����ري����ح:  ق�����ل�����ُت   -  10
ُج���������������زِت ب��������اجل��������زع ع��������اجل��������ًا وع����ق����ي����ق����ا

جن������ٍد  أرض  م��������ن  ب�����ال�����ع�����ق�����ي�����ِق  ف�����ل�����ن�����ا 
ح����ري����ق����ا ق�����ل�����ب�����ي  ذاَب  ق���������د  رش���������������ٌأ 

س���ك���ان���ه���ا وم�������ن  جن�������ٍد  م������ن  أي�������ن   -  11
ال������ع������راِق أرض  م������ن  احل�������ي�������رِة  ق������اط������ُن 

ع����راق����ي واحمل����������بُّ  جن�������ُد  ب����������اُدك   -  12
ت����اق����ي ي�������ك�������ون  ال  ال�����ت�����م�����ن�����ي  ف�����غ�����ي�����ر 

س����اه����دًا ط����رف����ي  زاَر  ط����ي����ف����ًا  أن  ول�������و   
ل����ك����ن����ُت رج������������وُت ال��������ُق��������رَب ب����ع����د ف��������راِق
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ح��دا ال����رك����ُب  إذا  ك���ِب  ب���ال���رَّ ف���اح���ِد   -  13
أق�����������اْم إن  م��������ا  وأق����������������ْم  ي��������وم��������ًا  ف������ي������ه 

أجن���������دا م���������ا  إذا  )جن��������������������دًا(  مي�������م�������َن 
ُت�������ه�������ام ف��������امل��������س��������رى  أت���������ه���������م  وإذا 

جن���ٍد ري�������اَح  ش���م���م���ُت  إن  ش���ج���ان���ي   -  14
وش�����م�����م�����ُت ب����ه����ا وم������ي������َض ال������ب������رق وه���ن���ا

أس����ف����ًا جن������د  أه��������ل  م������ن  أس������ف������ًا   -  15
ك������ي������ف أه����������واه����������م وه�����������م م���������ن زم�����ن�����ي

آخ����ت����ل����ف����ا ال���������ب���������ط���������اَح  ب��������لَّ��������ت  وإذا 
غ�����ل�����َب ال������ش������وك ع����ل����ى ال��������������ورِد اجل����َن����ى

التخريج: 	•

1 - ديوان محمد سعيد احلبوبي: 375/2، 377
2 - ن م: 362/2

3 - ن م: 195
4 - ن م: 2/ 575

5 - ن م: 316
6 - ن م: 224/1
7 - ن م: 2/ 373
8 - ن م: 552/2
9 - ن م: 355/1

10 - ن م: 384/2
11 - ن م: 210/1
12 - ن م: 381/2
13 - ن م: 194/1
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14 - ن م: 489/2
15 - ن م: 196/1

محمد شاكر النحالوي   228

ب����ارٍق ض����وء  ت����رى  ل��ك��ن  ذا  وأرواُح   -  1
ي�������ض�������يُء ح����ب����ي����ب����ًا م������ن������ج������دًا م���ت���ع���ال���ي���ا

التخريج: 	•

1 - فاحت األزهار: 115

محمد بن عبد احملسن   229

جن������ٍد أع����������������اَم  ش�������ه�������دت  وإذا   -  1
وت�������ه�������ام�������ه وح��������������اج��������������َر  وزروَد 

التخريج: 	•

1 - أعيان العصر وأعوان النصر: 546/4

محمد بن عبد امللك الزيات   230

1 - وك��ي��ف مب���ن ق���د ب���اي���َع ال���ن���اُس وال��ت��ق��ت
ب���ب���ي���ع���ت���ه ال������رك������ب������ان غ������������ورًا إل��������ى جن����ِد

التخريج: 	•

1 - أشعار أوالد اخللفاء: 28 والتذكرة احلمدونية: 202/5والعمدة: 64/1

محمد بن عبد امللك بن املعافى   231

جانبي جنِد م��ن  الغادين  اجل��ي��رَة  - سقى   1

ع�����م�����اٌد م�����ن ال����وس����م����ي م�����رت�����ُس ال����رع����ِد
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التخريج: 	•

1 - التدوين في أخبار قزوين: 44/1

محمد بن علي بن وهب بن مطيع   232

نسيمها وط���ي���ِب  جن����ٍد  ف���ي  ك���ن���ُت  إذا   -  1
ت��������ذّك��������رت أه������ل������ي ب������ال������ل������وى ف���م���ح���ج���ِر

ول����وع����ًة ش�����وق�����ًا  ذب��������َت  ف���ي���ه���م  ك���ن���ت  وإْن 
ال��������ى س����اك����ن����ي جن��������ٍد وع�����ي�����ل ت���ص���ب���ري

التخريج: 	•

1 - أعيان العصر وأعوان النصر: 594/4

محمد بن مروان بن أبي اجلنوب   233

1 - وال����ل����ه ي����دف����ُع ع���ن���ك ال����س����وَء م����ن م��ل��ٍك
ف�����ال�����ل�����ُه ب�������ك ع������ّن������ا ال��������س��������وَء ق�������د دف����ع����ا

م��ا ض���اَع م��دح��ي وال ض���اع آص��ط��ن��اع��ك لي
وق��������د وج����������دت ب����ح����م����د ال�����ل�����ه م��ص��ط��ن��ع��ا

َف�������������اردْد ْع�����ل�����يَّ ب����ن����ج����ٍد ض����ي����ع����ًة ق��ب��ض��ت
ف���������إن م����ث����ل����ك م����ث����ل����ي ي�����ق�����ط�����ُع ال����ّض����ي����ع����ا

التخريج: 	•

1 - املستدرك على صناع الدواوين: 182/1

محمد بن يوسف بن عبد الله   234

���ب���ا ه���ل ك��ث��ب��ٌة ِب���ُرَب���ى 1 - وي����ا ن��س��ي��َم ال���صَّ
جن���������ٍد ع�����ل�����ى غ�����ف�����ل�����ٍة ال��������واش��������ني ت����ّت����ف����ُق
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التخريج: 	•

1 - أعيان العصر وأعوان النصر: 320/5

محيي الدين بن عربي   235

ت���ب���دو ال������ل������وم  جن��������ُد  ك��������ان  ومم��������ا   -  1
م��������ع��������امل��������ه ل������ع������ي������ن������ك ع��������ن��������ه ح������دت������ا

َت���ب���ارْك���َت م���ن جن��ِد ت����رى جن����ٍد  ي���ا  2 - أال 
س���َق���ْت���َك س��ح��ائ��ُب املُ������زِن ج�����ودًا ع��ل��ى ج���وِد

أت���ى ل��������ذاك  ت��������راه ع���ل���ى جن������ٍد  ف���م���ا   - 3
ب���������ال���������واِد ف�������ي ل����غ����ت����ه����م ب������ك������لِّ م����ف����ه����وِم

التخريج: 	•

1 - ديوان محي الدين ابن عربي: 256

2 - ن م: 100

3 - ن م: 14

مخارق   236

وْج���������دا ف����ه����ي����ج����ت  ع������ل������يَّ  ب������ك������رت   -  1
ُه����������������وُج ال�����������ري�����������اِح وأذك�������������������رت جن������دا

ذك����������رت إذا  ش����������������وٍق  م����������ن  أحت����������������نُّ 
جن���������������ٌد وأن������������������ت ت��������رك��������َت��������ه��������ا ع������م������دا

التخريج: 	•

1 - املسالك: 356/10
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املرار الفقعسي   237

جن��������دًا  ألح������������بُّ  إن����������ي  لَ�������َع�������م�������رك   -  1
س����ب����ي����ا جن��������������ٍد  ال��������������ى  أرى  وم��������������ا 

وك������ن������ت ح�����س�����ب�����ُت ط�����ي�����ب ُت��������������راب جن�����ٍد
وع�������ي�������ش�������ًا ب������ال������ط������ري������ق������ِة ل���������ن ي���������زوال

التخريج: 	•

1 - معجم البلدان: 54/4

الشريف املرتضى   238

ب���ع���ي���دٌة ث������رى جن��������ٍد، وجن��������ٌد  أح��������بُّ   - 1
ُق����رب����ا ُت������ِف������ْد  ل������م  وإن  جن�������ٌد  ح�����ب�����ذا  أال 

ي����ق����ول����ون جن������ٌد ل���س���ت م�����ن ش����ع����ِب أه��ل��ه��ا

وق���������د ص�������دق�������وا ل����ك����ن����ن����ي م����ن����ه����م ح����ّب����ا

ف����ارق����ت جن�������دًا ش����ق����اوًة 2 - ك����أن����ي وق�����د 

م����ت����ى ض�������لَّ ع����ن����ه ق���ل���ب���ه ي���ب���ت���غ���ي ال���ق���ل���ب���ا

التخريج: 	•

1 - قرى الضيف: 69/5

2 - ن م: 70/5

مروان األصغر   239

1 - س��ق��ى ال��ل��ُه جن����دًا، وال��س��ام ع��ل��ى جن��ٍد

وي������ا ح�����ّب�����ذا جن������ٌد ع���ل���ى ال�����ن�����أي وال���ب���ع���ِد
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ن�������ظ�������رُت ال���������ى جن���������ٍد وب���������غ���������داُد دون�����ه�����ا
م�����ن جن���ِد وه����ي����ه����اَت  أرى جن��������دًا  لَ����ع����لِّ����ي 

التخريج: 	•

1 - املثل السائر: 23/3، 154

مروان بن أبي حفصة   240

أرٍض ك������ل  ت�����ه�����ام�����َة  م������ن  وك�����������ادت   -  1
زاال غ������������������داَة  ت������������������زوُل  جن������������ٍد  وم������������ن 

التخريج: 	•

1 - ديوان مروان بن أبي حفصة: 79

مسكني الدارمي   241

جن����ٍد ح��������ول  ������ل������دُد  وال������تَّ ل��������َك  ف����م����ا   -  1
��������ْت ت�������ه�������ام�������ُة ب�������ال�������رج�������اِل وق�����������د غ��������صَّ

وق���������د س���������ال ال������ف������ج������اُج ف�������ج�������اُج جن�����ٍد
ب������ج������رد اخل��������ي��������ِل واألس���������������ل ال������ّن������ه������اِل

التخريج: 	•

1 - ديوان مسكني الدارمي: 90

 املعّري   242

وق���������ّاُم���������ُه جن����������ٍد  غ�����ض�����ى  ل����������وال   -  1
ل���������م ي�������ث�������ِن ب������ال������ط������ي������ِب ع������ل������ى رن������������دِه

التخريج: 	•

1 - املسالك: 450/15
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معن بن أوس املزني   243

دارُه ب�����اخل�����ورن�����ِق  �������ن  مِمَّ ف���ه���ي���ه���اَت   -  1
����دا ُم������ق������ي������ٌم وح������������يٌّ س�������ائ�������ٌر ق�������د ت����ن����جَّ

التخريج: 	•

1 - ديوان معن بن أوس املزني: 77

معود احلكماء   244

ب��ن��ج��د م����ن����ه����م  �����ي�����َة  ش�����طِّ ص����ح����ب����ُت   -  1

التخريج: 	•

1 - منتهى الطلب: 130/1

ملحة اجلرمي   245

البلى م���ن  ال���ه���ام���داِت  ال���ع���روَق  ي  ُي������َروِّ  - 1
م����ن ال���ع���رف���ِج ال���ّن���ج���دي ذوب�������اد واحل���م���ض

التخريج: 	•

1 - ديوان احلماسة: 384

املمزق العبدي   246

ُت��ت��ه��م��وا ُأجن������ْد ِخ����اف����ًا ع��ل��ي��ك��ُم 1 - ف����إن 
ُأع������ِرُق ُم��س��ت��ح��ق��ب��ي احل������رَب  ُت���ْع���ِم���ُن���وا  وإن 

التخريج: 	•

1 - ديوان املثقب العبدي: 10
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مهنا بن عيسى بن مهنا   247

م���ان���ٍع ب���ح���ص���ٍن  ف�����ي جن������ٍد  وأق�����������اَم   - 1
َت����َخ����لُّ����ص����ا ل������ه اجل������ي������وش  ت���س���ت���ط���ي���ُع  ال 

التخريج: 	•

1 - أعيان العصر وأعوان النصر: 492/5

املهلهل   248

أه�������َل جن���ٍد ُأْس������ِم������ُع  ال�����ري�����ُح  ول�������وال   - 1
ك�����وَر ص����ل����ي����َل ال�����ب�����ي�����ِض ُت���������ْق���������َرُع ب�����ال�����ذُّ

التخريج: 	•

1 - ديوان املهلهل: 141

مهيار الديلمي   249

ب���دم���ع���ِه ع����ل����ى جن�������ٍد ض����ن����نيٌ  ي�����ل�����وُم   -  1
غ�����روُب�����ُه �����ْت  ج�����فَّ االح�������ب�������اَب  ف����������ارَق  إذا 

احل���م���ى وأه����������َل  ي����اق����ل����ُب  أن��������َت  م�����ا   -  2
اه�����������ُب وإمن����������������ا ه����������م أم�����������ُس�����������َك ال�����������ذَّ

احل������م������ى وظ������������ب������������اِء  جن��������������ٍد  ودوَن 
وال����������غ����������ارُب  امل��������ن��������ِس��������ُم  ي���������ف���������رَح  ان 

َع�������ّزى األح������ب������اب  ع�����ن  وط���������ٌن  إذا   -  3
ح�����ب�����ي�����ُب وال  ب�������ن�������ج�������َد  داٌر  ف����������ا 

ب�������اَن ال��غ��ض��ا ي����ا ص���ب���ا جن�������ٍد، وي������ا   - 4
أرُف�������ق�������ا ب������ي ف������ي ال����ت����ث����ن����ي وال�����ه�����ب�����وِب
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غ������وري������ٌة ظ�����ب�����ي�����ٌة  ل�������ي  ومَت������لَّ������ح������ت   -  5
س�����ن�����ح�����ْت وظ����ب����ي����ت����ك����م ب�����ن�����ج�����ٍد أم�����ل�����ُح

ِص�����رٌّ ال�����ش�����ام  ري��������اح  م�����ن  ������ْت  وه������بَّ  -  6
ع���������س���������وٌف ل���������م َت�������رض�������ه�������ا ق�����������طُّ جن������ُد

أن���َف���ا ت����ه����ام����َة  ف����ي  وُح  ال�����������رَّ ع������دا  ال   -  7
جن����دا ����ي����ُت  مت����نَّ اس������ُت������روِح������ْت  إذا  َس���������ًا 

ب����ال����غ����ور ك����ي����ف  جن��������ٍد  أه����������َل  وي��������ا   -  8
ب����ع����دك����م ب������ق������اُء ت����ه����ام����ي ي����ه����ي����م مب���ن���ج���ِد

م���ا ال����������َب����������َك����������راِت  راع����������������َي  ي��������ا   -  9
جن��������������������������ٌد وم��������������������������ا أخ�������������ب�������������اره�������������ا

�������ٍة وذمَّ ج�������وٍد  داُر  وجن�������ٌد  ب���ن���ج���ٍد   -  10
م������ط������اٌل ب������ا ع����س����ر وم������ط������ٌل ب������ا ع������ذِر

ال���ه���وى م���ّن���ا  أو  ال����ي����وم  م���ن���ك  وأي������ن   -  11
وأي���������������������ن جن�����������������ٌد وال�����������������غ�����������������وُر دن���������ا

التخريج: 	•

1 - مثير العزم: 135/1و املسالك: 404/15
2 - ديوان مهيار الديلمي: 136 - 137

3 - ن م: 65
4 - ن م: 103
5 - ن م: 214
6 - ن م: 314
7 - ن م: 264
8 - ن م: 230
9 - ن م: 40
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10 - ن م: 76/2

11 - مثير العزم: 144/1

موافية بنت أوس   250

قلَّصْت ال��ري��ح  إذا  ق��ار  ذي  ج���وِف  على   -  1

ت�������زاي�������ُل ال  ل�����ع�����ن�����ًة  ن�����ح�����و جن����������ٍد  ب�����ن�����ا 

التخريج: 	•

1 - باغات النساء: 184

موفق الدين األنصاري   251

1 - م����ا ب����ني جن�����ٍد وب�����ني امل���ن���ح���َن���ى ع����زُب

رض����ي����ت ف���ي���ه���م ب���ت���ع���ذي���ب���ي ف���ل���م غ��ض��ب��وا

ع����ن����دي ل��������ل��������ح��������وادِث  ي����������ٍد  أّي   -  2

جن������ِد ه�������ض�������ب�������اِت  ب��������ي  ش��������ارف��������ت  إن 

التخريج: 	•

1 - ذيل مرآة الزمان: 337/3

نائل بن أبي حليمة   252

ع��ل��م��ْت ن����ه����ره  ب����أط����ي����ِب جن������ٍد  1 - ح����لَّ����ت 

ي��������ا ح��������ّب��������ذا ب��������ل��������دًا ح�������ّل�������ت ب��������ه ب����ل����دا

التخريج: 	•

1 - مصارع العشاق: 120/2
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ناصح الدين أبو بكر   253

َت�����ْذُك�����َران�����ي ع���ه���َد جن�����ٍد وأه����لَ����ُه ف����ا   - 1
أوم���َض���ا ال����ب����رُق  إذا  أو  ه���ّب���ت  ال����ري����ُح  إذا 

التخريج: 	•

1 - املسالك: 589/15

جنم الدين يحيى الشاعر املوصلي   254

ع���ل���ي���ك���م حت���ي���ٌة أي�������ا س����اك����ن����ي جن�������ٍد   -  1
ل���ّب���ى َم�������ن  أّول  وْه����������َو  ه�����واك�����م  دع�����ان�����ي 

التخريج: 	•

1 - التذكرة احلمدونية: 

نصيب بن رباح   255

ب���ع���ه���دي رج���ي���لَ���ٍة ب���ن���ج���ٍد وم�����ا ك���ان���ت   - 1
ف���اط���َم���ْه ال���ل���ي���ِل  س�����رى  ف����ي  ف���ك���ٍر  ذاِت  وال 

��رِف ه��ل ت��رى 2 - ب��ن��ج��ٍد ت���روم ال���غ���وَر ب��ال��طَّ
ب��������ِه ال������غ������ور م������ا الءم����������ت م������ن ُم�����َت�����ائ�����ِم

التخريج: 	•

1 - شعر نصيب بن رياح: 129
2 - ن م: 131

ي   256 نهشل بن َحرِّ

��ِه ب��ك��فِّ ال����ل����ُه خ����ي����رًا واجل����������زاُء  1 - ج�����زى 
���ل���ِت إخ�������واَن ال���س���م���اح���ِة وامل���ج���ِد ب��ن��ي ال���صَّ
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 أت������ان������ي وأه������ل������ي ب������ال������ع������راِق ن������داُه������ُم
ك���م���ا ص�������اَب غ����ي����ٌث م����ن ِت����ه����ام����َة ف����ي جن���ِد

التخريج: 	•

1 - عشرة شعراء مقّلون: 133

الهمداني   257

ب�������ن�������ج�������ٍد ل���������ي���������ل���������ي  ل����������ك����������ن   -  1
وب���������������������احل���������������������ج���������������������از ن����������������ه����������������اري 

التخريج: 	•

1 - زهر اآلداب: 544/2

الواساني   258

جْن���� إل������ى  م����ن احل����ج����از  1 - وال������ب������وادي 
�������������ٍد ُم�������ع�������ّدي�������ه�������ا م���������ع ال�����ق�����ح�����ط�����ان�����ي

التخريج: 	•

1 - يتيمة الدهر: 756/1

الوادعي   259

م���ح���ّب���ًا ُت����ن����ج����دون  ه�����ل  أه��������َل جن������ٍد   - 1
ص��������������اده ب�������ال�������غ�������وي�������ِر ظ�������ب�������ٌي م������ل������وُك

التخريج: 	•

1 - خزانة األدب )للحموي(: 128/2
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الوزير أبو شجاع   260

ج���رت م�����ا  إذا  ال�����ري�����ُح  ي���س���ت���ن���ش���ُق   -  1
م��������ن ن������ح������و جن�����������ٍد أي�����������ن َم��������ْس��������راك��������ُم

التخريج: 	•

1 - املنتظم: 27/17

الوفاق الورد بن الورد اجلعدي   261

ي��ك��ن ل����م  جن����د  وح���ش���ي���ٌة  ت����رك����ت  إذا   -  1
ل�����ع�����ي�����ن�����ي�����ك مم���������ا ي�������ش�������ك�������وان ط����ب����ي����ُب

التخريج: 	•

1 - الزهرة.

اليافعي   262

وال ال����غ����رام  جن�����ِد  َص���ب���ا  ن���س���ي���ُم  وال   -  1
ن���ش���ر اخل��������زام وال م����ن ف����ي ال���ّن���ق���ا َع��ط��ن��ا 

������رن������ا ون����������اع����������ٌم ف���������اق���������ٌد إلْ����������ًف����������ا ي������ذكِّ
جن������ًدا وُأْح�����������دًا وس���ل���م���ا وال����ّص����ف����ا وِم���ن���ى

التخريج: 	•

1 - مرآة اجلنان: 185/3، 188

يزيد بن احلكم   263

م��ن��ه��م ول����س����َت  ال����ش����ب����اُب  م���ن���ك  ف���م���ا   - 1
اخِل������َض������اب������ا حل������ي������ُت������َك  س������أل������ت������َك  إذا 
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َع��������ق��������اِئ��������ُل م��������ن ع�����ق�����ائ�����ل أه�������������ِل جن�����ٍد
ك�������اب�������ا �������ل�������َن ال�������رِّ وم����������ّك����������َة ل���������م ُي�������َع�������قِّ

ول�����������م َي������������ط������������ُردَن أب��������ق��������َع ي�������������وِم جن������ٍد
ُغ�������راب�������ا وال  َط����������������������َردَن  ك������ل������ب������ًا  وال 

التخريج: 	•

1 - شعراء أمويون: ق256/3

يزيد بن الطثرية   264

ال�����ع�����راق ص���ب���اب���ًة ب����ه ص�����در  1 - مي����ي����ُس 
وف�������ي ق�����ل�����ِب جن�������ٍد م�����ن م���ح���اس���ن���ه وج�����ُد

2 - ف������إْن َت�����َدِع�����ي جن������دًا ن����دْع����ُه وَم������ن ب���ِه
جن����ُد ح�����ّب�����ذا  ف����ي����ا  جن��������ًدا  ت���س���ُك���ن���ي  وإن 

ف���ب���لِّ���غ���وا س�����امل�����ني  ب���ل���غ���ت���م  م�����ا  إذا   -  3
ق�����د ظ�������ّن أن الي���������رى جن�����َدا  َم�������ن  حت�����ي�����ًة 

��ج��ت م��ن جن��ِد 4 - أال ي��اص��َب��ا جن���ٍد ل��ق��د ه��يَّ
ف����ه����ي����َج م������س������راك وْج��������������ًدا ع����ل����ى وج������ِد

��ح��ى ال��ضُّ رون������ق  ف����ي  ه���ت���ف���ْت ورق���������اُء  أإن 
ع����ل����ى ف�������ٍ� غ�������ّض ال����ن����ب����ات م������ن ال������ّرن������ِد

ت���ه���ام���ٍة غ�������وِر  ال����غ����ور  ب����ه����ذا  ه��������واَي   - 5
ول���ي���س ب���ه���ذا اجل����ل����َس م����ن م���س���ت���وى جن���ِد

ع������ا جن�����ًدا وم����ن ح����لَّ ب��احل��م��ى 6 - ِق���ف���ا َودِّ
ع��������ا ُي��������ودَّ أن  ع�����ن�����دن�����ا  ل�����ن�����ج�����ٍد  وق�������������لَّ 

س�����أث�����ن�����ي ع�����ل�����ى جن���������ٍد مب�������ا ه�������و أه������ُل������ُه
اس���م���ع���ا ق�����ل�����ُت  إذا  جن�������ٍد  راك������ب������ي  ف����ي����ا 
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التخريج: 	•
1 - مرآة اجلنان: 267/3

2 - حماسة اخلالديني: 92ودمية القصر: 290/1وأمالي القالي: 54
3 - شعر يزيد بن الطثرية: 33

4 - من: 68
5 - ن م: 71

6 - ن م: 81 و

يزيد بن بركة الشيباني   265

ُي���ع���ي���ن���ه ف����������ذاَك  ع�����ن جن�������ٍد  ْث�������ُه  ح�������دِّ  -  1
واس���������أل���������ه ف�����ي�����ه ه��������ل ت����������فُّ ج�����ف�����وُن�����ه

واْس�������َت�������ْم�������ِل م������ا مت���ل���ي���ه ن����ف����ح����ُة روض�������ِه
َس����������َح����������رًا وت������رف������ع������ه إل������ي������ك غ����ص����وُن����ه

التخريج: 	•
1 - املسالك: 152/16

يوسف بن لؤلؤ الذهبي   266

1 - وق����د ك����ان دم��ع��ي ف��ائ��ض��ًا ي����وَم ن��أي��ه��م
أجن�����دا ك������َب  ال������رَّ رأى  أن  مل�����ا  غ������ار  ف���ق���د 

التخريج: 	•

1 - املورد مج32 ع2 )2005م - 1426 ه(: 67

الشعر الذي لم يذكر اسم قائله:    267

ت��ص��ي��ف��ي ال  ت����ه����ام����َة  ف������ي  أق����ي����م����ي   -  1
إل������������ى جن������������ٍد ف������ق������د ص������ب������أ ال������ش������ت������اُء
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ب���ال���ع���ق���ي���ِق وي������وًم������ا  ب�����ح�����زوى  ي�����وًم�����ا   -  2
وب����ال����ُع����ذي����ب ي�����وًم�����ا، وي�����وًم�����ا ب��اخل��ل��ي��ص��اِء

وت�������������������ارة ت�����ن�����ت�����ح�����ي جن����������������دًا وآون����������������ًة
ش����ع����َب ال���ع���ق���ي���ِق وط�����������ورًا ق����ص����َر ت��ي��م��اء

جن���ٍد ب����ري����ِح  اش���ت���ف���ي���ُت  إذا  وك����ن����ُت   -  3
ف�������������إّن ال������ب������ي������ر م��������ن ُغ��������ل��������ٍل َس�����ق�����اه�����ا

وط��ي��ب��ة ال����ع����ض����اِة  م�������اَء  ذك�������رت  إذا   -  4
����ب����ا م�����ن ن����ح����و جن�����د أرن�������ِت وري����������َح ال����صَّ

خ���ال���ٍد رغ�����ف�����اَن  أب�����ت�����اُع  ال  ف����أق����س����ُم   -  5
ب����������������أرواَح جن����������ٍد، م������ا أق������������اَم خ��ط��ي��ب��ه��ا

امل���ك���اك���ي ص���������وَت  ت���س���م���ع���ي  وإن   -  6
طيبها  يساميك  جن���ٍد  م��ن  ب��غ��ي��ن��اَء  بالضحى 

ت�����راب�����ِه وط�����ي�����ُب  ح�����ّب�����ذا جن�������ٌد  أي�������ا   -  7
ُت����ص����اِف����ُح����ه أي��������دي ال�������ري�������اِح ال����غ����رائ����ِب

ال��ف��ت��ى ذا  أق���ب���ل  أي�����ن  م����ن  أال  وق����ل����َن   -  8
جن������ُد أو  ت������ه������ام������ُة  إّم�������������ا  وم�������ن�������ش�������أُه 

ت��������اٍد وع����اب����ٍر م�����ن  ك�����ل جن������ٍد  أف������ي   - 9
ُب������غ������اُم م�����ه�����اِة ال������وح������ِش ل���ل���ق���ل���ِب ق���اص���ُد

جن���ُد والح�������ت  ب���احِل���م���ى  ج���ئ���ت  إن   -  10
ف�������اذك�������ر ول������ه������ي وم���������ا ج�������ن�������اُه ال�����ُب�����ع�����ُد

ال���ي���م���ام���ِة أش��رف��ا أي����ا وال�����ي س���ج���َن   - 11
ف���ي ال��ق��ص��ر أن���ظ���ُر ن���ظ���رًة ه���ل أرى جن��دا

ب���������ردٍة ذات  أع��������راب��������ّي��������ٍة  أج���������ل  أم���������ن 
ت���ب���ك���ي ع����ل����ى جن�������ٍد وت����ب����ك����ي ك�������ذا جن����دا
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ي��رت��ق��ي ب����ات  ال�����ذي  ال���ب���رُق  أي���ه���ا  أال   - 12

جن���دا �����ْرَت�����ن�����ي  َذكَّ ال���ظ���ل���م���اء  ذرى  وي���ج���ل���و 

ط�����وُل�����ُه ي����ق����ص����ُر  ال�����ل�����ي�����َل  أن  ت��������َر  أل��������م 

ب�����ن�����ج�����ٍد وت�����������������زداُد ال���������ري���������اُح ب�������ه ب�������ردا

ول��ي��ل��ٍة ي�����وٍم  ك���ل  ي���دن���و  ال����ري����َف  أرى   -  13

ُب����ع����دا وس������اك������ن������ِه  جن��������ٍد  م������ن  وأزداُد 

ال��ت��ي جرت وال���ري���اُح  14 - نسيُم اخل��زام��ى 

�������رن�������ي جن�����دا ب�����ن�����ج�����ٍد ع�����ل�����ى جن���������ٍد ُت�������ذكِّ

أت���ان���ي ن��س��ي��ُم ال����س����دِر ط��ي��ب��ًا ال����ى احل��م��ى

�����ع�����ن�����ي جن�����دا ف������ذك������رن������ي جن�������������ًدا َف�����ق�����طَّ

ط���وُل���ُه ي���ق���ص���ُر  ال���ل���ي���َل  أن  ت�����َر  أل�����م   -  15

ب����ن����ج����ٍد وت���������������زداُد ال������ّن������ط������اُف ب������ه ب������ردا

ب�����اد جن����د ع�����ودًة ل����و ش���ئ���ُت ع������دُت   - 16

وزروده ع�����ق�����ي�����ق�����ه  ب����������ني  ف������ح������ل������ل������ُت 

تنعى ف��ق��ل��ت  ال���زب���ي���َر  ال���ن���اع���ي  ن��ع��ى   -  17

ف������َت������ى أه������������ِل احل���������ج���������اِز وأه��������������ِل جن���د

ب��ن��ا ل��ع��ب��ت  ب���ع���دم���ا  ب������رَد جن�����ٍد  ن������ذْق   - 18

ت�������ه�������ام�������ُة ف���������ي ح������ّم������ام������ه������ا امل������ت������وق������ِد

19 - وأش��ف��ُق م��ن ط��ي��ِف اخل��ي��ال إذا سرى

س����اك����ن����و جن����ِد ب������ه  ي���������دري  أن  م�����خ�����اف�����َة 

20 - ف��ه��ل ن��ف��ح��ٌة م���ن ج���و ه���ن���ٍد أس��وُق��ه��ا

وق�������د ع���ب���ق���ت أع����ط����اُف����ه����ا م�����ن رب�������ى جن����ِد
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ال���ى جن��ِد ف��ح��نَّ  ال���ب���رق جن���دّي���ًا  21 - رأى 

وب������ات أس����ي����َرال����ش����وِق ف����ي ق��ب��ض��ة ال��ب��ع��ِد

ق�����ًا وم��������ا أن�����ط�����َق�����ْت�����ُه ال�������ب�������ارق�������اُت َت�����ش�����وَّ

ل�����ن�����ج�����ٍد، ول������ك������ن ل���ل���م���ق���ي���م���ني ف�������ي جن�����ِد

ن����ازٌع ال����ى ح����ل����واَن وال���ق���ل���ُب  ب��ل��غ��ُت   - 22

ال������ى أه������ل جن������ٍد أي������ن ح�����ل�����واُن م�����ن جن���ِد

آلي������ٌس وإن���������ي  جن�������ٍد  إل�������ى  أح���������نُّ   -  23

ط��������وال ال����ل����ي����ال����ي م�����ن ق�����ف�����وٍل إل�������ى جن����ِد

24 - ت��ل��ف��تُّ م���ن ح����ل����واَن، وال����دم����ُع غ��ال��ٌب

إل�����ى روض جن������ٍد، أي�����ن ح����ل����واُن م����ن جن���ِد

حل����ص����ب����اُء جن������ٍد ح�����ني ي���ض���رُب���ه���ا ال���ن���دى

أل�����������ذُّ وأش�������ف�������ى ل����ل����ع����ل����ي����ل م�������ن ال�����������ورِد

25 - حت���ن َق���ُل���وص���ي م���ن غ�����داٍة ال����ى جن��ٍد

ول�������م ي����ْن����ِس����ه����ا أوط�����اَن�����ه�����ا ِق����������دُم ال���ع���ه���ِد

26 - مل��ا رأي����ُت ف��ج��اَج ال��ب��ي��د ق��د وَض��َح��ْت

ُخ������ُض������ُر ����������ٌة  ع����������اِديَّ �������������ٍد  جُنُ م�������ن  والَح 

امل����ط����را ُس����ق����ي����ت  ال  جن�������ٍد  ح���������رَة   -  27

َك��������را وادي  إل�����������ى  ال�������ك�������راع�������ني  م��������ن 

وت��ن��س��م��ت ال��ّص��ب��ا  ري�����ُح  درج�����ت  إذا   -  28

ت�����ع�����رف�����ت م�������ن جن�������د وس������اك������ن������ه ن����ش����را

نسيمها وط���ي���ِب  جن����ٍد  ه����وى  ف���ل���وال   -  29

ال���ف���ج���را س���������اوَق  إذا  خ����زام����اه����ا  وري��������ح 
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جن�����ٍد ُن�����س�����ي�����م�����اُت  ه������ّب������ت  وق���������د   -  30
ف�������ط�������ْب واش���������������رب ب�������ك�������اس�������اٍت ك�����ب�����اِر

ف��������م��������ا وق�������������������ٌت مي���������������رُّ مُب�������س�������ت�������ع�������اٍد
ب�������ال�������ق�������راِر األع�����������������������ّزُة  َوارا  وم������������ا 

ُب�����ع�����ٍد ق�������ب�������َل  جن����������ٍد  أرَض  ْع  َف��������������������ودِّ
ف���������م���������ا جن�����������������ٌد مل���������������رت���������������اٍح ب�����������������داِر

أق�������������������وُل مل����������ن مُي����������������رُّ ب����������������أرض جن�������ٍد
وي�������ظ�������ف�������ُر م���������ن رب���������اه���������ا ب�������ال�������دي�������اِر

ت������������������زوْد م���������ن ش������م������ي������ِم ع���������������رار جن������ٍد
ف������م������ا ب������ع������د ال������ع������ش������ّي������ِة ِم�����������ن ع�����������راِر

جن����ٍد ب��������أرض  ل����ص����اح����ب����يَّ  أق����������وُل   -  31
���������روُق وج�������������دَّ م�����س�����ي�����رن�����ا ودَن���������������ا ال���������طَّ

اش�����ت�����ي�����اق�����ًا س����ي����ن����ق����ط����ُع  ق�����ل�����ب�����ي  أرى 
وأح�����������زان�����������ًا وم����������ا ان������ق������ط������َع ال�����ط�����ري�����ُق

وال���ه���وى أه�����ل جن�����ٍد  ف����ارق����ت ح������واًل   - 32
احُل����������َرْق ت�����ل�����َك  وُح�������َرق�������ي  ال�����ه�����وى  ذاك 

ال��ه��وى ف��أط��ل��ق��ه  ق����رى جن����ٍد  33 - ذك������رُت 
وق������������رى ال��������ع��������راق ول�����ي�����ل�����ه�����ّن األط������������وُل

ل���ُه ف��ق��ل��ت  ال����ب����رُق م����ن جن�����ٍد  ت����أّل����َق   - 34
ي�����ا أي����ه����ا ال������ب������رُق إن�������ي ع����ن����ك م����ش����غ����ولُ 

ب�������ذل�������ة ال������ع������ق������ل ح���������ي���������ران مب����ع����ت����ك����ٍف
ف�������ي ك�����ف�����ه ك������ح������ب������اِب امل�����������اء م�����س�����ل�����ولُ 

جن����ٍد ج�����ب�����اَل  رأي����������ُت  إذا  أح��������نُّ   -  35
س����ب����ي����ا جن����������������ِد  إل����������������ى  أرى  وال 
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36 - رأي�����ت ب���روق���ًا داع����ي����اٍت إل����ى ال��ه��وى
أش���ي���ُم���ه���ا جن���������ًدا  أن  ن���ف���س���ي  ف����ب����ش����رت 

ذك�����رت�����ه ع������ن������دي  األوط����������������ان  ذك���������ر  إذا 
ُأق����ي����ُم����ه����ا جن���������دًا  أن  ن���ف���س���ي  وب�������ش�������رُت 

ج����ن����وب����ِه وم�������ج�������رى  جن���������ٌد  ح�������ّب�������ذا  أال 
ن��س��ي��ُم��ه��ا ال���ع���ش���ي  ب��������رِد  م�����ن  ط��������اَب  إذا 

َك الي�����ن�����س�����ي�����َك جن�����������دًا وأه�������لَ�������ُه َأِج��������������������دُّ
ع�����ي�����اط�����ُل دن������ي������ا ق�������د َت��������ولَّ��������ى ن���ع���ي���ُم���ه���ا

جن����ٍد ب����ع����د  م�����ن  س����اك����ن����ًا  أران����������ي   -  37
ب��������������اَد ال����������غ����������وِر وال�������ب�������ل�������د ال������ت������ه������اِم

ف�������������رمّب�������������ا م��������ش��������ي��������ت ب���������ح���������ر جن���������ٍد
ورمب��������������������ا ُض������������رب������������ت ب������������ه اخل��������ي��������ام

ب��ى ال��رُّ 38 - خليليَّ م��ن جن���ٍد ق��ف��ا ب��ي ع��ل��ى 
ف�����ق�����د ه���������بَّ م�������ن ت�����ل�����ك ال��������دي��������ار ن���س���ي���ُم

ري�������اِض جن���ٍد ال����ري����اض  ع���ل���ى  39 - مت�����رُّ 
ف���ت���ن���ع���ط���ُف ال�����غ�����ص�����وُن ل����ه����ا اح���ت���ش���ام���ا

جن����ٍد ع����ه����د  آخ���������َر  ال������ي������وم  أظ���������نُّ   -  40
س�����ام�����ا جن�������������ٍد  ع�������ل�������ى  ف����������اق����������رأ  أال 

ف�����������رمب�����������ا س���������ك���������ن���������ُت ب���������ح���������ر جن���������ٍد
��������وام��������ا ورمب����������������ا رك��������ب��������ت ب�������ه�������ا ال��������سَّ

ورمب����������������������ا رأي���������������������������ُت أله������������������ل جن���������ٍد
ع������ل������ى ال�����������ع�����������ّاِت أخ����������اق����������ًا ِك�������رام�������ا

وإن����������������ي لَ��������لْ��������ُم��������ك��������ّل��������ُف ح�������������ّب جن�������ٍد
وإن��������������ي ل������ل������ُم������س������ّر ب������ه������ا ال�����ّس�����ق�����ام�����ا
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ل��ي��ل��ًة أب����ي����ّن  ه����ل  ش����ع����ري:  ل���ي���ت  أال   -  41

ب����أس����ن����اد جن�������ٍد وه�������ي خ�����ض�����ٌر م���ت���وُن���ه���ا

وه�������ل أش������رب������ّن ال�����ده�����ر م�����ن م�������اء ُم����زن����ٍة

ِة ل����ي����ل����ى ح����ي����ث ف����������اَض ن��ع��ي��م��ه��ا َب���������َح���������رَّ

ه������زمٌي وس�����اك�����ن�����ه  جن����������ًدا  س����ق����ى   -  42

ح�����ث�����ي�����ُث ال��������������������َوْدِق ُم�����ن�����س�����ك�����ٌب مي����ان����ي

ف����ي����ه����ا ال���������ب���������ق  ي���������ح���������سُّ  ال  ب������������������اٌد 

ال����ب����س����ت����ق����ان����ي م��������ا  ب������ه������ا  ي�������������دري  وال 
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3 - الزهرة: 459/1

4 - النجوم الزاهرة: 284/6

5 - ديوان املعاني: 192/2

6 - معجم البلدان: 427/1

7 - زهر اآلداب: 739/1 واحلماسة البصرية: 2 /132

8 - احلماسة البصرية: 118/2

9 - معجم البلدان: 70/4

10 - املستطرف: 449/1

11 - أمالي القالي: 186/1 والبيت األول في معجم البلدان: 362/5

12 - معجم البلدان: 264/5

13 - ن م: 486/1 و265/5

��� �� �����.indd   122 1/7/14   9:34 AM



- 123 -
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أسماء الشعراء
ابن أبي الربيع -  1

ابن أفلح -  2

ابن اجلوزي -  3

ابن حجة احلموي -  4
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ابن عياض -  19
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أبو احلسني ابن السراج -  33

أبو احلسني الضويري -  34

أبو خيثمة -  35

أبو دهبل اجلمحي -  36

أبو ذؤيب الهذلي -  37

أبو الربيس -  38

أبو طالب -  39
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أبو العباس النامي -  40
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أبو محمد اخلازن -  50
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أبو معشر -  54

أبو منصور بن الفضل -  55

أبو منصور السمعاني -  56

أبو النجم  -  57

أبو نخيلة -  58

أبوهالل األسدي -  59

أبو يعلي محمد بن احلسن البصري -  60
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أم حسام املرية -  61

إبراهيم صادق -  62

إبراهيم بن هرمة -  63

األبيوردي -  64

أحمد البرمكي -  65

أحمد بن الفضل البغدادي -  66

أحمد بن مسعود بن أبي مني -  67

األحوص -  68

األخطل -  69

األخيل العجلي -  70
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األصم الفزاري -  73

األعشى -  74
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بديع الزمان الهمداني -  82

بشار بن برد -  83

بلعاء بن قيس -  84

البهاء زهير -  85
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تاج الدين -  89
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احلسن بن محمد البارع -  103

احلسن بن منصور -  104

احلسني بن مطير -  105

احلطيئة -  106

حفص العليمي -  107

احلكم بن صخر الثقفي -  108

احلمدوني -  109

احلموي -  110

حميد بن ثور -  111

احليص بيص -  112

اخلرازة العامري -  113

اخلطيم احملرزي -  114

اخلفاجي -  115

اخلالطي -  116

خمخام السدوسي -  117

اخلنساء -  118

دراج بن زرعة الضبابي -  119

ذو الرمة -  120

رابية األسدية -  121

الراعي النميري -  122

رامة بنت احلصني -  123

��� �� �����.indd   130 1/7/14   9:34 AM



- 131 -

رؤبة -  124

الرئيس أبو بكر الالسلي -  125

الرشيد اخلليفة -  126

رشيد الدين علي بن خليل -  127

الزبرقان بن بدر -  128

زهير بن أبي سلمى -  129

زياد األعجم -  130

ساعدة بن جؤية -  131

سالم بن سعادة احلمصي -  132

سبط ابن التعاويذي -  133

سحيم -  134

سحيم بن املخرم -  135

سدرة بن سحيم بن العرف الهجيمي -  136

السراج الوراق -  137

سعد الدين البارقي -  138

سليمان احملاربي -  139

السّمري -  140

السيد احلسيني -  141

شرف الدين الهمداني -  142

شريح بن األحوص -  143

الشريف الرضي -  144

��� �� �����.indd   131 1/7/14   9:34 AM



- 132 -

الشماخ -  145

الشيخ علوان -  146

الشيخ علي جم -  147

صخر بن اجلعد -  148

صدقة بن نافع الغنوي -  149

صفي الدين احللي -  150

الصمة القشيري -  151

طرفة بن العبد -  152

الطرماح -  153

طفيل الغنوي -  154

ضرار بن األزور -  155

الظهير الرسام املصري -  156

العباس بن محمد -  157

العباس بن مرداس -  158

العباس بن يزيد -  159

عبد الرحمن -  160

عبد الرحيم البرعي -  161

عبد العزيز بن زرارة -  162

عبد الله بن دمينة -  163

عبد الله بن عبد الرحمن األزدي -  164

عبد الله بن السمط -  165

��� �� �����.indd   132 1/7/14   9:34 AM



- 133 -

عبد الله العجالن -  166

عبد الله بن محمد بن سنان احللبي -  167

عبيد بن األبرص -  168

عثمان بن أيوب -  169

عدي بن الرقاع العاملي -  170

العديل بن فروخ العجلي -  171

العرجي -  172

عرقلة الكلبي -  173

عروة بن أذينة -  174

عروة بن حزام -  175

عروة بن الورد -  176

عساف النميري -  177

عطارد بن قران -  178

عفيف الدين -  179

علي بن ابي طالب -  180

علي بن إسماعيل -  181

علي بن جبلة  -  182

علي بن اجلهم -  183

علي بن مسعود الذهبي -  184

العماد احلكمي -  185

العماد الكاتب -  186

��� �� �����.indd   133 1/7/14   9:34 AM



- 134 -

عمار الكلبي -  187

العماني الراجز -  188

عمرو -  189

عمر بن أبي ربيعة -  190

عمرو بن أحمر الباهلي -  191

عمرو بن كلثوم -  192

عمرو بن معدي كرب -  193

عميرة بن طارق -  194

عنبسة بن أبي سفيان -  195

العيوق بنت مسعود -  196

غسان النميري -  197

الفرزدق -  198

القاضي التنوخي -  199

القاضي منصور -  200

القتال الكالبي -  201

القحيف العقيلي -  202

القطامي -  203

القيراطي -  204

قيس بن جرول -  205

قيس بن معاذ -  206

كافور خادم روضة النبي -  207

��� �� �����.indd   134 1/7/14   9:34 AM



- 135 -

كثير -  208

كعب بن زهير -  209

كمال الدين القرشي -  210

الكميت بن زيد األسدي -  211

الكميت بن معروف -  212

لبيد -  213

مالك بن الريب املازني -  214

مالك بن نويرة -  215

املتلمس الضبعي -  216

املتنبي -  217

املجنون -  218

مجير الدين اخلياط -  219

احملسن الصوري -  220

محمد سعيد احلبوبي -  221

محمد شاكر النحالوي -  222

محمد بن عبد احلسن -  223

محمد بن عبد امللك الزيات -  224

محمد بن عبد امللك املعافى -  225

محمد بن مروان بن أبي اجلنوب -  226

محمد بن علي بن وهب بن مطمع -  227

محمد بن يوسف بن عبدالله -  228

��� �� �����.indd   135 1/7/14   9:34 AM



- 136 -

محيي الدين بن عربي -  229

مخارق -  230

املرارالفقسي -  231

املرتضى -  232

مروان األصغر -  233

مروان بن أبي حفصة -  234

مسكني الدارمي -  235

املعري -  236

معن بن أوس املزني -  237

معود احلكام -  238

ملحة اجلمحي -  239

املمزق العبدي -  240

مهنا بن عيسى بن مهنا -  241

موافية بنت أوس -  242

موفق الدين األنصاري -  243

املهلهل -  244

مهيار الديلمي -  245

نائل بن أبي حليمة -  246

ناصح الدين ابو بكر -  247

نصيب بن رباح -  248

جنم الدين يحيى -  249

��� �� �����.indd   136 1/7/14   9:34 AM



- 137 -

نهشل بن حري -  250

الهمداني -  251

الواساني -  252

الوادعي -  253

الوزير أبو شجاع -  254

الوفاق الورد بن الورد -  255

اليافعي -  256

يزيد بن احلكم -  257

يزيد بن الطثرية -  258

يزيد بن البركة الشيباني -  259

يوسف بن لؤلؤ الذهبي -  260

XXXX

��� �� �����.indd   137 1/7/14   9:34 AM



- 138 -

املصادر
- إتفاق املباني وافتراق املعاني، سليمان بن بنني بن خلف بن عوض، تقي الدين املصري 
األولى:  الطبعة  األردن،  دار عمار -  الــرؤوف جبر،  )ت: 613(، حتقيق: يحيى عبد 

1405هج - 1982.

- أخبار الدولة العباسية: ملجهول، حتقيق: عبد العزيز الدوري وعبد اجلبار املطلبي.

- أخبار النساء: جمال الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن محمد اجلوزي: )ت: 597(، دار 
مكتبة احلياة - بيروت - لبنان 1982.

- أساس البالغة: جار الله الزمخشري: )ت: 538(، حتقيق: محمد باسل عيون السود، 
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة األولى: 1419 - 1998.

- أسرار البالغة: أبوبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي اجلرجاني: 
)ت: 547(، تعليق: محمود محمد شاكر، مطبعة املدني بالقاهرة، دار املدني بجدة.

- أشعار أوالد اخللفاء وأخبارهم: أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي: )ت: 
375(، مطبعة الصاوي: 1355 - 1976م.

- إصالح املنطق: ابن سكيت: أبو يوسف يعقوب بن اسحاق )ت: 244(، حتقيق: محمد 
مرعب، دار إحياء التراث العربي، الطبعة األولى 1432 - 2002م.

- األصمعيات: األصمعي: عبد امللك بن قريب بن علي بن اصمع، حتقيق: أحمد محمد 
شاكر، عبد السالم هارون، دار املعارف مبصر، الطبعة السابعة: 1993م.

- األمالي: لليزيدي، أبو عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن أبي املبارك اليزيدي 
)ت: 310(، مطبعة جمعية دائرة املعارف - حيدر آباد الدكن - الهند، الطبعة االولى 

1397 - 1938م.

- أمالي الفالي، أبوعلي القالي، إسماعيل بن القاسم )ت: 356(، املكتب التجاري - بيروت.
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- األمالي: أبو القاسم الزجاجي: )ت: 337(، حتقيق: عبد السالم هارون، دار اجليل، 
بيروت، الطبعة الثانية: 1407 - 1987م.

- األوراق: قسم أخبار الشعراء، أبو بكر الصولي: )ت: 375(، شركة أمل القاهرة: 1425.

- أوراق من ديوان أبي بكر محمد بن داود األصفهاني، دراسة وحتقيق: الدكتور: نوري 
حمودي القيسي، اجلمهورية العراقية - وزارة اإلعالم.

- األوائل: أبوهالل هالل العسكري: )ت: 395(.

الشافعي خطيب دمشق )ت: 799(،  القزويني  الدين  اللغة: جالل  - اإليضاح في علوم 
حتقيق: عبد املنعم خفاجي، دار اجليل - بيروت، الطبعة الثالثة.

- االبل: لألصمعي: )ت: 216(، حتقيق: هاشم صالح الضامن، دار البشائر - دمشق - 
سوري: الطبعة األولى، 1424 - 2003.

- بدائع البداهة: علي بن ظافر األزدي )ت: 613(، طبعة مصر 1861م.

- البداية والنهاية: أبو الفداء )ت: 774(، دار الفكر 1406 - 1986م.

- البديع في البديع: أبو العباس عبد الله بن محمد املعتز بالله )ت: 299(، دار اجليل 
الطبعة األولى 1410 - 1990م.

- البديع في نقد الشعر: أبو املظفر مؤيد الدولة أسامة بن مرشد )ت: تور 584(، حتقيق: 
الدكتور أحمد بدوي والدكتور حامد عبد املجيد، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي.

- بالغات النساء: أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر بن طيفور )ت: 280(، مطبعة مدرسة 
والدة عباس األول - القاهر 1326 - 1908.

- البلدان: البن الفقيه )ت: 265(، حتقيق: يوسف الهادي، عالم الكتب - البيروت، الطبعة 
األولى 1416 - 1996.

- البرصان والعميان واحلــوالن: للجاحظ )ت: 255(، دار اجليل - بيروت، الطبعة 
االولى 1410.
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- البصائر والذخائر: أبو حيان التوحيدي )ت نحو: 400(، حتقيق: داود القاضي، دار 
صادر - بيروت، الطبعة األولى 1408 - 1988م.

- تاريخ العرب القدمي: توفيق يرو، دار الفكر1422 - 2001م.

للقرطبي   - الطبري  تاريخ  ووصلة   ،)301 )ت:  الطبري  جعفر  أبــو  الطبري:  تاريخ   -
)ت369(، دار التراث - بيروت، الطبعة الثانية 1387.

- التذكرة احلمدونية: محمد بن احلسن بن محمد بن حمدون أبو املعالي )ت: 562(، دار 
صادر - بيروت، الطبعة األولى: 1417.

السيد  فهارسه:  ووضــع  عليه  وعلق  حققه  التحريف:  وحتــريــر  التصحيف  تصحيح   -
الشرقاوي، مراجعة الدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني - القاهرة، الطبعة 

االولى 1407 - 1987م.

األزدي )ت: 321(،  دريــد  بن  بن احلسن  بكر محمد  أبو  دريــد:  ابن  آمالي  تعليق من   -
حتقيق: السيد مصطفى السنوي، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب - الكويت، 

قسم التراث - الطبعة األولى1401 - 1984م.

- التمثيل واحملاضرة: أبومنصور الثعالبي )ت: 429(، حتقيق: عبد الفتاح محمد احللو، 
الدار العربية للكتاب - الطبعة الثانية: 1401 - 1984م.

- تهذيب اللغة: محمد بن أحمد األزهري )ت: 370(، حتقيق: محمد عوض مرعب، دار 
إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة األولى 2001م.

- اجلبال واألمكنة واملياه: للزمخشري )ت: 538(، حتقيق: الدكتور: أحمد عبد التواب 
عوض، دار الفضيلة للنشر والتوزيع - القاهرة 1419 - 1999م.

زكريا )ت:  بن  املعافي  الفرج  أبو  الشافي،  الناصح  واألنيس  الكافي  الصالح  - اجلليس 
390(، حتقيق عبد الكرمي سامي اجلندي، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة 

األولى 1426 - 2005م.

- جمهرة أمثال العرب: أبو زيد محمد بن أبي اخلطاب القرشي )ت: 170(، حتقيق: علي 
محمد البجاري، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
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- اجليم: أبو عمرو الشيباني )ت: 206(، حتقيق: ابراهيم األبياري، راجعه: محمد خلف 
محمد، الهيئة العامة لشؤن املطابع االميرية - القاهرة، 1354 - 1974م.

عالم  أحمد،  الدين  مختار  659(، حتقيق:  )ت:  للبصري  البصرية:  احلماسة   -
الكتب - بيروت.

- حماسة اخلالديني: أبوبكر محمد بن هاشم اخلالدي )ت: 380( وأبو عثمان سعيد بن 
هاشم اخلالدي )ت: 371(، حتقيق: الدكتور محمد علي دقة، وزارة الثقافة، اجلمهورية 

العربية السورية 1995م.

- حماسة القرشي: عباس بن محمد بن مسعود القرشي النجفي )ت1299(، حتقيق: خير 
الدين محمد قبالي، وزارة الثقافة - دمشق 1995م.

القادلي )ت: 609(،  السالم اجلــراوي  بن عبد  العباس أحمد  أبو  املغربية:  - احلماسة 
حتقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر املعاصر - بيروت، الطبعة األولى 1991م.

- احليوان: للجاحظ )ت: 255(، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية 1424.

الدين  الــديــن  - ج1: عماد  الــعــراق  شــعــراء  العصر - قسم  وجــريــدة  القصر  خــريــدة   -
األصفهاني )ت: 597(، حتقيق: محمد بهجت األثري، مطبعة املجمع العلمي العراقي 

.1918 - 1375

- خزانة األدب ولب لباب لسان العرب: عبدالقادر بن عمر البغدادي )ت: 1093(، حتقيق 
وشرح: عبد السالم محمد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة.

- خزانة األدب وغاية األرب: البن حجة احلموي )ت: 837(، حتقيق: عصام شقيو، دار 
مكتبة الهالل بيروت ودار البحار - بيروت، الطبعة األخيرة 2004.

- دمية القصر وعصرة أهل العصر: للباخرزي )ت: 467(، دار اجليل - بيروت، الطبعة 
األولى 1414.

بهجت، جامعة  الدكتور: منجد مصطفى  ودراســة:  ابن اجلنان: جمع وحتقيق  ديــوان   -
املوصل 1410 - 1990.
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- ديوان ابن مقبل: الدكتور: عزة حسن، دار الشرق العربي، 1416 - 1995.

- ديوان أبي بكر الشبلي: حتقيق: الدكتور كامل مصطفى الشيبي، ساعد املجمع العلمي 
العراقي على طبعه، 1389 - 1997.

عبد  العظيم  عبد  الشيباني، حتقيق:  عمرو  ابي  برواية:  اجلمحي:  دهبل  أبي  ديــوان   -
احملسن، بغداد.

- ديوان أبي طالب: صنعة: ابوهفان املهزمي البصري )ت: 257(، حتقيق: الشيخ محمد 
حسن ال ياسني: بيروت - دارمكتبة الهالل 1421 - 2000.

- ديوان ابي عبد الله محمد بن حمير الهمداني )ت: 651(، حققه وعلق عليه: محمد بن علي 
بن احلسني االكوع احلوالي، دار العودة - بيروت، الطبعة األولى 1985.

- ديوان أبي جنم العجلي )ت: 120(: جمعه وشرحه وحققه: الدكتور محمد أديب وعبد 
الواحد جمران، املجمع العلمي - دمشق 1427 - 2006.

- ديوان األرجاني: حتقيق: محمد عيسى قاسم مصطفى، دار الرشيد للنشر - بغداد 1981.

- ديوان أوس بن حجر )بشر بن أبي خازم(.

- ديوان بديع الزمان الهمداني: دراسة وحتقيق: عبد الغني عبد الله، منشورات محمد 
علي بيضون - دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، - ديوان البحتري: مطبعة اجلوالئب 

- القسطنطينية 1300.

- ديوان بشار: جمع وحتقيق وشرح محمد الطاهربن عاشور، وزاررة الثقافة - اجلزائر 2007م.

- ديوان البوصيري: أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي، شرح أحمد حسن بسج، دار 
الكتب العلمية 2000م.

- ديوان الثمرات الشهية: أبي بكر احلموي )مخطوط(.

- ديوان سبط بن التعاويذي: حتقيق: د.س.مرجليوث، مطبعة املقتطف - مبصر 1903.
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- ديوان الشريف الرضي: حتقيق: محمد مصطفى حالوي، دار األرقم بن أبي األرقم، 
بيروت - لبنان 1419 - 1999.

- ديوان الشريف الرضي: صنعة: أبو حكيم اخلبري، حتقيق: عبد الفتاح محمد احللو، 
اجلمهورية العراقية - وزارة اإلعالم، الطبعة احلادي عشر 1979.

- ديوان شعر احلادرة: حققه وعلق عليه: الدكتور ناصر الدين األسد، دار صادر - بيروت 
.1973 - 1393

الدكتور  ثعلب، حتقيق:  العباس  أبي  العاملي: عن  الرقاع  بن  ديــوان شعر عدي   -
العلمي  املجمع  الضامن، مطبعة  والدكتور حامت صالح  القيسي  نوري حمودي 

العراقي - 1407 - 1987.

مكتبة  ابراهيم صالح،  وحتقيقه:  بجمعه  عني  النهدي:  العجالن  بن  الله  عبد  ديــوان   -
الدكتور مروان العطية.

- ديوان عبيد بن األبرص: دار صادر، دار بيروت - بيروت 1384 - 1964.

- ديوان عبيدالله قيس الرقيات: حتقيق وشرح: الدكتور محمديوسف جنم، دار صادر - بيروت.

- ديــوان العرجي: روايــة: أبي الفتح عثمان بن جني، شرحه وحققه: خضر الطائي 
الطبعة  بغداد -  والنشر احملدودة،  للطباعة  الشركة اإلسالمية  العبيدي،  ورشيد 

األولى 1375 - 1956.

- ديوان عروة بن الورد والسموأل: دار صادر، دار بيروت - بيروت 1384 - 1964.

- ديوان عنترة: بنفقة: خليل اخلوري، مطبعة اآلداب - بيروت 1893.

- ديوان طرفة بن العبد، شرحه وقدم له: أحمدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، 
بيروت - لبنان.

- ديوان القتال الكالبي: حققه وقدم له: إحسان عباس، دار الثقافة - بيروت - لبنان.

- ديوان كعب بن زهير: صنعه اإلمام أبي سعيد السكري، شرح ودراسة: د. مفيد قميحة، دار 
املطبوعات احلديثة - الرياض - اململكة العربية السعودية، الطبعة األولى 1410 - 1989.
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- ديوان املتنبي: راجعه: نخبة من األدباء، دار املعرفة - بيروت - لبنان.

- ديوان مجنون ليلى: رواية أبي بكر الوالبي، دراسة وتعليق: ميرفت عبدالغني، دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان.

- ديوان مجنون ليلى: جمع وترتيب أبي بكر الوالبي، حتقيق وشرح: جالل الدين احللبي، 
مصطفى البابي احللبي وأوالده مبصر 1358 - 1939.

- ديوان املعاني: أبو هالل العسكري، دار اجليل - بيروت.

الزهرات احلموية: البن مليك احلموي، تقدمي وحتقيق:  األدبية من  النفحات  ديــوان   -
إسراء أحمد فوزي الهيب.

- ذيل مرآة الزمان: لليونيني، دار الكتاب اإلسالمي - القاهرة، الطبعة الثانية 1413 - 1992.

- ربيع األبرار ونصوص األخبار: جار الله الزمخشري، مؤسسة األعلمي - بيروت، الطبعة 
االولى 1412.

- الردة: محمد بن عمر الواقدي، حتقيق: يحيى اجلبوري، دار الغرب االسالمي - بيروت، 
الطبعة االولى 1400 - 1990.

 - اخلاجني  مكتبة  هــارون،  محمد  السالم  عبد  وشــرح:  للجاحظ، حتقيق  الرسائل:   -
القاهرة، 1284 - 1964.

الناس: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر األنباري، حتقيق:  - الزاهر في كلمات 
الدكتور حامت الضامن، مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة األولى 1412 - 1992.

- زهر اآلداب وثمر االلباب: إبراهيم بن علي بن متيم األنصاري احلصري القيرواني، 
دار اجليل - بيروت.

- سور النفس مبدارك احلواس اخلمس: أبوالعباس أحمد بن يوسف التيفاشي، هذبه: 
للدراسات  العربية  املؤسسة  احسان عباس،  املكرم، حتقيق:  الدين  بن جالل  محمد 

والنشر، بيروت - لبنان.
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- سر صناعة اإلعراب: أبوالفتح عثمان بن جني املوصلي، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

- سر الفصاحة: ابن سنان اخلفاجي، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى 1402 - 1982.

- سمط النجوم العوالي في انباء األوائل والتوالي: عبد امللك العصامي، حتقيق: عادل حمد عبد 
املوجود وعلي محمد عوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة االولى 1419 - 1998.

- شرح ديوان احلماسة: أبوعلي أحمد بن محمد بن احلسن املرزوقي األصفهاني، حتقيق: 
غريد الشيخ، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، الطبعة االولى: 1424 - 2000.

- شرح ديوان احلماسة للتبريزي: يحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزي، دار القلم - بيروت.

- شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: )نسخة مصورة من طبعة دار الكتب: 1944(، الدار 
القومية العامة للنشر - القاهرة.

- شرح ديوان املتنبي: أبوالبقاء العكبري، حتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد 
احلفيظ شلبي، دار املعرفة - بيروت.

- شرح املعلقات السبع: منسوب ألبي عمرو الشيباني، مؤسسة األعلمي للمطبوعات - 
بيروت - لبنان، الطبعة األولى 1422 - 2001.

- شرح املعلقات السبع: حسني بن أحمد بن حسني الزوزني، دار إحياء التراث العربي، 
الطبعة األولى 1423 - 2002.

- شعراء أمويون القسم الثالث: دراسة وحتقيق: الدكتور نوري حمودي القيسي، مطبعة 
املجمع العلمي العراقي - بغداد 1402 - 1982.

العدد  السابع،  )املجلد  املــورد  مجلة  توفيق،  عباس  وحتقيق:  جمع  نخيلة:  أبــي  شعر   -
الثالث(، دار احلرية للطباعة - بغداد 1398 - 1978.

- شعر بكر بن النطاح: صنعة: األستاذ حامت صالح الضامن، مركز جمعة املاجد - للثقافة والتراث.

- شعر زياد األعجم: جمع وحتقيق ودراســة: الدكتور يوسف حسني بكاء، دار املسيرة، 
الطبعة األولى 1403 - 1983.
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- شعر عمرو بن أحمر الباهلي: جمعه وحققه: الدكتور حسني عطوان، مطبعة دار احلياة - دمشق.

 - احلديث  دار  الدينوري،  قتيبة  بن  مسلم  بن  الله  عبد  أبومحمد  والشعراء:  الشعر   -
القاهرة 1423.

- شعر يزيد بن الطثرية: صنعة: حامت صالح الضامن، مطبعة أسعد - بغداد.

- شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام: أبوالطيب املكي احلسني الفاسي، دار الكتب العلمية 
.2000 - 1421

مطبعة  الشنقيطي،  األمــني  بن  أحمد  شرح  الغطفاني:  الصحابي  ضــرار  بن  الشماخ   -
السعادة 1327.

- الصبح املنبي عن حيثية املتنبي: يوسف البديعي الدمشقي، املطبعة العامرة الشرقية، 
الطبعة األولى 1308.

- الصبح املنير في شعر أبي بصير األعشى: طبع في مطبعة، أولف هلز هوسف بيانه 1927.

- الصداقة والصديق: أبوحيان التوحيدي، حتقيق: الدكتور ابراهيم الكيالني، دار الفكر 
املعاصر - بيروت - لبنان، دار الفكر - دمشق - سورية، الطبعة األولى 1419 - 1998.

- صفة جزيرة العرب: ابن احلائك، مطبعة بريل مليدن 1884.

أبوالفضل  ومحمد  البجاوي  محمد  علي  حتقيق:  العسكري،  أبــوهــالل  الصناعتني:   -
إبراهيم، املكتبة العصرية - بيروت 1419.

- العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية: علي بن بن أبي بكر بن احلسن بن وهاس 
الطبعة  بيروت،   - اآلداب  دار  احلوالي،  األكــوع  علي  بن  محمد  اخلزرجي، حتقيق: 

األولى1402 - 1983م.

- عمرو بن معد يكرب الزبيدي الصحابي: مكتبة العبيكان 1415 - 1994.

- العمدة في محاسن الشعر ونقده: ابن رشيق القيرواني، دار اجليل الطبعة اخلامسة 
.1981 - 1400
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- عيون األخبار: ابن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية - بيروت 1418.

- غريب احلديث: للحربي، جامعة أم القرى - مكة املكرمة، الطبعة األولى 1405.

- غريب احلديث: للخطابي البستي، حتقيق: عبد الكرمي إبراهيم الغمربادي - دار الفكر 
.1982 - 1402 -

- الفتوح: البن أعثم الكوفي، حتقيق: علي، دار األضواء - بيروت، الطبعة األولى 1410 - 1999.

- الكامل في اللغة واألدب: محمد بن يزيد املبرد - أبوالعباس: محمد أبوالفضل إبراهيم، 
دار الفكرالعربي - القاهرة، الطبعة الثالثة 1417 - 1997.

- كتاب األمثال: ابن القطاع الصقلي، عالم الكتب، الطبعة الثالثة 1403 - 1983.

- كشف األسرار في حكم الطيور واألزهار: عزالدين عبد السالم املقدسي، حققه وعلق 
عليه: عالء عبد الوهاب محمد، دار الفضيلة - القاهرة.

- الكشكول: بهاء الدين العاملي، حتقيق: محمد عبد الكرمي النمري، دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان، الطبعة االولى 1418 - 1998.

- الكليات: أيوب بن موسى احلسيني أبوالبقاء احلنفي، حتقيق: عدنان درويش ومحمود 
املصري، مؤسسة الرسالة - بيروت.

- الكنز اللغوي في اللسن العربي: ابن السكيتمثال، حتقيق: اونست هفتر، مكتبة املتنبي - القاهرة.

- لسان العرب: ابن منظور االنصاري، دار الصياد - بيروت، الطبعة الثالثة 1414 حتقيق.

- املثل السائرفي أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين ابن األثير، حتقيق: أحمد احلوفي 
وبدوي طبانة، دار النهضة مصر - الفجالة - القاهرة.

ابن اجلــوزي، حتقيق:  أبوالفرج  الدين  العزم الساكن إلى شرف األماكن: جمال  - مثير 
مرزوق علي إبراهيم، تقدمي: حماد بن محمد األنصاري، دار احلرية، الطبعة األولى 

.1995 - 1415

- مجاني األدب في حدائق العرب: رزق الله شيخو، مطبعة األباء اليسوعيني - بيروت 1913.
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 - املعرفة  دار  احلميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  للميداني، حتقيق:  األمثال:  مجمع   -
بيروت - لبنان.

- مجمل اللغة: البن فارس، دراسة وحتقيق: زهير عبد احملسن سلطان، مؤسسة الرسالة 
- بيروت، الطبعة الثانية 1456 - 1986.

- احملاسن واألضداد: للجاحظ، دار مكتبة الهالل - بيروت 1422.

- محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: الراغب األصفهاني، شركة األرقم بن 
األرقم - بيروت، الطبعة األولى 1420.

- احملاضرات واحملاورات: السيوطي، دار الغرب االسالمي - بيروت، الطبعة األولى 1424.

الذهبي،  ماجد حسن  الرفاء، حتقيق:  السري  واملشروب:  واملشموم  واحملبوب  - احملب 
دمشق 1403 - 1989.

- احملكم واحمليط األعظم: ابن سيدة، حتقيق: عبد احلميد هداوي، دار الكتب العلمية - 
بيروت، الطبعة األولى 1421 - 2000.

- املخصص: ابن سيدة، حتقيق: خليل ابراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي - بيروت، 
الطبعة األولى 1417 - 1996.

- مسالك األبصار في ممالك األبصار: أحمد بن يحيى بن فضل القرشي العدوي، املجمع 
الثقافي - أبوظبي، الطبعة االولى 1422.

- املستدرك على صناع الدواوين: الدكتور نوري حمودي القيسي وهالل ناجي، اجلزء 
األول - مطبعة املجمع العلمي العراقي، 1413 - 1993.

- املستطرف من كل فن مستظرف: األبشيهي، عالم الكتب - بيروت، الطبعة االولى 1419.

- مصارع العشاق: جعفر بن أحمد السراج، دار صادر - بيروت.

- مصارع العشاق: جعفر بن أحمد بن احلسني السراج، دار صادر - بيروت.
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- املعاني الكبير في أبيات املعاني: ابن قتيبة الدينوري، حتقيق: سالم الكرنكوي وعبد 
 - ابــاد  حيدر   - العثمانية  املعارف  دار  مطبعة  اليمني،  علي  بن  يحيى  بن  الرحمن 

الدكندب، الطبعة األولى 1368 - 1949.

محيي  العباسي، حتقيق: محمد  أبوالفتح  التلخيص:  على شواهد  التنصيص  معاهد   -
الدين عبد احلميد، عالم الكتب - بيروت.

- معجم البلدان: لياقوت احلموي، دار صادر - بيروت، الطبعة الثانية 1995.

- معجم ديوان األدب: أبوابراهيم اسحاق بن ابراهيم الفارابي، حتقيق: الدكتور أحمد 
مختار عمر، مراجعة: دكتور ابراهيم أنيس، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة 

والنشر 1429 - 2003.

- معجم ما استعجم من أسماء البالد واملواقع: للبكري األندلسي، عالم الكتب - بيروت 
الطبعة الثالثة 1902.

- معجم مقاييس اللغة: ألحمد بن فارس، حتقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر 
.1979 - 1399

- املقتطف من أزهارالطرف: ابن سعيد املغربي األندلسي، شركة مل - القاهرة 1425.

- املناهل: للمبرد، دار الكتب العصرية - القاهرة، الطبعة الثالثة 1421.

- املنتحل: للثعالبي، حتقيق: الشيخ أحمد أبوعلي، الطبعة التجارية - اإلسكندرية 1319 - 1901.

- املنصف للسارق واملسروق: البن وكيع، حققه وقدم له: عمر خليفة بن إدريس، جامعة 
قات يونس - بنغازي 1994.

- املوازنة بني أبي متام والبحتري: لآلمدي، حتقيق: السيد احمد صفر، دار املعارف.

- املوشى: للوشاء، حتقيق: كمال مصطفى، مكتبة اخلاجني - مطبعة االعتماد - مصر، 
الطبعة الثانية 1371 - 1953.

- النجف في الشعر العربي: الدكتور صباح نوري املرزوك، الكويت 2013.
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- نزهة اجللساء في أشعار النساء: للسيوطي، اعتنى به: عبد اللطيف عاشور، مكتبة القرآن.

- نشوار احملاضرة وأخبار املذاكرة: للمحسن التنوخي، 1391.

إبراهيم  حتقيق:  السكوني،  مغامس  بن  شاكر  األشــعــار:  منتخبات  في  األزهـــار  نفح   -
اليازجي، املطبعة األدبية - بيروت، الطبعة الثالثة.

- النفحة املسكية في الرحلة املكية: أبوالبركات السويدي، املجمع الثقافي - أبوظبي 1474.

 - القومية  والوثائق  الكتب  دار  النويري،  الدين  األدب: شهاب  فنون  في  األرب  نهاية   -
القاهرة، الطبعة األولى 1423.

الطبعة  بيروت،   - العلمية  الكتب  دار  للسمهودي،  املصطفى:  دار  بأخبار  الوفاء  وفاء   -
األولى 1419.

- الوساطة بني املتنبي وخصومه: للقاضي اجلرجاني، حتقيق: محمد أبوالفضل ابراهيم، 
الدكتور علي محمد البجاري، مطبعة عيسى البابي احللبي وشركاؤه.

- املجالت: الذخائر: 1 - صمة بن عبد الله القشيري: العدد4، خريف 1421 - 2000، 
2 - شعر هارون الرشيد: العدد5، شتاء 1421 - 2001.

XXXX
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