
 منهج الزمخشري في عرض الشواهد الشعرية من خالل  كتابه أساس البالغة
 ــ كلية األقتصاد صرمان ـــ جامعة صبراته محبوبة المنير الصادق الميساويأ . 

 مقدمة:
تنّوعت الشواهد المختلفة عند علمـا  اللةـة عامـة والشمخشـري خاصـة  نكـ  مـندل قـد أدلـ  بالعديـد مـن      

الشـــواهد اتبـــات وبيـــان الم صـــود مّمـــا و ـــعوا الشـــاهد ألجـــ  بيانـــه بالصـــور  التـــ  تكـــون أقـــر  لـــد   هـــن 
ــــاأ  ومــــن الم كــــد أن لدــــل أهــــداناأ  ــــد العلمــــا  ســــب اأ ولح  ــــارت  وتتابعــــت هــــ د الخاصــــية عن ــــوعدل  ال  ورا  تن

         باالستشدادات المختلفة  من نصوص قرآنية وقرا اتدا  ومن أحاديث نبوية شريفة  
 .ومن أشعار الشعرا  وأمتا  العر  وأقوالدل     

لعــّ  مــن أهــل أهــداندل  ــبى اللةــة علــ  الشــواهد ســوا  نــ  ت عيــد ال واعــد لدــا أو نــ  رصــفدا نــ  معجمــات 
إعىا  الدلي  عل  أن اللفظ مو ـوع البحـث مسـتعم  نـ  لةـة العـر  أو نـ  تحفظدا من ال ياع  وك لك 

لدجــة مــن لدجــات ال بارــ  العربيــة علــ  الــر ل ممــا يبــدو مــن  رابتــه لل ــارت ندــو لــي  أوهــال المعجمــ  أو 
نمــا هــو مــن لةــة العــر  أنفســدل  وام ا كانــت مــن و ــت المعجمــ  ندــ  أمتلــة تو ــيحيّ  ة وليســت و ــعه  وام

التــ  قــد تشــتم  عليدــا الشــواهد األصــلية   ياأ للصــعوبات الدالليــةدــا مصــّنم المعجــل تحاشــشــواهد  يلجــي إلي
ألن معنـ  اللفـظ  ل  معن  اللفـظ أو علـ  أحـد معانيـه نمو وع البحث لد  المعجم  هو إعىا  الدلي  ع

 (1)ر السياق ال ي يرد نيهر مت تةيّ قد يتةيّ 
لةويــة هــل أكتــر اســتخداماأ للشــواهد مــن النحــا    لــك أن أصــحا  المعــاجل ال -أي ــاأ  -ومــن الم كــد      

يــة المــواد والجــ ور التــ  يشــتة  بدــا راجــتإ إلــ  الفــرق الكبيــر بــين كميــة ال واعــد التــ  يشــتة  بدــا النحــا  وكمّ 
 أصحا  المعاجل.

أرخ  الشمخشري العنان ل لمه لالستشداد بالشعر  إ  هو األص  التالث مـن أصـو  االحتجـاع بعـد ن د     
هـ( عندما ُسـر  68ال رآن الكريل والحديث الشريم  وال ي يبدو أنه انىلق من م ولة عبد اهلل بن عبا  )ت

ن تفسـيرهل لكلمـة )سـاق( ن ـا  (  بعـدما أكتـروا مـ42)ال لـل  َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساق  عن تفسير قوله تعـال  
                                                  (2)وان العر "يلدل  " إ ا خف  عليكل ش   من ال رآن نابتةود من الشعر  نإنه د

ن دّ  نإنمـــا يـــد  علـــ  أنّ      ن نـــ  االستشـــداد باألبيـــات المفســـرين لل ـــرآن الكـــريل قـــد ســـب وا اللةـــوييّ  هـــ ا وام
ن  تفسيرهل لمعان  ال رآن وعلومه  حت  أندل كانوا يحفظوندا لالستدال  بدا السـتعمالدا نـ  شـر  الشعرية 

هــ( إ  كـان يحفـظ تالتمارـة ألـم 328ما  ُمض عندل  كما نع   لك أبوبكر محمد بـن ال اسـل األنبـاري )ت
                              (3)شاهد عل  ألفاظ ال رآن الكريل  وكان ُيمل  من حفظه  ال من كتا 

هــ(  كتابـاأ نـ   ريـ  ال ـرآن 237عبد اهلل بن يحي  بن المبارك المعروم باليشيـدي )ت –ك لك  –وصّنم 
 (4)ن  ستة مجلدات استشدد نيه عل  ك  كلمة من ال رآن بيبيات من الشعر
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قـد أصـب   ىريـق االستشـداد بالشـعر اتبـات صـحة مـا يريـدون إتباتـه  حتـ  أنـه –أي ـا  –وندج اللةويون 
مـن الشـواهد  كمـا ُوجـد عنـد )علـ  بـن الحسـن بـن المبـارك( المعـروم  بع دل يحملون ن  أ هاندل دواوين

هـــ(  شــيع العربيــة  الــ ي كــان يحفــظ أربعــين ألــم شــاهدأ نــ  النحــو  والتــ  أراد أن يتّمدــا 194بــاألحمر)ت
  (5)ه كما كان لألحمرهـ( من بعدد  إال أنه لل يفع  بحجة عدل اجتماع النا  ل207الفّرا  )ت

وام ا رجعنا إل  الشمخشري ن  كتابه أسا  البال ة نإننا نجد شواهدد الشعرية الت  عدّتدا بنفسـ  نيمـا      
قــد بلةــت تســعة وتســعين وســبت مارــة  -دــا نــ  المجــاشوالةالــ  إيــرادد ل - كــرد نــ  جــانب  الح ي ــة والمجــاش

ــا قــد يــرّد تصــري  الــدكتور محمــد عيــد الســابق  وخمســة آالم شــاهد   بــين بيــت وشــىر وأرجــوش   وهــ ا مّم
 . األسبا  الت   كرهاويتعد  

ونجد الشمخشري لل يكن مندجه ن  التعام  مت الشعر بالىري ة نفسدا  نف  الةالـ  أن شـواهدد معتبـر      
العصـور  أي أن شـواهدد ال ت تصـر  ال تتجاوش الشمن المحدد لالستشـداد  باا ـانة إلـ  تنوعدـا مـن حيـث

عل  عصر معّين دون آخـر  بـ  كـان يـيت  بالشـواهد الشـعرية مـن جميـت العصـور  الجـاهل   وااسـالم   
 واألموي  وحت  العباس  أي اأ.

      (7)  قا  امر  ال ي (6)نالجاهل  ك وله  "... وتيّوْبُتُدل  جرتدل ليالأ 
 ".َسا        ُأَحاِذُر َأن َيْرَتدَّ َدائي فُأْنَكَساتََأّوبني الدَّاُء القديم َفَغلَّ 

 ر   اهلل تعال  عنه  (9)  قا  حّسان(8)وااسالم  ك وله  "... ومن الصيدا  والصيدان وه  حجار  البرال
 ".رأيت قدور الصاد حول بيوتنا     قنابل ُدهما في الَمحّلة ُصيَّما

  (11)  قا  عمر بن أب  ربيعة(10)بنفسه ُحُدوراأ واأُلموي ك وله  " وقد َحَدَر الجلُد 
 ". لو َدبَّ ذرٌّ فوق ضاِحي جلِدها      ألباَن من آثارهّن ُحُدودُ 

  (13)  قا  أبو نّوا (12)والعباس  ك وله  "... وكاد يخرع من إهابه ن  عدود
 ن  َىْردّياته 

 ".تراُه في الُحْضِر إذا هاها به      كأنما َيْخرُج من إهاِبه
ه( ن  ه ا الخصـوص  أّن الكـالل الـ ي يستشـدد بـه نوعـان  إمـا أن يكـون شـعراأ 1030ر  البةدادي )ت ي

 أو  يرد  نالشعر ُقّسل إل  أربت ىب ات  وه   
 الىب ة األول   للشعرا  الجاهليين  ال ين سب وا ااسالل  كيمتا  امرت ال ي  واألعش .

 جاهلية وااسالل  كلبيد وحّسان.والىب ة التانية  المخ رمون  وهل من أدرك ال
 والتالتة  المت ّدمون  أو ااسالميون  ال ين كانوا ن  صدر ااسالل كجرير والفرشدق.

 .(14)ن بعدهل إل  شماننا  كبّشار بن برد وأب  ُنوا والىب ة الرابعة الموّلدون  أو المحدتون  ومَ 
أصـــحابدا  ني ـــو   "نالىب تــــان األولّيـــان يستشــــدد ويوّ ـــ  البةـــدادي أّي الىب ــــات األربـــت ُيستشـــدد بشــــعر 

 (15)بشعرهما إجماعاأ  وأما التالتة نالصحي  صحة االستشداد بكالمدا"
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ونف  االستشداد بالىب ة الرابعة مىل اأ عدا الشمخشري ال ي أجاش  لك  ني ـو   "وأمـا الرابعـة نالصـحي  أنـه 
 .(16)تق به مندل  واختارد الشمخشري"ال يستشدد بكالمدا مىل اأ  وقي  يستشدد بكالل من يو 

ون  ه ا ن و   إّن الشمخشري حىّـل نظريـة عصـر االحتجـاع التـ  كانـت ت ـم باالحتجـاع عنـد عصـر     
ـــ ين جـــا وا بعـــد هـــ ا العصـــر مدمـــا ارتفـــت  معـــين  وتـــرنض االحتجـــاع بشـــعر الشـــعرا   وأقـــوا  مبـــدعيدل ال

ند اية للشعر العرب  تبدأ من امرت ال ي  وتنتد  عمستواهل األدب  والبال    ن د و ت البعض بداية وند
ومندل من َعّد خاتمة الشعرا  هو أبا نـرا   ويـر  (17)خاتمة الشعرا  ال محالةأب  الىي  المتنب  معتبرينه 

نـه )دعبـ ( و يـرد   ومـندل مـن ي ـو  إ(19)  وكان األصمع  يراد بّشاراأ (18)أبو عمرو بن العال  أنه  و الرّمة
تــل قــا   "انتــت  الشــعر بــامرت ال ــي  وخــتل بــابن  (21)نــّوا  عبيــد  يظّنــه أبــا   وأبــو(20)ع يــ  يــراد عمــار  بــن

 .(22)هرمة"
واستشــداد الشمخشــري بشــعر الشــعرا  العباســيين وتوســعه نــ   لــك  ألّن استشــدادد بــه كــان مــن ناحيــة      

أربعة أشـيا  التـ  هـ  حـد  إ  الشعر ي ول عل  –متالأ  –المعن   ولي  ألج  أن ُيتبت وي ّر قاعد  نحوية 
  ومـا أرادد الشمخشـري هـو الوصـو  إلـ  المعنـ  الصـري  (23)الشعر وه   اللفظ  والوشن  والمعن   وال انية

 من مصدر نصي . 
وقـــد ســـلك الشمخشـــري نـــ  كتابـــه )أســـا  البال ـــة( ىرقـــاأ خاصـــة بـــه نـــ  االستشـــداد بالشـــعر  ويمكـــن      

  إجما  ه د المسار  عل  الشك  التال  
  :في كتاب أساس البالغة منسوبة إلى أصحابهاغير شعرية  شواهد _أولا 
قد يستشدد الشمخشري ببيت من الشعر دون أن يعشود ألحد  وكان ه ا كتيـراأ جـداأ م ارنـة بعـدد شـواهدد     

ســوا  مــا عر ــه نــ  ســياق الح ي ــة أو المجــاش  واختلفــت عبارتــه نــ  ت ــديل شــواهدد  يــر المنســوبة  ني ــو  
أحيانــاأ  )قــا ( أو )ومنــه قولــه( أو )وقــا  آخــر( أو ي ــو  )ســمعته مــن العــر (  أو  )ك ولــه(  ومــّر   )وقــا  
أي اأ( أو )وقالت(  وأحياناأ ي كر المناسبة الت  قيـ  نيدـا الشـاهد  وأخـر   )ولـه( أو ي ـو   )وقـا (  إال أّن 

الشاهد السابق المنسو   إال أنه قد ال ينسـ  أقواله التالتة األخير  ربما كانت تشير إل  أن الشاهد لشاعر 
حت  الشاهد السابق ل ارله  وأحيانا ي و   )وأنشد(  ومن األمتلة عل  الشواهد  يـر المنسـوبة ل ارلدـا عنـدما 

 -ويكتر من  لك  –يورد كلمة )قا ( 
  وله  "... إيِدْ  ِجيراَنك لُتَشاِوَرهل. قا  ك

 (24)"م        على الحّق َأن ل تَْأِشُبوه َبباِطلوكيف ِقتَالي َمْعَشراا يْأِدُبوَنك
 وقوله  "... وبالدإ َباِسَىةإ  قا  

 (25)"وذاَك الذي َشبَّْهَت َعْسَكر َطاهر         إذا ما َبَدا بالَباِسَطاِت الَجَفاِجفِ 
 وعندما يورد كلمة )ومنه قوله( 

 نك وله  " ومنه قوله 
 (26)"َأمَّا َتْرَتدُّني ِتْلك الِبقاعُ فيا بْطحاَء مكَة َخبِّريني        
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 وي و  ن  عبار  )وقا  آخر(  "... وقا  آخر 
  (27)"إذا قلت أكدى الودق ألقى المراسيا

 وي و   "وقا  آخر  
 (28)" حنيَن اليماِني هاجه بعد سلوة       وميُض َرِميٍّ آخَر الليل يبُرقُ 

 قولدل  )سمعته من العر ( وقوله ن  عبار  )سمعته من العر (  "أالتر  إل  
 (29)"َتَشبَِّبي َتَشبَُّب النميمة        جاءْت بها زْهراا إلى َتِميَمه

منســو   نك ولــه  "ومــن المجــاش ... بلــ  مــن ســمندا أنــك لــو خــ نتدا الوعنــدما قــا   "ك ولــه" للشــاهد الةيــر 
 بحصا  لساخت ن  شحمدا  ك وله 

 (30)"فهي تسوخ فيها اإلصبعُ 
 يندا تنخش   أي تن ىت ك وله وك لك قا   "ك

 ( 31)"تمشي رويداا تكاد تنَغِرفُ 
 أما ما أوردد بعبار   )وقا  أي اأ( نمت  قوله  "...وقا  أي اأ 

 (32)"ِلْلُعَلى َوَبُنو ِضرَارِ  َنَمْوِني َبُنو السِّيِد األَشاِئُم ِلألَعاِدي        
علـ  )الفـرشدق(  نصـرُت أبحـث نـ  ديوانـه  اعت دت ن  بادت األمر أن الشمخشري قد عىـم كلمـة )وقـا (

حت  وجدت ه ا البيت له  ولكن الةري  ن  األمـر أن البيـت الـ ي نسـبه للفـرشدق لـل يظدـر لـ  نـ  ديوانـه 
 أو حت  ن  ن ار ه  وهو قوله  "قا  الفرشدق 

 (33)"شاهْد إذا ما كنَت ذا َمْحميَّة           برجل مثِل أبي َمكِّيَّةِ 
 لْت أي اأ وقوله  "... وقا

 (34)"تصاَبْيَت واستعبرَت حتى تناولْت          ِلَحى القوم أطراُف الدموع الذَّواِرف
نـــ  هـــ ا المو ـــت ال يعت ـــد ال ـــاري بـــيّن الشمخشـــري ي صـــد ب ولـــه  "وقالـــت أي ـــاأ"  أّن هـــ ا البيـــت منســـو  

بالفعــ  الم نــث  ونــ   ألنــه كــان مــن قــو  ) ي الرّمــة(  وهنــا جــا  شــاعر الــ ي ســبق  كــرد للبيــت الســابق لل
 -الح ي ة هو من قو   ي الرّمة.
 وك لك قوله  "... وقا  أي اأ 

 (35)"وجرت بها الدقعاَء َهيٌف كأنما          تسّح التراَب من ُخصاصاِت ُمنُخل
الرّمة(  ألنـه  كـر لـه بيتـاأ سـاب اأ مـن هـ ا  وعىفـه عليـه  وهـو  أن الشمخشري هنا ربما قصد به ) ا اعت دت
 قوله 

 (36)"أصاب خصاصةا َفَبَدا َكليالا        َكاَل وانغلَّ َساِئُرُه اْنِغاَللا "... قا   و الرّمة  
 وعندما بحتت ن  ديوانه نلل أجدد

 أما ما جا  عل  م ولة )وله(  نك وله  "... وله 
 (37)"إَذا ماَجدَّ واْسَتْذَكى َعَلْيها          أَثْرَن َعَلْيِه ِمْن َرَهج  ِعَصارَا
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 أراد الشمخشري بال ار  هنا )الشماخ(   لك ل كرد بيت سابق عن ه ا له  وهو قوله  "... قا  الشماخ 
 (38)"َتَفاَدى ِإَذا اْسَتْذَكى َعَلْيَها وَتتَِّقي          كما َتّتقي الَفْحَل الَمَخاُض الَجَواِمزُ 

 وعندما  كر م ولة )وقا (   لك مت  قوله  "... وقا  
 (39)"ِذْئِب السُّْوِء َلمَّا رََأى َدَماا          ِبَصاِحبِه َيْوماا َأَحاَل َعلى الدَّمِ َوُكْنَت كَ 

َأَحْلتُت َعلْيَهتا (  ألنه أورد له بيتاأ ساب اأ عن ه ا  وهو قوله  "قا  ىرنة  نا اعت دت أنه أراد بال ار  )ىرنةه
 (40)"الُمَتوقِّدِ  بالَقِطيِع َفَأْجَذمْت          وَقْد َخّب آُل اأَلمَعزِ 

 وقا  ن  مو ت آخر  "وقا  
 (41)"ضرٌب إذا ما رنَّح الطرُف اسمَدرّ 

 حيث قا   "قا   -ك لك–ن  ه د المّر  ال ينس  الشمخشري شىر ه ا البيت والبيت السابق له 
 (42)"وكأس شربُت على لذة           ِدهاق  ُتَرنح من ذاقها

 ن  قوله  "وقالت  -أي اأ –نع  ه ا 
لى ما شاء مني فليُمدّ ل   (43)"يمّدّن إلى ِسّري يدا          وا 

ــه إلــ  صــاحبه ولكنــه يعىــم كلمــة )قالــت( التانيــة علــ  كلمــة )قــا (  حيــث إنــه لــل ينســ  البيــت الســابق ل
 األول  ن  قوله  "قا  

 (44)"ما باُل ِعْرِسي ل َتَبشُّ كعهِدها          لّما رأْت ِسرِّي َتغّيَر واْنَثنى
 ي كر الشاهد بحس  المناسبة أو الموقم ال ي قاله نيه صاحبه أصالأ  وعندما

   نك وله  "... قا  يصم نرساأ 
 (45)"َفُيْخِفُق تَاَرةا َوُيفيُد ُأْخَرى          َوَيْفَجُأ ذا الضغاِئِن باأَلريبِ 

 وقوله  "... قا  يصم خمراأ 
 (46)"رأِس َأْعيَط وْهناا بعد إعتامِ ِشيبْت بزرقاِء ِمْن َقْمراِء َتْنسجها          في 

 وقوله  "قا  يصم ناقته 
 (47)"رأْتني بحبَلْيها فصّدت مخافةا          وفي الحبل روعاء الفؤاد َفُروق

ن ُمِخض  وأنشد   وعندما ي و   وأنشد  نك وله  " ... رار  تل يلشمه ه ا االسل وام
 (48)بالرَّائِب الخاِثر؟"َسَقاَك َأُبو ماِعز  رَاِئباا          وَمْن لَك 

 -مــتالأ – (49)ربمــا أراد الشمخشــري بالناشــد هنــا )األصــمع (   لــك مــا كرد المعجميــون  يــرد  كــالجوهري    
 .(52)  إال إنن  بحتت عنه ن  بعض كت  األصمع  نلل أجد له أتراأ (51)والشبيدي (50)وابن منظور

 أساس البالغة. كتاب المعزّوة ألصحابها فيالشواهد الشعرية  تانياا_
عــشا الشمخشــري نحــو تلتــ  شــواهدد الشــعرية ألصــحابدا والبــاق  تركــه دون عــشو  وبعــد اىالعــ  علــ   لــك 

 ( شاعراأ 387وجدت أن عدد الشعرا  ال ين  كرهل بل  نحو )
 وعندما ي كر الشواهد المعشّو  نإنه يتّبت ىرقاأ ل لك  لعّل  أجملدا ن  اآلت  
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 ناستشهاده ألقوال شاعر معيّ  - أ
نجدد يكتر من االستشداد ألقوا  شاعر معين ن  ماد  لةوية واحد  سوا  نيما عر ه نـ  جـانب  الح ي ـة 

 لألخى   وهو قوله  "قا  األخى   اأو المجاش  كما نع   لك ن  ماد  )  د د( حين  كر بيتين نسبدم
 (53)"ِن ِمْغيارِ ثمَّ اسَتَبدَّ ِبَسْلمى ِنّيٌة َقَذٌف          وَسْيُر ُمْنقِضِب األقرا

 وقوله  "قا  األخى  
 .(54)"كأّنني شاِرٌب يْوَم اْسُتِبدَّ بِهْم          ِمن َقْرَقف  َضِمَنْتها ِحْمُص أو َجَدرُ 

 آخـر تالتــة أبيــات شـعرية استشــدد بدـا نــ  مــاد  واحـد   اتنــان مندــاويـ كر الشمخشــري لألخىـ  نــ  مو ــت 
نيما عر ه ن  جان  الح ي ة  وواحد نيما سـردد نـ  جانـ  المجـاش  وهـو قولـه  " واسـتربت األمـر  أىاقـه. 

 قا  األخى  
 .(55)"لعْمري لَقْد ناطت َهوازُن أَمرها          بُمْستْرِبعيَن الحْرَب ُشمِّ المناخر

 وقوله  "... قا  األخى  
 .(56)"إذا َيُهمُّ بأْمر  صالح  فعالمافي مَعّد فتى ُيغني ِرباَعَته          

 وقوله  "ومن الجاش ... قا  األخى  
 .(57)"الواِهُب المائَة الُجْرَجوَر ساِئُقها          َتْنزو يرابيُع مْتَنْيِه إَذا اْنَتقال

 غير صاحبهلعزّوه الشاهد الشعري  - ب
"... تبّصـر لـ    لـك عنـدما قـا  أحياناأ يعشو الشمخشري الشاهد الشعري إل  شـاعر لـي  ب ارلـه  كمـا نعـ  

 ال ي    نالناأ  قا  امر 
ْر َخليلي َهْل َتَرى ِمْن َظعاِئن    (58)"َتَبصَّ

ال ـي  ظدـر لـ  أنـه بـري  مـن  كـرد إّيـاد  بينمـا وجدتـه نـ  ديـوان شهيـر بـن  نعندما رجعت إل  ديوان امرت
 أب  سلم   ب وله ن  تكملته 

 (59).مِ تحمَّْلَن بالعلَياِء ِمْن فوِق ُجْرثُ 
ِتدل كما تَُتَحاَم  الُجْرُ   قا  حسان   و كر الشمخشري ك لك بيتاأ نسبه إل  حّسان  وهو قوله  "ُتُحوموا ل وَّ

 (60)وفي ِعَضاَدِتِه الُيْمَنى بنو َأَسد           واألْجَرَباِن بنو َعْبس  وُذْبَياُن"

 .(61)ون  الح ي ة هو لي  لحّسان  بينما هو لعّبا  بن مردا 
 نسبته الشاهد الشعري لمنشده ل لقائله -ج

قد يستشدد الشمخشري ببيت من الشعر ولكنه ينسبه إل  من أنشدد وال يـ كر قارلـه  متلمـا نعـ  عنـدما قـا   
 "... وأنشد ابن األعراب  

 (62)"ولمَّا رََأْيُت النْسَر َعزَّ ابَن َدْأَية           وَعشََّش في َوْكَرْيِه َجاَشْت َلُه َنْفِسي
 وقا   "... وأنشد ِسيبويه 

 (63)إّن الكريم وأبيَك َيْعَتِمْل          ِإْن لم َيِجْد يوماا على َمْن َيّتِكْل"
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 وقا   "... وأنشد الجاحظ 
  (64)وليَس ِتالدي من ِوراثِة والدي          ول شاَن مالي ُمسَتفاُد النواِفِج"

 وقائلها ،إلى من أنشدها الشعرية نسبته الشواهد -د
ويستشدد الشمخشري بيبيات من الشعر ينسبدا إل  َمْن أنشدها  ولكنه ن  ه د المّر  يـ كر قارلدـا  كمـا نعـ  

  (65) لك عندما قا   "... وأنشد الجاحظ لَبَشامة بن الةرير
 وَجْدُت أبي فيهم وَجدِّي كالهما         ُيطاُع ويْؤَتى أمره وهو ُمْحِتَبي

تتتتياَدة ِفيتتتِهُم        ولِكْن أَتتني طائعاا غيَر ُمْتَعِب"               (66)فتتتتلم أتَتتتَعّمتتتَتل للسِّ
 وقا   "... وأنشد أبوُعَبْيد لألعش   

 ِإنَّ األحاِمرَة الثالثَة أهلكْت          مالي وكنُت بها قديماا مولَعا
 (67)"فلن أزال ُمَرّدَعااللحم والرََّح العتيَق وأِطّلي          بالزعفران 

 ذكره لسم أو كنية صاحب الشاهد الشعري -ه
ن  بعض األحيان نجد الشمخشري ي كر اسل ال ار  مفرداأ وأحيانـاأ يـ كر اسـمه وكنيتـه  وأحيانـاأ أخـر        

يــ كر كنيتــه ن ــى  ويفعــ   لــك نيمــا عر ــه مــن جــانب  الح ي ــة والمجــاش  نعنــدما يــ كر ال ارــ  المفــرد ن ــى 
 له  "ومن المجاش... قا  سالمة ك و 

 (68)"من كل َسْكب إذا ما ابتّل ُملَبُده          صافي األديم أِسيِل الَخدِّ َيْعُببِ 

 .(69)أراد الشمخشري بسالمة هنا  سالمة بن جند   نالبيت السابق موجود ن  ديوانه
 وقوله أي اأ  "... قا  البعيث 

 (70)"كتاُب َزُبور  وْحيُه وسالسُلهِلَمْن طلٌل بالسدرتين كأنه         
 .(71)أراد الشمخشري بالبعيث هنا  هو البعيث المجاشع   نالبيت السابق ورد ن  ديوانه
 وعندما ي كر الشمخشري االسل لل ار  وكنيته نك وله  "... وقا  ُعرو  بن الورد 

 (72)"ْحَورَاوما َأْنَس من شيء فال َأْنَس قوَلها          لجارتها ما إن يعيُش بأَ 
 وقوله أي اأ  "... رأ  أصلُت وَصليت  قا  عمرو بن معد يكر  

  (73)وَسْوُق كتيبة  َدَلفْت ألخَرى          كأنَّ ُزهاَءها رأٌس َصليُع"
 وقوله  "... قالت ليل  األخيلّية 

  (74)َمْجَهال" َأنابَغ َلْم َتْنُبْغ َوَلْم َتُك أّولا          وُكْنَت ُحَنّياا َبْيَن ُصدَّْينِ 
 وعندما ي كر الشمخشري ُكنية الشاعر ن ى   لك ك وله  "قا  الىرمَّا  

 (75)َتَوهََّن فيه المْضَرِحّيُة َبْعَدَما          مَضْت فيه ُأْذَنا بْلَقِعيٍّ وعاِمِل"
 وقوله أي اأ  "... قا  الراع  

 (76)َنَعْم َلَت َهنَّا إنَّ َقْلَبَك ِمْتَيُح"َأِفي َأَثِر اأَلْظَعاِن َعْيُنَك َتْلَمُع         
 وقوله أي اأ  "... وقا  ال ىاِمّ  
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 (77)وترى ِلجيَضِتهن عند رحيلنا          َوَهالا كأّن بهّن ِجّنة َأْوَلِق"

 الشعري كره للمناسبة التي قيل فيها الشاهدذ -و
نيدا  المناسبة الت  قي  -ك لك–ن ُيورد األحياعندما ي كر الشمخشري اسل الشاعر أو ل به  نإنه ن  بعض 

 ال ي  يصم نرساأ     "...قا  امر البيت الشعري المستشدد به  وكما نع   لك عندما قا
باع          فمنه ُتريُح ِإذا تنبِهْر"  (78)لها َمْنخٌر كِوّجار الضِّ

 وقوله  "... وقا  لبيد يصم حماراأ 
 (79)ْتِنِه          فَأْصَبَح ُمْمتدَّ الطريقِة َقاِفال"وزاَل النَِّسيُل عن َزَحاليِف مَ 

 وقوله  " ... قا   و الرّمة يصم ناقة 
 (80)فما زلت أكسو كّل يوم سراتها          خصاصة مغلوف من المْيس قاِتر"    

 ذكره للوقت الذي قيل فيه الشاهد الشعري -ز
الشـاهد الشـعري   لـك ك ولـه  "... قـا  الوليـد بـن  ن  بعض األحيان يحّدد الشمخشري الوقت الـ ي قيـ  نيـه

ُعْ بَة أخو ُعتمان ر   اهلل عنه حين ُقِت  وُبويت علّ  كرل اهلل تعال  وجدـه وأمـر ب ـبض مـا نـ  الـدار مـن 
 سال  و يرد 

فا ل يْرَأُب الدهَر شاعُبه  بني هاشم إنِّا وما كان بيننا          كْصدع الصَّ
   (81)ٌب          سواٌء علينا قاِتاله وساِلُبه"ثالثة رهط  قاتالن وسال

 وقوله ك لك  "... ويرو  لعلّ  بن أب  ىال  ر   اهلل تعال  عنه يول حنين 
 (82)عافا ُمزجت ُزعاقاا"َرعةا ِدهاقاا          كْأساا زُ ُدْونكها ُمت

 وقوله  "... أنشدي سالمة بن عياش الينبعّ  بمكة يول الصَدر 
 انشبتني          رسيسُة ِورِد بينهم ُأحاحا فبت مزفَزفا قد

 (83)لعلمي أن صرف البين يضحي          ُينيل العين قّرتها ِلماحا"

 نسبته الشاهد الشعري إلى إقليم أو قبيلة معّينة -ح
دن  شـبعـض شـواهدد إلـ  إقلـيل أو قبيلـة معينـة  كمـا نعـ   لـك عنـدما قـا   "وأن -أحيانـاأ –ينس  الشمخشري 

 الحجاشيين بعض 
 َوبْتَنا ِبْقَرواِحّية  ل ُذرَا َلَها          مَن الريح إّل َأْن َتُلوَذ ِبُكورِ 

يُح مْأُذوٌن لها ِبُسُكوِر" بُح يأِتيَنا ول الليُل َيْنَقِضي          ول الرِّ  (84)فال الصُّ
 وقوله  "... وأنشد رج  من بن  َأَسدأ 

 ُيَواُشوَن بي والحرُب ُيْشَرى َوقوُدها       طوال اللحى من آل سعد بِن مالك   
 (85)أكلُّهم ل بارك اهلل فيهُم          ُمِعدٌّ لَبْيِعي حجةا يستجيدها"

 وقوله  "... قالت امرأ  من بن  حنيفة 
 فإْن َتْمَنعوا منا السالَح فعندنا          ِسالٌح لنا ل ُيْشَتَرى بالدراهم.
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  (86)اأَلُكفِّ كَأنَّها          ُرُؤوِس رجال  ُحّلَقْت بالَمَواسِم"جالميُذ َأْماَلُء  
 نسبته الشاهد الشعري إلى اسم كتاب -ط

 وقفت عل  بيتين من الشعر نسبدما الشمخشري إل  اسل كتا  وهو قوله  "وقا  الحماِسّ  
 (87)والّسْوَأَة اللََّقبا"َأْكِنيِه حيَن ُأناِديِه أُلْكِرَمُه          ول أُلقُِّبُه، 

 وقوله. "وقا  الحماسّ  
 (88)َأَتْيناه ُزّواراا فَأْمَجَدنا ِقرىا          ِمن الَبّث والدَّاِء الدَِّخيِل الُمَخاِمِر"

أما ما نعله من جدة أخر  كإيرادد للشاهد دون أدن  شر  أو دون تو ي  وجه المجاش نيه إ ا  كر  _ثالثاا 
وجــه المجــاش نيــه  أو أن يســتدّ  المــاد  المــ كور   -بعــض األحيــان–ســوا  نــ   كــرد نــ  جانــ  المجــاش  و 

بالشاهد  ويفع   لك ن  جانب  الح ي ة والمجاش  أو االكتفا  ب كر الشاهد ن ـى  دون أدنـ  شـر  للمـاد  أو 
 كاآلت   للبيت الم كور أو تفّرددأ بالشواهد الت  لل يسبق وأن استشدد بدا من سب ه من المعجميين  ندو

 استشهاده بالبيت الشعري دون ذكر وجه الحقيقة أو المجاز فيه - أ
عندما يكتف  بـ كر الشـاهد دون أن يـ كر داللـة اللفـظ إ ا استشـدد بـه نـ  جانـ  الح ي ـة أو مـا استشـدد بـه 
 ن  جان  المجاش ولل يو   وجه المجاش نيه وسوا  نسبه إل  قارله أو لل ينسبه ك وله  "قا   و الرّمة 

 (89)ُمستقوس  قد ثلََّم السَّيُل ُجْدَره          َشبيه  بأعضاِد الَخبيِط المهدَِّم"و 

 وقوله  "قا  
 (90)فلّله عيناا من رأى مثل مقبس          إذا النُّفساُء أصبحت لم ُتَخرَِّس"

 وقوله ن  جان  المجاش  "ومن المجاش... قا  شهير 
 (91)وتْذبيُبها عنها بأسحَم ِمْذود"َنَجاٌء ِجدٌّ ليس فيه وتيرٌة          

 وقوله  "ومن المجاش... قا  
 (92)َربَّيُتُه حتَّى ِإَذا َتمْعَدَدا          وآَض َنْهداا كالِحصاِن َأْجردا"

 الشعري المستشهد به  ذكره لوجه الحقيقة أو المجاز للشاهد -ب
 مجاش نيه  ك وله  "... وقا  الَ َىام  أّما عندما يستشدد ببيت من الشعر وي كر له الح ي ية أو وجه ال

 وترى ِلَجْيَضِتِهنَّ عنَد رحيلِنا          َوَهالا كَأنَّ بهنَّ ِجنََّة َأْوَلقِ 
 (93)"يريد َنْفر  ااب 

 وقوله  "... وقا  
 يوُم َأِقيمى َبّقَة الشَّريِم          َأْفَضُل من يوِم اْحِلِقي وُقوِمي

  (94)الشَّريل"أي  يا واسعة الِجِر 
 وقوله ن  جان  المجاش  "... وأنشد الّتّوشي 

ِة َساق  أو َكَمْتِن ِإَمامِ   وَخلَّْقُتُه حتَّى ِإذا اتمَّ واْسَتوى          َكُمخَّ
َرْت بِدَمامِ   َقَرْنُت ِبَحْقَوْيِه ثالثاا فلم َيِزْغ          عن الَقْصِد حتى ُبصِّ
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َيْت من الَبِصير  بما   (95)َدمَّه أي لّىَخه  يعن  أنه َنَف  ن  الرمّية نتلّىَع بالدل"أي  ُدمِّ
 وقوله  " ومن المجاش  قو  جرير 

 َفَلّما اسَتَوى َجْنَباُه َلَعَب ظلَّه          َعِريُض أَفاِعي الَحاِلَبْيِن َضِريرُ 
 (96)أراد عروقاأ متشّعبة من الحالبين ظدرت لفرى الُدشا  نيشبدت األناع "

 الله بالشاهد الشعري عن شرح المادةاسته -ج
عندما يستدّ  الشمخشري الماد  الم كور  بالشاهد الشعري  ويفع   لك نـ  جـانب  الح ي ـة والمجـاش  إال أنـه 

 ن  جان  الح ي ة يكتف  بمو عين ن ى  بينما ن  جان  المجاش يص  إل  الواحد والعشرين مو عاأ 
 قا  -هما  قوله  " دد  نالمو عان الل ان  كرا ن  جان  الح ي ة

  (97)َأَقاُموا الدَّْيَدَبان َعلى َيَفاع           َوَقاُلوا لَتَنْم ِللدَّْيَدَباِن"
 –وقوله  " ل ه و 

  (98)َمها الوجُه والثغُر والعيُن من          ثالث  يسّمونها بالمهاة"
 ون  جان  المجاش  ك وله  " ومن المجاش  قو   ي الرّمة 

 (99)الركُب راحوا راَح فيها َتَقاذٌف          ِإذا َشِربْت ماَء المِطيىِّ الهَواِجُر"ِإذا 
 وقوله ك لك  "ومن المجاش  قو  الشّماخ يصم ناقة 

 (100)قد َوّكلْت بالُهدى ِإْنَساَن َصاِدَقة           كَأنه عن َتَماِم الظِّْمِء َمْسُموُل"

 مادةاكتفاؤه بالشاهد الشعري دون شرح لل -د
عندما يكتف  ب كر الشـاهد ن ـى  دون أدنـ  شـر  للمعنـ  سـوا  للمـاد  المـ كور  أو للشـاهد  نإنـه ي ـول بـ لك 

 ن  جان  المجاش دون الح ي ة  وورد ه ا ن  خمسة موا ت للمجاش ن ى  ن كر مندا ما ييت  
 قوله  " ومن المجاش  قو  ابن م ب  

با ِبالَغْوِر ِتَهاَمة     (101)َفَلمَّا َوَنْت َعْنُه ِبَشْعَفْيِن أمطرا"        َمَرْتُه الصِّ
 وقوله  " ومن المجاش  قو   ي الرّمة 

 (102)َوْيُلمِّها َروحةا الريُح ُمعِصفٌة          والغيُث مْرَتِجٌز واللَّيُل مْقَتِرُب"
 تفّرده بالشواهد الشعرية -ه

استشدد بدا َمـْن سـب ه مـن المعجمّيـين  نك ولـه  وعندما يتفّرد الشمخشري ببعض الشواهد الت  لل يسبق وأن 
 "... قا  بشر 

ياِح"  (103)ُأجاِلُد َصفَُّهْم، َوَلَقْد َأرَاِني          َعلى َزْورَاَء َتْسُجُد للرِّ
 وقوله  "... قا  لبيد 

 (104)َوِبيٌض على اِلنيراِن في كلِّ َشْتَوة           َسرَاَة الِعَشاِء َيْزُجُروَن الَمَساِبال"
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بيبيـات كانـت مـن صـنيعه أو أنـه أنشـدها واختلفت عبارتـه نـ  نسـبتدا _أحيانـاأ  _يستشـدد الشمخشـري _رابعاا 
له  ندو إّما أن ي و   لعبـد اهلل الف يـر إليـه  أو أنـه ي ـو   لجـار اهلل رحمـه اهلل  أو ي ـو   لجـار اهلل العاّلمـة 

  كرها عل  التوال  نيما ييت  عل   لك أ شمخشري بنفسه  واألمتلةر   اهلل عنه  أو ي و   أنشد ال
 عندما ي و   لعبد اهلل الف ير إليه  ك وله  "... وىما به الدّل والخوم  اشتّد  ولعبد اهلل الف ير إليه 

 (105)قد طما بي خوُف المنّية لكن          خوُف ما َيعُقب المنّيَة أطَمى"
 لجار اهلل رحمه اهلل وعندما ي و   لجار اهلل رحمه اهلل  ك وله  "... و 

 أل َأْفَقر اهلُل عبداا، أَبْت          عليِه الدناَءُة َأْن ُيْفِقرا                
 (106)وَمْن ل ُيعيُر َقرا مركب           فُقل: كيف َيْعِقُرُه للِقَرى؟"
    اهلل عنه وعندما ي و   لجار اهلل العاّلمة ر   اهلل عنه  ك وله  "... ولجار اهلل العاّلمة ر 

ْر          َغاُم ِإّل ِبَجْفَنَي الُمرتاعِ                َخّيَم اِلعرُّ حيُث لم َيَنِم الضِّ
 (107)َعَلُم الُملِك ليَس يخِفُق ِإّل          حيُث ذكُر السيوِف واألنطاِع"
 أنشدتدا بشرود وعندما ي و   أنشد الشمخشري بنفسه  نك وله  "... أنشد الشمخشري بنفسه  قا  

َرْت          حباَل الُقَوى من ركبها وركابها  َزُروُد بحبليها الطويلين قصِّ
 (108)زروُد َزُروٌد للقوى ما مشت بها          أولُت القوى إّل انثنْت ل ُقَوى بها"   

 : الخالصة
الشــواهد الشــعرية    نــ  جانــ  لتمســه نــ  كتــا  أســا  البال ــة للشمخشــريظدــر لــ  أن أ هــ ا كــ  مــا     

والت  عل  ما أراد من تنّوع ن  األسالي  له ايرادد ه د الشواهد  أنـه أراد مـن  لـك دعـل ال ـارت للبحـث نـ  
جوانــ  مختلفــة كــاالىالع علــ  دواويــن عــّد   وتعلــيل العامــة مــن ىــالب  العلــول العربيــة واألدبيــة والشــرعية 

دـا  والتعـّرم علـ  رد الشـعر العربـ  الفصـي   وقارليصـاأصو  اآلدا  ونصو  البال ات ومعـان  البيـان وق
شـــعرا  كتـــر  ومعرنـــة عصـــورهل وأســـاليبدل  ولـــي  االكتفـــا  بمعرنـــة المعنـــ  الـــدالل  لأللفـــاظ نحســـ   بـــ  

خريج األصو  العامة لألد  واللةة  نح ي ة أّن كتا  أسا  البال ة للشمخشري هو موسوعة علمّية ترّية لت
ودراسته دراسة مستفي ة تُبرش قيمته لُيستفاد منـه اسـتفاد  عظيمـة لمـن أراد البحـث نـ  ُيستحّق االعتنا  به 

 مجا  اللةة العربية و يرها.
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 .    1/358  ه 1411  تح يق ىه عبد الر وم سعد  دار الجي   بيروت    السير  النبويةأيو  الحميري المعانري أبو محمد

اهلل بن الحارث بن قي   ن  نفـ  قـريش  من شعر عبد   والبيت 43  ماد  )    ى(  صسا  البال ةالشمخشري  أ -25
ــيِدُبونكل(  ينظــر ابــن هشــال  الســير  النبويــة   ــوبكل( بــد  مــن )ي إيــاهل مــن بالدهــل  نــ  هجــر  الحبشــة  ووردت نيــه كلمــة )أّدُب

1/358   . 
محمـــد مرت ـــ  لـــل اهتـــِد إلـــ  قارلـــه  وهـــو مـــن شـــواهد  البيـــت   و 267ص مـــاد  )ر د د(  الشمخشـــري  أســـا  البال ـــة  -26

  2مـــــــن جـــــــواهر ال ـــــــامو  تح يق علـــــــ  هـــــــال   مىبعـــــــة حكومـــــــة الكويـــــــت  ى الشبيـــــــدي نـــــــ  تـــــــاع العـــــــرو الحســـــــين  
   وأرجعه للشمخشري.93/  8ماد  )ر د د(   ل 1987ه 1407

أبــ  عبــد لــل اهتــِد إلــ  قارلــه  وال إلــ  تمامــه   كــرد    والشــىر 273مــاد  )ر   و(  ص الشمخشــري  أســا  البال ــة  -27
ماد  )ر    تح يق مددي المخشوم   إبراهيل السامّرار   دار الدال ن  كتابه )العين(  بن أحمد الفراهيدي  الخلي  الرحمن 
 ونسبه إل  سليمان  وردت كلمة )البرُق( بد  )الودق(  290/  7و(  

محمد بن مكرل بن عل   أبو الف    من شواهد    وينظر البيت 299)ر ل ي(  صماد   أسا  البال ة  الشمخشري  -28
  وينظـر الشبيـدي  14/337مـاد  )ر ل ي(  ه  1414  3دار صـادر  بيـروت  ىلسـان العـر     ابـن منظـورجما  الـدين 

   نسباد إل  ُملي  الد ل .  38/184تاع العرو  ماد  )ر ل ي(  
لـل اهتـِد إلـ  قارلـه  وهـو مـن شـواهد الشبيـدي نـ  تـاع    والبيـت 151د  )  ظ ر(  ص مـا الشمخشري  أسـا  البال ـة  -29

 العرو   ماد  )ش    (.
 من شعر أب    ي   مىلعه    وشىر البيت 180ماد  )خ   م(  ص الشمخشري  أسا  البال ة  -30

بوَح لها َفشرََّج لْحَمها   الشعرا  الد ليين  تعليق محمد   ينظر ديوان الد ليينَبعُ بالنَّيىِّ فهي َتُثوُخ فيها اإلصْ        َقَصَر الصَّ
 .  1/16  ل1965ه 1385محمود الشن يى   الدار ال ومية  ال اهر   مصر  

  من قو  قي  بن الُخىيل  مىلعه    والشىر  185ماد  )خ ش ر(  ص الشمخشري  أسا  البال ة  -31
  تح يق ناصر الدين األسد  دار صادر  بيـروت    ينظر الديوانْت ُرَوْيداا تكاُد َتْنغِرفُ َقامَ         َتناُم َعْن ُكْبِر َشأِنها فإذا  

 .  106  ص
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  شر  وت ديل عل  ناعور  دار الكت  الفرشدق  الديوان   وينظر 164ماد  )  ل ي(  ص الشمخشري  أسا  البال ة  -32

 .306  صل1987ه 1407  1العلم   بيروت  لبنان  ى
 لل اهتِد إل  قارله  أو َمْن استشدد به.   والبيت 164  ماد  )  ل ي(  صأسا  البال ة الشمخشري  -33
ت ديل وشر  أحمـد حسـن بسـج  دار  ي الرمة  الديوان     وينظر 785ماد  )ن و  (  ص الشمخشري  أسا  البال ة  -34

 173صل  1995ه 1415  1الكت  العلمية  بيروت  لبنان  ى
لـل اهتـِد إلـ  قارلـه  وهـو مـن شـواهد ابـن منظـور نـ     والبيت190ماد  )خ ص ص(  ص ال ة الشمخشري  أسا  الب -35

 اللسان  والشبيدي ن  تاع العرو   ماد  )د ق ع(  وُروي 
 وَجّرْت بِه الّدْقعاء َهيٌف كأّنها          َتُسحُّ ُتراباا من خصاصات ُمْنُخلِ 

  ت ـديل التبريـشيالخىيـ  شـر   الـديوان    و الرمة   ينظر  و 190ص  ماد  )خ ص ص( الشمخشري  أسا  البال ة  -36
 .515  صل1996ه 1416  2وندرسة مجيد ىراد  دار الكتا  العرب   بيروت  ى

  تح يــق   الــديوانبــن  ــرار الــ بيان  مــن قــو  الشــّماخ   والبيــت242ص  مــاد  )  ك ي( الشمخشــري  أســا  البال ــة  -37
 .444  صمصر صال  الدين الدادي  دار المعارم 

 .180الشّماخ  الديوان  ص  ينظر  و 242ماد  )  ك ي(  ص الشمخشري  أسا  البال ة  -38
 .    519من قو  الفرشدق  ينظر الديوان  ص  171ماد  )  و  (  ص الشمخشري  أسا  البال ة  -39
شــر  وت ــديل مدــدي محمــد   ىرنــة بــن العبــد  الــديوان  ينظــرو   171مــاد  )  و  (  ص الشمخشــري  أســا  البال ــة  -40

 .24  صل2002ه 1423  3ناصر الدين  دار الكت  العلمية  بيروت  ى
 لل اهتِد إل  قارله  أو من استشدد به.  300ماد  )ر ن  (  ص الشمخشري  أسا  البال ة  -41
بــــه  وقفــــت علــــ  بيــــت لألعشــــ  ي ربــــه  لربمــــا أراد   والشــــىر300مــــاد  )ر ن  (  ص الشمخشــــري  أســــا  البال ــــة  -42

 الشمخشري هو  إ  لل أجد من استشدد به أو نسبه  وهو قوله  
 ات        ثّم أتبعُتها بأخرى أتداَوى ِمْنها ِبهاولُكْم ِشربُت الكاَس على اللذّ 

ينظــر  ميمــون بــن قــي  بــن جنــد   االعشــ  الكبيــر  الــديوان  تح يــق محمــود إبــراهيل محمــد الر ــوان   وشار  الت انــة والفنــون 
 . 2/12ل  2010  1قىر  ى والتراث 

بحتــــت عنـــه نـــ  ديــــوان الخنســـا   وليلـــ  األخيليــــة     والبيـــت347مـــاد  )  ر ر(  ص الشمخشـــري  أســـا  البال ــــة  -43
 و يرهما من الشعرا  الرجا   نلل أجدد  ولل أجد َمْن استشدد به. 

  شــر  وتح يــق مــن قــو  األنــود األودي  ينظــر الــديوان   والبيــت347مــاد  )  ر ر(  ص الشمخشــري  أســا  البال ــة  -44
 .55  ص1998  1محمد التونج   دار صادر  بيروت  ى

 ديــوان   محمــد ســعيد مولــوي مــن قــو  عنتــر   ينظــر   والبيــت198مــاد  )خ م ق(  ص الشمخشــري  أســا  البال ــة  -45
  وردت كلمـة 321  صاسـالم     ال ـاهر عنتر  تح يق ودراسة  دراسة علمية مح  ـة علـ  سـت نسـع مخىوىـة  المكتـ  ا

 )َيْفَجُت( بد  )يفجُي(.  
 لل اهتِد إل  قارله  أو حت  َمْن استشدد به.     والبيت319ماد  )ش ر ق(  ص الشمخشري  أسا  البال ة  -46
ريـة أبـ    ونيـه بامـن قـو  حميـد بـن تـور  ينظـر الـديوان   والبيـت307مـاد  )ر و ع(  ص الشمخشري  أسـا  البال ـة  -47

 .35  صل1965ه 1384د اد اايادي  تح يق عبد العشيش الميمن   الدار ال ومية  ال اهر   
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شهـر األكـل     والبيت نسبه الحسـن الُيوسـ  إلـ  أبـ  عبيـد  ينظـر304  ماد  )ر و  (  صالشمخشري  أسا  البال ة -48

  1دار البي ـــــــــا   المةـــــــــر   ى  تح يـــــــــق محمـــــــــد حجـــــــــ   محمـــــــــد األخ ـــــــــر  دار الت انـــــــــة  الـــــــــنـــــــــ  األمتـــــــــا  والحكـــــــــل
 . 3/240 ل1981ه 1401

تـاع اللةـة وصـحا  العربيـة  تح يـق أحمـد عبـد الةفـور عّىـار  دار العلـل الصحا   إسماعي  بن حّماد الجوهري   ينظر -49
 .1/141ماد  )ر و  ( ل  1990  4للماليين  بيروت  لبنان  ى

 .1/440لسان العر   ماد  )ر و  (    ينظر -50
 .2/543  تاع العرو   ماد  )ر و  (  ينظر -51
 األمتا   من أمتا  كتا  األصمعيات  وكتا  اشت اق األسما   وكتا  الفرق والشا   وكتا  -52
  تح يق مددي محمد ناصر الدين  دلـر األخى   الديوان  ينظر  و 35  ماد  )  د د(  صالشمخشري  أسا  البال ة -53

 .138ص ل1994ه 1414  2الكت  العلمية  بيروت  لبنان  ى
 .   100األخى   الديوان  ص  ينظرو   35  ماد  )  د د(  صالشمخشري  أسا  البال ة -54
  وردت كلمة )حربدا( بد  133األخى   الديوان  ص  ينظر  و 255  ماد  )ر   ع(  صالشمخشري  أسا  البال ة -55

 )أمرها(.
  وردت كلمـة )عمـال( بـد  267األخىـ   الـديوان  ص  ينظـر  255  مـاد  )ر   ع(  صالشمخشري  أسا  البال ة -56

 )نعال
 267األخى   الديوان ص  ينظر   و256  ماد  )ر   ع(  صالشمخشري  أسا  البال ة -57
 .45  ماد  )  ص ر(  صشمخشري  أسا  البال ةال -58
ـــديوان   شهيـــر بـــن أبـــ  ســـلم  ينظـــر -59   1بيـــروت  لبنـــان  ى  شـــر  وت ـــديل علـــ  حســـن نـــاعور  دار الكتـــ  العلميـــة  ال

 . 103  صل1988ه 1408
 . 97  ماد  )ع ر  (  صالشمخشري  أسا  البال ة -60
ــــن مــــردا  ينظــــر -61 ــــا  ب ــــروت  ىالــــديوان   العّب ــــوري  م سســــة الرســــالة  بي ــــ  الجّب   ل1991ه 1412 1  تح يــــق يحي
 . 155ص
بن شيد األسدي  تح يق محمد نبي  ىريف   دار  الكميت  ينظرو   211  ماد  )د أ ي(  صالشمخشري  أسا  البال ة -62

  .236  الديوان  ل2000  1صادر  بيروت  ى
سـيبويه  عمـرو بـن عتمـان بـن قنبـر الحرتـ   أبـو بشـر    ينظرو   520  ماد  )ع ل  (  صالشمخشري  أسا  البال ة -63

  والبيـت لــل اهتــِد إلــ  3/81  ل1988ه 1408  3  تح يــق عبــد السـالل محمــد هــارون  مكتبـة الخــانج   ال ــاهر   ىالكتـا 
 قارله.  

عمــرو بــن بحــر بــن محبــو  الكنــان    أبــو عتمــان      وينظــر766  مــاد  )ن م ع(  صالشمخشــري  أســا  البال ــة -64
   كر كلمة )شاد( بد  من )شاَن(  والبيـت لـل اهتـِد 1/334  ه1424  2  دار الكت  العلمية  بيروت  ىالجاحظ  الحيوان

 إل  قارله. 
ورود اسمه )بَشامه بن الةرير( بـالرا  ربمـا يكـون خىـي مىبعـ   إ  هـو بشـامة بـن الةـدير الُعـ ري  أو بشـامة بـن عمـرو  -65

 . 2/54الشركل   األعالل    بن معاوية بن الةدير  شاعر جاهل   وهو خا  شهير بن أب  سلم   ينظر
  وردت نيه كلمة )كليدما( بد  2/96  الحيوان    وينظر الجاحظ520  ماد  )ع ل  (  صلشمخشري  أسا  البال ةا -66

 )كالهما(. 
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  ُروي 2/678  الديوان  وينظر  األعش   161  ماد  )  ل ر(  صالشمخشري  أسا  البال ة -67

 ِإنَّ األحاِمَر الثالَثَة أْذَهبْت          َماِلي وُكْنُت ِبِهنَّ ِقْدماا ُموَلَعا
 ِلي        بالّزْعَفراِن، وقد َأُروح ُمَبّقَعا.الرَّاَح، واللْحَم الّسميَن، َوَأطّ 

 ولل أقم عل  كتا  ألب  عبيد   كرهما.
 . 358  ماد  )  ك  (  صالشمخشري  أسا  البال ة -68
ــاو   دار الكتــ  العلميــة   ينظــر  -69 ســالمة بــن جنــد   الــديوان  صــنعه محمــ  بــن الحســن األحــو   تح يــق نخــر الــدين قّب

   ورد ب وله  96صل  1987ه 1407  2بيروت  لبنان  ى
 ِمن كلِّ َحّت إذا ماَبتلَّ ُملَبُدُه        ضافي السَِّبيِب، أسيِل الَخّد َيعبوِب.

 . 363  )     (  ص  مادالشمخشري  أسا  البال ة -70
 ل  1974ه 1394الُبعيــث المجاشــع   الــديوان  جمـت وتح يــق ناصــر رشــيد محمـد حســين  دار الحريــة  بةــداد   ينظـر  -71
 . 21ص
  دار بيـــــروت  بيـــــروت    وينظـــــر عـــــرو  بـــــن الـــــورد  الـــــديوان168  مـــــاد  )  و ر(  صالشمخشـــــري  أســـــا  البال ـــــة -72

 يا ( بدالأ من )من ش  (. األش ن  وردت نيه )مِ 34  صل1982ه 1402
  جمت وتنسيق   وينظر عمرو بن مْعدي ِكَرَ  الشبيدي  الديوان427  ماد  )ص   ع(  صالشمخشري  أسا  البال ة -73

 . 144  ص ل1980ه 1405  2مىاع الىرابيش   ى
  الصــمد  دار   تح يــق وا ــ  وينظــر ليلــ  األخيلّيــة  الــديوان432  مــاد  )ص ن و(  صالشمخشــري  أســا  البال ــة -74

 . 69  صل2003ه 1424  2صادر بيروت  ى
  تح يــق عـش  حســن  دار الشــرق العربــ     وينظـر الَىرّمــا   الــديوان14مــاد  )أ   ن(  ص الشمخشـري  أســا  البال ــة -75

   وردت كلمة )منه( بد  )نيه( األول . 206  ل1994ه 1414  2بيروت  لبنان  ى
  تح يــق رايندـرت قــايبرت  دار يــري  الـديوانماعـ  النر   وينظــر ال73ت ي  (  ص  مـاد  )الشمخشـري  أسـا  البال ــة -76

 . 34  صل1980ه 1401نرانت  شتاينر ب يسبادن  
  تح يــق إبــراهيل الســامرار   أحمــد   وينظــر ال ىــام   الــديوان123  مــاد  )ع ي ض(  صالشمخشــري  أســا  البال ــة -77

   وردت كلمة )ِبجي ِتدن( بد  )ِلجيَ ِتدن(. 107  صل1960  1مىلو   دار الت انة  بيروت  ى
   ـبى وتصـحي  مصـىف  عبــد   وينظـر امــرو  ال ـي   الـديوان305  مـاد  )ر و  (  صالشمخشـري  أسـا  البال ـة -78

 . 72  صل2004ه 1425  5الشان   دار الكت  العلمية  بيروت  لبنان  ى
  شر  الىوس   ت ديل حّنا نصر وينظر لبيد بن ربيعة  الديوان  316  ماد  )ش   م(  صالشمخشري  أسا  البال ة -79

 . 137  صل1993ه 1414  1الحّت   دار الكتا  العرب    بيروت  ى
 . 135  وينظر  ي الرّمة  الديوان  ص542  ماد  )غ   م(  صالشمخشري  أسا  البال ة -80
ـــ  خـــالم نـــ  الروايـــة ونـــ    البيتـــان 302  مـــاد  )ر ه ى(  صالشمخشـــري  أســـا  البال ـــة -81  كرهمـــا األصـــفدان  عل

 ترتيبدما بين األبيات ك لك وهو قوله 
 ستتواٌء علينا قاِتلوه وساِلُبْه.ادة         تتتتتتني هتتاشم ل تَتتْعَجلوا بتتإقتتتت"بت

 ذي الحّق يوماا حّقه فيطالُبْه.ل     عتتْظم الكسير وَيْنبِري     ْجبَر الفتقد يُ 
ّنت       فا ل َيْرَأُب الّصدَع شاِعُبْه"وا  ّيتتأكتتتم ومتتا كان منكتتتم            َلَصْدع الصَّ  تتا وا 
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ابــن منظــور نــ  كتابــه مختصــر تــاريع دمشــق البــن محمــد بــن مكــرل بــن علــ     والبيتــان  كرهمــا كــ لك 5/132األ ــان   

  ل1984ه 1402  1لفكـر  دمشـق  سـوريا  ر  تح يق روحية النحا   رياض عبد الحميد مـراد  محمـد مىيـت  دار اعساك
البصـري  الحماسـة علـ  بـن أبـ  الفـرع بـن الحسـن   عل  خالم ن  الروايـة أي ـاأ  وكـ ا عنـد صـدر الـدين 347 26/346

 .2/598  ل1999ه 1420  1  تح يق عاد  سليمان جما   مكتبة الخانج   ال اهر   ىالبصرية
  والبيـت مــن الرجـش  ومـندل مــن قـا  أنـه  كــر يـول خيبـر  ينظــر 320ص   مـاد  )ش ع ق( الشمخشـري  أسـا  البال ــة -82

يــت نيــه كلمــة ) عانــاأ( بــالشاي )شعانــاأ(  وابــن منظــور  لســان العــر   و   رُ 25/405الشبيــدي  تــاع العــرو   مــاد  )ش ع ق(  
  جمـت وترتيـ  عبـد وان  وورد ن  الديوان )نار اأ( مكان ) عاناأ(  ينظر عل  بن أبـ  ىالـ   الـدي10/141ماد  )ش ع ق(  
 . 136  صل1988ه 1409  1العشيش الكرل  ى

   والبيتان لل أقم عل  َمْن استشدد بدما. 321  ماد  )ش م م(  صالشمخشري  أسا  البال ة -83
الشمخشــري نــ  كتابــه ربيــت أبــو ال اســل محمــود بــن عمــر   و كرهمــا 14  مــاد  )أ   ن(  صالشمخشــري  أســا  البال ــة -84

  1/175  ل1992ه 1412  1وص األخبـار  تح يـق عبـد األميـر مدنـا  م سسـة األعلمـ   بيـروت  لبنــان  ىونصـ األبـرار
حتـ  َمـْن استشـدد بـه مـن ال ـدما   إال أن مـن المحـدتين مـن استشـدد  وردت نيه )ألوَ ( بد  )تلو (  ولـل أقـم علـ  قارلـه  أو

  ّمـار  األخىـا  الشـارعة نـ  اسـتعماالت حـروم الجـرعإل  الشمخشري ن  األسا   ينظر محمود إسـماعي   بدما وأرجعدما
   عل  خالم ن  الكلمتين )َوبْتَنا( و)تَلوَ (  وردتا )وَبيْتَنا( و)نلو (. 54  صل1998ه 1419  1عالل الكت   الرياض  ى

    والبيتان لل أقم عل  قارلدما  وال َمْن استشدد بدما.64  ماد  )  ي ع(  صالشمخشري  أسا  البال ة -85
أبــ  العبــا  محمــد بــن يشيــد   والبيتــان  كــرا مــن  يــر نســبة عنــد 716  مــاد  )ل ك أ(  صالشمخشــري  أســا  البال ــة -86

  تح يــق عبــد الحميــد هنــداوي  وشار  الشــ ون ااســالمية واألوقــام والــدعو  واارشــاد  المبــّرد  ينظــر الكامــ  نــ  اللةــة واألد 
    ينظــر م ــايي  اللةــةأبــ  الحســن أحمــد بــن نــار  بــن شكريــابيــت التــان  عنــد   وكــ ا ال2/194  المملكــة العربيــة الســعودية

  بينمـــا نســـبه أبـــو علـــ  ال ـــال  إلـــ  نـــانت بـــن خليفـــة 507/ 1  ل1979ه 1399تح يـــق عبـــد الســـالل هـــارون  دار الفكـــر  
ْن(  )جالميد(.   عل  خالم ن  الرواية بين الكلمتين )نإْن(  )جالمي ( وردتا )130الةنوي  ينظر  ي  األمال   ص  وام

  والبيت ورد عن الحسن البصري  ن  كتا  الحماسة البصرية  679  ماد  )  ق  (  صالشمخشري  أسا  البال ة -87
 إل  رج  من بن  َنشاَرَ .  ه  نسب2/797
   والبيت ورد عنـد الحسـن البصـري  نـ  كتـا  الحماسـة البصـرية 693  ماد  )ل ع د(  صأسا  البال ة الشمخشري  -88
 إل  عبد الملك بن عبد الرحيل الحارت . ه  نسب2/708
 . 276  وينظر  و الرّمة  الديوان  ص175  ماد  )خ   ى(  صالشمخشري  أسا  البال ة -89
  ُ كـر البيـت عنـد ابـن منظـور  لسـان العـر   مـاد  )خ ر  (  182  مـاد  )خ ر  (  صالشمخشري  أسا  البال ة -90
 جمدــر كتابــه بــن دريــد نــ  أبــو بكــر محمــد بــن الحســن   ونســبه 16/11  مــاد  )خ ر  (    والشبيــدي  تــابت العــرو 6/63

  إلــ  أخــت 1/584مــاد  )خ ر  (   ل 1987  1تح يــق رمــشي منيــر بعلبكــ  دار العلــل للماليين بيــروت  لبنــان  ى  اللةــة
 م ي  بن صبابة  وردت كلمة )م ي ( بد )م ب (. 

  وردت كلمـــة 39  وينظـــر شهيـــر بـــن أبـــ  ســـلم   الـــديوان  ص246  مـــاد  )  و د(  صالشمخشـــري  أســـا  البال ـــة -91
 )مْجدإ( بد  )ِجدٌّ(. 

 تكملتدا   2/281  واألرجوش  من قو  العّجا   ينظر الديوان  713  ماد  )ل ع د(  صالشمخشري  أسا  البال ة -92
 كاَن َجزاِئي ِبالعَصا َأْن ُأْجَلَدا.
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  تح يـق عبـد الحميـد السـىل     والبيـت عنـد ال ىـام   الـديوان123  ماد  )ع ي ض(  ص ةلشمخشري  أسا  البالا -93

( بد  )ِلَجْيَ ِتِدّن(.  107  صمكتبة أىل   دمشق    وردت كلمة )ِبَجْيَ ِتدنَّ
أبـ  منصـور محمـد   والبيت لل أقم عل  قارله  وهو من شـواهد 390  ماد  )ش ر ل(  صالشمخشري  أسا  البال ة -94
    تح يــق محمــد أبــو الف ــ  إبــراهيل  مراجعــة محمــد علــ  البجــاوي  الــدار المصــريةاألشهــري  ينظــر  تدــ ي  اللةــةأحمــد بــن 
 . 10/24  وردت كلمة )أديل( بد  )أقيم (  وك ا عند ابن منظور  ينظر  لسان العر   ماد  )  ق ق(  11/362
نسبدما الجوهري إل  األصمع   ينظـر  الّصـحا   مـاد  )أ   والبيتان 23  ماد  )أ ل ل(  صالشمخشري  أسا  البال ة -95

 رق والشا   لألصمع .   ولل أجدهما ن  كتاب  األصمعيات  والفَ 5/1865ل ل(  
  دار بيــــــــــروت  بيــــــــــروت    ينظــــــــــر جريــــــــــر  الــــــــــديوان571  مــــــــــاد  )م ع ي(  صالشمخشــــــــــري  أســــــــــا  البال ــــــــــة -96

   ورد ب وله 203  صل1986ه 1406
 ْنَباُه َضاَحَك ناَرنا          َعظيُم أَفاعي الَحاِلَبْيِن، َضِريُر.َفَلمَّا اسَتوَى جَ 

  تح يـق حسـين عىـوان  الَعَكـّوَك  الـديوان عل  بـن جبلـة   وينظر215  ماد  )د د  (  صلشمخشري  أسا  البال ةا -97
 . 108  ص1119دار المعارم  ال اهر   

   والبيت لل أقم عل  قارله  أو َمْن استشدد به. 722  ماد  )ل ه و(  صشمخشري  أسا  البال ةال -98
  وردت كلمـة )ال وُل(بـد  117  وينظـر  و الرّمـة  الـديوان  ص386  مـاد  )ش ر  (  صشمخشري  أسا  البال ةال -99

 من )الركُ (. 
  تح يـق صـال  الـديوان   بـن  ـرار الـ بيان  الشـّماخ    وينظـر835  ماد  )و ك  (  صشمخشري  أسا  البال ةال -100

 )ِمْن( بد  )َعْن(.    وردت كلمة281  ص1119الدين الدادي  دار المعارم  مصر  
  تح يــق عــش  حســن  دار الشــرق   وينظــر ابــن م بــ   الــديوان838  مــاد  )و ن ي(  صالشمخشــري  أســا  البال ــة -101

 . 107  صل1995ه 1416العرب   بيروت  لبنان  
 . 20  وينظر  و الرّمة  الديوان  ص840  ماد  )و ي  (  صالشمخشري  أسا  البال ة -102
  ت ــديل وشــر    الــديواناألســدي   وينظــر بشــر بــن أبــ  خــاشل338  مــاد  )  ع د(  صالشمخشــري  أســا  البال ــة -103

   من )َشْوَراَ (.   وردت كلمة )َقْرَواَ ( بد47  صل1994ه 1415  1مجيد ىراد  دار الكتا  العرب   بيروت  ى
 . 142  وينظر لبيد بن ربيعة  الديوان  ص350  ماد  )  ر و(  صالشمخشري  أسا  البال ة -104
  والبيــت نّ بــت عنــه نــ  ديــوان الشمخشــري وم اماتــه نلــل أجــد لــه 472  مــاد  )ى ل و(  صأســا  البال ــةالشمخشــري   -105

 أتر  أو وَمن استشدد به. 
  دار صـادر  بيــروت  الشمخشــري  الـديوانجـار اهلل   وينظـر 572مــاد  )م ق ر(  ص   أسـا  البال ـةالشمخشـري   -106
   وردت كلمة )َيْعِ ُرُد( بالتا  بد  اليا  )َتْعِ ُرُد(. 216  صل2008ه 1429  1ى

 . 368  وينظر الشمخشري  الديوان  ص759  ماد  )ن ى ع(  صأسا  البال ةالشمخشري   -107
جبـا    و كرهما ن  كتابـه الالشمخشري   والبيتان ليسا ن  ديوان126ماد  )     (  ص  أسا  البال ةالشمخشري   -108

ــــاد  تح يــــق أحمــــد عبــــد التــــوا  عــــوض  دار الف ــــيلة  ال ــــاهر      وردت كلمــــة 116  صل1999ه 1319واألمكنــــة والمي
 )ماخىت( بد  كلمة )بد  كلمة )مامشت(.


