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Abstract 
Lot of scholars had an amnesia interest in “Al-Shanfray” to the extent that it 
was called “ The Arab Lameeyah ” as it got a privilege from all other Al- 
Lameeyah poems in the Arabic literature and got higher linguistic value from 
literature point of view in all what it had described.  
No doubt that the Arabic literature is very much rich in Al- Lameeyah poems 
from the Pre-Islamic era till the modern period, but all these poems could not 
reach to what Al-Shanfray’s Lameeyah had reached in its importance as most 
of the Arab scholars developed a test to keep their researches Al-Shanfray’s 
one, because it reflects all the Arabic language values and from linguistics and 
literature importance aspects.  
The nature of these studies differs from each other and it reached to almost 
fifty one research and studies. This shows its importance as some of it came in 
the form of manuscripts some of it published more than once.  
This research came as;  
The First chapter: life of Al-Shanfray  
The Second chapter: Lameeyahtu Al-Shanfray and all the researches and 
studies of it. 
Keywords: Life, Arab, Arabic, Language, Literature 

ن والصالة والسالم ع ال مُد  رّب العامل ن دمحما م به ومن  ص هللا علی وسلمن  وع آله و

ديه إ يوم الدين تدى  عد.اتبعه وا   :أما 

ْنَفَرى، ح إ ا بقصيدة الشَّ دباء كث
ُ

تم العلماء و ا عن جميع )المية العرب(ا سميت بــــــــقد ا تفضيال ل

ي،ا دب العر ب ما تحمله منو لقصائد الالمية   س ية، ذلك  ة،وجودة  وما حوته من مادةقيم عر لغو

ة، د املصورةالشاعر ي حفل بالقصائد الالمية منذ العصر .وطرافة املشا دب العر وال شك  أن 

ْنَفَرى بل لم  ا ما بلغته المية الشَّ ر ذه القصائد ما بلغت  ش اضر، ولكن  ا ح عصرنا ا ا

دتحظ قصيدة المية بمثل ما حظيت به 
ُ

تمام العلماء و نمن ا دث ا باء القدماء وا م من تناول فم

عر  عراب أو بالشرح من دون  ِ ا بالدراسة،بالشرح و م من تناول عض وقد اختلفت طبيعة تلك اب،و

 
ً
ن شرحا ا قد وقفت ع واحد وخمس ا، الدراسات ال تناول مي

َ
ذا يدل ع أ ن تلك ودراسة، و ومن ب
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و مطبوع أك من مرة الشروح ما ا وما  ن.و مخطوط،وم ذه الـمقالة ع مبحث شتمل  املبحث :و

ْنَفَرى : ول  ي.شتمل ع ترجـمة الشَّ ْنَفَرى وما توصلت إليه من : املبحث الثا شتمل ع دراسة المية الشَّ

ا ا والدراسات ال تناول ن وخ.شروح يد ومبحث الـمقالة ع تـم ذ ا فإن وفقنا .اتمةواشتملت  وأخ

نا والكمال  وحده و حس ن أخفقنا ف مد، و عا وله ا ذا فضل من هللا  مد  رّب . ف وا

ن ول .العامل ْنَفَرى : الـمبحث    ۔ترجمة الشَّ

  :اسـمه ولقبه

م من يقوإلن الشَّ  و اسمه أم لقبه؟فم ل  َر
َ

ْنف
َّ

ن  الش دث ن القدماء وا و ناك اختالف ب ْنَفَرى 

نه لقبه فقد اختلفوا1سمها
َ
بوا ِإ أ ا  تحديد اسمه عل وأما الذين ذ ياختالفا كث قال ف: مايأ

ي  كتابه زدي"إن اسمه:العسقال ي أن اسمه 2"عمرو بن مالك  وا عامر بن عمرو "وذكر الق

ري إن اسمه3"زدي زدي"وقال ابن ال عمرو بن "اسمه وذكر العي أن 4"شمس بن مالك 

ي  كتابه إن اسمه5"براق ستا زدي"وقال ال وس 
َ
دي إن اسمه 6"ثابت بن أ ثابت بن "وقال السو

زدي"وقال الشاوي إن اسمه7"جابر   8"خالد بن ثابت 

َرى لغة واصطالحا
َ

ف
ْ
ن

َّ
  :ومع الش

لمة الشنفرى  كتابه لغة واصطالحا  او ابن منظور  ْنَفَرى ع"واشتقاق ْنَع( وزنالشَّ
َ
و )ف مشتق و

فَر (من الفعل
َ

بشفر الرجل ِإذا قل العطية،:فيقال9)ش   10وشفر املال ِإذا قل وذ

وعّرف الو  ن"زمخشري مع الشنفرى  كتابه  يزي مع الشنفرى 11"العظيم الشفت ن الت سد "وو

مل الكث  ان حاداالشعر،أو ا ان  رأسه شنفارة أي  طلق ع من  يد12"و مع  یوو الز

و  لقا"الشنفرى  كتابه  ع الرجل الس ا سم فقد ما نطقأ13"لشنف و اختلف الناس ذا 

الناس  اسم  اختلف":لغوي الشيخ دمحم محمود الشنقيطيوالصواب  ذلك قول العالمة الفيه،

ذا،وضبطه، ْنَفَرى  ل املالشَّ كسرون الراء،فعوام أ ن و ل املشرق يفتحون الش غرب يكسرون وعوام أ

فتحون الراء، ن و ون النالش ن وس ق الذي ال محيد عنه أنه بفتح الش ا الف وا عد ون وفتح الراء 

ْنَع(ع وزن
َ
مكذا نص عليه ال)ف ققون ودونوه  كت   14"علماء ا

  :سبه

م  أشياء عديدة،لقد اختلف العلماء  واختالف س سبه أقوال العلماء افنذكر   لذين اختلفوا  

د الذي ذكر  كتابهفم د بن (:م امل ت بن ز زد بن الغوث بن ن ر بن  واس بن ا ْنَفَرى من  الشَّ

نباري 15)كالب بن سبأ
َ

م قول  زد":وم ء بن  ر بن ال واس بن ا ْنَفَرى من  وقوألبو الفرج 16"انَّ الشَّ

ي ا ان ":صف ْنَفَرى  رز بن الغوثان الشَّ نو بن  ر بن ال واس بن ا وقول عبد القادر 17"من 

ْنَف ":البغدادي زد،ان الشَّ ي من  واس بن َرى شاعرجا قحطا يعة بن  ارث بن ر و من ب ا و

زد ر بن ال بن  ْنَفَرى من18"ا اري أن الشَّ و زمان بن سالمان بن مفرج بن ب زمان،"وقول ال و

  19"زدن ميدعان بن مالك بن نصر بن عوف ب

ذه الر  انت مختلفة،و ن  قوال و ْنَفَرى من قبيلة وايات و ا ع أن الشَّ ا متفقة بأجمع ا زد،لك ل و

ْنَفَرى فيقال سب الشَّ زدي":ي ْنَفَرى  ه أ"الشَّ الل العسكري من رآبيل العرب،وقد عدَّ انوا وبو  م الذين 

م، ي الرئباغزون ع أرجل ت به ال20الذي تلده أمه وحده:لومن معا عرب املثل  شدة وضر
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ْنَفَرى :"العدو،فقالوا ة العرب(َوُعدَّ كذلك من21"اعدى من الشَّ غر
َ
م الذين سرى إِ )أ م السواد من و ل

ماء، ِ م  ا مأم م آباؤ ف  ع ذا كالم فيه نظر ألسباب عدة و22لذا لم    :و

ة العرب 24وتبعه صاحب تاج العروس23ذكر صاحب اللسان 1 ْنَفَرى من أغر   أن الشَّ

ْنَفَرى جا يح أن الشَّ ن،وال   .سالمي

م 2 ْنَفَرى حرة من ب ف م25أم الشَّ عض ست أمة كما أغرب  ذلك  ية26ول ون أمه س   .   معتمدا ع 

ي قبل   3 تمع العر ، و سالم يتألف من العرب الصرحاء أمن املعروف أن ا أبناء القبيلة صليبة، ثم املوا

وا أو استعبدوا، وقد ذكروا أن للشن ونوا اسرى أو أحباشا اش م أما أن ي فرى أختا طلب ثم العبيد، و

ْنَفَرى لم ي ارتيابه سواد لونهأن تصب عليه املاء، ذا ا  أن الشَّ ا أخته و أن ،فلطمته منكرة أ

ساءل -ان أسوده ذه الفتاة أخته أو ألم يكن :ون  
ً
ساؤل  نفسه، أحقا سواده ِإن وجد مدعاة لل

ان يقيم لللون وزنا؟ شرة لم ي  نفسه أي شك من ! شقيقته  مجتمع  ْنَفَرى أبيض ال ان الشَّ وملا 

ة ذلك   27ج

ا 4 ا بأرجوزة مطلع ْنَفَرى قطعت إحدى قبل أن يقتل، فرثا   :الشَّ

لكت شامة   28ال تبعدي إما 

ساءلأي ي با، ون ا م ان  انت  يده و ي شامة  انت : ر شامته أن  با  ْنَفَرى م ون الشَّ ع لون أسي

سود، انت الشامة جلده  ون أوقع  نفسه إن  ا ست لد، لك عا  لون ا ا ضا ون لو وحينذاك سي

  29ع يد بيضاء

ْنَفَرى نفسه يقول  5   30:الشَّ

ي ابن تا ومنصبا أ ر ب ا۔۔۔۔۔۔۔۔خيار ا عرفي حرار لو    وأمي ابنة 

ساءل ْنَفَرى يكذب ع الناس بادعاء أن أمه : أال يجعلنا ذلك ن ان الشَّ نما  ِإن  ابنة (ابنة أحرار ب

ِإذب عند العرب؟)عبيد لة ال علم سوء م ته خاصة انه  ه أو من مؤلفي س ب من معاصر
َّ

ذ
َ

ْم ُيك
َ
 31!ِلَم ل

شأته   :حياته و

نباري  
َ

شأته إال قليال فقد قال  ئا عن  املصادر ال ترجمت للشنفرى لم تو لنا ش

شأة حياته،ثالث روا32شرحفضليات يان  يات مختلفة  تفصيل  مر الذي دعاه ِإ سلوك و

يالصعلكة، ا صف ي ثالث 33كما ذكر أبو الفرج  غا ذه الروايروايات أخرى،  ا ات تحمو ن طيا ل ب

 ضطراب والتناقض،
َ
ا تذكر أ ن حقده ع  وتارة أخرى نه يحمل حقدا عنيفا لب سالمان،أل

َ
تذكر أ

زد،
َ

ذه الروايات قومه  ن  ْنَفَرى وقد جمع ب م أي ":أبو الفرج فقال عن الشَّ غ عل ان  م ف لزم دار ف

  34"ب سالمان وحده أك من ذلك

نباري  ن خطوة والثانية سبع "أنهوذكر  ا ِإحدى وعشر ْنَفَرى فوجد أول نزوة نزا عشرة ذرع خطو الشَّ

ان رفيقا لتأبط شرا وعمرو بن 35"خطوة،والثالثة خمس عشرة خطوة نه 
َ
وقد ذكرت املصادر أ

ما صاحباه  التلصص،:"36براق ن  العربو عدى العدائي
َ
ان الثالثة أ   37"و

َرى وحق
َ

ف
ْ
ن

َّ
زدأسباب غزو الش

َ
  ده ع قومه 

ب غزوه فقالوقد علل ا سباب فقد توافقه ":لدكتور يوسف خليف س ب من  ْنَفَرى لس إن الشَّ

م، جتما مع قبيلته ا،تلك القبيزد ثم انتقل ِإ قبيلة ف ورة بلصوص ناك لة الـمتمردة الـمش و
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يله، فلقنه درس الصعلكةووجد فيه تلميذا ممتازا،تأبط شرا،اتصل به  ورأى و ح صار ال يقام لس

ز  نتقام من قبيلته  ْنَفَرى أن فرصة  ل غزواتهالشَّ ا  وأما حقده لب 38"د قد سنحت فغضب عل

ا   : سالمان فتذكر الروايات أسبابا له م

و اية  ي دمحم القاسم بن دمحم  الرو ي العباس املفضل بن دمحم الض مع شرح أل ورة  نباري أل الـمذ

م ح ناز "كتابه ان  قبيلة ب سالمان يظن أنه أحد ْنَفَرى  و  إن الشَّ عته ابنة الرجل الذي 

ا ان قد اتخذه ابنا،فقال ل ب :ره،و ا فلطمته فذ ون أخا اغس رأ يا أخيه، فأنكرت أن ي

ره،فقال لهمغاض و   ي من أنا فقال أنت من  :با ِإ الذي  ي أخ ر، فقال أما ا واس بن ا

ي   39"فسأقتل منكم مئة رجل بما استعبدتمو

اية الثانية ي والرو ا و غالم،فجعله الذي  سباه  "لألص ْنَفَرى و ت الشَّ إن ب سالمان بن مفرج س

ته،فخرج لقت ا  فاخ بت ِإ أب ه،وذ ا،فصكت وج ب لتقبيل ا ذ ا مع ابنة له،فلما خال  له مه يرعا

و فقال  سبه،فلما سمع الرجل قوله ساله ممن  عرف  ا ع الفتاة ال ال شد أبياتا ياسف ف فوجده ي

يعة، فقال ارث بن ر ،فقال نلوال أخاف أن يقتل بنو سالمات النكحتك اب:انا الشنفري اخو ب ا

م مئة رجل،:فري الشن اان قتلوك اقتل م يله،فسار   س
ّ
ته وخ ِإ قومه،فشد بنو سالمة  فانكحه اب

ْنَفَرى يفي بوعده  مع الرجل فقتلوه،ثم اخذ الشَّ قتل   40"للرجل فيغزو ب سالمان و

م قال له  ان ِإذا رمى رجال م ،وأنه 
ً
ن رجال سع سعة و م  ْنَفَرى قتل م ذه الروايات تؤكد ع أن الشَّ و

عد أن ضاق به ذرعا بنو41أأطرفك،ثّم يرمي عينه:تحديا عمل الكمائن استطاع أسيد بن سالمان، و قاموا 

طوه  مساك به عند وروده ملشرب املاء فوثبوا عليه فأخذوه فر عض ب سلمان بن مفرج،  جابر و

شدنا،فقال رة،وقالوا له ا طوه ِإ  بت :وأصبحوا به  ب سالمان،فر شيد ع املسرة،فذ إنما ال

  42مثال

ذه الروايات أن ب م فيقول وقد ذكرت  ي الرجل م م قطعوا يده يأ  سالمان تفننوا بتعذيبه،ف

ذه الروايات ِإذ ذكرتوقد ا43.أأطرفك،ثم يرميه  يمينه فيقتله:الشنفري  عض  ت  انت حلفة ":غر

ْنَفَرى ع مئةقتيل م رجل ِإ أن قتل، فمر رجل من ب سالمان من ب سالمان، الشَّ فبقي عليه م

  44"فعقرته فمات فتم به عدد املئةا بجمجمته فضر

  :سنة وفاته

ر املصادر القديمة ال ابـ  ترجمت للشنفرى بذكر سنة قتله،لم تظ عاما قبل  70ولكن الزرك حدد

رة  س  45م525ال ا سرك ن حدد ع أنه تو  مفتتح القرن السادس 46م510ع ح وزعم دمحم بد

  47امليالدي

  :أسرته

درمانت أسرته تتألف من  ا،الذي ق48أبيه مالك بن  ْنَفَرى ما يزال صغ وأمه، وأخ صغ له تل والشَّ

ا، ْنَفَرى مات صغ   :49وراحت أمه تبكيه فقال الشَّ

س لوالدۃ      ال ادْع دِع  وال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مُّ
ُ
  قْيل

ملُك باملصرِع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تطوف وتحذر أحواله    
َ
ك أ   وغ
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ي ا : الـمبحث الثا سمي   الدراسات والشروح ع المية الشنفرى 

ي وقد ش دب العر ا عن سائر القصائد الالمية    ل
ً
ا ْنَفَرى بالمية العرب تمي يت قصيدة الشَّ غألحد ُسـّمِ

سمية قوله ذه ال ْنَفَرى أسقط عن العرب ":العلماء  أن الشَّ ن، أو  ا من تأليف العرب مجتمع أ لفة ف

م وزة  أنفس م املتعلقة بالقيم املر يان مفاخر م و ديث عن أنفس   50"ا

امنذ زمن القديم،أطلقت  سمية عل سميةذه ال ذه ال ا  ت ،ولعل أول من أطلق عل إن 

طاب  ِإذ ق،الرواية خالق":السيدنا عمر بن ا ارم  م م علم ا  وقد 51"علموا أوالدكم المية العرب فِإ

بة، سم ابن قت ذا  ا  ورة بالمية العربالمية الشَّ "ِإذ قالذكر   52"ْنَفَرى املش

ي أ بة شراح الالمية، و عد ابن قت سوب من  و الشرح الـم ذه الشروح  يل الـمثال أول  د ع س للم

عده شرح الزمخشري عنوانه"بشرح المية العر ":عنوانه ب  شرح المية ":ومن  ب ال أ

ْنَفَرى "العرب كذا عرفت المية الشَّ دباء"لعرببــــــالمية ا"و   53عند سائر العلماء و

ا مي   :أ

ي قد حفل بالقصائد الالمية منذ أن عر  دب العر ذا،إن  بيد أنه لم تبلغ ف الناس الشعر،وِ يومنا 

ا وذيوع ر ذه القصائد  ش ْنَفَرى،قصيدة من  ية بمثل ما "بلا ما بلغته المية الشَّ لم تحظ قصيدة عر

ديث حظيت به المية العرب من تمام سواء  القديم وا   54"ا

ا الـمعلقات، ر ا زاحمت  ش ي ِإذ قالذا ما أكده الدإ لوا بوأ المية العرب  ":كتور دمحم خ ا ت

لة املعلقات من لة تزاحم م ي م خ الشعر العر رة وعناية العلماء تار   55"ا حيث الش

ا من ا"وذلك أ ما 56"القصائد املفردات ال ال مثل ل ا،ور لمان ع ذا مع قول برو ا ان  ِإذ ذكر أ

ا مستقال با شعر وب من أن الالمية تختلف عن سائر 57تمثل مذ شرق جورج يا ا الـمس وما الحظه عل

ام بنظام القصيدة والوقوف  ل ا من حيث عدم  طاللقصائد الشعر ا والوصف  ع 

نه
َ
د،ِإذ يرى أ بال وال":واملشا ا الوصف الطبيعة من ا ن يجعل الشعر ا ا غرضا ع ح فيا وغ

سان نفسه مقصودا لذاته، ر  يج لتصو ذا وصف بمثابة منظر أسا  يتخذ شاعر الالمية 

تمام العلماء و 58"وأعماله ا ا مي ر أ ا  الومن مظا ديثدباء  ا الرواة ثم "قديم أم ا فقد تداول

ا ا عدد كب من الشراح  شروح خاصة  ن ثم توا عل ا كث من العلماء واملؤلف وقد بلغت 59"تناقل

ا م د املصورة،جودة ا"نذا املبلغ بفضل ما ف ةوطرافة املشا ة ال أغرت لشاعر ووفرة املادة اللغو

ا عرا ا و شرح ،أسلوب من خ الشعر الذي يمثل ":أيضاو  60"العلماء  ا سلوب ا

ا املتأدبون كما يالبداوة، ذه القصيدة يتغ  ا ورقة،و وذلك ألن روح تغنون بأحداث الشعر أسلو

ا ماسة ماثلة ف نفة وا شونة والقوة و ا أبو ع القا61"ا  من الـمقدمات  ":وقديما قال ف

سن والفصاحة والطو  ان أقدر الناس ع قافيةا   62"ل ف

ا  ا وأغراض   موضوعا

ن دث ا سكب63لقد كتب عن موضوعات الالمية الكث من دراسات ا  زاد ِإ ذلك شروح القدماء وم

ادب، ا، ال تناولت  أثنا وتلك الدراسات تؤكد أن موضوعات الالمية بيان موضوعات الالمية ومعان

ياء و لم تخرج عن نطاق  شرد أو الفخر والك وع وال ا ديث عن الفقر وآثاره  عزة النفس والغارات ا

يوانات أووصف السالحوسرعة العدو، راء وا   .أو وصف ال
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ماسة والو  ا فقد تمثلت  الفخر وا ْنَفَرى صف،والغالب ع القصيدة الفخر،وأما أغراض نَّ الشَّ
َ
ِإذ أ

يائه  رفض الذل و  يوانات،افتخر بك از بالنفس ومعاشرة ا سرعة عدوه ال ع وافتخر أيضا 

ا املثل وسبقه القطا ِإ شرب إال سؤره، ضرب  ا ال  ل وأ ه وقوة وافتخر أيضا بقوته وجالدتامل

انته باملوت، د، ليميلتحمله،واس مراض والفقر وال ه ع  اية أبياته ِإ  وافتخر أيضا بص  

يوانات ومعاشفتخار، ال بدال من قومهبمؤالفة ا ا أ ا واتخاذ   64ر

ا    ترجم

ملانية  سية و ية والفر ل اإلن ية  ا الرفيعة، فقد ترجمت ِإ عدة لغات أجن ان مية المية العرب ومل
َ
وأل

اوسوصدرت ع65والبولندية ا رد  ا،ِإذ قال ع عة بحق ن أقوال را شرق ا الذي Red haus ن املس ترجم

ية ل ن ا":ِإ  ا أتم دراما استطيع تذكر و 66"ا شرق كرن ا املس  من أجمل آيات ":Krenkowوقال ع

ي   67"الشعر العر

ل من دي سا  ا دراسات معمقة  عقوب،Noe Ldckeونولدكه ،de sacyوقد كتب ع  .Gوجورج 

Jacob68،لسوب ن ل  Fershelوفرشل 69و وزجارتن  Weilوو كرت  Koesgartenو مر  Rickertور و

  P. Pallia.70بليا . و ب  Ahlwalidtوالوارت  Hammer Purgstallyبرجستال 

عون هللا وفضله، إليكم نتقدم النتائج التالية ذه الـمقالة ال قد تمت    :ختاما ل

شرد أو الفخر : أوال وع وال ا ديث عن العوز وآثاره  إن موضوعات الالمية ما خرجت عن مدى ا

يوانات راء وا ياء وعزة النفس وسرعة العدو والغارات، أو وصف السالح أو وصف ال   .والك

ماسة وال:ثانيا ا قد تمثلت  الفخر وا نَّ وصف، والغالب ع القصيدة الفخر،فان أغراض
َ
ِإذ أ

از بالنفس ومعاشرة  ع يائه  رفض الذل و ْنَفَرى افتخر بك يوانات،الشَّ سرعة عا دوه ال ضرب و

ل، ا ه ع املثل وسبقه القطا ِإ امل انته باملوت بص وافتخر أيضا بقوته وجالدته وقوة تحمله واس

ال بدال  ا أ ا واتخِإذ يوانات ومعاشر اية أبياته ِإ الفخر بمؤالفة ا د، ليميل   مراض والفقر وال

  .من قومه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

وامش   واملصادر ال
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ري،تح  1 و ية،إسماعيل بن حماد ا اح العر اح،تاج اللغة و  أحمد عبد الغفور عطار،دار :ال

وت،ط ن ب دب ولب لباب )شنفر(2/701م،ص4،1990العلم للمالي عبد :لسان العربوخزانة 

رة، ط:القادر بن عمر البغدادي،تحقيق ـارون،القا دب 16/ص2م،3،1989عبد السالم   خ  وتار

،د ا ي  العصر ا  379/م، ص8،1977شو ضيف،دار املعارف بمصر،ط/العر
لقاب،  2 لباب   ة  ي، تحنز ز بن دمحم بن صا :أحمد بن ع بن دمحم العسقال  عبد العز

اض1السديري،مكتبة الرشد،ط رالقاموس،دمحم ،و 1/408م،ص1989،الر تاج العروس من جوا

يدي،تحقيق ت:مرت الز و ن العرب،ط ال قق مالية  جماعة من ا وطبعة املطبعة ا

رة،ص وت ط)شور (3/318بالقا ن ب ،دار العلم للمالي عالم،خ الدين الزرك ي  4و انون الثا

ن،،وم5/258م،ص1979 اشمية م املؤلف ية،عمررضا كحالة،مط ال تراجم مصنفي الكتب العر

 12-8/11صبدمشق، 
ي،تحقيق  محاسن الشعر وآدابه ونقدهالعمدة   3 وا سن بن رشيق الق ي ع ا  دمحم م :أل

ميد،ط وت 4الدين عبد ا يل ب  1/331ص.1972،دار ا
ر :مختارات شعراء العرب  4 ضة بمصر:ي،تحقيقأبو السعادات ابن ال  ع دمحم البجاوي،دار ال

  18م،ص1961
ة   5 لفيةاملقاصد النحو د شروح  ،بوالق : شرح شوا امش ـ،1299بدر الدين محمود العي  طبع 

دب للبغدادي   2/117،صخزانة 
سالميةدائرة  6 وت،:املعارف  ي،دار املعرفة ب ستا ل588صبطرس ال ا عد ،وأدباءالعرب  ا  ية و

ي، ستا وت،سالم لبطرس ال اتب 87صدار املعرفة ب لفي،دار ال ز ا ون لعبدالعز ، وأدباء ال

ي،ص   19العر
دي،تحقيق:من شرح المية العربرشف الضرب   7 ي عبد هللا السو ار :أل لة عبدالق  عصام ع

، رسالة ماجست بإشرافد بية/الكب لية ال ي،  نبار  إنقاذ عطا هللا العا  م،2001جامعة 

احظ، تحق172ص ي عثمان عمرو بن بحر ا والن أل صان والعميان وا ارون،دار عبد ا: ،وال لسالم 

وت شر ب امش(256صم،1982الطليعة للطباعةوال م ألقاب الشعراء،)ال ي، وم ي العا سامي م

شرف   128صم،1971مط النعمان،النجف 
اري،أبو املنذر س  8 ساب ال وت،صأ اري،دار الفكر ب يم ال   44لمة بن مسلم بن إبرا
ري   9 و اح ل   6/89ص)شفر(ولسان العرب البن منظور 2/701ص)شفر(ال

يط، 10 عقو القاموس ا وتمجد الدين دمحم بن  وز آبادي،دار الفكر ب  )شفر(م ،1983ب الف

يدي2/61ص   6/88ص)شفر(ولسان العرب البن منظور 3/308ص)شفر(،وتاج العروس للز
ب   11 ب ال ي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق أ يم /د: شرح المية العرب أل  دمحمإبرا

دب للبغدادي، ص32،صم1987،دمشق1حور،ط   2/15،وخزانة 
ماسة  12 يزي شرح ديوان ا رةدمحم م الدين : للت ازي القا ميد،     2/63صم،1938عبد ا
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يدي 13   3/318ص)شفر(تاج العروس للز
م والمية العرب،دمحم محمودبن  14 ئة العرب مما أحدثه عاكش اليم  لغ ق وت  إحقاق ا

طوط كزي الشنقيطي،مصدر ا د النبوي املدينة،ص:التالميذ ال   8امل
ي ا 15 د ع المية العرب،أل د،تحقيقشرح امل ضة،ص:لعباس امل عو   11الدكتور جميل عبد الل
ي دمحم القاسم بن دمحم :ديوان املفضليات 16 ي العباس املفضل بن دمحم الض مع شرح أل  أل

وت :نباري،ع به ن ب سوعي باء ال عقوب اليل،مط    195م،ص 1920ارلوس 
ي  17 ن،مصو غا س ي ع بن ا ا ص ي الفرج  وستاسمس أل ة،مط   رة عن طبعة دار الكتب املصر

رة د اه القا    21/201ت،ص.وشر
دب للبغدادي،ص 18   3/243خزانة 
،ص 19 اري العوت يم ال اري،أبو املنذر سلمة بن مسلم بن إبرا ساب ال  43أ
يص  معرفة أسماء 20 ـالل العسكري،دشياء،الت ي   1/167صم، 1969حسن،دمشقعزة/أل
سوبثمار القلوب  21 ،تحقيق: املضاف وامل ي منصور عبد امللك بن دمحم بن إسماعيل الثعال  أل

رة  شر القا ضة مصر للطبع وال يم،دار    135م، ص1965دمحم أبو الفضل إبرا
ر 22 ااملز وت:للسيوطي،تحقيق: علوم اللغة وأنواع ةب  دمحم جاد املو وزميليه، املكتبة العصر

،يوسف خليف،دار املعارفبمصر  ،والشعراءالصعاليك2/269صم،1986 ا   العصر ا

 56/329صم،1959
 ) مادە عزب(لسان العرب البن منظور  23
يدي 24  ) مادە عزب(تاج العروس للز
، ص 25 اري العوت يم ال اري،أبو املنذر سلمة بن مسلم بن إبرا ساب ال ب 44أ  ،رفع ا

اسن الغرناطي، الطبعة مطبعة السعادةاملستورة عن محاسن   املقصورة،القا الشيخ أبو ا

مثال،670مخطوطةدار الكتب،ص313ه،ص1344بمصر سنة   اسن دمحم ،وتمثال  ي ا  أل

،تحقيق وت،ط. د: بن ع العبدري الشي ة ب  1/322صم،1،1982أسعد ذبيان، دار املس
مثال  26 اسن دمحمتمثال  ي ا ،بن عأل  ،وديوان املفضليات339و1/322ص العبدري الشي

نباري،ص ي العباس  ا ،والشعراء الصعاليك195أل  56/329يوسف خليف،ص:  العصر ا
زءمجلة 27 يعان سنة )34(السنة)10-9(العرب السعودية ا  م موضوع 1999آب -ـ،تموز 1420الر

ْنَفَرى شعر :(عنوان ندا دبيعأحمد دمحم )زديالشَّ  . 664-663)مقال(ال
وت،ص  28 زدي،دار الكتب ب ْنَفَرى،عمرو بن مالك    57ديوان الشَّ
زدي  29 ْنَفَرى   )  مجلة العرب(664-663ص)مقال(شعر الشَّ
زدي  30   55ص:ديوانه عمرو بن مالك 
زدي 31 ْنَفَرى    664ص)مقال(شعر الشَّ
نباري   32 شرح     198-197-195ص:ديوان املفضليات 
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ي،ص  33 ا ي لألص    215-207-21/201غا
ي،ص  34 ا ي لألص   21/207غا
نباري،ص 35 شرح    199ديوان املفضليات 
مثال   36 رة  سن بن عبدا  العسكري، تحقيقجم ـالل ا ي  يموعبد : أل  دمحم أبو الفضل إبرا

يد قطامش  وت،طا ي،ص2/677صم،2،1989ب ا ي لألص غا   21/197،و
دب للبغدادي،ص  37    3/344خزانة 
،يوسف خليف،الشعراء الصعاليك   38 ا    333ص العصر ا
نباري،ص 39 شرح  ي،ص196-195ديوان املفضليات  ا ي لألص غا   21/201،و
ي،ص 40 ا ي لألص  21/216غا
شرح   41  197نباري،صديوان املفضليات 
نباري،ص  42 شرح  ي،ص197ديوان املفضليات  ا ي لألص غا  217-21/207،و
ي،ص 43 ا ي لألص   21/208غا
نباري،ص 44 شرح   197ديوان املفضليات 
،ص 45 ْنَفَرى،ص 5/258عالم للزرك يم  المية العرب الشَّ ز إبرا عه عبد العز  7وتا
شرح   46  199نباري،صديوان املفضليات 
س، ط 47 رة، سرك س، القا ة،يوسف اليان سرك ية واملعر م املطبوعات العر  م،ص1،1928م

عه  1147-1148/ يةوتا خ آداب اللغة العر وت : تار ياة ب شر مكتبة ا دان،   م1978جر ز

 1/140ص
مثال،ص837انفرد العبدري ت   48  بذكر جده 1/322ـ  كتابه،تمثال 
زدي،ص 49    116ديوانه عمرو بن مالك 
رب  50

َ
كيم القا ودمحم عبد الرزاق عرفان،بلوغ  ي ،ورشف الضرب 14صدمحم عبد ا  أل

دي    28،صعبد هللا السو
م، ص 51 طاب  الغيث امل ن عمر بن ا  ألم املؤمن

ً
ا سو ثر م ذا   ،ورشف 1/27ورد 

ديالضرب  ي عبد هللا السو  دب ع المية العرب، سليمان بك بن ،وسكب70،صأل

  89عبدهللا بك الشاوي،ص
بة الدينوري،تحقيق 52  دار املعارف بمصر2أحمد دمحم شاكر،ط:الشعر والشعراء ابن قت

  157م،ص1967
لمان،ص 53 ارل برو ي ل دب العر خ  دي،ورشف الضرب 1/108تار ي عبد هللا السو   29،صأل
ه وخصائ 54 ة العامة للكتاب /،دصهشعر الصعاليك ومن يئة املصر ليم حنفي،ال  عبد ا

 161م،ص1979
ي،تح 55 ي البقاء العك وت/د:شرح المية العرب أل ديدة،ب فاق ا ي،دار  لوا  دمحم خ ا
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  6م،ص1983
ر طيفور، تحقيق،د 56 ي طا ي الفضل أحمد بن أ ا،أل  محسن /القصائد املفردات ال ال مثل ل

وت  دات ب شورات عو    69م،ص1977غياض،م
ي 57 دب العر خ  ية د:تار لمان،نقله إ العر ليم النجار،ط/ارل برو  ،دار املعارف 4عبد ا

دي،الضرب، ورشف 1/107م،ص1977بمصر  ي عبد هللا السو   28صأل
لمان،ص 58 ارل برو ي، دب العر خ   1/107تار
ه وخصائصه 59 ليم حنفي،ص/د:شعر الصعاليك ومن   161عبد ا
دي،صرشف الضرب، 60 ي عبد هللا السو  29-28أل
كيم القا ودمحم عبد الرزاق عرفان،  61 رب  شرح المية العرب،دمحم عبد ا

َ
 بلوغ 

ديث،  28م،ص1989دارا
ي ع إسماعيل بن القاسم،ت  62 ،أل وت،ص356ما   1/156ـ،دار الكتب العلمية ب
ؤالء  63 شعر/،ود256-180يوسف خليف،ص/الشعراء الصعاليك،د من  نفي  ليم ا  عبد ا

ه وخصائصه،ص رب 316 - 178الصعاليك من لوغ  كيم القا ودمحم عبد ،و  دمحم عبد ا

يم،ص46-26/ص الرزاق عرفان، ز إبرا   46،والمية العرب للشنفرى لعبد العز
ديرشف الضرب  64 ي عبد هللا السو   30،صأل
ي،ص  65 ستا سالمية لبطرس ال ي لشرح /،ومقدمة د13/395دائرة املعارف  لوا  دمحم خ ا

ي ع الالمية،ص   6العك
ي ع الالمية،ص 66 لوا   6مقدمة دمحم خ ا
ي،ص  67 ستا سالمية لبطرس ال ي /،ومقدمة د13/395دائرة املعارف  ي ع شرح العك لوا   6ص:ا
ي  68 دب العر خ  لمان،صتار و  1/107ل
ي،ص 69 ي ع شرح العك لوا   7مقدمة ا
وت،ط 70 اثوليكية،ب ي،ال ستا ع،فؤاد افرام ال م املطبوعات 49-28م، ص2،1938الروا  ،وم

س،ص ة،يوسف اليان سرك ية واملعر ول،م2/1147العر داب،جامعة فؤاد  لية   ،1،ومجلة 

عنوان ن،ص/د"المية العرب"قال  ة  شروحالمية1/47فؤاد حسن ة والنحو ود اللغو  ، وا

   12العرب،ص

  

 


