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الحمد هلل الرحمن الذي أنزل القرآن، خلق اإلنسان فعلمه البٌان كما : المقدمة

خلق * الرحمن علم القرآن}بٌن ذلك فً سورة الرحمن حٌث قال الدٌان 

* والنجم والشجر ٌسجدان* الشمس والقمر بحسبان* اإلنسان علمه البٌان

وأقٌموا الوزن * أال تطؽوا فً المٌزان* والسماء رفعها ووضع المٌزان

فٌها فاكهة والنخل * واألرض وضعها لألنام* بالقسط وال تخسروا المٌزان

 {*تكذبان فبؤي آالء ربكما* والحب ذو العصؾ والرٌحان* ذات األكمام

فهذا المقطع من سورة الرحمن انتدب له الصحابً  [11 إلى 1الرحمن من ]

الجلٌل عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه لٌسمعه صنادٌد قرٌش المعروفٌن 

بالببلؼة والبٌان فجاء إلى أندٌتهم فً بٌت هللا الحرام وجعل ٌتلو بؤعلى 

صوته فانقضوا علٌه ضربا وشتما لٌسكتوه حتى ال ٌسمعوا هذا الخطاب 

اإللهً الربانً المنٌر وما ٌمتن الخالق به من آالبه التً ال تحصى على 

مخلوقه الجاحد الحقٌر عندما جاءه الرسول البشٌر بالذكر الحكٌم النذٌر 

بلسانه العربً المنٌر فؤبهرهم وأفحمهم فكان وطإه علٌهم أشد من 

: هذا القرآن الكرٌم نزل بلسان عربً حكٌم،  قال هللا جل وعبل. الصواعق

 {الر تلك آٌات الكتاب المبٌن إنا أنزلناه قرآنا عربٌا لعلكم تعقلون}

وكذلك أوحٌنا إلٌك قرآنا عربٌا لتنذر أم القرى }وقال جل وعبل  [1:ٌوسؾ]

قرآنا عربٌا ؼٌر ذي عوج }: وقال جل وعبل [8: الشورى] {ومن حولها

فتبٌن من خبلل ما تقدم أن هللا عز وجل خاطبنا   [27: الزمر] {لعلهم ٌتقون

خطابا شرعٌا بلسان عربً مبٌن من خبلل القرآن والسنة، فكان حتما على 

القرآن ]كل من أراد تبٌان أو استنباط األحكام الشرعٌة من أدلتها األصولٌة 

أن ٌرجع إلى قواعد اللؽة العربٌة من نحو وصرؾ ولؽة وببلؼة  [والسنة

وقد جاء هذا القرآن بإعجاز وتحد إلقناع  (من علم المعانً والبٌان والبدٌع)

وقد تحدى هللا جل وعبل . من تدبر معانٌه أنه الحق منزل بحق من عند الحق

العرب، صنادٌد قرٌش المعروفٌن بالبٌان أن ٌؤتوا بمثله ثم تحداهم أن ٌإتوا 

بعشر سور من مثله ثم بسورة من مثله، فكان التحدي ٌطبعه التدرج 

قل لبن اجتمعت اإلنس والجن على أن ٌؤتوا }: قال تعالى. فؤعجزهم وأفحهم

: اإلسراء ] {بمثل هذا القرآن ال ٌؤتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهٌرا
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قل فؤتوا بكتاب من عند هللا هو أهدى منهما أتبعه إن }: ، وقال تعالى[ 88

ثم تحداهم أن ٌؤتوا بعشر سور من مثله، قال  [44: القصص] {كنتم صادقٌن

أم ٌقولون افتراه قل فؤتوا بعشر سور مثله مفترٌات وادعوا من }: تعالى

، ثم تحداهم أن ٌؤتوا [38: هود] {استطعتم من دون هللا إن كنتم صادقٌن

وإن كنتم فً رٌب مما نزلنا على عبدنا }:بسورة واحدة من مثله، قال تعالى

فإن * فؤتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون هللا إن كنتم صادقٌن

لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التً وقودها الناس والحجارة أعدت 

وما كان هذا القرآن أن ٌفترى من } : وقال تعالى[23ـ22: البقرة] {للكافرٌن

دون هللا ولكن تصدٌق الذي بٌن ٌدٌه وتفصٌل الكتاب ال رٌب فٌه من رب 

أم ٌقولون افتراه قل فؤتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من * العالمٌن

 فقد أبهرت هذه الببلؼة [38ـ37: ٌونس] {دون هللا إن كنتم صادقٌن

والفصاحة العقول لسبكها البدٌع من خبلل آي الذكر الحكٌم وأحادٌث النبً 

وكان هذا التحدي اإلعجازي مفحما . األمً الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم

ألجبلؾ أولً النهى واألحبلم من العرب حٌث وقعوا فً حٌرات ال تسمع 

فانصبت جهود الباحثٌن فً أؼوار . منهم إال أنات وال ٌجٌبون إال بالتنهدات

وكان عبد القاهر الجرجانً سباقا فً . الببلؼة لٌستظهروا منها العبر

التؤلٌؾ الوصفً ومثله صنوه فً العلم ونده الباقبلنً، ثم تتابعت الجهود 

المنصبة فً أؼوار الببلؼة الستظهار ما تضمنه الذكر الحكٌم بجهود بطٌبة 

حتى نضجت علوم الببلؼة ووصلت إلى ما هً علٌه اآلن من علوم المعانً 

.  وعلوم البٌان وعلوم البدٌع

دور االجتهاد فً التجدٌد والتطور وإٌجاد حلول "فهذا فصل من كتابنا

وهو شرط اإللمام باللسان العربً نقدمه بصفة مستقلة " لقضاٌا العصر

للمهتمٌن باللؽة العربٌة المدافعٌن عنها لتجنب المزالق التً أوقعها فٌها 

بعض المتحررٌن المحاكٌن للثقافة الؽربٌة والصحؾ الؽربٌة وما تنشره من 

أخطاء فقد تنبهت قبلنا أكادمٌات اللؽات الؽربٌة إلى خطورة الصحافة 

والمخترعٌن العلمٌٌن على لؽاتهم فكٌؾ ال نتنبه نحن إلى ذلك وقد بلػ السٌل 
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الزبى بسبب أدب دخٌل ونقد لهذا األدب ٌركز على معانً فلسفٌة وأفكار 

! وجدانٌة علمانٌة كثٌرا ما تكون إلحادٌة؟

 :فاللؽة العربٌة هً أؼنى اللؽات على اإلطبلق، قال شاعر النٌل ٌصفها 

 رجعت لنفسً فاتهمت حصاتً 
 رمونً بعقم فً الشباب ولٌتنً 

 ولدت ولما لم أجد لعاربً  
 وسعت كتاب هللا لفظا وؼاٌة  

 فكٌؾ أضٌق الٌوم عن وصؾ آلة
   أنا البحر فً أحشابه الدر كامن 

 فٌا وٌحكم أبلى وتبلى محاسنً 
 فال تكلمونً للزمان فإننً 

 أرى لرجال الؽرب عزا ومنعة 
 أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا 

 أٌطربكم من جانب الؽرب ناعً 
         ولو تزجرون الطٌر ٌوما علمتم

 سقى هللا فً بطن الجزٌرة أعظما 
 حفظن ودادي فً البلى وحفظته 

 وفاخرت أهل الؽرب والشرق مطرق 
  أرى كل ٌوم بالجرابد مزلقا 

 وأسمع للكتاب فً مصر ضجة 
 أٌهجرنً قومً ـ عفا هللا عنهم ـ 

 سرت لوثة اإلفرنج فٌها كما سرى  
 فجاءت كثوب ضم سبعٌن رقعة    

 إلى معشر الكتاب والجمع حافل  
 فؤما حٌاة تبعث المٌت فً البلى   

 وإنما ممات ال قٌامة بعده             

 ونادٌت قومً فاحتسبت حٌاتً
 عقمت فلم أجزع لقول عداتً   
 رجاال  وأكفاء وأدت بناتً     

 وما ضقت عن آي به وعظات  
 وتنسٌق أسماء لمخترقات     

 فهل سؤلوا الؽواص عن صدفاتً   
 ومنكم وإن عز الدواء أساتً    

 أخاؾ علٌكم أن تحٌن وفاتً      
 وكم أعز أقوام بعز لؽات      
 فٌا لٌتكم تؤتون بالكلمات     

 ٌنادي بوأدي فً ربٌع حٌاتً؟    
 بما تحته من عثرة وشتات     
 ٌعز علٌها أن تلٌن قناتً       

 لهن بقلب دابم الحسرات     
 حٌاء بتلك األعظم النخرات    
 من القبر ٌدنٌنً بؽٌر أنات   
 فؤعلم أن الصابحٌن نعاتً    

 إلى لؽة لم تتصل برواة؟   
 لعاب األفاعً فً مسٌل فرات   

 مشكلة األلوان مختلفات    
 بسطت رجابً بعد بسط شكاتً  
 وتنبت فً تلك الرموس رفات  
 ممات لعمري لم ٌقس بمماتً   

 

 

  

  

وقد تبٌن لً ضرورة معرفة هذه اآللة عندما قرأت على بعض اإلخوة 

القصٌدة التالٌة التً قلتها بمناسبة إنشاء جابزة الملك محمد السادس فً 

:م حٌث قلت2002الفكر والبحوث اإلسبلمٌة سنة   
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 فواءن كل أٌض ونً تماما    
 شرٌؾ سبللة ملكا إماما

         كذا لحم قوى مجد لحاما 

 لمجتهدٌن سن عطا سهاما       
 بعلم منى ٌروم سنا تسامى      
 تبث هدى ٌدع دجى ظبلما      
 سمت فإذا سؤلت فسل كراما     
 ومن مدح الهدى ٌعلو مقاما    
 كخ زلل إذا كانوا لباما          
 ٌقً فتنا فعظ ترما كبلما       
 وإرهابا ترٌق دما ترامى      

 كذا لمهاجرٌن قهم حراما        
 بنبؤة مرة جرجا هماما          

 مع الزعماء فٌسعفهم سبلما     
 ٌرونه ٌا ذوي نقم الدرامى   

 وشابج قرب عهد حمى رحاما   
 وأطلب قط جهدي نظاما       

 ٌقً لحزا أرى شرعا هداما     
 سوى فتٌا تذكرنا حماما        

 بؤرآم أتت ترعى الخزامى      
 ٌزٌل خطوب أحبلم جساما     
 على علما وقد ولوا عظاما    

 ٌقول شهود دٌنً بالسبلمى     
 إلى نفسً كذا وقنً خصام     

جهنم ٌوم ٌبعثنا قٌاما               
               

 

 مبادرة الخٌور هدى تسامى     
 دعت فقهاء فً رهم أجابوا

     محمد سادسا ملكا مهابا

 ٌشاكه جده الملك الهمام        
 دعا حكما وقد أرق لٌال        
 فؽاض كرى همت مقل لبٌبة   
 سبللة أحمد األسر الكرٌمة      
 أما كان الفرزدق فً رضاهم  
 فشٌمتهم بخ جلل سواهم        
 فذا قبس ٌكون ردا ضٌاء       
 فعولمة وتكفٌر نراها          

 فتستدعً حلول ذوي بحوث   
 قطوط شؽٌلة هجرت تنادي     

 فهل بنجاء أمبلء العلوم         
 لٌنفض عن عزٌن منٌن ءاض   
 فمن ببلد الشناقطة أنادي       
 فجبت أحاور الحكماء رشدا    
 دد  زلل سوى سمط ثوى ما    
 فلم ٌجدوا له عذرا ٌقٌه        

 رأى فرحا ربا الودق تبلال     
 بعٌد سنٌن جدب أكؤلت ما     
 إذا اتسقت تدر خٌور أجر      

 فٌا جدثً بعٌد ردى فما ذا     
 لك العتبى إلهً ال تكلنً      

 على الهادي فصل لكً ٌقٌنا     

 

 
  

المصطفى ولد إدوم أحمد ؼالً داعٌة مستقل وباحث : العبد الفقٌر إلى هللا

.فً العلوم الشرعٌة  
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لقد طلب منً أحد قرناء السوء أن أمدح الملك محمد السادس إال أن : تنبٌه

الطبع كان أملك، فلم نتعلم مدح األحٌاء لذلك اقتصرنا هنا على مدح العلم 

         . المدح بهما بل على ندبوالشرؾ وقد وقع اإلجماع على جواز

بضم " مبادرة الخٌور: "فكان عنوان القصٌدة /1 :شرح ؼرٌب المفردات

" مبادرة الخٌور" بٌنما جاءت فً القصٌدة /2الخاء أي جمع خٌر وخٌر، 

 الملك محمد السادس لقببفتح الخاء أي فعال للخٌر وهً صٌؽة مبالؽة وقد 

: فواءن/ 3ملك الفقراء بسبب عطفه علٌهم وإنشاء هٌبة خٌرٌة لمساعدتهم، 

:  الونً/5مصدر من ءاض وهو ٌعنً رجع وعاد، :  األٌض/4 هرب وفر،

ٌعنً الفتور والتعب، وهذا المطلع ٌعنً أن مبادرة الملك حركت جذوة 

البحث فً نفوس العلماء والباحثٌن، ففر كل أنواع التعب الذي كان ٌعاودهم 

جمع رهمة وهً المطرة :  الرهم/6،كلما حاولوا القٌام ٌالبحث واإلفتاء

/ 10النوم، : كرىال/ 9فنقص، :  فؽاض/8 ٌشابه وٌماثل،:  ٌشاكه/7 الخفٌفة،

من أسماء رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : الهدى/ 11ٌعنً دمعت، : همت

العظٌم الذي : جلل/ 13لئلعجاب والرضى، :  بخ/12وقد أوصى بآله خٌرا، 

أصلها : ردا/ 15للزجر وعدم الرضى، :  كخ/14ٌستحق اإلجبلل واإلكبار، 

/ 17الرجل الملوث بالعٌوب والذنوب، : ترما/ 16ردأ وهو المعٌن والمساعد، 

الصوت الخفً الذي ٌتخٌله : النبؤة/ 18جمع قط وهو األجر والجزاء، : قطوط

تعنً جاثبل قلقا، وهذه : جرجا/ 20قوة وشدة، : مرة/ 19اإلنسان أو ٌسمعه، 

الصورة تفٌد أن المسلمٌن المقٌمٌن فً أوروبا ٌعٌشون تحت وطؤة القسر 

والتفتٌش ٌومٌا حتى أصبح صراخهم كالنبؤة بسبب الشدة التً ٌعٌشونها 

فهل بإسراع : فهل بنجاء/ 21فدعوا النجدة بلسان حالهم من ملك قلق همام، 

جمع مئل وهً الجماعات : أمبلء/ 22بالشًء أو إسراع فً السٌر والتحرك، 

هل بسرعة تحرك أمبلء العلوم مع : من األشراؾ، والصورة تعنً أنه

ٌسعفها سبلما وهو  (وهم ملوك ورإساء العالم العربً واإلسبلمً)الزعماء 

السلم والهدوء والرخاء والرفاه الذي كانوا ٌعٌشون قبل اإلرهاب وأحداث 

/ 25الؽبار الرقٌق الخفٌؾ، :  المنٌن/24الرفاق، : عزٌن/ 23 سبتمبر؟ 11

ٌعنً الوضع المؤساوي، : الدرامى/26تقدم أن معناه رجع وعاد، : ءاض
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وهذه الصورة تعنً أن المرة التً ٌعٌشها المسلمون فً ببلد المهجر دفعت 

الفقهاء إلى الحٌرة وحٌاة الفتور وكساهم منٌن وهو ؼبار خفٌؾ عسى هذه 

ٌعنً اللهو واللعب، : دد/ 27المبادرة أن تنفضه بالحافز المعنوي  التً تقدم، 

ٌعنً الخٌط الذي ٌجمع فٌه الخرز أو الدرر الثمٌنة البلمعة وهً : سمط/ 28

ٌعنً ضٌق الصدر، : لحزا/ 30ٌعنً أقام، : ثوى/ 29هنا الفتاوى والبحوث، 

وهذه الصورة تفٌد أن كل لهو ولعب زلل وعمل سوء إال ما سٌقدم ذلك 

الخٌط الذي ٌجمع تلك الفتاوى العلمٌة التً ستنقذ كل من أصبح صدره 

ضٌقا ٌصؾ الشرع بالثوب الخرق النسبلبه وابتعاده بسبب اإلرهاب 

الحمام هنا ٌرمز للسلم :  فتٌا تذكرنا حماما/31واالرماء فً أحضان الؽرب، 

: األرآم/ 34ٌعنً المطر، : الودق/ 33ثوبا خلقا متقعرا، : هداما/ 32والسبلم، 

ٌعنً خٌر نبات األرض، : خزامى/ 35جمع ربم وهً المها وبقر الوحش، 

وهذه الصورة تعنً أن فتٌا العلماء فً هذا الجو المكتبب تشبه ربا الودق 

أي نبات األرض إثر األمطار عندما ٌتؤلأل أي بؤنواع الوحوش من المها 

/ 37ٌعنً القبر، : الجدث/ 36أتت ترعى الخزامى، ..والبقر والؽزال، الخ

السبابة وتطلق على أنامل الٌد، وهذه : السبلمى/ 38الحتؾ والموت، : الردى

الصورة تعنً أننً ختمت القصٌدة بسإال قبري بعٌد موتً عماذا ٌقول 

أنتم شهداء هللا فً أرضه فمن شهدتم له بالخٌر فهو : "شهود الزوار للحدٌث

جعلنً هللا وإٌاكم " من أهل الجنة ومن شهدتم علٌه بالشر فهو من أهل النار

                          .من أهل الفردوس األعلى من جنة النعٌم المقٌم آمٌن

فكان من البلزم أن نقدم عجالة تقرب إلى الذهن ما ٌحتاجه المجتهد من آلة  

فً اللؽة العربٌة حتى ٌكون على المستوى الذي ٌخول له فهم نصوص 

:                            القرآن والسنة، وقد قسمنا هذه  العجالة إلى ما ٌلً  

معرفة اللؽة العربٌة   / أ

معرفة النحو والصرؾ من اللؽة العربٌة       / ب

.                                                         علم البٌان والبدٌع والمعانً  فً الكبلم العربً:الببلؼة/ ج
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إن اللؽة العربٌة هً أساس الكبلم : معرفة اللؽة العربٌة:  الفصل األول

العربً، فبمعرفتها ٌقع الفهم واإلفهام ومن دون معرفتها تقع األوهام 

ولما كانت بضاعتنا فٌها مزجاة ألننا ال نعدو هواة اجترار وتكرار . واألسقام

سنقتصر على الوصؾ مع الترؼٌب والحث على تعلم هذه اآللة التً بدون 

. تعلمها نبقى فً متاهات الجهل والتجهٌل

إن دراسة اللؽة العربٌة تتحتم على كل مسلم ٌحب أن ٌفهم دٌنه اإلسبلمً 

فهما صحٌحا سلٌما وذلك ال ٌتؤتى إال بتعلم اللؽة التً نزل بها القرآن وتمت 

بها رواٌة األحادٌث وما تضمنه األصبلن من أحكام شرعٌة، فكان المبتدئ 

: عندنا ٌقوم بدراسة ما ٌلً

مختصر المختار الصحاح   / 1

مع شرح ؼرٌبها  [أو مقصورة ابن درٌد]نظم ابن درٌد /  2 

 المعلقات السبع مع شرح الكلمات الؽرٌبة فٌها       /  3

فإذا تحصل من خبلل هذه الدراسة على رصٌد من اللؽة العربٌة ٌخول له 

:  أن ٌفهم معاجم اللؽة العربٌة والقوامٌس قام بدراسة

لسان العرب البن منظور            * 

القاموس المحٌط للفٌروز آبادي                * 

تاج العروس على ألفاظ القاموس لمرتضى الزبٌدي    *

 إال أن من توؼل فً الدراسة وحفظ معانٌها وألفاظها ومعاجمها 

: ومصطلحاتها ننبهه على الحقابق التالٌة

أن ٌعرؾ أن مدرسة االعتزال سٌطرت على اللسان العربً وهٌمنت  *

. علٌه فبل ٌؽتر بما علبته من نظرٌات تخدم سلطنة العقل

أن ٌحذر من أخطاء بعض اللؽوٌٌن فً التفسٌر        *
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أن ٌتجنب بعض أخطاء اللؽوٌٌن فً شرح الحدٌث الشرٌؾ وخاصة * 

شرح ؼرٌب الحدٌث        

هو كتاب فً اللؽة العربٌة : تقدٌم مختصر كتاب المختار الصحاح:   أوال

اهتم أساسا بمفردات القرآن الكرٌم وأحادٌث النبً األمً الرحٌم صلى هللا 

علٌه وسلم نصلً علٌه كثٌرا من الصبلة والتسلٌم، وسنكتفً هنا بتقدٌم 

مقدمة مإلفه لنقربه إلى األذهان ولنبرز أهمٌته، ألنه ظل الكتاب المفضل 

بالنسبة لطالب اللؽة العربٌة ردحا من الزمن فً بعض أوساط العلم التقلٌدي 

الذي ٌعتمد على الحفظ فً ربوع ببلد شنقٌط، وأما الٌوم فقد زاحمته كتب 

.  المعاجم اللؽوٌة الحدٌثة

بسم هللا الرحمن الرحٌم، الحمد هلل بجمٌع المحامد : "ٌقول مإلفه فً تقدٌمه

على جمٌع النعم، والصبلة والسبلم على خٌر خلقه محمد المبعوث إلى خٌر 

األمم، وعلى آله وصحبه مفاتٌح الحكم ومصابٌح الظلم، قال العبد الفقٌر إلى 

: رحمة ربه ومؽفرته محمد بن أبً بكر عبد القادر الرازي رحمه هللا تعالى

هذا مختصر فً علم اللؽة جمعته من كتاب الصحاح لئلمام العالم العبلمة 

أبً نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري رحمه هللا تعالى، لما رأٌته أحسن 

أصول اللؽة ترتٌبا وأوفرها تهذٌبا، وأسهلها تناوال وأكثرها تداوال وسمٌته 

واقتصرت فٌه على ما ال بد لكل عالم فقٌه، أو حافظ أو " مختار الصحاح"

محدث، أو أدٌب، من معرفته وحفظه، بكثرة استعماله وجرٌانه على األلسن 

مما هو األهم، فاألهم خصوصا ألفاظ القرآن العزٌز واألحادٌث النبوٌة، 

واجتنبت فٌه عوٌص اللؽة وؼرٌبها طلبا لئلختصار وتسهٌبل للحفظ، 

وضممت إلٌه فوابد كثٌرة من تهذٌب األزهري وؼٌره من أصول اللؽة 

 [قلت]الموثوق بها ومما فتح هللا تعالى به علً، فكل موضوع مكتوب فٌه 

فإنه من الفوابد التً زدتها على األصل، وكل ما أهمله الجوهري من أوزان 

مصادر األفعال الثبلثٌة التً ذكر أفعالها فإنً ذكرته إما بالنص على 

حركاته أو برده إلى واحد من الموازٌن العشرٌن التً أذكرها اآلن إن شاء 

هللا تعالى، إال ما لم أجده من هذٌن النوعٌن فً أصول اللؽة الموثوق بها 
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والمعتمد علٌها فإنً قفوت أثره رحمه هللا تعالى فً ذكره مهمبل لببل أكون 

زابدا على األصل شٌبا بطرٌق القٌاس، بل كل ما زدت فٌه نقلته من أصول 

اللؽة الموثوق بها، وأبواب األفعال الثبلثٌة محصور فً ستة أنواع ال ؼٌر 

:                       ثم سرد هذه األنواع كما ٌلً [..]

فعل ٌفعل ـ بفتح العٌن فً الماضً وضمها فً المضارع ـ : الباب األول

نصر ٌنصر نصرا، ودخل ٌدخل دخوال، : والمذكور منه سبعة موازٌن

وكتب ٌكتب كتابة، ورد ٌرد ردا، وقال ٌقول قوال، وعد ٌعد عدا، وسما 

. ٌسمو سموا

فعل ٌفعل ـ بفتح العٌن فً الماضً وكسرها فً المضارع ـ : الباب الثانً

ضرب ٌضرب ضربا، وجلس ٌجلس جلوسا، وباع : وهً خمسة موازٌن

. ٌبٌع بٌعا، ووعد ٌعد وعدا، ورمى ٌرمً رمٌا

فعل ٌفعل ـ بفتح العٌن فً الماضً والمضارع ـ والمذكور : الباب الثالث

. قطع ٌقطع قطعا، وخضع ٌخضع خضوعا: مٌزانان

فعل ٌفعل ـ بكسر العٌن فً الماضً وفتحها فً المضارع ـ : الباب الرابع

طرب ٌطرب طربا، وفهم ٌفهم فهما، وسلم : والمذكور منه أربعة موازٌن

. ٌسلم سبلمة، وصدي ٌصدي صدى

فعل ٌفعل ـ بضم العٌن فً الماضً والمضارع ـ والمذكور : الباب الخامس

. ظرؾ ٌظرؾ ظرافة، سهل ٌسهل سهولة: منه مٌزانان

فعل ٌفعل ـ بكسر العٌن فً الماضً والمضارع ـ كوثق : الباب السادس

ٌثق وثوقا، ونحوه، وهو قلٌل ولذلك لم نذكر مٌزانا نرده إلٌه بل حٌث جاء 

.  فً الكتب تنص على أوزانه وأوزان مصدره

:  ثم أكمل مقدمته هذه بثبلث قواعد أساسٌة هً

اعلم أن األصل والقٌاس الؽالب فً أوزان مصادر : "قال: القاعدة األولى

األفعال الثبلثة أن فعل متى كان مفتوح العٌن كان مصدره على وزن فعل 
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بسكون العٌن إن كان الفعل متعدٌا، وعلى وزن فعول إن كان الفعل الزما، 

مثاله من الباب األول نصر نصرا، وقعد قعودا، ومن الباب الثانً ضرب 

ضربا، وجلس جلوسا، ومن الباب الثالث قطع قطعا وخضع خضوعا، 

ومتى كان فعل مكسور العٌن، وٌفعل مفتوح العٌن كان مصدره على وزن 

فعل أٌضا إن كان الفعل متعدٌا وعلى وزن فعل بفتحتٌن إن كان الزما، 

مثاله فهم فهما، طرب طربا، ومتى كان فعل مضموم العٌن، كان مصدره 

على وزن فعالة بالفتح أو فعولة بالضم أو فعل بكسر الفاء وفتح العٌن، كان 

مصدره على وزن فعالة بالفتح أو فعولة بالضم أو فعل بكسر الفاء وفتح 

ظرؾ ظرافة، سهل سهولة، عظم عظما، : العٌن وفعالة هً األؼلب، مثاله

هذا هو القٌاس فً الكل، وأما المصادر السماعٌة فبل طرٌق لضبطها إال 

السماع والحفظ، والسماع مقدم على القٌاس فبل ٌصار إلى القٌاس إال عند 

.  عدم السماع

 اعلم أن األبواب الثبلثة األول ال ٌكفً فٌها النص على :القاعدة الثانٌة

حركة الحرؾ األوسط من الماضً فبل بد من النص على المضارع أٌضا 

أو رده إلى بعض الموازٌن المذكورة، وأما الباب الرابع والخامس فٌكفً 

فٌها النص على حركة الحرؾ األوسط من الماضً فً معرفة وزن 

. المضارع

اعلم أنه متى ذكرنا مع الفعل مصدرا بوزن التفعٌل أو :  القاعدة الثالثة

التفعل أو التفعلة أو ذكرنا مصدرا من هذه األوزان الثبلثة وحده أو قلنا فعله 

فتفعل كان ذلك كله نصا على أن الفعل مشدد إذ هو القاعدة فٌإمن االشتباه 

فٌه مع ذلك والتزمنا فً الموازٌن أننا متى قلنا فً فعل من األفعال إنه من 

باب ضرب أو نصر، أو قطع أو ؼٌر ذلك من الموازٌن ال على ؼٌره إن 

..."      كان للمٌزان تصرٌؾ آخر ؼٌر التصرٌؾ الذي ذكرناه، الخ

قلت وقد نظم المإلؾ كتابه وفق الحروؾ األبجدٌة على طرٌق المعاجم 

والقوامٌس، فهو مرجع هام إال أنه ال ٌخلو من نقص وهفوات ككل جهد 

بشري ؼٌر صادر من الرسل صلوات هللا علٌهم وسبلمه الذٌن اختارهم هللا 
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حرؾ : وعصمهم ألداء رساالتهم، فمثبل بدأ المإلؾ بحرؾ األلؾ فقال

هجاء مقصورة فإن جعلتها إسما مددتها وهً تإنث ما لم تسم حرفا، واأللؾ 

من حروؾ المد واللٌن والزٌادة وحروؾ الزٌادات عشرة ٌحملها قولك 

  ."الٌوم بسناه"

 

 : مقصورة ابن درٌد وجمهرته/ 2

ابن درٌد ؼنً عن التعرٌؾ ألنه خلؾ بصمات راسخة مرسومة كالمٌسم 

ٌقول أحد . على اللسان العربً  فقد هٌمنت مإلفاته على كتب اللؽة العربٌة

ابن درٌد أحد أبمة اللؽة العربٌة الذٌن خدموها خدمات : "عشاقه المعاصرٌن

صادقة كبٌرة ٌنوء بؤدابها العصبة أولو القوة والعلم، وكان من أعاجب 

الزمان فً اللؽة، ولم تشهد العربٌة منذ عرفت عبقرٌا مثله فً استظهار 

وأعتقد أن العربٌة . اللؽة واستٌعاب ما عرؾ من موادها لدى األبمة األعبلم

لن تشهد فً مقبل األٌام مثله، بل لٌس فً الدنٌا من ٌستطٌع تؤلٌؾ معجم 

من أمهات معجمات اللؽة العربٌة، وقد " الجمهرة"كبٌر من الذاكرة، وإن 

أمبلها ابن درٌد إمبلء لم ٌنظر فً كتاب، ولم ٌرجع إلى معجم، بل كان 

هذا المعجم الضخم " الجمهرة"ٌملً من ذهنه وقلبه وحافظته حتى كان 

دون االستعانة بالنظر فً شًء من " الجمهرة"إن ابن درٌد أملى . العظٌم

الكتب إال فً الهمزة واأللؾ، وبهذا ٌتفرد بٌن كل مإلفً المعجمات قدٌما 

وحدٌثا، وفً كل لؽات العالم، وٌمتاز علٌهم جمٌعا بهذه الموهبة النادرة 

الفذة، فإمبلء عالم معجما ٌضم عشرات اآلالؾ من المواد اللؽوٌة من حفظه 

وعقله وعلمه، دون االستعانة بكتب حدث عظٌم جدٌر باإلعجاب، وعمل 

قمٌن بؤن ٌقدر صاحبه أعظم القدر، وإن علمه ـ هذا ـ معجز ال ٌستطٌعه أي 

عالم من العلماء الراسخٌن، فما سمع قط عن مإلؾ معجم صنع ما صنع 

ابن درٌد، وأساتذة ابن درٌد من أبمة العربٌة مثل ابن : هذه المعجزة النادرة

أخً األصمعً، والرٌاشً، وأبً حاتم السجستانً، بل طلبته ٌعدون من 

السٌرافً، والمرزانً، وأبو : أبمة المصطفٌن األعبلم، وٌكفً أن ٌكون فٌهم
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وقام هذا العاشق البن "  الفرج األصبهانً، وأبو علً القالً، وابن خالوٌه

، "األبواء"، و"، واألوابل"الجمهرة: درٌد بسرد مإلفاته، فذكر منها

، "المقصور والممدود"، و"أدب الكتاب"، و"المبلحن"، و"األمالً"و

كتاب "، و"تقدٌم اللسان"، و"فعلت وأفعلت"، و"الوشاح"، و"المقتبس"و

قلت وسنكتفً ." فخرمه الموت قبل أن ٌكمله" ؼرٌب القرآن"، و"المجتبى

، وإعطاء نبذة مقتضبة عن "المقصور والممدود"هنا بتقدٌم منظومته فً 

":  الجمهرة"معجمه 

اعتنى جماهٌر أهل اللؽة العربٌة قدٌما : منظموة المقصور والممدود/ أ

وحدٌثا بشرح نظم ابن درٌد فً المقصور والممدود إال أن شرح ابن هشام 

 هــ كان من أحسن هذه الشروح وأدقها وأبلؽها 577اللخمً المتوفى سنة 

أما بعد، حمدا هلل على آالبه، وجزٌل عطابه، والصبلة : "حٌث صدره بقوله

على محمد وآله، ما رسب شخص أو طفا فً آله، فإنً لما رأٌت كثٌرا من 

أهل األدب، الناسلٌن إلٌه من كل حدب، ومن أدباء زماننا، والمنتحلٌن هذه 

الصناعة فً أواننا، قد صرفوا إلى مقصورة أبً بكر بن درٌد ـ رحمه هللا ـ 

عناٌتهم واهتمامهم، وجعلوها أمامهم فً اللؽة وإمامهم، لسهولة ألفاظها، 

ونبل أؼراضها، وثقة منشبها، واستفادة قاربها، واشتمالها على نحو الثلث 

من المقصور، واحتوابها على جزء من اللؽة كبٌر، ولما ضمنها من المثل 

السابر، والخبر النادر، والمواعظ الحسنة، والحكم البالؽة البٌنة، وقد 

عارضه فٌها جماعة من الشعراء فما شقوا ؼباره، وال بلؽوا مضماره، وهو 

ـ رحمه هللا ـ عند أهل األدب والراسخٌن فً هذا الباب، أشعر العلماء وأعلم 

الشعراء، وكان قد أدرك صدرا من الزمان، وجلة من األعٌان، وسؤذكر 

جمبل من أخباره، ٌستدل بها على مكانه من العلم ومقداره، على أن ذكره قد 

أنجد وؼار، وبلػ حٌث ال تبلػ األقمار، وقد انتدب ـ قدٌما وحدٌثا ـ إلى 

شرح المقصورة المذكورة وفتح مقفلها، وإٌضاح مشكلها، علٌة األدباء، 

وجلة العلماء، فمنهم المسهب المطول، والمختصر المقلل، فاعتمدنا حٌن 

سبلنا شرح ؼرٌبها، وذكر المهم من معانٌها وإعرابها، على التوسط إذ هو 

خٌر األمور، واقتصرنا على ما هو أنفع عند الجمهور، على أننا أودعنا هذا 
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الشرح فنا من العلم خطٌرا، و بابا من األدب كبٌرا، لم ٌعمل ؼٌرنا من 

الشارحٌن فٌه قلما، وال أفاض قدحا وال زلما، وهو أنا ذكرنا عقب شرح 

األبٌات من أٌن أخذ معناها، وعلى ما ذا أسس مبناها، من أشعار الجاهلٌة 

والمخضرمٌن، ومن بعدهم من المحدثٌن، ممن نسج على منواله، واحتذى 

على مثاله، وستقؾ على ذلك كله، فً موضعه من هذا الكتاب ومحله، إن 

شاء هللا، بعد ذكر نسبه ومولده، ومنشبه وبلده، وأشٌخه الذٌن أخذ منهم 

وروى عنهم، وتارٌخ وفاته، ولمعا مما اتفق له فً حٌاته، وؼٌر ذلك مما ال 

تمجه األسماع، وال تنبو عنه الطباع، ومن هللا أسؤل العصمة من الخطإ 

"  والزلل، فً القول والعمل، إنه سمٌع الدعاء فعال لما ٌرٌد، ال رب ؼٌره

قلت وقد قام بشرح منظومة المقصور والممدود أكثر من أربعٌن جهبذا من 

فطاحلة اللؽة والنحو والببلؼة نختار منهم تقدٌم عشرة كنموذج على ما 

:  نقول كما ٌلً

، ألؾ [368 ـ 274]السٌرافً المعروؾ باالعتزال وإتقان اللؽة والببلؼة / 1

، "الببلؼة"، و"صفة الشعر"، و"أخبار النحوٌٌن البصرٌٌن"فً النحو واللؽة 

...              ، وجبال مكة، الخ "شرح الدرٌدٌة"و" شرح كتاب سٌبوٌه"و  

من كبار  [ هـ370ت ]أبو عبد هللا الحسن بن أحمد بن خالوٌه : ابن خالوٌه/ 2

، "اآلل"، و"لٌس من كبلم العرب: "النحاة وأبمة اللؽة له كتب منها

، "المقصور والممدود"، و"القراءات"، و"الجمل فً النحو"، و"االشتقاق"و

".                                                               شرح الدرٌدٌة"و  

[ 502 ـ 421]أبو زكرٌا ٌحً بن علً بن محمد الشٌبانً : التبرٌزي/ 3

شرح دٌوان حماسة : "المعروؾ بالخطٌب التبرٌزي، له مإلفات، نذكر منها

الوافً فً العروض "، و"تهذٌب األلفاظ البن السكٌت"، و"أبً التمام

..  ، الخ "شرح الدرٌدٌة"، و"شرح المعلقات السبع"، و"والقوافً



 Page 15 رسالة األرٌب
 

أبو محمد عبد هللا بن عمر بن هشام الحضرمً اإلشبٌلً ت : أبو مروان/ 4

، "اإلفصاح فً اختصار المصباح: "هـ، نحوي ولؽوي، له مإلفات، منها550

..                                             ، الخ"شرح مقصورة ابن درٌد"و  

 557أبو عبد هللا أو أبو علً محمد بن أحمد بن هشام اللخمً السبتً ت / 5

ونكت "، و"المجمل فً شرح أبٌات الجمل: "، له مإلفات، منها570وقٌل

، "شرح الفصٌح"، و"لحن العامة"، و"على شرح أبٌات سٌبوٌه لؤلعبلم

..                                                        ، الخ"شرح الدرٌدٌة"و  

المهلب بن الحسن بن مهلب المهلبً المصري من علماء : أبو المحاسن/ 6

نظما وشرحا، "كتاب فً الفوابد النحوٌة " هـ من مإلفاته 575اللؽة والنحو ت

".                                                               شرح الدرٌدٌة"و  

ابن األنباري أبو البركات كمال الدٌن األنباري واسمه عبد الرحمن بن / 7

اإلنصاؾ فً مسابل "من علماء النحو واللؽة، من مإلفاته  [577 ـ 513]محمد

الجمل فً "، و"مٌزان العربٌة"، و"الخبلؾ بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن

...                             الخ" شرح الدرٌدٌة"و" دٌوان اللؽة"، و"الجدل  

هو أبو عبد هللا محمد بن علً بن حماد الصنهاجً من قلعة : الصنهاجً/ 8

"..               أخبار صنهاجة"و" شرح الدرٌدٌة" هـ له 628بنً حماد ت   

من أهل اللؽة  [725 ـ 645]محمد بن الحسن بن سباع : ابن الصابػ/ 9

المقامة "، و"شرح الملحمة"، و"مختصر الصحاح"والنحو، من مإلفاته 

.                                          شرح مقصورة ابن درٌد"و" الشهابٌة  

من علماء النحو واللؽة،  [1103 ـ 1030]عبد القادر بن عمر البؽدادي / 10

لبلسترابادي، " شرح شواهد شرح الكافٌة"، و"خزانة األدب"من مإلفاته 

البن هشام، " حاشٌة على شرح بانت سعاد"، و"شرح شواهد الشافٌة"و

... ، الخ "شرح الدرٌدٌة"، و"شرح شواهد التحفة الوردٌة فً النحو"و
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قد ٌبلحظ علٌنا أننا لم نبدأ بتقدٌم المنظومة وموضوعها وذلك ألننا بدأنا 

بالتعرٌؾ بصاحبها ومكانته فً أوساط جهابذة صنعة لسان العرب لنجعل 

من تقدٌم المقصورة ختاما مسكا لمن أراد الؽوص فً هذا الفن الجمٌل الذي 

من جاس فً أعماقه وجده حتما ٌشفً العلٌل وٌروي الؽلٌل فً فنه الؽاص 

" منهومان ال ٌشبعان": وإن كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال

الحدٌث، فشرح ابن هشام اللخمً لمقصورة ابن درٌد كان رابعا جدا 

ومنهجٌته واضحة متٌنة استفاد منها كل من جاء بعده وحذا حذوه مثل 

وإن كان ٌطنب أحٌانا فإنه كان ... صاحب اللسان، والقاموس، والتاج، الخ

بارعا وشرحه رابعا، فمن  جاس فً هذا الشرح الرابع فإنه سٌطلع حتما 

على كثٌر من البدابع التً تشكل فٌصبل بٌن الهواة والبداة وبٌن أهل 

. الصنابع الحماة ولنقدم مثاال رابعا على ذلك من خبلل البٌت األول

: البٌت األول: قال ابن درٌد فً مطلع مقصورته

 ٌا ظبٌة أشبه  شًء بالمها    ترعى الخزامى بٌن أشجار النقى    

:الؽزالة، قال ذو الرومة: الظبٌة: "فتعقبه ابن شهاب اللخمً فً شرحه قاببل  

 فٌا ظبٌة الوعساء بٌن جبلجل  وبٌن النقا أأنت أم أم سالم

 والظبٌة أٌضا لكل ذات حافر بمنزلة الحٌاءـ ولكل ذات ؼلؾ وخؾ، وظبٌة 

:                                             أٌضا اسم رملة، قال امرإ القٌس  

 وتعطو برخس ؼٌر شتن كؤنه    أسارٌع ظبً أو مساوٌك إسحل    

 

والعرب تشبه عٌن المرأة بعٌن الظبٌة فً كبلمهم المنثور وشعرهم المنظوم، قال 

:                                                               الشاعر ـ وهو مجنون لٌلى ـ  

 فعٌناك عٌناها وجٌدك جٌدها    ولكن عظم الساق منك دقٌق   

:  وٌشبهون أٌضا جٌد المرأة بجٌد الظبٌة، وقد تقدم االستشهاد علٌها، قال امرإ القٌس  
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 وجٌد كجٌد الربم لٌس بفاحش     إذا هً نصته وال بمعطل   

:  وقال هدبة بن خشرم العذلً  

خرجن علٌنا من رقاق ابن واقؾ  

 جآذر وامتدت بهز الروادؾ    

فلم تر عٌنً مثل سرب رأٌته  

 طعن بؤعناق الظباء وأعٌن ال 

:      جمع مهاة ـ وهً الشمس ـ قال الشاعر أمٌة بن أبً الصلت [والمها  ]  

 ثم ٌجلو الظبلم رب رحٌم  بمهاة شعاعها منثور    

والعرب تشبه بها وجه المرأة فً اإلشراق، قال النابؽة أبو أمامة زٌاد بن 

: معاوٌة بن ضباب الذبٌانً  

 قامت ترابً بٌن سجفً كلة    كالشمس بٌن طلوعها كاألسعد      

:  وقال أبو حٌة النمري  

 فؤلقت قناعا دونه الشمس واتقت  بؤحسن سربال وكؾ ومعصم   

: والمهاة أٌضا الدرة، والعرب تشبه المرأة بها فً الضٌاء، قال الربٌع  

 كؤنها درة منعمة    من نسوة كن قبلها دررا      

: وقال النابؽة الذبٌانً  

 أو درة صدفٌة ؼواصها    بهج متى ٌراها ٌهل وٌسجد   

والمهاة أٌضا بقرة الوحش، والعرب تشبه المرأة بها لحسن عٌنٌها 

:  ومشٌٌتها، قال الشاعر

 لها من مهاة الرسل عٌن مرٌضة    و من ورق الرٌحان خضرة شارب    

: وقال عمرو بن أبً ربٌعة  

ٌمشٌن بٌن المقام والحجر    أبصرتها ؼدوة ونسوتها   



 Page 18 رسالة األرٌب
 

 ٌرفلن فً الرٌط والمروط  كما   تمشً الهوٌنً سواكن البقر    

والمهاة أٌضا البلورة، والعرب تشبه المرأة بها فً البٌاض، فٌحتمل أن 

ٌكون أبو بكر رحمه هللا شبه هذه المرأة التً نسب بها، وجعلها ظبٌة على 

االتساع بالشمس فً إشراقها، وبالدرة فً ضٌابها وبرٌقها، أو ببقرة الوحش 

فً عٌنٌها ومشٌتها، أو بالبلورة فً بٌاضها ونصاعتها، إذ ال دلٌل فً البٌت 

على واحدة، مما وصفنا بعٌنها إال أن األظهر ـ وهللا أعلم بمراده ـ أن ٌرٌد 

بالمها ـ بقر الوحش، شبه المرأة بها لحسن عٌونها، وجعلها ظبٌة على 

:  االتساع لطول جٌدها، وأخذ من قول زهٌر

 تنازعها المها شبها ودر    النحور وشاكهت فٌها الظباء 

أراد أن فٌها من البقر شبها، ومن : قوله تنازعها المها: شابهت، قال األصمعً: شاكهت

الظباء شبها، فالذي ٌشبهها من البقر العٌون، ومن الدر صفاء اللون، ومن الظباء طول 

:                                                         األعناق، وقد بٌن ذلك جرٌر بقوله  

 لوال مراقبة العٌون أرٌننا    مقل المها وسوالؾ اآلراء    

: وقال ذو الرومة  

 وتحت العوالً فً القنا مستطلة    ظباء أعارتها العٌون الجاذر    

: تؤكل، والخزامى: وهو ولد البقر الوحشٌة، وترعى: جمع جإذر: الجاذر

خٌري البر، واألشجار جمع شجر، وسمً الشجر شجرا الختبلؾ أؼصانه، 

ومنه اشتجرت الرماح إذا اختلفت بالطعن، وقد شجر بٌنهم أمر إذا اختلؾ، 

والشجر ما كان على  {حتى ٌحكموك فٌما شجر بٌنهم}قال هللا جل وعبل 

 {والنجم والشجر ٌسجدان}:ساق ـ والنجم ما لم ٌكن على ساق ـ قال تعالى

وأنبتنا علٌه }:وقد ٌسمى أٌضا ما لم ٌكن على ساق شجرا، قال تعالى

الٌقطٌن ما لم ٌكن على ساق كالقرع، والبطٌخ، {شجرة من ٌقطٌن

إن : ونحوهما، وهو مشتق من قطن بالقام إذا أقام به، وحكى أبو بكر النقاش

الرمل، وٌكتب بالٌاء واأللؾ وكذلك المها، : الٌقطٌن فً اآلٌة القرع، والنقا

لقاة، وهذا البٌت لم ٌثبت : وٌروي بٌن أشجار اللقى، وهو شجر، والواحدة



 Page 19 رسالة األرٌب
 

فً رواٌة أبً علً، وال فً أكثر الرواٌات، وإنما وقع فً رواٌة شاذة وهً 

.  رواٌة أبً إسحاق بن مخلد

أشبه شًء وشٌبا بخفض شًء ونصبه، فمن خفض فعلى اإلضافة، : وٌروى

فً : ومن نصب فعلى التمٌٌز، والخفض أقوى فً البٌت، وترعى الخزامى

موضع الصفة للظبٌة، فٌكون موضع الجملة نصبا وٌجوز أن ٌكون فً 

موضع نصب عن الحال بالمها، وال ٌكون المها على هذا الوجه إال بقر 

قلت وٌسٌر ابن هشام اللخمً فً شرحه لمقصورة " هـ / الوحش فاعلم ذلك

ابن درٌد على هذا الضرب الرابع وهذا المنوال البارع كما بٌن ذلك أو 

أشار إلٌه فً مقدمته، وهو شرح فرٌد من نوعه قل من ٌضاهٌه فً جودته 

وروعته، حٌث استفاد كل من جاء بعده من شرح ؼرٌب مفرداته وحذا 

حذوه كل من ألؾ فً كتب اللؽة ومعاجمها، فمقصورة ابن درٌد تتكامل مع 

جمهرته ألنها ألفها فً المقصور والممدود، والقصر فً اللؽة العربٌة ضد 

رعى، وٌرعى، : الطول والمد، واألمثال المقصورة عند أهل العربٌة، مثل

... والنهى، والعدى، والصبا، والرضى، والصدا، والهدى، والعصا، الخ

وكل األسماء واألفعال المنتهٌة بؤلؾ ؼٌر ممدودة، والباحثون فً هذا البحر 

الزاخر بالآللا والنوادر من نفابس الجواهر ركبوا بواخر ؼواصها للتمٌٌز 

بٌن الهمزة وحروؾ العلة فاستخرجوا منها العبر واألسرار وجعلوها بمثابة 

البحار واألنهار، وذلك ألن الهمزة من حروؾ الحلق التً كانت مثار 

خبلؾ كبٌر بٌن قبابل العرب عند التحرٌر، فبعضها ٌحققها، وبعضها 

ٌخففها، والبعض اآلخر ٌضمرها، والبعض اآلخر ٌسرقها، فٌجعلها بٌن 

 [النحاة]بٌن، فؤدى بهذا العرؾ االستعمالً إلى خبلؾ هابج بٌن النحوٌٌن 

واللؽوٌٌن، ومن أبرز هذه المشاحنات الطاحنة الناجمة عن ذلك ما وقع بٌن 

مع حزب  ابن أبً إسحاق   [النحوي المقرئ]حزب أبً عمرو بن العبلء 

الحضرمً، فافتخر بعضهم على اآلخر بمعرفتهم للهمزة وتمٌٌزها عن 

حروؾ العلة، قلت وقد برع فً هذا التمٌٌز أصحاب المعاجم والقوامٌس 

الذٌن جاسوا مؽاور اللؽة العربٌة وطوعوا لسانها فاستظهروا من هذه اللؽة 

فانصبت الجهود وتضافرت واعتنت . الجواهر والدرر النوادر والعبر
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بالهمزة أشد اعتناء بحثا ودراسة من الجانب اللؽوي والنحوي، ومن أهم 

وأبرز هذه الدراسات والبحوث ما عنً بالقصر والمد، فهكذا ألؾ فً هذا 

 هـ، وأبو عبٌد 213األصمعً ت : الباب على سبٌل المثال ال الحصر كل من

 هـ، 285 هـ، والمبرد ت 225 هـ،  وإبراهٌم بن ٌحً الٌزٌدي ت 224ت 

 هـ، والزجاج 304 هـ، وأبو محمد بن القاسم األنباري ت 299وابن كٌسان ت 

...  هـ، الخ 525 هـ،  وأبً محمد ٌحً بن المبارك الٌزٌدي ت 311ت 

وٌنبؽً التنبٌه على أن المقصورات فً الشعر الجاهلً كانت قلٌلة جدا بل 

:  نادرة، ومن أمثال ذلك قول الشاعر

 إمنع من األعداء عرضك ال تكن     لحما آلله بعود ٌشترى      

: وقال امرإ القٌس  

فإن ٌك شٌبً قد عالنً وفاتنً 

وراجعت حلمً واكتهلت وثاب لً 

وأصبحت قد عنفت بالجهل أهله  

وشمرت من فضل اإلزار وعرٌت  

وطار ؼراب الؽً عنً فلم ٌعد   

وأبلٌت أثواب الشباب وحسنه   

 فٌا رب ٌوم ناعم قد لهوته   

شبابً وأضحى باطل القول قد صحا 

فإادي وددت النفس عن تبع الهوى 

وودعت إخوان السفاهة والصبا 

مطٌة أفنان الشباب الذي مضى 

وأصبحت كهال قاعدا من أولً النهى 

وكل جدٌد سوؾ ٌدركه البلى 

 بمرتجة األوراك خمصانة الحشى

 

هو أول من نسج فً  [321 ـ 223]وقد ٌذهب البعض إلى القول بؤن ابن درٌد 

فن المقصورة لٌخرج عن المؤلوؾ إلى ما تتوق إلٌه األنفس المدللة بالرفاه 

والهناء، وقٌل قد سبقه الحلوانً إلى ذلك ألنه نسج مقصورته فً مدٌح 

 هـ بٌنما كانت 287محمد بن زٌد الداعً الحسنً بطبرستان حوالً سنة 

 هـ إال أن ابن درٌد كان فارس مٌدان حقا برع 294مقصورة ابن درٌد سنة 
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 90 بٌتا بٌنما لم تتجاوز مقصورة الحلوانً 240فً سبك مقصورة تجاوزت 

بٌتا، ومن قارن بٌنهما ٌتجلى له فضل اإلتقان على محاكاة اإلنسان وما 

:  ٌعوز ذلك من هوان، وقد بدأ الحلوانً مقصورته بالبٌتٌن التالٌٌن

أٌن هاتٌك الدمى   : وسابالها

 علٌك باستخبارها تشفً الجوى   

قفا خلٌلً على تلك الربى    

 أٌن اللواتً ربعت ربوعها   

: وأما مقصورة ابن درٌد فكانت قمة فً اإلتقان وبالتالً نقدمها كما ٌلً  

 

 ترعى الخزامى بٌن أشجار النقا   

 طرة صبح تحت أذٌال الدجى   

 مثل اشتعال النار فً جزل الؽضا 

 أرجابه ضوء صباح فانجلى  

 خواطر القلب بتبرٌح الجوى  

 من بعد ما قد  كان مجاج الثرى  

 ما تؤلً تسفع أثناء الحشى  

 لما جفا أجفانها طٌؾ الكرى  

 فً جنب ما أسؤره شحط النوى 

 ٌلقاه قلبً فض أصالد الصفا  

 أن قصاراه  نقاد و توى  

 عنودها أقتل لً من الشجى  

 فالقلب موقوؾ على سبل البكا   

 ألقاه ٌقظان األصمانً الردى   

 ٌا ظبٌة أشبه شًء بالمها         

 إما ترى رأسً حاكى لونه      

 واشتعل المبٌض فً مسوده      

 فكان كاللٌل البهٌم حل فً       

 وؼاض ماء شرتً دهر رمى     

 وآض روض اللهو ٌبسا ذاوٌا   

 وضرم النؤي،المشت،جذوة     

 واتخذ التسهٌد عٌنً مؤلفا       

 فكل ما القٌته مؽتفر         

 لو البن الصخر األصم بعض ما   

 إذا ذوى الؽصن الرطٌب فاعلمن   

 شجٌت، ال بل أجرضتنً ؼصة   

 إن ٌحم عن عٌنً البكا تجلدي    

 لو كانت األحالم ناجتنً بما   
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 لنفسه ذو أرب و ال حجا   

 و موقوؾ بٌن ارتجاء و منى  

 ٌشتؾ ماء مهجتً أو مجتوى  

 ضراء ال ٌرضى بها ضب الكدى  

 رمت ارتشافا رمت صعب المنتسا 

إلى الذي عود أم ال ٌرتجً   

 فإن إروادك و العتبى سوا  

 واستبق بعض ماءؼصن ملتحى  

 لنكبة تعرفنً عرق المدى    

 جوانب الجو علٌه ما شكا 

 جاش لؽام من نواحٌها ، عمى   

 من كان ذاسخط على صرؾ القضا

 على جدٌد أدنٌاه للبلى     

 بشت ملموم وتنكٌث قوى      

 ال تستبل نفس من فٌها هوى

ال لعا : نفسً من هانا، فقوال  

 بالحتؾ سلطت األسا،على األسى 

 فاعتاقه حمامه، دون المدى  

 حتى حواه الحتؾ ، فٌمن قد حوى 

 إلى الردى، جذار إشمات العدى 

 أملها، سٌؾ الحمام، المنتضى 

 شؤو العلى، فما وهى، وال ونى 

 جد به الجد، اللهٌم األربى  

  منزلة ما خلتها ٌرضى بها      

 شٌم سحاب خلب بارقه     

 فً كل ٌوم منزل مستوبل      

 ما خلت أن الدهر ٌنٌنً على     

 أرمق العٌش على برض فإن       

 أراجع لً الدهر حوال ،كامال       

 ٌا دهر إن لم تكن عتبى فؤنثد  

 رفه علً طالما أنصبتنً   

 ال تحسبن ٌا دهر أنً ضارع    

 مارست من لو هوت األفالك من   

 لكنها تفثة مصدور إذا      

 رضٌت قسرا، وعلى القسر رضى

 إن الجدٌدٌن إذا ما استولٌا   

 ما كنت أدري، والزمان مولع  

 أن القضاء قاذفً قً هوة    

 فإن عثرت بعدها، إن وألت 

 وإن تكن مدتها موصولة 

 إن امرأ القٌس جرى، إلى مدى

 وخامرت نفس أبً الجبر الجوى 

 وابن األشج ، القٌل ، ساق نفسه 

 واخترم الوضاح، من دون التً 

 وقد سما قبلً ٌزٌد، طالبا     

 فاعترضت، دون التً رام، وقد 



 Page 23 رسالة األرٌب
 

 جارعلٌهم صرؾ دهر، واعتدى؟ 

 أكٌده لم آل، فً رأب الثؤى  

 فاحتط، منها كل عالً المستمى 

 عقاب لوح الجو أعلى، منتمى   

 حتى رمى أبعد شؤو المرتمى   

  احتل من ؼمدان، محراب الدمى 

 ٌوم أوارات، تمٌما، بالصلى  

 إال تجداه، رجاء، فاكتمى  

 بها النجاء، بٌن أجواز الفال 

 ٌرعفن،باإلمشاج ، من جذب البرى 

  ٌطفون فً اآلل،إذا اآلل طفا     

 مرثومة، تحضب مبٌض الحصى  

 من طول تدآب الؽدو والسرى

 فهو كقدح النبع، محنى القرا 

 لما دحا تربتها على البنى   

 ٌملك دمع العٌن من حٌث جرى 

 ثمت جاء المروتٌن فسعى  

 من بعد ما عج ولبى ودعا   

 حٌث تحجى المؤزمان ومنى  

 موافقا بٌن إالل فالنقا    

 والسبع ما بٌن العقاب و الصوى 

 أحرز أجرا وقلى هجر اللؽا   

 شهم الجنان، خابض بحر الوؼى 

 هل أنا بدع، من عرانٌن عال  

 و إن أنالتنً المقادٌر الذي     

 فقد سما عمرو إلى أوتاره      

 واستنزل الزباء،قسرا،وهً من 

 وسٌؾ استعلت به همته     

 فجرع األحبوش سمؤ نافعا 

 ثم ابن هند باشرت نٌرانه     

 ما اعتن لً بؤس،ٌناحً همتً 

 ألٌة، بالٌعمالت، ٌرتمً      

 خوص، كؤتباح الحناٌا، ضمر

 ٌرسبن،فً بحرالدجى،وبالضحى

 أخفافهن من جفى، ومن وجى 

 ٌحملن كل شاحب، محقوقؾ 

 بر، برى طول الطوى جثمانه 

 ٌنوي التً فضلها رب العلى 

 حتى إذا قابلها استعبر ، ال   

 ثمت طاؾ، وانثنى،مستسلما 

 فؤوجب الحج، وثنى عمرة  

 ثمت راح، فً الملبٌن، إلى 

 ثم أتى التعرٌؾ ٌقرو، مخبتا 

 واستؤنؾ السبع، و سبعا، بعدها

 وراح التودٌع ، فٌمن راح قد 

 ٌحملن كل شمري ، باسل    
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 كان لظى الموت كرٌه المصطلى  

 صدته عنه هٌبة وال انشنى  

 لرامها أو ٌستبٌح ما حمى      

 ترضى الذي ٌرضى،وتؤبى ما أبى 

 لمقسم من بعد هذا أن منتهى؟ 

 ٌفً امرئ فاخركم عفر البرى   

 هامٌة لمن عرا، أو اعتفى  

 وقوموا من صعر ومن صؽا  

 أفاوق الضٌم، ممرات الحسا  

 حتى أوارى بٌن أحشاء الجثى  

 مثل مدب النمل ٌعلو فً الربى  

 مفتؤدا تؤكلت فٌه الجذى  

 فً ظلم األكباد، سبال ال ترى   

 من بعد ما كانت خبسا وهً زكا

 حابً القصٌرى،جرشع،عرد النسى 

 بعٌد ما بٌن القذال والصال 

 رحب الذراع، فً أمنٌات العجى  

 إلى نسور مثل ملفوظ النوى 

 إلى الموحٌن بؤلحاط الألى 

 مخلولوق الصهوة، ممسود، وأى 

 وال دخٌس واهن، وال شظى  

 حسرى، تلوذ، بخراثٌم السحا   

 عن العٌون، إن ذأى، وإن ردى 

 ٌؽشى صلى الموت ، بخدٌه إذا 

 لو مثل الحتؾ له قرنا لما    

 ولو حمى المقدارعنه مهجة 

 تؽدو المناٌسا ، طابعات أمره  

 بل قسما بالشم،من ٌعرب،هل 

 هم األولى ، إن فاخروا قال العال 

 هم األولى أجروا ٌنابٌع الندى  

 هم الذٌن دوخوا من انتخى   

 هم الذٌن حرموا من ما حلوا  

 أزالوا حشو نثرة موضونة   

صارم فً متنه : و صاحباي  

 كؤن بٌن عٌره وؼربه    

 ٌري المنون، حٌن نقفوا إثره 

 إذا هوى، فً حٌة، ؼادرها 

 ومشرؾ األقطار،خاظ نحضه 

 قرٌب ما بٌن القطاة و المطا   

 سامً التلٌل، فً دسٌع مفعم 

 ركٌن فً حواشب مكتنة      

 ٌدٌر إؼلٌطٌن، فً ملمومة   

 مداخل الخلق، رحٌب شجره 

 ال صكك ٌشٌنه، وال فجا     

 ٌجري،فتكبوا الرٌح،فً ؼاٌاته

 تظنه، وهو، ٌرى، محتجبا 
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سنا أومض، أو برق خفا   : قلت  

 والنجم فً جبهته، إذا بدا    

 أعددته فلٌنؤ عنً من نؤى    

 للحرب، فاعلم أننً قطب الرحى   

 فاعلم بؤنً مسعر ذاك اللظى    

 على ظبات المرهفات والقنا     

 عن شنإ، أصدنً، وال قلى   

 شًء ٌروق العٌن،من هذا الورى 

 والناس أدحال، سواهم، وهوى 

 والناس ضحضاح، ثؽاب، وأضى 

 مثال فؤؼضٌت على وحز السفا  

 علً ظال من نعٌم قد ضفا     

 قد وقؾ الٌؤس به على شفى    

 صرؾ الزمان فاستساغ و صفا   

 فاهتز ؼصنً بعد ما كان ذوى  

 من بعد إؼضآبً على لذع القذى  

 من الرجاء ، كان قدما قد عفا   

 بشكر أهل األرض طرا ما وفى   

 ـحسوة فً آذي بحر قد طمى   

 من بعد ما قد كنت كالشًء ، اللقى 

 بعد انقباض الذرع و الباع الوزى   

 تحت السماء ، األمٌري ، الفدى   

 لفظً ، أو ٌعتاقنً صرؾ المنى   

 إذا اجتهدت ، نظرا فً إثره   

 كؤنما الجوزاء فً أرساؼه     

 هما عتادي،الكافٌان، فقد من 

 فإن سمعت، برحى منصوبة   

 وإن رأٌت نار حرب تلتظى   

 خٌر النفوس السابالت جهرة   

 إن العراق لم أفارق أهله     

 وال اطبى عٌنً، مذ فارقتهم 

 هم الشناخٌب، المنفٌات الذرى 

 هم البحور، زاخرا آذٌها      

 إن كنت أبصرت،لهم من بعدهم 

 حاشا األمٌرٌن، اللذٌن أوفدا  

  هما اللذان أثبتا، لً، أمال   

 تالفٌا العٌش، الذي رنقه     

 وأجرٌا ماء الحٌا، لً، رؼدا 

 هما اللذان سموا بناظري       

 هما اللذان عمرا، لً، جانبا  

 وقلدانً منة، لو قرنت      

  بالعشر، من معشارها، وكان كال

 إن ابن هٌكال، األمٌر، انتشانً 

 ومد ضبعً أبو العباس، من 

 نفسً الفداء األمٌري، ومن  

 ال زال شكري لهما مواصال  
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 ما زاغ قلبً عنهم و ال هفا   

 لمبهم األمر فآه ، فانفؤى   

 علً ، فً ظل نعٌم  ، و ؼنى  

 تضنً و فً ترشافها برى الضنى  

 طوع القٌاد من شمارٌخ الذرى  

 مستصعب المسلك وعرا المرتقى  

 تؤنٌسها حتى تراه قد صبا    

 ماء جنى ورد، إذا اللٌل ؼسا    

 بٌن بٌاض الظلم،منها، و اللمى

 إلى النحٌت، فالقربات الدنى    

 مصارع األسد، بالحاظ المها   

 مآثر اآلباء، فً فرع العال   

 من جوهر، منه النبً المصطفى  

 منها، وواصت صوبه ٌد الصبا   

 أحضانه، وامتد كسراه، ؼطا   

 منها كؤن من قطره المزن حبا    

 رٌح الصبا تشب منه ما خبا  

 راعى الجنوب، فحدت كما حدا  

 بركا، تداعى بٌن سجر ووحى   

 تحسبها مرعٌة، وهً سدى    

الؽٌث فً هانا ثوى  : منها تقول  

تقً بري وحٌا      : لسوقه  

 و طبق البطنان بالماء الروي 

 إن األلى فارقت، عن ؼٌر قلى 

 لكن لً عزما إذا مٌطبته     

 ولو أشاء ضم قطرٌة الصبا 

 والعبتنً ؼادة، وهنانة    

 لو ناجت األعصم النحط ، لها 

 أوصابت القانت، فً مخلولق 

 ألهاه، عن تسبٌحه، ودٌنه  

 كؤنما الصهباء، مقطوبا بها  

 ٌمناحه راشؾ برد رٌقها    

 تسقى العقٌق، فالخرٌز، فالمال 

 فالمربد األعلى، الذي تلقى به 

 محل كل مقرم، سمت به    

 من األلى جوهرهم، إذا اعتزوا 

 جون، أعارته الجنوب جانٌا 

 ناء ٌمانٌا، فلما انتشرت    

 فجلل األفق، فكل جانب     

 إذا خبت بروقه اعتنت له    

 وإن ونت رعوده حدا بها  

 كؤن فً أحضانه، وبركه 

 لم تر كالمزن سواما، بهال  

 فطبق األرض، فكل بقعة    

 ٌقول لألجراز، لما استوسقت 

 فؤوسع األحداب سببا، محسب 
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 بحر ، ظمى ثٌاره ثم سجا   

 قوم ، هم لألرض ؼٌث و جدا 

بلػ السٌل الزبى   : ممن ٌقول   

 تمأل ما بٌن الرجا إلى الرجا    

 مخضوضعا ، منها الذي كان طفا  

انقد فً البطن السلى : قول القنوط   

 ٌساور الهول إذا الهول ؼال    

 لً استواء ، إن موالً استوى 

 و األري بالراج لمن ودي ابتؽوى 

 ألوى إذ خوشنت مرهوب الشذا   

 إذا رٌاح الطٌش طارت بالحبى     

 إذا استمال طمع أو اطبى   

 أشفٌن بً ،منها،على سبل النهى  

 لم ٌخش، منً، نزق وال أذى   

 أصون عرضا لم ٌدنسه الطخا  

 ضن به، مما حواه، وانتصى  

 وأنفس األذخار من بعد التقى   

 فهو شبٌه زمن فٌه بدا    

 ؼض نضٌر عوده مر الجنى   

 دقت جناه انساغ عذبا فً اللها    

 فٌستوي ما انعاج منه و انحنى 

 لم ٌقم التثقٌؾ منه ما التوى   

 لدنا شدٌدا ؼمره ، إذا عٌسا 

 كؤنما البٌداء، ؼب صوبه    

 ذاك الجدا، ال زال مخصوصا به   

 لست إذا ما بهظتنً ؼمرة    

 وإن ثوت بٌن ضلوعً زفرة 

 نهنهتها مكظومة حتى ٌرى   

 وال أقول، إن عرتنً نكبة 

 قد مارست منً، الخطوب مرسا

 لً التواء، إن معادي التوى 

 طعمً شري، للعدو، تارة  

 لدن، إذا لوٌنت، سهل معطفً 

 ٌعتصم الحلم بجنبً حبوتً   

 ال ٌطٌبنً طمع ، مدنس     

 وقد علت، بً، رتبا تجاربً 

 إذا امرإ خٌؾ إلفراط األذى 

 من ؼٌر ما وهن، ولكنً امرإ 

 وصون عرض المرء أن ٌبذل ما 

 والحمد خٌر ما اتخذت جنة  

 وكل قرن ناجم فً ومن    

 والناس كالنبت، فمنه رابق 

 ومنه ما تقتحم العٌن، وإن 

 ٌقوم الشارخ، من زبؽانه    

 والشٌخ إن قومته، من زبؽه 

 كذلك الؽصن، ٌسٌر عطفه  
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 وعز عنه جانباه و احتمى    

 أظلم من حٌات أنباث السفى   

 من ؼمره فً جرعة شبفى الصدى 

 شاركهم فٌما أفاد و حوى       

 تؤزر الدهر علٌه و ارتدى      

 ٌحطك الجهل إذا الجد عال      

 راح به الواعظ ٌوما أو ؼدا     

 كان العمى أولى به من الهدى    

 أراه ما ٌدنو إلٌه ما نؤى      

 ٌكرع من ماء من الذل صرى     

 إلٌه عٌن العز من حٌث رنا       

 كان الؽنى قرٌبنه حٌث انتوى      

 تقاصرت عنه فسٌحات الخطى    

 ندامة أذع من سفع الذكا         

 نٌطت عرى المقت إلى تلك العرى  

 أعجزه نٌل الدنى ، بله القصى ؟   

 من العبء ٌوما،آض مجزول المطا 

 وواحد كاأللؾ، إن أمر  عنا    

 ٌداه قبل موته ال ما  اقتنى   

 فكن حدٌثا حسنا لمن وعى     

 أمر لً، حٌنا وأحٌانا حال   

 فً بازل راض الخطوب و انتطى   

 وقلما ٌبقى على اللس الخلى    

 من ظلم الناس تحاموا ظلمه  

 وهم، لمن الن لهم جانبه    

 عبٌد ذي المال، وإن لم ٌطمعوا 

 وهم لمن أملق أعداء، وإن 

 عاجمت أٌامً، وما الؽر كمن 

 ال ٌرفع اللب، بال جد، وال 

 من لم ٌعظه الدهر لم ٌنفعه ما

 من لم تقده عبرا، أٌامه      

 من قاس ما لم ٌره، بما رأى 

 من ملك الحرص القٌاد لم ٌزل 

 من عارض األطماع،بالبؤس، رنت

 من عطؾ النفس على مكروهها 

 من لم ٌقؾ عند انتهاء قدره 

 من ضٌع الخرم جنى لنفسه  

 من ناط، بالعجب، عرى أخالقه

 من طال، فوق منتهى، بسطته 

 من رام ما ٌعجز، عنه طوق 

 والناس ألؾ، منهم، كواحد 

 وللفتى، من ماله، ما قدمت 

 وإنما المرء حدٌث، بعده   

 إنً حلبت الدهر، شطرٌة، فقد 

 وفر عن تجربة نابً، فقل  

 والناس للموت خلى، ٌلسه  
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 إذا أتاه ال ٌداوى بالرقى       

 كخابط بٌن ظالم وعشى    

 قد قٌل فً السارب أخلى فارتعى   

 تطؤمنت عنه تمادى و لها      

 ونرتعً فً ؼفلة إذا انقضى    

 ال ٌملك الرد له أنى أتى   

 والعبد ال ٌردعه إال العصا    

 على هواه عقله فقد  نجا   

 أصفٌته الود بخلق مرتضى    

 تذممه ٌوما ، أن تراه قد نبا   

 عن لمعداه عشار ، فكبا         

 ال ٌجد العٌب ، إلٌه مختطى ؟   

 تلؾ امرأ حاز الكمال فاكتفى    

 و ظله القالص أضحى قد أزى   

 إلى سبٌل المكرمات ، تهتدى    

 كانت كنشر الروض ، ؼاداه الندى 

! ٌقبل منه ، الموت أسناء الرشى    

 لم ٌستلبه الشٌب كاتٌك الحلى   

 و فً خطوب الناس ، للناس أسى 

 فسامروا النوم ، و هم عٌد الطلى  

 و العٌس ٌنبشن أفاحٌص القطا    

 إال نبٌم البوم أو صوت الصدى   

 مالت أداة الرحل بالجبس الدوى   

 عجبت من مستٌقن أن الردى 

 وهو، من الؽفلة فً أهوٌة  

 نحن، وال كفران هلل، كما 

 إذا أحس نبؤة رٌع، وإن    

 نهال للشًء، الذي ٌروعنا 

 إن الشقاء بالشقً، مولع     

 واللوم للحر مقٌم رادع      

 وآفة العقل الهوى، ممن عال 

 كم من أخ، مسخوطة أخالقه 

 إذا بلوت السٌؾ محموال، فال 

 والطرؾ ٌختار المدى، وربما 

 من لك بالمهذب، الندب، الذي 

 إذا تصفحت أمور الناس لم   

 إن نجوم المجد أمست أفال  

 إال بقاٌا، فً أناس، بهم  

 إذا األحادٌث انتضت أنباءهم 

 ما أنعم العٌشة، لو أن الفتى 

 أو لو تحلى، بالشباب،عمره 

 هٌهات، مهما ٌستعر مسترجع 

 وفتٌة ساراهم طٌؾ الكرى

 واللٌل ملق، بالموامً، بركه 

 بحٌث ال تهدى، لسمع، نبؤة 

 شاٌعتهم ،على السرى، حتى إذا 
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 و هن،فجدوا، تحمدوا ؼب السرى 

 مدعشر األعضاد ، مهدوم الجبا   

 زرق نصال ، أرهفت لتمتهى   

 مستك سم السمع ، من طول الطوى

  لم ٌتخون جسمه من الضوى  

 عن ولد ٌورى به ، و ٌشتوى  

  مستصحب المسك ، و عر المرتقى 

 و الظل من تحت الحذاء محتذى  

   تضور الذبب عشاء أو عوى   

 ٌدعو العفاة ضوإها إلى القرى 

 تزفه للقلب أحالم الرإى      

 هول دجى اللٌل،إذا اللٌل انبرى    

 أنى تسدى اللٌل،أم أنى اهتدى ؟  

 وما موامٌها القفار و القرى  ؟   

 ما ضاق بً جنابه ، و ال نبا 

 من حٌث ال ٌدري،ومن حٌث درى 

 ٌعصم ، منه وزر أو مذرى ؟ 

 ذو العرش ، مما هو الق و وحى 

 فاعترق العظم الممخ و انتقى  

 تلقى أخا اإلقتار ٌوما قد نما      

 ثاقبة البرقع عن عٌنً طال؟     

 أصبت أخا الحلم ولما تصطبى   

 تقتادك البٌض اقتٌاد المهتدى 

إن الهوٌنى عنها  : قلت لهم  

 وموحش األرجاء ، طام ماإه 

 كؤنما الرٌش على أرجابه     

 وردته ، و الذبب ٌؤوي حوله 

 و منتحى ، أم أبٌه أمه      

 أفسرشته نبت أخٌه فانثنت    

 و مرقب ، مخلولق أرجاإه  

 أوفٌت ، و الشمس تمج رٌقها 

 و طارق ، ٌإنسه الذبب ، إذ 

 أوى إلى ناري و هً مؤلؾ  

 هلل ما طٌؾ خٌال زابر      

 ٌجوب أجواز الفال ، محتقر  

 سابله، إن أفصح عن أنبابه  

ما فارس : أو كان ٌدري قبلها  

 وسابلً، بمزعجً عن وطن 

القضاء ماك أمر الفتى : قلت  

هل : ال تسؤلنً واسؤل المقدار  

 ال بد أن ٌلقى امرإ ما خطه  

 ال ؼرو أن لج زمان جابر   

 فقد ترى القاحل مخضرا، وقد 

 ٌا هإلٌا، هل تشتدن لنا     

 ما أنصفت أم الصبٌٌن التً  

 استحًٌ بٌضا بٌن أفوادك أن 
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 أطربا بعد المشٌب والجال؟ 

 بنت ثمانٌن عروس تجتلى        

 ولم ٌدنسها الضرام المختضا  

 بفعلها فً الصحن والكؤس اقتدى 

 ندٌمه شرته إذا انتشى       

 مرتجال أو منشدا أو عن شدا  

 والمرء ٌبقى بعده حسن الثنا  

 وكل شًء بلػ الحد انتهى    

  بما انطوى من صرفه وما انسرى 

 والحلم أن أتبع رواد الخنى   

 أو البتهاج فرحا أو مزدهى      

 

 

 

 هٌهات ما أشنع هاتا، زلة   

 ٌا رب لٌل جمعت قطرٌه، لً  

 لم ٌملك الماء، علٌها، أمرها 

 كؤن قرن الشمس فً ذرورها 

 نازعتها أروع، ال تسطو على 

 كؤن نور الروض نظم لفظه 

 من كل ما نال الفتى قد نلته  

 فإن أمت فقد تناهت لذتً  

 وإن أعش صاحٌت دهري عالما   

 حاشا، لما أسؤره فً الحج 

 أو أن أرى مختضعا، لنكبة     

 

 

نسخه أحمد بن محمد بن لبٌدة األزجً، كتبها فً سنة خمس وأربعٌن  

.                                                                       وخمسمابة  

وهذه المقصورة التً نسجها أبو بكر محمد بن الحسن بن درٌد األزدي 

أبا القاسم عبد هللا بن محمد، وابنه أبا العباس إسماعٌل، : ٌمدح ابنً مٌكال

وكان بشٌراز، وقٌل صنؾ لهما كتاب الجمهرة التً كانت رابعة لما 

تضمنته من كبلم العرب أمبله من حفظه حتى تم تسطٌر ذلك المعجم الرابع 

. وكثر عذال وحساد ابن درٌد بسببها" الجمهرة"الذي سمً 
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:                 وقد بدأ التبرٌزي مقصورة ابن درٌد فً شرحه الرابع بقوله

  

 إما ترى رأسً حاكى لونه   طرة صبح تحت أذٌال الدجى     

:         بٌنما اختار ابن هشام اللخمً  فً شرحه األروع أن ٌكون مطلعها  

 ٌا ظبٌة أشبه شًء بالمها     ترعى الخزامى بٌن أشجار النقا 

والخبلؾ فً ذلك بسبب أن كمال األنباري تكلؾ لها مطلعا آخر، فنسج 

عشرة أبٌات قدمها على مطلع التبرٌزي وكان البٌت األخٌر من هذه األبٌات 

العشرة ما جعله ابن هشام مطلعا لمقصورة ابن درٌد فرجح أو شهر الرواٌة 

. التً تنسب هذا البٌت البن درٌد

:   شرح ؼرٌب المفردات من هذه المقصورة  

بقرة الوحش، : الدرة، وعلى: جمع مهاة وهً الشمس كما تطلق على: المها/ 2الؽزالة، : الظبٌة/ 1 

الجزل / 6ضرب من الشجر، : الؽضى/ 5خٌري البر، : الخزامى/ 4شابهت، : شاكهت/ 3البلورة، : وعلى

/ 9الشدة، : البرح/ 8إذا نقص، وؼاضه ؼٌره إذا نقصه، : ؼاض الماء/ 7ما ؼلظ منه، : من الحطب

الذي قد حؾ : الذاوي/ 12رجع ٌرجع، : آض ٌبٌض/ 11نشاطه، : شرته/ 10داء فً الجوؾ، : الجوى

الجمرة : الجذوة/ 16أوقد، : ضرم/ 15البعد، : النؤى/ 14الندى، : الثرى/ 13بعض الجفوؾ وفٌه ندوة، 

سفع : سفعته النار إذا أصابته وؼٌرته، وقٌل لألثافً: من قولهم: السفع/ 18تقتصر، : تاتلً/ 17الملتهبة، 

تفعٌل من : التسهٌل/ 20نواحٌه وما ٌنطوي علٌه، : أثناء الحشى/ 19لالثار التً فٌها من لفح النار، 

البعد أٌضا، : النوى/ 24البعد، : الشحط/ 23أبقاه، ومنه السإر : أسؤره/ 22النوم، : الكرى/ 21السهاد، 

: التوى/ 28الصخرة الملساء، : الصفا/ 27الٌابس وجمعه أصالد، : الصلد/ 26فضه ٌفضه إذا كسره، / 25

: أحرضتنً/ 31إذا اعترض فً حلقه شًء، : شجى ٌشجى شجً/ 30بدا فٌه الذبول، : ذوى/ 29الهالك، 

حال الحرٌض دون القرٌض،  والمثل لعبٌد بن األبرص وذلك لما أخذه : أؼصتنً، ومنه المثل المعروؾ

ما اعترض فً الحلق، : العنود/ 32حال الحرٌض دون القرٌض،: الملك ٌوم نحس، وقال له أنشدنً، فقال

/ 35العقل : الحجى/ 34رماه فؤصماه، إذا قتله مكانه، : من قولهم: الهالك وقد تقدم، وأصمانً: الردى/ 33

/ 37إذا ترقبت مطره، : النظر إلى البرق، شمت السحاب أشٌمه شٌما: الشٌم/ 36العلم بالشًء، : األرب

إذا لم توافقك البالد فً بدنك وإن : استوبلت/ 38الذي ال مطر فٌه، وٌضرب به المثل لقلة الخٌر، : الخلب

: ٌثنٌنً/ 40ٌستقصً، ومنه لٌس الري على الشتاؾ، : ٌشتؾ/ 39كنت محبا، واجتوٌتها إذا كرهتها، 

/ 44أعطى قلٌال، قلٌال، : أرمق/ 43جمع كدٌة، : الكدى/ 42الصخرة الٌابسة، : الصراء/ 41ٌعطفنً، 

من : المنتسؤ/ 46فوق المص، : الرشؾ/ 45تبرض حاجته إذا أخذها قلٌال، قلٌال، : القلٌل، ٌقال: البرض

/ 50إذا رفق، : من أرود ٌرود إروادا: اإلرواد/ 49أرفق، : فانثد/ 48الرضى، : العتبى/ 47نسؤ أي أجل، 

: من قولهم: ضارع/ 52لحاه إذا قشره واستقصى قشره، : ملتحى/ 51أتعبتنً، من النصب، : أنصبتنً

/ 53ضرع الرجل ٌضرع ضرعا إذا استكان وذل، فهو ضارع، بٌن الضراعة، ومنه التضرع إلى هللا، 

: رجل مرس وممارس/ 55عرقت العظم إذا أخذت ما علٌه من اللحم، : عرق العظم/ 54السكٌن، : المدٌة
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ما تنفثه من : النفثة/ 57إذا انحدر، : سقطت، هوى ٌهوي هوٌا: هوت/ 56صبور على مراس األمور، 

ارتفع : عمى/ 61الزبد، : اللؽام/ 60ؼال وهاج، : جاش/ 59الذي ٌشتكً صدره، : المصدور/ 58فٌك، 

/ 65التفرقة، : الشت/ 64اللٌل والنهار، وقد تقدما، : الجدٌدان/ 63القهر والؽلبة، : القسر/ 62وسال، 

نكثت الشًء، : تفعٌل من قولك: تنكٌث/ 66لممت الشًء ألمه لما إذا جمعته، : مجتمع، من قولك: ملموم

أي ال : ال تستبل/ 69كالحفرة والمؽواة من األرض، : الهوة/ 68الرمً، : القذؾ/ 67أنكثه نكثا إذا نقضته، 

أي نجت، ألت من كذا وكذا إذا نجوت منه، : وألت/ 70إذا برأ، : بل من مرضه، وأبل واستبل: تبرأ، ٌقال

جمع أسوة : األسا / 72كلمة تقال للعاثر إذا عثر دعاء له، وتعسا ضده، ": لعا/ "71المنجى، : ومنه الموبل

/ 76منصبة، : مثعنجرة/ 75الهالك وقد تقدم، : الحتؾ/ 74الحزن، : األسى/ 73وهو التؤسً والصبر، 

هو قٌس أبو األشعث سمً بذلك لشجة أصابته فً : األشج/ 78مكسورة : مدعثرة/ 77ماضٌة، : مسحنفرة

ٌقصد الناحٌة : ٌنتحً/ 81الحرس بلؽة أهل الحٌرة، : الفٌوج/ 80قطعه، : اخترمه/ 79بعض الحروب، 

لحاه هللا أي : من قولك: لحٌن/ 84الشر، : الؽابلة/ 83جمع ثبة وهً العصبة من الفرسان، : الثبٌن/ 82

فما / 88الطلق والسبع، : الشؤو/ 87ارتفع، : سما/ 86المولع، : الحجا/ 85الهالك، : أهلكه، والحنٌن

/ 92المخادعة، : المخالبة/ 91الفتور، : الونً بضم الواو/ 90الضعؾ، : الوهً/ 89أي ما ضعؾ، : وهى

/ 95اسمان من أسماء الدواهً، : اللهٌم واألرٌى/ 94ما ٌتلمظ به وٌتذوق، : اللماظة/ 93آلمنً، : هاضنً

/ 99شرع الفرج، : اإلسب/ 98مفتعل من السمو، : المستمى/ 97اإلصالح، : الرأب/ 96الفساد، : الثؤي

: األلٌة/ 103انستر، : اكتمى/ 102اعترض، : اعتن/ 101الهدؾ والؽاٌة، : الشؤو/ 100الهواء، : اللوح

جمع ٌعملة وتوصؾ بها الناقة خاصة دون الجمل وقٌل ٌقال للجمل أٌضا ٌعمل، : الٌعمالت/ 104الٌمٌن، 

: الخوص/ 108جمع فالة وهً البرٌة، : الفال/ 107الوسط، : الجوز/ 106السرعة، : النجاء/ 105

جمع برة وهً حلقة من صفر أو نحاس أو حدٌد، : البرى/ 110جمع حنٌة، : الحناٌا/ 109ؼابرات العٌون، 

أبلػ من الحفى، : الوجى/ 112مدماة، : رثم أنفه إذا شقه حتى ٌسٌل دمه، ومرثومة: المرثومة/ 111

: المحقوقؾ/ 114المتؽٌر الوجه، : الشاحب/ 113والوجى هو الذي ٌبلػ إلى باطن الرسػ وهو المشاش، 

اللٌل والنهار، : إذا جد، وأدأب إدآبا، والداببان: تدآب على وزن تفعال/ 115الذي قد تحدب من طول السفر، 

الجوع : الطوى*/إذا هزله وأذهب لحمه،  : براه ٌبرٌه/ 118السٌد، : الجثمان/ 117التقوى، : البر/ 116

من : عج/ 122سالت عبرته وبكى، : استعبر/ 121بسط،: دحا/ 120الظهر، : القرا/ 119وقد تقدم، 

: الصوى/ 126الخاشع، : المخبت/ 125ٌتتبع، : ٌقرو / 124أقام، : تحجى/ 123العجٌج وهو الصوت، 

/ 129الكالم القبٌح والفحش، : الهجر/ 128البؽض، : القلى/ 127جمع صوة وهً حجارة ٌهتدى بها، 

مرتفعة، : ناشزة/ 131ضرب من العدو، : المرطى/ 130الكالم الذي ال خٌر فٌه، ومنه لؽو الكالم، : اللؽا

حاد : شهم الجناه/ 134جمه قب وهو الضامر، : القب/ 133جمع كتد وهو أعلى الظهر، : األكتاد/ 132

من : صلى الموت/ 136جمٌعا الصوت، ثم سمٌت الحرب به، : الوؼى والوعى والوحى/ 135الفوابد، 

مفتعل منه، : الصالء، والمصطلى: صلى النار وهو لهبها إذا فتحت قصرتها، وإذا كسرتها مددتها، فقلت

 / 139وهو المرتفع، : جمع أشم وشماء: الشم / 138الذي ٌقاومك فً قتال أو بطش، : القرن/ 137

/ 142ظاهر األرض، : العفر بفتح الفاء وربما سكنت/ 141التراب، : البرى / 140بمعنى الذٌن، : األلى

عراه  ٌعروه / 144ساكبة، : هامٌة/ 143جمع ٌنبوع وهو الموضوع الذي ٌنبع منه الماء، : الٌنابٌع

ذللوا، : دوخوا/ 145إذا جاءه ٌسؤله معروفه، : إذا أتاه متعرضا لمعروفه، وعفاه واعتفاه: واعتراه ٌعترٌه

: المٌل فً الخد، والصؽا: الصعر/ 147افتعل من النخوة وهو الكبر، : انتخلى/ 146إذا ذهلل، : دوخه ودٌخه

العداوة، ومن : عادوا، والمماحلة من الناس: ما حلوا / 148المٌل، ومنه أصؽٌت إلى فالن، أي ملت إلٌه، 

أي : ٌتفوق الماء: من قولهم: أفاوق الضٌم/ 149أي العقاب،  {وهللا شدٌد المحال}العقاب، ومنه قوله : هللا

: جمع حسوة، النثرة: الحسا/ 151من أمر الشًء فهو ممر، إذا صار مرا، : ممرات/ 150ٌتجرعه، 

جمع جثوة وهو التراب المجتمع، والمراد هنا القبر، : الجثا/ 153منسوجة،  : موضونة/ 152الدرع، 

/ 156جوهره الذي ٌبٌن فٌه، : فرند السٌؾ/ 155جمع ربوة وهً المرتفع من األرض، : الربى/ 154
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إذا : مفتعل من قولهم، فؤدت اللحم: مفتاد/ 158الحد، : الؽرب/ 157النابً فً وسط السٌؾ، : العٌر

/ 162الزوج، : الزكا/ 161الفرد، : الخسا/ 160جمع جذوة وهً الجمرة الملتهبة  : الجذى/ 159شوٌته، 

شدٌد صلب، : عرد/ 165عظٌم، : جرشع/ 164آخر األضالع، : القصٌرى/ 163صلب اللحم، : خاظ نحضه

القطاة من : ما بٌن القطاة والقرا/ 168مرتفعها، : حابً القصٌراء/ 167عرٌق فً الفخذ، : النسى/ 166

معقد : القذال/ 170الظهر، وقصر الظهر مستحب هنا، : المطا/ 169الظهر، : مقعد الردؾ، والقرا: الفرس

أصل العنق : الدسٌع/ 173العنق، : التلٌل/ 172عند عجب الذنب، : الصال/ 171العذار خلؾ الناصٌة، 

فً باطن تركٌب الحافر، عصب مستدٌر، : العجى/ 175الصالب، واحدها أمٌنة، : األمٌنات/ 174ومركبه، 

جمع حوشب، وهو عظم فً باطن الحافر متصل : الحواشب/ 176وهً عصب القوابم، واحدتها عجابة، 

الملفوظ من / 179الهنات الناتنة كالنوى فً باطن الحافر، : النسور/ 178مكتنزة، : مكتنة/ 177بالرسػ، 

/ 181ؼالؾ ثمر المرخ تشبه به أذن الفرس، : اإلعلٌط/ 180ما ٌصعب على الماشٌة فتافظه، : النوى

العٌن ألنها تلمح، : اللموح/ 183ثور الوحش، : الألى/ 182المستدٌره وقد تقدمت، ٌعنً الهامة : الملمومة

: الممسود/ 187أملس، : المخلولق/ 186ما انفتح من الفم، : الشجر/ 185الواسع، : الرحٌب/ 184

تباعد ما بٌن : الفجا/ 189ضٌق العرقوبٌن، : الصكك/ 188الصلب، وقد تقدم  : الوأى/ 188المحكم، 

عظم الصق : الشظى/ 192الضعٌؾ، : الواهن/ 191عظم ٌشتمل علٌه الحافر، : الدخٌس/ 190الرجلٌن، 

جمع جرثومة وهو أصل كل : الجراثٌم/ 193شظى الفرس، وهو وجع ٌصٌبه، : بالذراع فإذا تحرك قٌل

من الردٌان وهو ضرب من : ردى/ 196قٌل إنه السوق الشدٌد، : الذأو/ 195شجر، : السحا/ 194شًء، 

/ 199وهو دون اإلٌماض، : خفا خفوا/ 198أبرق، : أومض البرق إٌماضا وومض ومضا/ 197العدو، 

إذا رققت : السٌوؾ، أرهفت السٌؾ: المرهفات/ 201حد السٌؾ، : الظبة/ 200الضوء، :  السنا مقصور

/ 203شنبته أشنإه شنبا وشنبا وشنآنا وشنآنا بفتح النون وسكونها، : بؽض، ٌقال: شنؤ/ 202شفرته، 

دعا وطباه ٌطٌبه وٌطوبه وأطباه وٌطبٌه : أطبى/ 205البؽض، : بكسر القاؾ: القلى/ 204قطعنً، : أصدنً

: األدحال/ 208ذروة، : أي األعالً، الواحدة: الذرى/ 207العالٌات والمنٌفات، : الشناخٌب/ 206بمعنى، 

جمع هوة وقد تقدم : جمع دحل وهو الحفٌر النامص فً األرض، ٌتسع من أسفله وٌضٌق من أعاله، هوى

الوج، : اآلذي/ 211المرتفع، : الزاخر/ 210الماء القلٌل على وجه األرض، : الضحضاح/ 209ذكرها، 

 / 214جمع أضاة وهو الؽدٌر، : أضى /  213جمع الثؽب وهو الماء المستنقع فً الجبل، : الثؽاب/ 212

من أوفد الرجل على الشًء إٌفادا : أوفدا/ 216الشوك، : السفا/ 215من قولك وخزه ٌخزه وخزا، : الوخز

أي ٌسٌر، : من هذا الشًء إال شفى: من قولهم: الشفى/ 218اتسع وكثر، : ضفا/ 217إذا عال علٌه، 

بفتح الؽٌن : رؼد ورؼد/ 222الؽٌث، : الحٌا/ 221أمكن شربه، : استساغ/ 220كدره، : رتفه/ 219

: آذي البحر/ 225الحرقة، لذعه إذا أحرقه، : اللذع/ 224وبل، : ذوى/ 223عٌش طٌب واسع، : وتسكٌنها

الشًء الملقى الذي ال ٌلتفت إلٌه، : اللقى/ 228أخذ بٌدي، : انتشانً/ 227ارتفع، : طمى/ 226موجه، 

: هفا/ 233مال، : زاغ/ 232القدر والمنٌة، : المنى/ 231القصٌر، : الوزى/ 230عضدي، : ضبعً/ 229

/ 234هفا الشًء فً الهواء ٌهفو إذا ذهب، وهفا الظلٌم ؼدا، وهفا القلب فً أثر الشًء، : من قولك

/ 237جانباه، : قطراه/ 236أي انشق،: شقه وفصله فانفؤى: فآه/ 235ركبت مطاه، : امتطٌته وانتضبته

أصل / 240تفعال من الرشؾ وهو المص، : ترشاؾ/ 239الحسنة، : الوهانة/ 238الناعمة اللٌنة، : الؽادة

إذا كان به داء مخامر كلما ظن أنه برأ نكس، ومنه أضناه :ضنً ٌضنً ضنى: المرض ٌقال: الضنى

لو خاطب هذه المرأة األعصم، وهو ٌكون فً رإوس الجبال، لنزل : الوعل، ٌقول: األعصم/ 241المرض، 

العابد، : القانت/ 244النور األبٌض، : النسرٌن/ 243تقطع، : تفري/ 242إلٌه طابعا من أعلى الجبل، 

: الماتح/ 248الممزوج، : المقطوب/ 247صعب المسلك، : وعر المرتقى/ 246جبل، : المخلولق/ 245

: بفتح الظاء وتشدٌدها: الظلم/ 250الذي أسفلها ٌمأل الدلو، : المابح/ 249الذي ٌكون على رأس الببر، 

جمع : المآثر/ 253السٌد، وأصله الفحل من اإلبل، : المقرم/ 252السمرة، : اللمى/ 251ماء األسنان، 

: اعتزوا/ 254أعلت به، : أثرت الحدٌث أثره أثره أثرا، وسمت به: مؤثرة وهو ما ٌإثر عنه من قولك
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ناء بكذا إذا نهض به، : ٌقال: ناء/ 257واصلت، : واصت/ 256السحاب األسود، : الجوان/ 255انتسبوا، 

ؼطاها وكساها، : جلل األفق/ 261ارتفع، : حبا/ 260جانب البٌت، : الكسر/ 259أحصانه نواعٌه،  / 258

أصوات، : السجر والوحى/ 265نشعل، : تشب/ 264اعترضت، : اعتنت/ 263خمدت، : خبت/ 262

جمع باهل وهً الناقة التً ال صرار علٌها، الماروك : البهل/ 267مد الصوت بالحنٌن، : السجر/ 266

: اإلبل الراعٌة، الواحدة: السوام/ 269المهملة، وهنا التً ال راعً لها، : السدى/ 268لبنها لمن ٌحلبه، 

: استوسقت/ 271األماكن التً لم تمطر ولٌس فٌها ماء، ومنه األرض الحرز، : األجراز/ 270سامٌة، 

المنخفضة : البطنان/ 274كافٌا، : محسبا/ 273المواضع المرتفعة من األرض، : األحداب/ 272استوت، 

العطا، : الجدا/ 278سكن، : سجا/ 277ارتفع، : طمى/ 276بعد مطره، : ؼب صوبه/ 275من األرض، 

بضم : الزبى/ 281هنا الشدة، : الؽمرة/ 280ؼلبتنً، : بهظتنً/ 279وٌطلق على المطر الواسع أٌضا، 

الناحٌة، : الرجاء/ 283أقامت، : ثوت/ 282جمع زبٌة وهو مكان عال، ٌحفر لألسد فٌه، : الزاء وتشدٌده

: المخضوضع/ 286مفللة، من كظم الؽٌظ إذا كسره ورده، : مكظومة/ 285زجرتها، : نهنهتها/ 284

: الخطوب/ 290اآلٌس، : القنوط/ 289المشٌمة، : السلى/ 288زاد على الحد، : طفا/ 287الخاضع، 

/ 294المواءبة، : المساٌرة/ 293ٌوابب، : ٌساور/ 292الشدٌد المراس للشدابد، : المرس/ 291األمور، 

/ 298اللٌن، : اللدن/ 297العسل، : األري/ 296الحنظل، : الشري/ 295من الؽلو واالرتفاع، : ؼال

ما ٌحتبى به اإلنسان من إزار : الحبوة/ 300الحدة واألذى، : الشذا/ 299الشدٌد الخصومة، : األلوى

الحدة، : النزق/ 303ال ٌدعونً، : بتشدٌد الطاء: ال ٌطٌبنً/ 302الخفة، : الطٌش/ 301وحمالة سٌؾ، 

من قولهم نجم : ناجم/ 306اختار، : انتصى/ 305الكرب، وٌطلق على الظلمة والسواد، : الطخا/ 304

/ 309الطري وكذلك النضٌر، : الؽض/ 308المعجب، : النبت الرابق/ 307إذا طلعا، : النبت والقرن

التسوٌة، : التثقٌؾ/ 312انعطؾ، : انعاج/ 311من الزٌػ وهو المٌل، : الزٌؽان/ 310الشاب، : الشارخ

تسوٌته، : ؼمزه/ 314ٌبس وصلب، : عسا/ 313ومنه الثقاؾ وهً الخشبة التً تسوى بها الرماح، 

من قولك نبثت التراب، أنبثه نبثا، فهو منبوث ونبٌث، إذا استخرجته من ببر أو من نهر، : أنباث/ 315

الماء : الؽمر/ 317القبر، وٌطلق على التراب المستخرج من الببر، وكل تراب مجتمع، : السفى/ 316

جمع، : حوى/ 320افتقر، ومنه اإلمالق وهو الفقر الشدٌد، : أملق/ 319العطش، : الصدى/ 318الكثٌر، 

الماء : الصرى/ 322عجمت العود إذا ؼضضته لننظر أصلب هو أم خوار؟ : فاعلت، ومنه: عاجمت/ 321

أصله أن ٌبلػ الماء أكراع الماشٌة إذا دخلت فٌه، ثم استعٌر لمن ٌشرب من : الكرع/ 323المجتمع المتؽٌر، 

/ 327بمعنى علق، : ناط/ 326النار، : الذكا / 325إدامة النظر، : الرنو/ 324كرع فً الماء، : إناء، فقٌل

/ 330البعٌدات وهً جمع القصٌا، : القصى/ 329القرٌبات، وهً جمع دنٌا، : الدنى/ 328البؽض، : المقت

الذي بلػ : البازل/ 333صار مقطوع الظهر، : مجزول المطا/ 332الثقل، : العبء/ 331بمعنى كٌؾ، : بله

راض الخطوب / 335حلب الدهر أشطره أو شطرٌه، : ٌقال لمن جرب األشٌاء/ 334أعلى السن وأقصاها، 

إذا : لس البعٌر النبت لسا: األكل، ٌقال: اللس/ 337الرطب، : الخلى/ 336تؤكٌد لتجربته األٌام، : وامتطاها

/ 339إذا لم ٌبصر باللٌل، : عشى ٌعشى عشى: ضعؾ البصر باللٌل، ٌقال: العشى/ 338أخذه بمشفره 

/ 343من اللهو، : لها/ 342من االطمبنان، : تطؤمنت/ 341أفزع، : رٌع/ 340الصوت الضعٌؾ، : النبؤة

نبا السٌؾ / 347جربت، : بلوت/ 346زاجر، : رادع/ 345كٌؾ أتى، : أنى أتى/ 344أي نفزع، : نهال

: القالص/ 350إذا سقط، : كبا لوجهه/ 349موضع عدوه، : معداه/ 348إذا لم ٌقطع، : عن الضرٌبة ٌنبو

/ 353انتضٌت السٌؾ إذا سللته،: أظهرت، من قولهم: انتضرت/ 352قصر ٌقصر،: أزى/ 351المرتفع، 

جمع سنً بفتح السٌن وبكسر النون وهو الرفٌع، : أسناء/ 355جمع رشوة، : الرشى/ 354باكره، : ؼاداه

جمع موماة وهً البرٌة، : الموامً/ 358األعناق، : الطولى/ 357جمع أؼٌد وهو المتثنى، : الؽٌد/ 356

الصوت الخفً : النبؤة/ 361جمع أفحوص القطاة وهو موضعها، : األفاحٌص/ 360ٌنبشن، : ٌنبثن/ 359

الرجل األحمق : الدوى/ 364الثقٌل، : الجبس/ 363الصوت، نؤم ٌنؤم وٌنبم نبٌما، : النبٌم/ 362وقد تقدم، 

/ 368جوانبه، : أعضاده/ 367إذا ارتفع، : طما الماء/ 366النواحً، : األرجاء/ 365الذي ال ؼٌر فٌه، 
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/ 371الجوع وقد تقدم، : مستند، والطوى: مستك/ 370ثقب األذن، : سم السمع/ 369ما حوله، : الجبا

إن نكاح : نقصان الجسم، ٌقال: الضوى/ 373ٌنقص، : ٌتخون/ 372من انتجٌت العود إذا قشرته، : منتجى

: تضور/ 376الرإوس البعٌدة، : األقذاؾ/ 375موضع الرقٌب، : المرتبا/ 374األقارب ٌضوي الجسم، 

ٌقطع، : ٌجوب/ 379الضٌافة، : القرى/ 378طالبو المعروؾ، : العفاة/ 377جاع، وعواإه من الجوع، 

نبا ٌنبو نبوا / 383ناحٌته، : جنابه/ 382إذا ركبه واعتاله، : تسدى اللٌل/ 381اعترض، : انبرى/ 380

بفتح الواو : وزر/ 384عال ٌعلو، : بفتح النون وضمها، إذا فارقه ولم ٌطمبن إلٌه كما تطلق على: ونبوا

/ 387كتبه، ومنه الوحً، : وحاه/ 386وهو الكنؾ والناحٌة، : من الذرا: مذرى/ 385ملجؤ، : والزاي

وهو المخ، ومنه التً ال تنقً، : أخذ النقى بكسر النون المشددة: انتقى/ 388الذي فٌه المخ، : الممخ

/ 393ولد الؽزال، : الطال/ 392الفقر، : اإلقتار/ 391الٌابس، : القاحل/ 390ال عجب، : ال ؼرو/ 389

/ 396ناحٌتاه، : فودا الرأس/ 395جعلنً كالصبً، : اصطبانً/ 394تصؽٌر هإالء مقصورا، : هإلٌا

/ 398انحسار الشعر عن مقدم الرأس، : الجال/ 397األسٌر، وٌمكن أن تكون أٌضا من الهدي، : المهتدى

إذا : ذر قرن الشمس: طلوعها، ٌقال: ذرورها/ 399إذا أوقدتها، : حضؤت النار: من قولهم: المحتضا

ال : ٌستعمل فً الخٌر والشر، والثناء ممدود: مقصور: الثنا / 401اإلقدام والقهر، : السطو / 400طلعت، 

العقل، : الحجى/ 404أبقاه، ومنه السإر، : أسؤره/ 403انكشؾ، : انسرى/ 402ٌستعمل إال فً الخٌر، 

: مختضع/ 406جمع رابد، والرابد طالب الكأل فً األصل، فاستعاره للخنى وهو الفحش، : الرواد/ 405

.        مزدهى من الزهو/ 408الفرح، : االبتهاج/ 407مفتعل من الخضوع،

.  وهكذا قدمنا أكثر من أربعمابة كلمة من ؼرٌب المقصور البن درٌد وهللا الموفق

، وإن جمهرة "الجمهرة"فً اللؽة العربٌة هو المإلؾ الثانً البن درٌد / 2

ابن درٌد من أمهات معاجم اللؽة العربٌة، وقد أمبلها ابن درٌد إمبلء لم 

ٌنظر أثناءه فً كتاب، ولم ٌرجع إلى معجم لؽوي، بل كان ٌملً من حفظه 

فجاءت الجمهرة معجما عظٌم الشؤن فً اللؽة، ٌرجع إلٌه فطاحلة الصناعة 

العربٌة والببلؼة إال أن الهمزة واأللؾ دفعاه إلى تحقٌق ما وجده ٌحتاج إلى 

.                                                    تدقٌق، فراجع فٌها المراجع  

إن ابن درٌد أملى الجمهرة دون االستعانة : "ٌقول أحد عشاقه المعاصرٌن

بالنظر فً شًء من الكتب إال فً الهمزة واللٌؾ، وبهذا ٌتفرد بٌن كل 

مإلفً المعجمات قدٌما وحدٌثا، وفً كل لؽات العالم، وٌمتاز علٌهم جمٌعا 

بهذه الموهبة النادرة الفذة، فإمبلء عالم معجما ٌضم عشرات اآلالؾ من 

المواد اللؽوٌة من حفظه وعقله وعلمه دون االستعانة بكتب حدث عظٌم 

جدٌر باإلعجاب، وعمل قمٌن بؤن ٌقدر صاحبه أعظم القدر، وإن عمله ـ 

هذا ـ معجز ال ٌستطٌعه أي عالم من العلماء األبمة الراسخٌن، فما سمع قط 

قلت " "ابن درٌد: من مإلؾ معجم صنع ما صنع هذه المعجزة النادرة
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أحد المعجمات العربٌة الكبٌرة، نهج فٌه منهج الخلٌل، وخالفه فً " الجمرة

ترتٌب المواد، فقد رتب كتابه على حروؾ المعجم، وعنً كثٌرا بترتٌب 

الحروؾ جاعبل أساسه األبنٌة، وسار على طرٌقة الخلٌل، مدخبل فٌه بعض 

الزٌادات، وبدأ بالثنابً ثم الثبلثً ثم الرباعً، ثم ملحق الرباعً، ثم 

الخماسً والسداسً وما ٌلحق بهما، وأفرد للنوادر بابا خاصا بخبلؾ 

الخلٌل الذي وضعها مع المواد كبل فً بابه إال أن الجمهرة ككل فكر أو جهد 

إنسانً لم تنج من النقص الذي سبب النقد، فالمعصوم من عصمه هللا، وقد 

": تهذٌب اللؽة: "تحامل بعض أقرانه وعذاله، فقال األزهري فً مقدمة كتابه

فلم أره داال على معرفة  [ٌعنً ابن درٌد]له " الجمهرة"وتصفحت كتاب "

ثاقبة، وعثرت منه على حروؾ كثٌرة أنكرتها، ولم أعرؾ مخارجها، 

فؤثبتها فً كتابً فً موقعها منه، ألبحث عنها أنا أو ؼٌري ممن ٌنظر فٌه، 

إلى أن  [..]فإن صحت لبعض األبمة اعتمدت، وإن لم توجد لؽٌره وقفت، 

ولم أدع كتابً هذا من كبلم العرب إال ما صح لً سماعا منهم، أو : قال

رواٌة من ثقة، أو حكاٌة عن خط ذي معرفة ثاقبة اقترنت إلٌها معرفتً، 

اللهم إال حروفا وجدتها البن درٌد وابن المظفر فً كتابٌهما، فبٌنت شكً 

قلت واألزهري رؼم معرفته لهذا الفن " فٌها وارتٌابً بها ووقوفً فٌها

ٌعتبر كل ما ؼمز به ابن درٌد وكل ما أبداه من تخوؾ وحذر من قبل كبلم  

تهذٌب "القرٌن فً القرٌن ألنه ٌتحامل علٌه كثٌرا، قال فً مقدمة معجمه 

وممن ألؾ فً عصرنا الكتب فرسم بافتعال العربٌة، وتولٌد ": "اللؽة 

: األلفاظ التً لٌست لها أصول، وإدخال ما لٌس من كبلم العرب فً كبلمهم

وكتاب " الجمهرة"أبو محمد بن الحسن بن درٌد األزدي صاحب كتاب 

، وحضرته فً كتابه ببؽداد ؼٌر مرة "المبلحن"وكتاب " اشتقاق األسماء"

فرأٌته ٌروي عن أبً حاتم والرٌاشً، وعبد الرحمن ابن أخً األصمعً، 

فسؤلت عنه إبراهٌم بن محمد بن عرفة الملقب بنفطوٌه فاستخؾ به ولم 

ٌوثقه فً رواٌته، ودخلت ٌوما علٌه فوجدته سكرانا ال ٌكاد ٌستمر لسانه 

وقال  نفطوٌه ٌذمه وٌنقص من شؤنه ومن " على الكبلم من ؼلبة السكر علٌه

:  شؤن جمهرته
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وفٌه عً وشرة       

وضع كتاب الجمهرة        

 ال أنه قد ؼٌره         

ابن درٌد بقرة      

وٌدعً من حمقه     

 وهو كتاب العٌن إل  

 قلت وهذا مما ٌسمٌه المحدثون طعن القرٌن فً القرٌن فبل ٌلتفت إلٌه إال 

إذا جاء مبٌنا، وال ٌحط ذلك من مكانة ابن درٌد وإتقانه للؽة العربٌة، فهو 

ٌبقى من رواد هذه اللؽة العربٌة ومراجعها التً ٌعتمد علٌها فً حال النزاع 

والتحكٌم إذا تعلق األمر بؽرٌب القرآن والسنة أو بمعجم الكبلم العربً 

. وؼرٌبه

                                                 

  

تقدٌم قاموس الفٌروز آبادي مع تاج العروس على ألفاظ القاموس / 3

:  للزبٌدي

ألؾ العالم الفٌروز آبادي كتابه القاموس المحٌط من كتاب الجوهري وكتاب 

المختار الصحاح وزاد علٌهما مواد أخرى، وقد اشتهر هذا الكتاب بالقاموس 

القاموس المحٌط "المحٌط إال أنه ذكره صاحبه فً آخر الكتاب فسماه 

الجامع لما ذهب "بزٌادة " كشؾ الظنون"وسماه صاحب " والقابوس الوسٌط

وقد رتب كتابه هذا وفق منهج دقٌق ٌمكن " من كبلم العرب شماطٌط

:   تلخٌصه كما ٌلً

. مٌز ما زاده على الجوهري كما مٌز ما أخذه من الصحاح عن ؼٌره/ 1

فصل المعتل الواوي عن المعتل الٌابً فً آخر األبواب وهو باب الواو / 2

والٌاء، وقد جعل له اصطبلحا بؤن مٌزه فٌكتب صورة الواو وٌذكر مادته، 

فإنه استعمل فً " أتا"ثم ٌذكر صورة الٌاء وٌتبعها بالٌابً، وذلك نحو 

بالتحتانٌة وهو " األتى"وهو االستقامة فً السٌر، ومادة " األتو"كبلمهم مادة 
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اإلتٌان والمجٌا، فٌكتب أوال صورة الواو فقط، فإذا فرغ من المادة الواوٌة 

كتب صورة الٌاء، وإن كان أحد الحرفٌن مهمبل  تركه، وصور المستعمل 

فقط، وأحٌانا ٌؤتً بالحرفٌن معا مجموعٌن، وتارة أخرى ٌؤتً بهما مفرقٌن، 

مقدما الواو فً أكثر األحٌان، وقد ٌترك صورة الواو وٌذكر مادته، ثم 

. ٌصور الٌاء بعد المادة الواوٌة، فٌظهر التمٌٌز

اسم الفاعل المعتل العٌن مثل بابع وجابل، ال ٌذكر من جموعه إال ما / 3

خرج عن القٌاس بؤن صح أن ٌعامل موضع العٌن فً جمعه معاملة 

الصحٌح، بحٌث ٌترك وال ٌعل، مثل جولة جمع جابل، فإنه لما حركت 

العٌن منه ألحق بالصحٌح، نحو طلبة وكتبة، واستحق أن ٌذكر لؽرابته 

وخروجه عن القٌاس، أما ما خرج عن القٌاس طباعة، وقادة، فلم ٌذكره 

إلطراده  

إذا ذكر المصدر مجردا أو الفعل الماضً وحده، فالمضارع بالضم، / 4

:  كٌكتب، ما لم ٌمنع منه مانع، والموانع من الضم هً التالٌة

إذا كان حلقً العٌن أو البلم صحٌح العٌن كذهب ٌذهب، ومنع ٌمنع، / أ

فالقٌاس فٌه الفتح، إال إذا اشتهر بخبلؾ ذلك، كدخل ٌدخل، ورجع ٌرجع، 

.  فالسماع مقدم على القٌاس، وأجازهما الكسابً

إذا كان حلقً العٌن أو البلم معتل العٌن قدم اإلعبلل على مراعاة / ب

الحرؾ الحلقً اتفاقا،ولذا وجب الضم فً جاع ٌجوع، وصاغ ٌصوغ، 

.  والكسر فً باع ٌبٌع، وضاع ٌضٌع

.  إذا كان واوي الفاء كوعد، فالقٌاس فٌه أنه من باب ٌرمً/ ت

. إذا كان ٌابً العٌن أو البلم، كباع ٌبٌع، ورمى ٌرمً/ ث

.  تب، فالقٌاس فٌه أنه من باب ضرب: إذا كان مضعفا الزما مثل/ ج

طرب، فذكر مصدره مجردا ٌقتضً أنه : إذا اشتهر اشتهارا واضحا مثل/ ح

.  بالضم، مع أنه من باب تعب، فالشهرة فٌه كفاٌة
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إذا ذكر الماضً، وأتبعه بالمضارع من ؼٌر تقٌٌد بضبط وال وزن، فهو / خ

جؤذ ٌجؤذ، : مثال ضرب، ما لم ٌمنع منه مانع، كالرسم فً مهموز العٌن

ومهموز البلم فً وتؤ ٌتؤ، أو المعتل كؤبى ٌؤبى، وهذا االصطبلح إنما ٌكون 

فً ما ماضٌه مفتوح العٌن كضرب، فإن مكسورها مثل لج، فٌكون 

وقد لججت تلج، لما تقرر أن : المضارع مفتوح الوسط، كما فً قوله

مضارع المكسور ال ٌكون مفتوحا، كما أن مضارع المضموم ال ٌكون إال 

.  مضموما كعسر ٌعسر

كل كلمة عراها وجردها عن الضبط، فإنها بالفتح، أي فتح أوله وسكون / د

. ثانٌه، ما لم ٌكن قد اشتهر بؽٌر الفتح اشتهارا واضحا  

ما كان على فعالة من مصادر الحرؾ مثل النجارة والزراعة / 1

. والصناعة  

. ما كان على فعالة لبلشتمال مثل العصابة والعمالة/ 2  

.                    أسماء اآلالت كمفتاح ومقشط/ 3  

ما جاء على فعٌل كزرنٌخ، أو فعٌل كسكٌت وسكٌر، أو إفعٌل كإزمٌل، / 4

.  وؼٌر ذلك مما ال قاعدة له كالحجاز والخنصر، ودرهم، ومما اشتهر بالضم

ما جاء على فعلول كبرؼوث، ال صعفوق، ودرنوك، وزرنوق، / 1ـ1

.وبرشوم، وبرنوؾ  

.ما جاء على أفعولة كؤحدوثة، وأكذوبة، وأحجٌة / 2ـ2  

ما كان من المصادر على فعول كخروج وقعود، وشذ منه خمسة / 3ـ 3

.                  الوقود والطهور والوضوء والقبول والولوع: هً  

. ما كان من المصادر على فعولة كسهولة ومروإة / 4ـ 4  

. ما كان على فعالة من الفضاالت كالحثالة والكناسة/ 5  
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.    كالفخارة والجزارة : ما كان من أسماء األجر / 6

. ما كان على وزن عبلبط أو علبط، كالحباحب والهدهد/ 7  

ما كان على بنٌة المصؽر كالثرٌا والقصٌري، ألنه لٌس لها مصؽر / 8

مفتوح األول، وال ٌكسر إال إذا كان فٌه ٌاء قبل ٌاء التصؽٌر مثل بٌٌت، فإن 

.الكسر فٌه لؽة فصٌحة  

واشتهر بالضم . ما جاء على فعال من أسماء األدواء كالزحار والسعال/ 9

..  كرمح وخبز ولجة، وؼٌر ذلك: ببل قاعدة كثٌرة

فهذه نصوص أبرزناها من محالها لتقرب كتاب الفٌروز آبادي، ولم تكن 

سوى رإوس أقبلم من تقدٌم مإسسة الرسالة عند نشره، وأما الزبٌدي فقد 

تاج العروس من جواهر "أراب علم اللؽة والحدٌث فؤجاد وأفاد فً كتابه 

للعبلمة مجد " قاموس المحٌط"وأما القاموس الذي ٌقصد فهو " القاموس

مفتاح الكتاب : "الدٌن الشٌرازي وهو صاحبنا الفٌروز آبادي، قال مقدمه

كل من أراد أن ٌعرؾ المراجعة : "فقال" لكشؾ اللؽة من الفصول واألبواب

:  فً القاموس فلٌحفظ هذٌن البٌتٌن

فآخرها للباب والبدء للفصل  

 مزٌد ولكن اعتبارك لألصل 

إذا رمت للقاموس كشفا للفظة  

 وال تعتبر فً بدبها وأخٌرها 

 وذلك ألن القاموس اشتمل على ثمانٌة وثبلثٌن بابا على الترتٌب األبجدي 

ؼٌر أنه قدم باب الهاء على باب الواو والٌاء، وأما فً  [..ا، ب، ت، ث الخ]

الفصول فقد فصل الواو على فصل الهاء ثم إن كل باب من األبواب 

أٌضا إال بعض  [ا، ب، ت،] فصبل على ترتٌب 38المذكورة اشتمل على 

األبواب فإنه أسقط منها فصوال، فإذا أردت أن تراجع كلمة ما، فانظر إلى 

آخرها فإن كان همزة تكون مذكورة فً باب الهمزة وإن كان باء تكون 

مذكورة فً فصل الباء من ذلك الباب وهكذا دوالٌك، ولكن آخر الكلمة الذي 
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تنظر إلٌه لتعرؾ منه الباب وأولها الذي تنظر إلٌه لتعرؾ منه الفصل ال 

. ٌعتبران إال إذا كان من الحروؾ األصول لتلك الكلمة

:                                            تقدٌم لسان العرب البن منظور/ 4  

لسان العرب اشتهر بٌن العرب، أساتذة وطبلبا، وهو مرجع ثمٌن ٌشبه 

شرح ابن هشام لمقصورة ابن درٌد إذ ٌقوم صاحبه بتقدٌم المادة األصل ثم 

ٌضمنها بؤشعار العرب المعتبرة من الشعر الجاهلً وصدر اإلسبلم ثم ٌبٌن 

استعماالتها، وقد بٌن ابن منظور فً مقدمة كتابه من أٌن له ذلك، قال فً 

وإنً لم أزل مشؽوفا بمطالعات كتب اللؽات واالطبلع على : "المقدمة

أما من أحسن : تصانٌفها، وعلل تصارٌفها، ورأٌت علماءها بٌن رجلٌن

جمعه فإنه لم ٌحسن وضعه، وأما من أجاد وضعه فإنه لم ٌجد جمعه، فلم 

ٌفد حسن الجمع مع إساءة الوضع، وال نفعت إجادة الوضع مع رداءة 

الجمع، ولم أجد فً كتب اللؽة أجمل من تهذٌب اللؽة ألبً منصور أحمد بن 

محمد األزهري، وال أكمل من المحكم ألبً الحسن علً بن إسماعٌل بن 

سٌده األندلسً، رحمهما هللا، وهما من أمهات كتب اللؽة على التحقٌق، وما 

عداهما بالنسبة إلٌهما بنٌات الطرٌق، ؼٌر أن كبل منهما مطلب عسر 

المهلك، ومنهل وعر المسلك، وكؤن واضعه شرع للناس موردا عذبا 

وجبلهم عنه، وارتاد لهم مرعا مربعا ومنعهم منه، قد أخر وقدم، وقصد أن 

ٌعرب فؤعجم، فرق الذهن بٌن الثنابً، والمضارع والمقلوب، وبدد الفكر 

باللفٌؾ والمعتل، والرباعً والخماسً فضاع المطلوب فؤهمل الناس 

أمرهما، وانصرفوا عنهما، وكادت الببلد لعدم اإلقبال علٌهما أن تخلو 

منهما، ولٌس لذلك سبب إال سوء الترتٌب، وتخلٌط التفصٌل والتبوٌب، 

ورأٌت أبا نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري قد أحسن ترتٌب مختصره، 

وشهره بسهولة وضعه، شهرة أبً دلؾ بن بادٌة ومختصره، فخؾ على 

الناس أمره فتناولوه وتناقلوه، ؼٌر أنه فً جو اللؽة كالذرة، وفً بحرها 

كالقطرة، وإن كان فً نحرها كالدرة، وهو مع ذلك قد صحؾ وحرؾ 

وجزؾ فٌما صرؾ، فؤتٌح له الشٌخ أبو محمد بن بري فتتبع ما فٌه، وأملى 
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علٌه أمالٌه، مخرجا لسقطاته، مإرخا لؽلطاته، فاستخرت هللا سبحانه 

فكان لسانه لسانا عربٌا مبٌنا ولؽوٌا .."وتعالى فً جمع هذا الكتاب المبارك

متٌنا أجاد فٌه وأفاد ونقص وزاد فكان درة للعباد وسدد فساد وهللا المفق 

. للسداد، فلسان العرب البن منظور من أشهر المعاجم العربٌة المعتبرة

 :دراسة المعلقات السبع/ 5

أجمع اللؽوٌون على أن الشعر الجاهلً ٌعد مرجعا نفٌسا لتمٌٌز العرؾ 

اللؽوي عند العرب عن ؼٌره واختلفوا فً الشعر العربً فً العصر 

األموي والعباسً، لذلك ٌحبب شٌوخ التعلٌم األصلً أو التقلٌدي تعلم 

المعلقات السبع من الشعر الجاهلً، وذلك ألن سبك هذه القصابد رصٌع 

متٌن، ولؽته صحٌحة فصٌحة، فمنهم من ٌتعلمها بعد دراسة المختار 

الصحاح، ومنهم من ٌدرسها بعد مقصورة ابن درٌد، ثم ٌتوسع بعد ذلك 

بدراسة المختار الصحاح ولسان العرب وقاموس الفٌروز آبادي وتاج 

فاعتبر اللؽوٌون القرآن والسنة والمعلقات السبع . العروس للزبٌدي، الخ

والشعر العربً فً صدر اإلسبلم المرجع األساسً لتضمٌن الكبلم العربً 

بل ذهب البعض إلى . والتمٌٌز بٌن ما هو عربً مع ما هو دخٌل فً العربٌة

فرض تعلم الشعر العربً الجاهلً واإلسبلمً على كل من ٌهتم بتفسٌر 

وقد كنت كلما سمعت المعلقات السبع تدرس أو كلما . القرآن وشرح السنة

طالعت شروحها تقززت لما فٌها من خمرٌات وؼزل ودد ولهو ومجون، 

فعزفت عنها واعتبرت دراستها ضٌاع وقت، فالوقت كالسٌؾ إن لم تقطعه 

قطعك، إال أنه سرعانما تبدى لً أن ذلك حماقة وجهل، ألنه تبٌن لً بعدما 

، أن مادة "ؼرٌب الحدٌث"و" ؼرٌب القرآن"قرأت الكتب التً ألفت فً 

لسان العرب وزبدته مؤخوذة من الشعر العربً الجاهلً وشعر صدر 

اإلسبلم وما أخذ من ؼٌرهما فهو محل نزاع وقٌل قشور ونخالة، والدلٌل 

الساطع والقاطع على ما نقول محاورة ابن األزرق مع ابن عباس، فهكذا 

ما وقع بٌن حبر هذه األمة وترجمانها عبد " ؼرٌب القرآن"جاء فً كتاب 

هللا بن عباس رضً هللا عنهما ونافع بن األزرق ـ قبل أن ٌصبح من 
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قم : "الخوارج ـ فقد جاء عن هذا األخٌر أنه قال لرفٌقه وحبه نجدة بن عرٌم

: ، فقاال"بنا إلى هذا الذي ٌجترئ على تفسٌر القرآن والفتٌا بما ال علم له به

ما حملك على تفسٌر القرآن والفتٌا بما ال علم لك به أشٌبا : ٌا ابن عباس

سمعته من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم؟ أم هذا منك تخرصا فهذه وهللا 

ال، وهللا، ما هذا منً : "الجرأة على هللا عز وجل؟ فؤجابهما ابن عباس قاببل

تخرصا، لكنه علم علمنٌه هللا، ولكنً سؤدلك على من هو أجرأ منً ٌا ابن 

رجل من تكلم بها ال علم له به أو رجل كتم : دلنً علٌه، فقال: األزرق، قال

: وقال نجدة. الناس علما علمه هللا عز وجل فذلك أجرأ منً ٌا ابن األزرق

فإنا نرٌد أن نسؤلك عن أشٌاء من كتاب هللا عز وجل فتفسره لنا وتؤتٌنا 

بمصداقه من كبلم العرب، فإن هللا أنزل القرآن بلسان عربً مبٌن، قال ابن 

عباس سبلنً عما بدا لكما تجدا علمه عندي حاضرا إن شاء هللا تعالى، 

عن الٌمٌن وعن الشمال }: أخبرنا عن قول هللا عز وجل: فقاال ٌا ابن عباس

: وهل تعرؾ العرب ذلك؟ قال: الرفاق، قاال: قال [37: المعارج] {عزٌن

:  نعم، أما سمعتم عبٌد بن األبرص وهو ٌقول

 فجاإوا ٌهرعون إلٌه حتى    ٌكونوا حول منبره عزٌنا   

وابتؽوا إلٌه }: أخبرنً عن قول هللا جل وعبل: ٌا ابن عباس:  قال نافع

نعم، : أو تعرؾ العرب ذلك؟ قال: الحاجة، قال: قال [35: المابدة] {الوسٌلة

:  أما سمعت عنترة العبسً وهو ٌقول

 إن الرجال لهم إلٌك وسٌلة    إن ٌؤخذوك تكحلً وتخضبً    

قلت وقد طال الحدٌث بٌنهما حتى وصل مابتٌن وخمسٌن سإاال كلها ٌجٌب 

علٌها حبر هذه األمة عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما، وكان عند كل 

وهل تعرؾ العرب ذلك؟ فٌجٌبه : جواب البن عباس، ٌقول له ابن األزرق

ببٌت من الشعر الجاهلً أو ببٌت من شعر مخضرمً الصحابة فتبٌنت بذلك 

وجاهة تعلٌم المعلقات السبع، إال أنه قد ٌشكل على بعضهم قوله صلى هللا 

" [ألن ٌمتلا جوؾ أحدكم قٌحا خٌر له من أن ٌمتلا شعرا]":علٌه وسلم

" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"حدٌث متواتر خرجناه فً كتابنا 



 Page 45 رسالة األرٌب
 

ألن ٌمتلا "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث:  حٌث قلنا: كما ٌلً

 أخرجه السٌوطً فً قطؾ "جوؾ أحدكم قٌحا خٌر له من أن ٌمتلا شعرا

األزهار المتناثرة عن ستة عشر إسنادا من بٌنها مرسبلن لذلك أقره الكتانً 

بحذؾ " لقط البللا المتناثرة"فً نظم المتناثر بٌنما اكتفى الزبٌدي فً 

: المرسلٌن وذكر أربعة عشر صحابٌا، قلت رواه

رواه  البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبؽوي : أبو هرٌرة -1

رواه البخاري والطبرانً والهٌثمً فً مجمع الزوابد ومنبع الفوابد، وقال :  ابن عمر -2
 .وفً الباب عنه: الترمذي

 (وقال  الترمذي وفً الباب عنه)رواه  مسلم وابن ماجه : سعد بن أبً وقاص -3

 رواه مسلم:  أبو سعٌد الخدري -4
رواه  أبو عوانة والبزار والهٌثمً فً كشؾ األستار وفً مجمع الزوابد و منبع : ـ عمر5

 .الفوابد

 .رواه الطبرانً: ـ سلمان الفارس6ً
 رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً: ـ عتبة بن عبد السلمى7
 رواه الطبرانً: ـ ابن مسعود8

 رواه  الطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: ـ عوؾ بن مالك9
 رواه الطبرانً: ـ مالك بن عمٌر10
 والهٌثمً فً مجمع الزوابد (الترمذي)رواه الطبرانً : ـ أبو الدرداء11

 رواه أبو ٌعلً وعنه الهٌثمً: ـ جابر بن عبد هللا12
 رواه ابن عدي: ـ ابن عباس13
 رواه ابن عدي: ـ عابشة14

 رواه أبو عبٌد: ـ الحسن مرسال 15
 رواه  أبو عبٌد: ـ الشعبً مرسال16
 رواه الدارمً:  ـ سالم بن عمٌر17

 "المصنؾ"رواه عبد الرزاق الصنعانً فً :  ـ طاووس18
 رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد:  ـ أبو العثراء19

  وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ٌنبؽً له:قال تعالى:  مبلحظة

والشعراء ٌتبعهم الؽاوون فهاتان اآلٌتان وهذا الحدٌث المتواتر كل هذا 

ٌذم الشعر والشعراء ولكن المقصود هنا هو شعر الؽزل والشعر الجاهلً 
وكل شعر إباحً وقد رخص رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لحسان بن 

. ثابت و ؼٌره فً الشعر لخدمة اإلسبلم والذب عنه وهللا تعالى أعلم
إن من ": وٌجاب بؤنه قد تواتر أٌضا عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه قال

فتح الرب "حدٌث متواتر هو اآلخر خرجناه فً كتابنا " الشعر لحكمة
حدٌث قال رسول هللا صلى هللا : كما ٌلً" الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر

قطؾ األزهار "أخرجه السٌوطً فً " إن من الشعر لحكمة "علٌه وسلم
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وأخرجه " لقط البللا المتناثرة"عن سبعة ولم ٌخرجه الزبٌدي فً " المتناثرة
:  عن أربعة عشر، قلت رواه" نظم المتناثر"الكتانً فً 

أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والهٌثمً فً موارد الظمآن :ـ أبً بن كعب 1
. وفً الباب عنه: وابن حبان، وقال الترمذي.والبؽوي فً شرح السنة

 . وفً الباب عنه: رواه أبو داود والهٌثمً فً مجمع االزوابد وقال الترمذي: ـ برٌدة بن الحصٌب2
 رواه الترمذي: ـ ابن مسعود3
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبٌهقً والطبرانً والخطٌب وابن حبان : ـ ابن عباس4

 .والهٌثمً فً  موارد الظمآن
 رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً:  ـ أنس5
 رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً:  ـ أبوبكرة6

رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً، وقال :المزنً وهو جد كثٌر بن عبد هللا:ـ عمرو بن عوؾ7
وفً الباب عنه  : الترمذي

 .وفً الباب عن عابشة: رواه أبو نعٌم والخطٌب والهٌثمً، وقال الترمذي: ـ عابشة8

 رواه أبو داود: ـ برٌدة عن أبٌه عن جده9
 رواه  أبو نعٌم: ـ أبو هرٌرة 10
 .رواه  الخطٌب البؽدادي وزاد الكتانً: ـ حسان بن ثابت 11

 انظره  فً نظم المتناثر: ـ سلمة بن األكوع12
 انظره  فً نظم المتناثر: أ عمر بن الخطاب13
 انظره  فً نظم المتناثر: ـ علً بن  أبً طالب14

 انظره  فً نظم المتناثر. ـ طفٌل بن عمرو الدوس15ً

فً إباحة " نظم المتناثر"وٌإٌد ذلك ما تفرد به أبو جعفر الكتانً فً كتابه 
 تفرد بها الكتانً فً نظم المتناثر "إباحة الشعر" أحادٌث 34ي :الشعر

أورد جملة منها الطحاوي فً شرح معانً اآلثار وقال عقبها ما : "وقال
فلما جاءت هذه اآلثار متواترة بإباحة قول الشعر ثبت أن ما نهً : "نصه

عنه فً اآلثار األول لٌس ألن الشعر مكروه ولكن المعنى كان فً خاص 
من الشعر قصد بذلك النهً عنه اهـ قلت هذا ال ٌثبت به التواتر وما أشار 

إلٌه الكتانً أحادٌث حسان بن ثابت وأبً هرٌرة وؼٌرهما وقد ٌثبت صحة 
. الحدٌث وشهرته واشتهاره وأما التواتر فبل وهللا أعلم

وخبلصة ذلك أن الشعر إذا خبل من الؽزل واإلباحٌة قد ٌكون فٌه من الحكم 
ما ٌباح وإذا اشتمل على ذلك كان خٌرا لئلنسان أن ٌمتلا جوفه قٌحا من أن 

ٌمتلا من الشعر فهو حٌنبذ مذموم وأما تعلمه لمعرفة العرؾ العربً فبل 
. بؤس بذلك إنما ٌذم تعلمه لذاته أو لخمرٌاته وؼزله فإن ذلك مذموم وحرام

لذلك أرى أنه من الضروري لمن ٌعلم الشعر الجاهلً أو ٌتعلمه أن ٌنبه إلى 
أنه عبارة عن عزل ومجون وخمرٌات وأفعال وأخبلق حرمها الشرع 
اإلسبلمً ذلك ألن فحول الشعراء الجاهلٌٌن ٌعٌشون حٌاة ؼارقة فً 

المجون وحب الذات والملذات، ٌعبدون األصنام، وٌقطعون األرحام، ٌؤكلون 
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المٌتة وٌبدون البنات، قوم ال خبلق لهم قبل اإلسبلم والنور الذي جاء به 
حبٌبنا وقدوتنا وشفٌعنا النبً الرسول صلى هللا علٌه وسلم فإنما ندرس 

شعرهم لنمٌز اللسان العربً القح مما  دس فٌه مما هو دخٌل من الكبلم 
ج  ]الؽٌر عربً، وفً هذا روى األنباري ـ كما جاء فً الموافقات للشاطبً 

إذا سؤلتمونً عن : "عن عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما قال [88ص / 2
: قال األنباري" ؼرٌب القرآن فالتمسوه فً الشعر، فإن الشعر دٌوان العرب

ولعل أستاذه فً هذا أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه فقد كان 
 {وٌؤخذهم على تخوؾ}:عمر ٌسؤل أصحابه عن معنى قول هللا تعالى

التنقص، فٌقول له : هذه لؽتنا، التخوؾ: فٌقول له شٌخ من هذٌل [47: النحل]
نعم، وٌروي له قول : هل تعرؾ العرب ذلك فً أشعارها؟ فٌقول له: عمر

 : الشاعر
كما تخوؾ عود النبعة السفن   تخوؾ الرجل منها نامكا قردا 

: وما دٌواننا؟ قال: علٌكم بدٌوانكم ال تضلوا، قالوا: فٌقول عمر ألصحابه

انظر الموافقات ]" شعر الجاهلٌة فإن فٌه تفسٌر كتابكم، ومعانً كبلمكم
بلى، ٌنبؽً مدراسة دٌوان الشعر الجاهلً لمعرفة  [88 ص2للشاطبً ج 

ألفاظه لكً تساعدنا على فهم القرآن والحدٌث لكنه ٌنبؽً أٌضا فً نفس 
الوقت أن نحذر من الجانب اإلباحً من ؼزل، وخمرٌات ودد وزلل أعاذنا 

هللا وإٌاكم من كل عمل شٌطانً، ولذلك سٌكون وصفنا كما فً النقاط 
 :السابقة

:   معلقة امرئ القٌس بن حجر بن عمرو الكندي/  1

ٌحكى أنه كان ٌعشق ابنة عمه عنٌزة بنت شرحبٌل، : سبب إنشاده للقصٌدة
فظل ٌراقبها هً وزمٌبلتها العذارى حتى خرجن إلى ماء ؼدٌر الجلجل 

لٌؽتسلن فتجردن من ثٌابهن، وهو مختبا، فجاء من بعدهن وأخذ الثٌاب 
فخبؤها عنهن وأقسم أن ال ٌردها حتى تخرجن عارٌات فاحتشمن فً بداٌة 

األمر وبقٌن طوٌبل فً ماء الؽدٌر، إال أنه أصر على أن ٌبر قسمه، فعرفن 
أنه ال مناص من الخروج عارٌات، فبدأت زمٌبلت عنٌزة بالخروج، فكانت 

كل واحدة منهن إذا خرجت وأبدت محاسنها رد علٌها ثوبها، وقد تؤخرت 
عنٌزة حتى ذهب جل النهار فشجعتها زمٌبلتها، فخرجت أخٌرا، فؤقبلت 

وأدبرت وهً عارٌة، وتكشحت فرد لها ثٌابها، فقلن له بعدما أمعن نظره 
أجوعتنا وعطلتنا، فاقترح علٌهن أن ٌنحر لهن جواده، : وحقق مؤربه

فرضٌن بذلك فعقر جواده وأمر الخدم بطباخته، فؤكلوا حتى شبعوا، وشربوا 
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الخمور حتى سكروا، ثم طلب من عنٌزة أن تحمله على مقدمة الهودج، 
فامتنعت فً أول األمر، لكنها قبلت طلبه فً آخر األمر بعد تشجٌع  

:  صدٌقاتها، فؤنشد ٌصؾ ما وقع وٌرثً حصانه قاببل
قفا نبك من ذكرى حبٌب ومنزل  

فتوضح فالمقراة لم ٌعؾ رسمها  
ترى بعر األرآم  فً عرصاتها  

كؤنً ؼداة البٌن ٌوم تحملوا  
وقوفا بها صحبً على مطٌهم  

و إن شفابً عبرة مهراقة  
كدأبك من أم الحوٌرث قبلها  

إذا قامتا تضوع المسك منهما  
ففاضت دموع العٌن متى صبابة  

أال رب ٌوم لك منهن صالح  
وٌوم عقرت للعذارى مطٌتً  
فظل العذارى ٌرتمٌن بلحمها  

وٌوم دخلت الخدر خدر عنٌزة  
وقد اؼتدى والطٌر فً وكناتها   
مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود  

كمٌت ٌزل اللبد عن حال متنه كما  
على الذبل جٌاش كؤن اهتزامه إذا  
مسح إذا ما السابحات على الونى  

ٌزل الؽالم الخؾ عن صهواته  
درٌر كخذروؾ الولٌد أمره  
له أٌطال ظبً وساقا نعامة  

ضلٌع إذا استدبرته سد فرجه  
كؤن على المتنٌن منه إذا انتحى  

كؤن دماء الهادٌات بنحوه  
 فعن لنا سرب كؤن نعاجه 

 

بسقط اللوى بٌن الدخول  فحومل   
ما نسجتها من جنوب وشمؤل  

وقٌعانها كؤنه حب فلفل  
لدى سمرات الحً ناقؾ حنظل  

ٌقول ال تهلك أسى و تجمل  
فهل عند رسم دارس من معول  

و جارتها أم الرباب بمسؤل  
نسٌم الصبا جاءت برٌا القرنفل  
على النحر حتى دمعً محملً  

و ال سٌما ٌوم بدارة جلجل  
فٌا عجبا من كورها المتحمل  

و شحم كهداب الدمقس المفتل  
فقالت لك الوٌالت إنك مرجلً  

بمنجرد قٌد األوابد هٌكل  
كجلمود صخر حطه السٌل من عل  

كما زلت الصفواء بالمتنزل  
إذا جاش فٌه حمٌه على مجل  

أثرن الؽبار بالكدٌد المركل  
وٌلوي بؤثواب العنٌؾ المثقل  
أمره فتابع كفٌه بخط موصل  

وإرخاء سرحان وتقرٌب تنفل  
ٌضاؾ فوٌق األرض لٌس بؤعزل  

مداك عروس أو صالبة حنظل  
عصارة حناء بشٌب مرجل  
 عذارى دوار فً مالء مذبل 

 
تطلق على منقطع الرمل وعلى شرارة النار وعلى : السقط/ 1: شرح ؼرٌب الكلمات 

/ 3موضعان، : الدخول والحومل/ 2الولد لؽٌر تمام وٌؤتً بالضم والفتح والكسر، 
موضعان : توضح والمقراة/ 4رمل الصحراء ٌعوج وٌلتوي فً شكل هبلل، : اللوى

جمع : عرصات/ 6جمع ربم وهً الظباء البٌض الخالصة البٌاض، : األرآم/ 5أٌضا، 
: القٌعان/ 7كل بقعة لٌس فٌها بناء فهً عرصة، : عرصة وهً الساحة، قال الثعالبً
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الؽداة هً الضحوة، : ؼداة البٌن/ 8جمع قاع ومثله قٌعة تعنً المستوي من األرض، 
جمع سمرة وهو : سمرات/ 9الفرقة ومقداره من طلوع الشمس إلى ؼروبها، : والبٌن

: مهراقة/ 11شقه عن الهٌٌد، وهو الحب، : نقؾ: ناقؾ الحنظل/ 10شجر الطلع، 
: مؤسل / 13المبكً، أعول وعول إذا بكى برفع الصوت، : المعول/ 12مصبوبة، 

رقة : الصبابة/ 15الرابحة الطٌبة، : الري/ 14ماء، : بفتح السٌن جبل بعٌن وبكرها
/ 17المحامٌل، والحمابل جمع حمالة، : حمالة السٌؾ، والجمع: المحملً/ 16الشوق، 

: الهداب أو الهدب/ 19الرحل بؤداته، : الكور/ 18ماء الؽدٌر بعٌنه، : دارة جلجل
األبٌض منه : اإلبرٌسم، وقٌل: الدمقس والمدقس/ 20إسمان لما استرسل من الشًء، 

هو الهودج والجمع الخدور وٌستعار : الخدر/ 21خاصة فشبه شحم مطٌته باإلبرٌسم، 
/ 23جمع وكنة وأكنة وهً مواقع الطٌر، : الوكنات/ 22بالستر والحجلة وؼٌرهما، 

/ 25الوحوش، : األوابد/ 24الماضً فً السٌر، وقٌل هو القلٌل الشعر، : المنجرد
كر فرسه : العطؾ، ٌقال: الكر/ 26الفرس العظٌم الجرم، والجمع الهٌاكل، : الهٌكل

/ 28مفعل من فر ٌفر فرارا والكبلم فٌه مثل الكر، : مفر/ 27على عدوه عطفه علٌه، 
مقعد : الحال/ 29الحجر العظٌم الصلب والجمع جبلمد وجبلمٌد، : الجلمود أو الجلمد

صفة : المتنزل/ 31الحجر الصلب، : الصفواء والصفوان والصفا/ 30الفارس، 
ٌصب الجري والعدو صبا، : مسح/ 33التكسر، : االهتزام/ 32المحذوؾ وهو المطر، 

من : المركل/ 36األرض الصلبة، : الكٌد/ 35الفتور، من ونى ٌنً ونٌا، : الونى/ 34
مقعد الفارس من ظهر الفرس : الصهوة/ 37الركل وهو الدفع بالرجل والضرب بها، 

حصاة : الخذروؾ/ 39من در ٌدر درا درٌرا، : الدرٌر/ 38الصهوات، : والجمع
مثقوبة ٌحمل الصبٌان فٌها خٌطا فٌدٌرها الصبً على رأسه وجمعه خذارٌؾ وأحٌانا 
ٌفعلها من األرض المبللة فكؤن فرسه أسرع من دوران الخذروؾ على رأس الصبً، 

ضرب من : إرخاء/ 41الخاصرة والجمع األٌاطل واآلطال، : األٌطل واإلطل/ 40
المداك والدواك / 44ولد الثعلب،  : النتفل/ 43الذنب،: السرحان/ 42عدو الذنب، 

. الذي أطٌل ذٌله: المذٌل/ 45السحق، 
 

فؤدبرن كالجزع المفصل بٌنه  
فؤلحقنا بالهادٌات ودونه  

فعادى عداء بٌن ثور ونعجة  
فظل طهاة اللحم من بٌن منضج  
و رحنا ٌكاد الطرؾ ٌقصر دونه  

فبات علٌه سرجه و لجامه  
أصاح ترى برقا أرٌك رمٌضه  
ٌضٌا سناء أو مصابٌح راهب  

فعدت له و صحبتً بٌن ضارج  
على قطن بالشٌم أٌمن صوبه  

فؤضحى ٌسح الماء حول كتٌفه  

ومر على القنان من نفٌانه  
و تٌماء لم ٌترك بها جذع نخلة  

بجٌد معم فً العشٌرة مخول   
جواهرها فً صرة لم تزٌل  

دراكا ولم ٌنضج بماء فٌؽسل  
صفٌؾ شواء أو قدٌر معجل  
متى ما ترق العٌن فٌه تسفل  

وبات بعٌنً قابما ؼٌر مرسل  
كلمع الٌدٌن فً حً مكلل  

أمال السلٌط بالذبال المفتل  

وبٌن العذٌب بعد ما متؤملً  
وأٌسره على الستار فٌذبل  

ٌكب على األذقان دوح الكنهٌل  

فؤنزل منه العصم من كل منزل  
و ال أطما إال مشٌدا بجندل  
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كؤن ثبٌرا فً عرانٌن بله  

كؤن ذرا رأس المجٌمر ؼدوة  
و ألقى بصحراء الؽبٌط بعاعه  

كؤن مكاكً الجواء ؼدٌة  

 كؤن السباع فٌه ؼرقى عشٌة 
 

كبٌر أناس فً بجاد مزمل  

من السٌل و األؼثاء فلكة معزل  
نزول الٌمانً ذي العٌاب المحمل  

صبحن سالما من رحٌق مفلفل  

 بؤرجابه القصوى أنابٌش عنصل 

  
/ 47ذهب به، : رمى به، وألوى به: ألوى بالشًء/ 46: شرح بعض المفردات

حصاة مثقوبة ٌجعل الصبٌان فٌها خٌطا : در ٌدر، الخذروؾ: من در، من: الدرٌر
: األٌطل واألطل/ 48خذارٌؾ، : فٌدٌرها الصبً على رأسه، وجمع خذروؾ

/ 50ٌجمع على أظب وظباء، : الظبً/ 49األٌاطل واآلطال، : الخاصرة، والجمع
/ 52الذبب، : السرحان/ 51ضرب من عدو الذبب ٌشبه خبب الدواب، : اإلرخاء
/ 54ولد الثعلب، : النتفل/ 53وضع الرجلٌن موضع الٌدٌن فً العدو، : التقرٌب
: االنتحاء/ 56السبوغ والتمام، : الطفو/ 55العظٌم األضلع، المنتفخ الجبنٌن، : الضلٌع

الحجر الذي ٌسحق به الظٌب وؼٌره، والذي ٌسحق : المداك/ 57االعتماد والقصد، 
: الصبلٌة/ 59السحق، والفعل منه داك ٌدوك دوكا، : الدوك/ 58علٌه أٌضا مداك 

أعلى : السراة/ 60الحجر األملس الذي ٌسحق علٌه شًء كالهبٌد وهو حب الحنظل، 
الظهر، والجمع السروات وٌستعار لعلٌة الناس، والسر واالرتفاع فً المجد والشرؾ، 

القطٌع : السرب/ 62أي عرض وظهر، : عن/ 61والفعل سرا ٌسرو، وسرى ٌسري، 
/ 64الذي أطٌل ذٌله وأرخى، : المذٌل/ 63من الظباء أو النساء أو القطا أو المها، 

طوٌل : األجٌاد، ورجل أجٌد: العنق، والجمع: الجٌد/ 65الخرز الٌمانً، : الجزع
الكرٌم األخوال، ومن أعم أو أخول : المخول/ 67الكرٌم األعمام، : المعم/ 66العنق، 

/ 68إذا كرم أعمامه وأخواله، وهذان من الشواذ ألن القٌاس من أفعل فهو مفعل، 
/ 70المتخلفات، وقد جحر أي تخلؾ، : الجواحر/ 69األوابل المتقدمات، : الهادٌات
: الزبل والنزبٌل/ 71الصٌحة، ومنه صرٌر القلم، : الجماعة، والصرة: الصرة

: الطهو والطهً/ 73المتاعة، : الدراك/ 72التفرق، : التفرٌق، والنزبل واالنزباق
جمع طاه، كقضاة جمع قاض، : الطهاة/ 74طها ٌطهو وٌطهً، : اإلنضاج، والفعل

اللمعان، ومض البرق ٌمض، : الومٌض واألٌماض/ 76المصفوؾ، : الصفٌؾ/ 75
: السلٌط/ 79الرفعة، : السناء/ 78الضوء، : السنا/ 77وأومض إذا لمع وتؤلأل، 

: الصوب/ 81جمع ذبالة وهً الفتٌلة، : الذبال/ 80الزٌت، ودهن السمسم سلٌط أٌضا، 
: الشٌم/ 82المطر، وأصله مصدر صاب ٌصوب صوبا أي نزل من علو إلى أسفل، 

/ 84دوح، : الشجرة العظٌمة، والجمع: الدوحة/ 83النظر إلى البرق مع ترقب المطر،
: األطم/ 85ما ٌتطاٌر من قطر المطر وقطر الدلو ومن الرمل عند الوطء، : النفٌان

الرفع وعلو : الجص، والشٌد: الشٌد/ 86األزج والجمع اآلطام، : القصر، واألطم
: األنؾ، والجمع: العرنٌن / 88الجنادل، : الصخر، والجمع:الجندلة / 87البنٌان، 

التلفٌؾ بالثٌاب، : الترمٌل/ 90البجد، : كساء مخطط، والجمع: البجاد/ 89العرانٌن، 
: الؽثاء/ 92الذرى، : أعلى الشًء، والجمع: الذروة/ 91فترمل بها،  وقد زملته بثٌاب
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ضرب من الطٌر، : المكاء/ 94الثقل، : البعاع/ 93أؼثاء، : ما جمعه السٌل، والجمع
تصؽٌر ؼدوة : الؽدٌة/ 96الجوء، : الوادي، والجمع: الجواء/ 95المكاكً، : والجمع

/ 98أجود الخمر وهو ما انعصر من العنب من ؼٌر عصر، : السبلؾ/ 97أو ؼداة، 
: رجا، مقصور، والتثنٌة: النواحً، الواحد: األرجاء/ 98الذي ألقى فٌه الفلفل، : المفلفل

تؤنٌث األقصى، وهو األبعد، والٌاء لؽة نجد، والواو : القصوى والقصٌاء /99رجوان، 
أصول النبت، سمٌت بذلك ألنها ٌنبش عنها، : األنابٌش/ 100لؽة سابر العرب، 

البصل البري   : العنصل/ 101أنبوشة، : واحدتها
 
 

 
:  معلقة طرفة بن العبد/   2            

 

طرفة بن العبد قتله اإلدمان على الخمور وشجاعته على بث شكاوٌه 
كلما فقد وعٌه بسبب سكره ـ والعٌاذ باهلل ـ وهذه المعلقة نسجها وهو فً 
حالة سكر وهو متؤكد أنه سٌقتل إال أنهم اختلفوا فً سبب قتله لرواٌات 

: تطول على المقام
لخولة أطالل ببرقة ثهمد  

وقوفا بها صحبً علً مطٌهم  
كؤن حدوج المالكٌة ؼدوة  

عدولٌة أو من سفٌن ابن ٌامن  
ٌشق حباب الماء حٌزومها بها  

وفً الحً أحوى ٌنفض المردشادن  
خذول تراعً ربربا بخصٌلة  
 و تبسم عن ألمى كؤن منورا 

تلوح كباقً الوشم فً ظاهر الٌد   
ٌقولون ال تهلك أسى و تجلد  

خالٌا سفٌن بالنواصؾ من دد  
ٌجور بها المالح طورا و ٌهتدي  

كما قسم الترب المفاٌل بالٌد  
مظاهر سمطً لإلإ و زبرجد  
تناول أطراؾ البربر و ترتدي  

 تخلل حر الرمل دعص له ند 

 
/ 2مفرده طلل وهو ما شخص من رسوم الدار، : األطبلل/ 1: شرح ؼرٌب المفردات

موضع : ثهمد / 3مكان اختلط ترابه بحجارة أو حصى، : البرقة واألبرق والبرقاء
: التجلد/ 6ؼرز ظاهر الٌد، : الوشم/ 5اللمعان، : تلمع، واللوح: تلوح/ 4بعٌنه، 

مركب من مراكب : الحدج وجمعه حدوج وأحداج/ 8التصبر، : الجبلدة/ 7التكلؾ، 
/ 10جمع الخلٌة وهً السفٌنة العظٌمة، : الخبلٌا/ 9النساء وٌقال له الهودج، 

: دد/ 11من نواحً األودٌة مثال السكك،  أماكن تتسع جمع الناصفة وهً: النواصؾ
دد مثل ٌد، وددا مثل عصا، وددن مثل بدن، : قٌل هو اسم واد فً هذا البٌت، وقٌل

حباب / 13قبٌلة من أهل البحرٌن، : عدولً/ 12وهذه الثبلثة بمعنى اللهو واللعب، 
: والفٌال المفاٌل/ 15الشدر، : الحٌزوم والحٌازٌم/ 14أمواجه فرده حباءة، : الماء

الذي فً شفتٌه : األحوى/ 16ضرب من اللعب والقمار عن طرٌق الدفن فً التراب، 
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الؽزال الذي قوى : الشاذن/ 17سمرة واألنثى الحواء وٌطلق أٌضا على ظبً حوة، 
الذي لبس ثوبا فوق ثوب أو درعا فوق درع أو عقدا : المظاهر/ 18واستؽنى عن أمه، 

الخٌط الذي نظمت فٌه الجواهر والجمع سموط، فإذا لم تكن : السمط/ 19فوق عقد، 
/ 21أي خذلت أوالدها، : خذوال/ 20فٌه جواهر ال ٌسمى سمطا وإنما ٌسمى خٌطا، 

ثمر : البربر/ 23رملة منبتة : الخمٌلة/ 22القطٌع من الظباء وبقر الوحش، : ربربا
الذي : األلمى/ 25لبس الردى، : اإلرتداء والتردي/ 24البالػ، : اإلدراك، والمدرك

الكثٌب من الرمل والجمع : الدعص/ 26ٌضرب لون شفتٌه إلى السواد واألنثى لمٌاء، 
. أدعاص

سقته إٌاة الشمس إال لثاته  
ووجه كؤن الشمس ألقت رداءها  
وإنً ألمضً الهم عند احتضاره  

أمون كؤلواح اإلران نصؤتها  
جمالٌة وجناء تردي كؤنها  

تباري عتاقا ناجٌات و أتبعت  
تربعت القفٌن فً الشول ترتعً  
ترٌع إلى صوت المهٌب وتتقً  

كؤن جناحً مضرحً تكنفا  
فطورا به خلؾ الزمٌل وتارة  

لها فخذان أكمل النحض فٌهما  
وطً تحال كالحنً خلوفه  
كؤن كناسً ضالة ٌكنفانها  

لها مرفقان أفتالن كؤنها  
كقنطرة الرومً أقسم ربها  

صهابٌة العثنون موجدة القرا  
أمرت ٌداها قتل شزر وأجنحت  

جنوح دفاق عندل ثم أفرعت  
كؤن علوب النسع فً دأٌاتها  

تالقً وأحٌانا تبٌن كؤنها  
وأتلع نهاض إذا صعدت به  
وجمجمة مثل العالة كؤنما  

وخد كقرطاس الشامً و مشفر  
وعٌنان كالماوٌتٌن استكنتا  

طحوران عوار القذى فتراهما  
وصادقتا سمع التوجس للسرى  

موللتان تعرؾ العتق فٌهما  
و أورع نباض أحذ ململم  

أسؾ ولم تكدم علٌه بإثمد   
علٌه نقً اللون لم ٌتخدد  

بعوجاء مرقال تروح وتؽتدي  
على الحب كؤنه ظهر برجد  

سفنجة تبرى ألزعر أربد  
وظٌفا وظٌفا فوق مور معبد  

حدابق مولً األسرة أؼٌد  
بذي خصل روعات أكلؾ ملبد  

حفافٌه شكا فً العسٌب بمسرد  
على حشؾ كالشن ذاو مجدد  

كؤنهما بابا مشٌؾ ممرد  
وأجرنة لزت بدأي منضد  
وأطرقً تحت صلب موٌد  
تمر بسؤمً دالج متشدد  

لتكتنفن حتى تشاد بقرمد  
بعٌدة وخد الرجل موارة الٌد  

لها عضداها فً سقٌؾ مسند  
لها كتفاها فً معالً مصعد  

موارد من خلقاء فً ظهر قردد  
بنابق ؼر فً قمٌص مقدد  

كسكان بوصً بدجلة مصعد  
وعً الملتقى منها إلى حرؾ مبرد  

كسبت الٌمانً قده لم ٌجرد  
بكهفً حجاجً صخرة قلت مورد 

 كمكحولتً مذعورة أم فرقد  
لهجس خفً أو لصوت مندد  
كسامعتً شاة بحومل مفرد  

كمرداة صخر فً صفٌح مصمد  
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و أعلم مخروت من األنؾ مارن  
وإن شبت لم ترقل وإن شبت أرقلت  

وإن شبت تسامً واسط الكور رأسها  
على مثلها أمضى إذا قال صاحبً  
و جاشت إلٌه النفس خوفا و خاله  
إذا القوم قالوا من فتى خلت أننً  

أحلت علٌها بالقطٌع فؤجذمت  
فذالت كما ذالت ولٌدة مجلس  
و لست بحالل التالع مخافة  

فإن تبؽنً فً حلقة القوم تلفنً  
و إن ٌلتق الحً الجمٌع تالفنً  

نداماي بٌض كالنجوم و قٌنة  
رحٌب قطاب الجٌب منها رقٌقة  
إذا نحن قلنا أسمعٌنا انبرت لنا  

إذا رجعت فً صوتها خلت صوتها  
و ما زال تشرابً الخمور و لذتً  

إلى أن تحامتنً العشٌرة كلها  
رأٌت بنً ؼبراء ال ٌنكروننً  
أال أٌهذا الالبمً أحضر الوؼى  
فإن كنت ال تستطٌع دفع منٌتً  

و لوال ثالث هن من عٌشة الفتى  
فمنهن سبقً العادالت بشربة  

و كري إذا نادى المضاؾ محنبا  
وتقصٌر ٌوم الدجن والدجن معجب  

كؤن البرٌن و الدمالٌج علقت  
كرٌم ٌروي نفسه فً حٌاته  

أرى قبر نحام بخٌل بماله  
ترى جثوتٌن من تراب علٌهما  

أرى الموت ٌعتام الكرام و ٌصطفً  
أرى العٌش كنزا ناقصا كل لٌلة  
لعمرك إن الموت ما أخطؤ الفتى  
فمالً أرانً و ابن عمً مالكا  
ٌلوم و ما أدري عالم ٌلومنً  
و أٌؤسنً من كل خٌر طلبته  

على ؼٌر شًء قلته ؼٌر أننً  
و قربت بالقربى و جدك إننً  

عنٌق متى ترجم به األرض تزدد  
مخافة ملوي من القد محصد  

و عامت بضبعٌها نجاء الخفٌدد  
أال لٌتنً افدٌك منها و أفتدي  

مصابا ولوأمسى على ؼٌر مرصد  
عنٌت فلم أكسل و لم أتبلد  

و قد خب آل األمعز المتوقد  
تري ربها أذٌال سحل ممدد  

و لكن متى ٌسترفد القوم أرفد  
و إن تلتمسنً فً الحوانٌت تصطد  

إلى ذروة البٌت الشرٌؾ المصمد  
تروح علٌنا بٌن برد و مجسد  
بحبس الندامى بضة المتجرد  
على رسلها مطروقة لم تشدد  

تجاوب أظار على ربع رد  
و بٌعً و إنفاقً طرٌفً و متلدي  

و أفردت إفراد البعٌر المعبد  
و ال أهل هذاك الطراؾ الممدد  

و أن أشهد اللذات هل أنت مخلدي  
فدعنً أبادرها بما ملكت ٌدي  

و جدك لم أحفل متى قام عودي  
كمٌت متى ما تعل بالماء تزبد  

كسٌد الؽضا بتهته المتورد  
بٌهكنة تحت الخباء المعمد  

على عشر أو خروع لم ٌحضد  
ستعلم إن متنا ؼدا أٌنا الصدي  

كؽٌر ؼوي فً البطالة مفسد  
صفابح صم من صفٌح منضد  

عقٌلة مال الفاحش المتشدد  
و ما تنقص األٌام و الدهر ٌنفد  
لكالطول المرخى و ثنٌاه بالٌد  
متى أذن منه ٌنؤ عنً و ٌبعد  

كما ال منً فً الحً قرط بن معبد  
كؤنا وضعناه إلى رمس ملحد  
نشدت فلم أؼفل حمولة معبد  

متى ٌك أمر للنكٌشة أشهد  
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و إن أدع للجلى أكن من حماتها  
و إن ٌقذفوا بالقذع عرضك أسقهم  

بال حدث أحدثته و كمحدث  
فلو كان موالي أمرا هو ؼٌره  
و لكن موالي امرإ هو خانقً  

و ظلم ذوي القربى أشد مضاضة  
فذرنً و خلقً ، إننً لك شاكر  

فلو شاء ربً كنت قٌس بن خالد  
فؤصبحت ذا مال كثٌر و زارنً  

أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه  
فآلٌت ال ٌنفك كشجً بطانة  

حسام إذا ما قمت منتصرا به  
أخً ثقة ال ٌنثنً عن ضرٌبة  

إذا ابتدر القوم السالح وجدننً  
و برك هجود قد أثارت مخافتً  

فمرت كهاة ذات خٌؾ جاللة  
ٌقول و قد تر الوظٌؾ و ساقها  

أال ماذا ترون بشارب  : و قال 
ذروه إنما نقعها له  : و قال 

فظل اإلماء ٌمتللن حوارها  
فإن مت فؤنعنً بما أنا أهله  

و ال تجعلٌنً كامرئ لٌس همه  
بطٌا عن الجلى سرٌع إلى الخنا  

فلو كنت وؼال فً الرحال لضرنً  
و لكن نفى عنً الرجال جراءتً  

لعمرك ما أمري علً بؽمة  
وٌوم حبست النفس عند عراكه  

على موطن ٌخشى الفتى عنده الردى  
وأصفر مضبوح نظرت حواره  
ستبدي لك األٌام ما كنت جاهال  

 وٌؤتٌك باألحبار من لم تبع له 
 

و إن ٌاتك األعداء بالجهد أجهد  
بكؤس حٌاض الموت قبل التهدد  

هجابً و قذفً بالشكاة و مطردي  
لفرج كربً أو النظرنً ؼدي  

على الشكر و التسآل او أنا مفتد  
على المرء وقع الحسام المهند  

و لو حل بٌتً نابٌا عند ضرؼد  
و لو شاء ربً كنت عمرو بن مرثد  

بنون كرام سادة لمسود  
خشاش كرأس الحٌة المتوقد  
لعضب رقٌق الشفرتٌن مهند  

كفى العود منه البدء لٌس بمعضد  
إذا قٌل مهال قال حاجزه قدي  

منٌعا إذا بلت بقابمه ٌدي  
بوادٌها ، أمشً بعضب مجرد  

عقٌلة شٌخ كالوبٌل ٌلندد  
ألست ترى أن قد اتٌت بمإٌد  

شدٌد علٌنا بؽٌه متعمد  
و إال تكفوا قاصً البرك ٌزدد  

و ٌسعى علٌنا بالسٌؾ المسرهد  
و شقً علً الجٌب ٌا ابنة معبد  

كهمً و ال ٌؽنً ؼنابً و مشهدي  
ذلول بإجماع الرجال ملهد  

عداوة ذي األصحاب و المتوحد  
علٌهم وإقدامً وصدقً و محتدي  

نهاري و ال لٌلً علً بسرمد  
حفاظا على عوراته والتهدد  

متى نعترك فٌه الفرابض ترعد  
على النار واستودعته كؾ مجمد  

وٌؤتٌك باألخبار من لم تزود  
 بتاتا ولم تضرب له وقت موعد 

 
مؽرز األسنان : اللثة/ 28شعاعهما، : إٌاه الشمس وإٌاها/ 27: شرح ؼرٌب المفردات

التدعنج : التخدد/ 31العض، : الكدم/ 30الكحل، : األثمد/ 29اللثاث، : والجمع
/ 33وهو ما بٌن السٌر والعدو، : مبالؽة مرقل من اإلرقال: المرقال/ 32والتؽضن، 
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: نصؤتها، بالصاد/ 35التابوت العظٌم، : اإلران/ 34التً ٌإمن عثارها، : األمون
الطرٌق الواضح، : البلحب/ 37أي ضربتها بالمنسإ، : ونسؤتها، بالسٌن/ 36زجرتها، 

المكتنزة اللحم، أخذت من الوجٌن وهً : الوجناء/ 39كساء مخطط، : البرجد/ 38
عدو الحمار بٌن : الردٌان/ 40العظٌمة الوجنات أٌضا، : األرض الصلبة، والوجناء

القلٌل : األزعر/ 43تعرض، : تبري/ 42النعامة، : السفنجة/ 41متمرؼه وأربه، 
/ 46جمع عتٌق وهو الكرٌم، : العتاق/ 45الذي لونه لون الرماد، : األربد/ 44الشعر، 
/ 47المسرعات فً السٌر، من نجا ٌنجو نجا ونجاء أي أسرع فً السٌر، : الناجٌات
/ 49الطرٌق، : المور/ 48ما بٌن الرسػ إلى الركبة وهو وظٌؾ كله، : الوظٌؾ

ما ؼلظ من األرض وارتفع لم : القؾ/ 50التذلٌل والتؤثٌر، : المذلل، والتعبٌد: المعبد
النوق التً جفت ضروعها وقلت : الشول/ 51قفاؾ، : ٌكن أن ٌكون جببل، والجمع

الرعً، : االرتباع/ 52الرفع، : االرتفاع، واإلشالة: شابلة، والشول: ألبانها، الواحدة
الناعم الخلق، : األؼٌد/ 54خٌره وأفضله كؤل، والجمع األسرة واألسرار، : سراته/ 53

: اإلهابة/ 56راع ٌرٌع، : الرجوع، والفعل: الرٌع/ 55الؽٌد، : وتؤنٌثه ؼٌداء، والجمع
جمع خصلة من الشعر وهً : الخصل/ 58اإلفزاع، : الروع/ 57دعاء اإلبل وؼٌرها، 

/ 61الذي ٌضرب إلى السواد، : األكؾ/ 60فعلة من الفزع، : الروعة/ 59قطعة منه، 
: الجانب، والجمع: الحفاؾ/ 63األبٌض من النسور، : المضحً/ 62ذو وبر، : الملبد

األشفى، : والمسرد والمسراد/ 65عظم الذنب، والجمع العسب، : العسٌب/ 64األحفة، 
األخبلؾ التً جؾ : الحشاؾ/ 67الردٌؾ، : الزمٌل/ 66والجمع المسارد والمسارٌد، 

وهو : ومن الحشؾ: حشفة، وهو مستعار من حشؾ التمر: لبنها فتشنحت، الواحدة
الذبول، والفعل : الذوي/ 69القربة الخلق، والجمع الشنان، : الشن/ 68الثوب الخلق، 
: الممرد/ 72العلو، : العالً، واإلنافة: المنٌؾ/ 71اللحم، : النحض/ 70ذوى ٌذوي، 

فقار الظهر، : المحال/ 73ال شعر علٌه، : وجه أمرد وؼبلم أمرد: المملس، من قولهم
حنٌة وتجمع أٌضا على حناٌا، : القسً، الواحدة: الحنى/ 74محالة وفقارة، : الواحدة

جمع جران، وهو باطن : األجرنة/ 76خلؾ، : األضبلع، الواحدة: الخلوؾ/ 75
دأٌة، وتجمع : خرز الظهر والعنق، والواحدة: الدأي/ 78الضم، : اللز/ 77العنق، 

مبالؽة النضد، وهو وضع الشًء على الشًء، : التنضٌد/ 79أٌضا على الدأٌات، 
بٌت ٌتخذه الوحش فً أصل شجرة، والجمع : الكناس/ 80والمنضد أشد من المنضود، 

: كهفت الشًء/ 81الكنس، وقد كنس الوحش ٌكنس كنسا وكنوسا، دخل كناسه، 
: اآلطر/ 82الناحٌة، والجمع األكناؾ، : صرت فً ناحٌته، أكنفه كنفا، والكنؾ

التقوٌة، من األٌد واآلد : المقوى، والتؤٌٌد: المإٌد/ 83االنعطاؾ، : العطؾ، االبتطرار
الدلو لها عروة : السلم/ 85فتبلء، : القوي الشدٌد، وتؤنٌثه: األفتل/ 84وهما القوة، 

الذي ٌؤخذ الدلو من الببر فٌفرؼها فً الحوض، : الدالج/ 86واحدة مثل الء السقابٌن، 
أي : ٌقال فٌها صهبة/ 88قرمدة، : هو الصاروج، الواحدة: اآلجر، وقٌل: القرمد/ 87

التقوٌة، : المقواة، اإلٌجاد: الموجدة/ 90األقراء، : الطهر، والجمع: القراء/ 89حمرة، 
الذمٌل، : الوخد والوخدان والوخٌد/ 91أي شدٌد الخلق قوي، : بعٌر أجد: ومنه قولهم

الذهاب والمجًء، والموراة مبالؽة المابرة، وقد مارت : المور/ 92وخد ٌخد، : والفعل
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ما أدبر من : الشزر: إحكام الفتل، والفتل: اإلمرار/ 93تمور مورا فهً مابرة، 
: اإلجناح/94ما كان فً أحد الشقٌن، : الشزر: الشزر، والطعن: الصدر، والنظر

المندفقة فً سٌرها أي المسرعة ؼاٌة اإلسراع، : الدفاق/ 95المٌل، : اإلمالة، والجنوح
التعلٌة، فرعت الجبل، أفرعه فرعا إذا : اإلفراع/ 97العظٌمة الرأس، : العندل/ 96

العلوب، وقد علبت الشًء علبا إذا أثرت فٌه، : األثر، والجمع: العلب/ 98علوته، 
: القردد/ 101األملس، : الملساء، واألخلق: الخلقاء/ 100جمع نسعة، : النسع/ 99

/ 103الطوٌل العنق، : األتلع/ 102األرض الؽلٌظة الصلبة التً فٌها وهاد ونجاد، 
المشفر للبعٌر بمنزلة الشفة / 104الناحٌة، والجمع األجرؾ والجروؾ، : الجرؾ

/ 106جلود البقر المدبوؼة بالقرظ، : السبت/ 105لئلنسان، والجمع المشافر، 
طلب : االستكناب/ 108المرآة، : الماوٌة/ 107اضطراب القطع وتفارقه، : التجرٌد
العظٌم المشرؾ على العٌن : الحجاج/ 110الؽار فً الجبل، : الكهؾ/ 109الكن، 

النقرة فً الجبل ٌستنقع : القلت/ 111الذي هو منبت شعر الحاجب، والجمع األحجة، 
ولد البقرة : الفرقد/ 113الماء هنا، : المرد/ 112القبلت، : فٌها الماء، والجمع
/ 116سٌر اللٌل، : السري/ 115التسمع، : التوجس/ 114الفراقد، : الوحشٌة، والجمع

التحدٌد والتدقٌق من : التآلٌل/ 118رفع الصوت، : التندٌد/ 117الحركة، : الهجس
: العتق/ 118آل وإالل وقد أله ٌإله إذا طعنه باآللة، : اآللة وهً الحربة، والجمع

الذي ٌرتاع لكل شًء : األروع/ 120الثور الوحشً، : الشاة/ 119الكرم والنجابة، 
الكثٌر الحركة، مبالؽة النابض من نبض ٌنبض نباضا،  : النباض/ 121لفرط ذكابه،

: المرداة/ 123المجتمع الخلق الشدٌد الصلب، : الخفٌؾ السرٌع، الململم: األحذ/ 122
: المصمد/ 125الحجر العرٌض، : الصفٌحة/ 124الصخرة التً تكسر بها الصخور، 

*/ المثقوب،: المخروت/ 127المشقوق الشفة العلٌا، : األعلم/ 126المحكم الموثق، 
/ 129ما الن من األنؾ، : المارن/ 128الثقب، : المثقوب، والخرت: المخروت

: المساماة/131اإلحكام والتوثٌق، : اإلحصاد/ 130دون العدو وفوق السٌر، : اإلرقال
األكوار والكٌران، : الرحل بؤداته، والجمع: الكور/ 132المباراة فً السمو وهو العلو، 

ظنه، : خاله/ 135الظلٌم وهو ذكر النعام، : الحفٌدد/ 134اإلسراع، : النجاء/ 133
/ 137المراصد والمرصاد، :الطرٌق، والجمع: المرصد/ 136الظن، : والخٌلولة

اإلسراع فً السٌر، : اإلجذام/ 138السوط، : القطٌع/ 138اإلقبال هنا، : اإلحالة
ما كان نصؾ النهار، : ما ٌرى شبه السراب طرفً النهار، والسراب: اآلل/ 139
: الذٌل/ 141األماعز، : مكان ٌخالط ترابه حجارة أو حصى، والجمع: األمعز / 140

/ 143الثوب األبٌض من القطن وؼٌره، : السحل/ 142التبختر، والفعل ذال ٌذٌل، 
ما ارتفع من سٌل الماء وانخفض عن : التلعة/ 144مبالؽة الحال من الحلول، : الحبلل

: اإلعانة، واالسترفاد: الرفد واإلرفاد/ 145التبلع، : الجبال أو قرار األرض، والجمع
: القصد، والفعل: الصمد/ 147بؽى ٌبؽً، : الطلب، والفعل: البؽاء/ 146االستعانة، 

جمع الندمان وهو الندٌم، : الندامى/ 148صمد ٌصمد، والتصمٌد مبالؽة الصمد، 
الثوب المصبوغ بالجساد والزعفران، وقال : المجسد/ 149ندام وندماء، : وجمع الندٌم

/ 150المجاسد، : الثوب الذي ٌلً الجسد، والجمع: المجسد: جماعة من األبمة
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ؼض ٌؽض وبض ٌبض، : نعومة البدن ورقة الجسد، والفعل: الؽضاضة والبضاضة
: على رسلها/ 152االعتراض للشًء واألخذ فٌه، : البري واالنبراء والتبري/ 151

وهً : مطروفة/ 154التً بها ضعؾ، : المطروقة/ 153أي على تإدتها ووقارها، 
: الظبر/ 156تردٌد الصوت وتؽرٌده، : الترجٌع/ 155التً أصٌب طرفها بشًء، 

ما ولد فً أول النتاج، : الربع من ولد اإلبل/ 157األظآر، : التً لها ولد، والجمع
اإلهبلك، والتردي مثل الردى، : ردى ٌردى، واإلرداء: الهبلك، والفعل: الردى/ 158
البٌت : الطراؾ/ 161التجنب واالعتزال، : التحامً/ 160الشرب، : التشراب/ 159

أصله صوت األبطال فً الحرب ثم : الوؼى / 162الطروؾ، : من األدم، والجمع
لؽة فً استطاع، : اسطاع ٌسطٌع/ 164البقاء، : الخلود / 163جعل اسما للحرب، 

: العطؾ، والكرور: الكر/ 166الجدود، : الحظ والبخت، والجمع: الجد/ 165
: المحنب/ 168الملجؤ، : الخابؾ والمذعور، والمطاؾ: المطاؾ/ 167االنعطاؾ، 

شجر، : الؽضا/ 170السٌدان، : الذبب، والجمع: السٌد/ 169الذي فً ٌده انحناء، 
المرأة الحسنة الخلق : البهكنة/ 173ىفاق السماء، : الؽٌم/ 172الباس، : الدجن/ 171

حلقة من صفر أو شبه : البرة/ 175المرفوع بالعمد، : المعمد/ 174السمٌنة الناعمة، 
البرى والبرات والبرور فً الرفع والبرٌن : أو ؼٌرهما تجعل فً أنؾ الناقة، والجمع

الدمالج والدمالٌج، : المعضد، والجمع: الدملج والدملوج/ 176فً النصب والجر، 
الحرٌص على : النحام/ 178التشذٌب من األؼصان واألوراق، : التخضٌد/ 177

الضبللة، وقد ؼوى : الضال، والؽً والؽواٌة: الؽاوي: الؽوي/ 179الجمع والمنع، 
: التنضٌد/ 181الجثى، : الكومة من التراب وؼٌره، والجمع: الجثوة/ 180ٌؽوي، 

: كرابم المال والنساء، الواحدة: العقابل/ 183االختٌار، : االعتٌام/ 182مبالؽة النضد، 
الطرؾ، : الثنى/ 186اإلرسال، : اإلرخاء/ 185البخٌل، : الفاحش/ 184عقٌلة، 
/ 189القبر وأصله الدفن، : الرمس/ 188البعد، : النؤي/ 187األثناء، : والجمع
هو : جمع قربة وقٌل: القربى/ 191الترك، : اإلؼفال/ 190طلب المفقود، : النشدان

بلؽت : المبالؽة فً الجهد وأقصى الطاقة، ٌقال: النكٌثة/ 192اسم من القرب والقرابة، 
تؤنٌث األجل وهً الخطة : الجلى/ 193نكٌثة البعٌر أي أقصى ما ٌطٌق من السٌر، 

موضع المح والذم من اإلنسان، : العرض/ 195الفحش، : القذع/ 194العظٌمة، 
لعرض * فإن أبً ووالده وعرضً : النفس، ومنه قول حسان بن ثابت: والعرض

أهجر وأضام من ؼٌر حدث إساءة : أجفى/ 196محمد منكم وقاء، أي نفسً فداء، 
السإال، : التسآل/ 198الشكاٌة والشكوى والشكٌة والشكاة واحد، / 197أحدثته، 

بلػ من قلبً وأثر فً نفسً تهٌج الحزن والؽضب، : بمضنً وأمضنً / 199
الرجل الخفٌؾ اللحم، والعرب تنمدح بخفة اللحم ألن كثرته داعٌة إلى : الضرب/ 200

/ 203السٌؾ القاطع، : العضب/ 202نقٌض الظهارة، : البطانة/ 201الكسل، 
/ 204سٌؾ ٌقطع به الشجر، والعضد قطع الشجر، والفعل عضد ٌعضد، : المعضد

ما : الضرٌبة/ 205االنصراؾ، : ثنى ٌثنً، واالنثنناء: الصرؾ، والفعل: الثنى
قدي / 206الضرابب والرماٌا، : ما ٌرمً الرمح، والجمع: ٌضرب بالسٌؾ، والرمٌة

: ٌبل به ببل بل بالشًء/ 208الذي ال ٌقهر وال ٌؽلب، : المنٌع/ 207حسبً، : وقدنً
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جمع هاجد وهو النابم، وقد : الهجود/ 210اإلبل الباركة، : البرك/ 209إذا ظفر به، 
جعل : االمتبلل والملل/ 212أوابلها وسوابقها، : بوادٌها/ 211هجد ٌهجد هجودا، 

/ 214الحوار للناقة، : الحار/ 213الشًء فً الملة وهً الجمر والرماد الحار، 
سرهد ٌسرهد : المربً، والفعل: المسرهد/ 215قطع السنام، : السنام، وقٌل: السدٌؾ

الكفاٌة، : الؽناء/ 217نعى ٌنعى، : إشاعة خبر الموت، والفعل: النعً/ 216سرهدة، 
/ 220األمر العظٌم، : الجلى/ 219بطإ ٌبطؤ، : ضد العجلة، والفعل: البطء/ 218
: الوؼل/ 222مبالؽة اللهد وهو الدفع بجمع الكؾ، : التلهٌد/ 221الفحش، : الخسا

جرإ ٌجرإ، : الجرأة والجراءة واحدة، والفعل/ 223أصله الضعٌؾ وٌستعار للبٌم، 
الؽمة / 225األصل، : المحتد/ 224جرٌا وقد جرأه على كذا، ٌعنً شجعه، : والنعت

العراك / 226ؼم ٌؽم، ومنه الؽمام، : التؽطٌة، والفعل: لؽم اوالؽم واحد، وأصل
: الموضع، الردى: الموض/ 227القتال وأصلهما من العرك وهو الدلك، : والمعاركة
جمع فرٌصة وهً لحمة عند مجمع الكتؾ ترعد عند الفزع : الفرابص/ 228الهبلك، 
قربته من النار حتى أثرت فٌه، وأضبحته ضبحا، : ضبحت الشًء/ 229الشدٌد، 

حار ٌحور إذا رجع، : مراجعة الحدٌث، وأصله من قولهم: الحوار والمحاورة/ 230
المسافر  كساء: البتات/ 232الذي ال ٌفوز، وأصله من الجمود، : المجمد/ 231
      .وأداإه

 
 : معلقة زهٌر بن أبً سلمى/ 3 

وهو ؼنً عن التعرٌؾ  شاعر من مزٌنة كان مشهورا برزانته وحبه 
للسبلم وقد نظم معلقته على إثر الحرب التً دارت رحاها بٌن عبس 

:  وفزارة
 

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم  
و دار لها بالرقمتٌن كؤنها  

بها العٌن و األرآم ٌمشٌن خلفة  

وقفت بها من بعد عشر حجة  
أثافً سفعا فً معرس مرجل  
فلما عرفت الدار قلت لربعها  

تبصر خلٌلً هل ترى من ظعابن  
جعلن القنان عن ٌمٌن و حزنه  

علون بؤنماط عتاق وكلة  

و وركن فً السوبان ٌعلون متنه  
بكون بكورا و استرحن بسحرة  

 و فٌهن ملهى للطٌؾ و منظر 
 

بحومانة الدراج فالمتلثم   
مراجٌع وشم فً نواشر معصم  
وأطالإه ٌنهضن من كل مجثم  

فالٌا عرفت الدار بعد توهم  
ونإٌا كجذم الحوض لم ٌتلثم  

أال أنعم صباحا أٌها الربع وأسلم  

تحملن بالعلٌاء من فوق جرثم  
وكم بالقنان من محل ومحرم 
وراد حواشٌها مشاكهة الدم  

علٌهن دل الناعم المتنعم  
فهن ووادي الرس كالٌد للفم  

 أنٌق لعٌن الناظر المتوسم 
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ما اسود من آثار الدار بالبعر والرماد وؼٌرهما،والجمع :الدمنة/ 1: شرح الكلمات
موضعان قرٌبان أحدهما :الرقنتٌن/ 3موضعان، : حومانة الدراج والمتلثم/ 2الدمن، 

األرآم جمع / 5ٌعنً عٌن الوحش الواسعة، : العٌن/ 4من البصرة واآلخر من المدٌنة،
جمع الطبل :األطبلء/ 7بعضها ٌخلؾ البعض، : الخلفة/ 6ربم وهو الظبً األبٌض، 

للناس والطٌر والوحوش بمنزلة البروك : الجلوم/ 8وهو ولد الظبً والبقرة الوحشٌة، 
حجارة : فً جمع األثقٌة: األثا/ 9للبعٌر، والفعل جثم ٌجثم والجثم موضع الجثوم، 

أصله المنزل :المعرس/ 11السود واألسفع األسود، : السفع/ 10ٌوضع القدر علٌها، 
نهٌر ٌحفر حول البٌت : التإى/ 12من التعرٌس وهو النزول فً وقت السحور، 

: الجد/ 14وهو األصل، : الجذم/ 13لٌجري فٌه الماء وقت المطر، والجمع اآلثاء، 
/ 17جبل لبنً أسد، : القنان/ 16ماء بعٌن، : الجرثم/ 15الببر القرٌبة من الكؤل، 

جمع نمط وهو ٌبسط من : األنماط/ 18ما ؼلظ من األرض وكان مستوٌا،: حزن
/ 21المشابهة، : المشاكهة/ 20الستر الرقٌق والجمع كلل : الكلة/ 19صنوؾ الثٌاب، 

.  كان فتات العهن فً كل منزل البقم أو دم األخ: العندم

كان فتات العهن فً كل منزل  
فلما وردن الماء زرقا جمامه  

ظهرن من السوبان ثم جزعنه  

فؤقسمت بالبٌت الذي طاؾ حوله  
ٌمٌنا لنعم سٌدان وجدتما  

تداركتما عبسا و ذبٌان بعدما  

إن ندرك السلم واسعا  : و قد قلتما 
فؤصبحتا منها على خٌر موطن  

عظٌمٌن فً علٌا معد هدٌتما  

تعفى الكلوم بالمبٌن فؤصبحت  
ٌنجمها قوم لقوم ؼرامة  

فؤصبح ٌجري فٌهم من تالدكم  
أال أبلػ األحالؾ عنً رسالة  

فال تكتمن هللا ما فً نفوسكم  
ٌإخر فٌوضع فً كتاب فٌدخر  

و ما الحرب إال ما علمتم و ذقتم  

متى تبعثوها تبعثوها ذمٌمة  
فتعرككم عرك الرحى بثفالها  
فتنتج لكم ؼلمان أشؤم كلهم  

فتؽلل لكم ما ال تؽل ألهلها  
لعمري لنعم الحً جر علٌهم  

و كان طوى كشحا على مستكنة  

و قال سؤقضً حاجتً ثم أتقً  
فشد فلم ٌفرغ بٌوتا كثٌرة  

لدي أسد شاكً السالح مقذؾ  

جرٌا متى ٌظلم ٌعاقب بظلمه  
رعوا ظمؤهم حتى إذا ثم أوردوا  

نزلن به حب الفنا لم ٌحطم   
وضعن عصً الحاضر المتخٌم  

على كل قٌنً قشٌب و مفؤم  

رجال بنوه من قرٌش و جرهم  
على كل حال من سحٌل و مبرم  
تفانوا و دفوا بٌنهم عطر منشم  

بمال و معروؾ من القول نسلم  
بعٌدٌن فٌها من عقوق و مؤثم  

و من ٌستبح كنزا من المجد ٌعظم  

ٌنجمها من لٌس فٌها بمجرد  
و ٌهرٌقوا بٌنهم ملء محجم  

مؽانم شتى من إفال مزنم  
و ذبٌان هل أقستم كل مقسم  

لٌخفى و مهما ٌكتم هللا فٌنقم  
لٌوم الحساب أو ٌعجل فٌنقم  

و ما هو عنها بالحدٌث المرجم  

و تضر إذا ضربتموها فتضرم  
و تلقح كشافا ثم تنتج فتتبم  
كؤحمر عاد ثم ترضع فتفطم  

قرى بالعراق من قفٌز و درهم  
بما ال ٌواتٌهم حصٌن بن ضمضم  

فال هو أبداها و لم ٌتقدم  

عدوي بؤلؾ من ورابً ملجم  
لدى حٌث ألقت رحلها أم قشعم  

له لبد أظفاره لم تقلم  

سرٌعا و إال ٌبد بالظلم ٌظلم  
ؼمارا تفرى بالسالح و بالدم  
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فقضوا مناٌا بٌنهم ثم أصدروا  

لعمرك ما جرت علٌهم رماحهم  
وال شاركت فً الموت فً دم نوفل  

فكال أراهم أصبحوا ٌعقلونه  

لحً حالل ٌعصم الناس أمرهم  
كرام فال ذو الضؽن ٌدرك تبلة  

سبمت تكالٌؾ الحٌاة و من ٌعش  

و أعلم ما فً الٌوم و األمس قبلة  
رأٌت المناٌا عشواء من تصب  
و من لم ٌصانع فً أمور كثٌرة 

ومنجعل المعروؾ من دون عرضه  

و من ٌك ذا فضل فٌبخل بفضله  
ومن ٌوؾ ال ٌذمم و من ٌهد قلبه  

ومن هاب أسباب المناٌا ٌنلنه  

ومن ٌجعل المعروؾ فً ؼٌر أهله  
و من ٌعص أطراؾ الزجاج فإنه  
و من لم ٌذد عن حوضه بسالحه  

و من ٌؽترب ٌحسب عدوا صدٌقه  
و مهما تكن عند امرئ من خلٌقة  
وكابن ترى من صامت لك معجب  

لسان الفتى نصؾ و نصؾ فإاده  
و إن سفاه الشٌخ ال حلم بعده  
سالنا فؤعطٌتم و عدنا فعدتم  

 
 

إلى كإل مستوبل متوخم  

دم ابن نهٌك أو قتٌل المثلم  
و ال وهب منها و ال بن المخزم  

صحٌحات مال طالعات بمخرم  

إذا طرقت إحدى اللٌالً بمعظم  
و ال الجارم الجانً علٌهم بمسلم  

ثمانٌن حوال ال أبا لك ٌسؤم  

و لكننً عن علم ما فً ؼد عم  
تمته و من تخطا ٌعمر فٌهرم  
ٌضرس بؤنٌاب و ٌوطؤ بمنسم  
ٌفره و من ال ٌتق الشتم ٌشتم  

على قومه ٌستؽن عنه و ٌذمم  
إلى مطمبن البر ال ٌتجمجم  

و إن ٌرق أسباب السماء بسلم  

ٌكن حمده ذما علٌه و ٌندم  
ٌطٌح العوالً ركبت كل الهذم  

ٌهدم و من ال ٌظلم الناس ٌظلم  

و من ٌكرم نفسه لم ٌكرم  
و إن خالها تخفى على الناس تعلم  

زٌادته أو نقصه فً التكلم  

فلم ٌبق إال صورة اللحم و الدم  
و إن الفتى بعد السفاهة ٌحلم  
 و من أكثر التسآل ٌوما سٌحرم

 
: التورٌك/ 23األرض المرتفعة، اسم علم لها، : السوبان/ 22: شرح ؼرٌب المفردات 

سار : استحر/ 25سار بكرة، : بكر وابتكر وبكر وأبكر/ 24ركوب أوراك الدواب، 
المتؤلق : اللطٌؾ/ 27اللهو وموضعه، : المهلى/ 26اسم السحر، : سحرا، وسحرة
التفرس، : التوسم/ 30اإلعجاب، : اإلنٌاق/ 29المعجب، : األنٌق/ 28الحسن المنظر،
وأصله من الوسام والوسامة وهما  {إن فً ذلك آلٌات للمتوسمٌن}:ومنه قوله تعالى

اسم لما انفت من الشًء وتفرق، وأصله من الفت وهو التقطٌع : الفتات/ 31الحسن، 
/ 34التكسر، : التحطم/ 33عنب الثعلب، : الفنا/ 32فت ٌفت، : والتفرٌق، والفعل منه

شدة الصفاء، ونصل أزرق : الزرقة/ 35الصوؾ المصبوغ والجمع العهون، : العهن
جمع : الجمام/ 36زرقة العٌن، : زرق، ومنه: إذا اشتد صفاإهما، والجمع: وماء أزرق

: وضع العصا/ 37هً ما اجتمع منه فً الببر والحوض وؼٌرهما، : جم الماء، وجمته
ابتناء : التخٌم/ 38كناٌة عن اإلقامة، ألن المسافرٌن إذا أقاموا وضعوا عصٌهم، 

عند العرب، فالحداد قٌن،  صانع كل: القٌن/ 40الوادي،  قطع: الجرع/ 39الخٌمة، 
قان ٌقٌن : قٌون مثل بٌت بٌوت، والفعل: والجزار قٌن، فالقٌن هنا الرحال، وجمع القٌن
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المفتول على : المبرم/ 42المفتول على قوة واحدة، : السحٌل/ 41أي أصلح ٌصلح، 
أي : حتفت ٌمٌنا/ 43قوتٌن أو أكثر، ثم ٌستعار السحٌل للضعٌؾ والمبرم للقوي، 

: السلم/ 46التشارك فً الفناء، : التفانً/ 45التبلفً، : التدرك/ 44حلفت حلفا، 
ال ":العصٌان، ومنه قوله علٌه الصبلة والسبلم: العقوق/ 47الصلح، ٌذكر وٌإنث، 

: تؤنٌث األعلى وجمعه: العلٌا/ 49اإلثم، : المؤثم/ 48، "عاق ألبوٌه ٌدخل الجنة
/ 50الكبرى فً تؤنٌث األكبر والكبرٌات والكبر فً جمعها، : العلٌات والعلى مثل

جمع : الكلوم والكبلم/ 51االستبصال، : وجود الشًء مباحا، واالستباحة: االستباحة
عفا : التمحٌة، من قولهم: التعفٌة/ 52كلم وهو الجرح وقد ٌكون مصدرا كالجرح، 

التبلد / 53ٌنجمها أي ٌعطٌها نجوما، : الشٌا ٌعفو إذا انمحى ودرس، وعفا عفوا
الحبلؾ / 55جمع المؽنم وهو الؽنٌمة، : المؽانم / 54المال الموروث القدٌم، : والتلٌد

الذي ٌرجم فٌه : الحدٌث المرجم/ 57التجربة، : الذوق/ 56الجٌران، : والحلفاء
شدة الحرب واستعار نارها، وكذلك : الضرى/ 58بالظنون أي ٌحكم فٌه بظنونها، 

ضرى ٌضري واإلضراء والتضرٌة الحمل على الضراوة، : الضراوة، والفعل
: التهبت، وأضرمتها وضرمتها: ضرمت النار تضرم ضرما واضطرمت وتضرمت

اللقح / 60خرقة أو جلدة تبسط تحتها لٌقع علٌها الطحٌن، : ثفال الرحى/ 59ألهبتها، 
أن تلد توأمٌن، وامرأة متآم إذا كان ذلك دأبها، والتوأم : األتآم/ 61حمل الولد، : واللقاح

ورجال مشابٌم، ورجل  مشإوم ضد الٌمن، ورجل: الشإم/ 62ٌجمع على التإام، 
: أظهر/ 64تؽل إذا كانت لها ؼلة، : أؼلت األرض/ 63مٌمون ورجال مٌامٌن، 

جر / 65ٌتهكم وٌجزأ بهم، : تضعٌؾ المضاعؾ فً محل الجزم والبناء على الوقؾ
/ 67ٌوافقهم، : ٌإاتبهم/ 66الجناٌة والجمع الجرابر، : جنى علٌهم، والجرٌرة: علٌهم
: المضمر العداوة فً كشحه، وقٌل: منقطع األضبلع، والجمع كشوح، والكاشح: الكشح

كشح ٌكشح كشحا إذا أدبر وولى، وإنما سمً العدو كاشحا إلعراضه : بل هو من قولهم
: االستكنان/ 68طوى كشحه على كذا أي أضمر فً صدره، : عن الود والوفاق، وٌقال

كنٌة المنٌة، : أم قشعم/ 71اإلخافة، : اإلفزاع/ 70الحملة، : الشدة/ 69طلب الكن، 
وهً : تام السبلح، كله من الشوكة: شاكً السبلح وشابك السبلح وشاك السبلح/ 72

جمع لبدة األسد وهً ما تلبد من : اللبد/ 74مبالؽة القذؾ، : التقذٌؾ/ 73العدة والقوة، 
: الظمء/ 76الشجاعة، والفعل جرإ ٌجرإ، : الجرأة والجراءة/ 75شعره على منكبٌه، 

/ 78جمع ؼمر وهو الماء الكثٌر، : الؽمار/ 77األظماء، : ما بٌن الوردٌن والجمع
ضد : أصدرت/ 80أحكمته وأتممته، : قصٌت الشًء وقضٌته/ 79التشقق، : التفري

وجدته وخٌما، : استوخمته وتوخمته/ 82وجدته وبٌبل، : استوبلت الشًء/ 81أوردت، 
: ودٌته، وعقلت عن الرجل أعقل عنه: عقلت القتٌل/ 83الذي ٌستمرأ، : الوبٌل والوخٌم

أدٌت عنه الدٌة التً لزمته، وسمٌت الدٌة عقبل ألنها تعقل الدم عن السفك أي تحقنه 
وتحبسه، وقٌل سمٌت عقبل ألن الوادي كان ٌؤتى باإلبل إلى أفنٌة القتٌل فٌعقلها هناك 

/ 87اإلتٌان لٌبل، : الطروق/ 86ٌمنع، : ٌعصم/ 85جمع حال، : حبلل/ 84بعقلها، 
وهو ما استكن فً القلب من العداوة، والجمع أضؽان : الضؽن والضؽٌنة واحد

ذو : والجارم: الجارم والجانً واحد /88الحقد والجمع التبول، : التبل/ 87وضؽابن، 
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سبمت / 90الخذالن، : اإلسبلم/ 89الجرم كالبلبن والتامر بمعنى ذي لبن وذي تمر، 
الضرب : الخبط/ 92المشاق والشدابد، : التكالٌؾ/ 91مللته، : الشًء سآمة

الناقة : تؤنٌث األعشى وجمعها عشو، والعشواء: العشواء/ 93بالٌد،والفعل خبط ٌخبط، 
تطوٌل : التعمٌر/ 9هو خابط خبط عشواء، : التً ال تبصر لٌبل، وٌقال فً المثل

/ 96صعد فٌه، ورقى المرٌض ٌرقٌه رقٌة، : وفً السلم ٌرقى رقٌا/ 95العمر،
.  الكؾ والردع : الذود/ 98السنان الطوٌل، : اللهذم/ 97جمع زج، : الزجاج

 : لبٌد بن ربٌعة العامري/  4   

هو أبو عقٌل لبٌد بن ربٌعة العامري بن هوازن قٌس، كان من الشعراء 
المعدودٌن فً الجاهلٌة، ومعلقته هً الرابعة فً المعلقات، ولم ٌنظمها ألمر 

أو لحادثة وإنما نظمها بدافع نفسً فمثل بها، فً تصوٌره أخبلقه ومآتٌه، 
الحٌاة البدوٌة والبدوي األبً النفٌس العالً الهمة بدأها بوصؾ الدٌار 
المقفرة واألطبلل البالٌة وما فعلت فٌها األمطار، وتختص إلى الؽزل، 

:  نقدمها كما ٌلً
عفت الدٌار محلها فمقامها  
فمدافع الرٌان عري رسمها  
دمن تجرم بعد عهد أنٌسها  

رزفت مرابٌع النجوم وصانها  
من كل سارٌة و ؼاد مدجن  

فعال فروع األٌهقان و أطفلت  

و العٌن ساكنة على أطالبها  
و جال السٌول عن الطلول كؤنها  

أو رجع واشمة أسؾ نإورها  

 فوقفت أسؤلها ، و كٌؾ سوالنا 
 

بمنى تؤبد ؼولها فرجامها   
خلقا كما ضمن الوحً سالمها  
حجاج خلون حاللها و حرامها  

و دق الرواعد جودها فرهامها  
و عشٌة متجاوب إرزامها  

بالجلهتٌن ظباإها و نعامها  

عوذا تؤجل بالفضاء بهامها  
زبر تجد متونها أفالمها  

كفقا تعرض فوقهن وشامها  

 صما خوالد ما ٌبٌن كالمها 

 
: تؤبد/ 2موضع ٌحمً ضربة ؼٌر منى الذي فً الحرم، : منى/ 1: شرح المفردات

أماكن ٌندفع عنها الماء من الربى : المدافع/ 4جببلن، : الؽول والرجام/ 3توحش، 
/ 8اللقاء نم، : العهد/ 7التكمل واالنقطاع، : التجرم/ 6جبل، : الرٌان/ 5واألخٌاؾ، 

/ 9األنواع الربٌعٌة وهً المنازل التً تحلها الشمس فً فصل الربٌع، : مرابٌع النجوم
: الرواعد/ 12المطر التام العام، : الجود/ 11المطرة، : الودق/ 10اإلصابة، : الصوب

/ 14جمع رهمة وهً المطرة التً فٌها لٌن، : الرهام والرهم/ 13ذوات الرعد، 
وقد أدجن : الملبس آفاق السماء، نقول: المدجن/ 15السحابة الممطرة لٌبل، : السارٌة
ضرب : األٌهقان/ 17أرزمت الناقة إذا رؼت، : التصوٌت، نقول: اإلرزام/ 16الؽٌم، 

الطبلء / 19صارت ذات أطفال، : أطفلت/ 18من النبت وهو الجرجٌر البري، 
الحدٌثات : العوذ/ 20ولد الوحش حٌن ٌولد إلى أن ٌؤتً علٌه شهر، : وجمعه أطبلء

أوالد الضؤن إذا انفردت، : البهام/ 22الصحراء، : الفضاء/ 21عابذ، : النتاج، الواحدة
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/ 26جمع زبور وهو الكتاب، : الزبر/ 25جمع طلل، : الطلول/ 24كشؾ، : جبل/ 23
.  الذر: اإلسفاؾ

و عربت وكان الجمٌع فؤبكروا  
شؤفتك ظعن الحً حٌن تحملوا  

من كل محفوؾ ٌظل عصٌه  

زجال  كؤن نعاج توضح فوقها  
حفزت وزاٌلها السراب كانها  

بل ما تذكر من نوار و قد نؤت  

مرٌة حلت بفٌد و جاورت  
بمشارق الجبلٌن أو بمحجر  

فصوابق إن أٌمنت فمظنة  

فاقطع لبانة من تعرض وصله  
و أحب المجامل بالجزٌل و صرمه  

بطلٌح أسفار تركن بقٌة  

و إذا تؽالى لحمها و تحسرت  
فلها هباب فً الزمام كؤنها  

أو تلمع و سقت ألحقب الحه  

ٌعلو بها حدب اإلكام مستحج  
بؤحزة الثلبوت ٌربؤ فوقها  

حتى إذا سلخا جمادى ستة  

رجعا بؤمرهما إلى ذي مرة  
و رمى دوابرها السفا و تهٌجت  

فتنازعها سبطا ٌطٌر ظالله  

مشمولة ؼلثت بنابت عرفج  
فمضى و قدمها و كانت عادة  

فتوسطا عرض السري و صدعا  

محفوفة وسط الٌراع ٌظلها  
أفتلك أم وحشٌة مسبوعة  

خنساء ضٌعت الفرٌر فلم برم  

لمعفر فهد تنازع شلوه  
صادفن منها ؼرة فؤصبنها  

بانت و أسبل واكؾ من دٌمة  

ٌعلو طرٌفة متنها متواتر  
تجتاؾ أصال قالصا متنبذا  

و تضٌا فً وجه الظالم منٌرة  

حتى إذا انحسر الظالم و أسفرت  
علمت تردد فً نهاء صعابد  

حتى إذا ٌبست و أسحق خالق  

فتوجست رز األنٌس فراعها  
فؽدت كال الفرجٌن تحسب أنه  
حتى إذا ٌبس الرماة و أرسلوا  

فلحقن و اعتركت لها مدرٌة  

منها وؼودر نإٌها وثمامها   
فتنكسوا قطنا تصر خٌامها  

زوج علٌه كلة و قرامها  

وظباء وجرة عطفا أرآمها  
كؤنها أجزابٌشة أثلها و رضامها  

و تقطعت أسبابها و رمامها  

أهل الحجاز فؤٌن منك مرامها  
فتضمنتها فردة فرخامها  

فٌها وحاؾ القهر أو طلخامها  

و لشر واصل خلة صرامها  
باق إذا ظلعت و زاغ قوامها  

منها فؤحنق صلبها و سنامها  

و تقطعت بعد الكالل خدامها  
صهباء خؾ مع الجنوب جهامها  
طرد الفحول و ضربها و كدامها  

قد رابه عصٌانها و وحامها  
قفر المراقب أخوفها آرامها  
جزآ فطال صٌامه و صٌامها  

حصد و نجح رٌمة إبرامها  
رٌح المصاٌؾ سومها و سهامها  

كدخان مشعلة ٌثب ضرامها  

كدخان نار ساطع أسنامها  
منه إذا هً عردت إقدامها  
مسجورة متجاورا قالمها  

منه مصرع ؼابة و قٌامها  
خذلت وهادٌة الصوار قوامها  

عرض الشقابق طوفها و بؽامها  

ؼبس كواسب ال ٌمن طعامها  
إن المناٌا ال تطٌش سهامها  

ٌروي الخمابل دابما تسجامها  

فً لٌلة كفر النجوم ؼمامها  
بعجوب أنقاء ٌمٌل هٌامها  

كجامنة البحري سل نظامها  

بكرت تزل عن الثرى أزالمها  
سبعا تإاما كامال أٌامها  

لم ٌبله إرضاعها و فطامها  

عن ظهر ؼٌب و األنٌس سقامها  
مولى المخافة خلفها و أمامها  
ؼصفا دواجن قافال أعصامها  

كالسمهرٌة حدها و تمامها  
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لتذودهن و أٌقنت إن لم تذد  

فتقصدت منها كساب فضرجت  
فبتلك إذا رقص اللوامع بالضحى  

اقضى اللبانة ال افرط رٌبة  

و لم تكن تدري نوار بؤننً  
تراك أمكنة إذا لم أرضها  

بل أنت ال تدرٌن كم من لٌلة  

قد بت سامرها و ؼاٌة تؤجر  
أؼلً السباء بكل أدكن عانق  
بصبوح صافٌة وجذت كربنة  

بادرت حاجتها الدجاج بسحرة  

و ؼداة رٌح قد وزعت وفرة  
و لقد حمٌت الحً تحمل شكتً  

فطوت مرتقبا على ذي هبوة  

حتى إذا ألقت ٌدا فً كافر  
أسهلت و انتصبت كجذع منٌفة  

رفعتها طرد النعام وشله  

فلقت رحالتها و أسبل نحرها  
ترقى و قطعن فً العنان و تنتحً  

و كثٌرة ؼرباإها مجهولة  

ؼلب تشذر بالدخول كؤنها  
أنكرت باطلها و بإت بحقها  

و جزور أٌسار دعوت لحتفها  

أدعو بهن لعاقر أو مطفل  
فالضٌؾ و الجار الجنٌب كؤنما  

تؤوي إلى األطناب كل رذٌة  

و ٌكللون إذا الرٌاح تناوحت  
إنا إذا التقت المجامع لم ٌزل  
و مقسم ٌعطً العشٌرة حقها  

فضال و ذو كرم ٌعٌن عم الندى  
من معشر سنت لهم آباإهم  
ال ٌطبعون و ال ٌبور فعالهم  

فاقنع بما قسم الملٌك فإنما  
و إذا األمانة قسمت فً معشر  

فبنى لنا بٌتا رفٌعا سمكه  

و هم السعادة إذا العشٌرة أفظعت  
و هو ربٌع للمجاور فٌهم  

 و هم العشٌرة أن ٌبطا حاسد 
 
 

أن قد أحم من الحتوؾ حمامها  

بدم و ؼودر فً المكر مخامها  
و اجتلب أردٌة السراب إكامها  

أو أن ٌلوم بحاجة لوامها  

وصال عقد حبابل جذامها  
أو ٌعتق بعض النفوس حمامها  

طلق لذٌذ لهوها و ندامها  

وافٌت إذ رفعت و عز مدامها  
أو جونة قدحت و فض ختامها  

بموتر تؤتاله إبهامها  
ألعل منها حٌن هب نٌامها  

قد أصبحت بٌد الشمال زمامها  
قرط وشاحً إذ ؼدوت لجامها  

حرج إلى أعالمهن قتامها  

و أجن عورات الثؽور ظالمها  
جرداء ٌحصر دونها جرامها  

حتى إذا سخنت و خؾ عظامها  

و ابتل من زبد الحمٌم جزامها  
ورد الحمامة إذ أجد حمامها  

ترجى نوافلها و ٌخشى ذامها  

جن البدي رواسٌا أقدامها  
عمدي و لم ٌفخر علً كرامها  

بمؽالق متشابه أجسامها  

بذلت لجٌران الجمٌع لحامها  
هبطا تبالة مخصبا أهضامها  

مثب البلٌة قالص أهدامها  

خلجا تمد شوارعا أبتامها  
منا لزاز عظٌمة جشامها  

و مؽذمر لحوقها هضامها  

سمح كسوؾ رؼابب ؼنامها  
و لكل قوم سنة و إمامها  

إذ ال ٌمٌل مع الهوى أحالمها  

قسم الخالبق بٌننا عالمها  
أوفى بؤوفر حظنا قسامها  

فسما إلٌه كهلها و ؼالمها  

و هم فوارسها و هم حكامها  
و المرمالت إذا تطاول عامها  

 أو أن ٌمٌل مع العدو لبامها 
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/ 28صماء، : أصم والواحدة: الصبلب، والواحد: الصم/ 27: شرح ؼرٌب المفردات
تركته وخلفته، ومنه الؽدٌر ألنه : الترك، ؼادرته الشًء: المؽادرة/ 29بوالق، : خوالد

نهٌر ٌحفر حول البٌت لٌنصب إلٌه الماء من : النإى/ 30ماء تركه السٌل وخلفه، 
ضرب : الثمام/ 31البٌت، والجمع نإى وأنآء وتقلب آناء مثل أبآر وآبار وأرآء وآراء 

صوت الباب والرحل وؼٌر ذلك، : الصرٌر/ 32من الشجر رخو ٌسد به خلل البٌت، 
/ 35القرم، : الستر، والجمع: القرام/ 34الستر الرقٌق، والجمع الكلل، : الكلة/ 33

جمع الربم وهو الظبً الخالص : األرام/ 36الجماعات، والواحدة زجلة، : الزجل
 / 39جمع جزع وهو منعطؾ الوادي، : األجزاع/ 38الدفع، : الحفر/ 37البٌاض، 

: الحجارة العظام، الواحدة: الرضام/ 40شجر ٌشبه الطرفاء إال أنه أعظم منها، : األتل
جمع رمة وهً قطعة من : الرمام/ 42البعد، : النؤي/ 41رضم، : رضمة، والجنس

جبل منفرد عن سابر الجبال سمً بها النفرادها عن : فردة/ 43الحبل خلقة ضعٌفة، 
الخلة : المودة/ 46الحاجة، : اللبانة/ 45أرض متصلة بفردة، : رخام/ 44الجبال، 

القطاع، فعال من الصرم وهو : الصرام/ 47المتناهٌة والخلٌل والخل والخلة واحد، 
: المجامل/ 48إذا أعطٌته إٌاه، : صرم ٌصرم حبوته بكذا أحبوه حباء: القطع، والفعل

الكمال والتمام، وأصله الضخم والؽلظ، : الجزالة/ 49المصانع، وٌروى المحامل، 
/ 52الظلع ؼمز فً الدوات، / 51القطٌعة، : الصرم/ 50جزل ٌجزل، : والفعل
المعًٌ، وقد طلحت البعٌر : الطلح والطلٌح/ 53اإلمالة، : المٌل، واإلزاؼة: المزٌػ

ارتفع إلى رإوس العظام، من الؽبلء وهو : تؽالى لحمها/ 54أعٌٌته، : أطلحه طلحا
: الهباب/ 56جمع خدم، والخدم جمع خدمة وهً سٌور، : الخدام/ 55االرتفاع، 
 / 59السحاب الذي قد أراق ماءه، : الجهام/ 58الحمراء، : الصهباء/ 57النشاط، 

البعٌر الذي فً وركٌه : الحقب/ 60أشرق طبٌاها باللبن، : ألمعت األتان فهً ملمع
ٌجوز أن ٌكون بمنزلة الكدم وهو العض، وأن : الكدام/ 61بٌاض أو فً خاصرتٌه، 

ٌجوز أن ٌكون بمنزلة العذم وهو : العذام/ 62ٌكون بمنزلة المكادمة وهً المعاضة، 
جمع أكم، وكذلك : اإلكام/ 63العض، أو أن ٌكون بمنزلة المعاذمة وهً المعاضة، 

ما احدودب منها، : حدبها/ 64األكمة، وٌجمع اآلكام على األكم، : اآلكام واألكم، جمع
: الوحام والوحم/ 66مبالؽة السحج، : القشر والخدش العنٌؾ، والتسحٌج: السحج/ 65

األحزة، جمع حزٌز / 67اشتهاء الحبلى الشًء، والفعل وحمت توحم، و تاحم وتٌحم، 
جمع مرقبة وهو : المراقب/ 69الخالً والجمع القفار، : القفر/ 68وهو مثل القؾ، 

: اآلرام/ 70الموضع الذي ٌقوم علٌه الرقٌب، وٌرٌد بالمراقب األماكن المرتفعة، 
: المرة/ 72اإلمساك فً كبلم العرب، : الصٌام/ 71أرم، : أعبلم الطرٌق، الواحد

حصد : المحكم، والفعل: الحصد/ 73المرر، وأصلها قوة القتل، : القوة، والجمع
العزٌمة التً صرمها صاحبها : الصرٌمة/ 74ٌحصد، وقد أحصدت الشًء، أحكمته، 

/ 76اإلحكام، : اإلبرام/ 75الصرابم، : عن سابر عزابمه بالجد فً إمضابها، والجمع
/ 78شوك البهمً وهو ضرب من الشوك، : السقا/ 77مواخٌر الحوافر، : الدوابر
الممتد : السبط/ 80شدة الحر، : السهام/ 79سام ٌسوم، : المرور، والفعل: السوم

/ 81ضرمة، : ضرم، وواحد الضرم: رقاق الحطب، واحدها: الضرام/ 81الطوٌل، 



 Page 66 رسالة األرٌب
 

الخلط، والفعل ؼلث ٌؽلث، : الؽلث والعلث/ 82هبت علٌها رٌح الشمال، : مشمولة
جمع سنام وهو : األسنام/ 84ضرب من الشجر، : العرفج/ 83بالؽٌن وبالعٌن جمٌعا، 

النهر : السري/ 87الناحٌة، : العرض/ 86الجبن والتؤخر، : التعرٌد/ 85االرتفاع، 
الملء، أي عٌنا : السجر/ 89التشقٌق، : التصدٌع/ 88األسرٌة، : الصؽٌر، والجمع

األجمة، : الؽابة/ 92القصب، : البراع/ 91ضرب من النبت، : القبلم/ 90مسجورة، 
المتقدمة : الهادٌة/ 94أصابها السبع بافتراس ولدها، : مسبوعة/ 93الؽاب، : والجمع

القطٌع من بقر : الصوار والصٌار/ 95والمتقدم أٌضا، فتكون التاء إذا للمبالؽة، 
ولد البقرة : الفرٌر/ 97تؤخر فً األرنبة، : الخنس/ 96الوحش، والجمع الصٌران، 

/ 99البراح، والفعل رام ٌرٌم، : الرٌم/ 98الوحشٌة، والجمع فرار على ؼٌر قٌاس، 
صوت رقٌق، : البؽام/ 100جمع شقٌقة وهً أرض صلبة بٌن رملتٌن، : الشقابق

العفو، : الشلو/ 102اإللقاء على العفر وهو أدٌم األرض، : العفر والتعفٌر/ 101
: جمع أؼبس وؼبساء، والؽبسة: الؽبس/ 103األشبلء، : هو بقٌة الجسد، والجمع: وقٌل

ولهم أجر }:من ٌمن، ومنه قوله تعالى: القطع، والفعل: المن/ 104لون كلون الرماد، 
ومنه سمً الؽبار منٌنا النقطاع بعض أجزابه عن بعض، والدهر والمنٌة  {ؼٌر ممنون

االنحراؾ : الطٌش/ 106الؽفلة، : الؽرة/ 105منونا لقطعهما أعمار الناس وؼٌرهم، 
/ 108وكؾ ٌكؾ أي قطر، : الوكؾ والوكفان واحد، والفعل منهما/ 107والعدول، 

مطرة تدوم، وأقلها نصؾ ٌوم ولٌلة، والجمع الدٌم، وقد دومت السحاب إذا كان : الدٌمة
مطرها دٌمة، وأصل دٌمة دومة فقلبت الواو ٌاء النكسار ما قبلها ثم قلبت فً الدٌم 

جمع خمٌلة وهً رملة ذات نبت عند : الخمابل/ 109حمبل على القلب فً الواحد، 
فً : التسجام/ 110هً أرض ذات شجر، : األكثر من األبمة، وقال جماعة، منهم

سجم الدمع وؼٌره، ٌسجمه سجما، فسجم هو ٌسجم : معنى السجم أو السجوم، ٌقال
: الكفر/ 112خط من ذنبها إلى عنقها، : طرٌقة المتن/ 111سجوما أي صبه فانصب، 

الدخول فً جوؾ الشًء، وٌروى تجتاب، بالباء، : االجتٌاؾ/ 113التؽطٌة والستر، 
أصل الذنب، : العجب/ 115التنحً من النبذة وهً الناحٌة، : التنبذ/ 114أي تلبس، 

: نقوان ونقٌان، والجمع: الكثٌب من الرمل، والتثنٌة: النقا/ 116العجوب، : والجمع
الجمان / 118ما ال تماسك به من الرمل، وأصلها من هام ٌهٌم، : الهٌام/ 117أنقاء، 

/ 120االنكشاؾ واالنجبلء، : االنحسار/ 119درة مصوؼة من الفضة، : والجمانة
أي : هو العبد زلمة: القد، ومنه قولهم: اإلضاءة إذا لزم األزالم زلم، والزلمة: اإلسفار

االنهماك فً الجزع والضجر، وٌروى تلبد أي تتحٌر : العله والهلع/ 121قده قد العبد، 
بفتح النون وكسرها، وهما الؽدٌر وكذلك : جمع نهً ونهً: النهاء/ 122وتتعمه، 
/ 125الخلق، : األخبلق، والسحق: اإلسحاق/ 124جمع تإم، : التإام/ 123اإلنهاء، 

األنٌس واإلنس / 127الصوت الخفً، : الرز/ 126الضرع الممتلا لبنا، : الخالق
: والفعل: السقام والسقم واحد/ 129أفزعها، : راعها /128واألناس والناس واحد، 

موضع المخافة، والفرج ما بٌن قوابم الدواب، : الفرج /130سقٌم، : سقم ٌسقم، والنعت
المسترخٌة اآلذان، : الؽضؾ من الكبلب/ 131فٌما بٌن الٌدٌن فرج، فروج، 

كلب أؼضؾ وكلبة ؼضفاء، وهو مستعمل فً ؼٌر : استرخاء األذن، ٌقال: والؽضؾ
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بطونها، وقٌل، بل : أعصامها/ 133الٌبس، : القفول/ 132الكبلب استعماله فٌها، 
أي : عكر واعتكر/ 134سواجٌرها وهً قبلبدها من الحدٌد والجلود وؼٌر ذلك، 

: الحتؾ/ 137القرب، : اإلحمام واإلجمام/ 136الكؾ والرد، : الذود/ 135عطؾ، 
احم كذا أي : تقدٌر الموت، ٌقال: الحمام/ 138قضاء الموت، وٌسمى الهبلك حتفا، 

جمع الحبالة وهً : الحبابل/ 141التهمة، : الرٌبة/ 140الحاجة، : اللبانة/ 139قدر، 
القطع، والفعل جذم ٌجذم، والجذام مبالؽة : الجذم/ 142مستعارة للعهد والمودة هنا، 

جمع ندٌم : الندام/ 144ساكنة ال حر فٌها وال قر، : لٌلة طلق وطلقة/ 143الجاذم، 
وافٌت / 145مثل كرام فً جمع كرٌم، والندام أٌضا المنادمة مثل الجدال والمجادلة، 

 أؼلٌت/ 147اشترٌتها، : سبؤت الخمر، أسبإها سبؤ وسباء/ 146أتٌته، : المكان
الذي فٌه دكنة، : األدكن/ 148اشترٌته ؼالٌا وصٌرته ؼالٌا ووجدته ؼالٌا، : الشًء

الخاتم والخاتام والخٌتام والختام / 151الكسر،  :الفض/ 150السوداء، : الجونة/ 149
المعالجة، : االبتٌال/ 153الجارٌة العوادة، والجمع الكرابن، : الكرٌنة/ 152واحد، 
الفرس المتقدمة : الفرط/ 156السبلح، : الشكة/ 155البرد، : القرة والقر/ 154

المكان : الوشاح واألشاح بمعنى والجمع الوشح، المرتقب/ 157السرٌعة الخفٌفة، 
الضٌق : الحرج/ 159الؽبرة، : الهبوة/ 158المرتفع الذي ٌقوم علٌه الرقٌب وقد تقدم، 

اللٌل سمً : الكافر /162الؽبار، : القتام/ 161الجبال والراٌات، : العبلم/ 160 جدا،
: الثؽر/ 164الستر أٌضا، : األجنان/ 163الستر، : به لكفره األشٌاء أي لستره، والكفر

: الجرداء/ 166العالٌة الطوٌلة، : المنٌفة/ 165الثؽور، : موضع المخافة، والجمع
ضٌق الصدر، : الحصر/ 167القلٌلة السعؾ واللٌؾ، مستعارة من الجرداء من الخٌل، 

جمع الجارم وهو الذي ٌجرم النخل أي ٌقطع : الجرام/ 168حصر ٌحصر، : والفعل
والشل / 170الطرد والطرد، بفتح الراء وتسكٌنها لؽتان جٌدتان، / 169حمله، 

رقً ٌرقً / 173العرق، : الحمٌم/ 172أمطر، : أسبل/ 171، الطرد أٌضا: والشلل
ذوات األطواق من : الحمام/ 175االعتماد، : االنتحاء/ 174صعد وعبل، : رقٌا

: الذٌم والذام/ 176الطٌر، واحدتها حمامة وتجمع على الحمامات والحمابم أٌضا، 
األحقاد : الذحول/ 179التهدد، : التشذر/ 178الؽبلظ األعناق، : الؽلب/ 177العٌب، 

أقر به، ومنه قولهم فً : باء بكذا/ 181الثوابت، : الرواسً/ 180والواحد ذحل، 
صاحب ٌسر وهو صاحب المٌسر، : األٌسار/ 182أبوء لك بالنعمة أي أقر  : الدعاء
التً ال : العاقر/ 184ألن بها ٌؽلق الخطر،  سهام المٌسر، سمٌت بها: المؽالق/ 183
: الجنٌب/ 187جمع لحم، : اللحام/ 186التً معها ولدها، : المطفل/ 185تلد، 

/ 189المطمبن من األرض، والجمع األهضام والهضوم، : الهضم/ 188الؽرٌب، 
الناقة التً ترذي فً السفر، أي : الرذٌة/ 190حبال الموت، واحدها طنب، : األطناب

: األهدام/ 191للفقٌرة البلٌة،  الرذاٌا، استعارها: تخلؾ لفرط هزالها وكبللها، والجمع
تقابلت، : تناوحت/ 193قصرها، : قلوصها/ 192هدم، : األخبلق من الثٌاب، واحدها

: الخلج/ 194أي متقاببلن، ومنه النوابح لتقابلهن، : الجببلن متناوحان: ومنه قولهم
/ 195الجذب، : جمع خلٌج وهو نهر صؽٌر ٌخلج من نهر كبٌر أو من بحر، والخلج

ٌصلح ألن : رجل لزاز الخصوم/ 197خاضه، : شرع فً الماء/ 196تزاد، : تمد
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التؽذمر / 198ٌلزبهم أي ٌقرن بهم لٌقهرهم، ومنه لزاز الباب ولزاز الجدار، 
الجود، : الندى/ 200الكسر والظلم، : الهضم/ 199التؽضب مع همهمة، : والتؽذمرة

جمع الرؼٌبة وهً ما رؼب فٌه : الرؼابب/ 201ندى ٌندى ندى، ورجل ند، : والفعل
/ 203الؽانم،  مبالؽة: الؽنام/ 202من علق نفٌس أو خصلة شرٌفة أو ؼٌرهما، 

الفساد والهبلك، : البوار/ 204طبع ٌطبع، : تدنس العرض وتلطخه، والفعل: الطبع
: أرمل القوم/ 207أصٌبت بؤمر فظٌع، : أفظعت/ 206جمع الساعً، : السعاة/ 205

.        إذا نفدت أزوادهم
 
 

: معلقة عمرو بن كلثوم/ 5                
هو أبو عباد عمرو بن كلثوم الثعلبً، وأمه لٌلى بنت المهلهل، كان أعز 

الناس وأكثر العرب ترفعا، ساد قومه وهو فً الخامسة عشرة من عمره، 
ومعلقته هً الخامسة فً المعلقات، أنشؤ قسما منها بحضرة الملك عمرو بن 

هند وعنده الوفود من قبٌلتً تؽلب وبكر، وكان ٌربس التؽلبٌٌن عمرو بن 
كلثوم وٌربس البكرٌٌن النعمان بن هرم الٌشكري وسبب هذا االجتماع بٌن 

عمرو بن هند أن الملك المنذر، والد عمرو كان قد أصلح بٌن عشٌرتً بكر 
وتؽلب بعد حرب البسوس التً دامت أربعٌن سنة، ولكنه خشً أن تعودا 

إلى الحرب فؤخذ منهما مابة ؼبلم رهابن حتى إذا اعتدت إحداهما على 
وقد سار عمر على خطة أبٌه فً هذا االرتهان، . األخرى أقاد من الرهابن

وذات ٌوم سٌر الملك ركبا من تؽلب وبكر إلى جبال طًء، فؤجلى البكرٌون 
فؽضب . التؽلبٌٌن عن الماء ودفعوهم إلى مفازة فتاهوا فٌها وماتوا عطشا

بنو تؽلب وطلبوا دٌات أبنابهم فؤبت بكر دفعها فاحتكموا إلى عمرو بن هند، 
ولما كان ٌوم التقاضً انتدبت تؽلب شاعرها وسٌدها عمرو بن كلثوم للدفاع 

عنها، وانتدبت بكر أحد أشرافها النعمان بن هرم، وكان عمرو بن هند 
ٌفضل التؽلبٌٌن على البكرٌٌن، فوقع جدال بٌنه وبٌن النعمان ؼضب له 
الملك فطرد النعمان وأنشد عمرو بن كلثوم قسما من معلقته، أما القسم 

الثانً فقد زاده علٌها بعد قتل عمرو بن هند على إثر محاولة أم الملك أن 

تستخم لٌلى أم عمرو بن كلثوم فتبدى أن لمعلقته قٌمة تارٌخٌة رؼم ما 
:  اشتملت علٌه من خمرٌات وؼزل

أال هبً بصحنك فاصبحٌنا  
مشعشعة كان الحص فٌها  
تجور بذي اللبانة عن هوا  

ترى اللحز الشحٌح إذا أمرت  
صبنت الكؤس عنا أم عمرو  

و ال تبقً خمور  األندرٌنا   
إذا ما الماء خالطها سخٌنا  

إذا ما ذاقها حتى ٌلٌنا  

عله لماله فٌها مهٌنا  
و كان الكؤس مجراها الٌمٌنا  
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و ما شر الثالثة أم عمرو  
و كؤس قد شربت ببعلبك  

و إنا سوؾ تدركنا المناٌا  

قفً قبل التفرق ٌا ظعٌنا  
قفً نسؤلك هل أحدثت صرما  

 
 

بصاحبك الذي ال تصبحٌنا  
و أخرى فً دمشق و قاصرٌنا  

مقدرة لنا و مقدرٌنا  

تخبرك الٌقن و تخبرٌنا  
لوشك البٌن أم خنت األمٌنا     

 
 
  

من شعشعت الشراب إذا : مشعشعة / 2قرى بالشام، : األندرٌنا / 1: شرح الكلمات
: سخٌنا / 4الورس نبات له نوار أحمر ٌشبه الزعفران، : الحص / 3مزجته بالماء، 

الصرؾ، : الصبن / 7البخٌل، : الشحٌح / 6الضٌق الصدر، : اللحز / 5الحار، 
. السرعة :الوشك / 9القطٌعة، : الصرم / 8صبن ٌصبن، : والفعل

بٌوم كرٌهة ضربا و طعنا  

و إن ؼدا و إن الٌوم رهن  
ترٌك إذا على خالء  

ذراعً ؼٌطل أدماء بكر  

و ثدٌا مثل حق العاج رخصا  
و متنى لدنة سمقت و طالت  
و مؤكعة ٌضٌق الباب عنها  

و سارٌتً بلنط أو رخام  
فما وجدت كوجدي أم سقب  
و ال شمطاء لم ٌترك شقاها  
تذكرت الصبا و اشتقت لما  

فؤعرضت الٌمامة و اشمخرت  
أبا هند فال تعجل علٌنا  
بؤنا نورد الراٌات بٌضا  

و أٌام لنا ؼر طوال  
و سٌد معشر قد توجوه  
تركنا الخٌل عاكفة علٌه  

و أنزلنا البٌوت بذي طلوح  
و قد هرت كالب الحً منا  
متى تنقل إلى قوم رحانا  

ٌكون ثقالها شرقً نجد  
نزلتم منزل األضٌاؾ منا  

قرٌناكم فعجلنا قراكم  

نعم أناسنا و نعؾ عنهم  
نطاعن ما تراخى الناس عنا  

أقر به موالٌك العٌونا   
و بعد ؼد بما ال تعلمٌنا  

و قد أمنت عٌون الكاشحٌن  

هجان اللون لم تقرأ جنٌنا  
حصانا من أكؾ الالمسٌنا  

روادفها تنوء بنا و لٌنا  

و كشحا قد جنٌت به جنونا  
ٌرن خشاش جلٌهما رنٌنا  

أضلته فرجعت الحنٌنا  

لها من تسعة إال جنٌنا  
رأٌت حمولها  أصال حدٌنا  

كؤسٌاؾ بؤٌدي مصلتٌنا  

و انظرنا نخبرك الٌقٌنا  
و نصدرهن حمرا قد روٌنا  
عصٌنا الملك فٌها أن ندٌنا  

بتاج الملك ٌحمً المحجرٌنا  
مقلدة أعنتها صفونا  

إلى الشامات تنفً الموعدٌنا  

و شذبنا قتادة من ٌلٌنا  
ٌكونوا فً اللقاء لها طحٌنا  
و لهوتها قضاعة أجمعٌنا  

فؤعجلنا القرى أن تشتمونا  
قبٌل الصبح مرداة طحونا  
و نحمل عنهم ما حملونا  

و نضرب بالسٌوؾ إذا ؼشٌنا  
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بسمر من قنا الخطى لدن  
كؤن جماجم األبطال فٌها  

تشق بها رإوس القوم شقا  

و إن الضؽن بعد الضؽن ٌبدو  
ورثنا المجد قد علمت معد  

و نحن إذا عماد الحً خرت  

نجذ رإوسهم فً ؼٌر بر  
كؤن سٌوفها منا و منهم  

كؤن ثٌابنا منا و منهم  

إذا ما عً باإلسناؾ حً  
نصبنا مثل رهوة ذات حد  
بشبان ٌرون القتل مجدا  

حدٌا الناس كلهم جمٌعا  
فؤما ٌوم خشٌتنا علٌهم  

و أنا ٌوم ال نخشى علٌهم  

برأس من بنً جشم بن بكر  
أال ال ٌعلم األقوام أنا  

أال ال ٌجهلن أحد علٌنا  

بؤي مشٌبة عمرو بن هند  
بؤي مشٌبة عمرو بن هند  

تهددنا و أوعدنا روٌدا  

فإن قناتنا ٌا عمرو أعٌت  
إذا عض الثقاؾ بها اشمؤزت  

عشوزنة إذا انقلبت أرنت  

فهل حدثت فً جشم بن بكر  
ورثنا مجد علقمة بن سٌؾ  
ورثت مهلهال و الخٌر منه  

و عتابا و كلثوما جمٌعا  

و ذا السٌر الذي حدثت عنه 
 و مبنا قبله الساعً كلٌب  

متى نعقد قرٌنتنا بحبل  

و توجد نحن أمنعهم ذمارا  
و نحن ؼداة أوقد فً خزازى  
و نحن الحابسون بذي أراطى  

و نحن الحاكمون إذا أطعنا  
و نحن التاركون لما سخطنا  

و كنا األٌمنٌن إذا التقٌنا  

فصالوا صولة فٌمن ٌلٌهم  
فآبوا بالنهاب و بالسباٌا  

إلٌكم ٌا بنً بكر إلٌكم  

ألما تعلموا منا و منكم  
علٌنا البٌض و الٌلب الٌمانً  

ذوابل أو بٌض ٌختلٌنا  

و سوق باألماعز ٌرتمٌنا  
و تختلب الرقاب فتختلٌنا  

علٌك و ٌخرج الداء الدفٌنا  

نطاعن دونه حتى ٌبٌنا  
عن األحفاض نمنع من ٌلٌنا  

فما ٌدرون ماذا بتقونا  

مخارٌق بؤٌدي العبٌنا  
خضٌن بؤرجوان أو طلبنا  

من الهول المشبه أن ٌكونا  
محافظة و كنا السابقٌنا  

و شٌب فً الحروب مجربٌنا  
مقارعة بٌنهم عن بنٌنا  

فتصبح خٌلنا عصبا ثبٌنا  

فنمعن ؼارة متلببٌنا  
ندق به السهولة و الحزونا  

تضعضعنا و أنا قد ونٌنا  

فنجهل فوق جهل الجاهلٌنا  
نكون لقٌلكم فٌها قطٌنا  

نطٌع بنا الوشاة و تزدرٌنا  

متى كنا ألمك مقتوٌنا  
على األعداء قبلك أن تلٌنا  

و ولته عشوزنة زبونا  

تشج قفا المثقؾ و الجٌنا  
بنقص فً خطوب األولٌنا  

أباح لنا حصون المجد دٌنا  

زهٌرا نعم ذخر الذاخرٌنا  
بهم نلنا تراث األكرمٌنا  

به نحمى و نحمً المحجرٌنا  

فؤي المجد إال قد ولٌنا  
تجذ الحبل أو نقص القرٌنا  
و أوفاهم إذا عقدوا ٌمٌنا  

رفدنا فوق رفد الرافدٌنا  
تسؾ الجلة الخور الدرٌنا  

و نحن العازمون إذا عصٌنا  

و نحن اآلخذون لما رضٌنا  
و كان األٌسرٌن بنو أبٌنا  
و صلنا صولة فٌمن ٌلٌنا  

و أبنا بالملوك مصفدٌنا  
ألما تعرفوا منا الٌقٌنا  
كتابب ٌطعن و ٌرتمٌنا  

و أسٌاؾ ٌقمن و ٌنحنٌنا  
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علٌنا كل سابؽة دالص  
إذا وضعت عن األبطال ٌوما  

كؤن ؼضونهن متون ؼدر  

و تحملنا ؼداة الروع جرد  
وردن دوارعا و خرجنا شعثا  

ورثناهن عن آباء صدق  

على آثارنا بٌض حسان  
أخذن على بعولتهن عهدا  

لٌستلٌن أفراسا و بٌضا  

ترانا بارزٌن و كل حً  
إذا ما رحن ٌمشٌن الهوٌنا  
ٌفتن جٌادنا و ٌقلن لستم  

ظعابن من بنً جشم بن بكر  
و ما منع الظعابن مثل ضرب  

كؤن السٌوؾ مسلسالت  

ٌدهدون الرإوس كما تدهدي  
و قد علم القبابل من معد  
بؤنا المطعمون إذا قدرنا  

و أنا المانعون لما أردنا  
و أنا التاركون إذا سخطنا  
و أنا العاصون إذا أطعنا  

و نشرب إن وردنا الماء صفوا  
أال أبلػ بنً الطماح عنا  

إذا ما الملك سام الناس خسفا  

مألنا البر حتى ضاق عنا  
إذا بلػ الفطام لنا صبً  

 
 

ترى فوق النطاق لها ؼضونا  

رأٌت لها جلود القوم جونا  
تصفقها الرٌاح إذا جرٌنا  
عرفن لنا نقابذ و افتلٌنا  

كؤمثال الرصابع قد بلٌنا  
و نورثها إذا متنا بنٌنا  

نحاذر أن تقسم أو تهونا  

إذا القوا كتابب معلمٌنا  
و أسرى فً الحدٌد مقرنٌنا  

قد اتخذوا مخافتنا قرٌنا  
كما اضطربت متون الشاربٌنا  

بعولتنا إذا لم تمنعونا  
خلطن بمٌسم حسبا ودٌنا  
ترى منه السوابد كالقلٌنا  

ولدنا الناس طرا أجمعٌنا  
حزاورة بؤبطحها الكرٌنا  

إذا قبب بؤبطحها بنٌنا  

و أنا النازلون بحٌث شٌنا  
و أنا اآلخذون إذا رضٌنا  

و أنا العازمون إذا عصٌنا  

و ٌشرب ؼٌرنا كدرا و طٌنا  
و دعمٌا فكٌؾ وجدتمونا  

أبٌنا أن نقر الذل فٌنا  

و ماء البحر نملوه سفٌنا  
تخر له الجبابر ساجدٌنا  

 

 
الكرابه، سمٌت بها : من أسماء الحرب، والجمع: الكرٌهة/ 10 :شرح ؼرٌب الكلمات 

النطٌحة : ألن النفوس تكرهها، وإنما لحقتها التاء ألنها أخرجت مخرج األسماء مثل
المضمر العداوة فً كشحه، وخصت العرب الكشح بالعداوة : الكاشح/ 11والذبٌحة، 

: العٌطل/ 12ألنه موضع الكبد، والعداوة عندهم تكون فً الكبد، وقٌل ؼٌر ذلك، 
/ 15رعت ربٌعا، : تربعت/ 14البٌضاء منها، : األدماء/ 13الطوٌلة العنق من النوق، 

جمع جرعة وهً : الجرع/ 16جمع األجرع وهو المكان الذي فٌه جرع، : األجارع
جمع متن وهو الظهر من األرض، : المتون/ 17دعص من الرمل ؼٌر منبت شٌبا، 

األبٌض الخالص البٌاض، ٌستوي الواحد والتثنٌة والجمع وٌنعت به : الهجان/ 18
/ 20أي لم تضم فً رحمها ولدا، : لم تقرأ جنٌنا/ 19اإلبل والرجال وؼٌرهما، 

: السوع/ 23لدن، : اللٌن، والجمع: اللدن/ 22عفٌفة، : حصانا/ 21لٌنا، : رخصا
: الساإٌة/ 26العاج، : البلنط/ 25المآكم، : رأس الورك، والجمع: المؤكمة/ 24الطول، 
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الصوت، قال القاضً أبو سعٌد : الرنٌن/ 27السواري، : األسطوانة، والجمع
البعٌر بمنزلة اإلنسان، والجمل بمنزلة الرجل، والناقة بمنزلة المرأة، : السٌرافً

والسقب بمنزلة الصبً، والحابل بمنزلة الصبٌة، والحوار بمنزلة الولد، والبكر بمنزلة 
/ 29وجد ٌجد، : الحزن، والفعل: الوجد/ 28الفً، والقلوص بمنزلة الجارٌة، 

بٌاض الشعر، : الشمط/ 31صوت المتوجع، : الحنٌن/ 30تردٌد الصوت، : الترجٌع
وعرضنا }: أظهرت، وعرضت الشًء أظهرته، ومنه قوله عز وجل: أعرضت/ 32

/ 34اإلقامة، : العكوؾ/ 33وهذا من النوادر،  {جهنم ٌومبذ للكافرٌن عرضا
جمع صافن، وقد صفن الفرس ٌصفن صفونا إذا قام على ثبلث قوابم وثنى : الصفون

نفً : التشذٌب/ 36شجر ذو شوك، والواحدة منها قتادة، : القتاد/ 35سبكه الرابع، 
خرقة أو جلدة تبسط تحت : الثفال/ 37الشوك واألؼصان الزابدة واللٌؾ عن الشجر، 

القبضة من الحب تلقى فً فم الرحى، وقد : اللهوة/ 38الرحى لٌقع علٌها الدقٌق، 
الصخرة التً ٌكسر بها الصخور، : المرداة/ 39ألقٌت فٌها لهوة، : ألهٌت الرحى

الرمً، والفعل ردي ٌردي، : والردي/ 40والمرداة أٌضا الصخرة التً ٌرمى بها، 
اللٌن : اإلتٌان، واللدن: الؽشٌان/ 42البعد، : التراخً/ 41فاستعار المرداة للحرب، 
جمع األمعز وهو المكان الذي تكثر حجارته، : األماعز/ 43والجمع لدن، وقد تقدم، 

: االختبلء/ 45قطع الشًء بالمخلب وهو المنجل الذي ال أسنان له، : االختبلب/ 44
أخفاض، : متاع البٌت، والجمع: الخفض/ 46قطع الخبل وهو رطب الحشٌش، 

/ 48القطم، : الجذ/ 47الخفاض، : البعٌر الذي ٌحمل خربً البٌت، والجمع: والخفض
/ 50األقدام، : األسناؾ/ 49معروؾ، والمخراق أٌضا سٌؾ من خشب، : المخراق
: التضفضع/ 52لبس السبلح، : التلبب/ 51اإلسراع والمبالؽة فً الشًء، : اإلمعان

الملك دون الملك : القٌل/ 55الخدم، : القطٌن/ 54الفتور، : الونً/ 53التكسر والتذلل، 
قتا ٌقتو، والقتى مصدر كالقتو، تنسب إلٌه : خدمة الملوك، والفعل: القتو/ 56األعظم، 

مقتوون فً الجر والنصب كما : فتقول مقتوي ثم ٌجمع مع طرح تاء النسبة، فٌقال
أعجمون فً الرفع، وأعجمٌن فً النصب : ٌجمع األعجً بطرح ٌاء النسبة فٌقال

فإن قناتنا أبت ان تلٌن ألعدابنا قبلك، : والجر، والعرب تستعٌر للعز اسم القناة، ٌقول
/ 59الصلبة الشدٌدة، : العشوزنة/ 58الحدٌدة التً ٌقوم بها الرمح، : الثقاؾ/ 57

إذا ضربت بثفنات رجلٌها أي : زبنت الناقة حالبها: الدفوع، وأصله من قولهم: الزبون
: الدٌن/ 61صوتت، : أرنت/ 60أي دفعهم، : بركبتٌها، ومنه الزبانٌة لزبنهم أهل النار

: الجذ/ 62أي ؼٌر مقهورٌن،  {فلوال إن كنتم مدٌنٌن}: القهر، ومنه قوله عز وجل
: الذمار/ 64وقص ٌقص، : دق العنق، والفعل: الوقص/ 63جذ ٌجذ، : القطع، والفعل

: الرفد/ 65العهد والحلؾ والذمة، سمً به ألنه تذمر له أي ٌتؽضب لمراعاته، 
الكثٌر األلبان، : الخور/ 67الكبار من اإلبل، : الجلة/ 66اإلسم، : اإلعانة، والرفد

ما اسود من النبت : الدرٌن/ 68خوراء، : الؽرار من اإلبل، والناقة: الخور: وقٌل
: التصفٌد/ 71الرجوع، : األوب/ 70نهب، : الؽنابم، الواحد: النهاب/ 69وقدم، 

/ 73نسٌج من سٌور تحت البٌض، : الٌلب / 72صفدته أي قٌدته وأوثقته،: التقٌٌد، ٌقال
جمع ؼضن : الؽضون/ 75البراقة، : الدالص/ 74الدرع الواسعة التامة، : السابؽة
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/ 77الجون، : البٌض، والجمع: األسود، والجون: الجون/ 76وهو التشنج فً الشًء، 
/ 80الفزع، : الروع/ 79تضربه، : تصفقه/ 78مخفؾ ؼدر وهو جمع ؼدٌر، : الؽدر
: النقابذ/ 81جرداء، : أجرد، والواحدة: التً رق شعر جسدها وقصر، والواحد: الجرد

/ 83الفطام، : والفول واالفتبلء/ 82نقٌذة، : المخلصات من أٌدي األعداء، واحدتها
جمع الرصٌعة وهً : الرصابع/ 84علٌه درع، ودروع الخٌل تجافٌفها، : رجل دارع

/ 86الصحراء التً ال جبل بها، : األرض البراز/ 85عقدة العنان على قذال الفرس، 
اإلطعام بقدر الحاجة، : القوت/ 87تصؽٌر الهونً وهً تؤنٌث األهون، : الهوٌنً
الحسن : المٌسم/ 88األقوات، : القوت والقٌت، والجمع: قات ٌقوت، واإلسم: والفعل

وسٌم، : وسم ٌوسم، والنعت: وهو من الوسام والوسامة وهما الحسن والجمال، والفعل
بفتح : الخسؾ والخسؾ/ 90الحزاورة، : الؽبلم الؽلٌظ الشدٌد، والجمع: الحزور/ 89

أي : سامه خسفا: أن تجثم إنسانا مشقة وشرا، ٌقال: السوم/ 91الذل، : الحاء وضمها
.  حمله وكلفه ما فٌه ذله

     

  :معلقة عنترة بن شداد العبسً/ 6
هو أبو المؽلس عنترة بن شداد العبسً، وأمه زبٌبة، أم حبشٌة، كان أبوه قد 

استعبده على عادة العرب فً استعباد أبناء اإلماء، فاتفق أن ؼار قوم من 
العرب على بنً عبس فؤصابوا منهم، واستاقوا إببل فتبعهم العبسٌون 

العبد ال ٌحسن الكر : كر ٌا عنترة، فؤجابه: وعنترة معهم ٌومبذ، فقال له أبوه
كر وأنت حر، فكر وقاتل قتاال حسنا : وإنما ٌحسن الحلب والصر، فقال له

فادعاه أبوه وألحقه بنسبه، كان عنترة بطبل شجاعا كبٌر النفس، رقٌق 
القلب، رحب الصدر، عفٌفا، وقد أحب عبلة ابنة عمه مالك، فهاجت 

شاعرٌته، واتسع خٌاله وأشهر شعره معلقته وهً السادسة فً المعلقات، 
قٌل إن سبب نظمه لها أنه كان فً أحد األٌام فً مجلس، بعد أن كان قد 

أبلى فً حروبه ببلء حسنا، فشاتمه رجل من بنً عبس وعٌره سواده 
وسواد أمه وأخته، وأنه ال ٌقول الشعر، فسبه عنترة وفخر علٌه، ثم أنشؤ 

:  معلقته هذه التً نقدم كالتالً
 



 Page 74 رسالة األرٌب
 

هل ؼادر الشعراء من متردم  

ٌا دار عبلة بالجواء تكلمً  
فوقت فٌها ناقتً و كؤنها  

و تحل عبلة بالجواء و أهلنا  

حٌٌت من طلل تقادم عهده  
حلت بؤرض الزابرٌن فؤصبحت  

علقتها عرضا و أقتل قومها  

و لقد نزلت فال تظنً ؼٌره  
كٌؾ المزار و قد تربع أهلها  
إن كنت أزمعت الفراق فإنما  
ما راعنً إال حمولة أهلها  

فٌها اثنتان و أربعون حلوبة  

 
 

أم هل عرفت الدار بعد توهم   

و عمً صباحا دار عبلة و اسلمً  
فدن ألقضً حاجة المتلوم  
بالحزن فالصمان فالمتلثم  

أقوى و أقفر بعد أم الهٌثم  
عسرا علً طالبك ابنة مخرم  
زعما لعمر أبٌك لٌس بمزعم  

منى بمنزلة المحب المكرم  
بعٌرتٌن و أهلها بالؽٌلم  
زمت ركابكم بلٌل مظلم  

وسط الدٌار تسؾ حب الخمخم  

سودا كخافٌة الؽراب األسحم  

 

الموضع الذي ٌسترفع  ٌستصلح لما اعتراه من الوهن : المتردم/ 1: شرح المفردات
الوادي، : الجو/ 2والوهً، والتردم أٌضا مثل الترنم وهو ترجٌع الصوت مع تحزٌن، 

الخبلء، : القواء واألقفار/ 5المتمكث، : المثلوم/ 4القصر والجمع األفدان، : الفدن/ 3
/ 8توطٌن النفس على الشًء، : األزماع/ 7فجؤة من ؼٌر قصد له، : عرضا/ 6

ؼرإوب كل شًء حده، وبمفرده : ؼرإوب/ 10أفزع، : راع/ 9اإلبل، : الركاب
الطعم، : المطعم/ 13موضع التقبٌل، : المقبل/ 12البٌاض، : الوضوح/ 11ؼرب، 

. ٌقصد بها هنا األعداء: الزابرون/ 14
إذ تستبٌك بذي ؼرإب واضح   

و كؤن فارة تاجر بقسٌمة  
أو روضة أنفا تضمن نبتها  

جادت علٌه بكر حرة  
سحا و تساكبا فكل عشٌة  

و خال الذباب بها فلٌس ببارح  

هزجا ٌحك ذراعه بذرعه  
تمسً و تصبح فوق ظهر حشٌة  
وحشٌتً سرج على عبل الشوى  

هل تبلؽنً دارها شدنٌة  
خطارة ؼب السرى زٌافة  

و كؤننما تطس اإلكام عشٌة  

تؤوي له قلص النعام كما أوت  
ٌتبعن قلة رأسه و كؤنه  

صحل ٌعود بذي العشٌرة بٌضه  

شربت بماء الدحرضٌن فؤصبحت  
و كؤنما تنؤى بجانب دفها ال  

هر جنٌب كلما عطفت له  

بركت على جنب الرداع كؤنما  

عذب مقبلة لذٌذ المطعم   

سبقت عوار ضها إلٌك من الفم  
ؼٌث قلٌل الدمن لٌس بمعلم  

فتركن كل قرارة كالدرهم  
ٌجري علٌها الماء لم ٌتصرم  

ؼردا كفعل الشارب المترنم  
قدح المكب على الزناد األجذم  
و أبٌت فوق سراة أدهم ملجم  

نهد مراكله نبٌل المحزم  
لعنت بمحروم الشراب مصرم  
تطس اإلكام بوخذ خؾ مٌثم  

بقرٌب بٌن المنسمٌن مصلم  
حزق ٌمانٌة األعجم طمطم  
حدج على نعش لهن مخٌم  

كالعبد ذي الفرو الطوٌل األصلم  
زوراء تنفر عن حٌاض الدٌلم  
وحشً من هزج العشً مإوم  

ؼضبى اتقاها بالٌدٌن و بالفم  
بركت على قصب أجش مهضم  
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و كؤن ربا أو كحٌال معقدا  
ٌنباع من ذفري ؼضوب جسرة  

إن تؽدفً دونً القناع فإننً  

و إذا ضلمت بإن ظلمً باسل  
و لقد شربت من المدامة بعدما  

بزجاجة صفراء ذات أسرة  

فإذا شربت فإننً مستهلك  
و إذا صحوت فما أقصر عن ندى  

و حلٌل ؼانٌة تركت مجدال  

سبقت ٌداي له بعاجل طعنة  
هال سؤلت الخٌل ٌا ابنة مالك  
إذ ال أزال على رحالة سابح  

طورا ٌجرد للطعان و تارة  
ٌخبرك من شهد الوقٌعة أننً  

و مدجج كره الكماة نزاله  

جادت له كفً بعاجل طعنة  
فشككت بالرمح األصم ثٌابه  
فتركته جزر السباع ٌنشنه  

و مشك سابؽة هتكت فروجها  
ربذ ٌداه  بالقداح إذا شتا  
لما رآنً قد نزلت أرٌده  

عهدي به مد النهار كؤنما  
فطعنته بالرمح ثم علوته  
بطل كؤن ثٌابه فً سرحة  

ٌا شاة قنص لمن حلت له  
فبعثت جارٌتً فقلت لها اذهبً  

قالت رأٌت من األعادي ؼرة  
و كؤنما التفتت بجٌد جداٌة  

نببت ؼمرا ؼٌر شاكر نعمتً  
و لقد حفظت وصاة عمً بالضحى  

فً حومة الحرب التً ال تشتكً  

إذ ٌتقون بً األسنة لم أخم  
لما رأٌت القوم أقبل جمعهم  

ٌدعون عنتر و الرماح كؤنها  

مازلت أرمٌهم بثؽرة نحره  
فازور من وقع القنا بلبانه  

لو كان ٌدري ما المحاورة اشتكى  

و لقد شفى نفسً و أذهب سقمها  
و الخٌل تقتحم الخبار عوابسا  
ذلل ركابً حٌث شبت مشاٌعً  

و لقد خشٌت بؤن اموت و لم تدر  
الشاتمً عرضً و لم أشتمهما  

حش الوقود به جوانب قمقم  

زٌاقة مثل الفنٌق المكدم  
سمح مخالفتً إذا مل أظلم  

مر مذاقته كطعم العلقم  

ركد الهواجر بالمشوؾ المعلم  
قرنت بؤزهر فً الشمال مفدم  
مالً و عرضً وافر لم ٌكلم  

و كما علمت شمابلً و تكرمً  
تمكو فرٌصته كشدق األعلم  
و رشاش نافذة كلون العندم  
إن كنت جاهلة بما لم تعلمً  

نهد تعاوره الكماة مكلم  
ٌؤوي إلى حصد القسً عرمرم  

أؼشى الوؼً و أعؾ عند المؽنم  

ال ممعن هربا و ال مستسلم  
بمثقؾ صدق الكعوب مقوم  

لٌس الكرٌم على القنا بمحرم  

ٌقضمن حسن بنانه و المعصم  
بالسٌؾ عن حامً الحقٌقة معلم  

هناك ؼاٌات التجار ملوم  

أبدى نواجذه لؽٌر تبسم  
خضب البنان و رأسه بالعظلم  

بمهند صافً الحدٌدة مخذم  

ٌحذي نعال السبت لٌس بتوأم  
حرمت علً و لٌتها لم تحرم  

فتجسسً أخبارها لً و أعلمً  

و الشاة ممكنة لمن هو مرتم  
رشإ من الؽزالن حر أرثم  

و الكفر مخبثة النفس المنعم  

إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم  
ؼمراتها األبطال ؼٌر تؽمؽم  
عنها و لكنً تضاٌق مقدمً  

ٌتذامرون كررت ؼٌر مذمم  
أشطان ببر فً لبان األدهم  
و لبانه حتى تسربل بالدم  

و شكا إلً بعبرة و تحمحم  
و لكان لو علم الكالم مكلمً  
قٌل الفوارس وٌك عنتر أقدم  

من بٌن شٌظمة و آخر شٌظم  
لبً و أحفزة بؤمر مبرم  

للحرب دابرة على ابنً ضمضم  

و الناذرٌن إذا لم ألقهما دمً  
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إن ٌفعال فلقد تركت أباهما  

 
 

جزر السباع و كل نسر قشعم  

 

 
/ 17موضع التقبٌل، : المقبل/ 16البٌاض، : الوضوح/ 15: شرح ؼرٌب المفردات

: السح/ 20الحفرة، : القرارة/ 19الكثٌرة الماء، : الثرة والثرثار/ 18الطعم، : المطعم
: التصرم/ 22السكب، : التسكان/ 21سح ٌسح، : الصب واالنصباب جمٌعا، والفعل

: التصوٌت، والفعل: التؽرٌد/ 24برح ٌبرح، : الزوال، والفعل: البراح/ 23االنقطاع، 
/ 25تردٌد الصوت بضرب من التلحٌن وقد تقدم، : ؼرد، الترنك: ؼرد، والنعت

الناقص الٌد، : األجذم/ 27المقبل على الشًء، : المكب/ 26مصوتا، : هزجا
: الشوى/ 30عبل عبالة، : الؽلٌظ، والفعل: العبل/ 29أعلى الظهر، : السراه/28

جمع مركل وهو : المراكل/ 32الضخم المصرؾ، : النهد/ 31األطراؾ والقوابم، 
السمٌن، : النبٌل/ 33ركل ٌركل : ضرب الرجل، والفعل: موضع الركل، والركل

/ 34وٌستعار للخٌر والشر ألنهما ٌزٌدان على ؼٌرهما زٌادة السمٌن على األعجؾ، 
التبختر، : الزٌؾ/ 36القطع، : التصرٌم/ 35موضع الحزام من جسم الدابة، : المحزم
السٌر : الوخد والوخدان/ 38الكسر، : الوطس والوثم/ 37زاؾ ٌزٌؾ، : والفعل

من أوصاؾ الظلٌم ألنه ال : المصلم/ 40للمبالؽة كؤنه آلة الوثم، : المٌتم/ 39السرٌع، 
القلوص من اإلبل والنعام / 42كؤنه أذنه استإصلت، : االستبصال: الصلم/ 41أذن له، 

/ 44أعبله، : قلة الرأس/ 43قلص وقبلبص، : بمنزلة الجارٌة من الناس، والجمع
/ 46الصؽٌر الرأس، : الصعل واألصعل/ 45مركب من مراكب النساء، : الحدج
: زور ٌزور، والنعت: المٌل، والفعل: الزور/ 47الذي ال أذن له وقد تقدم، : الصلم

: الجانب الوحشً/ 49الجنب، : الدؾ/ 48أزور، واألنثى زوراء والجمع زور، 
: المإوم/ 51هزج، : هزج ٌهزج، والنعت: الصوت، والفعل: الهزج/ 50الٌمٌن، 

: الرب/ 54أي مكسر، : مهضم/ 53له صوت، : أجش/ 52القبٌح الرأس العظٌمة، 
طً : البوع/ 57أوقدها، : حش النار ٌحشها حشا/ 56القطران، : الكحٌل/ 55الطبلء، 
التبختر، وقد : الزٌؾ*الناقة الموثقة الخلق،/ 59ما خلؾ األذن، : الذفري/ 58المسافة، 

اإلرخاء، : اإلؼداؾ/ 61الفحل من اإلبل، : الفنٌق/ 60زاؾ ٌزٌؾ  : تقدم، والفعل
/ 65جمع الهاجرة، : الهواجر/ 64سكن، : ركد/ 63لبس الؤلمة، : استؤلم/ 62

جمع السر والسرور وهما الخط من خطوط الٌد : األسرة/ 66المجلو، : المشوؾ
/ 67والجبهة وؼٌرهما وتجمع أٌضا على األسرار ثم تجمع األسرار على أسارٌر، 

الؽانٌة المفٌمة فً : البارعة الجمال المستؽنٌة بكمال جمالها عن التزٌن، وقٌل: الؽانٌة
الذي : العلم/ 69مكا ٌمكو، : الصفٌر، والفعل: المكاء/ 68بٌت أبوٌها لو تزوج بعد، 

: الكلم/ 72التداول، : التعاور/ 71ذو األخوٌن، : العندم/ 70فً شفته العلٌا شق، 
/ 74األطوار، : التارة والمرة، والجمع: الطور/ 73التجرٌح، : الجرح، والتكلٌم

/ 76اإلسراع فً الشًء والعلو فٌه وقد تقدم، : اإلمعان/ 75التام السبلح، : المدجج
جمع : الجزر/ 78الصلب، وقد تقدم، : األصم/ 77شك ٌشك، : االنتظام، والفعل: الشك
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ناش ٌنوش نوشا : التناول، والفعل: النوش/ 79جزرة وهً الشاة التً أعدت للذبح، 
الدرع التً قد : المشك/ 81قضم ٌقضم، : األكل بمقدم األسنان، والفعل: القضم/ 80

شتا : دخل فً الشتاء، و الفعل: شتا/ 83السرٌع، : الربذ/ 82شك بعضها إلى بعض، 
عهدته أعهده : اللقاء، ٌقال: العهد/ 85نبت ٌختضب به، : العظلم/ 84ٌشتو شتوا، 

/ 88الشجرة العظٌمة، : السرحة/ 87السرٌع القطع، : المخذم/ 86عهدا إذا لقٌته، 
ولد الظبٌة، والجمع : الجداٌة/ 89ؼافل لم ٌجرب األمور، : الؽفلة، رجل ؼر: الؽرة

الذي فً شفته العلٌا أو : األربم/ 91الذي قوى من أوالد الظباء، : الرشؤ/ 90الجداٌا، 
معظمها وهً : حومة الحرب/ 92التشنج والقصر، وقد تقدم، : القلوص*أنفه بٌاض، 

/ 94صٌاح ولجب ال ٌفهم منه شسء،: التؽمؽم/ 93حٌث تحوم الحرب أٌن تدور، 
تفاعل من الذمر وهو : التذامر/96الجبن، : الخٌم/ 95الحجز بٌن الشٌؤٌن، : اإلنقاء

: اللبان/ 98الحبل الذي ٌستقى به، والجمع األشطان، : الشطن/ 97الحض على القتال، 
المٌل، : االزورار/ 100الثؽر، : الوقبة فً أعلى النحر، والجمع: الثؽرة/ 99الصدر، 

/ 102من صهٌل الفرس ما كان فٌه شبه الحنٌن لٌرق صاحبه له، : التحمم/ 101
جمع ذلول من : ذلل/ 104الطوٌل من الخٌل، : الشٌظم/ 103األرض اللٌنة، : الخبار

اإلبل، ال واحدة لها من لفظها عند جمهور : الركاب/ 105الذل وهو ضد الصعوبة، 
/ 106إنها جمع ركوب مثل قلوص وقبلص، ولقوح ولقاح، : األبمة، وقال الفراء

أخذت من الشٌاع وهو دقال الحطب لمعاونته النار على اإلٌقاد فً : المعاوفة: المشاٌعة
    .  اإلحكام، وقد تقدم: اإلبرام/ 108الدفع، : الحفز/ 107الحطب الجزل، 

  :معلقة الحرث بن حلزة من بنً بكر/ 7
أفخر من "هذا شاعر ؼنً عن التعرٌؾ ألنه عرؾ بفخره بؤهله حتى قٌل 

ومعلقته هذه كانت لها أثرها على صاحبها وكذلك على " الحرث بن حلزة
قومه، فالحرث بن حلزة كان به بٌاض ال ٌكلم الملك إال من وراء سبعة 

أستر ثم ٌؽسل بعد ذلك أثره بالماء، فؤراد الحرث أن ٌقرأ عنه القصٌدة أحد 
أبناء قبٌلته نٌابة لكنهم رفضوا ذلك، فتشجع إللقابها فلما توؼل فٌها أعجب 
الملك فقربه فؤمر أن ترفع الستور من دونه كما أمر أن ٌجالسه وأن ٌإاكله 

ثم جز نواصً السبعٌن الذٌن كانوا رهنا من بنً بكر . وأن ال ٌؽسل أثره
وسلمهم إلٌه، فنقدم هنا هذه المعلقة المٌمونة وهً المعلقة السابعة من 

: معلقات الشعر الجاهلً
أذنتنا بٌنها أسماء  

بعد عهد لنا ببرقة شما 
فالمحٌاة فالصفاح فؤعنا  

فرٌاض  القطا فؤودٌة الشر  
ال أرى من عهدت فٌها فؤبكى ال  

و بعٌنٌك أوقدت هند النا  

فتنورت نارها من بعٌد  

رب ثاو ٌمل منه الثواء   
ء فؤدنى دٌارها الخلصاء  

ق فتاق فعاذب فالوفاء  

بب فالشعبتان فاألبالء  
ٌوم دلها و ما ٌحٌز البكاء  
ر أخٌرا تلوي بها العلٌاء  

بخزازي هٌهات منك الصالء  
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أوقدتها بٌن العقٌق فشخصٌـ 

ؼٌر أنً قد أستعٌن على الهم  
بزفوؾ كؤنها هقلة أمـ  

أنست نبؤة و أفزعها القــ  

فترى خلفها من الرجع و الوقــ 
و طراقا من خلفهن طراق  

أتلهى بها الهواجز إذ كل ابــ  

و أتانا من الحوادث و األنبا  
إن إخواننا األراقم ٌؽلو  

ٌخلطون منا البرٌا منا بذي الذنــ  
زعموا أن كل من ضرب العٌــ  

أجمعوا أمرهم عشاء فلما  
من مناد ومن مجٌب ومن تصــ  

أٌها الناطق المرقش عنا  

ال تخلنا على ؼراتك إنا  
فٌقنا على الشناءة تنمٌــ  

قبل ما الٌوم بٌضت بعٌون النــ  

و كان المنون تردٌنا     أر 
مكفهرا على الحوادث ال  تر  

إرمً بمثله جالت الخٌــ  

ملك مقسط و أفضل من ٌمـــ 
أٌما خطة  أردتم   فؤدو  

إن نبشتم ما بٌن ملحة فالصا  

أو نقشتم فالنقش ٌجشمه  النا  
أو سكتم عنا فكنا كمن أؼــ  

أو منعتم ما تسؤلون فمن  حد  

هل علمتم  أٌام  ٌنتهب  النا  
إذ رفعنا الجمال من سعؾ البحــ 

ثم ملنا على تمٌم فؤحرمـــ  

ال ٌقٌم العزٌز بالبلد السهـــ  
لٌس ٌنجً الذي ٌوابل منا  
ملك أضرع البرٌة  ال  ٌو  

كتكالٌؾ قوما إذ ؼزا  المنــ  
ما أصابوا من تؽلبً  فمطلو  

إذ أخل العلٌاء قبة  مٌسو  

 
 

ن بعود كما ٌلوح الضٌاء  

إذا حؾ بالثواي النجاء  
م ربال دوٌة سقفاء  

ناص عصرا و قد دنا اإلمساء  

ـع منٌنا كانه إهباء  
ساقطات ألوت بها الصحراء  

ـن هم بلٌة عمٌاء  

ء خطب نعنً به و أنساء  
ن علٌنا فً قٌلهم إحفاء  

ـب و ال ٌنفع الخلً الخالء  
ـر موال لنا و أنا الوالء  

أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء  
ــهال خٌل خالل ذاك رؼاء  
عند عمرو وهل لذاك بقاء  

قبل ما قد وشى بنا األعداء  
ــنا حصون و عزة قعساء  

ـاس فٌها تؽٌظ و إٌاء  

عن جونا ٌنجاب عنه العماء  
توه للدهر مإٌد صماء  

ــل و تؤبى لخصمها اإلجالء  

ـشً و من دون ما لدٌه الثناء  
ــها إلٌنا تشفً بها األمالء  
قب فٌه األموات و األحٌاء  

س و فٌه اإلسقام و و اإلبراء  
ـمض عٌنا فً جفنها األقذاء  

ثتموه له علٌنا العلٌاء  

س ؼوارا لكل حً عواء  
ـرٌن سٌرا حتى نهاها الحساء  

ـنا و فٌها بنات قوم إماء  

ـل و ال ٌنفع الذلٌل النجاء  
رأس طود و حرة رجالء  

جد فٌها لما لدٌه كفاء  

ـذر هل نحن البن هند رعاء  
ل علٌه إذا أصٌب العفاء  
ن فؤدنى دٌارها العوصاء  

 

 
: الثواء والثوى/ 3الفراق، : البٌن/ 2اإلعبلم، : اإلٌذان واألذان/ 1: شرح المفردات

ألوى / 6الرد ومنه أحار، : اإلحارة/ 5اللقاء، : العهد/ 4اإلقامة ومنه ثوى ٌثوي، 
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: خزارى/ 9النظر إلى النار، : التنور/ 8البقعة العالٌة، : العلٌاء/ 7أشار به، : بالشًء
: النجاء/ 12مصد صلى النار، : الصبلء/ 11بعد جدا، : هٌهات/ 10بقعة بعٌنها، 

إسراع النعامة فً سٌرها وهنا : الزفٌؾ/ 13اإلسراع قً الشًء أو فً المشً، 
هقل، : النعامة، والظلٌم: الهقلة/ 14استعارة مكنٌة، ومنه زؾ ٌزؾ والزفوؾ مبالؽة، 

منسوبة إلى الدو وهً المفازة، : الدوٌة/ 16ولد النعامة والجمع ربال، : الرأل/ 15
الصوت الخفً ٌتخٌله : النبؤة/ 18طول مع الحناء، والنعت أسقؾ، : السقؾ/ 17

اإلخافة، : اإلفزاع/ 20جمع قانص وهو الصابد، : القناص/ 19اإلنسان أو ٌسمعه، 
: األراقم/ 23جمع هباء واإلهباء إثارته، : األهباء/ 22الؽبار الرقٌق، : المنٌن/ 21

/ 26الصهٌل، : النصهان/ 25الجبلة والصٌاح، : الضوضاء/ 24بطون من تؽلب، 
/ 30الرمً، : الردى/ 29ترفعنا، : تنمٌنا/ 28البؽض، : الشناءة/ 27اإلؼراء، : الؽراة

: اإلنجٌاب/ 32األبٌض واألسود جمٌعا، : الجون/ 31الجبل الذي له رعن، : األرعن
شدة العبوس والقطوب، : اإلكفهرار/ 34السحاب، : العماء / 33االنكشاؾ واالنشقاق، 

الداهٌة العظٌمة مشتقة من األدٌد واآلد : المإٌد/ 36الشد واإلرخاء جمٌعا، : الرتو/ 35
: الخطة/ 38الشدٌدة من الصمم الذي هو الشدة والصبلبة، : الصماء/ 37وهما القوة، 

الجماعات من األشراؾ، : األمبلء/ 39األمر العظٌم الذي ٌحتاج إلى مخلص منه، 
جمع القذى والقذى جمع قذاة، : اإلقذاء/ 41االستقصاء، : النقش/ 40مؤل، : والواحد

الؽلٌظة الشدٌدة  : الحرة الرجبلء/ 44ٌهرب، : ٌوابذ/ 43من المؽاورة، : الؽوار / 42
 

فتؤوت له قراضبة من  
فهداهم باألسودٌن و أمر اللـ 

إذ تمنونه ؼرورا فساقتـ  

لم ٌؽروكم ؼرورا و لكن  
أٌها الناطق المبلػ عنا  

من لنا عنده من الخٌر آٌا  
آٌة شارق الشفٌفة إذ جا  

حول قٌس مستلبمٌن بكبش  
و صبٌت من العواتك كما ٌخـ 

و حملناهم على حزم نهال  

و جبهناهم بطعن كما تنـ  
و فعلنا بهم كما علم هللا  

ثم حجرا أعنً ابن أم قطام  

أسد فً اللقاء و ورد هموس  
و فككنا ؼل امرئ القٌس عنـ  

و مع الجون آل بنً األو  

ما جزعنا تحت العجاجة إذ ول 
و أفدناه رب ؼسان بالمنـ  

و أتٌناهم بتسعة أمال  

و ولدنا عمرو بن أم أناس  
مثلها تخرج النصٌحة للقو  

كل حً كؤنهم ألقاء   
ـه بلػ تشفى به األشقٌاء  

ـهم إلٌكم أمنٌة أشراء  

رفع اآلل شخصهم و الضحاء  
عند عمرو و هل لذاك انتهاء  

ت ثالث فً كلهن القضاء  
ءت معد لكل حً لواء  

قرظً كؤنه عبالء  
ـرج من خربة المزاد الماء  

ن شالال و دمً األنساء  

ـهز فً جمة الطوي الدالء  
و ما إن للحابنٌن دماء  
و له فارسٌة خضراء  

و ربٌع إن شمرت ؼبراء  
ـه بعدما طال حبسه و العناء  

س عنود كؤنها دفواء  

وا شالال و إذ  تلظى الصالء  
ـذر كرها إذ ال تكال الدماء  

ك كرام أسالبهم أؼالء  

من قرٌب لما أتانا الحباء  
م فالة من دونها أفالء  
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فاتركوا الطٌخ و التعاشً و إما  
و اذكروا حلؾ ذي المجاز و ما قد  

حذر الجور و التعدي و هل ٌنـ  

و اعلموا أننا و إٌاكم فٌــ  
عننا باطال و ظلما كما تعــ  

أعلٌنا جناح كندة أن ٌؽـ 

أم علٌنا جرى إٌاد كما نٌــ 
لٌس منا المضربون و ال قٌـ 

أم جناٌا بنً عتٌق فإنا  

و ثمانون من تمٌم بؤٌدٌـ  
تركوهم ملحبٌن و آبوا  

إم علٌنا جرى حنٌفة أم ما  

أم علٌنا جرى قضاعة أم لٌـ  
ثم جاإوا ٌسترجعون فلم تر  

لم ٌحلوا بنً رزاح ببرقا  

ثم فاإوا منهم بقاصمة الظهــ  
ثم خٌل من بعد ذاك مع العال  
و هو الر و الشهٌد على ٌو  

 
 

تتعاشوا ففً التعاشً الداء  
م فٌه العهود و الكفالء  

ـقض ما فً المهارق األهواء  

ما اشترطنا ٌوم اختلفنا سواء  
ـتر عن حجرة الربٌض الظباء  

ـنم ؼازٌهم و منا الجزاء  

ـط بجوز المحمل األعباء  
س و ال جندل و ال الحذاء  

منكم إن عدتم برآء  

ـهم رماح صدورهن القضاء  
بشهاب ٌصم منها الحداء  
جمعت من محارب ؼبراء  

س علٌنا فٌما جنوا أنداء  
جع لهم شامة و ال زهراء  
ء نطاع لهم علٌهم دعاء  

ر و ال ٌبرد الؽلٌل الماء  
ق ال رأفة و ال إبقاء  

م الحٌزتٌن و البالء بالء    

اللص : القرضوب والقرضاب/ 47: شرح ؼرٌب مفردات معلقة الحرث بن حلزة
/ 49تؤوى ٌتؤوى تؤو، : التجمع، والفعل: التؤوي/ 48القراضبة، : الخبٌث، والجمع

ما : اآلل/ 51البطرة، : البطر، واألشراء: الشر/ 50جمع لقوة وهً العقاب، : األلقاء
أرض صلبة : بعٌد الضحى، الشقٌقة: الضحاء/ 52ٌرى كالسراب فً طرفً النهار، 

: االسلبام/ 54الطلوع واإلضاءة، : الشروق/ 53بٌن رملتٌن والجمع شقابق وقد تقدم، 
هضبة : العببلء/ 56شجر ٌدبػ به األدٌم، : القرظ/ 55لبس الؤلمة وهً الدرع، 

الشواب الحرابر الخٌار من النساء، : العواتك/ 58الجماعة، : الصبٌت/ 57بٌضاء، 
الطراد، : الشبلل/ 61أؼلظ من الحزن، : الحزم/ 60الطوٌلة الممتدة، : الرعبلء/ 59
اللطخ : التدمٌة واإلدماء / 63جمع النسا وهو عرق معروؾ فً الفخذ، : األنساء/ 62

: الجمة/ 66التحرٌك، : النهر/ 65جبه ٌجبه  : أعنؾ الردع،والفعل: الجبه/ 64بالدم، 
: حان/ 68الببر التً طوٌت بالحجارة أو اللبن، : الطوى/ 67الماء الكثٌر المجتمع، 
الذي ٌضرب لونه إلى الحمرة، : الورد/ 69حان ٌحٌن حٌنا، : تعرض للهبلك، والفعل

صوت الندم، وجعل األسد هموسا ألنه ٌسمع من رجلٌه فً مشٌه صوت، : الهمس/ 70
مصدر صلٌت بالنار : الصبلء والصلى/ 73تلهب، : تلظى/ 72الؽبار، : العجاجة/ 71

جمع سلب وهو : األسبلب/ 75أعطٌته القود، : أقتدته/ 74أصلً إذا نالك حرها، 
: المهراق/ 78التعامً، : التعاشً/ 77التكبر، : الطبخ/ 76الثٌاب والسبلح والفرس، 

ٌؤخذون الخرقة وٌطلونها بشًء ثم ٌصقلونها ثم : جمع المهرق وهو فارسً معرب
ذبح العتٌرة : العتر/ 80عن ٌعن، : االعتراض، والفعل: العنن/ 79ٌكتبون علٌها شٌبا، 
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الناحٌة والجمع الحجرات، : الحجرة/ 81وهً ذبٌحة كانت تذبح لؤلصنام فً رجب، 
الوسط : الجوز/ 84الجناٌة، : بالمد والقصر: الجرى والجراء/ 83اإلثم، : الجناح/ 82

فاء ٌفٌا فٌبا : الرجوع، والفعل: الفًء/ 86التقطٌع، : التلحب/ 85والجمع األجواز، 
 

:  نماذج من ؼرٌب القرآن وؼرٌب الحدٌث/ 6
لقد تقدم أن القرآن والسنة أصبل هذا الدٌن الحنٌؾ ومصدراه لذلك ما فتا 

أن تناولهما جهابذة الدٌن األعبلم بالدراسة للتفاهم واإلفهام منذ القرون 
وإذ أخذ هللا مٌثاق الذٌن أوتوا }المزكاة فً اإلسبلم، قال هللا جل وعبل 

 فكان رواد التفسٌر من الرعٌل األول {الكتاب لتبٌننه للناس وال تكتمونه

عمر بن الخطاب، وعلً بن أبً طالب، وعابشة وعبد هللا بن عباس : مثل
وؼٌرهم من جٌل الصحابة رضوان هللا علٌهم الذٌن قاموا بتفسٌر القرآن 
ٌحثون على دراسة دٌوان الشعر الجاهلً، وقد تقدم أن عمر بن الخطاب 

أو ٌؤخذهم }رضً هللا عنه كان ٌسؤل أصحابه عن معنى قول هللا جل وعبل 
هذه لؽتنا، : فٌقوم له الشٌخ من هذٌل، فٌقول له [47: النحل] {على تخوؾ

هل تعرؾ العرب ذلك فً أشعارها؟ : التنقص، فٌقول له عمر: التخوؾ
:  نعم، وٌروي له قول الشاعر: فٌقول

كما تخوؾ عود النبعة السفن  تخوؾ الرحل منها نامكا قردا  

 
: وما دٌواننا؟ قال: علٌكم بدٌوانكم ال تضلوا، قالوا: فٌقول عمر ألصحابه

رواه األنباري ]" شعر الجاهلٌة فإن فٌه تفسٌر كتابكم، ومعانً كبلمكم
وأما سإاالت الخارجٌٌن األزارقٌٌن  [88 ص 2ج والشاطبً فً الموافقات 

لحبر هذه األمة وترجمانها عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما فهو شاهد 
كذلك على ضرورة تعلم الشعر الجاهلً وكذلك شعر صدر اإلسبلم إلبراز 
دراسة اللؽة العربٌة وعبلقتها بالنصوص الشرعٌة وخاصة ما ٌتعلق منها 

بؽرٌب القرآن،  وقد تبع التابعون نهج الرعٌل األول من الصحابة السابقٌن 
باإلٌمان واإلحسان فساروا على دربهم وحذوا حذوهم فً الطرٌق األنجع 

لمعرفة لؽة الحق واالرتواء بلؽة الحق حتى قامت الخصومة بٌن بعض 
الفقهاء واللؽوٌٌن، فزعم بعضهم أنهم ٌجعلون الشعر الجاهلً المذموم حدٌثا 
وقرآنا أصبل للقرآن، والحقٌقة أن الراسخٌن فً العلم من الصحابة والتابعٌن 

إنا جعلناه قرآنا عربٌا لعلكم }: إنما أدركوا فحوى ومعنى قول هللا جل وعبل
[ 195: الشعراء] {بلسان عربً مبٌن}وقوله جل وعبل  [3:الزخرؾ ] {تعقلون

فتبٌن أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قد أوتً جوامع الكلم فبل ٌفهم كبلم 
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الوحً إال من تدبر معانٌه وتحصل على آلة فهمه، وأنى له أن ٌتحصل على 
تلك اآللة من دون تعلم لسان العرب وزبدة دٌوانه أال وهو الشعر الجاهلً، 
وهذا ما دفعنا أن نقدم نماذج من حوار ابن األزرق مع عبد هللا بن عباس 
رضً هللا عنهما حول ؼرٌب القرآن كما اخترنا أمثلة من ؼرٌب الحدٌث 

. من كتاب إبراهٌم الحربً
 : ؼرٌب القرآن/ أ ـ 

إن سبب جمع ؼرٌب القرآن هو أن إمامٌن من أبمة الخوارج ـ قبل أن 

ٌخرجا ـ زعما أن حبر هذه األمة وترجمانها عبد هللا بن عباس رضً هللا 
عنهما كان ٌضلل الناس بتفسٌره وفتاوٌه بما اعتبراه تخرصا، فؤتٌاه 

نافع بن األزرق بن قٌس الحنفً : لٌحرجاه أو ٌعجزاه، وهذان اإلمامان هما
البكري الوابلً الحروري أبو راشد رأس األزارقة، وإلٌه نسبتهم، وكان 
أمٌر قومه وفقٌههم، من أهل البصرة، صحب فً أول أمره عبد هللا بن 

عباس رضً هللا عنهما، بعدما أفحمه، فتفقه على ٌده ووالى علٌا رضً هللا 
عنه وكرم هللا وجهه حتى كانت نتٌجة التحكٌم، فكان من الذٌن خرجوا علٌه 

، فكان من جماعة حروراء ـ وهً جماعة {إن الحكم إال هلل}تحت شعار 

اعتزلت الكوفة وانسحبت إلى ضواحٌها ـ وكانوا ٌتهمون علٌا رضً هللا 

عنه بالكفر بسبب تقبله التحكٌم، وبقً مع هذه الجماعة حتى قتل ٌوم دوالب 
 هــ، وأما الثانً من هإالء األبمة فهو نجب 65على مقربة من األهواز سنة 

بن عرٌم وهو اآلخر من الخوارج رفٌق نافع وصاحبه، كان مبلزما لنافع 
بن األزرق فً رحبلته وتعلمه ومواقفه، اصطفاه من بٌن المجموعة النهابٌة 

التً انشق بها وحارب بها مع المهلب بن أبً صفرة، وقد قتل كذلك فً 
.  معركة دوالب مع نافع

وهنا ننبه على أن ابن عباس رضً هللا عنهما كان ٌعرؾ علماء الخوارج 
ألنهم تتلمذوا علٌه وهذا سبب قول ابن عباس لعلً رضً هللا عنه لما أرسله 

نحن أعلم : إلٌهم وطلب منه أن ال ٌحاججهم بكتاب هللا، قال له ابن عباس
منهم بكتاب هللا، فً بٌوتنا نزل، ومع ذلك فإن أمٌر المإمنٌن لما أرسله 

اذهب إلٌهم وحاججهم بالسنة وال تحاججهم بالقرآن، فقال ابن : "إلٌهم قال له
نحن أعلم بكتاب هللا منهم فً بٌوتنا نزل، قلت وذلك ألنه رأى فً : عباس

نفسه جلدة وشرة ألن علماءهم كانوا تبلمذته باألمس فً القرآن وعلومه، 
صدقت، ولكن تقول وٌقولون، حاججهم : لكن علٌا رضً هللا عنه قال له

بالسنة وال تحاججهم بالقرآن فإن القرآن حمال أو جمال ذو وجوه، فذهب 
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قلت وذلك ألن السنة مبٌنة " إلٌهم فحاجهم بالسنة فلم ٌترك عندهم حجة
للقرآن، حاصرة لمعانٌه، وهم قد نهلوا من القرآن وجهلوا السنة، فضلوا 

رواه " أال هلكتم فً حٌن تركتم اآلثار": مصداقا لقوله صلى هللا علٌه وسلم

فقد جاء فً سإاالت نافع بن األزرق البن عباس ـ كما . البٌهقً بسند جٌد
فقال نافع بن األزرق : "ما ٌلً" ؼرٌب القرآن فً شعر العرب"فً كتاب 

قم بنا إلى هذا الذي ٌتجرأ على تفسٌر القرآن والفتٌا بما ال : لنجد بن عرٌم
ٌا ابن عباس ما حملك على تفسٌر القرآن والفتٌا : علم له به، فقاما إلٌه، فقاال

بما ال علم لك به، أشٌبا سمعته من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم؟ أم هذا 
منك تخرصا؟ فإن كان هذا منك تخرصا، فهذه الجرأة وهللا على هللا عز 

ال، وهللا، ما هذا منً تخرصا، ولكنه علم علمنٌه : وجل، فقال ابن عباس
دلنً علٌه، : هللا، ولكنً سؤدلك على من هو أجرأ منً ٌا ابن األزرق، قال

رجل تكلم بما ال علم له به، أو رجبل كتم عن الناس علما علمه هللا عز : فقال
فإنا نرٌد أن نسؤلك عن : وقال نجد. وجل، فذلك أجرأ منً ٌا ابن األزرق

أشٌاء من كتاب هللا عز وجل، فتفسره لنا، وتؤتٌنا بمصداقه من كبلم العرب، 
سبلنً : فإن هللا عز وجل أنزل القرآن بلسان عربً مبٌن؟ قال ابن عباس

وقد انتقٌنا من . عما بدا لكما ستجدا علمه عندي حاضرا إن شاء هللا تعالى

 [مابتٌن وخمسٌن] 250هذه المحاورة ثمانٌة عشر نموذجا قدمناها من أصل 
 : سإاال من سإاالت ابن األزرق ونجد البن عباس

عن }ٌا ابن عباس، أخبرنا عن قول هللا عز وجل : فقاال: النموذج األول/ 1
وهل تعرؾ : قاال.الحلق الرفاق: قال عزٌن {الٌمٌن وعن الشمال عزٌن

:  نعم، أما سمعت عبٌد بن األبرص وهو ٌقول: العرب ذلك؟ قال
 *ٌكونوا حول منبره عزٌنا** فجاإوا ٌهرعون إلٌه 

: أخبرنً عن قول هللا عز وجل: ٌا ابن عباس: قال نافع: النموذج الثانً/ 2
أو تعرؾ العرب : الحاجة، قال: قال [ 35: المابدة ] {وابتؽوا إلٌه الوسٌلة}

:  نعم، أما سمعت عنترة العبسً ٌقول: ذلك؟ قال
إن ٌؤخذوك تكحلً و تخضبً إن الرجال لهم إلٌك وسٌلة  

أخبرنً عن : ٌا ابن عباس: قال: النموذج الثالث وهو السإال السادس/ 3
فً عدالة : قال [4: البلد] {لقد خلقنا اإلنسان فً كبد}: قول هللا عز وجل

نعم، أما سمعت لبٌد بن : وهل تعرؾ العرب ذلك؟ قال: واستقامة، قال
:  ربٌعة وهو ٌقول

قمنا وقام الخصوم فً كبد  ٌا عٌن هل بكٌت أربد إذ  
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. قلت والمشهور أن الكبد هو الشدة والضٌق من المكابدة
أخبرنً عن قول : ٌا ابن عباس: قال: النموذج الرابع وهو السإال التاسع/ 4

وهل تعرؾ : قال: رحمة من عندنا: قال {وحنانا من لدنا}: هللا عز وجل

:  نعم، أما سمعت طرفة بن العبد ٌقول: العرب ذلك؟ قال
حنانٌك بعض الشرأهون من بعض  أٌا منذر أفنٌت فاستبق بعضنا  

أخبرنً :ٌا ابن عباس:قال: النموذج الخامس وهو السإال التاسع عشر/ 5
القانع الذي ٌقنع بما ٌعطى، :قال {القانع والمعتر}:عن قول هللا عز وجل

نعم، أما : هل تعرؾ العرب ذلك؟ قال: الذي ٌعترض األبواب، قال:والمعتر
:  سمعت زهٌر بن أبً سلمى ٌقول
وعند المقلٌن السماحة و البذل  هل مكثرٌهم حق من ٌعترٌهم  

ٌا ابن :قال:النموذج السادس وهو السإال الثامن والعشرون/ 6
لٌس فٌها نتن : قال {وال فٌها ؼول}: أخبرنً عن قول هللا عز وجل:عباس

نعم، أما سمعت : وهل تعرؾ العرب ذلك؟ قال: وال كراهٌة كخمر الدنٌا،قال

:  امرإ القٌس وهو ٌقول

 وسقٌت الندٌم منها مزاحا  رب كؤس شربت ال ؼول فٌها 

 
أخبرنً :قال ٌا ابن عباس: النموذج السابع وهو العشرون فً المحاورة/ 7

وهل : مشٌد بالجص واآلجر، قال:قال {وقصر مشٌد}عن قول هللا عز وجل 

:  نعم، أما سمعت عدي بن زٌد ٌقول:تعرؾ العرب ذلك؟ قال

سا فللطٌر فً ذراء ذكور شاده مرمرا و جلله كل  

أخبرنً عن : ٌا ابن عباس: قال: النموذج  الثامن وهو السابع والعشرون/ 8
اللهو والباطل، : السمود:  قال [61 :النجم ] {وأنتم سامدون}:قول هللا عز وجل

نعم، أما سمعت هزٌلة بنت بكر تبكً : وهل تعرؾ العرب ذلك؟ قال:قال
:    قوم عاد وهً تقول

لٌت عادا قبلوا الحق  
قم فانظر إلٌهم  : قٌل

لن تراهم آخر الدهر  

ولم ٌحمدوا الجحودا  
ثم ذر عنك السمودا  

كما كانوا قعودا  

   

ٌا ابن عباس : قال: النموذج التاسع وهو السإال الواحد والثبلثون/ 9
جفان :  قال[13: النبؤ] {وجفان كالجواب}: أخبرنً عن قول هللا عز وجل
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نعم، : وهل تعرؾ العرب ذلك؟ قال: قال" كالحٌاض، تتسع الجفنة للجزور
: أما سمعت قول طرفة بن عبد، وهو ٌقول

كالجوابً ال تنً مترعة  

ٌجبر الحروب فٌنا ماله 

لقرى الضٌؾ أو للمختضرة  

بقٌاب  وجفان  وحدم  

: ٌا ابن عباس: قال: النموذج العاشر وهو السإال الثالث والثبلثون/ 10
:  قال الملتزق[11: الصافات] {من طٌن الزب}: أخبرنً عن قول هللا عز وجل

نعم، أما سمعت : وهل تعرؾ العرب ذلك؟ قال: الجٌد وهو الطٌن الحر، قال
:  قول طرفة بن العبد، وهو ٌقول

وال تحسبون الشر ضربة الزب  وال تحسبون الخٌر ال شر بعده  

ٌا ابن : قال:النموذج الحادي عشر وهو السإال السادس والثبلثون/ 11
: القط:  قال [36: ص ] {عجل لنا قطنا}أخبرنً عن قول هللا عز وجل : عباس

نعم، أما : وهل تعرؾ العرب ذلك؟ قال: الجزاء، وهو الحساب أٌضا، قال
:  سمعت النابؽة وهو ٌقول

بنعمته ٌعطً القطوط وٌطلق  وال الملك النعمان ٌوم لقٌته  

ٌا ابن : قال: النموذج الثانً عشر وهو السإال الواحد واألربعون/ 12
 [7: النمل] {أو آتٌكم بشهاب قبس}: أخبرنا عن قول هللا عز وجل: عباس

شعلة من نار تقتبسون منه، وذلك أن موسى عزم لما خرج من أرض : قال
مدٌن، ٌرٌد مصر، وذلك فً لٌلة مظلمة، وطشت السماء، فؤنزل أهله 

: وولده، وقدح النار، فلم ٌقدح شٌبا، فرفعت له نار من الشجرة، فقال ألهله
:  ٌقول[29 :القصص] {نارا لعلً آتٌكم منها بقبس [آنست]امكثوا إنً }

وهل تعرؾ العرب : بجمرة أو آتٌكم بشهاب قبس ٌقتبسون منه نارا، قال

:  نعم، أما سمعت طرفة بن العبد، وهو ٌقول: ذلك؟ قال

دون شهادي كشعلة القبس  هم عرانً فبت أدفعه  

 
: ٌا ابن عباس: قال: النموذج الثالث عشر وهو السإال السبعون/  13

:  قال[23: األحزاب] {فمنهم من قضى نحبه}: أخبرنً عن قول هللا عز وجل

نعم، أما سمعت لبٌد : وهل تعرؾ العرب ذلك؟ قال: أجله الذي قدر له، قال
:  بن ربٌعة وهو ٌقول

أنحب فٌقضً أم ضالل و باطل  أال تسؤالن المرأ ماذا ٌحاول  

: ٌا ابن عباس: قال: النموذج الرابع عشر وهو السإال الثانً والسبعون/ 14
ذو شدة :  قال[6: النجم ] {ذو مرة فاستوى}: أخبرنً عن قول هللا عز وجل
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وهل تعرؾ العرب :فً أمر هللا عز وجل وهو جبرٌل علٌه السبلم، قال
:  نعم، أما سمعت نابؽة بنً ذبٌان وهو ٌقول:ذلك؟ قال

وهنا قرى ذي مرة جازم  قد كنت أقرٌه إذا ضافنً  

: قال: النموذج الخامس عشر وهو السإال الثالث والسبعون بعد المابة/ 15
 {إال عجوزا فً الؽابرٌن}: أخبرنً عن قول هللا عز وجل: ٌا ابن عباس

وهل تعرؾ العرب ذلك؟ : عجوز فً الباقٌن، قال: قال[171: الشعراء]
:  نعم، أما سمعت عبٌد هللا بن األبرص وهو ٌقول:قال

فكؤننً فً الؽابرٌن ؼرٌب  ذهبوا و خلفنً المخلؾ فٌهم  

: قال: النموذج السادس عشر وهو السإال الرابع والسبعون بعد المابة/ 16
: ٌس] {فإذا هم من األجداث}: أخبرنً عن قول هللا عز وجل: ٌا ابن عباس

نعم، أما : وهل تعرؾ العرب ذلك؟ قال: القبور، قال: األجداث:  قال [51
:  سمعت عبد هللا بن رواحة ٌقول
أرشده ٌا رب من عان وقد رشدا  حٌنا ٌقولون إذا مروا على جدثً  

 (فانبجست): النوذج السابع عشر وهو التاسع واألربعون بعد المابتٌن/ 17 
فانبجست إثنتا عشرة }أخبرنً عن قول هللا عز وجل : ٌا ابن عباس: قال

أجرى هللا من الصخرة اثنتً عشرة عٌنا، : ؟ قال[ 160: األعراؾ ]{عٌنا

نعم، أما : وهل تعرؾ العرب ذلك؟ قال: قال. لكل سبط عٌن ٌشربون منها
:  سمعت بشر بن أبً حازم وهو ٌقول

".  كما أنهل واهً الكلى المتبجس*فؤسبلت العٌنان منً بواكؾ"
. أخفٌها : النموذج الثامن عشر وهو السإال الخمسون بعد المابتٌن/ 18
إن الساعة آتٌة أكاد }:أخبرنً عن قول هللا عز وجل: ٌا ابن عباس: قال

من كل أحد، وفٌها كلمة عربٌة ٌا ابن األزرق لعلك :  قال[15: طه] {أخفٌها

نعم، أخفٌها من : فؤخبرنً بها، قال: بلى،ٌا ابن عباس: ال تحتملها،قال
نعم، أما سمعت الشاعر وهو :وهل تعرؾ العرب ذلك؟قال: علمً، قال

:  ٌقول

وإن تبعثوا الحرب ال نقعد فإن تدفنوا الداء ال نخفه 

 
: قلت وقد زدنا ما جاء فً ؼرٌب الحدٌث إلبراهٌم الحربً فً باب/ 19 

وإذا البحار }: حدثنً أبً فً قوله تعالى:عن أبً العالٌة قال: سجر، قال
نحن نؤتٌكم بالخبر، فانطلقوا إلى :  قالت الجن لئلنس[6: التكوٌر] {سجرت

أوقدت، وقال : قال المفسرون [تفسٌر الطبري]البحر،فإذا هو نار تؤجج 
 . ٌبست: فاضت، وآخرون: آخرون ملبت نارا، وآخرون
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: الطور] {والبحر المسجور}إلقاء الحطب فً التنور، قال هللا تعالى :والسجر

: المسجور: "، وعن قتادة"الموقد: والبحر المسجور: " وعن مجاهد[6
: المسجور: "، وقال أبو عمرو"المملوء: المسجور: "، وعن الفراء"الممتلا
سجر السٌل الفرات أو النهر ٌسجره إذا مؤله، وهذا ماء سجر إذا " المآلن

: المسجور: "وعن أبً عبٌد" كانت ببرا قد مؤلها الماء، وأوردوا ماء سجرا
:  بعضه فً بعض من الماء، قال النمر بن ثولب

إذا شاء طالع مسجورة  
سقتها رواعد من صٌؾ  

ترى جولها النبع والسؤسما  
وإن من خرٌؾ فلن ٌعدما  

حمرة : السجرة: وعن األصمعً [عٌدان ٌعمل منهما القٌسً: النبع والسؤسم]

: الماء المطر قبل أن ٌصفو، وٌقال: فً العٌن قلٌلة كالذر فً العٌن، وٌقال
:  وهو الطوٌل المسترسل، قال لبٌد: شعر منسجر

على المتٌن منسجرا جفاال  وأشحم كاألسواد مسبطرا  

المخالفة، أن تحدث المرأة، والسجٌر الذي سجره السٌل حتى : والمساجرة
. بدت عروقه

 : ؼرٌب الحدٌث/ ب

إن ؼرٌب الحدٌث مثل ؼرٌب القرآن ٌحتاج إلى المادة العربٌة والعرؾ 
وقد أحس جهابذة علوم الحدٌث بهذا األمر منذ . اللؽوي لتبٌانه وإزالة التباسه

الوهلة األولى، فشمروا عن سواعد الجد وخاضوا عباب هذا العلم الؽزٌر 
الزاخر الهابج باألمواج لٌفسروا ؼرٌب الحدٌث وٌزٌلوا إشكاله، فكان رواد 

هذا الفن حذاق اللؽة العربٌة مثل النضر بن شمٌل، ومحمد بن المستنٌر 
، وأبو عبٌد معمر بن المثنى، وأبو سعٌد عبد الملك بن "بقطرب"المعروؾ 

فكان هذا الرعٌل . قرٌب األصمعً، وأبو زٌد سعٌد بن أوس األنصاري
األول ممن خاضوا عباب بحر ؼرٌب القرآن وؼرٌب الحدٌث، ثم نهج 

دربهم جٌل آخر فؤجادوا وأفادوا أمثال ابن األعرابً، وأبو الحسن األثرم، 
وعمرو بن أبً عمرو الشٌبانً، ومحمد بن حبٌب، ومحمد بن قدم، وشبر 

بن حموٌه، وؼٌرهم من فطاحلة اللسان العربً وفقهاء اللؽة العربٌة، إال أن 

تلك الجهود المباركة بقٌت كلها إرهاصات أولٌة لم تتجاوز شرح بعض 
.  الكلمات الؽرٌبة وتضمٌنها بالشعر العربً الجاهلً

ومع القرن الثالث هبت همم جهابذة من فطاحلة اللؽة العربٌة والحدٌث 
فدونوا تلك اإلرهاصات األولٌة وقعدوها وأسسوها على شروح وافٌة 

نذكر من هإالء على سبٌل المثال ال . وأؼنوها بؤمثلة واضحة شافٌة
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 هـ، 276 هـ، وابن قتٌبة ت 224أبا عبٌد القاسم بن سبلم ت : الحصر
 288 هـ، وأبو سلٌمان حمد بن محمد الخطابً ت 285وإبراهٌم الحربً ت 

هـ، وقد انتقٌنا فً هذه النقطة أمثلة من كتاب إبراهٌم الحربً الذي وثقه ابن 
جمع كتاب المشهور فً ؼرٌب الحدٌث، وهو : "األثٌر فً النهاٌة قاببل

كتاب كبٌر، ذو مجلدات عدة، جمع فٌه وسط القول، وشرح، واستقصى 
األحادٌث بطرق أسانٌدها، وأطاله بذكر متونها وألفاظها، وإن لم ٌكن فٌه إال 

كلمة واحدة ؼرٌبة، فطال لذلك كتابه، عارفا بالفقه، والحدٌث، واللؽة، 

رحمة هللا علٌنا وعلٌه، صدق ابن األثٌر فإن الحافظ إبراهٌم " واألدب
. الحربً وإن كان أجاد وأفاد فً كتابه فإنه أطنب أحٌانا وزاد واستزاد

:  فاقتصرنا على خمسة أمثلة من كتابه لهذا السبب
سجر، لكنه أطال فٌه : المثال األول تقدم ختمنا به ؼرٌب القرآن فً مادة/ 1

":  باب سجر: "حٌث قال
حدثنا حسٌن بن حرٌث، حدثنا الفضل بن موسى عن حسٌن عن واقد عن 

وإذا البحار }حدثنً أبً فً قوله تعالى : الربٌع بن أنس عن أبً العالٌة
نحن نؤتٌكم بالخبر، فانطلقوا إلى : ، قالت الجن لئلنس[6:التكوٌر] {سجرت

قال المفسرون فً قوله تعالى : قال إبراهٌم. البحر، فإذا هو نار تؤجج 

فاضت، وقال : ملبت نارا، وقال آخرون: أوقدت، وقال آخرون {سجرت}
.  ٌبست: آخرون
 {والبحر المسجور}إلقاإك الحطب فً التنور، قال هللا تعالى : والسجر

حدثنا ٌحً بن خلؾ عن أبً عاصم عن موسى ابن أبً نجٌح  [6:الطور]
، حدثنا أحمد بن نٌزك عن الخلؾ "الموقد" والبحر المسجور: "عن مجاهد

: ، حدثنا سلمة عن الفراء"الممتلا: البحر المسجور: "عن سعٌد عن قتادة
المآلن، سجر السٌل : المسجور: قال أبو عمرو" . المملوء: المسجور"

إذا كانت ببرا قد مؤلها : إذا مؤله، وهذا ماء سجر: الفرات أو النهر ٌسجره
المسجور بعضه : أخبرنا األثرم عن أبً عبٌدة. الماء، وأوردوا ماء سجرا

:  فً بعض من الماء، قال النمر بن تولب
إذا شاء طالع مسجورة 

سقتها رواعد من صٌؾ 
ترى جولها التبع و السؤسما 

وإن من خرٌؾ فلم ٌعدما 

. عٌدان ٌعمل منهما القسً: التبع والسؤسم
أخبرنً أبو ".كعنقرات الحابر المسجور:"وأنشدنً أبو نصر،قال الحجاج

وٌقال .حمرة فً العٌن قلٌلة كالذر فً العٌن: السجرة:نصر عن األصمعً
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شعر : وٌقال. إنه األسجر، وإن فٌه لسجرة: لماء المطر قبل أن ٌصفو
:  وهو الطوٌل المسترسل، قال لبٌد: مسجور

على المتنٌن منسحرا حفاال وأسحم كاألساود مسبطرا 

أوجرته، أسجر سجرا، وسجرت الناقة فً صوتها، : سجرته: قال أبو عمرو
المخالمة، أن : أي مؤلها، والمساجرة: وأرض مسجورة إذا سجرها السٌل

.    الذي سجره السٌل حتى بدت عروقه: تحدث المرأة، والسجٌر
حدثنا محمود بن : ، قال"قع"باب : قال إبراهٌم الحربً: المثال الثانً/ 2

ؼٌبلن، حدثنا عبٌد هللا بن موسى، حدثنا موسى بن عبٌدة عن إٌاس بن سلمة 
بعثت قرٌش خارجة بن كرز ٌطلع لهم، فرجع حامدا ٌحسن : "عن أبٌه قال
قلت أخرجه فً ]" فإادك إنك أعرابً قعقعوا لك السالح فطار: الثناء، فقالوا

حدثنا الحكم بن : ثم قال [جمع الجوامع عن ابن أبً شٌبة بؤطول من هذا
موسى، حدثنا إسماعٌل بن عٌاش، حدثنا عقٌل بن مدرك، أن أبا الدرداء 

وهً حكاٌة صوت " شر السلفعة التً ألسنانها قعقعة: "رضً هللا عنه قال
القعقعة ": الترسة والجلود الٌابسة، أخبرنً أبو نصر عن األصمعً قال

:  ، وأنشدنا قاببل"صوت الرعد وصواعقه
لحلً النساء فً ٌدٌه قعاقع  ٌسهد من لٌل العشاء سلٌمها  

إذا لسعت رجبل : ٌقول [وهو هنا ٌصؾ السلٌم الذي لدؼته عقرب أو أفعى ]
ٌسهد أي ٌوقظ سلٌمها أي لسٌعها، ٌجعل فً ٌدٌه الحلً والخبلخل فٌحركه 

:  لكً ال ٌنام فٌدب السم فٌه، وقال رإٌة
قعقعه المحور خطاؾ العلق  شاجً لحًٌ قعقعانً الصلق  

ٌعنً : ٌعنً شدٌد الصوت، المحور: ٌعنً فاتح، قعقعا فً الصلق: شاجً

ٌعنً حدٌدة خجناء فً : الحدٌدة التً تجمع بٌن الخطاؾ والبكرة، والخطاؾ
.  الحبل المعلق بالبكرة: جانبً البكرة، والعلق

حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا ٌحً بن : ، قال"جل"باب : المثال الثالث/ 3

سعٌد، عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضً هللا عنهما أن 
أخرجه أحمد ]" نهى عن لبن الشاة الجاللة: "النبً صلى هللا علٌه وسلم

 [وأبو داود
وحدثنا داود بن رشٌد، حدثنا شعٌب بن إسحاق عن هشام عن ابن الزبٌر 

أخرجه أبو داود عنه بلفظ ]عن مجاهد أن ابن عمرو كره ركوب الجبللة 
نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن الجاللة فً اإلبل أن ٌركب "

ٌا : "قال رجل: وعن الزهري عن أنس ["علٌها أو ٌشرب من ألبانها
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 رسول هللا سبٌت امرأة فؤردفتها فلما جالت الخٌل هوت إلى عنقً
وعن عٌاض بن حمار رضً هللا عنه عن النبً صلى " لتصرعنً فقتلتها
خلقت عبادي حنفاء فؤتتهم الشٌاطٌن : "قال هللا تعالى: "هللا علٌه وسلم قال

المهدي أجلى ": رواه مسلم، وعن أبً سعٌد رضً هللا عنه قال" فاجتالتهم
لقٌت العباس : رواه أبو داود، وعن أبً الٌسر رضً هللا عنه قال" الجبهة

جلل ما : "هللا أعز له وأمنع، قال: أأصاب القتل محمدا؟ قلت: ٌوم بدر، فقال
حدثنا أبو جعفر، حدثنا علً رضً : وقال [رواه ابن سعد  ]"  عدا محمدا

، وعن أبً هرٌرة رضً هللا "اللهم جلل قتلة عثمان خزٌا": هللا عنه قال
ٌستر المصلً مثل مإخرة : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عنه قال

ورواه بسنده عن ابن عمرو من دون زٌادة فً " الرحل فً مثل جلة السوط
: مثل جلة السوط، وعن سالم عن أبٌه رفعه إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم

، وعن سالم عن ابن عمر حدثه أن "ال تصحب المالبكة ركبا معهم الجلجل"
بٌنما رجل ٌجر إزاره خٌالء خسؾ : "رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال

قلت ورواه الترمذي عن ابن ]" به األرض فهو ٌتجلجل إلى ٌوم القٌامة

، حدثنا هارون بن عبد هللا حدثنا معن حدثنا العمري عن نافع عن  [عمرو
، "كان ٌدهن عند إحرامه بدهن الجلجالن: "ابن عمر رضً هللا عنهما قال

" نهى عن لبن الشاة الجبللة: "قوله: "ثم علق على هذه األحادٌث قاببل
اإلبل التً تؤكل العذرة، والبعر : الجبللة: "أخبرنً أبو نصر عن األصمعً

، حدثنا عبٌد هللا، حدثنا ٌحً بن "جل، ٌجل، إذا التقطه: ٌسمى الجلة، ٌقال
: ألٌس ٌكره أكل الجبللة ألكل الخرء؟ قال: سعٌد، عن ابن جرٌج قلت لعطاء

وإنما : "، قال أبو إسحاق"كجبللة اإلبل: كٌؾ بجبللة الؽنم؟ قال: كذلك، قلت
نهى عن ألبانها ألن آكله ٌجد فٌه طعم ما أكلت، وكذلك فً لحومها، ونهى 

عن ركوبها ألنها تعرق فتوجد رابحته فً عرقها، وراكبها ال ٌخلو أن 
ٌصٌبه ذلك، أو ٌجد رابحته فإن تحفظ من ذلك جاز ركوبها ولم ٌجز شرب 

وذكر عن ابن عمرو أنه " ألبانها وال أكل لحومها إال أن ٌصنع بها ما ٌزٌلها
: ، وعن ابن جرٌج عن عطاء فً جبللة الؽنم"أذن فٌها إذا علفت أربعٌن لٌلة

، وأما "إذا علفتها أٌاما فطاب بطونها، فكل ولم أسمع فٌه بوقت معلوم"
جبللة الدجاج فإنه ٌوجد فً لحمه و بٌضه ما رحى فإن حبس عن رعٌه 

طاب و مقدار ذلك فٌما حدثنا عبٌد هللا بن مهدي عن سفٌان عن عمرو بن 
كان إذا أراد ذبح دجاجة : "مٌمون عن نافع عن ابن عمر رضً هللا عنهما

جمع ثبتة وهً قطعة من القوم لقوله : ثبات : ثم قال" حبسها ثبلثة أٌام
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قوله أجلى :  ثم قال[71: النساء] {فانفروا ثبات أو انفروا جمٌعا}:تعالى

إذا خؾ ما بٌن : الجبل : أخبرنً أبو نصر عن األصمعً قال : الجبهة
جلل ": قوله: ثم قال" وامرأة جلواء: وٌقال رجل أجلى: النرعتٌن من الشعر

ذلك أمر جلل فً : أخبرنً أبو نصر عن األصمعً ٌقال" ما عدا محمدا

: أي صؽٌر ٌسٌر، وٌطلق أٌضا على العظٌم الكبٌر، ثم قال: جنب هذا األمر
أي ؼطاهم به وألبسهم إٌاه كما ٌتجلل الرجل " جلل هللا قتلة عثمان خزٌا"

.  بالثوب
حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو أسامة عن هشام ": جرس"باب : المثال الرابع/ 4

أجد : عن أبٌه عن عابشة قالت امرأة من نساء النبً صلى هللا علٌه و سلم 
قلت والحدٌث أخرجه ]" لعل نحله جرست العرفط: "منك رٌح معافٌر، قال

حدثنا محمد بن صالح : ثم قال [أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وؼٌرهم
عن محمد بن عمر عن ابن أبً سبرة عن إسحاق بن عبد هللا عن كعب بن 

أمر قطبة أن ٌسٌر اللٌل وٌكمن مالك أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
وعن : ثم قال [أخرجه الواقدي]" النهار فؤقبل القوم ٌدبون وٌخفون الجرس

الحصبة الجرسة، وقال طلحة لعمر حٌن : الصلصال: جعفر عن سعد قال
وعن : ، ثم قال"قد حنكت األمور وجرست الدهور": شاوره فً ؼزو تهاوند

كانت ناقة النبً صلى هللا علٌه وسلم : "عمران رضً هللا عنه قال
قلت والحدٌث أخرجه أحمد والدارمً ومسلم وأبو ]" العصماء ناقة مجرسة

، ثم قال وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا [داود وؼٌرهم
رواه مسلم : قلت]" ال تصحب المالبكة رفقة فٌها جرس": علٌه وسلم قال

  [.وأبو داود
حدثنا أبو نصر عن " جرست نحله العرفطة: "قوله: ثم قال فً الشرح

إذا أكلت الثمر لتعسل، : جرست النحل فهً تجرس جروسا: األصمعً، قال
اللواحس من كل شًء، والؽنم تجرس من البقل إذا لحسته، قال : والجوارس
:  أبو ذإٌبة

مواضٌع زؼب الرٌش صهب رقابها  تظل على الثمراء منها جوارس  

:  نحل تؤخذ من الشجر، قال ساعدة: الجوارس
حٌن استقل بها الشرابع مخلب  و كؤن من جرست على أعضادها  

أخبرنً أبو نصر عن : هو الصوت الخفً" ٌخفون الجرس: "قوله: ثم قال
أجرس الطابر والسبع إجراسا إذا سمعت جرسه وحرسه : "األصمعً، ٌقال

جرست : وقوله: "، ثم قال"وهو صوته، وهو صوت أكل النحل الورقة
جرسته األمور تجرٌسا : أخبرنً أبو نصر عن األصمعً قال: ، قال"األمور
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الدهر، : الجرس: أي أكمته وحنكته وجربته، وقال ؼٌره عن األصمعً
" ثمانون سنة: والعوض، والمسند، واألزلم الجذع، واألزنم الجذع، والحقب

: مجربة، مإدبة، وأنشدنا: ٌقول" ناقة مجرسة : وقوله:" ثم قال
إذا نحن فً ضبابة التسكٌري  

مجرسات ؼرة الؽرٌر  
والعصر قبل هذه العصور  

وعن أبً المهلب عن عمران ذكر ناقة النبً صلى هللا علٌه وسلم : ثم قال
قلت له ٌا أبا : كما عند مسلم وأحمد، وقال إبراهٌم" كانت ناقة منوقة: "فقال

فرس تنق أي جواد، وكان تفسٌره أعجب : مثل قولك: سعٌد، ما منوقة؟ قال
.  المإدب: المنوق من الرجال: من تصحٌفه، قال أبو الخرفاء

 " شج"باب : وهو الحدٌث الرابع واألربعون فً كتابه: المثال الخامس / 5

حدثنا سلٌمان بن حرب، حدثنا مبارك بن فضالة، عن عبٌد هللا عن : قال
لٌت شعري من هذا األشج من ولد : "كنت أسمع ابن عمر ٌقول: "نافع قال

قال  [قلت رواه ابن سعد]" عمر الذي فً وجهه عبلمة ٌمؤل األرض عدال
:  الشجاج تسعة فً الرأس واثنتان فً البدن: إبراهٌم

وهً فٌما أخبرنً أبو نصر عن : الجالفةفؤول شجاج الرأس / 1

ولٌس فٌها رواٌة وال قود : قال إبراهٌم" التً تفشو الجلد مع اللحم"األصمعً
. فً عمدها ولكن فٌه وفً خطبها حكومة على قدر ما فعل

وهً فٌما أخبرنً أبو نصر عن أبٌه التً تبضع ": الباضعة: الثانٌة/ 2

الباضعة التً تقطع اللحم بعد : اللحم، أخبرنً أبو نصر عن األصمعً
. وهذه تسمى الدامٌة ألنها شقت الجلد وظهر الدم: الجلد، قال إبراهٌم

وتسمى الدامعة ألنها تدمع بدم قلٌل، وتكون بازلة لتبزل الدم منها، وتكون 

: الدامٌة لظهور الدم منها، وفٌها من الرواٌة
حدثنا داود بن رشٌد، حدثنا ٌحً بن زكرٌاعن محمد بن سالم عن /  أ

". فً الباضعة مابتا درهم":الشعبً عن زٌد بن ثابت قال

حدثنا محمد بن سهل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا محمد بن راشد عن / بــ 
  " فً الدامٌة بعٌر": مكحول عن قبٌصة بن ذبٌب عن زٌد بن ثابت قال

حدثنا عبٌد هللا، حدثنا ٌزٌد بن زرٌع، عن سعٌد عن قتادة عن عبد الملك / ج
 " فً الدامٌة بعٌر": قال

حدثنا شرٌح بن ٌونس حدثنا هشٌم عن حجاج عن مكحول عن زٌد بن /  د
فً الدامعة نصؾ بعٌر، وفً البازلة بعٌر وهً الدامعة، وفً :"ثابت قال

فدل اختبلفهم، إذ لم ٌقفوا فً دٌتها على : ، قال إبراهٌم"الباضعة بعٌران
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شًء واحد، أن ذلك منهم على جهة الحكومة، ألزموا الفاعل على قدر ما 
فعل من عظٌم ذلك و صؽٌره، وكذلك فً العمد حكومة أٌضا لم ٌكن أن 

.  ٌفعل بالفاعل مثل ما فعل
: وهً فٌما أخبرنً أبو نصر عن األصمعً قال": الحارصة:"الثالثة/ 3

حرص : الحارصة التً أخذت فً الجلد قلٌبل ألنها تحرص فً الجلد، ٌقال"
: وفٌه من الرواٌة: قال إبراهٌم" فً رأسه، ودق القصار الثوب فانحرص

: حدثنا داود بن رشٌد، حدثنا ٌحً بن زكرٌاء، عن أبٌه عن عامر قال
: حدثنا مسدد، حدثنا معاذ عن عوؾ قال" الحرصة بٌن الجلد والعظم"

قال " شهدت عبد الرحمن بن أذٌنة ٌقص لرجل من حرصتٌن فً رأسه"
". هذا منكر من فعله، وإنما فً عمده وخطبه حكومة: إبراهٌم

: وهً فٌما أخبرنً أبو نصر عن األصمعً": المتالحقة ":الرابعة/ 4

حدثنا : وفٌها من الرواٌة: قال إبراهٌم" التً بٌنها وبٌن السمحاق لحمة"
محمد بن سهل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا محمد بن راشد عن مكحول عن 

". فً المتبلحقة ثبلثة أبعرة، فجابز:"قبٌصة بن ذإٌل عن زٌد بن ثابت قال
: وهً فٌما أخبرنً أبو نصر عن األصمعً": السمحاق": الخامسة/ 5

التً بقٌت علٌها قشٌرة تمنعها أن تكون موضحة، وأهل المدٌنة ٌسمونها "

الملطا ؼٌر ممدودة : وفً ؼرٌب الحدٌث ألبً عبٌد: قلت]الملطاء 
حدثنا عبٌد هللا بن عمر، حدثنا : وفٌها من الرواٌة: ، قال إبراهٌم["والملطاة

فً السمحاق : "ٌزٌد بن سفٌان عن جابر بن عبد هللا عن ٌحً عن علً
حدثنا أبو : ثم قال [قلت انظر عبد الرزاق فً المصنؾ]" أربع من اإلبل

بكر، حدثنا زٌد بن حبان، عن سفٌان عن مالك عن ٌزٌد بن قسٌط عن سعٌد 
بن المسٌب أن عمر وعثمان قضٌا فً الملطاء ـ وهً السمحاق ـ نصؾ دٌة 

: بعٌرٌن ونصفا، وقضى علً وزٌد: قال إبراهٌم فكؤنهما قاال" الموضحة
فدل اختبلفهم فً دٌتها أن ذلك على الحكم : قال إبراهٌم" أربع من اإلبل

.   منهم، وكذلك فً عمدها وخطبها حكومة
: وهً فٌما أخبرنً أبو نصر عن األصمعً قال": الموضحة": سادسا/ 6

: وأخبرنا عمرو عن أبٌه قال" الموضحة هً التً ٌبدو منها وضح العظام"
حدثنا : وفٌها من الرواٌة: قال إبراهٌم" الموضحة هً التً ٌبدو عظامها"

مسدد، حدثنا ٌحً، عن حسٌن المعلم عن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن 
قلت وفً مصنؾ عبد الرزاق ]" فً الموضحة خمسة من اإلبل": جده
ورواه " قضى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بخمس من اإلبل: "بلفظ
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وكذا فً كتاب النبً صلى هللا علٌه وسلم لعمرو بن : ، قال إبراهٌم[البٌهقً
وهو قول علً، وعبد هللا،  [قلت كما فً البٌهقً والمحلى البن حزم]حزم 

وزٌد، وشرٌح، والحسن، وعطاء، والشعبً، وإبراهٌم النخعً، والحكم، 
وحماد، ومالك، وابن أبً ذبب، وابن الزنبلؾ، وربٌعة، وابن هرمز، إال أن 

بنت مخاض، وبنت : "المتفقهة اختلفوا فً أسنان الخمس، فكان الحسن ٌقول
وهو قول مسروق وشرٌح، وقال إبراهٌم " لبون، وابن لبون، وحقة، وجذعة

وأما " بنت مخاض، وابن مخاض، وابن لبون، وحقة، وجذعة: "النخعً

القصاص فً عمدها فلم ٌختلفوا فٌه، ألنه جابز أن ٌشق اللحم حتى ٌبدو 
"  العظم

: وهً فٌما أخبرنً أبو نصر عن األصمعً قال: "الهاشمة": السابعة/ 7

: حدثنا موسى، حدثنا حماد، عن قتادة: وفٌها من الرواٌة" التً تهشم العظم"
أن عبد الملك بن مروان قضى فً الهاشمة عشرة أبعرة، وهو قول سفٌان، 

وقتادة، وكان معاوٌة وفضالة ٌجعبلن فٌها مابة دٌنار، ولم ٌوقؾ الحسن 
ودل : أمر أي ذنب فٌها اجتهاد اإلمام، قال إبراهٌم: فٌها شٌبا، وقال مالك

.  هذا أٌضا ـ إذ لم ٌجمعوا على دٌة أن ذلك كان منهم حكومة على االجتهاد
: وهً ـ فٌما أخبرنً أبو نصر عن األصمعً، قال": المنقلة": والثامنة/ 8 

المنقلة التً : "وأخبرنا عمرو عن أبٌه قال" هً التً ٌخرج منها عظام"
:  وأنشدنا قاببل" ٌخرج منها عظام

عقل فٌها وال المشجوج ممتثل  وال شجٌج أصابته منقلة ال  

حدثنا أبو كرٌب، حدثنا رشٌد، عن معاوٌة وابن لهٌعة، : وفٌها من الرواٌة
قال رسول : عن معاذ بن محمد األنصاري، عن العباس بن عبد المطلب قال

أخرجه ابن ماجه : قلت]" ال قود فً المنقلة": هللا صلى هللا علٌه وسلم

وهو قول علً، والشعبً، وابن شٌبة،  [والبٌهقً وابن حزم فً المحلى
والزهري، وإذا كانت خطؤ، ففً كتاب النبً صلى هللا علٌه وسلم لعمرو بن 

وأخرجه البٌهقً وابن حزم : قلت]" أن فٌها خمس عشرة من اإلبل"حزم 

، وهو قول علً، وعبد هللا، والحسن، وعطاء، وإبراهٌم، وابن [فً المحلى
أبً ملٌكة، والحكم، وحماد، ومالك، وابن أبً ذبب، وأبً الزناد، وربٌعة، 

 [.وابن هرمز
اآلمة : "وهً فٌما أخبرنً أبو نصر عن األصمعً قال" اآلمة":التاسعة/ 9

حدثنا : ، والرواٌة فً عمدها"جلدة الدماغ فٌها: التً أصابت الرأس، وأمه
أبو كرٌب، حدثنا رشٌدٌن، عن معاوٌة وابن لهٌعة، عن معاذ بن محمد 
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قال رسول هللا : األنصاري، عن العباس بن عبد المطلب رضً هللا عنه قال
أخرجه ابن ماجه : قلت]"ال قود فً المؤمومة:"صلى هللا علٌه وسلم

، [والبٌهقً وابن حزم فً المحلى وهو ضعٌؾ لرواٌة رشٌدٌن وابن لهٌعة
وهو قول علً، والزبٌر، ومكحول وسلٌمان بن موسى، والشعبً 

والزهري، وابن شبرمة ومالك، وابن أبً ذبب، وما أقاد منها إال ابن 
حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا خالد الحذاء عن عاصم بن : الزبٌر

رأٌت ابن الزبٌر أقص من آمة، فكان صاحبها إذا سمع الرعد : "المنذر قال

والعجب كٌؾ ٌقص من آمة؟ وهو ال ٌصل إلى أم : قال إبراهٌم" ؼشً علٌه
الرأس إال بكسر العظم، وكسر العظم ؼٌر جابز، ألنه ال ٌفعل ما فعل 

الفاعل مثل فعله، وإنما ٌجوز القصاص من العظام إذا قطعت من المفصل، 
، ومن فعلها خطؤ، ففً كتاب النبً "ألن فعل الفاعل والمفعول فٌه سواء

قلت أخرجه البٌهقً  ]صلى هللا علٌه وسلم لعمرو بن حزم فٌها ثلث الدٌة
، وعبد هللا، [كما فً البٌهقً]وهو قول لعلً  [وابن حزم فً المحلى

وإبراهٌم، ومجاهد، والحسن، وشرٌح، وعطاء، والضحاك، والشعبً، 
.  والحاكم، وحماد

  : وأما اللتان فً البطن فهما
حدثنا الحكم بن موسى، : وهً التً وصلت إلى الجوؾ: "الجابفة/ "1

حدثنا إسماعٌل بن عٌاش، عن كلثوم بن زٌادة سمعت سلٌمان بن موسى 
وهذه ال قصاص فً : ، قال إبراهٌم"الجابفة التً وصلت إلى الجوؾ: "قال

عمدها، وأما الخطؤ ففٌها ثلث الدٌة، كذا فً كتاب النبً صلى هللا علٌه وسلم 
وهو قول علً، ومجاهد،  [قلت كما فً سنن البٌهقً والمحلى البن حزم]

: فٌها مابة، وقال الحسن: وإبراهٌم، والحكم، وحماد، وقال أبو بكر بن حماد
ثبلثون دٌنارا، فهذا ٌدل على أنهم جعلوا الدٌة : فٌها ثلث مابة، وقال إبراهٌم

.  حكما على قدرها فً العظم والصؽر
: وهً التً وصلت إلى الجوؾ ونفذت إلى الجانب اآلخر": النافذة/"2

: وقال مكحول [قلت كما فً سنن البٌهقً]قضى فٌها أبو بكر بثلثً الدٌة 

. دٌتان، وقال مجاهد مثله، أراد مثلً دٌة الجابفة
 :  فً أسماء الشجاج وحكمها: وقد نظمت هذه الشجاج كما ٌلً

نظم شجاج حكمها قد ٌسهل  
هذا ابن رشد ٌدعً بؤنها 

الشجاج عشرة فذاك المجمل 
قال ابن رشد تبدأ بدامٌه 

مستخدما رجزا سلٌما ٌعقل  
فً الرأس تسعة وبطن ٌكمل 

حكومة فً جلها إن تسؤلوا 
تدمً جلدا والحربً ٌبدل 
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سمى ؼرٌبا فً الحدٌث جالفه 
وقبلها عند الحربً باضعه 

تشج لحما ثم متبلحقه 
سمحاق أو ملطاء تؤتً 

تؤتً بعٌدها هنا موضحه 
ثم التً سموها بالهاشمه 

ثم التً بعٌدها بالمنقله 
مؤمومة أم الدماغ تنفذ 

كذا حكوا فً الجوؾ الجابفه 
قد زاد ذا على ابن رشد النافذه 

وكلها فٌها حكومة تجً 
ٌا رب نجنا من الشجاج ٌا 

أنت الرحٌم والكرٌم المعطً 
طه رسوال خاتما وعاقبا 
صلى وسلم اإلله ٌا نبٌه 

فحارصه تشق جلدا ٌسهل 
تشق لحما فً رإوس تحمل 
قد تؤخذ اللحم الذي قد ٌنبل 

تشق ذا الؽشاء ثم  تقفل 
قد تكشؾ العظام فٌما ٌنقل 

قد تكسر العظام ثم تهشم 
ٌطٌر منها العظم ثم تهدم 
ثلث لدٌة جزا ما ٌجهل  

! تؤتً ختاما ٌا أخً هل تعقل ؟
إبراهم الحربً ٌا من ٌنهل 

إال آمة الدماغ تعقل  
من ٌعطً فؤنت حق ٌمهل  
أنت الحفٌظ والجلٌل ٌرسل 
ٌهدي لخٌر سنة ذا المرسل 
على رسول خاتم قد نكمل  

 
ؼرٌب ما رواه المقداد عن النبً : المثال السادس وهو من المجلد الثالث/ 6

حدثنا أبو بكر حدثنا ابن مهدي عن سفٌان " حث: "باب: صلى هللا علٌه وسلم

قام رجل ٌثنً على أمٌر من األمراء : "عن حبٌب عن مجاهد عن أبً معمر
أمرنا رسول هللا صلى هللا علٌه : فجعل المقداد ٌحثو على وجهه التراب، قال

رواه أحمد ومسلم فً الزهد ]."وسلم أن نحثو فً وجوه المداحٌن التراب
: إلعجال، والحثٌثً:حثى ٌحثً التراب، والحث: ٌقال. [والترمذي فً الزهد

:  اإلسم، وحثثته فاحتث، قال الشاعر

ر ٌتبعه أزرقً لحم تدلى حثٌثا كؤن الصوا 
": علق: "باب: عن النبً صلى هللا علٌه وسلمؼرٌب عبد هللا بن مسعود *

حدثنا الحوضً وسلٌمان بن حرب قاال، حدثنا شعبة عن األعمش عن زٌد 
إن : "بن وهب عن عبد هللا بن مسعود حدثنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

خلق أحدكم ٌجمع فً بطن أمه نطفة أربعٌن ٌوما، ثم ٌكون علقة مثل ذلك، 

حدثنا الولٌد بن .[رواه أحمد والبخاري ومسلم]" ثم ٌكون مضؽة مثل ذلك
رأٌت ابن أبً أوفى بزق علقة : "صالح أخبرنا شرٌك عن عطاء بن السابب

حدثنا إبراهٌم بن المنذر، حدثنا محمد بن فلٌح عن ". ثم مضى فً صبلته
: ذكر سرٌة للنبً صلى هللا علٌه وسلم قال: "موسى بن عقبة عن ابن شهاب

حدثنا أحمد بن عمر حدثنا وكٌع عن زكرٌا عن ". إذا الطٌر ترمٌهم بالعلق
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حدثنا داود بن رشٌد حدثنا محمد بن ."خٌر الدواء الحجامة والعلق: "عامر
: عن ٌحً عن جابر عن المقداد عن النبً صلى هللا علٌه وسلم... حرب عن

إن الرجل من أهل الكتاب ٌتزوج بالمرأة وما ٌعلق ٌدٌها الخٌط وما ٌرؼب "
، حدثنا أحمد بن أٌوب عن إبراهٌم بن "واحد عن صاحبه حتى ٌموتا هرما

علقت :"سعد عن صالح عن ابن شهاب عن محمد بن جبٌر عن أبٌه
لو كان عدد هذه : األعراب برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌسؤلونه، فقال

، حدثنا أبو بكر حدثنا علً [أحمد والبخاري فً الجهاد]"العضاه قسمته فٌكم

بن مسهر عن حجاج عن عبد الملك بن المؽٌرة عن ابن البٌلمانً عن النبً 
: فقال رجل [32: النور]"{وأنكحوا األٌامى منكم }: "صلى هللا علٌه وسلم قال

، حدثنا ٌوسؾ بن بهلول "ما تراضٌا علٌه أهلوهم: ما العبلق بٌنهم؟ قال
حدثنا ابن إدرٌس عن ابن إسحاق عن جهم عن عبٌد هللا بن جعفر، قالت 

ركبت أتانً فخرجت أمام الركب، لقد قطعت لهم حتى ما ٌعلق بها : "حلٌمة
حدثنا إبراهٌم حدثنا ابن نمٌر عن أبٌه عن ابن إسحاق عن . "منهم أحد

الحارث بن فضٌل عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبٌه 
إن أرواح المإمنٌن فً حواصل : "سمعت النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

، حدثنا [أحمد والترمذي وابن ماجه ومالك]" طٌر خضر تعلق من ثمر الجنة

عبٌد هللا بن عابشة حدثنا عبد العزٌز بن مسلم عن األعمش عن حبٌب بن 
ٌا رسول هللا إنً أحب : أبً ثابت عن ٌحً بن جعدة عن عبد هللا قال رجل

ذكر عبلقة سوطه، أفمن الكبر  [وذكر أشٌاء حتى]أن ٌكون شراكً جدٌدا 
  [...]ال، ذلك الجمال: ذلك؟ قال

العلقة هً الدم الجامد كذلك أخبرنً ابن أبً الربٌع " ثم ٌكون علقة: "قوله
قطعة دم، : عن إبراهٌم بن الحكم عن أبٌه عن عكرمة ومجاهد وعلقمة

وأخبرنا أبو . نقٌع الدم، وهو جمع علقة" فإذا الطٌر ترمٌهم بالعلق"وكذلك 
نصر عن األصمعً ٌقال للدم الجامد العلق وهو ما علق بعضه ببعض، 

ما اشتدت حمرته، والنجٌع ما كان : العلق من الدم: وقال ؼٌره. الدم: والعلق
:  الخالص، قال رإٌة: إلى السواد، والعبٌط

بطعن ٌسكت العلق النجٌعا ترى بها من كل مرشاة منهم 

ما ٌعلق "قوله . هً دوٌبة مابٌة تمص الدم من البدن" الحجامة والعلق"قوله 
من صؽرها وقلة رفقها فٌصٌر علٌها حتى ٌموتا هرما، : ٌقول" ٌدٌه الخٌط

ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم أوصاهم بنسابهم وأخبرهم بما ٌفعل أهل 
قوله . فؤنتم أحق بذلك: الكتاب من الوفاء بنسابهم والصبر علٌهن، ٌقول
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علق الشًء بالشًء " علقت األعراب بالنبً صلى هللا علٌه وسلم ٌسؤلونه"
عبلقة الخصومة وعبلقة : وأخبرنً أبو نصر عن األصمعً. إذا نشب به

إن بفبلن من فبلنة علقا أي حبا ونظرة من ذي : الحب منصوبتان، ٌقال
أعلقت فؤدرك للرجل ٌنصب حباله لطٌر فٌنفع فٌها، : ٌقال. ذي حب: علق

لً فً هذا : وقال أبو زٌد."  برد ٌشق وسطه ال كمان له: البقٌر: والعلقة
العلوق من : وقال. األمر علق وعلقة وعلوق ومتعلق وعبلقة كله واحد

التً ال تؤلؾ الفحل، وٌقال : النساء التً ال تحب ؼٌر زوجها، ومن النوق

:            هً التً ٌعلق علٌها ولد ؼٌرها، قال الشاعر
ربمان أنؾ إذا ما ضن باللبن  وكٌؾ ٌنفع ما تعطً العلوق به  

:  فبلن ذو معبلق، وفبلن معبلق إذا كان شدٌد الخصومة، قال مهلهل: وٌقال
وخصٌما ألد ذا معبلق  إن تحت األحجار حزما وعزما 

أي ٌتصل " إنها سبقت حتى ما ٌعلق بها أحد: "وكذلك قول حلٌمة فً األتان
:  بها، وعلق الشًء بالشًء نشب به، أنشدنا أبو النصر

وما أنا ؼٌر أنً الٌوم فٌكم 
لقوا أم اللهٌم فجهزتهم  
إذا علقت مخالبها بقرن 

بؤخنى من رجال آخرٌنا 
عشوم الورد نكنٌها المنونا 
فبل ترجو البنات وال البنٌنا 

البهم : أخبرنً أبو نصر عن األصمعً ٌقال" تعلق من ثمر الجنة"وقوله 
:  تعلق من الورق أي تصٌب منه والعلقى نبت، وأنشدنا أبو نصر

بٌن تواري الشمس والذرور فحط فً علقً وفً مكور 

عبلقة السوط : أخبرنً أبو نصر عن األصمعً" ذكر عبلقة السوط:"قوله
... مكسورة العٌن ٌعنً سٌره، الخ

.  عقل وأطال فً األمثلة والشرح كعادته: باب: ثم ختم كتابه بقوله
ٌنبؽً التنبٌه على أن أكثرٌة أسانٌد إبراهٌم الحربً ال تخلو من مقال : تنبٌه

وؼمز النقاد وأحٌانا من علل قادحة لكننا لم نبٌن تلك العلل ألن الؽرض من 
كما أنه ٌنبؽً التنبٌه أٌضا على أن الحربً . تقدٌمها تبٌٌن ؼرٌب الحدٌث

اعتمد هنا على علماء اللؽة لشرح ؼرٌب الحدٌث كاألصمعً وقرنابه وهذا 
مما ٌساعد أحٌانا على الفهم، إال أنه أحٌانا أخرى قد ٌعكر صفوة الفهم كما 
فً حدٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم مع ابن صابد فٌما ٌخص بشرح كلمة 

، فقد اختلؾ جهابذة علماء الحدٌث مع فطاحلة فقهاء اللؽة العربٌة "الدخ"
حول فهمها وشرحها وضبطها، فحكى ابن السٌد فٌها الفتح، وقال أٌضا ابن 

عند رواء البٌت : "درٌد والجوهري وابن السٌد بؤنها الدخان، وقال الشاعر
فقد وردت فً صحٌح البخاري من حدٌث هشام بن ٌوسؾ، " ٌؽشى الدخاء
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وفً صحٌح مسلم من حدٌث عبد الرزاق كبلهما عن معمر عن الزهري 
:  عن سالم عن ابن عمر رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

، وقد ثبت "هو الدخ:"قال ابن صابد" لقد خبؤت لك خبٌبا: البن صابد"ٌعنً

عند أبً داود والترمذي من حدٌث عبد الرزاق أنه الدخان، وأخرجه أحمد 
وخبؤ النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌوم : "عنه أٌضا، واتفق الثبلثة على قولهم

وفً رواٌة أخرى عند أحمد والبزار من حدٌث " تؤتً السماء بدخان مبٌن
الدخ، ولهذا قال : الدخان فلم ٌستطع فقال: فؤراد ابن صابد أن ٌقول: "أبً ذر

وفً رواٌة البزار " إخسؤ لن تعدو قدرك: "له النبً صلى هللا علٌه وسلم

والطبرانً فً األوسط من حدٌث أبً الطفٌل عن زٌد بن حارثة رضً هللا 
، واستبعد "كان النبً صلى هللا علٌه وسلم خبؤ له سورة الدخان: "عنه قال

وهو نبت ٌكون بٌن " الدخ"الخطابً تفسٌر الدخ بالدخان وصوب أنه خبؤ له 
البساتٌن، وسبب استبعاده أن الدخان ال ٌحط فً الٌد وال فً الكم، كما فسره 

سؤلت : "بؤنه الجماع، قال الحاكم" علوم الحدٌث"أبو عبد هللا الحاكم فً 
كذا ٌزخها ٌعنً بالزاي بدل الدال : بعض األدباء عن تفسٌر الدخ، فقال

والمعنى الذي أشار إلٌه ابن صابد خذله هللا : الدخ والزخ، قال: بمعنى واحد
:  فٌه مفهوم ثم أنشد لعلً رضً هللا عنه وكرم هللا وجهه

ٌزخها وٌنام الفخة  طوبى لمن كانت مزخة  

قلت فتبٌن من .  وتعقبه ابن الصبلح بؤنه تخلٌط فاحش ٌؽٌظ العالم والمإمن

هذا المثال أهمٌة معرفة ؼرٌب الحدٌث وأثر ذلك على فهم داللته فً النص 
العربً والشرعً، وتؤثٌر فتاوى العلماء، وأن الملجؤ فً ذلك لٌس 

بالضرورة الرجوع إلى علماء اللؽة وإنما إلى فهم السلؾ الصالح، وهللا 
.   تعالى أعلم

وقبل االنتقال إلى معرفة النحو والصرؾ والببلؼة ننبه على ضرورة 
...  معرفة المثلثات وفضلها كمثلث قطرب، ومثلث ابن مالك، الخ

 
:  معرفة النحو والصرؾ من العربٌة: الفصل الثانً

إن معرفة النحو العربً أساسً وضروري ألنه ٌمكن من معرفة طبٌعة 
سٌاق وتركٌب المفردات وداللتها فً النص العربً فٌتم التعرؾ على 

معانٌها من خبلل القوامٌس والمعاجم العربٌة وعلى داللتها من خبلل 
مكانتها فً النص بسبب النحو بتمٌٌز الحروؾ واألفعال واألسماء ثم بتمٌٌز 

وقد هٌمن على هذا المٌدان ..الفاعل والمفعول والظرؾ والمنصوبات، الخ
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وطبعه بطابعه الخاص ابن مالك من خبلل كافٌته ثم ألفٌته، وإن كان سبقه 
ؼٌره فً التؤلٌؾ كابن معط الزواوي وصاحب الجمل وشراحه، وؼٌرهم 

كثٌر من فطاحلة النحو العربً إال أن ابن مالك، إن لم ٌكن مجلٌا هذا 
.  المٌدان ٌبقى مصلٌا
: فقد قال عنه هوٌدي فً تحقٌقه للكافٌة الشافٌة ما ٌلً: أ ـ كافٌة ابن مالك

والحق أن الكافٌة الشافٌة أرجوزة سهلة مٌسرة، قل أن تسمح بمثلها "
القرابح، أو تطمح إلى النسج على منوالها المطامح، فقد جمع فٌها ناظمها 

:  مسابل النحو والصرؾ وبسطها، ورتب األبواب وضبطها، فؽدت كما قال
مستوفٌه  ............... 

تكون للمبتدبٌن تبصره  
عن أكثر المصنفات مؽنٌه  

وتظفر الذي انتهى بالتذكره  

أما شرحها فقد التزم فٌه المصنؾ ـ رحمه هللا ـ منهجا ارتضاه لنفسه، 
سؤلنً بعض األلباء، المعتنٌن بحقابق األنباء، :"وأعلنه فً المقدمة حٌن قال

بشرح تحؾ معه المإونة، وتعؾ به المعونة، " الكافٌة الشافٌة"أن أتلو 
.."  وٌكون العناء مضمونا، والؽناء مؤمونا، فؤجبت دعوته

قلت فبالرؼم من أن المحقق وقد أخبر أنه أصبح من عشاق وأعبلم مإلفات 
ابن مالك، فإنه قد هٌمنت على تقدٌمه نبرة التقلٌد األعمى، فطفت على 

السطح كالجلٌد، إال أننا لما كنا التزمنا منذ بداٌة الفصل بالوصؾ، فإننا 
الكافٌة "لقد كانت هذه الطبعة عبارة عن أربع مجلدات، وقد تطرقت : نقول

:  فً هذه المجلدات األربع إلى ما ٌلً" الشافٌة
ـ شرح الكبلم وما ٌتؤلؾ منه كمقدمة، ثم :  اشتمل على ما ٌلًالمجلد األول

، ـ ثم والبناء وما ٌتعلق به وفٌه باب اإلعراب: جعل الباب األول عن

إعراب المثنى والجموع على حده وما ٌتعلق بذلك، ـ ثم إعراب الجموع 
ألؾ : باأللؾ والتاء وما جرى مجراه، ـ ثم إعراب ما اتصل به من الفعل
اثنٌن، أو واو جمع أو ٌاء مخاطبة،ـ ثم إعراب المعتل من األسماء 

ـ فصل فً : فتطرق فٌه إلى ما ٌلً: باب النكرة والمعرفة: واألفعال، ثم قال

المضمر،ـ وفصل فً ضمٌر الشؤن، ـ وفصل فً الضمٌر المسمى فصبل، ـ 

فصل العلم، ـ فصل الموصول، ـ فصل فً أسماء اإلشارة، ـ فصل فً 
ـ فصل فً دخول : وتطرق فٌه إلى: باب االبتداء: المعرؾ باألداة، ـ ثم قال

ثم : باب األفعال الرافعة اإلسم الناصبة الخبر: الٌاء على خبر المبدإ، ثم قال
أفعال المقارنة، :  ثم قال[لٌس]المشبهات ب  [إن]و [ال]و  [ما]باب : قال

 [ال]باب : ثم قالباب الحروؾ الناصبة اإلسم الرافعة الخبر، : ثم قال
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، فهذا جملة ما اشتمل علٌه المجلد األول من أبواب النحو [إن ]العاملة عمل 

. والصرؾ فً هذه الطبعة
باب األفعال التً تنصب المبتدإ والخبر : ، فتناولوأما المجلد الثانً

الفاعل، باب النابب عن الفاعل، باب اشتؽال العمل عن مفعولٌن، باب 

المعمول، باب تعدي الفعل ولزومه، باب التنازع فً العمل، باب المفعول 
المطلق وهو المصدر، باب المعمول له، باب المفعول فٌه وهو الظرؾ، 
باب المفعول معه، باب االستثناء، باب الحال، باب التمٌٌز، باب حروؾ 

الجر، باب القسم، باب اإلضافة، باب إعمال المصدر، باب إعمال اسم 
الفاعل، باب الصفة المشبهة، باب اسم الفاعل، باب التعجب، باب نعم وببس 

.  وما جرى مجراها، باب أفعال التفضٌل، باب التوابع
باب النعت، باب التوكٌد، باب :  فقد تناول ما ٌلًوأما المجلد الثالث

العطؾ، باب عطؾ النسق، باب البدل، باب النداء، باب االستؽاثة، باب 
الندبة، باب الترخٌم فً النداء، باب االختصاص المشابه للنداء، باب 

التحذٌر واإلؼراء، باب أسماء األفعال واألصوات، باب نونً التوكٌد، باب 
ما ٌنصرؾ وما ال ٌنصرؾ، باب إعراب الفعل، باب عوامل الجزم، باب 

.  العدد
، باب الحكاٌة، [كذا]، و[كؤٌن]، و[كم]باب : فقد تناولوأما المجلد الرابع 

باب التذكٌر والتؤنٌث، باب المقصور والممدود، باب اإلخبار بالذي 
وفروعه، باب كٌفٌة التثنٌة وجمعً التصحٌح، باب جمع التكسٌر وما ٌتعلق 

به، باب التصؽٌر، باب النسب، باب اإلمالة، باب الوقؾ، باب التقاء 
.  الساكنٌن، باب اإلبدال، باب فً تصرٌؾ األسماء واألفعال

، "الكافٌة الشافٌة"كانت هذه األبواب الربٌسٌة التً تناول ابن مالك فً 
والؽرٌب أن بعض أساتذة األدب الدكاترة ال ٌعرفها وٌظن أنه ال توجد كافٌة 

. البن مالك وإنما الكافٌة البن الحاجب، قلت ولكل واحد منهما كافٌته
ب ـ  وأما ألفٌته التً اشتهرت بٌن النحوٌٌن بكثرة شروحها وإقبال طبلب 

العلم علٌها، فقد تناولت هً األخرى بعد المقدمة سبعٌن بابا، نقدمها كما 

النكرة والمعرفة، / 3المبنً والمعرب، / 2الكبلم وما ٌتؤلؾ منه، / 1: ٌلً
المعرؾ بؤداة التعرٌؾ، / 7إسم الموصول، / 6إسم اإلشارة، / 5العلم، / 4
، [ال]، و[ما]: الحروؾ المشبهة بلٌس/ 10كان وأخواتها، / 9اإلبتداء، / 8
ال / 13إن وأخواتها، / 12أفعال المقاربة، / 11المشبهات بلٌس،  [إن]و

/ 17الفاعل، / 16أعلم وأرى، / 15ظن وأخواتها، / 14التً لنفً الجنس، 
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التنازع / 20تعدي الفعل ولزومه، / 19االشتؽال، / 18النابب عن الفاعل، 
المفعول / 23المفعول من أجله، / 22المفعول المطلق، / 21فً العمل، 

/ 28التمٌٌز، / 27الحال، / 26االستثناء، / 25المفعول معه، / 24فٌه، 
إعمال / 31المضاؾ إلى ٌاء المتكلم، / 30اإلضافة، / 29حروؾ الجر، 

أبنٌة / 34إعمال إسم المفعول،  / 33إعمال إسم الفاعل، / 32المصدر، 
/ 39الصفة المشبهة، / 36أبنٌة اسم الفاعل واسم المفعول، / 35المصادر، 

/ 44البدل، / 43عطؾ النسق، / 42العطؾ، / 41التوكٌد، / 40النعت، 

التحذٌر / 48االختصاص، / 47الندبة، / 46االستؽاثة، / 45النداء، 
ما ال / 51نونا التوكٌد، / 50أسماء األفعال واألصوات، / 49واالؼراء، 
/ 55فصل فً لو، / 54عوامل الجزم، / 53إعراب الفعل، / 52ٌنصرؾ، 

/ 58العدد، / 57اإلخبار الذي واأللؾ والبلم، / 56أما، ولوال، ولو ما، 
كٌفٌة تثنٌة المقصور / 61المقصور والممدود، / 60التؤنٌث، / 59الحكاٌة، 

جمع / 63جمع المنقوص والمقصور، جمع المذكر السالم، / 62والممددود، 
/ 67النسب، / 66صؽة منتهى الجموع، / 65التصؽٌر، / 64التكسٌر، 
فصل فً زٌادة همزة الفصل، / 70التصرٌؾ، / 69اإلمالة، / 68الوقؾ، 

وقد قام الكثٌر من النحوٌٌن بشرح األلفٌة ومن . اإلدؼام/ 72اإلبدال، / 71

أشهر شراح األلفٌة ابن عقٌل، كما أن من أحسن شروح األلفٌة ابن هشام 
، كما أن "مؽنً اللبٌب فً كتب األعارٌب" وله قطر الندى للمبتدبٌن وله

األجرومٌة وملحة اإلعراب للمبتدبٌن مستحب عند أهل الصنعة، وكذلك 
.  المٌة األفعال
عرفت الببلؼة فً اللسان العربً إرهاصات : البالؼة معرفة: الفصل الثالث

البٌان "وابن المقفع فً " البٌان والتبٌٌن"أولٌة تمثلت فً كتابات الجاحظ 
عاصر الجاحظ ابن : "قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة. وكذلك ابن قتٌبة" والتبٌٌن

هـ 276قتٌبة إال أنهما لم ٌتفقا ألن الجاحظ معتزلً متكلم وابن قتٌبة سنً ت 
وٌكفٌه " ؼرٌب الحدٌث"وفً " ؼرٌب القرآن"قلت وقل ألؾ ابن قتٌبة فً " 

إصبلح ؼلط أبً "تبحرا وإتقانا فً العربٌة لؽة وببلؼة أنه ألؾ كتابا سماه 

فإنه اعتبر رابدا لعلم  [هـ255 ـ 153]، وأما الجاحظ "عبٌد فً ؼرٌب الحدٌث
البٌان كما ٌمكن أن نضٌؾ لهذه المدرسة أبا إسحاق إبراهٌم بن سفٌان بن 

هـ الذي قرأ على سٌبوٌه كتابه ولم ٌتمه وروى عن 249سلٌمان الزٌادي ت 
.  أبً عبٌد واألصمعً



 Page 103 رسالة األرٌب
 

إن اللؽة العربٌة تمتاز عن اللؽات األخرى : النشؤة الفعلٌة لعلم البالؼة/ أـ

. بالفصاحة والببلؼة المتمثلة فً علم المعانً والسجع والبدٌع وسعة الخٌال
فما كان أهلها ٌعتبرون الكبلم رفٌعا إال ما حرك فً خوالج وجدانهم جذوة 

فكان الشعر . السبك البدٌع وآثار قرارٌط من أجبلؾ العرب شماطٌط
الجاهلً ـ كما تقدم ـ ٌتصؾ بهذا السبك الرصٌن، واللفظ الرزٌن، والتركٌب 

ثم سار على هذا المنوال . المتٌن، واإلعجاز الفصٌح باللفظ العربً الصحٌح
ما صدر فً صدر اإلسبلم من شعر وخطب، وؼٌر ذلك من كبلم الخطباء 

األعبلم إلى أن تمت ترجمة فلسفة الفرس والٌونان، وتعرب كثٌر من أعاجم 
البلدان، فتنبه حذاق أهل الصنعة، فعكفوا على دراسة اإلعجاز الببلؼً 

فكان فارس المٌدان فً . للسنة والقرآن، فجعلوهما المٌزان للبٌان واللسان
هذا المٌدان ـ وأول من طوقه فً كر وفر وإقبال وإدبار معا هو الشٌخ عبد 
القاهر الجرجانً عندما ألؾ كتابٌن لطٌفٌن من حٌث الحجم، عظٌمٌن من 

أسرار "حٌث ؼزارة العلم، وقد قربهما محمد رشٌد رضى فً تقدٌمه لكتاب 
بسم هللا الرحمن : "ـ رؼم طبعته الردٌبة ـ قاببل" الببلؼة
فله الحمد أن علم، *علمه البٌان*خلق اإلنسان*علم القرآن*الرحمن*الرحٌم

والشكر على ما أنعم، ومنه الصبلة والتسلٌم على نبٌه الرإوؾ الرحٌم، 

الذي جاء بتوحٌد اللؽة والدٌن، وجعل الكتاب والحكمة فً األمٌٌن، فكانوا 
اإلنسان ٌمتاز بالعلم، وإنما العلم بالتعلم، .بذلك أبمة وكانوا من الوارثٌن 

والتعلم باللؽة، واللؽات تتفاضل فً حقٌقتها وجوهرها بالبٌان، وهو تؤدٌة 
المعانً التً تقوم بالنفس تامة، على وجه ٌكون أقرب إلى القبول، وأدعى 

إلى التؤثٌر، وفً صورتها وأجراس كلمها بعذوبة التعلق، وسهولة اللفظ 
وإن اللؽة العربٌة من هذه الممٌزات المٌزان . واإللقاء، والخفة على السمع

الراجح، والجواد القارح، ٌعرؾ ذلك من أخذها بحق، وجرى فٌها على 
عرق، فكان من مفرداتها على علم، وضرب بؤسالٌبها بسهم،ـ ومن آٌة ذلك 
لؽٌر العارؾ ـ أن أولبك الشراذم واألوزاع من أهلها، قد حملوها إلى األمم 

التً كان للؽاتها فً العلوم قدم، ولم ٌحملوها علٌها باإللزام، وال بالتعلٌم 

أما كون عبد القاهر الجرجانً واضع الفن : "إلى أن قال  [..]العام 
ومإسسه، فقد صرح به ؼٌر واحد من العلماء األعبلم، أجلهم قدرا وأرفعهم 

ذكرا، أمٌر المإمنٌن، محًٌ علوم اللؽة والدٌن، السٌد ٌحً بن حمزة 
، فقد قال فً "الطراز فً علوم حقابق اإلعجاز"الحسٌنً، صاحب كتاب 

: فاتحة كتابه هذا ـ وهو من أحسن كتب الببلؼة بعد عبد القاهرـ ما نصه
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وأول من أسس من هذا الفن قواعده، وأوضح براهٌنه، وأظهر فرابده، "
" عبد القاهر الجرجانً"ورتب أفانٌنه، الشٌخ العالم النحرٌر، علم المحققٌن 

فقد فك فٌه الؽرابب بالتقٌٌد، وهد من سور المشكبلت بالتسوٌر المشٌد، 
وفتح أزهاره من أكملها، وفتق أزراره بعد استؽبلفها، واسبهامها، فجزاه هللا 

عن اإلسبلم أفضل الجزاء، وجعل نصٌبه من ثوابه أوفر النصٌب 
، "دالبل اإلعجاز"أحدهما لقب ب : واإلجزاء، وله من المصنفات فٌه كتابان

، ولم أقؾ على شًء منهما مع شظفً "أسرار الببلؼة"واآلخر لقبه ب 

قلت هذه " بحبهما، وشدة إعجابً بهما، إال ما نقله العلماء من تعالٌقهم منهما
أول خطبة الناشر بتحقٌق محمد عبده ومحمد محمود بن التبلمٌذ التركزي 

الشنقٌطً تقرب إلى األذهان فضل هذا العلم عند اإلنسان، بل وعند الجان ـ 
فبؤي آالء ربكما } وهما الثقبلن ـ اللذان خاطبهما المولى عز وجل قاببل 

إن أول سورة الرحمن فً منتهى اإلعجاز بالبٌان لذلك لم ٌتحملها  {تكذبان

صنادٌد قرٌش الذٌن عرفوا بالفصاحة والبٌان، فقد جاء فً كتب السٌر أن 
أصحاب الرسول صلى هللا علٌه وسلم، وهم آنذاك قلة ال ٌتجاوزون الثلة، 

قالوا ال بد لنا من أن نسمع أندٌة قرٌش كبلم رب العالمٌن لعلهم ٌهتدون أو 
ٌتذكرون، فتشجع عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه لٌقوم بالمهمة، فاختار 

أن ٌكون الداعٌة الذي ٌسمع هإالء الكفرة الفجرة ما أثر فً وجدان 
الصحابة البررة، فاختار اآلٌات األول من سورة الرحمن وجعل ٌرتلها 

علم *الرحمن*بسم هللا الرحمن الرحٌم}بإٌمان مإدٌا حقها بالقلب واللسان 
والنجم *الشمس والقمر بحسبان*علمه البٌان*خلق اإلنسان*القرآن

أال تطؽوا فً *والسماء رفعها ووضع المٌزان*والشجر ٌسجدان
واألرض وضعها *وأقٌموا الوزن بالقسط وال تخسروا المٌزان*المٌزان

فبؤي *والحب ذو العصؾ والرٌحان*فٌها فاكهة والنخل ذات األكمام*لألنام
فانقضوا علٌه لٌرتاحوا من صوته المرعب وما ٌوقع  {آالء ربكما تكذبان

فً وجدانهم من جزع وتعب وأرق وفزع ورعب، فكان هذا القرآن المنزل 
من عند الرحمن بلؽة بنً كنعان وعدنان على سٌد األنام وعلم األعبلم 

وهادي األبرار إلى اإلسبلم، رمز الببلؼة بالبٌان، وأسرارهما، فجاء ٌتحدى 
العرب فً لؽتهم بالبٌان، وجاء تحدٌه تدرٌجٌا، فطلب منهم أن ٌؤتوا بمثله، 

قل لبن اجتمعت اإلنس والجن على أن ٌؤتوا بمثل هذا القرآن }: قال تعالى
، وقال [88: اإلسراء] {ال ٌؤتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهٌرا

قل فؤتوا بكتاب من عند هللا هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم }:تعالى
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ثم تحداهم أن ٌؤتوا بعشر سور من مثله، قال  [44: القصص] {صادقٌن
أم ٌقولون افتراه قل فؤتوا بعشر سور مثله مفترٌات وادعوا من }:تعالى

، ثم تحداهم أن ٌؤتوا [38: هود] {استطعتم من دون هللا إن كنتم صادقٌن
وإن كنتم فً رٌب مما نزلنا على عبدنا }:بسورة واحدة من مثله، قال تعالى

فؤتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم 
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التً وقودها الناس *صادقٌن

وما كان هذا القرآن } :وقال تعالى [23: البقرة] {والحجارة أعدت للكافرٌن

أن ٌفترى من دون هللا ولكن تصدٌق الذي بٌن ٌدٌه وتفصٌل الكتاب ال 
أم ٌقولون افتراه قل فؤتوا بسورة مثله وادعوا *رٌب فٌه من رب العالمٌن

فقد أبهرت هذه  [:ٌونس] {من استطعتم من دون هللا إن كنتم صادقٌن

الببلؼة والفصاحة العقول لسبكها البدٌع من خبلل آي الذكر الحكٌم وأحادٌث 
وكان هذا التحدي اإلعجازي . النبً األمً الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم

مفحما ألجبلؾ أولً النهى واألحبلم من العرب حٌث وقعوا فً حٌرات ال 
فانصبت جهود الباحثٌن فً . تسمع منهم إال أنات وال ٌجٌبون إال بالتنهدات

وكان عبد القاهر الجرجانً سباقا فً . أؼوار الببلؼة لٌستظهروا منها العبر
التؤلٌؾ الوصفً ومثله خلفه فً العلم ونده الباقبلنً وسنكتفً هنا بدراسة 

وصفٌة لهذه الباكورة المٌمونة التً مٌزت علوم الببلؼة عن ؼٌرها من 
:  العلوم العربٌة

كان الباقبلنً من رواد المدرسة : أبو بكر محمد بن الطٌب الباقالنً/ ـ1

الحمد هلل المنعم على ": "إعجاز القرآن"الببلؼٌة حٌث قال فً مقدمة كتابه 
عباده بما هداهم إلٌه من إٌمان، والمتمم إحسانه بما أقام لهم من جلً 

البرهان، الذي حمد نفسه بما أنزل من القرآن، لٌكون بشٌرا ونذٌرا، وداعٌا 
وسؤلنا سابل أن نذكر جملة من : "إلى أن قال.. إلى هللا بإذنه وسراجا منٌرا

القول جامعة تسقط الشبهات، وتزٌل الشكوك التً تعرض للجهال، وتنتهً 
إلى ما ٌخطر لهم، وٌعرض ألفهامهم، من الطعن فً وجه المعجزة، فؤجبناه 

إلى ذلك، متقربٌن إلى هللا عز وجل، ومتوكلٌن علٌه، وعلى حسن توفٌقه 

ومعرفته، ونحن نبٌن ما سبق فٌه البٌان من ؼٌرنا ونشٌر إلٌه، وال نبسط 
القول، لببل ٌكون ما ألفناه مكررا ومقوال، بل ٌكون مستفادا من جهة هذا 

ونضٌؾ ما ٌجب وصفه من القول فً تنزٌل متصرفات .. الكتاب خاصة
الخطاب، وترتٌب وجوه الكبلم، وما تختلؾ فٌه طرق الببلؼة، وتتفاوت من 

جهته سبل البراعة، وما ٌشتبه له ظاهر الفصاحة، وٌختلؾ فٌه المختلفون 
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من أهل صناعة العربٌة، والمعرفة بلسان العرب فً أصل الوضع، ثم ما 
اختلؾ به مذاهب مستعملة فً فنون ما ٌنقسم إلٌه الكبلم من شعر ووسابل 

وخطب، وؼٌر ذلك من مجاري الخطاب، وإن كانت هذه الوجوه الثبلثة 
أصول ما ٌبٌن فٌه التفاصح، وتقصد فٌه الببلؼة، ألن هذه األمور ٌتعامل 

قلت فسار على هذا المنوال فً .. "بها فً األؼلب، وال ٌتجوز فٌها، الخ
ـ فً أن نبوة : ثم بدأها قاببل: جمٌع الفصول واألقوال، نلخص ذلك فٌما ٌلً

الداللة على أن القرآن : النبً صلى هللا علٌه وسلم معجزتها القرآن، ثم قال

ـ جملة وجوه إعجاز القرآن، ثم ـ أمٌة الرسول صلى هللا علٌه : معجز، ثم
فً شرح ما بٌنا من وجوه اإلعجاز، : وسلم، ثم ـ ببلؼة القرآن، ثم ـ فصل

فصل فً نفً السجع عن : فصل فً نفً الشعر عن القرآن، ثم قال: ثم قال
القرآن، ثم فصل فً ذكر البدٌع من القرآن حٌث تطرق فٌه إلى االستعارة، 

والتشبٌه، والعلو، والمماثلة، والمطابقة،والتجنٌس، والمقابلة،والموازنة، 
والمساواة،واإلشارة،والمبالؽة،واإلٌؽال،والتوشٌح،وردالعجزعلى الصدر، 

والتكمٌل والتمٌم،والترصٌع،ثم الترصٌع مع التجنٌس ثم المضارعة،والتكافإ 
والتعطؾ، ثم السلب واإلٌجاب،والكناٌة والتعرٌض،والعكس والتبدٌل،ثم 

االلتفات والتذٌٌل،فكان قلمه سٌاال،وببلؼته جماال،ووصفه خٌاال،وموضوعه 

حبلال، ثم بٌن الفرق بٌن ببلؼة القرآن وببلؼة خطب الرسول صلى هللا 
علٌه وسلم،ثم انتقد معلقة امرئ القٌس، والمٌة البحتري،قبل أن ٌعود إلى 

، قبل أن "فً التحدي"الكبلم عن إعجاز القرآن، لٌخصه بفصل تحت عنوان 
ٌتوصل إلى ما ٌتعلق به اإلعجاز، لٌقوم بعرض وجوه الببلؼة وخاصة 

اإلٌجاز، والتشبٌه، واالستعارة، والتبلإم، والفواصل، والتجنٌس، :"منها
فما كان لنا أن ننتقل من " والتصرٌؾ، والتضمٌن، والمبالؽة، وحسن البٌان

اإلعجاز البٌانً والببلؼً للقرآن حٌث خاطب أجبلؾ العرب، وفطاحلة 
الشعر منهم بلؽتهم، فتحداهم فٌها، وطلب منهم أن ٌجتمعوا لٌؤتوه بمثله أو 
بسورة واحدة من مثله، أو بآٌة من مثله، فعجزوا جمٌعا، فطلب منهم أن 

ٌستعٌنوا بؽٌرهم من الثقلٌن، فانقلبوا على أمرهم عاجزٌن، فما كان ذلك كله 

إال لٌبٌن ألولً األلباب وأولً النهى واألحبلم  أنه الحق المنزل من عند هللا 
جل وعبل تقدست أسماإه وتنزهت صفاته عن الشبٌه والنظٌر، أنزله على 
عبده األمً األمٌن، بواسطة ملك الوحً جبرٌل األمٌن، كل ذلك لٌإمنوا 

إٌمانا ٌشاكه إٌمان سحرة فرعون، لما ؼلبوا على أمرهم ٌوم الزٌنة، فتبٌن 
.  لهم أنه الحق من ربهم
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ولما كان اإلٌمان جزما، إذا بهذا التحدي واإلعجاز القرآنً والسنً ٌتجدد 
فً عصرنا، عصر الذرة واالكتشافات العلمٌة، فتكونت مجالس وهٌبات 

لتجمع ما تحصل عندها من اإلعجاز العلمً للقرآن والحدٌث، منها ما هو 
تابع لجامع األزهر، ومنها ما هو تابع لرابطة العالم اإلسبلمً، ومنها ما هو 

فهذا مجال . تابع لمنظمة التعاون اإلسبلمً، ومنها ما هو تابع لهٌبات أخرى
خصب للباحثٌن، وقد أكثر السٌد قطب قبل الجمٌع من االستشهاد فً كتابه 

حٌث أتى بكثٌر من " هللا والعلم"من االستشهاد من كتاب " فً ظبلل القرآن"

هذه االكتشافات العلمٌة التً نص علٌها القرآن ونصت علٌه السنة النبوٌة 
المشرفة، كما أكثر األخ الزندانً تبعا للسٌد قطب من هذه االكتشافات 

. فسبحان الذي بٌده ملكوت كل شًء وإلٌه ترجعون . والحوارات االكتشافٌة
لكننا نرى من الضروري التنبٌه على أن هذه االكتشافات العلمٌة قابلة 

للتؽٌٌر والتبدٌل فبل ٌنبؽً أن نجعل منها قاعدة إلٌماننا، إنما هً وسٌلة 
ذلك ألن اإلٌمان عندنا ٌزٌد وٌنقص خبلفا لؤلحناؾ . تقوي فً المرء اإلٌمان

فٌزٌد عندنا بالعلم والطاعة وٌنقص بالجهل والمعصٌة، وإن . والمرجبة
. الشٌطان ال ٌؽزو اإلنسان إال عن طرٌق الجهل والمعصٌة، وهللا تعالى أعلم

 
لم تنضج مدرسة الببلؼة والبٌان إال مع اإلمام : عبد القاهر الجرجانً/ 2

عبد القاهر الجرجانً الذي ٌعتبر رابدا لهذا العلم الجمالً، وإماما بدون 
منازع سبق الباقبلنً بؤكثر من قرن، فكان مجلٌا ومصلٌا عندما ألؾ كتابه 

: قال رحمه هللا وإٌانا: الذي تطرق فٌه للمحاور التالٌة" أسرار الببلؼة"
ـ أسباب : فتناول فٌه النقاط التالٌة: فصل البٌان فً األسلوب ال فً اللفظ

وصؾ اللفظ بالفصاحة، ـ والقول فً التجنٌس وببلؼته، ـ والببلؼة لٌست 
فصل فً تسمٌة : فً العناٌة بالسجع، ثم انتقل إلى فصل آخر، حٌث قال 

التجنٌس وتبوٌبه، والفرق بٌن التجنٌس والتكرٌر، ثم تطرق لفصل آخر 
فصل فً التطبٌق واالستعارة، فتناول فً هذا الفصل نقاطا أساسٌة، : سماه
ـ المقصد فً بٌان المعانً كٌؾ تتفق وتختلؾ ومن أٌن تجتمع : منها

: ومنها ـ القول على التشبٌه، والتمثٌل، واالستعارة، ومنها.. وتفترق، الخ 
تعرٌؾ االستعارة وتقسٌمها إلى مقٌدة وؼٌر مقٌدة، ثم تطرق إلى االستعارة 

أسبابه وتؤثٌره، : المقٌدة، ثم ذكر المفرد والمركب والمتعدد، ثم ذكر التمثٌل
وانقسامه إلى مفرد ومركب، ثم ذكر الموازنة بٌن التمثٌل والتشبٌه وبٌان 

بعض الفرق بٌنهما، ثم ذكر الفرق بٌن التشبٌه واالستعارة، ثم ذكر بعد ذلك 
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الحقٌقة والمجاز، فقسم المجاز إلى المجاز اللؽوي والمجاز العقلً، فبٌن من 
فكان " خبللهما أنواع المجاز، ثم ذكر الحذؾ والزٌادة وعبلقتهما بالمجاز

مجهوده عبارة عن عصارة عن بكرة أبٌها، وقلما تكون عصارة عند 
التنشبة، واالبتداع عند االبتداء، إال أن عبد القاهر الجرجانً فاق فسلم له 

الجمٌع بالبراعة وبالبراءة، فكان مجلٌا وكان مصلٌا وكان رابدا وعملٌا، فً 
فكان هو اآلخر من " دالبل اإلعجاز"، وأما كتابه "أسرار الببلؼة"كتابه 

الحمد هلل رب : "أحسن ما ألؾ فً الببلؼة والبٌان وقد قدمه للناس قاببل

العالمٌن، حمد الشاكرٌن، وصلواته على محمد سٌد المرسلٌن، وعلى آله 
أجمعٌن، هذا كبلم وجٌز ٌطلع به الناظر على أصول النحو جملة، وكلما 

ٌكون به النظم دفعة، وٌنظر منه فً مرآة ترٌه األشٌاء المتباعدة األمكنة، قد 
التفت له فً مرآة واحدة، وٌرى بها مشبما قد انضم إلى مشرق، ومؽربا قد 
أخذ بٌد مشرق، وقد دخلت بؤخرة فً كبلم من أصؽى إلٌه وتدبره تدبر ذي 
دٌن، وفتوة، دعاه إلى النظر فً الكتاب الذي وضعناه، وبعثه على طلب ما 

دوناه، وهللا تعالى الموفق للصواب، والملهم لما ٌإدي إلى الرشاد، بمنه 
وعلى هذا المنوال سار الجرجانً سٌر األبطال، فذلل جمٌع " وفضله

الصعاب، وقرب أنواع اإلعراب، وجلل العباب بما ٌسٌل اللعاب، مما 

وتطرق فٌه إلى علم : فضل العلم/ 1: ٌتعلمه األنجاب، فركز على ما ٌلً
البٌان، والفصاحة والببلؼة، والشعر والنحو، وبٌن الجهة التً منها قامت 
الحجة بالقرآن، وصلة الفصاحة بمعرفة شعر دٌوان العرب، ثم تكلم على 

الشعر وما ذم به قبل أن ٌستعرض قصٌدة كعب بن زهٌر بن أبً سلمى فً 
مجلس النبً صلى هللا علٌه وسلم لٌتوصل من خبلل ذلك إلى آراء العلماء 

كبلم : فً معنى الفصاحة والببلؼة، قبل أن ٌستعرض فصبل تحت عنوان
فً إعجاز القرآن، ثم ذكر النقد المعلل، ثم ذكر المقابلة بٌن اللفظ والمعنى، 

فصل فً الفرق بٌن الحروؾ المنظومة والكلم المنظومة، ثم ذكر : ثم قال
فصل فً أنه ال نظم فً الكلم وال : الداللة الوضعٌة العرفٌة فً اللؽة، ثم قال
فصل فً اللفظ ٌطلق والمراد به : ترتٌب حتى ٌعلق بعضها ببعض، ثم قال

فصل فً أن : ثم قال [الكتابة، المجاز، االستعارة، والتمثٌل]ؼٌر ظاهره 
الكناٌة أبلػ من اإلفصاح وأن لئلستعارة مزٌة وفضبل، وأن المجاز أبدا 

العامً المبتذل، والبدٌع : فصل فً ضروب االستعارات: أبلػ، ثم قال
تطرق فٌه إلى التقدٌم فً : التقدٌم مع النفً: النادر، ثم تطرق إلى فصل

الخبر المثبت، وتقدٌم المحدث عنه ٌقتضً تؤكٌد الخبر وتحقٌقه له، ـ ومما 
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، ثم تطرق إلى فصل فً النكرة [ؼٌر]، و[مثل]ٌرى تقدٌم اإلسم فٌه كالبلزم 
إذا تقدمت على الفعل أو قدم الفعل علٌها، تطرق فٌه إلى أنواع الحذؾ، ثم 

خبر متم للمعنى، وخبر : تطرق إلى أنواع الخبر، حٌث بٌن فٌه أنواع الخبر
ثم .. تتم الفابدة من دونه، والثبوت والتجدد، والتنكٌر الخبري وتعرٌفه، الخ

فصل فً : فصل فً الفروق فً الحال لها تعلق بالببلؼة، ثم قال: قال
الفصل والوصل، ثم خصص فصبل لنقاش األؼبلط فً فهم الببلؼة، ٌترتب 

فصل فً المعنى : علٌها عدم إدراك اإلعجاز على وجهه الصحٌح، ثم قال

: الذي هو الداللة اللؽوٌة الوضعٌة، وفً معنى المعنى أي الداللة الفنٌة
ثم تعرض للكناٌة، والمجاز الحكمً، .. الكناٌة، التمثٌل، واالستعارة، الخ

ومفهوم النظم والقٌم التعبٌرٌة لحركة مكونات الجملة، ومسابل القصر 
فاعلٌة اإلبداع فً : ، وؼٌرها من أنواع القصر أو الحصر، ثم قال[إنما]

، ثم تطرق إلى إعجاز القرآن من جدٌد، "النظم"الشعر تتمثل فً توخً 
حدٌث فً اإلعجاز، والتحدي شرطه معرفة العرب بخصابص القرآن : فقال

الكرٌم، اإلعجاز والكلم المفرد، والفواصل فً اآلٌات، والصرفة، 
واإلعجاز، واالستعارة، ثم النظم ومعانً النحو، ثم الؽرٌب وحوشً الكبلم، 

فصل تحلٌلً ألنماط أدبٌة بحسب مرتكزات : ثم الفصاحة فً المعنى، ثم قال

الفصاحة والتشبٌه، والداللة والتفسٌر للشعر، والتشبٌه، : النظم، ذكر فٌه
واالستعارة، والتنظٌر، والتحلٌل لبلستعارة فً العربٌة، لٌست االستعارة نقل 

اإلسم ولكن ادعاء معنى اإلسم، اللفظ والمعنى، علم الفصاحة والبٌان، 
المحاكاة الشكلٌة : االستعارة بٌن الحقٌقة والحركة المجازٌة، ثم قال

اإلعجاز والجانب : ، ثم ختم بفصل قال فٌه[االحتذاء]واألسلوب الشعري 
الصوتً فً ألفاظ القرآن الكرٌم، السجع والتجنٌس، عرض مركز لفكرة 

"  النظم، األلفاظ المفردة وداللتها الوضعٌة مقارنة بالنظم
هكذا تكونت وتجلت مدرسة الجرجانً فً الببلؼة والبدٌع من خبلل كتابٌه 

وهو ٌقصد بذلك اإلعجاز الببلؼً " دالبل اإلعجاز"، و"أسرار الببلؼة"
والبٌانً للقرآن الكرٌم، فكانت باكورة مٌمونة وبداٌة مسنونة تتبعها 

الدارسون فكانوا أحسن خلؾ ألحسن سلؾ، وهللا المستعان نسؤله العافٌة فً 
. الدٌن والدنٌا واآلخرة

 : كٌؾ نضجت علوم البالؼة؟/ 3 

كان علم الببلؼة والبٌان بطٌا التطور إذا ما قورن مع العلوم األخرى، ألن 
نشؤته كانت فً القرن الثالث الهجري ولم ٌبلػ ما بلػ من النضج إال بعد 
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 هـ عندما ألؾ 626قرنٌن من الزمن أو أكثر مع الجهبذ النحرٌر السكاكً ت 
حٌث قسم علوم الببلؼة والبٌان إلى التقسٌم المتعارؾ " مفتاح العلوم"كتابه 

علٌه بٌن الناس الٌوم، وقد تؤثر كثٌرا بؤبً ٌعقوب ٌوسؾ بن أبً بكر محمد 
بن علً السكاكً بعض النحوٌٌن والببلؼٌٌن أمثال جبلل الدٌن محمد بن 

هـ  بدمشق حٌث ألؾ كتاب 739عبد الرحمن بن عمرو القزوٌنً التوفى سنة 
ٌعنً مفتاح العلوم للسكاكً وقام بشرحه فً كتاب سماه " تلخٌص المفتاح"
فنضجت حٌنبذ مدرسة الببلؼة والبٌان فً " المفتاح شرح تلخٌص المفتاح"

وقت كادت تحترق فٌه العلوم األخرى حٌث لم ٌبق فً جلها ما ٌقال سوى 
االجترار والتكرار، وهكذا نبلحظ أن نضجها تطلب خمسة قرون من األداء 
الخجول للوعر والذلول والصعوبات التً تعترض سبٌل العلماء الباحثٌن فً 

مٌدانها، وكان من أبرز الكتب التً ألفت بعد القزوٌنً نذكر ألفٌة جبلل 
دون أن ننسى ما دونه العبلمة " عقود الجمان"الدٌن السٌوطً التً سماها 

وشرحه " فٌض الفتاح"الشنقٌطً الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم 
علم : حٌث قسموا جمٌعا علوم الببلؼة إلى" نور األقاح على فٌض الفتاح"

المعانً، وعلم البدٌع، وعلم البٌان، وقسموا هذه العلوم إلى أبواب وفصول 
تستحق أكثر من رإوس األقبلم التً وصفنا بها هذه العلوم وهللا جل وعبل 

. أعلم 
 :دردشة بٌن أصول اللؽة العربٌة وأصول الفقه/  4

، قال ةتهتم أصول الفقه أساسا بؤلفاظ العربٌة ودالالتها فً القرآن والسن
" :  مراقً السعود "الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم فً كتابه 

أصوله دالبل اإلجمال  
وما لإلجتهاد من قول وضح  
والفرع حكم الشرع قد تعلقا  

والفقه هو العلم باألحكام  
أدلة التفصٌل منها مكتسب  

فالكل من أهل المناحً األربعه  
كالم ربً إن تعلق بما  

بحٌث إنه به مكلؾ  

وطرق الترجٌح قٌد تال  
وٌطلق األصل على ما قد رجح  

بصٌؽة الفعل كندب مطلقا  
للشرع  والفعل نماها النامً 

والعلم بالصالح فٌما قد ذهب  
ٌقول ال أدري فكن متبعه  
ٌصح فعال للمكلؾ اعلما  
فذاك الحكم لدٌهم ٌعرؾ   

 

والسإال المطروح هو إذا كان علم أصول الفقه ٌهتم بدالبل اإلجمال 
، وكان لسان العرب ٌهتم هو اآلخر بالدراسة "أصوله دالبل اإلجمال"

البنٌوٌة والداللٌة للكبلم العربً، فما الفرق بٌنهما؟ والجواب ٌبقى دقٌقا جدا 



 Page 111 رسالة األرٌب
 

وهو أن األصولً ٌتخذ اللسان العربً وقواعده ودالالته كآلة فعالة ٌنطلق 
فطرٌقة . منها وال ٌستؽنً عنها الستنباط األحكام من أدلتها األصولٌة

استنباط األحكام هذه هً التً ٌطلق علٌها اسم علم هذه القواعد بل قد ٌزٌد 
علٌها كما سنوضح ذلك أكثر فً آخر هذا الفصل، ولننطلق من األمثلة 

:  التالٌة
مثبل كلمة عربٌة إذا بحثنا عن معناها " رأس"كلمة : المثال األول/ 1

رأس كل شًء : "البن منظور حٌث قال" لسان العرب"اللؽوي، نجده فً 

أعبله، والجمع فً القلة أرإس، وآراس على القلب، ورإوس فً الكثٌر، 
:  األخٌرة على الحذؾ، قال امرإ القٌس: ولم ٌقلبوا هذه، ورإوس

وٌوما أحط الخٌل من رإس أجبل  فٌوما إلى أهلً وٌوما إلٌكم  

القافٌة رأس البٌت، ورأسه ٌرأسه رأسا، : قال بعض عقٌل: وقال ابن جنً
:  إذا أصبت رأسه، قال لبٌد: شكا رأسه، وربٌس: أصاب رأسه، وربس رأسا

ٌحاول من سراٌا واؼتٌال  كؤن سحٌله شكوى ربٌس  

أصابه البرسام، : ٌقال الربٌس ههنا الذي شبح رأسه، ورجل مرإوس
الؽثا، جمعه، : رأس الوادي، وكل مشرؾ رابس، ورأس السٌل: والرابس

:   قال ذو الرومٌة

ومرت نفت عنها الؽثاء الروابس خناطٌل ٌستقربن كل قرارة 

:   القوم إذا كثروا وعزوا، قال عمرو بن كلثوم: والرأس
تدق به السهولة و الحزونا ٌرأس من بنً جشم بن بكر  

تدق به، ولم ٌقل ندق : وأنا أرى أنه أراد به الربٌس ألنه قال: قال الجوهري
.  بهم

وبعد تبٌٌن المعنى اللؽوي لكلمة رأس نبحث عن داللتها فً النص العربً 
رأس المال "، و"رأس كل إنسان إذا قطع مات: "من خبلل الجمل التالٌة

رأس الوادي مكان "، و"رأس الكبلم ٌوحً بوسٌلة تفاهم"، و"ٌتاجر به
فإذا ما تؤملنا هذه الصٌػ الكبلمٌة .. ، الخ"رأس الخنزٌر خشٌن"، و"انطبلقته

" رأس"فإننا سنجد البون الشاسع بٌن أشكالها ودالالتها مع أن الكلمة 
.  مازالت هً هً فً النطق

، قال ابن مالك "ب"نقرأ فً حروؾ الجر، حرؾ الباء : المثال الثانً/ 2
:  فً ألفٌته

وزٌد والظرفٌة استبن ببا  
بالباء استعن وعد وعوض ألصق  

قد ٌبٌنان السببا  " فً"و
بها انطق " عن"و" من"و" مع"ومثل
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والظرفٌة استبن، إلى آخره، "قال ابن عقٌل فً شرحه ـ فٌما ٌتعلق بالباء ـ 
فذكر أنهما اشتركا فً إفادة الظرفٌة، والسببٌة، فمثال " فً"إلى معنى الباء و

فبظلم من الذٌن هادوا حرمنا علٌهم طٌبات }: الباء للظرفٌة قوله تعالى
: ، ثم قال معلقا على البٌت الثانً{أحلت لهم و بصدهم عن سبٌل هللا كثٌرا

تقدم أن الباء تكون للظرفٌة وللسببٌة، وذكر هنا أنها تكون لئلستعانة، نحو "
، ومنه قوله "ذهبت بزٌد: "وللتعدٌة نحو" اكتب بالقلم، وقطعت بالسكٌن

، "اشترٌت الفرس بؤلؾ درهم: "، وللتعوٌض نحو{ذهب هللا بنورهم}:تعالى

، ولئللصاق {أولبك الذٌن اشتروا الحٌوة الدنٌا باآلخرة}: ومنه قوله تعالى

عن : أي" بعتك الثوب بطرازه"، نحو "مع"، وبمعنى "مررت بزٌد: "نحو
أي مصاحبا حمد : {فسبح بحمد ربك}: عذاب، وتكون الباء للمصاحبة نحو

.  ربك
" الباء"قلت فتبٌن لنا من خبلل هذا التقدٌم البٌانً النحوي أن حرؾ الجر 

ٌؤٌها }: تؤتً لتدل على أشٌاء كثٌرة، فما هً داللتها فً قوله جل وعبل
الذٌن آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاؼسلوا وجوهكم وأٌدٌكم إلى المرافق 

وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبٌن وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم 
مرضى أو على سفر أو جاء آحدكم من الؽابط أو المستم النساء فلم تجدوا 

ماء فتٌمموا صعٌدا طٌبا فامسحوا بوجوهكم وأٌدٌكم منه ما ٌرٌد هللا 
لٌجعل علٌكم من حرج ولكن ٌرٌد لٌطهركم و لٌتم نعمته علٌكم و لعلكم 

المؽنً : "، قال ابن قدامة المقدسً الحنبلً فً كتابه[6: المابدة] {تشكرون

ال خبلؾ فً وجوب مسح الرأس، وقد : "الحنبلً" شرح مختصر الخرقً
واختلؾ فً قدر الواجب، فروي  {برءوسكم وامسحوا}نص هللا علٌه بقوله 

عن أحمد وجوب مسح جمٌعه فً حق كل أحد، وهو ظاهر قول الخرقً 
وقد نقل : إلى أن قال..ومذهب مالك، وروي عن أحمد ٌجزئ مسح بعضه

عن سلمة بن األكوع أنه كان ٌمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح الٌافوخ، 
وممن قال بمسح البعض الحسن، والثوري، واألوزاعً، والشافعً، 

وزعم بعض من ٌنصر ذلك أن الباء : "إلى أن قال" وأصحاب الرأي

وامسحوا بعض رإوسكم، ولنا قول هللا : للتبعٌض، فكؤنه قال
وامسحوا : والباء لئللصاق، فكؤنه قال {وامسحوا برءوسكم}:تعالى

وقولهم  {فامسحوا بوجوهكم}: رإوسكم، فٌتناول الجمٌع، كما قال فً التٌمم

: الباء للتبعٌض ؼٌر صحٌح، وال ٌعرؾ أهل العربٌة ذلك، قال ابن برهان
قلت " من زعم أن الباء تفٌد التبعٌض فقد جاء أهل العربٌة بما ال ٌعرفون
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قول المالكٌة إن الباء تؤتً للزٌادة أحٌانا للتوكٌد وهً هنا زابدة أولى منه 
.  تؤوٌل الحنابلة الذٌن قالوا بؤن الباء لئلصاق وهللا أعلم

العقٌدة "فقد بٌنا فً كتابنا ": ال"الخبر المعرؾ ب : المثال الثالث/ 3
فً تعلٌقنا على قوله صلى هللا " الصحٌحه من خبلل حدٌث الدٌن النصٌحه

هلل ولكتابه : "قلنا لمن ٌا رسول هللا؟ قال" الدٌن النصٌحة": علٌه وسلم
من صٌػ " ال"الخبر المعرؾ ب أن  "ولرسوله وألبمة المسلمٌن وعامتهم

الحصر عند األصولٌٌن وعند الببلؼٌٌن والبٌانٌٌن، فالرسول صلى هللا علٌه 

حصر الدٌن هنا فً – الذي أوتً جوامع الكلم – وعلى آله وصحبه وسلم 
النصٌحة وذلك ألنه قد بٌن النحوٌون البٌانٌون واألصولٌون أنه إذا جاء 

الخبر معرفا، فإن ذلك ٌفٌد الحصر، بل إنه من أقوى صٌػ الحصر كقوله 
وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر فً " الحج عرفة"صلى هللا علٌه وسلم 

حٌن قال بؤن هذه الصٌؽة لبلستؽراق، وبٌن ذلك اإلمام عبد " فتح الباري"
: حٌث قال" دالبل اإلعجاز فً علم المعانً"القاهر الجرجانً فً كتابه 

واعلم أنك تجد األلؾ والبلم فً الخبر على معنى الجنس ثم ترى فً ذلك "
أن تقصر جنس المعنى عن المخبر عنه لقصد المبالؽة،  (أحدها)وجوها 

زٌد هو الجواد، وعمر هو الشجاع كقول حسان بن ثابت فً : وذلك كقولك

: هجو أبً سفٌان بن الحارث بن عبد المطلب قبل إسبلمه
". بنو بنت مخزوم ووالدك العبد** وإن سنام المجد من آل هاشم   "

فقد أكد أهل :  ثم ذكر الحالة الثانٌة وهً حالتنا وأنها للحصر مثل سابقتها
ٌؤتً للحصر فراجع كتبهم إن شبت " بال"علم المعانً أن الخبر المعرؾ 

.  لمزٌد اطبلع
إن هذه المقدمة الدردشٌة تبرز فضل دراسة األصول نعنً بذلك الدالبل 

اإلجمالٌة وعبلقاتها باللؽة العربٌة والدالالت الببلؼٌة واللؽوٌة والبنٌة 
.  التركٌبٌة

 إن كثٌرا من األصولٌٌن ٌقدمون الحصر فً باب الخطاب وفحواه لكننا 
فضلنا أن نبدأ به فً هذه التوطبة انطبلقا من كتب الببلؼة ألهمٌته فنقول 

جعل : القصر فً اللؽة الحبس، واصطبلحا عند الببلؼٌٌن: وباهلل التوفٌق
أحد طرفً النسبة فً الكبلم ـ سواء كانت إسنادٌة أو ؼٌرهاـ مخصوصا 
هـ، /باآلخر بحٌث ال ٌتجاوزه، إما على إطبلق أو باإلضافة بطرٌق معهودة 

:  وللقصر أنواع نذكر منها على سبٌل المثال ال الحصر ما ٌلً
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القصر الحقٌقً وهو أن ال ٌتجاوز المقصور المقصور علٌه إلى ؼٌره / أ
ما نبً فً آخر الزمان إال محمد صلى هللا علٌه وسل، وكذلك : أصبل مثل

 .{نعبد و إٌاك نستعٌن إٌاك}

أي هذا مقصور على هذا بسبب : القصر ؼٌر الحقٌقً وٌسمى إضافٌا/ ب
اإلضافة إلى شًء آخر بؤن ال ٌتجاوزه إلى ؼٌره، وال ٌنافً هذا كون 

الحقٌقً إضافٌا ألن اإلضافة فٌه إلى جمٌع ما عدا المقصور علٌه وهذا 
.  بالنسبة إلى معٌن

. قصر الموصوؾ على الصفة أو العكس: وكل واحد منهما له نوعان/ ج
قصر التعٌٌن وهو ٌؤتً فً حالة تساوى األمران عند المخاطب مثل ذلك / د

ما شاعر إال زٌد من ٌعتقد أن الشاعر زٌد أو عمرو أو سلمى دون : قولنا
إحداهما ثابتة بٌن المتكلم : وإن قصر القلب قد ٌكون بٌن صفتٌن. تعٌٌن

 وما محمد إال رسول قد خلت)والمخاطب وإنما النزاع فً األخرى، ومثاله 
  .(من قبله الرسل

وتقدٌم الموصوؾ على الصفة، " أنما"و" إنما"ومن صٌػ القصر المعروفة 
قال الشٌخ سٌدي عبد هللا فً كتابه : (إنما)/ 1.. والخبر المعرؾ بال، الخ

ال تؤتً عند البٌانٌٌن إال لقصر القلب بٌنما ال " فٌض الفتاح على نور األقاح"

بفتح الهمزة كإنما بكسرها " أنما"تؤتً عند النحوٌٌن إال لقصر اإلفراد و
اعلموا } ومثل ذلك {أنما إلهكم إله واحد  قل إنما ٌوحى إلً}:كقوله تعالى

 أراد أن الحٌاة الدنٌا لٌست إال لهذه {وزٌنة أنما الحٌوة الدنٌا لعب ولهو

ومن منع .. المحقرات وأما العبادات فمن أمور اآلخرة لظهور ثمرتها فٌها
ومن المانعٌن اآلمدي وأبو .. كون إنما للقصر فهو حقٌق بؤن ترد مقالته

إنما :"حٌان كؤبً حنٌفة فبل تفٌد عندهم الحصر، وعلى ذلك حدٌث مسلم
للقصر ما " إنما"وٌرد كون . إذ ربا الفضل ثابت إجماعا" الربا فً النسٌبة

 بالنصب من {المٌتة إنما حرم علٌكم}:ذكره علماء التفسٌر فً قوله تعالى

أن معناه ما حرم علٌكم إال المٌتة، وهذا المطابق لقراءة رفع المٌتة فاآلٌة 
فٌها أربع قراءات، المشهورة نصب المٌتة وحرم مبنٌا للفاعل وقرئ حرم 

مبنٌا للفاعل مع رفع المٌتة وهً قراءة ابن أبً عبلة، وقرأ أبو جعفر حرم 
مشددا مبنٌا للمفعول، ورفع المٌتة على أنه نابب عن الفاعل وما كافة أو 
خبر إن وما موصولة وحرم صلتها ونابب الفاعل ضمٌر عابد على ما، 
وقرأ السلمً حرم بفتح الحاء وضم الراء مخففا ورفع المٌتة فتحتمل ما 
حٌنبذ الوجهٌن، فعلى القراءة األولى ما فً إنما كافة قطعا إذ لو كانت 
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موصولة لبقً إن ببل خبر والموصول ببل عابد، فإذا فسروا قراءة النصب 
بما حرم هللا علٌكم إال المٌتة ثبت أن إنما متضمن معنى ما وإال، وطابقت 

هذه القراءة قراءة ابن أبً عبلة ألن ما فٌها موصولة، والعابد محذوؾ 
والمٌتة خبر إن، والمعنى إن الذي حرمه هللا علٌكم هو المٌتة وهذا ٌفٌد 

المنطلق زٌد وزٌد المنطلق، فإنه ٌفٌد قصر االنطبلق على : القصر، نحو
قلت ما ذكره الشٌخ سٌدي عبد هللا ٌتباٌن مع ما ذكره إمام هذا الفن " زٌد

تحقٌق " دالبل اإلعجاز"بدون منازع اإلمام عبد القاهر الجرجانً فً كتابه 

طباعة / الشٌخ محمد محمود بن التبلمٌذ التركزي الشنقٌطً ومحمد عبده
فً  [الفارسً]قال الشٌخ أبو علً : "دار المنار، حٌث قال فً فصل الحصر

قل إنما حرم }: ٌقول ناس من النحوٌٌن فً نحو قوله تعالى: "الشٌرازٌات
ما حرم ربً إال :  إن المعنى{ظهر منها وما بطن الفواحش ما ربً

وأصبت على ما ٌدل على صحة قولهم فً هذا وهو قول : (قال): الفواحش
:  الفرزدق

* ٌدافع عن أحسابهم أنا أو مثلً*أنا الذابد الحمامً الذمار وإنما
فلٌس ٌخلو هذا الكبلم من أن ٌكون موجبا أو منفٌا فلو كان المراد به 

وإنما تقول : ٌدافع أنا وال ٌقاتل أنا: اإلٌجاب لم ٌستقم أال ترى أنك ال تقول

ما ٌدافع إال أنا، فصلت الضمٌر كما : أدافع وأقاتل، إال أن المعنى لما كان
وقال أبو إسحاق . حمبل على المعنى" إال"تفصله مع النفً إذا ألحقت معه 

 النصب فً المٌتة {..إنما حرم علٌكم المٌتة والدم}: الزجاج فً قوله تعالى

والذي أختاره أن : هً القراءة وٌجوز إنما حرم علٌكم، قال أبو إسحاق
ما حرم علٌكم إال : هً التً تمنع إن من العمل، وٌكون المعنى (ما)تكون 

: تؤتً إثباتا لما ٌذكر بعدها ونفٌا لما سواه، وقول الشاعر (إنما)المٌتة، ألن 
ما ٌدافع عن أحسابهم إال أنا : المعنى" إنما ٌدافع عن أحسابهم أنا أو مثلً"

: فعقب اإلمام الجرجانً. انتهى كبلم أبً ٌعلى/ أو مثلً
إعلم أنهم وإن كانوا قد قالوا هذا الذي كتبته لك فإنهم لم ٌعنوا بذلك أن "

المعنى فً هذا هو المعنى فً ذلك بعٌنه وأن سبٌلهم سبٌل اللفظٌن ٌوضعان 

لمعنى واحد، وفرق بٌن أن ٌكون فً الشًء معنى الشًء وبٌن أن ٌكون 
الشًء الشًء على اإلطبلق، ٌبٌن لك أنهما ال ٌكونان سواء أنه لٌس كبلم 

أال ترى أنها ال تصلح فً مثل قوله  (إنما)ٌصلح فٌه  (إال)و (ما)ٌصلح فٌه 
ما أحد إال وهو ٌقول : " وال فً نحو قولنا{وما من إله إال هللا}تعالى 

.."  ذلك
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تفٌد فً الكبلم بعدها إٌجاب الفعل  (إنما): "وقال رحمه هللا تعالى وإٌانا
إنما ٌخشى هللا من عباده }لشًء ونفٌه عن ؼٌره، ومن ذلك قوله تعالى 

 فً تقدٌم اسم هللا عز وجل معنى خبلؾ ما ٌكون لو أخر، وإنما {العلماء

ما : ٌبٌن لك ذلك إذا اعتبرت الحكم فً ما وإال وحصلت الفرق فً أن تقول
ما ضرب عمرو إال زٌدا، والفرق بٌنهما : ضرب زٌدا إال عمرو، وقولك

ما ضرب زٌدا إال عمرو قدمت المضروب كان الؽرض بٌان : أنك إذا قلت
ما : الضارب من هو واإلخبار بؤنه عمرو خاصة دون ؼٌره، وإذا قلت

ضرب عمرو إال زٌدا، فقد قدمت المرفوع كان الؽرض بٌان المضروب 
.  من هو واإلخبار بؤنه زٌد خاصة دون ؼٌره

إنما حرم علٌكم المٌتة والدم ولحم }قلت وٌؤتً فً النسخ هل قوله تعالى 
أم ال؟ " [أحلت لنا مٌتتان ودمان"]: نسخ بقوله صلى هللا علٌه وسلم {الخنزٌر

إن أنتم إال بشر }مثال ذلك قولهم فً اآلٌة : فً النفً واإلثبات: "ثم قال* 
 {ٌرزقكم من السماء واألرض هل من خالق ؼٌر هللا}:، وقوله تعالى{مثلنا

..  فبٌن أن من وسابل الحصر النفً واإلثبات بإال، وبما، وؼٌر، الخ
واعلم أنك تجد : "قال اإلمام عبد القاهر الجرجانً: ـ الخبر المعرؾ بؤل*

: األلؾ والبلم فً الخبر على معنى الجنس ثم ترى له فً ذلك وجوها

أن تقصر جنس المعنى الذي تقٌده بالخبر على المخبر عنه ال على  (أحدها)
المبالؽة وترك االعتداد بوجوده فً ؼٌر المخبر عنه بل على دعوى أنه ال 
ٌوجد إال منه، وال ٌكون ذلك إال إذا قٌدت المعنى بشًء ٌخصصه وٌجعله 

هو الوفً : فً حكم نوع رأسه وذلك كنحوه أن ٌقٌد بالحال والوقت كقولك
وهكذا إذا كان الخبر بمعنى ٌتعدى ثم " حٌن ال تظن نفس بنفس خٌرا

:  اشترطت له مفعوال مخصوصا كقول األعشى
إما مخاضا وإما عشارا هو الواهب المابة المصطفاة 

أنت تجعل الوفاء فً الوقت الذي ال ٌفً فٌه أحد نوعا خاصا من الوفاء، "
وكذلك تجعل هبة المابة من اإلبل نوعا خاصا وكذا الباقً، ثم إنك تجعل كل 

هذا خبرا على معنى االختصاص وأنه للمذكور دون من عداه أال ترى أن 
المعنى فً بٌت األعشى أنه ال ٌهب هذه الهبة إال الممدوح، وربما ظن 

زٌد هو "بمنزلتها فً نحو " هو الواهب المابة المصطفاة"الظان أن البلم فً 
من حٌث كان القصد إلى هبة مخصوصة كما كان القصد إلى " المنطلق

انطبلق مخصوص ولٌس األمر كذلك ألن القصد ههنا إلى جنس من الهبة 
مخصوص ال إلى هبة مخصوصة بعٌنها ٌدل على ذلك على أن المعنى على 



 Page 117 رسالة األرٌب
 

أنه ٌتكرر منه وعلى أنه ٌجعله ٌهب المابة مرة بعد أخرى، وأن المعنى فً 
زٌد هو المنطلق، فعل القصد إلى انطبلق كان مرة واحدة ال إلى : قولك

جنس من االنطبلق، فالتكرر هناك ؼٌر متصور، كٌؾ وأنت تقول، جرٌر 
أن ال ٌقصد : (والوجه الثالث)" ولٌس لسٌفً فً العظام بقٌة: "هو القابل

ترٌد أن " زٌد هو الشجاع"قصر المعنى فً جنسه على المذكور ال كما فً 
هو الواهب المابة : "ال تعتد بشجاعة ؼٌره، وال كما ترى فً قوله

: لكن على وجه ثالث وهو الذي علٌه قول الخنساء" المصطفاة

رأٌت بكاءك الحسن الجمٌبل لم ترد أن ما عدا *إذا قبح البكاء على قتٌل
البكاء علٌه فلٌس بحسن وال جمٌل، ولم تقٌد الحسن بشًء فٌتصور أن 
ٌقصر على البكاء كما قصر األعشى هبة المابة على الممدوح، ولكنها 

أرادت أن تقره فً جنس ما حسنه الحسن الظاهر الذي ال ٌنكره أحد وال 
:  ٌشك فٌه شاك، ومثله قول حسان

أراد أن ٌثبت " بنو بنت مخزوم ووالدك العبد*وإن سنام المجد من آل هاشم"
ووالدك عبد، لم ٌكن : العبودٌة ثم ٌجعله ظاهر األمر فٌها معرفا بها ولو قال

: قد جعل حاله فً العبودٌة حالة ظاهرة متعارفة، وعلى ذلك قول اآلخر
*"  وفً سابر الدهر الؽٌوث المواطر*أسود إذا بدأت الحرب بابها"

واعلم أن الخبر المعرؾ باأللؾ والبلم معنى ؼٌر ما ذكرت لك وله مسلك 
ثم دقٌق ولمحة كالخلس ٌكون المتؤمل عنده كما ٌقال ٌعرؾ وٌنكر وذلك 

هو البطل المحامً وهو المتقى المرتجى، وأنت ال تقصد شٌبا مما : قولك
تقدم فلست تشٌر إلى معنى قد علم المخاطب أنه كان ولم ٌعلم أنه ممن كان 

زٌد هو المنطلق، وال ترٌد أن تقصر معنى علٌه على : كما مضى فً قولك
زٌد هو الشجاع، : معنى أنه لم ٌحصل لؽٌره على الكمال كما كان فً قولك

ووالدك العبد، ولكن : وال أن تقول إنه ظاهر بهذه الصفة كما كان فً قولك
هل سمعت بالبطل المحامً؟ وهل حصلت معنى : ترٌد أن تقول لصاحبك

هذه الصفة؟ وكٌؾ ٌنبؽً أن ٌكون الرجل حتى ٌستحق أن ٌقال ذلك له 
وفٌه؟ فإن كنت قلته علما وتصوره حتى تصوره فعلٌك صاحبك واشدد به 

هل سمعت باألسد : ٌدك فهو ضالتك وعنده بؽٌتك، وطرٌقه كطرٌق قولك
وٌزداد هذا المعنى . وهل تعرؾ ما هو؟ فإن كنت تعرفه فزٌد هو هو بعٌنه

ظهورا بؤن تكون الصفة التً ترٌد اإلخبار بها عن المبتدإ بجرأة على 
:" موصوؾ كقول ابن الرومً

"  ولكنه بالمجد والحمد  مفرد*هو الرجل المشروك فً جل ماله
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فكر فً رجل ال ٌتؽٌر فً عفاته وجٌرانه : تقدٌره كؤنه ٌقول للسامع
ومعارفه عنه فً ماله وأخذ ما شاإوا منه، فإذا حصلت صورته فً نفسك 

وهذا فن عجٌب الشؤن وله مكان من الفخامة والنبل . فاعلم أن ذلك الرجل
وهو من سحر البٌان الذي تقصر العبارة عن تؤدٌة حقه، والمعول فٌه على 

الرجل : "مراجعة النفس واستقصاء التؤمل، فإذا علمت أنه ال ٌرٌد بقوله
أن ٌقول هو الذي بلؽك حدٌثه وعرفت من حاله " المشروك فً جل ماله

هو الرجل الذي بلؽك أنه : وقصته أنه ٌشرك فً جل ماله على حد قولك

أنفق كذا والذي وهب المابة المصطفاة من اإلبل وال أن ٌقول إنه على 
هو الكامل فً هذه الصفة حتى كؤن ههنا أقواما ٌشركون فً جل " المعنى

.  انتهى"/ أموالهم إال أنه فً ذلك أكمل وأتم
إن تقدٌم : ـ تقدٌم الموصوؾ على الصفة أو المعمول على الصفة*هـ

ومثال ذلك قوله . الموصوؾ على الصفة من أبلػ وأقوى صٌػ الحصر
. أي ال نعبد إال أنت وال نستعٌن إال بك {إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن}: تعالى

قال السٌوطً فً الحاوي ٌعنً  {وما هم بخارجٌن من النار}: ومثاله كذلك

أن ؼٌرهم ٌخرج من النار بسبب أنواع الشافعة أما هم فإنهم ال ٌخرجون، 
": إرشاد الفحول إلى تحقٌق علم األصول"وقال الشوكانً فً كتابه .. الخ

ما قام إال : نحو" إال"و" ما"مفهوم الحصر وهو أنواع أقواها : النوع السابع"
زٌد، وقد وقع الخبلؾ فٌه هل هو من قبٌل المنطوق أو المفهوم وبكونه 

منطوقا جزم الشٌخ أبو إسحاق الشٌرازي فً الملخص ورجحه القرافً فً 
القواعد وذهب الجمهور إلى أنه من قبٌل المفهوم وهو الراجح والعمل به 

ثم الحصر . معلوم من لؽة العرب ولم ٌؤت من لم ٌعمل به بحجة مقبولة
وهو قرٌب مما قبله فً القوة، قال الكٌا الطبري وهو أقوى من " إنما"ب

وصرح هو وجمهور " األم"مفهوم الؽاٌة وقد نص علٌه الشافعً فً 
أصحابه أنها فً قوة اإلثبات والنفً بما وإال، وذهب ابن سرٌج وأبو حامد 

المروزي أن حكم ما عدا اإلثبات موقوؾ على الدلٌل بما تضمنه من 
االحتمال وقد وقع الخبلؾ هل هو منطوق أو مفهوم والحق أنه مفهوم وأنه 

معمول به كما ٌقتضٌه لسان العرب، ثم حصر المبتدأ فً الخبر وذلك بؤن 
ٌكون معرفا بالبلم أو اإلضافة نحو العالم زٌد وصدٌقً عمرو فإنه ٌفٌد 

وذلك أن الترتٌب الطبٌعً أن ٌقدم الموصوؾ على الوصؾ  [..]الحصر 
: إلى أن قال...فإذا قدم الوصؾ على الموصوؾ معرفا بالبلم أو اإلضافة

والكبلم فً تحقٌق أنواع الحصر محرر فً علم البٌان وله صور ؼٌر ما "
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ذكرناه ههنا وقد تتبعتها من مإلفاتهم ومن مثل كشاؾ الزمخشري وما هو 
.." على نمطه فوجدتها تزٌد على خمسة عشر نوعا
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