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  اإلهداء
  ٕاىل وادلّي الكرميني الذلين

  اليزالان ياكبدان يف تربية ٔاوالدهام ٔاكرث من اسـتطاعهتام
َ ٔاسأل ٔان يبارك يف معرهام ؤان يدمي ظلهام علينا   فا

 



 أ
 

  ةالمقدم
والصــالة  ’’الضــاد‘‘لكتاب املعجز على أفصح النــاطقنيهللا الذي أنزل ا احلمد

والسالم على من بلغ رساالت اهللا تعاىل بأجود طريقة من إبالغ طرق الرســالة وعلــى 
آلــه و أصــحابه الــذين اتبعــوه يف كــل مــا جــاء بــه وكــانوا قبــل ذلــك يهيمــون يف كــل واٍد 

  من اجلهل والغفلة.
ضــوء الســاطع لقضــاء احليــاة املســتعارة بطريقــة الوبعد ذلك تقول احلقــرية, والفقــرية إىل 

ن قســم اللغــة العربيــة, جامعــة بشــاور أتــاح كي تكون وسيلة للحيــاة احلقيقيــة, امهدية  
معرفــــة األســــرار الكامنــــة مــــن البيئــــة الــــيت كانــــت مليئــــة  يل الفرصــــة أن أغــــوص يف حبــــر

الــذين قــد أطلقــوا أخيلــتهم يف جمــال الفصــاحة  -لعــربوهــي بيئــة ا-بالفصحاء والبلغاء
صــرية منــه والبالغة ولكــنهم عجــزوا وتعبــوا مــن أن يــأتوا مبثــل هــذا القــرآن حــىت بســورة ق

  .’’واهللا ما هذا قول البشر‘‘واضطروا إىل أن يعرتفوا 
مــن الفنــون يعتمــد علــى صــفاء االســتعداد الِفطــري ودقــة  فــن-قبل كل شــيءٍ -البالغة 

ال, وتبني الفروق اخلفية بني صــنوف األســاليب, وللمرانــة يــٌد ال ُجتَحــد يف إدراك اجلم
تكــون الــذوق الفــّين, وتنشــيط املواهــب الفــاترة, وال بــد للطالــب إىل جانــب ذلــك مــن 
قراءة طرائق األدب, ونقد اآلثار األدبية واملوازنة بينها, وأن يكون له من الثقــة بنفســه 

  حسناً و بقبح ما يُعدُّه قبيحاً.ما يدفعه إىل احلكم حبسن مايراه 
ا, فاســتخدم الشــعر واللغــة كالمهــا وازدادت أمهيــة الشــعر  وملاَّ بدأ تكوين العلوم ونشأ
أكثــر مــن اللغــة, ألن اللغــويني قــد كــانوا حمتــاجني إليــه لتوضــيح الكلمــة الغريبــة, فكــأن 

ــم كــانوا يفتقــر  ون إليــه ال للشــعر مكانــة تفــوق علــى اللغــة والعلــوم األخــرى, وذلــك أل
يف العلــوم فقــط, بــل يف اللغــة نفســها. وكــلُّ كــالم أو علــم ال يستشــهد فيــه ببيــٍت مــن 

  الشعر, مل يكن مقبوًال عندهم و على األقل مل يكن مستحسناً عندهم.



 ب
 

فيظهــر مــن هــذا كلــه أن لالستشــهاد بالشــعر أمهيــة كبــرية, ال ميكــن ألحــد أن ينكرهــا, 
  اللغة, وال من ناحية النحو والصرف. ال من ناحية التفسري, وال من ناحية

وبعـــد أن أكملـــت الدراســـة اإلجباريـــة التمهيديـــة, استشـــرُت مشـــريف األســـتاذ الـــدكتور 
  نصيب دار حممد يف اختيار موضوع البحث.

يف اختيـــار املوضـــوع حســـب رغبـــيت,  -بـــارك اهللا فيـــه ويف حياتـــه و أوالده -فســـاعدين
لســفر األول مــن كتــاب األشــعار الــواردة يف االوجــوه البالغيــة (علــم املعــاين) يف ’’وهــو 

  ‘‘.بن سيدهال‘‘ املخصص’’
فقمــــت بإعــــداد خطــــة البحــــث, وبعــــد إكماهلــــا قُــــدِّمت إىل جملــــس الدراســــات العليــــا 
للموافقــة. فوافــق عليهــا اجمللــس. وبعــد هــذه املوافقــة مشــّرت عــن ســاعد اجلــد يف جمــال 

‘‘ املخصــــــص’’يف كتابــــــه  دهالوجــــــوه البالغيــــــة يف األشــــــعار الــــــيت أوردهــــــا ابــــــن ســــــي’’
  كالشواهد.

طــرق بابــه. وأســأل اهللا تمل أجــد أحــدا قــد  -حســب علمــي-وهذا املوضوع بكر ألنــين
يل كـــّل الصـــعوبات ســـهلة, واهللا املســـتعان ومـــا  يـــوفقين ملـــا حيبـــه ويرضـــاه وأن جيعـــل أن

  ذلك على اهللا بعزيز. وأكتفي بقول أيب عمرو بن العالء:
  وإين وإن كنت األخري زمانه
  آلت مبا مل يستطعه األوائل

  أمَّا منهجي يف البحث فهو كاآليت:
  اآليات القرآنية: قمت بتخرجيها, فذكرت اسم السورة ورقم اآلية. .1
األحاديــث النبويــة: خّرجــت مــا ورد يف األطروحــة مــن األحاديــث باإلحالــة  .2

 إىل مواقعها يف كتب احلديث.

ة مـــوجزة مـــن كتـــب األعالم:ترمجـــت ملـــا ورد يف األطروحـــة مـــن أعـــالم ترمجـــ .3
م,  م, تالميــذهم, أهــم مؤلفــا الرتاجم, تناولت فيها بذكر أمسائهم, أنسا

م.  وتاريخ ميالدهم ووفيا



 ج
 

الشـــــعر: نســـــبت مـــــامل ينســـــبه املؤلـــــف مـــــن أبيـــــات إىل قائلهـــــا, وأكملـــــت  .4
األبيــــات الناقصـــــة, وذكـــــرت الروايـــــات املختلفــــة هلـــــا إذا وجـــــدت, وبينـــــت 

 اليت ورد فيها.موضع الشاهد, و أثبت املراجع 

األعـــــــالم,  وضـــــــعت الفهـــــــارس الفنيـــــــة لآليـــــــات, األحاديـــــــث, األشـــــــعار, .5
 األماكن,املصادر واملراجع وحمتويات البحث.

الكلمــــات الصــــعبة: شــــرحُت الكلمــــات الصــــعبة الــــواردة يف األبيــــات مــــن  .6
واعتمــدت يف ذلــك علــى املعــاجم ‘‘, املخصــص, الســفر األول’’الكتــاب 

رب, والقـــاموس احملـــيط وتـــاج العـــروس وغـــري املعتمـــد عليهـــا مثـــل لســـان العـــ
 ذلك.

وجعلـــت هـــذه األطروحـــة يف مخســـة أبـــواب, وكـــل بـــاب حيتـــوي علـــى ثالثـــة  .7
 ا يلي:فصول, وتقسيم األبواب والفصول كم

 .حياة ابن سيده  الباب األول:

  .امسه, مولده, ووفاته  الفصل األول:
  .شخصيته األدبية والعلمية  الفصل الثاين:

  .مؤلفاته األدبية واللغوية  الفصل الثالث:
  .االستشهاد بالشعر  الباب الثاين:

  .تعريف االستشهاد بالشعر لغة واصطالحاً   الفصل األول:
  .ذكر الشعر العريب يف العصور املختلفة  الفصل الثاين:
  .أمهية االستشهاد بالشعر وفوائده  الفص الثالث:

  .فقه اللغة    الباب الثالث:
  .لغة لغًة واصطالحاً تعريف فقه ال  الفصل األول:
  .نشأة فقه اللغة وتطوره  الفصل الثاين:

  .أشهر أئمة فقه اللغة وآثارهم  الفصل الثالث:
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  .علم البالغة وأنواعها  الباب الرابع:
  .البالغة لغًة واصطالحاً  معىن  الفصل األول:
ا وأنواعها  الفصل الثاين:   .علم املعاين ونشأ

ما و أنواعهما علم البيان والبديع و  الفصل الثالث:   .نشأ
‘‘ املخصــص’’االستشــهاد بالشــعر يف الِســفر األول مــن كتــاب   الباب اخلامس:

  .البن سيده
  إىل ‘‘ خلق اإلنسان’’االستشهاد بالشعر من بداية كتاب   الفصل األول:

  أسنان األوالد و تسميتها من مبدأ الصغر إىل منتهى ’’اية       
  ‘‘.الكرب      

  أسنان النساء من مبدأ الصغر ’’االستشهاد بالشعر من بداية   الفصل الثاين:
اية’’إىل منتهي الكرب    ‘‘.ابتداء نبات الشعر و كثرته‘‘ إىل 

  قلة الشعر وتفرقه يف الرأس ’’االستشهاد بالشعر من بداية   الفصل الثالث:
اية ‘‘ وانتنافه   ‘‘.العني وما فيها’’إىل 

  
بــــذكر أهــــم ماتوصــــلت إليــــه مــــن  مردفــــةويف اخلامتــــة ذكــــرت تلخــــيص البحــــث   
  ج و االقرتاحات يف هذه األطروحة .النتائ

ال  الَ َيشـــُكر النَّـــاسَ َمـــن ’’ليـــه وســـلم: وانطالقـــا مـــن قـــول الرســـول صـــلى اهللا ع  
فإنين أتقدم جبزيل شكري و امتناين لألستاذ الدكتور نصــيب دار حممــد ‘‘. يشكر اهللا

عدين يف هــذا العمــل الشــاق, ومنحــين املشرف على أطروحيت هذه, حيــث إنــه قــد ســا
  من وقته الثمني.

وكذلك أتقدم بالشكر اجلزيل إىل األستاذ الدكتور حممد سيد احلسنات الذي   
ـــذا املوضـــوع املهـــم, كمـــا أتقـــدم جبزيـــل  أرشـــدين إىل الكتـــب ممـــاَّ ســـهل علـــى اإلملـــام 



 ه
 

ين يف تــوفري شكري إىل أمني مكتبة قســم اللغــة العربيــة جبامعــة بشــاور, ألنــه قــد ســاعد
  الكتب احملتاج إليها.

ومــن عــائليت أتقــدم بالشــكر واالمتنــان اجلزيــل ِلُكــل مــن الوالــدين اللــذين غرســا   
يف نفسي حب العلم, وساعداين على االستمرار يف حتصيل العلــم. وال أنســى إخــويت 
آصف شهزاد, ياسر شــهزاد, اعــزاز شــهزاد, وأخــَيت مدحيــه وكنــول وهــؤالء الــذين كــانوا 

  ة خري مرشد وناصح يف دقائق األمور يف أطروحيت هذه. مبثاب
ولـــومل يـــوفقين اهللا تعـــايل, ملـــا كـــان مـــن املمكـــن إمتـــام هـــذا العمـــل الشـــاق, وإينِّ 
ألرجو اهللا تعاىل عزَّوجلَّ أن يتقبل عملي هذا خالصــاً لوجهــه الكــرمي. فلــه احلمــد قبــل  

له وصحبه أمجعني.                      كلِّ شيء وبعده. والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آ
  

  الباحثة: أنيال ناز      
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  حياة ابن سيده
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  وفاته ،مولده ،سمها
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  اسمه:
  .1هو علي بن إمساعيل بن سيده

وهنــاك اخـــتالف يف اســم أبيـــه فقيــل: اســـم أبيــه إمساعيـــل, وقيــل حممـــد, وقيـــل 

أمحـــد. وأكثـــر مـــا وقفـــت عليـــه مـــن املراجـــع أن اســـم أبيـــه إمساعيـــل, مث يـــذكر بعضـــهم 

فقــد ذكــر أوالً أمحــد مث ذكــر اخلــالف إال أنــه ملــا تــرجم ألبيــه  2إال الســيوطياخلــالف, 

  .3ترجم له يف إمساعيل

يـــزان اخلـــالف فقـــال بعـــد أن مســـاه يف لســـان امل 4وقـــد حـــرر احلـــافظ ابـــن حجـــر

  .7‘‘: أمحد6, ومساه احلميدي5هكذا مسى أباه ابن بشكوال’’بن إمساعيل:  علي

                                                 
عبــدالرمحن الســيوطي, بغيــة ؛ حــافظ جــالل الــدين 1/691باشــا البغــدادي, هديــة العــارفني أمســاء املــؤلفني و آثــار املصــنفني, منشــورات مكتبــة املثــين, البغــداد, إمساعيــل  1

  .2/143م, 1965ه/1384, مطبعة عيسى احلليب وشركاه, 1الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة, حتقيق: حممد أبوالفضل ابراهيم, ط
ظ القـــرآن وعمـــره دون هـــو عبـــدالرمحن جـــالل الـــدين ابـــن اإلمـــام كمـــال الـــدين اخلضـــريي الســـيوطي العـــامل احلـــدث املفســـر. نشـــأيتيماً وحفـــه)  911-849( الســـيوطي 2

ندري والشــيخ مصــطفي عنــاين, الثمان. وقد ترك أكثر من ثلثمائة مصنف, ومنهم: اإلتقان يف علوم القرآن, املزهز يف أصول اللغة, األشباه والنظائر (الشــيخ أمحــد اإلســك
  ).306, مطبعة املعارف, مبصر, ص6الوسيط يف األدب العريب وتارخيه, ط

, 1 بن أسعد بن علي بن سليمان الرافغي,مرآة اجلنــان وعــربة اليقظــان يف معرفــة مــايعترب مــن حــوادث الزمــان, وضــع حواشــيه: خليــل املنصــور, طحممد عبداهللا اإلمام أبو 3
لنــبال, ؛ اإلمــام مشــس الــدين حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان الــذهيب ســري أعــالم ا2/143؛ الســيوطي, بغيــة الوعــاة, 3/82م, 1997ه/1417دارالكتب العليمــة, بــريوت, 

  .18/144م, 1984ه/1305, مؤسسة الرسالة, بريوت, 1ط
م) أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين, أبوالفضل, شهاب الدين, ابــن حجــر: مــن أئمــة العلــم والتــاريخ. 1449-1372ه/852-773ابن حجر: ( احلافظ 4

ررالكامنة, لسان امليزان, ألقاب الرواة, تقريــب التهــذيب, تعريــف أهــل التقــديس, اجملــالس أصله من عسقالن. ولع باألدب والشعر مث أقبل على احلديث. من تصانيفه الد
 .1/178, 1995, دارالعلم للماليني, بريوت, 11وغري ذلك. (الزركلي, األعالم), ط

األنصــاري, القــرطيب, األندلســي م) خلــف بــن عبــدامللك بــن مســعود بــن موســى ابــن بشــكوال بــن يوســف اخلزرجــي, 1182-1101ه/578-494بشــكوال: (ابــن  5
همــة, معرفــة العلمــاء (أبوالقاســم), حمــدث, حــافظ, مــؤرخ, شــاعر, مــن تصــانيفه: الصــلة يف تــاريخ أئمــة األنــدلس وعلمــائهم و حمــدثيهم و فقهــائهم, غــوامض األمســاء املب

ـــيه: ا ـــاظ, وضـــــع خواشــ ــذكرة احلفــ ــذهيب, تـــ ـــان الـــ ـــن عثمــ ـــد بــ ــن أمحــ ــد بـــ ــدين حممـــ ـــس الـــ ــام مشــ ــل. (اإلمـــ ــريات, طاالفاصـــ ــا عمـــ ـــيخ زكريـــ ـــريوت, 1لشــ ـــة, بــ ـــب العلميــ , دارالكتــ
 ).130-4/128م, 1998ه/1419

م) حممد بن فتوح بن عبداهللا بن فتوح بن محيد األزدي امليورقي احمليدي, أبو عبداهللا بن أيب نصر: مؤرخ, حمدث, 1095- 1029ه/488- 420: (احلميدي 6
, نوادر األطباء, تاريخ اإلسالم, التذكرة وغري ذلك. (طاش كربي زادة, مفتاح السعادة ومصباح السيادة, حيدر أندلسي, من كتبه: جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس

 .1/13ه, 1329آباد, 
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أبواحلســــــن علــــــي بــــــن إمساعيــــــل بــــــن ’’وهكــــــذا قــــــد وقــــــع يف تــــــذكرة احلفــــــاظ: 

         , ومل يــذكر أحــد ذلــك فلعلــه تصــحيف. وإن مــال كثــريون إىل أنــه إمساعيــل.8‘‘ســيده

  كنيته:

ولكــن اشــتهر بــابن ســيده, بكســر ‘‘, احلســن’’وهــي أبواحلســن, تكنيــة بولــده 

ة. السني املهملة وسكون الياء املثناة من حتتها وفتح الدال املهملة وبعدها هــاء ســاكن

وهـــــي ‘‘ ســـــيدة’’. ولكـــــن يف بعـــــض الكتـــــب بالتـــــاء 9ومل يـــــذكر ســـــبب تكنيتـــــه تلـــــك

  تصحيف.

  نسبته:
رسي واألندلسي.

ُ
  ذكر املؤرخون يف سلسلة نسبته: امل

فاملرســــي: بضــــم املــــيم وســــكون الــــراء وبعــــدها ســــني مهملــــة, هــــذه النســــبة إىل 

  .10وهي مدينة يف شرق األندلس‘‘ مرسية’’

                                                                                                                                            
؛ ابــن 206-4/205ه, 1390م/1971, مؤسســة األعلمــى, بــريوت, 2احلــافظ شــهاب الــدين أيب الفضــل أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين, لســان امليــزان, ط 7

 .2/606م, 1989ه/1410الصلة, حتقيق: إبراهيم األبياري, دارالكتاب املصري, القاهرة, دارالكتاب اللبناين, بريوت, بشكوال, 
  .3/1135مشس الدين حممد بن أمحد الزهيب, تذكرة احلفاظ,  أإلمام 8
  .3/306بريوت, أبوالفالح عبداحلي ابن العماد احلنبلي, شذرات الذهب يف أخبار من ذهب, داراآلفاق اجلديدة,  9

, منشــورات الشــريف الرضــي, 2عباس مشس الدين امحــد بــن ابــراهيم بــن أيب بكــر خلكــان, وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان, حتقيــق: الــدكتور احســان عبــاس, طابوال 10
  .3/331قم, 
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  إىل موطنه الكبري األندلس. وأما النسبة األندلسي, فتلك

  مولده ونشأته:
  . ال يوجد أي خالف يف مولده.11م1007ه/398قد ولد ابن سيده عام 

يف شـــــرق ‘‘ تـــــدمري‘‘وهـــــي حملـــــة مـــــن مملكـــــة ‘‘ مرســـــية’’ولـــــد ابـــــن ســـــيده يف مدينـــــة 

هذه بستان شــرق األنــدلس, وهــذه بســتان ‘‘ إشبيلية’’أخت ‘‘ مرسية’’األندلس, و 

ــا, قــد قســم اهللا منــه, وملرســية  بينهمــا النهــر األعظــم, وملرســية مزيــة تيســري الســقيا غر

فضل ما يصنع فيها من أصناف احللل والديباج, وهي حاضرة عظيمــة شــريفة املكــان  

  .12كثرية اإلمكان

  صفته:
كان ابن ســيده ضــرير البصــر, واشــتهر بــذلك حــيت لقــب بــه فصــار مــن يــرتجم 

  .13له يقول: ابن سيده األعمى, أو الضرير

                                                 
 .4/264الزركلي, األعالم,  ري الدينخ 11
  .246-2/239املغريب, املغرب يف حلي املغرب, داراملعارف,  ابن سعيد 12
  .2/143؛ السيوطي, بغية الوعاة, 18/144الذهيب, سريأعالم النبالء,  13
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  الده:و 
إمساعيــــل بــــن ســــيده أبــــوبكر املرســــي. ’’تــــرجم لــــه الســــيوطي يف البغيــــة قــــائًال:   

, وكـــان مـــن 14األديـــب الضـــرير, والـــد مصـــنف احملكـــم, أخـــذ عـــن أيب بكـــر الزبيـــدي

  .15النحاة ومن أهل املعرفة والذكاء. مات بعد األربعمائة

ره ابـــن وقـــال ابـــن حجـــر: لقـــي أبـــابكر الزبيـــدي, وأخـــذ عنـــه, وكانـــت لـــه معرفـــة, وذكـــ

  .17: وكان أبوه أيضاً لغويًا16بشكوال وكان أعمى أيضاً, وقال الذهيب

  وفاته:
اختلــــف املؤرخــــون يف ســــنة وفاتــــه, فقيــــل: إنــــه تــــويف يف ســــنة مثــــان و أربعــــني 

وأربعمائــــة وقيــــل: تــــويف يف ســــنة مثــــان ومخســــني و أربعمائــــة و الثــــاين هــــو الــــذي عليــــه 

                                                 
م) منبه بن صعب بن سعد العشرية بن حممد بن احلسن بن عبيد اهللا بن مذحج (أبوبكر) حنوي, اخباري شاعر من 989- ه/...379- (.... أبوبكر الزبيدي: 14
(ابن العماد, شذرات الذهب,  ل قرطبة. من آثاره: اخبار الفقهاء املتأخرين من أهل قرطبة, هتك ستور امللحدين, حلن العامة, الواضح يف العربية, واالبنية يف النحو.أه
3/95,94.  
  .2/143السيوطي, بغية الوعاة,  15
ن عبداهللا الرتكماين األصل, الفارقي, مث الدمشقي, الذهيب, الشافعي (أبو م) حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز ب1348- 1274ه/748- 673الذهيب ( 16

لدين أيب احملاسن يوسف عبداهللا, مشس الدين) حمدث, مؤرخ, من تصانيفه: تاريخ اإلسالم الكبري, ميزان االعتدال يف نقد الرجال, طبقات احلفاظ وغري ذلك (مجال ا
 .10/182ملوك مصر والقاهرة, وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي املؤسسة املصرية العاصة,  بن تغري بردي األتابكي, النجوم الزاهرة يف

  .18/144الذهيب, سري أعالم النبالء,  17
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موتــه يف ســنة مثــان و مخســني  18قاضــياألكثر, قال الذهيب: وأرخ صــاعد ابــن أمحــد ال

  .19و أربع مائة, وقال: بلغ الستني أو حنوها

وقيــل يف البدايــة والنهايــة عــن شــهر وفاتــه: تــوىف يف ربيــع األول منهــا. أي ســنة 

  .20مثان و مخسني وأربعمائة. وله ستون سنة

وقال ابن حجر: يف ربيــع اآلخــر ســنة مثــان و مخســني و أربــع مائــة, ولــه ســتون 

  .21حنوهاسنة او 

ففي يوم اجلمعــة كــان صــحيحاً ســويا إىل وقــت صــالة : ’’22وقال ابن خلكان

 علــى قط لســانه, وانقطــع كالمــه, وبقــىاملغــرب مث دخــل املتوضــأ, فــأخرج منــه وقــد ســ

نة مثــان ألربــع بقــني مــن شــهر ربيــع اآلخــر ســحلال يومني. ويف عشية يوم األحد تلك ا

    .23علي بن سيده بدانية و مخسني و أربع مائة توىف

 
   

                                                 
  صاعد ابن أمحد القاضي: تصفحت كتب الرتاجم اليت بني يدي, فلم أجد ترمجته. 18
  .18/146الذهيب, سري أعالم النبالء,  19
  .12/95م, 1977, مكتبة املعارف, بريوت, 2ابن كثري, البداية والنهاية, ط أبو الفداء احلافظ 20
  .3/237احلافظ ابن حجر, لسان امليزان,  21
مبدينــة إربــل مــن بيــت كبــري عريــق يف الفضــل.  600هو قاضي القضاة مشس الدين أبو العباس أمحــد بــن ابــراهيم بــن أيب بكــر خلكــان اإلربلــي. ولــد ســنة  ابن خلكان: 22

ــا. وفيهــا ألــف أكثــر تارخيــه العظــيم فرحــل إ (الشــيخ أمحــد ‘‘ وفيــات األعيــان و أنبــاء أبنــاء الزمــان’’و تارخيــه ‘‘ وفيــات االعيــار’’ىل حلــب مث أقــام مبصــر وتــوىل القضــاء 
 .303, صم1927ه/1345, طبعة املعارف بشارع الضحاله مبصر, 6اإلسكندري والشيخ مصطفي عناين, الوسيط يف األدب العريب و تارخيه, ط

  .3/331, وفيات األعيان, ابن خلكان 23
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- 9 - 
 

  :شيوخه و أساتذته
العلــم علــى أبيــه الــذي كــان قـَيِّمــاً بعلــم اللغــة. ويــذكر املؤرخــون أن ابــن  وتلقــى

الوافـــد علـــى األنـــدلس مـــن املشـــرق, وكـــان مـــن  24ســـيده أخـــذ عـــن صـــاعد البغـــدادي

العــــارفني باللغــــة وفنــــون األدب و األخبــــار, وتتلمــــذ علــــى أيب عمــــر أمحــــد بــــن حممــــد 

, وكــان إمامــاً يف القــراءات, ثقــة يف روايــة اللغــة, مفســراً حمــدثا, مشــهوراً 25الطلمنكــي

  بالورع و حماربة البدع.

فــق مــع حالتــه, فعــين بعلــوم وقد درس ابن سيده ماكان شائِعاً يف عصره وما يت

ل منهما بالقدر الذي كانت تسعفه به ذاكرته اجلبارة   .26اللغة والدين, و

و درس  28أنــه أخــذ عــن صــاحل بــن احلســن البغــدادي 27وذكرت دائرة املعــارف

  .29على أيب العالء سعيد البغدادي

  

  

                                                 
م) صــاعد بــن احلســن بــن عيســي الربعــي البغــدادي, أبــوالعالء: عــامل بــاألدب واللغــة, قصــاص, مــن الكتــاب الشــعراء, ولــه 1026-ه/..417-صــاعد البغــدادي (... 24

  ).3/186أمايل القايل. (الزركلي, األعالم, على نسق ‘‘ الفصوص’’معرفة باملوسيقي والغناء, نسبته إىل ربيعة بن نزار, وله كتاب 
ــر أمحـــد بـــن حممـــد الطلمنكـــي ( 25 ــافري, االندلســـي 1038-951ه/429-339أبـــو عمـ م) أمحـــد بـــن حممـــد بـــن عبـــداهللا (أيب عيســـى) لـــب بـــن حيـــي بـــن حممـــد املعـ

اجلليل ىف مائــة جــزء, كتــاب يف تفســري القــرآن, البيــان يف اعــراب الطلمنكي (ابوعمر) حمدث, مقرئ, حنوي, لغوي, مفسر, فقيه, مؤرخ. ومن مصنفاته: الدليل إيل معرفة 
  .244, 3/243القرآن و فضائل مالك و رجال املوطأ (ابن العماد, شذرات الذهب, 

26 http://www.islamonline.net  
 .1/202م, 1933ه/1352مد ثابت الفندي, أمحد الشنشناوي وغريهم, املعارف اإلسالمية, نفلها إيل اللغة العربية: حم ةئر دا 27
 صاحل بن احلسن البغداي. مل أجد ترمجته. 28
  : مل أجد ترمجته.أبوالعالء سعيد البغدادي 29
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  علومه و تخصصه:

ه السيوطي: مل يكن يف , قال فيفقيهاً لغويا حنويا أديباً منطيقاً كان ابن سيده 

ــا متــوفراً علــى علــوم  زمانه أعلم منه بالنحو واللغة واألشعار و أيام العرب وما يتعلق 

  .30احلكمة

وكــان لــه علــم بــالقراءات, ولقــد كــان شــيخه أبــوعمر الطلمنكــي إمامــاً مقرئــاً, 

يتبني من احملكم أن مؤلفه كان على جانــب كبــري مــن العلــم بــالقراءات, ولعلــه أخــذ ’’

ا من إقامته مبدينة ع اليت اشتهرت بأن أهلهــا أقــرأ أهــل األنــدلس؛ ألن ‘‘ دانية’’لمه 

كــان يســتجلب القــراء, ويتفضــل علــيهم و ينفــق   31أمريهــا جماهــد بــن عبــداهللا العــامري

  .  32‘‘عليهم األموال

 عــىن بــاملنطق عنايــة طويلــة, وارتضــى وإىل جانب دراسته اللغــة والنحــو واألدب

متــوفراً ’’. ولعــل ذلــك ممــا حــدى بالســيوطي أن يقــول: 33ونسفيــه مــذهب مــىت بــن يــ

  .34‘‘على علوم احلكمة

                                                 
  .2/143, بغية الوعاة, السيوطي 30
م), جماهـــد بـــن عبـــداهللا بـــن علـــي العـــامري, بـــالوالء, أبـــواجليش: مؤســـس الدولـــة العامريـــة يف دانيـــة وميورقـــة 1044ه/...436-بـــن عبـــداهللا بـــن العـــامري (... جماهـــد 31

  ).5/278وأطرافها, وهو من ملوك الطوائف باألندلس بعد انقراض الدولة األموية (الزركلي, األعالم, 
  .2/706ه بتحرير املشتبه, املؤسسة املصرية العامة, احلافظ ابن حجر, تبصري املنتب 32
 مىت بن يونس" مل أجد ترمجته. 33
  .2/143السيوطي, بغية الوعاة,  34
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ــذا االســم. ولــذا قالــت عنــه  على اعتبــار أن املشــتغلني بــاملنطق كــانوا يســمونه 

  .35دائرة املعارف: منطيق

وكان البن سيده اشتغال بالشعر حيت أنه كانت بينه و بني األمري املوفــق نبــوة 

  يعتذر فيها. ومن شعره قوله:فبعث إليه بقصيدة 

  ولديك حيسن للكرام تذلل      ال تضجرن فما سواك مؤمل

  فمن الذي يف الرى عنها يسأل    وإذا السحاب أتت بواصل درها

  36ال زلت تعلم يف العال ما جيهل      أنت الذي عودتنا طلب املىن

لكــــــن أكثــــــر شــــــهرته يف علــــــم اللغــــــة حــــــيت لقــــــب بــــــه كمــــــا يف لســــــان امليــــــزان 

أنــا اجلــواد ’’ولقد عرف ذلك هــو مــن نفســه فقــال يف مقدمتــه للمحكــم:  ,37واملغرب

اخلوار العنان, املخرتق للميدان, يف غري فن من الفنون, واليقني قاتــل خلــواجل الظنــون, 

وذلك أين أجد علم اللغة أقل بضائعي, وأيسر صنائعي, إذا أضفته إىل ما أنا به مــن 

افيــة, و تصــوير األشــكال املنطقيــة, علــم حقيــق النحــو, وحوشــى العــروض و خفــى الق

  .38والنظر يف سائر العلوم اجلدلية

                                                 
  .1/317دائرة املعارف اإلسالمية, جمموعة, الشعب,  35
 .2/259املغريب, املغرب يف حلي املغرب,  ابن سعيد 36
 .4/237امليزان, نفس املرجع والصفحة؛ احلافظ ابن حجر, لسان  37
م, 1958ه/1377, معهــد املخطوطــات جبامعــة الــدول العربيــة, 1ابــن ســيده, احملكــم واحملــيط األعظــم يف اللغــة, حتقيــق: مصــطفى الســقا, دكتــور حســني نصــار, ط 38

  .1/2(مقدمة املؤلف), 
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كــــان ابــــن ســــيده يف موســــوعته يف مجــــع املــــادة املعجميــــة يقــــف علــــى أخطــــاء 

  وزالت من سبقه من اللغويني والنحاة فنبه على شيئ من ذلك يف كتبه.

  آراء الناس في علومه و فضله:

أحــد مــن يضــرب بذكائــه ’’ قــال: مث‘‘ إمــام اللغــة’’يذكر الذهيب فضــله بقولــه: 

, وقــــال أبــــوعمر الطلمنكــــي: 39‘‘هــــو حجــــة يف نقــــل اللغــــة’’وقــــال أيضــــاً: ‘‘. املثــــل

دخلــت مرســية فســألين أهلهــا أن يســمعوا يف الغريــب املصــنف, فقلــت: احضــروا مــن 

يقرأه فجاءوا برجل أعمي يقال له ابن سيده, فقرأه على كله من حفظه و أنا ممسك 

  .40حفظهباألصل فتعجبت من 

كـــان مــن أعلــم أهـــل عصــره باللغــة, حافظـــاً ’’وقــال عنــه احلـــافظ ابــن حجــر: 

  .42‘‘كان إماماً حافظاً يف اللغة’’, ومدحه احلافظ ابن كثري فقال: 41‘‘هلا

ابـــن ســـيده أعلـــم أهـــل األنـــدلس قاطبـــة ’’وقـــال فيـــه ابـــن صـــاعد األندلســـي: 

  .43بالنحو, واللغة واألشعار, وأحفظهم لذلك

                                                 
  .18/144الذهيب, سري أعالم النبالء,  39
م وكنــاهم, حتمشــس الــدين حممــد بــن عبــداهللا بــن حممــد القيســى, توضــ 40 م وألقــا , مؤسســة 1قيــق: حممــد نعــيم العرقسوســي, طح املشــتبه يف ضــبط أمســاء الــرواة وأنســا

  .5/237الرسالة, 
 .4/238احلافظ ابن حجر, لسان امليزان,  41
  .12/95ابن كثري, البداية والنهاية,  42
  .46م, ص1984الدكتور عبدالكرمي شديد, ابن سيده آثاره وجهوده يف اللغة, بغداد,  43
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هـــو إمـــام يف اللغـــة والعربيـــة, حـــافظ هلمـــا, علـــى أنـــه كـــان ’’وقـــال احلميـــدي: 

  .44ضريراً وقد مجع يف ذلك مجوعاً, وله مع ذلك حظ يف الشعر وتصرف

وقــال فيــه الســيوطي: كــان حافظــاً مل يكــن يف زمانــه أعلــم منــه بــالنحو واللغــة 

ا, متوفراً على علوم احلكمة   .45واألشعار و أيام العرب و ما يتعلق 

ال يعلــم باألنــدلس أشــد اعتنــاء مــن هــذا ’’احب املغــرب قــائًال: وأثــىن عليــه صــ

الرجل باللغة, وال أعظم تواليــف, تفخــر مرســية بــه أعظــم فخــر, طــرزت بــه بردالــدهر, 

  .46‘‘وهو عندي فوق أن يوصف حبافظ أوعامل

  تعلقه باألمراء:

كانت الفرتة اليت عايشــها ابــن ســيده فــرتة قلــق وصــراع علــى الســلطة بعــد وفــاة 

وأســـفر ه, 428, وانتهـــاء دولـــة األمـــويني يف األنـــدلس ســـنة 47ور بـــن أيب عـــامراملنصـــ

الصــراع عــن ظهــور دول الطوائــف و اســتقالل كــل إمــارة بــأمري يتــوىل أمرهــا, وكــان مــن 

نصـــــيب مدينـــــة دانيـــــة يف شـــــرقي األنـــــدلس أن اســـــتقل حبكمهـــــا جماهـــــد بـــــن عبـــــداهللا 

أهلــــه؛ فقصــــده العلمــــاء  العــــامري, وكــــان مــــن أصــــحاب اهلمــــة العاليــــة, حمبــــاً للعلــــم و

                                                 
 .18/145الذهيب, سري أعالم النبالء,  44
  .2/143السيوطي, بغية الوعاة,  45
  .2/259ابن سعيد املغريب, املغرب يف حلي املغرب,  46
طــاين, حالقم), حممــد بــن عبــداهللا بــن عــامر بــن حممــد أيب عــامر بــن الوليــد بــن يزيــد بــن عبــدامللك املعــافري 1002-938ه/392-326املنصــور بــن أيب عــامر: ( 47

  .1/194د املغريب, املغرب يف حلي املغرب, يأبوعامر, املعروف باملنصور ابن أيب عامر: أمري األندلس, يف دولة املؤيد األموي (إبن سع
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والفقهاء يلقون يف كنفه كل رعاية و تقدير, فقصده ابــن ســيده و انقطــع لــه, و ألــف 

  .48‘‘املخصص واحملكم’’له أعظم كتبه: 

, وهو إقبال الدولــة 49وملا توىف هذا األمري اتَّصل خبلفه ابنه األمري إقبال الدولة

علــى العلمــاء إال أنــه كــان ذلــك حــذو أبيــه يف اإلقبــال  علي بن جماهد و كان قد حذا

تطبعــاً الطبعــا, وكانــت مهتــه يف التجــارة و مجــع األمــوال. وكانــت بــني ابــن ســيده وبــني 

ــا  موفق الدولة نبوة؛ فخاف ابــن ســيده, وهــرب إىل بعــض األعمــال اجملــاورة, و بقــي 

  مدة, مث استعطفه بقصيدة طويلة, قال فيها:

  فإن األمن يف ذاك واليمناسبيٌل     هل إىل تقبيل راحتك الُيمىن أال

  لذي كبٍد َحرَّى وذي ُمقلة وسَىن     َضِحيُت فهل يف بَرِد ِظلِّك نومةٌ 

ا   فال غاربا أبَقَني منه وال َمتنا      وِنضِو ُمهوٍم طلََّحته خطو

  هوا هم فأمسي ال يـََقرُّ و ال يهنا      أهلوه عنه وشّفه غريٌب نأى

  رِد العنه أذاد وال أدىنعن الوِ       فياملك األمالك إين ُحمَألٌَّ 

  إليك أمأذوٌن لعبدك أم يُثىنَ     َحتَيَّفين دهري فأقبلت شاكيا

  بسفٍك فإين ال أحب له حقنا      وإن تَتأكّده يف دمي لك نيةٌ 

                                                 
48 http://www.islamonline.net. 
) وتلقــب بــاملوفق. ه436بعــد وفــاة أبيــه (ســنة  ) علــي بــن جماهــد بــن يوســف العــامري, صــاحب دانيــة (باألنــدلس) وليهــا1081-...ه/474-إقبــال الدولــة (... 49

  ).3/322واشتهر حببه ألهل العلم, واإلحسان إليهم (الزركلي, األعالم, 
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  يكوِّن ال َعتٌب عليه إذا أفىنَ     دٌم كوَّ نّته مكرما ُتك والذي

  سخنافقدما غدا من بّرد برك يل     إذا ما غدا من حر سيفك بارداً 

ا   .50حبيٌب إلينا مارضيت به عنَّا      إذا قتلة أرضتك منا فها

ــذين األمــريين يف مصــنفاته فنــراه يثــىن عليهمــا  ولقــد أثــرت عالقــة ابــن ســيده 

وتــوىل دولــة إعمــال اللفــظ والقلــم يف طاعــة ’’يف كتبــه: فيقــول يف مقدمــة املخصــص: 

 , واجــتالب احلمــد, حــىت نفــذ مــااهللا وســبيل اجملــد, والنفــع باملــال واجلــاه القتنــاء اجملــد

لــوى مــن عنــاين إليــه, وعــوى مــن لســاين و جنــاين عليــه, وهــو املقبــل املطــاع, واملَتقّيــل 

    .51‘‘األعظم, واهلمام األكرم...‘‘ املوفق’’غري املضاع, أمر 

و قــال يف ‘‘ املكــارمحمــي ‘‘ املوفــق’’وكل بيمن ’’وقال يف أول مقدمة احملكم: 

ا لـــه فيظـــوفاظـــت عـــن ’’ آخرهـــا: ‘‘ إقبـــال الدولـــة’’اً مـــن صـــحبة األمـــري اجلليـــل أبـــدا

    .52‘‘امللك األجل‘‘ املوفق’’مولوي نثرته....ونسأله يف أجل 

  بن سيده:ا انتقادات علي

  مع شهرة ابن سيده وفضله, أنه مل يسلم من الطعون واالنتقادات.

                                                 
, دارالكتـــب العلميـــة, بـــريوت, 1روحيـــة عبـــدالرمحن الســـويفي, ط-دجـــال أهـــل األنـــدلس, حتقيـــق: ة الضـــيب, بغيـــة امللـــتمس يف تـــاريخ ر أمحـــد بـــن حيـــي بـــن أمحـــد عمـــري  50

  , صم1997ه/1417
  .7-6ابن سيده, احملكم واحمليط األعظم, حتقيق: مصطفي السقا, دكتور حسني نصار, مقدمة احملقيقني, ص

  م, مقدمة.2005ه/1426, دارالكتب العلمية, بريوت, لبنان, 1ابن سيده, املخصص, حتقيق: الدكتور عبداحلميد أمحد يوسف هنداوي, ط 51
  (مقدمة).ابن سيده, احملكم واحمليط األعظم,  52
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كــم كان ابــن ســيده ثقــة يف اللغــة حجــة, لكنــه َعثــر يف احمل: ’’53قال الصفدي

 54وألــف أبــواحلكم عبدالســالم بــن عبــدالرمحن‘‘. عثرات.... وكذلك يهــم يف النســب

(أو عبــدالرمحن بــن عبدالســالم) املعــروف بــابن برجــان ردا عليــه, بـَــنيَّ فيــه أغالطــه يف 

احملكــم. ومل يصــل إلينــا نقــد ابــن برجــان, ولكــن لــدينا جمموعــة مــن التعليقــات والنقــود, 

لغـــة), احملفوظـــة يف دارالكتـــب املصـــرية.  51ملرقومـــة (منثـــورة علـــى هـــامش املخطوطـــة ا

وهـــي تبـــني أن املؤلـــف وقـــع يف بعـــض التفســـريات اخلاطئـــة, وصـــحَّف بعـــض األلفـــاظ  

كتابة أوضبطا, وبعض الشواهد, كما اختل عليه بعض أبيات الشــعر. وقــد نبهنــا إىل 

  .55ما وقع من ذلك يف مواضعه

العجم على العرب. وحط عليه كان شعوبياً يفضل : ’’56قال اليسع بن حزم

منهـــا األظـــل,  وغـــريه عثـــرات يـــدمى‘‘ احملكـــم’’ر يف تعثـــ’’, فقـــال: 57أبوزيدالســـهيلي

                                                 
أيبــك بــن عبــداهللا الصــفدي, الشــافعي (صــالح الــدين أبوالصــفاء) مــؤرخ, اديــب, نــاثر, نــاظم, لغــوي, ولــد  م) خليــل بــن1263-1297ه/764-696الصــفدي ( 53

مع. (ابــن تغــري يف وصــف الــد ام املتــون, لــذة الســمعبصفد. وباشــر كتابــة اإلنســاء مبصــر و دمشــق, وكتابــة الســر حبلــب, مــن مصــنفاته: الــوايف بالوفيــات, غيــث األدب, متــ
 ).21-11/19بردي, النجوم الزاهرة, 

عبــدالرمحن بــن حممــد اللخمــي اإلشــبيلي, أبــواحلكم: متصــوف, مــن مشــاهري الصــاحلني, مــن بــن  م) عبدالســالم1141-...ه/536-عبدالســالم بــن عبــدالرمحن (... 54
  ).4/13امليزان, مؤلفاته: تفسري القرآن, شرح أمساء اهللا احلسىن, (ابن حجر, لسان 

  .15ابن سيده, احملكم واحمليط األعظم, مقدمة احملقيقني, ص 55
م) اليســع بــن عيســى بــن حــزم بــن عبــداهللا ابــن اليســع الغــافقى اجليــاين, أبــوحيي, مــؤرخ, مــن العلمــاء بــالقراآت. وهــو أول مــن 1179...ه/575-اليسع بــن حــزم (... 56

  ).1/514حممد املقري التلمساين, نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب, دارالكتاب العريب, بريوت,  خطب مبصر على ضابر العبيديني. (الشيخ أمحد بن
د بن أصبغ اخلثعمي, السهيلي, األندلسي, املالكي, الضرير (ابوالقاســم, ابوزيــد, محم) عبدالرمحن بن عبداهللا بن أ1185-1114ه/581-508أبوزيد السهيلي ( 57

, حنوي, لغوي, مقرئ, اديب, ولد بسهيل, من مؤلفاته: التعريف واإلعالم, الــروض االنــف, ولــه أشــعار كثــرية, (اليــافعي, مــرآة اجلنــات, ابواحلسن) مؤرخ, حمدث, حافظ
 ).272-4/271, شذرات الذهب, د؛ ابن العما3/422-423
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ضــات خترجــه إيل ســبيل مــن ضــل, حــىت إنــه قــال يف اجلمــار: هــي الــيت ويــدحض دح

  .59‘‘أضرَّت به ضرارته: ’’58وقال أبو عمرو بن الصالح‘‘. ترمى بعرفة

  ن سيده النحوية:ود ابهأثر أبي علي الفارسي في ج

نشطت الدراســة النحويــة يف القــرن الرابــع اهلجــري نشــاطاً بينــاً. وكــان أبــو علــي 

علمــاً مــن أعــالم النحــو يف عصــر اتســم بــذلك النشــاط العلمــي, إذ ختــرج  60الفارســي

ل رايــة اإلعــراب ولــواء وتعلم منه الكثريون, فكان حبق حاميف حلقاته علماء أفاضل, 

  .61الصرف بالمنازع

معاصــريه بــل تعــداهم إىل كثــري مــن العلمــاء  تصــر أثــر علــم الفارســي علــىومل يق

الذين تتلمذوا على كتبه, وأخذوا عنه آراءه. هكذا ابن سيده من أبرز العلمــاء الــذين 

لوا من علمه و مصنفاته   .62تأثروا بأيب علي الفارسي و 

أمــا عالقــة ابــن ســيده بالفارســي فقــد بــدأت حــني وصــلت كتــب أيب علــي إىل 

ندلس يف وقت مبكر عن طريق أيب العالء صاعد بن احلسن, وقد ذكر ابن ســيده األ

                                                 
الشـــهرزوري, املوصـــلي, الشـــرخاين, الشـــافعي, م) عثمـــان بـــن عبـــدالرمحن بـــن عثمـــان بـــن موســـي الكـــردي, 1245-1181ه/643-577أبـــوعمرو بـــن الصـــالح ( 58

لـــف ترفـــة املؤ املعـــروف بـــابن الصـــالح (تقـــي الـــدين, ابـــوعمرو), حمـــدث, مفســـر, فقيـــه, اصـــويل, حنـــوي, مـــن تصـــانيفه, شـــرح مشـــكل الوســـيط للغـــزايل, علـــوم احلـــديث, مع
  ).398-1/397واملختلف يف أمساء الرجال, طبقات الشافيعة (طاش كربي, مفتاح السعادة, 

  .2/418؛ ابن بشكوال, الصلة, 2/143؛ السيوطي, بغية الوعاة, 4/206؛ احلافظ ابن حجر, لسان امليزان, 146-18/145الذهيب, سريأعالم النبالء,  59
أعمال  م) هو أبو علي الفارسي, احلسن بن أمحد بن عبدالغفار أحد األئمة يف علم العربية. ولد يف فسا (من987- 900ه/377- 288الفارسي ( أبوعلي 60

  ).2/180فارس) كان متهماً باالعتزال, من كتبه: التذكرة, تعاليق سيبويه, احلجة, العوامل, اإلغفال, اإليضاح (الزركلي, األعالم, 
  .281ص, 1983ه/1403, مكتبة اخلاجني, القاهرة, 1عرب, حتقيق: عبدالسالم هارون, طي, فزانة األدب ولب لباب لسان الدعبدالقادر بن عمر البغدا 61
  نفس املرجع والصفحة. 62
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صــــراحة يف مقدمــــة كتبــــه أنــــه اســــتفاد مــــن كتــــب أيب علــــي إذ أشــــار إىل أنــــه اســــتعمل 

  .63اإليضاح واحلجة واألغفال واحللبيات والبغداديات والشريازيات

إســتفاد : وقد وقفت على نص إلبن ســيده ينطــق بأنــه قــد 64قال ابن األنباري

 65مــن علــم أيب علــي, وذلــك يف مفتــتح كتــاب األضــداد, فبعــد أن نقــل كــالم ســيبويه

واحــد, واتفــاق  , واخــتالف اللفظــني واملعــىنيف اخــتالف اللفظــني الخــتالف املعنيــني

وأنـــا أشـــرح ذلـــك كلـــه فصـــًال فصـــًال إن شـــاء اهللا ’’اللفظـــني واخـــتالف املعنيـــني قـــال: 

  .66من تعليل أيب علي الفارسيتعاىل, وأحترى فيه.... ما سقط إيل 

وابن سيده جيل الفارسي ويقدر له احتكامه إىل احلكــم العقلــي فقــد قــال فيــه: 

  .67‘‘يفسر أبوعلي املنطق بالفكر’’

وهو لذلك حيذو حذوه يف تصريف الكلمات حني يعترب نــوع الــالم مسرتشــداً 

أومــن يثفيــه,  حبركــة الفــاء, ففــي كالمــه علــى (األثفيــة) قــال: جيــوز أن يكــون مــن يثفــوه

ويـــرجح أن يكـــون مـــن الـــواو لقـــوهلم: جـــاء يثفـــه ألن اليـــاء الحتـــذف يف مثـــل هـــذا وال 

                                                 
63 www.islamonline.net 
هــو كمــال الــدين أبــو الربكــات عبــدالرمحن بــن حممــد األنبــاري, ولــد باألنبــار وســكن بغــداد صــن صــباه وتفقــه علــي املهــب الشــافعي  )ه1200/597ابــن األنبــاري: ( 64

ات األدباء, كتاب امليــزان, كتــاب أســرار العربيــة, وغــري ذلــك (رشــيد يوســف عطــاء اهللا, تــاريخ باملدرسة النظامية وتصدر القراء النحو فيها. وله من التصانيف: كتاب طبق
 .1/427م, 1985ه/1405, مؤسسة عزالدين, بريوت, 1األداب العربية, حتقيق: دكتور على جنيب عطوي, ط

سيبوية: إمام النحاة, وأول من بسط علم النحو. ولد يف إحدى م) عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء, أبوبشر, امللقب 796-765ه/180- 148( سيبويه 65
, داراملعــارف, مصــر, 2(أبــوبكر الزبيــدي, طبقــات النحــويني واللغــويني, حتقيــق: حممــد أبوالفضــل إبــراهيم, ط‘‘ كتــاب ســيبوية’’قــرى شــرياز, وقــدم البصــرة, وصــنف كتابــه 

  ).74-66ص
  .127م), ص1987ه/1407. بريوت, , األضداد, املكتبة العصرية, صيداابن األنباري 66
  نفس املرجع والصفحة. 67
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وهذا من أقوى ماكان أبوعلي يروم بــه حقيقــة التصــريف, ’’يلتفت إىل (يَِئُس) لقلته, 

  .68‘‘أعين أن يعترب بالفاء الالم

ـــــوقــــد  ســــم ) زائــــدة يف (الــــذي) وأن االتبــــع أبــــا علــــي أيضــــاً حــــني رأى أن (الـ

ا فقال: ولوكان (الذي) إمنا حصل لــه التعريــف مــن أجــل  املوصول يتعرف بالصلة ال

تني ألنــه ال (مــن) و (مــا) املوصــولتان نكــر  األلــف والــالم ال بالصــلة لوجــب أن تكــون

ألــــــف وال الم فيهمــــــا, وإن كــــــان الظــــــاهر مــــــن كــــــالم ســــــيبويه غــــــري مــــــا ذهــــــب إليــــــه 

  .69‘‘الفارسي

سي وحيكم على نظريه باحلكم نفسه, فقــد نقــل وابن سيده يعتمد كالماً للفار 

ــــم يقولــــون: ســــالم عليــــك, جميــــزين االبتــــداء بــــالنكرة, ألن فيهــــا معــــىن  عــــن العــــرب أ

ذا احلكم وفســر بــه اإلبتــداء بــالنكرة للــدعاء يف قــوهلم:  تــرٌب ’’الدعاء, وقد استعان 

وجنــدًال, فــإن  و جندٌل. إذ قال: إمنا الناصب له أصبت تربــاً وجنــدال, أو ألزمــت تربــاً 

رفعــت علــى االبتــداء ’’فيه معىن املنصــوب, وإن رفــع فقيــل: تــرٌب و جنــدٌل, فالكلمــة 

ا نكرة ألن فيها معىن الدعاء وإن كانت من اجلواهر   .70مع أ

                                                 
  .318م, حلب, ص1975عمر الدقاق, مصادر الرتاث العريب,  68
  .324ابن هشام, مغين اللبيب عن كتب األعاريب, حتقيق: مازن املبارك و حممد علي محداهللا, ص 69
  .209م, مصر, ص1954, 1صريف, حتقيق: إبراهيم مصطفي, طابن جين, املصنف يف شرح الت 70
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وعلي بن سيده كثرياً ما يستصوب رأي الفارســي بعــد أن يعــرض آراء غــريه يف 

ــا املوضوع الواحد؛ فقد اختلف النحاة يف الواو من  قوهلم: أبــوك وحنوذلــك, فقيــل: إ

ــا حــرف اإلعــراب احملــذوف وقــد ُردَّ يف اإلضــافة وكرهــت فيــه  دليل اإلعراب, وقيــل: إ

ا حرف اإلعراب الدليله, وأيد ابن سيده هذا الرأي وقــال:  الضمة. والفارسي يرى أ

  .71‘‘هوالصحيح’’

يب علــــي فهــــذه مالمــــح تبــــني جهــــود ابــــن ســــيده النحويــــة وتظهــــر تــــأثره بــــآراء أ

ــا كانــت علميــة منطقيــة تعتمــد القيــاس  الفارســي, وميكــن أن تلخــص تلــك اجلهــود بأ

والتعليـــل واجلمـــع والنقـــل والرتجـــيح, وجتمـــع معظـــم ماقيـــل يف أبـــواب النحـــو العـــريب يف 

إطار واحــد لتبــدو كــل املظــاهر اللغويــة متســقة فيمــا بينهــا تالئــم هندســة النحــو العــريب 

  .72وقوانينه

 
   

                                                 
71 http://www.islamonline.net.  
  نفس املرجع. 72
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  :آثاره األدبية واللغوية
تــرك ابـــن ســـيده مؤلفـــات كثـــرية وصـــل إلينـــا بعضـــها, وفقـــد بعضـــها اآلخـــر, أو 

اليـــزال مطمـــورا يف دور الكتـــب واحملفوظـــات مل متتـــد إليـــه يـــد البحـــث, ومـــن الكتـــب 

  الغنائية اليت صنفه فمنها:

  كتاب شاّذ اللغة, يف مخس جملدات.

  العامل واملتعلم, على املسألة واجلواب. كتاب شرح

كتــاب األنيــق يف شــرح احلماســة, يف ســت جملــدات, أو عشــرة أســفار, علــى 

تأليفــا  ’’. فقــد نســب بعــض أصــحاب الطبقــات إىل ابــن ســيده 73خالف بني املراجــع

ومل يـــذكر عنوانـــه, ومل نعثـــر عليـــه بعـــد. وذكـــر ابـــن ســـيده ‘‘ كبـــريا مبســـوطا يف املنطـــق

  احملكم ثالثة كتب من تأليفه, ورمبا كانت أربعة, وهي:نفسه يف مقدمة 

الـــــوايف يف ’’, ومســـــاه يف موضـــــع آخـــــر: 74‘‘الـــــوايف يف علـــــم القـــــوايف’’كتـــــاب 

. ونتبـــني مـــن حديثـــه عنـــه أنـــه ملخـــص, عـــاجل فيـــه الضـــرائر 75‘‘أحكـــام علـــم القـــوايف

الشعرية, ونقد باب عيوب الشعر وطوائف قوافيه, مــن كتــاب الغريــب املصــنف, أليب 

                                                 
73 http://www.almeshkat.net. 
  . 1/4ابن سيده, المحكم والمحيط األعظم, 74
 .1/10نفس المرجع,  75
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. ورمبـــا كـــان ذلـــك الكتـــاب هوالـــذي عرفـــه املرتمجـــون البـــن 76عبيـــد القاســـم بـــن ســـالم

ويكـــون الكتـــاب بـــذلك شـــرحاً ‘‘, العـــويص, يف شـــرح إصـــالح املنطـــق’’ســـيده باســـم 

  .77ونقداً 

وأمــــا مــــا أتركــــه مــــن األشــــعار بالتــــذكري ’’. قــــال: وكتــــاب يف التــــذكري والتأنيــــث

مل يوضــع يف معنــاه مــا يوازيــه, فضــال  والتأنيــث, فإمنــا ذلــك ألين قــد أفــردت لــه كتابــا

  .78‘‘عما يساويه وكذلك املمدود واملقصور

ــــه:  ــــة ’’ونســــب الصــــفدي ل كتــــاب العــــامل يف اللغــــة, علــــى األجنــــاس, يف غاي

عـــروف أن الكتـــاب ولكـــن امل‘‘. اإليعـــاب, حنومئـــة ســـفر, بـــدأ بالفلـــك وخـــتم بالـــذرة

ـــذه الصـــفات, مـــن تـــأليف أمحـــالـــذي حيمـــل هـــذا اال د بـــن أبـــان بـــن ســـم, ويتحلـــى 

  .80. وخييل إلينا أن األمر التبس على ياقوت79سيد

  ووصل إلينا من مؤلفات ابن سيده كتب ثالثة, هي:

 شرح مشكل شعر املتنيب  

                                                 
البغدادي, أبوعبيد: من كبار العلماء ساين ام) القاسم بن سالم اهلروي األزهري اخلزاعي, بالواالء, اخلر 838- 774ه/224- 157أبوعبيد القاسم بن سالم ( 76

حممد أبوالفضل إبراهيم, باحلديث واألدب والفقه. من مؤلفاته: الغريب املصنف, غريب احلديث, غريب القرآن (أبوبكر الزبيدي, طبقات النحويني واللغويني, حتقيق: 
  ).2/5ظ, ا؛ الذهيب, تذكرة احلف217ص
  .1/8, مة احملققنيابن سيده, احملكم  واحمليط األعظم, مقد 77
  .1/14ظم, عابن سيده, احملكم واحمليط األ 78
م) أمحد بــن أبــان بــن ســيد, أبوالقاســم: عــامل أندلســي كبــري, كــان يف أيــام احلكــم بــن املستنصــر. وهــو مصــنف كتــاب 992-.../ه382-أمحد بن أبان بن سيد (... 79
؛ ابــن 1/30ة كلهــا (القفطــي, إنبــاه الــرواة, داألجنــاس, بــدأ بالفلــك وخــتم بالــذرة. ولــه عــدة كتــب غــري كتــاب العــامل, مفقــو  يف اللغــة حنومئــة جملــد, مرتــب علــى‘ ‘العــامل’’

  ).7بشكوال, الصلة, ص
  .1/13؛ القفطي, إنباه الرواة, 126السيوطي, البغية الوعاة, ص 80
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 املخصص  

 احملكم واحمليط األعظم 

  ونسلط الضوء على هذه الكتب يف السطور اآلتية:

  :شرح مشكل شعر المتنبي  
دارالكتـــب المصـــرية بنســـخة فهـــو كتـــاب لـــم يطبـــع بعـــد. وإنمـــا تحـــتفظ 

ورقــة, حتتــوي كــل  189أدب م). ويضــم الكتــاب  2حمفوظة بالرقم ( مخطوطة منه,

كلمـــــات, علـــــى وجـــــه   9ســـــطرا, ويتـــــألف كـــــل ســـــطر مـــــن  19صـــــفحة منهـــــا علـــــى 

  .81التقريب. وقد ألفه ابن سيده بعد املخصص, إذ يذكره فيه

عــاله يتبــوأ منزلــة وأمــا املخصــص واحملكــم مهــا اللــذان أذاعــا شــهرة ابــن ســيده وج

  .82املعاجم العربية, باعتباره واحدا من روادها العظام رفيعة بني صانعي

 :المحكم والمحيط األعظم  
ألــف ابــن ســيده هــذا الكتــاب يف إمــارة أيب اجلــيش جماهــد بــن عبــداهللا العــامري 

  .83ه432و  408على دانية, وأهداه إليه, أي بني عامي 

  
                                                 

  .1/8ابن سيده, احملكم, مقدمة احملقيقني,  81
82 http://www.almeshkat.net. 
  .1/373م, دارمصر للطباعة, 1968, 2م, ط5619, 1املعجم العريب نشأته وتطوره, طدكتور حسني نصار,  83
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  ألعظم:هدفه من تأليف المحكم والمحيط ا

 84قصـــــــد ابـــــــن ســـــــيده يف حمكمـــــــه إىل هـــــــدف خيتلـــــــف عـــــــن هـــــــدف اخلليـــــــل

, إذ رمــــى إىل مجــــع املشــــتت مــــن املــــواد اللغويــــة يف الكتــــب والرســــائل يف  85واألزهــــري

كتاب واحد يغىن عنها مجيعهــا, إىل دقــة التعبــري عــن معانيهــا, وتصــحيح مــا فيهــا مــن 

  .86بالقرآن واحلديث آراء حنوية خاطئة ولكنه اتفق مع األزهري يف ربطه اللغة

وقد ذكر املؤلف يف مقدمته, أنه دونه إطاعة ألمر املوّفق, الــذي كــان يريــد أن 

يؤلّــف هــو نفســه معجمــاً, لــوال أشــغال احلكــم, وبــني الــدوافع الــيت محلتــه علــى تدوينــه 

ـــا ’’إيل جانـــب ذلـــك. قـــال عـــن املوفـــق:  فتأمـــل (األمـــري أبـــواجليش) لـــذلك كتـــب روا

هــــا كتابــــا مســــتقًال بنفســــه, مســــتغنيا عــــن مثلــــه, ممــــا ألــــف يف وحفاظهــــا, فلــــم جيــــد من

جنســه, بــل وجــد كــل كتــاب منهــا يشــتمل علــى مــاال يشــتمل عليــه صــاحبه... مث إنــه 

حلظ مناظر تعبريهم, ومسافر حتبريهم, فمــا اطَّــَىب شــيء مــن ذلــك لــه نــاظرا, والســلك 

                                                 
ا, وأخذ النحو, والقراءات واحلديث عن أئمة العربية. واخلليل أول من ض786-718/ه174- 100( اخلليل 84 بط م) ولد اخلليل بن أمحد الفراهيدي بالبصرة ونشأ

قط والشــكل, كتــاب اللغة, وابتكر املعجمات, ووضع للحظ هذا الشكل املستعمل. من مؤلفاته: كتاب العني, كتاب النعم, كتاب العــروض, كتــاب الشــواهد, كتــاب الــن
 ).2/31اإليقاع (الزركلي, األعالم, 

ن نــوح بــن حــامت األزهــري اهلــروي, الشــافعي (أبــو منصــور) أديــب, م) حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة بــن نــوح بــن األزهــر بــ980-370/895-282االزهري ( 85
ــذيب اللغــة, التقريــب يف  لغــوي, ولــد يف هــراة خبراســان, عــين الفقــه أوًال, مث غلــب عليــه علــم العربيــة, فرحــل يف طلبــه وقصــور القبائــل وتوســع يف أخبــارهم, مــن تصــانيفه:

 ).2/49؛ البغدادي, هدية العارفني, 6/202زركلي, األعالم, التفسري, الزاهر يف غرائر األلفاظ, علل القراءات (ال
  .1/373وتطوره,  تهدكتور حسني نصار, املعجم العريب نشأ 86
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مــن ثقابــة النظــر, وه, وأوجــده وأعــدموه, وال خــاطرا, وذلــك ملــا أوتيــه وحرمــ منــه جنانــاً 

م عــن الصــواب, يف  -ســدده اهللا -وإصابة الفكــر. وكــان أكثــر مانقمــه علــيهم, عــدو

مجيع ماحيتــاج إليــه مــن اإلعــراب. ومــا أحــوجهم مــن ذلــك إىل مــا منعــوه, وإن جــل مــا 

تلك الكتب املصــنفة يف هــذه  -أيده اهللا -أوتوه, من علم اللغة ومنحوه... فلما رأى

لتومهــا, وال أفالكــا لطوالــع جنومهــا. كا ة النفيســة, مل يرضــها أســال اللغــة الرئيســة, الرائقــ

فــأزمع التــأليف, وأمجــع بذاتــه فيهــا التصــنيف, ليودعهــا صــوانا يشــاكل قــدرها, وإيوانــا 

عاديــــاً مياثــــل خطرهــــا... مث إنــــه عاقــــه عــــن التصــــنيف فيهــــا مــــا نــــيط بــــه مــــن عالئــــق 

مــن إدارتــه املمالــك, وتأمينــه السياسة, وأعباء الرياسة, وشغله عن ذلك مــا حســىب بــه 

املسالك, وخوضه بقداميس اجليوش املهالك... فــالتمس مــن يؤهــل لــذلك مــن لبــاب 

رآين  ضــــالء أخيــــارا, ونــــبالء أحبــــارا, لكــــن, فوجــــد مــــنهم فديــــدهعبيــــده, وُصــــّياب ع

أطـــوهلم يـــدا, وأبعـــدهم يف مضـــمار العتـــاق مـــدى, فـــأمرين... بالتـــأليف علـــى حـــروف 

  .87‘‘ملوسوم باحملكماملعجم, فصنفت كتايب ا

                            منهجه:

أخذ ابن سيده منهج اخلليل بعد ما أدخله أبوبكر الزبيــدي عليــه مــن إصــالح 

يف خمتصره, وسار عليــه دون أدىن تغيــري, ومــن مث جنــد كتابــه ينقســم إىل حــروف مرتبــة 
                                                 

  .4-3ابن سيده, احملكم واحمليط األعظم,  87
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الثنــائي  يــة:علــى ترتيــب اخلليــل للمخــارج, وكــل حــرف منهــا ينقســم إىل األبــواب التال

الصـــحيح, الثنـــائي املضـــاعف املعتـــل, الثالثـــي املعتـــل,  املضـــاعف الصـــحيح, الثالثـــي

الثالثــــــي اللفيــــــف, الربــــــاعي, اخلماســــــي, ولكنــــــه زاد علــــــى الزبيــــــدي بنــــــاء آخــــــر هــــــو 

السداســي, ذكــره يف حــرف اهلــاء واحلــاء واجلــيم. وأتــى يف األول بكلمــة (شاهســفرم) 

جعـــل األخريتـــني مـــن لثالثـــة بكلمـــة (جلنبلـــق) و ويف الثانيـــة بكلمـــة (حبطقطـــق) ويف ا

مة األوىل فارسية على غري أبنية العرب, ومؤلفة من كلمتــني ل. والكامللحق بالسداسي

فظــني (شــاه) و (اســربغم) مبعــىن الرحيــان الســلطاين. أمــا الكلمتــان األخريــان فليســتا ل

ة ملــا حتدثــه , وإمنــا هــو تصــوير صــويت, أو حكايــة صــوتيمتصــرفني هلمــا معنامهــا الــذايت

قـــوائم اخليـــل وصـــفق البـــاب, فلـــيس مـــن الصـــواب جعلهمـــا يف الكـــالم البـــني املعـــاين 

ببنــاء مل يعرفــه العــرب, وخمالفــة قواعــد  -مــع اللفــظ األجنــيب -املتصــرف, وختصيصــها

ــا. وعلــى الــرغم مــن ذلــك فهــذا التقســيم أحســن مــا وصــلت  النحــو الــيت افتخــر مبراعا

  .88ضل يف ذلك أليب بكر الزبيديإليه مدرسة العني وأحكمه, والف

ومــأل هــذه األبــواب بالتقاليــب وحــدها إال أبــواب الثنــائي املضــاعف الصــحيح 

ـــج الزبيـــدي. وجعـــل يف املـــادة منهـــا أقســـاماً خاصـــة للثنـــائي  واملعتـــل فقـــد اتبـــع فيهـــا 

ه, واملضــاعف الفــاء اخلفيــف مثــل ِمــن وَصــه, واملضــاعف الفــاء والــالم مثــل كعــك وهيــ
                                                 

  .1/373دكتور حسني نصار, املعجم العريب نشأته و تطوره,  88
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ا إال حني يفلــت منــه والعني مثل هو  هاء, وألف أن يؤخر هذه األقسام إىل آخر ماد

ـــا, كـــأن يضـــعها بعـــد القلـــوب أو ماشـــابه  الزمـــام فيضـــعها يف غـــري موضـــعها الالئـــق 

كزلــزل ولكنــه كــان يضــعه حينــا ىف   يف أبــواب الثنــائي املضــاعف الربــاعيذلك. وأدخــل 

التــزم املؤلــف أن يفصــل بــني املواد نفسها, وحينا آخر فيما ضــوعف مــن فائــه والمــه. و 

مث املعتــل بــألف أصــلية  ن املعتــل, فقــدم املهمــوز مث اليــائي مث الــواوياألنــواع املختلفــة مــ

  .89غري مقلوبة مثل ها التنبيه. وقد أخذ هذا النظام من الزبيدي

كتــــاب, الفــــرق بــــني ومــــن طريــــف مــــا اشــــتمل عليــــه هــــذا ال’’وقــــال املؤلــــف: 

ياســـي, وهـــو نوعـــا ختفيـــف اهلمـــز, كقـــويل: إن قـــول , والتخفيـــف القالتخفيـــف الَبـــَديل

العـــرب أخطيــــت لــــيس بتخفيـــف قياســــى, وإمنــــا هــــو ختفيـــف بَــــَدىل حمــــض, ألن مهــــزة 

أخطـــأت مهـــزة ســـاكنة قبلهـــا فتحـــة, و صـــورة ختفيـــف اهلمـــزة الـــيت َهـــِذى ِنصـــَبُتها. أن 

 يف ختفيــف كــأس: كاس.....وهــذا الــذي ختلص ألفاحمضــة, فيقــال: أخطــات, كقــوهلم

ـــ ـــاأبنـــت ل ـــه طبـــع أيب عبيـــد ك, يف أخطيـــت وحنـــوه, بـــاب لطيـــف قـــد نب و ابـــن  90عن

ـــــكِّيت اللغـــــويني. فأمـــــا قـــــدماؤهم فأضـــــيق باعـــــا, وأنـــــىب  وغريمهـــــا مـــــن متـــــأخري 91السِّ

                                                 
  .1/373دكتور حسني نصار, املعجم العريب نشأته و تطوره,  89
 293م) علي بن احلسني بن حرب, امللقب بأيب عبيد: فقيه جمتهد, من القضاة, له تصانيف ولد ببغــداد و قــدم مصــر ســنة 931-847/ه319-232أبوعبيد ( 90

 ).4/277كلي األعالم, . فخرج إىل بغداد, فتويف فيها (الزر 311فوىل قضاءها. وعزل سنة 
يعقوب بن إسحاق, أبــو يوســف, إبــن الســكيت: إمــام يف اللغــة واألدب. أصــله مــن خوزســتان (بــني البصــرة وفــارس) م) 858-802/ه244-186ابن السِّكِّيت ( 91

الــورد, ســرقات الشــعراء, تعلــم ببغــداد. واتصــل باملتوكــل العباســي. مــات ببغــداد. مــن كتبــه: إصــالح املنطــق, األلفــاظ, القلــب واإلبــدال, األضــداد, شــرح ديــوان عــروة ابــن 
  ).537-2/536يل باشا البغدادي, هدية العارفني, األجناس (إمساع



- 29 - 
 

طباعا... ومما انفــرد بــه كتابنــا, الفــرق بــني القلــب والبــدل, وعقــد اســم الفاعــل بالفعــل 

يــا عليــه, بــالواو, وذلــك لســبب إذا كــان جاريــاً عليــه, بالفــاء, وعقــده إذا مل يــك جار 

  .92دقيق فلسفي, خفي حنوي

ومن ذلك أن أفرق بني الفعل املنقلب عــن الفعــل, وبــني الفعــل الــذي هــو لغــة 

مــا لغتــان,  يف الفعل, وليس مبنقلب عنه, بوجود املصدر وعدمه, كجذب وجبــذ, فإ

ىل, ألنــه ألن لكل واحد منهما مصدرا, وأما يِئس و أيِــس, فــاألخرية مقلوبــة عــن األو 

ال مصدر أليس؛ وال حيــتج بإيــاس: اســم رجــل, فإنــه فعــال مــن األوس, وهــو العطــاء,  

  .93‘‘كما يسمى الرجل عطية, وهبة اهللا, والفضل

  مراجعه:

رجـــع ابـــن ســـيده إىل مراجـــع خمتلفـــة مـــن اللغـــة والنحـــو والتفســـري واحلـــديث يف 

  تأليف كتابه. وهاك بعض ماذكره منها يف مقدمته:

ضمناه كتابنا هذا من كتب اللغــة: فمصــنف أيب عبيــد, واإلصــالح, وأما ما ’’

واأللفاظ, واجلمهرة, وتفاسري القرآن, وشروح احلديث, والكتــاب املوســوم بــالعني, مــا 

                                                 
 .13- 1/9ابن سيده, احملكم,  92
  نفس املرجع والصفحة. 93
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, 96, وأيب زيــد95, والفــراء94صــح لــدينا منــه, وأخــذنا بالوثيقــة عنــه, وكتــب األصــمعي

, ماســــقط إلينــــا مــــن 100, واللحيــــاين99, والشــــيباين98, و أيب عبيــــدة97وابــــن األعــــرايب

مجيــع ذلــك, وكتــب أيب العبــاس أمحــد بــن حيــي: اجملــالس, والفصــيح, والنــوادر؛ وكتابــا 

, كــــىن, واملبــــىن, واملثــــىن, إىل غــــري ذلــــك مــــن املختصــــرات, كــــالزبرج, امل101أيب حنيفــــة

واألضداد, واملبدل, واملقلوب, ومجيع ما اشــتمل عليــه كتــاب ســيبويه مــن اللغــة املعللــة 

هـــذا  فضـــلها, واملســـرتاد ملثلهـــا, وهـــو حلـــى كتـــايبخصـــة الغريبـــة, املـــؤثرة لالعجيبـــة, املل

وزينــه, ومجالــه وعينــه, مــع مــا أضــفته إليــه مــن األبنيــة الــيت فاتــت كتــاب ســيبويه معلَّلــة, 

  .102عربية كانت أو دخيلة

                                                 
م) عبدامللك بن قريب بن عبدامللك بــن علــى بــن أصــمع البــاهلي, املعــروف باألصــمعي (أبوســعيد). أديــب, لغــوي, حنــوي, 831-740/ه216-122األصمعي ( 94

البصــرة. وتــويف بالبصــرة. مــن تصــانيفه: نــوادراألعراب, األجنــاس يف أصــول الفقــه, املــذكر واملؤنــث, كتــاب اللغــات, كتــاب اخلــراج  اخبــاري, حمــدث, فقيــه, أصــويل مــن أهــل
  ).37-2/36(ابن العماد, شذرات الذهب, 

املعـــروف بـــالفراء: إمـــام الكـــوفيني,  م) حيـــي بـــن زيـــاد بـــن عبـــداهللا بـــن منظـــور الـــديلمي, مـــوىل بـــين أســـد (أو بـــين نضـــري) أبوزكريـــا,822-761/ه207-144الفـــراء ( 95
الكتــاب. (أبــوبكر أمحــد بــن علــي أعلمهم بالنحو واللغــة وفنــون األدب. ولــد بالكوفــة وانتقــل إىل بغــداد. مــن كتبــه: املقصــور واملمــدود, معــاين القــرآن, املــذكر واملؤنــث, آلــة 

  ).155-14/149, لبنان, اخلطيب البغدادي, تاريخ بغداد, أو مدينة السالم, دارالكتاب العريب, بريوت
ــا. مــن تصــانيفة: النــوادر, اهلمــز, 830-737/ه215-119( أبوزيد 96 م) سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري: أحد أئمة األدب واللفقــة. مــن أهــل البصــرة. ووفاتــه 

 ).3/92والبشاشة, الفرق. (الزركلي, األعالم,  املطر, اللبأواللنب, املياه, خلق اإلنسان, لغات القرآن, الشجر, بيوتات العرب, غريب األمساء, اهلشاشة
م) حممد بن زياد, املعروف بابن األعرايب الكويف (أبو عبداهللا) لغوي, حنوي, راوية ألشعار القبائل, نسابة, ولد بالكوفــة. 846-767/ه231-150( ابن األعرايب 97

 ).71-2/70الزرع (إبن العماد, شذرات الذهب,  من آثاره: النوادر, تاريخ القبائل, معاين الشعر, تفسري األمثال و صفة
م) معمــر بــن املثــىن التيمــي بــالوالء, البصــري, أبوعبيــدة النحــوي: مــن أئمــة العلــم بــاألدب واللغــة. مولــده ووفاتــه يف البصــرة. 824-728/ه209-110( ةأبوعبيــد 98

 ).13/252(اخلطيب البغدادي, تاريخ بغداد, مؤلفاته: حجاز القرآن, العققة والربرة, مآثر العرب, املثالب, معاين القرآن 
م) أبوبكر بن على بن عبداهللا بن حممد الشيباين. الشافعي, تقي الدين: ناسك, تصنيفاته: آداب املريدين, الدرة املضية 1395-1334/ه797-734( الشيباين 99

  ).2/67زركلي, األعالم, والوصايا احلكمية, اللمعة املوصلية يف معرفة اللغة العربية, رسالة يف النحو (ال
م) زكريا بن أمحد بن حممد بن حيي بن عبدالواحد بن أيب حفــص اللحيــاين اهلنتــاين, أبــوحيي احلفصــي: مــن ملــوك الدولــة 1326-1252/ه727-650اللحياين ( 100

لــبالد املصــرية إىل أن تــويف باإلســكندرية. (ابــن كثــري, البدايــة اســتمرب يف ا 9ه, 680احلفصية يف إفريقية. ولد بتونس وقرأ الفقه والعربيــة, و تــأدب. وصــار إليــه امللــك ســنة 
  ).9/268؛ مجال الدين أيب احملاسن يوسف بن تفري بردي, النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة, املؤسسة املصرية العامة, 30-14/29, والنهاية

ء (ابوحنيفـــة) فقيـــه, جمتهـــد, إمـــام احلنفيـــة. اصـــله مـــن أبنـــاء فـــارس, ولـــد ونشـــأ م) النعمـــان بـــن ثابـــت الكـــويف, التيمـــي بـــالوال767-699ه/150-08أبـــو حنيفـــة ( 101
وايــة مقاتــل, الــرد علــى القدريــة, بالكوفــة. مــن آثــاره: الفقــه األكــرب يف الكــالم, املســند يف احلــديث روايــة احلســن بــن زيــاد الؤلــؤي, العلــم املــتعلم يف العقائــد و النصــائح, ر 

  ).15, 13, 12/12أيب يوسف (ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة, واملخارج يف الفقه رواية تلميذه 
  .1/10ابن سيده, احملكم,  102
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املتضـــمنة لتعليـــل اللغـــة,  ,و أمــا مـــا نثـــرت عليــه مـــن كتـــب النحـــويني املتــأخرين

: احللبيــات, والبغــداديات, واألهوازيــات, والتــذكرة, واحلجــة, فكتب أيب علي الفارسي

, كاجلـــامع 103واألغفـــال, واإليضـــاح, وكتـــاب الشـــعر؛ وكتـــب أيب احلســـن بـــن الرمـــاين

, كــاملغرب, والتمــام, وشــرحه لشــعر 104واألغــراض, وكتــب أيب الفــتح عثمــان بــن جــين

اقتضـــبتها  , واخلصـــائص, وســـر الصـــناعة, والتعاقـــب, واحملتســـب, إىل أشـــياء105املتنـــيب

  .106‘‘من األشعار الفصيحة, واخلطب الغربية الصحيحة

وجممــل القــول: أن حمكــم ابــن ســيده مــن أحســن املعــاجم الــيت التزمــت مــنهج 

اخلليــــــل يف العــــــني, ترتيبــــــا لألبــــــواب واملــــــواد, وأوجزهــــــا تعبــــــريا, وأحفلهــــــا بــــــالتعليالت 

  سريات.والتخرجيات النحوية والصرفية, ومن أمجعها للصيغ واأللفاظ والتف

  المخصص:

                                                 
م) على بن عيســى بــن علــى بــن عبــداهللا, أبواحلســن الرمــاين: باحــث معتــزيل مفســر. مــن كبــار النحــاة, أصــله مــن 994-908ه/384-296أبواحلسن بن الرماين ( 103

مصــنف, منهــا: األكــوان, املعلــوم واجملهــول, األمســاء والصــفات, صــنعة االســتدالل, يف االعتــزال, التفســري وغــري ذلــك. (طــاش  ســامراء, ومولــده ووفاتــه ببغــداد. لــه حنومئــة 
 ).344؛ السيوطي, بغية الوعاة, ص2/294؛ القفطي, إبناه الرواة, 1/142كربي, زادة, مفتاح السعادة, 

لفتح عثمان بن جين املوصلي. أديب, حنوي, صريف, لغوي, مشارك يف بعض العلوم. مــن م) هو ابوا1001-942ه/ 392-330أبوالفتح بن عثمان بن جين ( 104
ب, شــرح ديــوان املتنــيب, والكــايف تصانيفه الكثرية: سر الصناعة وأسرار البالغة, املنهج يف اشتقاق شعر احلماسة, شرح كتاب الشواز البن جماهد يف القراءات ومساه احملتس

  ).115, 1/114. (طاش كربي زادة, مفتاح السادة, يف شرح كتاب القوايف لألخفش
أبوالطيب أمحد بن احلسني املتنيب ولد بالكوفة من أبوين فقريين, وكان املتنيب منذ نشأته كبري النفس عايل اهلمة طموهــاً إيل ه) 354-303م/965-915املتنيب ( 105

حديث الســن. املتنــيب شــاعر مــن شــعراء املعــاين, وفــق بــني الشــعر الفلســفة؛ وجعــل أكثــر عنايتــه بــاملعين؛ اجملد: بلغ من كرب نفسه أن دعا إىل بيعته باخلالفة وهو لدن العود 
ا أبو متام وشيعته (أمحد حسن الزيات, تاريخ األدب العريب, ط   ).219-217م, ص2005ه/1426, داراملعرفة, بريوت, 9وأطلق الشعر من القيود اليت قيده 

  .1/15ابن سيده, احملكم,  106
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يف إمارة أيب اجلــيش جماهــد بــن عبــداهللا العــامري ‘‘ املخصص’’ألف ابن سيده 

  .107على دانية, وأهداه إليه

  

  سبق المخصص أم المحكم:

يف ‘‘ احملكـــم’’و‘‘, احملكـــم’’يف مقدمـــة ‘‘ املخصـــص’’وقـــد ذكـــر ابـــن ســـيده 

بالســابق منهمــا بصورة جعلت من العسري على القارئ القطــع ‘‘, املخصص’’مقدمة 

مث إنـــه عاقـــه عـــن ’’يف التـــأليف. فقـــد قـــال يف احملكـــم عـــن املوفـــق أهـــدى إليـــه كتابيـــه: 

التصنيف فيها, مانيط به من عالئق السياسة, وأعباء الرياسة.... فالتمس مــن يؤهــل 

لذلك من لباب عبيده, وُصيَّاب عديــده, فوجــد مــنهم فضــالء خيــارا, ونـُـبالء أحبــارا, 

رين بــــالتجرد هلــــذه دا, وأبعــــدهم يف مضــــمار الِعتــــاق َمــــَدى, فــــأملكــــن رآين أطــــوهلم يــــ

بـــذلك ثـــوب التنويـــه واإلرشـــادة, وأراين كيـــف أملـــك عنـــان احلقيقـــة,  اإلرادة, وكســـاين

ومن أى املــآتى أســلك متــان الطريقــة, فأطعــت ومــا أضــعت, وأجــدت كــل مــا أردت, 

علــــى فأعلقــــت و أفلقــــت و ألفــــت كتــــايب امللخــــص, الــــذي مسيتــــه املخصــــص, وهــــو 

                                                 
107 http://www.almeshkat.net. 
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ايـــة التهـــذيب... مث أمـــرين بالتـــأليف علـــى حـــروف املعجـــم, فصـــنفت   التبويـــب, يف 

  . فَدلَّ على أنه ألف املخصص قبل احملكم.108‘‘كتايب املوسوم باحملكم

غري التجنيس, بأىن ملــا وُمبنيٌَّ قبل ذلك مل وضعته على ’’وقال يف املخصص: 

لــى مظنــة الكلمــة املطلوبـــة, املوســوم بــاحملكم جمنســا, ألدل الباحــث ع وضــعت كتــايب

أردت أن أعدل به كتاباً أضعه مبوباً, حني رأيــت ذلــك أجــدى علــى الفصــيح املــدرة, 

. فــدل علــى أنــه ألــف 109‘‘والبليــغ املفــوه, واخلطيــب املصــقع, والشــاعر اجمليــد املــدقع

أم ‘‘ املخصــــــــص’’فــــــــأي الكتــــــــابني ســــــــبق إذن, ‘‘. املخصــــــــص’’قبــــــــل ‘‘ احملكــــــــم’’

ناقضــا بــني مــا أتــى مبقــدميت الكتــابني. ذلــك هــو الســؤال الــذي ؟ إن هناك ت‘‘احملكم’’

أننــا نعتقــد ’’نصــب عينيــه, ورأي أن اجلــواب عنــه:  110وضــعه األســتاذ حممــد الطــاليب

أن ابن سيده قد شــرع يف املصــنفني يف آن واحــد. والــذي حيملنــا علــى هــذا االعتقــاد, 

فإنــه كــان يســتثمره هو أن املادة واحدة, وأن ما أعده الكاتب من جذاذات ومراجع, 

يف كال الكتابني على الســواء. فــإن مصــادر الكتــابني التكــاد ختتلــف... علــى أنــه, إن 

شـــرع الكاتـــب يف الكتـــابني يف وقـــت واحـــد, واســـتغل مراجـــع واحـــدة بطـــرق خمتلفـــة, 

فالشــك أنــه قــد انتهــى مــن املخصــص وأمتــه, قبــل االنتهــاء مــن معجمــه املوســع. وممــا 

                                                 
  .1/6ابن سيده, احملكم,  108
  .1/10ابن سيده, املخصص,  109
  األستاد حممد الطاليب: مل أجد ترمجته. 110
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نفســها. فبقــدر مــا يبــدو لنــا ابــن ســيده ‘‘ احملكم’’مقدمة  جيعلنا نرى هذا الرأى هلجة

سعيدا, راضيا عن حالــه, يبــدو لنــا شــقيا مــن خــالل ‘‘ املخصص’’من خالل مقدمة 

  .111‘‘متضجرا شاكيا‘‘, احملكم’’مقدمة 

  

  ‘‘:المخصص’’هدفه من تأليف 

وكان الذي دعــاه إىل تــأليف هــذا الكتــاب, مــارآه يف كتــب األقــدمني, ووصــفه 

وتأملت ما ألفه القدماء يف هذه اللسان املعربة الفصــيحة, وصــنفوه لتقييــد : ’’يف قوله

ــم قــد أورثونــا بــذلك فيهــا علومــاً نفيســة مجــة,  هــذه اللغــة املتشــعبة الفســيحة, فوجــد 

واقتفــروا لنــا منهــا قلبــا خســيفة غــري ذمــة, إال أين وجــدت ذلــك نشــرا غــري ملتــئم, ونثــراً 

مــه إالو فيــه مــن الفائــدة مــا لــيس يف صــاحبه, مث كتــاب نعل كــان ال لــيس مبنــتظم, إذ

إين مل أر هلــم فيهــا كتابــا مشــتمال علــى جلهــا, فضــال عــن كلهــا, مــع أين رأيــت مجيــع 

ـــاً وَخلـــداً, وقـــد  ـــدا, وأعمـــل يف توطئتهـــا و تصـــنيفها مـــنهم ذهن مـــن مـــد إىل تأليفهـــا ي

األلــف عــن  حرموا االرتياض بصناعة اإلعراب... فإنا جندهم اليبينون مــا انقلبــت فيــه

اليــاء, ممــا انقلبــت الــواو فيــه عــن اليــاء... وحنــوه ممــا ســرتاه يف موضــعه مفصــال حملــال, 

                                                 
  .17-16, ص1956كتاب املخصص البن سيده, دراسة. دليل,  111
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 علــى مجيــع مــا حمتجا عليه.... فاشرأبت نفسي عند ذلك إىل أن أمجع كتاباً مشــتمالً 

بــال بــه, وأن أضــع علــى كــل كلمــة قابلــة للنظــر تعليلهــا, ســقط إىل مــن اللغــة إال مــا ال

ى هــا وتأصــيلها, وإن مل تكــن الكلمــة قابلــة لــذلك وضــعتها علــوأحكــم يف ذلــك تفريع

  .112‘‘عوهما وضعوه, وتركتها على ما َودَ 

  

  أقدم الكتب من المعاجم الموضوعية:

املعــــاجم املوضــــوعية ظهــــرت أوًال يف رســــائل مفــــردة, كــــل منهــــا يعــــاجل ألفــــاظ 

موضـــوع واحـــد, مثـــل كتـــب اإلنســـان, كتـــب اخليـــل وكتـــب اإلبـــل, وكتـــب احلشـــرات, 

وكتــب النبــات, وغريهــا. وظهــر أيضــاً يف كتــب عامــة كبــرية جتمــع املوضــوعات الســابقة 

كـــل موضـــوع منهـــا. وإذا اســـتبعدنا كتـــب غريـــب ل وغريهـــا بـــني دفتيهـــا, فتفـــرد بابـــال

القـــرآن واحلـــديث, واللغـــات, كـــان أول كتـــاب تـــذكره املراجـــع مـــن هـــذا اللـــون: كتـــاب 

ـــ , 113داهللا بـــن أيب إســـحاق احلضـــرمياهلمـــز أليب حبـــر عبـــداهللا بـــن زيـــد, املعـــروف بعب

الــــذي يــــروي عنــــه أبــــوعمرو بــــن  114وكتــــاب احلشــــرات الــــذي ألفــــه أبــــوخرية األعــــرايب

                                                 
  (مقدمة) 8-1/7ابن سيده, املخصص,  112
ل البصــرة, روي عنــه كبــار مــن النحــاة كــأيب عمــرو ابــن العــالء ÷بن أيب إسحاق احلضرمي: عبداهللا بن أيب إسحاق الزيادي احلضرمي, حنوي, من املوايل, من أ عبداهللا 113

  ).4/71؛ الزركلي, األعالم, 1/115وعيسى بن عمر الثقفي واألخفش فربع النحو, وقاسه, وكان أعلم البصريني به (البغدادي, خزانة األدب, 
 أبوخرية األعرايب: تصفحت كتب الرتاجم اليت بني يدي ولكنين مل أجد ترمجته. 114
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أمــا الكتــب العامــة, وتســمى بكتــب الصــفات أو الغريــب املصــنف, فــأول  115العــالء

 116مـــن ينســـب لـــه كتـــاب منهـــا أبـــو خـــرية األعـــرايب أيضـــاً. مث ألـــف القاســـم بـــن معـــن

بــــا آخــــر. وال نعــــرف شــــيئاً عــــن الكتــــابني ولكنــــا نعــــرف الكــــويف املعاصــــر للخليــــل كتا

 117املوضـــوعات الـــيت كـــان حيتويهـــا الكتـــاب الثالـــث, الـــذي وضـــعه النضـــر بـــن مشيـــل

  .118ه203املتويف 

هــو كتــاب كبــري حيتــوى علــى عــدة كتــب (يف مخســة أجــزاء): ’’فقــد قيــل عنــه: 

زء الثــاين اجلزء األول حيتــوى علــى خلــق اإلنســان واجلــود والكــرم وصــفات النســاء. واجلــ

حيتوي على األخبية والبيوت وصفة اجلبال و الشعاب واألمتعة. واجلــزء الثالــث لإلبــل 

فقــط. واجلــزء الرابــع حيتــوى علــى الغــنم, والطــري, والشــمس, والقمــر, والليــل, والنهــار, 

واأللبــــان, والكمــــأة, واآلبــــار, واحليــــاض, واألرشــــية, والــــدالء, وصــــفة اخلمــــر. واجلــــزء 

الـــزرع, والكـــرم, والعنـــب, وأمســـاء البقـــول, واألشـــجار, والريـــاح,  اخلـــامس حيتـــوي علـــى

  .119والسحاب واألمطار

                                                 
  أبو عمرو بن العالء: مل أجد ترمجته. 115
 م) القاسم بن معن بن عبدالرمحن املسعودي اهلذيل الكويف أبــو عبــد اهللا: قاضــي الكوفــة, مــن حفــاظ احلــديث. كــان عاملــاً 791-ه/...571-القاسم بن معن (... 116

  ).1/220بالعربية واألخبار واألنساب واألدب. من كتبه" النوادر يف اللغة, وغريب املصنف (الذهيب, تذكرة احلفاظ, 
م) النضــر بــن مشيــل بــن خرشــة بــن يزيــد املــازين التميمــي, أبواحلســن: أحــد األعــالم مبعرفــة أيــام العــرب وروايــة احلــديث 819-740ه/203-122النضــر بــن مشيــل ( 117

 ).200؛ ابن حزم, مجهرة أنساب العرب, ص60-53من كتبه: الصفات, كتاب السالح, املعاين, غريب احلديث (الزبيدي, طباقت النحويني, صوفقه اللغة. 
  . 13ابن سيده, احملكم, حتقيق: مصطفى السقا دكتور حسني نصار, مقدمة احملقيقني, ص 118
  .52م), ص1978ه/1398ابن الندمي, الفهرست, داراملعرفة, بريوت,  119
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واســتمر التــأليف يف هــذا اللــون مــن املعــاجم إىل أن جــاء أبوعبيــد القاســم بــن 

وقــد وصــل إلينــا ‘‘. الغريــب املصــنف’’ووضــع كتابــه املشــهور ه, 224ســالم املتــويف 

ع اللغــوي املصــري ســبعني وســت مئــة هــذا الكتــاب, وتضــم نســخته احملفوظــة يف اجملمــ

ـــا, يف موضـــوعات خمتلفـــة, مثـــل خلـــق صـــفحة, تشـــتمل علـــى أكثـــر مـــن ثالثـــني كت اب

اإلنسان والنســاء, واللبــاس, والطعــام, والشــراب, والــدور, واألرضــني, والرحــل, واخليــل 

والســـالح...اخل. وقـــد اختـــذ املؤلـــف مـــن كتـــاب النضـــر املـــادة األوىل, مث أتـــى بـــأبواب  

كـــن عنـــد النضـــر, كمـــا مـــأل األبـــواب املشـــرتكة بينهمـــا بألفـــاظ كثـــرية, غفـــل كثـــرية مل ت

عنهـــــا ســـــابقه. فقـــــد اعتمـــــد أبوعبيـــــد علـــــى الكتـــــب الـــــيت ألفهـــــا الســـــابقون عليـــــه يف 

, 120املوضوعات املفردة, وخاصة كتب األصمعي, وأيب زيد, وأيب عبيــدة, والكســائى

ب كــل قــول إىل صــاحبه, وأن وغريهم, وأدخلها برمتها يف كتبه وأبوابه, والتزم أن ينســ

  .121ينبه على املواضع اليت اتفق فيها اللغويون, التزامه التنبيه على مواضع اخلالف

فعــل فيــه مافعلــه ‘‘, املخصــص’’واتصــل التــأليف, حــىت ألــف ابــن ســيده كتابــه 

  .122أبوعبيد يف كتابه, على وجه التقريب

                                                 
م) هو أبواحلسن علي بن محــزة املقلــب بالكســائى. نشــأ بالكوفــة. وعــد مــن القــراء الســبعة. انتهــت إىل الكســائ الزعامــة يف 805-735ه/189-119ى (الكسائ 120

ب اهلجــاء, ورســالة يف حلــن العامــة. (أمحــد العربية والقراءة بالكوفة وبغداد وألف فيهما حنواً من عشرين كتابا منها: كتاب معاين القــرآن, كتــاب النحــو, كتــاب النــوادر, كتــا
 ).269حسن الزيات, تاريخ األدب العريب, ص

  .1/13ابن سيده, احملكم, حتقيق: مصطفى السفا, دكتور حسني نصار, مقدمة احلقيقني,  121
  نفس املرجع والصفحة. 122
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  منهجه:
تنتمــي إىل  األلفاظ الــيت, أي اليت جتمع فيها املخصص من املعاجم املوضوعية

موضوع ما, و توضع معــا, مث جتمــع ألفــاظ موضــوع آخــر, وتوضــع معــا, وهلــم جــرا و 

هذا النوع مــن املعــاجم يفيــد مــن يريــد أن يكتــب يف أحــد املوضــوعات, وليســت لديــه 

الثروة اللغوية اليت تيسر له التعبري املطلق عن أفكاره اليت استلهمها من هذا املوضوع. 

يــب ببــدع, أو مــن ابتكــار ابــن ســيده, بــل هــو أقــدم نــوع مــن وليس هذ النــوع مــن الرتت

  .123املعاجم ظهر عند العرب

فأمـــا ’’ووصـــف املؤلـــف منهجـــه يف كتابـــه, يف تضـــاعيف ذكـــره ملميزاتـــه, قـــال: 

فضائل هذا الكتاب من قبل كيفية وضعه, فمنها تقدمي األعــم فــاألعم علــى األخــّص 

تداء بــاجلواهر, والتقفيــة بــاألعراض, فاألخص, واإلتيان بالكليات قبل اجلزئيات, واالب

على مــا يســتحقه مــن التقــدمي والتــأخري, وتقــدمي كــم علــى كيــف, وشــدة احملافظــة علــى 

التقييـــد والتحليـــل. مثـــال ذلـــك ماوصـــفته يف صـــدر هـــذا الكتـــاب, حـــني شـــرعت يف 

القـــول علـــى خلـــق اإلنســـان, فبـــدأت بتنقلـــه وتكونـــه شـــيئا فشـــيئاً, مث أردفـــت بكليـــة 

ائفــه, وهــي اجلــواهر الــيت تــأتلف منهــا كليتــه, مث مــا يلحقــه مــن العظــم جــوهره, مث بطو 

                                                 
  .12نفس املرجع, ص 123
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والصــــغر, مث الكيفيــــات كــــاأللوان, إىل مــــا يتبعهــــا مــــن األعــــراض, واخلصــــال احلميــــدة 

ايــة االســتقراء, وإجــارة والذميمة... ومن طريف ما أودعتــه إيــاه بغايــة االستقصــاء , و

ئ املقصــور, والتأنيــث والتــذكري, ومــا جيــري, والتــأنق يف حماســن التحيــري, املمــدود و التعبــ

ين وثالثــة فصــاعدا, ومايبــدل مــن حــروف اجلــر بعضــها من األمساء واألفعال على بناء

  .124‘‘مكان بعض

ومن ذلــك إضــافة اجلامــد إىل اجلامــد, واملتصــرف إىل املتصــرف, واملشــتق إىل ’’

ادر الغريــب, والنــ املشتق, واملرجتل إىل املرجتــل, واملســتعمل إىل املســتعمل, والغريــب إىل

رتف مجيع هذه الفنون, كل فن منها فيــه مســتوعب تــام, إىل النادر... وكتابنا هذا مع

حمتــٍو ملــا انتهــى إلينــا مــن األلفــاظ املقولــة عليــه عــام... وجبميــع هــذا الــذي ذكــرت لــك 

انفصل هذا الكتاب من جيمع كتب اللغة, وذلك أنك الجتد مــن كتــبهم القدميــة وال 

هـــذه األســـاليب, مـــن الرتتيـــب والتهـــذيب, يف التحليـــل  ركـــب بـــه أحـــد احلديثـــة, كتابـــاً 

  .125‘‘والرتكيب

ـــــب  ـــــد أساســـــه األول, يف تقســـــيم الكت اختـــــذ ابـــــن ســـــيده مـــــن غريـــــب أيب عبي

واألبــــواب والفصــــول. مث أدخــــل بعــــض األبــــواب الــــيت مل يتعــــرض هلــــا ســــابقه, وحشــــا 

                                                 
  .11-1/10ابن سيده, املخصص,  124
 .12-1/11نفس املصدر,  125
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لكتب اليت ألفت بعد أيب األبواب املشرتكة مبا أغفله أبوعبيد. و أخذ هذه املواد من ا

عبيــد. واحلــق أن ابــن ســيده كــان ينقــب يف كــل موضــوع مــن موضــوعاته عــن أحســن  

كتاب أو كتب ألفت يف هذا املوضوع, و أغزرهــا مــادة, مث جيعلهــا عمــاده, ويكملهــا 

مبا يعثر عليه يف املراجع األخــرى. ولــذلك يعتــرب خمصــص ابــن ســيده, أغــزر هــذا اللــون 

  .126ناها باملفردات اللغويةمن املعاجم مادة, وأغ

وملا كان املؤلف يغلب عليه امليــل إىل النحــو, كــان كثــري مــن األمــور الــيت زادهــا 

يف أبوابه من النحويات والصرفيات, ولذلك ظهــر علــى الكتــاب صــبغة حنويــة صــرفية, 

أكثر مما تظهر يف أي كتاب آخر, حــىت إننــا جنــد عنــده أبوابــا حنويــة وصــرفية خالصــة, 

غــريه. كــذلك أثــر املنطــق الــذي كــان يلهــج بــه يف نظرتــه إىل كتبــه الـــيت  الجنــدها عنــد

ويف عالجـــه ملـــواده, بعـــض التـــأثري, فنظـــر إىل كـــل كتـــاب ‘‘, املخصـــص’’أدخلهـــا يف 

منهــا نظرتــه إىل الكتــاب الكامــل املســتقل, فصــدره بتعريــف األلفــاظ العامــة الشــاملة, 

وعات. العامــة فاخلاصــة. كـــل الــيت يتوقــف عليهــا املوضــوع, مث حــاول أن يبــدأ باملوضــ

  .127هذا جيعل من املخصص أهم كتاب من املعاجم املوضوعية

  

                                                 
  .1/13سيده, احملكم, مقدمة احملقيقني, ابن  126
  .14-1/13ابن سيده, احملكم, مقدمة احملقيقني,  127
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  بالشعر االستشهاد
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التعريف باالستشهاد 

  .اصطالحا و بالشعر لغةً 
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قبــل أن خنــوض يف تفصــيالت االستشــهاد بالشــعر ينبغــي لنــا أن نقــوم بتعريــف 

  لغة واصطالحا.االستشهاد بالشعر 

فاالستشـــهاد بالشـــعر مركـــب مـــن الكلمتـــني, أحـــدمها: االستشـــهاد, والثانيـــة: 

الشــعر. االستشــهاد: مصــدر علــى وزن اســتفعال مــن استشــهد يشتشــهد استشــهاداً. 

  128.طََلْبُت ِمْنُه َأْن َيْشَهدَ :اْسَتْشَهْدتُُه 

ـــ ت لهـــا . وَأشـــَهدَة َشـــهادٍة احَتمَ واستشـــهدُت ُفالنـــاً علـــى فـــالٍن : ســـأَْلته ِإقاَم

ـــــــراِر الَغـــــــِرِمي ، واسَتشـــــــَهْدته ، مبعـــــــًىن واحـــــــٍد . ومنـــــــه قولـــــــه تعـــــــاىل :  الرُجـــــــَل علـــــــى إِق

  130َأي َأْشِهُدوا شاِهَدْيِن. 129َواْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن ّمن ّرَجاِلُكْم﴾﴿

  131والشعر: َشَعَر يشُعر َشعراً مبعىن َعِلم.

  

                                                 
أمحد بن حممد بن علي املقري الفيــومي, املصــباح املنــري يف غريــب الشــرح الكبــري, للرافعــي, مؤسســة دار اهلجــرة, إيــران  128
 1/325قم,  –

  282سورة البقرة,  129
العــروس مــن جــواهر القــاموس, حتقيــق: عبــد الســتار أمحــد فــراج, مكتبــة احليــاة, الســيد حممــد مرتضــى الزبيــدي, تــاج  130

 2/391م, 1965بريوت, 
عالمــــــــة أبــــــــو الفضــــــــل مجخــــــــال الــــــــدين حممــــــــد بــــــــن مكــــــــرم ابــــــــن منظــــــــور, لســــــــان العــــــــرب, دار صــــــــادر, بــــــــريوت,  131

 4/409م, 1968هـ/1388
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أي: ليتـــين علمـــُت, ومسّـــَي  وَشـــَعرَت بالشـــيء, إذا فطنـــت لـــه. وليـــَت ِشـــعري:

  132الشاعر لفطنته.

ويــرى بعــض املستشــرقني أن كلمــة شــعر مــأخوذة مــن اللغــة العربيــة ففيهــا شــئري 

يــرد يف اللغــة العربيــة شــعر مبعىن الرتتيلــة أو التســبيحة القدســية ويرجحــون ذلــك بأنــه مل 

  133يت أو القصيدة وكل ما فيها.مبعىن ألف الب

ًبــا ُمتَـَعاِضــًدا ُهــَو  والشــعر يف االصــطالح:  ــَب تـَرَكُّ ُه َمــا تـَرَكَّ الــنَّْظُم اْلَمــْوُزوُن َوَحــدُّ

وََكــاَن ُمَقفًّــى َمْوُزونًــا َمْقُصــوًدا بِــِه َذلِــَك َفَمــا َخــَال ِمــْن َهــِذِه اْلُقُيــوِد أَْو ِمــْن بـَْعِضــَها َفــَال 

  134.ُيَسمَّى ِشْعًرا َوَال ُيَسمَّى قَائُِلُه َشاِعًرا

للشــــعر عنصــــرين هــــامني: أحــــدمها مــــادي: وهــــو  ومــــن ذلــــك قــــد الحظنــــا أن

ــا هــذه املــادة أداء   العاطفة املســندة بفكــرة, والثــاين صــورّي: وهــو الوســيلة الــيت يــؤدي 

كـــامال وهـــي اخليـــال واللغـــة املوزونـــة املقفـــاة.ففي ضـــوء هـــذه احلقـــائق يكـــون التعريـــف 

ور العاطفــة. املنطقــي اجلــامع املــانع للشــعر هــو: هــو الكــالم املــوزون املقفــى الــذي يصــ

                                                 
الشــيخ شـــهاب الــدين أبـــو عمــرو, دار الفكـــر, أبــو احلســني أمحـــد بــن فـــارس بــن زكريــا الـــرازي, جممــل اللغـــة, حتقيــق:  132

  385م, ص1994هـ/1414بريوت, لبنان, 
 56أمحد أمني, فجر اإلسالم, دار الكتاب العريب, بريوت, ص 133
 1/325املقري الفيومي, املصباح املنري,  134
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فإذا كان الكالم ذات وزن وقافية وال يكون فيــه التــأثري العــاطفي كــان نظمــاً ال شــعراً. 

  135وإذا كان الكالم ذات تأثري عاطفي خالياً عن الوزن كان نثراً أدبياً.

  :التعريف باالستشهاد بالشعر اصطالحاً 

كــالم وهذا اجلنس كثــري يف  عن االستشهاد: " 136مما قاله أبو هالل العسكري

القــدماء واحملــدثني، وهــو أحســن مــا يتعــاطى مــن أجنــاس صــنعة الشــعر، وجمــراه جمــرى 

التذييل لتوليد املعىن، وهو أن تأيت مبعىن مث تؤكده مبعــىن آخــر جيــري جمــرى االستشــهاد 

  137."على األول، واحلجة على صحته

هــو أن يــورد البيــت مــن الشــعر، أو البيتــني، أو أكثــر يف فاالستشــهاد بالشــعر, 

الل الكــالم املنثــور مطابقــاً ملعــىن مــا تقــدم مــن النثــر؛ وال يشــرتط فيــه أن ينبــه عليــه خــ

بقــــال وحنــــوه، كمــــا يشــــرتط يف االستشــــهاد بآيــــات القــــرآن واألحاديــــث النبويــــة، فــــإن 

الشــعر يتميــز بوزنــه وصــيغته عــن غــريه مــن أنــواع الكــالم، فــال حيتــاج إىل التنبيــه عليــه. 

                                                 
 199هـ, ص1380, مكتبة النهضة, القاهرة, 4أمحد الشائب, أصول النقد األديب, ط 135
احلســن بــن عبــد اهللا بــن ســهل بــن ســعيد  م) 1005بعد  - 000هـ =  395بعد  - 000( أبو هالل العسكري 136

ابن حيىي بن مهران العسكري، أبو هالل: عامل باالدب، له شــعر. نســبته إىل (عســكر مكــرم) مــن كــور االهــواز. مــن كتبــه 
خ)  -م والنثر) و (شــرح احلماســة) و (االوائــل (التلخيص)، و (معجم)، و (مجهرة االمثال)، و (كتاب الصناعينت: النظ

, 1وغــــري ذلــــك. [عبــــد القــــادر البغــــدادي, خزانــــة األدب ولــــب لبــــاب لســــان العــــرب, حتقيــــق: عبــــد الســــالم هــــارون, ط
 ]1/112م, 1983هـ/1388

 314طبانة, معجم البالغة العربية, ص 137
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واالستشــهاد يعــين: وضــع برهــان  138.ت اإلخوانياتوأكثر ما يكون ذلك يف املكاتبا

  على لغة أو فكرة, لتأكيد ما ذهبت إليه وإثباته باحلجة, وهو نوعان:

  االستشهاد في اللغة: -1
ــــا بســــْوق دليــــل مــــن القــــرآن أو  ويكــــون بعــــرض قضــــية لغويــــة أو حنويــــة, وإثبا

تجـــاج احلـــديث, أو الشـــعر. واشـــرتطوا لالستشـــهاد أن يكـــون الشـــعر مـــن عصـــر االح

هـــ, أو إضــافة قــرن آخــر إن كــان الشــاعر أو العــريب عــاش 150الــذي ميتــد حــىت ســنة 

يف قلــب الباديـــة, ويـــدخل يف ذلـــك القـــرآن واحلــديث والشـــعر اجلـــاهلي, وشـــعر صـــدر 

اإلسالم, وشعر العصر األموي, ومطلع من العصر العباسي بال استثناء إال مــن عــدم 

صـــر االحتجـــاج دعـــي الشـــاهد "مثـــال" عروبيـــة الشـــاعر. وإذا مل يكـــن الشـــاعر مـــن ع

  .140واملعري 139لالستئناس ال للربهنة: كشعر املتنيب

                                                 
, 1ق عليه: حممــد حســني مشــس الــدين, طأمحد بن علي القلقشندي, صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء, شرحه وعلّ  138

 322-1/321م, 1987هـ/1407دار الفكر, بريوت, 
م) أبــو الطيــب أمحــد بــن احلســني املتنــيب ولــد بالكوفــة مــن أبــوين فقــريين. وكــان 965-915هـــ/354-303املتنيب ( 139

 بيعتــه باخلالفــة وهــو لــدن العــور املتنيب منذ نشأته كبري النفس عايل اهلمة طموحاً إىل اجملــد. بلــغ مــن كــرب نفســه أن دعــا إىل
حــديث الســن. املتنــيب شــاعر مــن شــعراء املعــاين, وفــق بــني الشــعر والفلســفة. (أمحــد حســن الزيــات, تــاريخ األدب العــريب, 

 218-217, دار املعرفة, بريوت, لبنان, ص9ط
إىل تنوخ إحــدى , نسبة أمحد بن عبد اهللا بن سليمان، التنوخي م) 1057 - 973هـ =  449 - 363( املعري 140

قبائــل الــيمن. ولــد هــذا الفيلســوف احلكــيم باملعرفــة مــن أبــوين شــريفني. كــان أبــو العــالء ســخيا وفيــا, ســيئ الظــن بالنــاس, 
؛ 1/46قوي الذاكرة, فأما شعره يف الشبيبة فكثري املبالغة, ويف الكهولة فقليــل املبالغــة والتكلــف. [القفطــي, إنبــاه الــرواة, 

 ]1/157الزركلي, األعالم, 
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  االستشهاد في األدب: -2

ويكون بسْوق دليل نثــري أو شــعري إلقامــة الــدليل علــى قضــية أدبيــة تعاجلهــا, 

ــا زمانــاً, كمــن يستشــهد بشــعر اللطيــف عــن البحــرتي أو الصــنعة  141وال يشــرتطون 

  143لسفة من املعري, أو قضية أخرى يف أي عصر كان., أو الف142من أيب متام

  وهكذا شعر الشواهد يف اصطالح الرواة على ضربني:

  شواهد القرآن. -1
  شواهد النحو. -2

, فكثــرية, وقــد تقــدم مــا رووه مــن حفــظ ابــن األنبــاري واهد القــرآنشــ -1

كــالم ســفهاء بكثري من  فيها, وال يبايل الرواة يف هذه الشواهد إال باللفظ, فيشهدون 

هــــم, وال يــــأنفون أن يعــــدوا مــــن ذلــــك أشــــعاره الــــيت فيهــــا ذكــــر اخلَــــىن العــــرب وأجالف

م يريدون منهــا األلفــاظ وهــي حــروف طــاهرة؛   عــن وقــد روى أبــو حــامتوالُفحش, أل

                                                 
م) هو الوليد بــن عبيــد, ويلقــب بــالبحرتي نســبة إىل ُحبــرت أحــد أجــداده. ويكــىن بــأيب 897-820هـ/284-205البحرتي ( 141

عبــادة. وكانــت والدتــه يف باديــة فبــيح. وال تقــوم شــاعرية البحــرتي علــى املــدح أو الغــزل أو الرثــاء وإن بــرع يف كثــري منهــا, وإمنــا تقــوم 
  ]212اخليال. [بطرس البستاين, أدباء العرب يف األعصر العباسية, على مجال الفن وانطالق 

م) ولد حبيب بن أوس الطائي بقرية جاسم من أعمال دمشق. أبو متام رأس الطبقــة 846-804هـ/231-188أبو متام ( 142
فيهــا عيــون الشــعر وغــرره يف الثانية من الولدين. وقد مجع شــعره يف ديــوان طبــع مــراراً. ولــه غــريه كتابــا احلماســة وفحــول الشــعراء مــع 

 ]213-212اجلاهلية وواإلسالم. [أمحد حسن الزيات, تاريخ األدب العريب, ص
 86-85م, ص1993هـ/1413, دار الكتب العلمية, بريوت, 1الدكتور حممد التوجني, املعجم املفصل يف األدب, ط 143
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الراويــة بشــيء مــن كتابــه يف تفســري  145أنــه أتــاه أبــو عبيــد معمــر ابــن املثــىن 144اجلرمــي

ي فقلــت لــه: عمــن أخــذَت هــذا يــا أبــا عبيــدة, فــإن غريــب القــرآن الكــرمي, قــال اجلرمــ

ــــّوالني علــــى  رابهــــذا تفســــري خــــالف تفســــري الفقهــــاء؟ فقــــال: هــــذا تفســــري األعــــ الب

م, فإن شئت فخذه وإن شئت فذر.   146أعقا

وأما شواهد النحو فأوسع الناس حفظاً هلــا فيمــا وقفنــا  شواهد النحو: -2

وهو مؤدب األمني بن الرشــيد؛ م, 207النحوي املتوىف سنة  147عليه: خلف األمحر

: إنـــه كـــان حيفـــظ أربعـــني ألـــف بيـــت شـــاهٍد يف النحـــو ســـوى مـــا كـــان 148قـــال ثعلـــب

                                                 
حنـــوي, لغـــوي,  والء،أبو عمـــر:صـــاحل بـــن إســـحاق، اجلرمـــي بـــال م) 840 - 000هــــ =  225 - 000(  اجلرمـــي 144

فقيــه, حمــدث اخبــاري, عروضــي, مــن أهــل البصــرة, قــدم بغــداد وأخــذ النحــو عــن األخفــش, وأخــذ اللغــة عــن أيب عبيــدة 
واألصـــــمعي. مـــــن مصـــــنفاته: الكتـــــاب املختصـــــر يف النحـــــو, التثنيـــــة واجلمـــــع, كتـــــاب العـــــروض. [القفطـــــي, انبـــــاه الـــــرواة, 

2/380[ 
معمــر بــن املثــىن التيمــي بالوالء،البصــري، أبــو عبيــد  م) 824 - 728هـــ =  209 - 110( معمــر بــن املثــىنأبــو  145

مؤلـــف، منهـــا (نقـــائض جريـــر والفـــرزدق) و (جمـــاز القـــرآن)، و  200لـــه حنـــو  مـــن أئمـــة العلـــم بـــاألدب واللغـــة. النحـــوي:
. [اخلطيـــب و (االنســان) (املثالــب) و (فتــوح أرمينيــة) و (مــا تلحــن فيــه العامـــة) و (أيــام العــرب) و (الــزرع) و (الشــوارد)

 ]13/252البغدادي, تاريخ بغداد, 
م, 1974هــــ/1394, دار الكتـــاب العـــريب, بـــريوت, لبنـــان, 4مصـــطفى صـــادق الرافعـــي, تـــاريخ آداب العـــرب, ط 146
1/354-355 

(أبــو حمــرز)  حمــرز، املعــرو ف بــاالمحر بــنخلــف بــن حيــان،  م) 796حنــو  /هـــ  180حنــو  - 000( خلــف االمحــر 147
أحد رواة الغريب واللغة والشــعر ونقــاده. تتلمــذ عليــه أبــو نــواس. مــن آثــاره: كتــاب جبــال العــرب ومــا قيــل فيهــا مــن الشــعر 

 ]1/348؛ القفطي, انباه الرواة, 1/50وديوان شعر. [ابن الندمي, الفهرست, 
عــروف بثعلــب (أبــو العبــاس) م) أمحــد بــن حيــىي الشــيباين مــوالهم, الكــويف, امل904-816هـــ/291-200ثعلــب ( 148

حنوي, لغوي تــويف ببغــداد يف مجــادي األوىل لــه مــن الكتــب: املصــون يف النحــو, اخــتالف النحــويني, معــاين القــرآن, معــاين 
 ]215-2/214الشعر. [الذهيب, تذكرة احلفاظ, 
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الــــذي أخــــذ عــــن  149حيفــــظ مــــن القصــــائد وأبيــــات الغريــــب؛ وأبــــو مســــحل األعــــرايب

أربعــني ألــف بيــت شــاهٍد علــى  151, قالوا: إنه روى عن علي بــن املبــارك150الكسائي

  152النحو.

مـــــن هـــــذين النـــــوعني, فـــــيمكن أن يوظـــــف ولكـــــن االستشـــــهاد أوســـــع مـــــدى 

لالحتجــاج لقضــية فكريــة, أو دينيــة أو سياســية, أو تارخييــة, وغــري ذلــك مــن األفكــار 

مــن حرفيــة  –إىل حــد كبــري  –حتــرر  –كمــا هــو واضــح   –واملعــاين, ويف هــذا االجتــاه 

  153املفهوم االصطالحي لالستشهاد.

جمالســـهم, حــــىت وقـــد قلـــت شـــواهد النحـــو واللغـــة بعـــد ذهـــاب الـــرواة وعفـــاء 

ـــا واحلـــرص عليهـــا وتـــداوهلا كمـــا هـــي؛ ألن  صـــارت تشـــبه اآلثـــار التارخييـــة يف الضـــّن 

قيمتهــــا يف نفــــس احلالــــة الــــيت هــــي عليهــــا؛ ومنشــــأ ذلــــك مــــن تناقــــل الكتــــب بالروايــــة 
                                                 

قــد  م) عبــد الوهــاب بــن أمحــد األعــرايب (أبــو مســحل) فاضــل864-000هـــ/250-000أبــو مســحل األعــرايب ( 149
بغــداد مــن الباديــة, وأخــذ النحــو والقــرآن عــن الكســائي, ولــه مــع األصــمعي منــاظرات يف التصــريف. مــن مصــنفاته كتــاب 

 ]1/46؛ ابن الندمي, الفهرست, 318النوادر, وكتاب الغريب. [السيوطي, بغية الوعاة, ص
عــروف بالكســائي (أبــو م) علي بن محزة بــن عبــد اهللا األســدي, الكــويف, امل796-000هـ/180-000الكسائي ( 150

احلسن) مقرئ, جمــود, لغــوي, حنــوي, شــاعر. مــن تصــانيفه: املختصــر يف النحــو, كتــاب القــراءات, معــاين القــرآن, مقطــوع 
 ]2/56؛ القفطي, انباه الرواة, 131-1/130القرآن وموصوله, وله شعر. [طاش كربي,مفتاح السعادة, 

 -ســوى مــا حيفــظ  -كــان حيفــظ  يــذ الكســائي، نــاظر ســيبويه مــرة.شــيخ العربيــة، تلمهـــ) : 194علي بن املبارك (م  151
أخــذ عنــه:  وكــان متمــوال، مــتجمال، فــاخر البــزة، كــأن داره دار ملــك باخلــدم واحلشــم. أربعني ألف بيت شاهدا يف النحو.

 ]17/95[سري أعالم النبالء,  إسحاق الندمي، وسلمة بن عاصم، ويقال: إن حممد بن اجلهم أدركه.
 1/355تاريخ آداب العرب,  الرافعي, 152
 م.1933من يونيو  22هـ/1352من صفر  28) 2العدد ( –السنة األوىل  –جملة اإلخوان املسلمني  153
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واالقتصــار علــى مــا فيهــا مــن مبالغــة يف حتقيــق اإلســناد العلمــي؛ ومل يشــتهر أحــد يف 

 154الشــواهد واالتســاع يف حفظهــا كــابن مالــك النحــوي املتــأخرين باإلكثــار مــن تلــك

هـ, وكان قد أخذ العلم بنفسه وليس لــه يف 672الشهري صاحب األلفية املتوىف سنة 

يف ترمجتــه: "وأمــا أشــعار العــرب الــيت  155االنتمــاء مــا لغــريه مــن العلمــاء؛ قــال الــذهيب

ــا علــى اللغــة والنحــو فكانــت األئمــة األعــالم يتحــريون فيــ ه ويتعجبــون يستشــهدون 

ـــا..." وهـــذه العبـــارة وحـــدها كافيـــة يف الوصـــف التـــارخيي الـــذي حنـــن  مـــن أيـــن يـــأيت 

  156فيه.

  
   

                                                 
م) حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن مالـــك الطـــائي, األندلســـي, اجليـــاين (مجـــال 1274-1204هــــ/672-600ابنمالـــك ( 154

واألصــول واحلــديث وغريهــا. مــن تصــانيفه: إكمــال األعــالم الــدين أبــو عبــد اهللا) حنــوي, لغــوي, مقــرئ, مشــارك يف الفقــه 
مبثلــث الكــالم, األلفــاظ املختلفــة يف املعــاين املؤتلفــة, تســهيل الفوائــد وتكميــل املقاصــد يف النحــو. [املقــرئ, نفــح الطيــب, 

 ]7/244؛ ابن تغري, بردي,النجوم الزاهرة, 7/257-296
ــ1348-1274هـــ/748-673الــذهيب ( 155 ن عثمــان بــن قاميــاز بــن عبــد اهللا الرتكمــاين األصــل م) حممــد بــن أمحــد ب

الفارســي مث الدمشــقي, الــذهيب الشــافعي (أبــو عبــد اهللا, مشــس الــدين) حمــدث, مــؤرخ. ولــد بدمشــق يف ربيــع األول, مــن 
تصـــانيفه: تـــاريخ اإلســـالم الكبـــري يف إحـــدى وعشـــرين جملـــداً, ميـــزان االعتـــدال يف نقـــد الرجـــال, طبقـــات احلفـــاظ, جتريـــد 

 ]10/12يف أحاديث الرسول, واملشتبه يف أمساء الرجال. [ابن ثغري بردي, النجوم الزاهرة,  األصول
 1/355الرافعي, تاريخ آداب العرب,  156
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  :الشعر العربي في العصور المختلفة
ب علــى أن الشــعر األد اأمــا تــاريخ الشــعر فــال تعــرف بدايــة لــه. وجيمــع مؤرخــو 

ر, يرجتلونــه ارجتــاًال, لشــعر يــأيت عفــو البديهــة وفــيض اخلــاطر, ألن اقدمي أســبق مــن النثــ

يلـــــتهم, بـــــل هـــــو إهلـــــام يـــــأتيهم طوعـــــاً وفـــــق أخال يتكلفونـــــه وال جييلـــــون الفكـــــر فيـــــه, 

ومشــاعرهم. فالشــعر قــدمي اختلفــت عليــه العصــور, وتقلبــت بــه الــدهور, وجهــدت بــه 

ذا الكم ال, وليس معقــوًال أن يبــدأ األلسنة, و اختلفت به الطرائق حىت واصل إلينا 

  .157والتطور كامًال بل ال بدله من مراحل النموالشيئ  

  الشعر في العصر الجاهلي:

ـــة ديـــوان ا م لكـــان الشـــعر يف اجلاهلي عـــرب, واملصـــور آلمـــاهلم وآالمهـــم وحيـــا

م وأيــامهم و  م وأنســا ومشاهد الوجــود بيــنهم, أودعــوه وقــائهم ومفــاخرهم و أحســا

م و   .158تهميئأوصاف ب آثارهم وذكريا

فمن ناحة العصر اجلاهلي أن الشــعر كــان يلعــب الــدور الــذي تلعبــه الصــحف 

واجلرائــد يف وقتنــا احلاضــر. فكــان الشــعر ينشــر مفــاخر قبيلــة, ويهجــو اعــداءها ويرثــى 

                                                 
  .1/17م, 2000ه/1421, دارالبشائر, دمشق, 1خري الدين مشسي باشا, امنتخب من ديوان العرب, طبع 157
, مطبعـــة 1اجلـــاهلي, عـــىن بطبعـــه و نشـــره: حممـــود توفيـــق, طبـــعحممـــد عبـــداملنغم خفـــاجي, احليـــاة األدبيـــة يف العصـــر  158

  .165م, ص1949ه/1368حجازي, بالقاهرة, 
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. ولــذا كانــت القبيلــة مــن العــرب إذا نبــغ يشيد مبكانتها بــني القبائــل األخــرىموتاها, و 

ا وضعت األطفيها شاعر أتت القبائل ف ر كمــا عمة. واجتمع النساء يلعنب بــاملزاههنأ

يصــــنعون يف األعــــراس ويتباشــــر الرجــــال والولــــدان. ألنــــه محايــــة ألعراضــــهم وذب عــــن 

م وختليــد ملــآثرهم وإشــادة بــذكرهم, وكــانوا ال  يهنئــون إال بغــالم يولــد أوشــاعر أحســا

  .159نبغ فيهم أو فرس تنتجي

لقبيلـــة, ولســـان فوســـهم, إذكـــان صـــوت اروعـــة تـــأثريه يف نوكـــان لـــه ســـحره و 

مار, واملــدافع عــن األحســاب واألنســاب والشــرف, والنــاطق القوم, والذائد احلامي الذ

باحلجــــة, والــــداعي إىل اخلــــري. وكــــان الشــــعراء ذوي مكانــــة كبــــرية بيــــنهم, فهــــم الــــذين 

ضــى أيامهــا. وحســبك مــن مكانــة الشــعر جد القبيلــة, ويفخــرون جبالهلــا وماينطقون مب

العرب أنه ملا بعث النىب صلى اهللا عليه وســلم بــالقرآن املعجــز نظــه احملكــم تأليفــه عند 

وقــالوا يف النــيب شــاعر نــرتبص بــه  ،وأعجب قريشاً ما مسعوا منه قالوا: ما هذا إالســحر

الشــعر جــزل مــن كــالم العــرب, تقــام بــه اجملــالس, ’’ريــب املنــون. ويقــول األصــمعي: 

ونبــــغ يف الشــــعر كثــــري مــــن الشــــعراء ‘‘, ائمخســــوتســــتنتج بــــه احلــــوائج, وتشــــفي بــــه ال

  .160والشاعرات, مما خلدت ذكرهم كتب األدب والشعر و مصادر مها األوىل

                                                 
  .1/37, 1ابن رشيق, العمدة, مطبعة أمني هندية, مصر, طبع 159
  .165حممد عبداملنعم خصاجي, احلياة األدبية يف العصر اجلاهلي, ص 160
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زخــرف وال تكلــف, وباإلجيــاز  يتصف الشعر اجلاهلي بالصدق والبساطة, فال

وقلة املبالغة, وباجلزلة ومتانة األسلوب, وكثرة الغريب من األلفــاظ وخباصــة يف وصــف 

وصف احلروب والغزوات ويف الفخر واحلماسة والذود عــن القبيلــة, أمــا يف  اإلبل, ويف

النسيب فهو رقيق اللفظ سهل الرتكيب حىت ليحسبه الســامع مــن شــعر هــذا العصــر, 

. كمــا ميتــاز بــإطالق القــول 161وار يف شــعر امــرئ القــيسر احلكايــة واحلــو خباصــة شــع

 أبيــات القصــيدة, فاملعــاين بــنيدون العنايــة بتسلســل اخلــواطر فــال رابطــة, يف الغالــب, 

  .162ناثرة عقواخلاطر الوحدة جتمعهافيها مت

وكــــان العــــرب اجلــــاهليون يقيمــــون األســــواق للبيــــع والتســــوق فتقصــــدها وفــــود 

ملقارضــة بــالقول القبائــل مــن شــىت أحنــاء اجلزيــرة, وكــان اجتمــاعهم فيهــا يــدعوهم إىل ا

واملفــاخرة واملنــافرة, فكانــت هــذه األســواق ر, ورمبا دعاهم إىل املباهاة واملداولة ىف األم

مبثابـــة مـــؤمتر عـــام تـــدور فيـــه علـــى األلســـن اللهـــوات املختلفـــة للقبائـــل, فكـــان الشـــعراء 

ـــذبت ألفـــاظهم مـــن  اجلاهيـــة يتخـــريون أقـــرب اللهجـــات فهمـــاً وأكثرهـــا شـــيوعاً حـــىت 

                                                 
ذوالقروح جندح بــن حجــر الكنــدي, ولــد أثيــل  م) هو امللك الضليل545-497ه/ق80-هق130امرؤ القيس ( 161

املنبت كرمي األبوة واألمومة. فقــال الشــعر علــى حداثــة ســنه. وكــان جــزل األلفــاظ كثــري الغريــب جيــد الســبك ســريع اخلــاطر 
ــج املــذاهب احلدي ثــة بديع اخليال بليغ التشبيه وقد فتقت األسفار واألخطار واملخالطة قرحيته فاستنبط املعاين اجلديدة, و

 ).38-37(أمحد حسن الزيات, تاريخ األدب العريب, ص
  .1/19فريالدين مشسي باشا, املنتخب من ديوان العرب,  162
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خشـــونة البـــداوة, واضـــطراب املنطـــق, واخـــتالف الداللـــة فغـــدت هلجـــة قـــريش أفصـــح 

ا نزل القرآن الكرميالل   .163هجات, و

ـــا أشـــعارهم, فيتحلـــق النـــاس  وكـــان الشـــعراء يؤمـــون هـــذه األســـواق لينشـــدوا 

, وهــي قريــة علــى ثــالث مراحــل 164حــوهلم يســتمعون, وأشــهر هــذه األســواق عكــاظ

  .165من مكة بني خنلة والطائف, كانت تقام يف شهر ذي القعدة

  نموذج من الشعر الجاهلي:

  :166الذبياينقال النابغة 

  وليٍل أقاسية بطىِء الكواكب    كليين هلم يا أميمة ناصب

  تضاعف فيه احلزن من كل جانب    وصدر أراح الليل عاَزب مهه

  لوالده ليست بذات عقارب    علي لعمرو نعمة بعد نعمةٍ 

                                                 
  .1/19خريالدين مشسي باشا, املنتخب من ديوان العرب,  163
عكاظ: مكان فسيح منسبط يف واد, ذات خنل وماء وصخور, يسمي بعكاظ, وكانت تقام به سوق سنوية تســمي  164
كان للعرب يف ســوق عكــاظ قضــاة للشــعر أوحكــام يتحــاكم إلــيهم الشــعراء تضــرب علــيهم قبــاب محــر ‘‘. عكاظسوق ’’

من أرم, تكرمياً هلم فيتقدم منهم شاعر كل قبيلة, فيعرض عليهم جيد ما قاله من الشعر فما استجاره القضاة فهــو اجليــد 
؛ أبــوعلي 1/157, 1979, دارالشــورى, 1طبــع وما حكموا بضعفه فهو الركيك. (عرفــان حممــدحممود, أســواق العــرب,

 .2/165املرزوقي األصفهاين, األ.منة واألمكنة, صلح حبيدر آباد, الدكن, 
  .1/19خري الدين مشسي باشا, املنتخب من ديوان العرب,  165
لــذبياين م) زيــاد بــن معلويــة بــن ضــباب الــذبياين, العظفــاين, املضــري, ويعــرف النابغــة ا607ه/ق18النابغة الــذبياين ( 166

شــاعر جــاهلي, مــن أهــل العجــاز, كانــت تضــرب لــه قبــة مــن جلــد أمحــر بســوق عكــاظ فتقصــده الشــعراء فتعــرض عليــه 
  ).3/92؛ الزركلي, األعالم, 1/63أشعارها. له شعر كثري, مجع بعضه يف ديوان صغري (ابن رشيف, العمدة, 
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  كتائب من غسَّان غري أشائب     نصر إذ قيل قد غزتلت له باوثق

تعصا  ا باجليش حلق فوقهمإذا ما غزو      دي بعصائبئب طري 

  بأيديهم بيٌض رقاق املضارب    فهم يتساقون املنية بينهم  

نَّ فلوٌل من قراِع الكتائب  والغيب فيهم غري أن سيوفهم   ِ  

  من اجلود, واألحالم غري عوازب  هلم شيمٌة مل يعطها اهللا غريَهم  

م رقاق النعال     حييون بالرحيان يوم السباسب    طيٌب حجزا

  .167بة الزبوال حيسبون الشر ضر      الشر بعدهاخلري وال حيسبون  

  الشعر في العصر اإلسالم:

فلمــا اجتمعــت باإلســالم كلمــة العــرب وقــام هلــم بــه كيــان كأمــة, ســاروا حتــت   

جـــاور اجلزيـــرة مـــن اآلفـــاق, ويـــؤدون رســـالته إىل أمـــم  رايـــة القـــرآن جيملـــون نـــوره إىل مـــا

م يف ظلمــــات, فآمنــــت كرهــــاً برســــال تهم وهــــي التكــــاد تفقــــه ســــر تعــــيش مــــن طبقــــا

  .168العربية, وأمنت على نفسها بالطاعة لتظاهرهم ىف التفقه باللغة والدين

ومضـــى كثـــريون ينظمـــون يف هـــذا العصـــر ال مـــع األحـــداث, بـــل مـــع أنفســـهم   

فالشـــعر مل يتوقـــف ومل  .وقبـــائلهم مستضـــيئني إىل حـــد كبـــري باإلســـالم وهديـــه الكـــرمي

                                                 
ــــراهيم,  167 ــــذبياين, حتيقــــي: حممــــد أبوالفضــــل إب , طبعــــة دارالكتــــاب العــــريب, بــــريوت, وطبعــــة م1877ديــــوان النابغــــة ال

  .40دارالكفر, بدمشق, ص
  .478ابراهيم العريض, نظرات جديدة يف الفن الشعري, ص 168



- 58 - 
 

يتخلف يف هــذا العصــر, وهــذا طبيعــي ألن مــن عاشــوا فيــه كــانوا يعيشــون مــن قبلــه يف 

م وعــربوا بالشــعر عــن عــواطفهم ومشــاعرهم,  اجلاهليــة, وكــانوا قــد احنلــت عقــدة لســا

  .169فلما أمتَّ اهللا عليهم نعمة اإلسالم ظلوا يصطنعونه وينظمونه

ت مــع احليــاة اجلديــدة واختلفــت األغــراض, ئ اإلسالم تنوعــت احلاجــايبعد جم  

و طبيعـــي أن يتـــأثر الشـــعر و يتطـــور مـــع اجملتمـــع فتـــزود الشـــعراء باملعـــاين للتعبـــري عـــن 

, 171, كعب بــن زهــري170اجلديد. وظهر ذلك يف شعر املخضرمني: حسان بن ثابت

ــــا  دثة الــــيتحســــت, واســــتعملوا األلفــــاظ امل173, واحلطيئــــة172والنابغــــة اجلعــــدي جــــاء 

الصــالة والزكــاة واجلنــة واجلحــيم واملهــاجرين واألنصــار وغــري ذلــك كثــري. بيــد اإلسالم ك

                                                 
  .42, داراملعارف, قاهره, ص8الدكتور شوقي حنيف, تاريخ األدب العريب العصر اإلسالمي, طبع 169
رضــي اهللا عنــه. وكــان فحــًال مــن فحــول الشــعراء. فــأذن ) هو أبو الوليــد حســان بــن ثابــت األنصــاري 674حسان بن ثابت ( 170

نــيب صــلى اهللا عليــه وســلم حلســان بــن ثابــت أن يعارضــهم مبثــل قــوهلم فكــان يهجــوهم بــأقوال أشــد علــيهم مــن وقــع النبــل. ومــدح 
ف والرثاء واهلجــاء حممداً بقصائد غرياَء هي غاية يف احلسن. وحلسان يف اجلاهلية واإلسالم شعر كثري رائق يف املدح والفخر والوص

 ).149(رشيد يوسف عطاء اهللا, تاريخ األداب العربية, حتقيق: دكتور على جنيب َعطوي, ص
م) هو أبوعقبة كعب بن زهري بن أيب سلمى املزين, نشــأه أبــوه  علــى األدب واحلكمــة. 645ه/...26-كعب بن زهري (... 171

يف اإلسالم. نشأ كعب يف روضة الشعر وباحة القريض فرســخت فيــه فشبَّ فصيحاً شاعراً. وتوسل بأين بكر إىل الرسول. ودخل 
 ).108-107ملكته, وجتلت يف صغره شاعريته (امحد حسن الزيات, تاريخ األدب العريب, ص

النابغــة اجلعــدي: هــو أبــوليلى حســان بــن عبــداهللا العــدي العــامري أحــد القــدماء املعمــرين والشــعراء املخضــرمني ووصــاف اخليــل  172
كـــان النابغـــة اجلعـــدي شـــاعراً مطبوعـــاً يف اجلاهليـــة واإلســـالم, وهـــو أول مـــن ســـبق إىل الكنايـــة يف الشـــعر (الســـيد امحـــد   املشـــهورين.

 ).2/144اهلامشي, جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب, مؤسسة املعارف, بريوت, 

ف. شـــاعر خمضـــرم. ادرك م) جـــرول بـــن اوس بـــن مالـــك العبســـي, ويلقـــب باحلطيئـــة, وبـــه يعـــر 665ه/45احلطيئـــة ( 173
اجلاهليــة واإلســالم, فأســلم, مث ارتــد, وكــان هجــاًء صــراً, مل يكديســلم مــن لســانه احــد. مــن آثــاره: ديــوان شــعر (ابــوالفرج 

 ).2/110؛ الزركلي, األعالم, 202-2/152االصفهاين, األغاين, 
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أن أســلوب الشــعر بقــي علــى القوالــب القدميــة والطرائــق اجلاهليــة وإن أصــبح ديباجــة 

  .174وأغزر معين كما يف شعر حسان

ورمبــا جــاءت شــبهة إصــغار العــرب للشــعر يف صــدر اإلســالم وإعراضــهم عنــه   

والشعراء يتــبعهم الغــاوون ألــم تــر ’’اء يف قوله تعــايل: من مهامجة القرآن للشعر 

يهيمــون وأنهــم يقولــون مــاال يفعلــون إال الــذين آمنــوا  أنهــم فــي كــل واد

مــــــــا  وعملــــــــوا الصــــــــالحات وذكــــــــروا اهللا كثيــــــــر وانتصــــــــروا مــــــــن بعــــــــد

واضــع مــن نفــس هــذه اآليــات أن القــرآن الكــرمي إمنــا يهــاجم شــعراء  . و175‘‘ظلمــوا

يهجــون الرســول ويثبطــون عــن دعوتــه. فــالقرآن مل يهــاجم الشــعر املشركني الذين كانوا 

مـــن حيـــث هـــو شـــعر, وإمنـــا هـــاجم شـــعراً بعينـــه كـــان يـــؤذي اهللا ورســـوله, وهـــو نفســـه 

ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحاً خــري لــه مــن أن ميتلــئ ’’الذي قال فيه الرسول الكرمي: 

يســـمع  . أمـــا بعـــد ذلـــك فـــإن الرســـول كـــان يعجـــب بالشـــعر ويقـــول حـــني176‘‘شـــعراً 

                                                 
  .20-19خري الدين مشسي باشا, املنتخب من ديوان العرب, ص 174
  .227, 226, 225, 224سورة الشعراء,  175
امام أبواحلسن مسلم بــن احلجــاج القشــريي, صــحيح مســلم, املكتبــة اإلســالمية, اســتانبول, بــاب مــايقرأ مــن الكــالم,  176
, 2؛ أبوداؤد سليمان بن األشــعث بــن اســحاق بــن بشــري بــن شــداد بــن عمــرو األزدي, ســنن ايب داؤد, طبــع11/1341

  .5/197شعر, دارالكتب العلمية بريوت, باب ماجاء يف ال
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, وكــان 177‘‘إن مــن البيــان لســحراً وإن مــن الشــعر حلكمــاً أو حكمــاً ’’بعض روائعــه: 

حيــــض حســــان بــــن ثابــــت رضــــي اهللا عنــــه وغــــريه علــــى نظمــــه ويُِثيــــُبهم: وكــــان بعــــض 

خصومه يتخذه وسيلة إىل اسرتضائه وعفوه عنه, على حنو ما هو معروف عــن كعــب 

اإلســالم مث قــدم عليــه فأنشــده الميتــه بن زهري الذي أحفظه بأشعار خمتلفة ندد فيها ب

  .178املشهورة يطلب الصفح عن إساءته, فتهلل وجهه بشراً وخلع عليه بردته

واحلق أن اإلسالم مل يرد العرب عن الشــعر ونظمــه, وأن الرســول عليــه الســالم   

اختذه سالحاً ماضياً ضد خصومه من مشركي قريش وأعداء رسالته, إذ كان يــرى أن 

  .179أشد من وقع احلسام وقع نبله عليهم

وكـــان اخللفـــاء الراشـــدون مـــن بعـــده يرددونـــه دائمـــاً علـــى ألســـنتهم, كمـــا كـــان   

بأنــه كــان   180صحابته كثرياً ما يتناشــدونه يف املســجد. وقــد اشــتهر عمــر بــن اخلطــاب

كثـــرياً مـــا يســـأل وفـــود القبائـــل عـــن شـــعرائهم, وكـــانوا ينشـــدونه بعـــض أشـــعارهم وقـــد 

                                                 
؛ حممـــد 1564, رقـــم احلـــديث 6/118امـــام مالـــك, موطـــا, دارالكتـــب العلميـــة, بـــريوت, بـــاب يقـــرأ مـــن الكـــالم,  177

امساعيــل خبــاري, جــامع صــحيح البخــاري, مــرتجم: د.مصــطفى ديــب البغــا, دار ابــن كثــري, دمشــق, بــاب إن مــن البيــان 
 .5434, رقم احلديث 5/2176سحراً, 

  .15/142م, 1285ني األصبهاىن, األغاين, طبعة الساسى املغريب, والقاهره. بوالق, أبوالفرج على بن احلس 178
  .1/12ابن رشيق, العمدة,  179
م) عمــر بــن اخلطــاب بــن نفيــل القرشــي العــدوي, أبــوحفص: ثــاين اخللفــاء 644-584ه/23-هق40عمــر بــن اخلطــاب ( 180

احلــازم, وهــو أول مــن وضــع للعــرب التــاريخ اهلجــري, وكــانوا  الراشــدين, وأول مــن لقــب بــأمري املــؤمنني, الصــحايب اجلليــل, الشــجاع
, وصـــفة 217-1/187؛ والطـــربي 5/45يؤرخـــون بالوقـــائع. لقبـــه النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بالفـــاروق. (الزركلـــي, األعـــالم, 

 ).264, 2/111؛ واإلسالم واحضارة العربية, 1/38؛ وحلية األولياء, 1/101الصفوة 



- 61 - 
 

واليــه  181, ويقــال إنــه كتــب إىل أيب موســي األشــعريينشــدها هــو متعجبــاً مستحســنا

ُمــــر مــــن قبلــــك بــــتعلم الشــــعر فإنــــه يــــدل علــــى معــــايل األخــــالق : ’’182علــــى البصــــرة

  .183‘‘وصواب الرأي ومعرفة األنساب

وكـــل ذلـــك معنـــاه أن اإلســـالم مل يثـــبَّط عـــن الشـــعراء إال حـــني وقـــف معارضـــاً   

مضــى اخللفــاء الراشــدون  قــده. و نلدعوتــه, أمــا بعــد ذلــك فقــد كــان يرتضــيه ويستحســ

  .184اإلسالم احلنيف ينهون عن اهلجاء ويعاقبون فيه دىمهتدين 

  

  نموذج من الشعر اإلسالمي:

  ثابت رضي اهللا عنه يف اهلجاء أيب سفيان:قال حسان بن   

  مغلغلًة فقد بَرح اخلفاء    أال أبلغ أبا سفيان عين  

ا اإلماء    بأن سيفنا تركتك عبداً      وعبد الدار ساد

                                                 
م) عبــداهللا بــن قــيس بــن ســليم بــن حضــار ابــن حــرب, أبوموســى, 665-602ه/44-هق21(أبوموسي األشعري  181

مــا علــي ومعاويــة  من بــين األشــعر, مــن قحطــان: صــحايب, مــن الشــجعان الــوالة الفــاحتني, وأحــد احلكمــني اللــذين رضــي 
  ).4/114بعد حرب صفني. وكان أحس الصحابة صوتاً يف التالوة (الزركلي, األعالم, 

لبصرة األرض الغليظــة الــيت فيهــا حجــارة تقلــُع وَتقلــُع حــوافر الــدواب, ويقــال بصــرة الــألرض الغليظــة, وقيــل: البصرة: ا 182
 ). 1/430األرض الطيبة احلمراء (ياقوت احلموى, معجم البلدان, 

  .1/10ابن رشيق, العمدة,  183
  .45الدكتور, شوقي حنيف, تاريخ األدب العريب العصر اإلسالمي, ص 184
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  وعند اهللا يف ذاك اجلزاء    هجوت حممداً فأجبت عنه  

جوه ولست له بكفٍء؟     فشركما خلري كما الغداء    أ

  سباٌب أو قتال أو هجاء    لنا يف كل يوٍم من معدٍ   

  وحبري ال تكدره الدالء    لساين صارٌم العيب فيه  

  .1ءالعرض حممد منكم وق    فإن أيب و والديت وعرضي  

  األموي:الشعر في العصر 

, 186إىل الشــــام 185مث جــــاء العصــــر األمــــوي, وانتقلــــت اخلالفــــة مــــن احلجــــاز  

  وأخذ 

يســـتبعد اهلـــامشيني واألنصـــار عـــن احلكـــم وجعـــل احلجـــاز مقـــراً ألشـــرافهم  187معاويـــة

م فلجأ هؤالء إىل الدعة والراحة واملتعة, وكان احلجاز يزدهر أثناء احلــج فتأتيــه  وساد

                                                 
امــة وجنــد, حــدُّ احلجــاز مــن احلجــاز: احلــ 185 ِء أىل العــراق ملــن يريــد مكــة, ُمســي حاجــازاً ألنــه حجــز بــني  اجز مــابني َجبَـَلــي طــيِّ

امي (ياقوت احلموي, معجم البدان,    ).2/219معدن النقرة إىل املدينة, فنصف املدينة حجازي ونصفها 
م. وكــ 186 ــا متَجــُر العــرب ومــري ان اســم الشــام األول ســورى فاختصــرت العــرب مــن شــامني الشام: وهي بأرض فلسطني, وكان 

 ).3/312الشام وغلب على الصقع كله, وهذا مثل فلسطني و قنسرين و نصيبني وحوارين (ياقوت احلموي, معجم البدان, 
أميــة.  م) معاوية بن هشام بن عبدامللك ابن مروان, أبوشاكر: جد أمراء األنــدلس مــن بــين 737 -ه/...119-معاوية (... 187

؛ 1/154كـــان أنيبـــل أوالد أبيـــه: جـــواداً غازيـــاً ممـــدحاً. ويل الغـــزو مـــرات. وتـــويف يف حيـــاة أبيـــه (ابـــن العمـــاد, شـــذرات الـــذهب, 
  ).7/263الزركلي, األعالم, 
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هــن  , فكان الشعراء يتعرضون نساء الوفود و189منوالي 188الوفود من الشام والعراق

 يف اإلحــــرام يتغزلــــون مبحاســــنهن, وكــــان ذلـــــك, علــــى األغلــــب ال يضــــريهن, بـــــل إن

ــن. ومــن الشــعراءتعرضــن عمــداً هلــؤالء الشــعراء للتشــيبعضــهن كــن ي  1األحــوص ب 

  .4ودواوينهم غاصة بالتشبيب باحلسان أثناء احلج 3وابن الرقيات 2والعرجي

يــاة الدعــة والفــراغ انتشــرت جمــالس الغنــاء والطــرب يف بيــوت املوســرين وتبعــاً حل  

 7, وابــن ســريج6وابــن عائشــة 5وخباصة يف املدينة اليت قصدها املغنون والقيان كجميلــة

  .10وغريهم, وكثر شعراء الغزل للغناء 9و طويس 8ومعبد

-بــالفطرة واملوهبــة والســيطرة الكاملــة علــى اللغــة  -وقد حاول هؤالء الشــعراء   

مــن صــور مركبــة أو جمــاز مبتكــر أو جتربــة  -يف أغلبه -أن يعوضوا شعرهم عما يفتقده

متصــــل اتصــــاًال حقيقيــــاً بــــالعواطف اإلنســــانية, بــــالتفنن يف اســــتخدام األلفــــاظ وربــــط 

من اإليقــاع واجلــرس وإن كــان أغلبهــا مييــل بعضها ببعض على حنو يؤلف ألواناً خمتلفة 

  إىل النربة العالية. وقد أتاحت هلم تلك الفطرة اللغوية حساً دقيقاً بالتشابه والتقابل 

                                                 
ة العــراق: حملــة كبــرية عظيمــة مبدينــة إمخــيم مبصــر, فأمــا العــراق املشــهور فهــي بــالد. ومســي العــراق عراقــاً ألنــه علــى شــاطئ دجلــ 188

  ). 4/93والغرات مداً حىت يتصل بالبحر على طوله (ياقوت احلموي, معجم البلدان, 
اليمن: اليمن وما اشتمل عليه حدودها بني عمان إىل جنران مث يلتوي على حبرا لعرب إىل َعدَن إىل الشحر حىت جيتاز عمــان  189

  ).5/447فينقطع من بينونة (ياقوت احلموي, معجم البلدان, 
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قـــــب األحـــــوص حلـــــوص كـــــان يف كـــــان عبـــــداهللا بـــــن حممـــــد بـــــن ثابت,أوســـــى مـــــن األنصـــــار مـــــن أهـــــل املدينـــــة.وامنا لالألحوص:1

  لغزل.مثل ابن أيب ربية عاش للحب واعينيه,وهو 

ـــــــل يف مظـــــــاهر خمتلفـــــــة جـــــــديرة بالدراســـــــة ـــــــني احلـــــــروف واأللفـــــــاظ يتمث  والتكامـــــــل ب

  .11املستقصية

ويظهر من نصوص هذا العصر أن فريقاً من زهاده كانوا يلبسون املالبس             

 أكنــوا الكــرب’’اخلشــنة وخاصــة الصــوف وكــان ذلــك ال يعجــب احلســن, فكــان يقــول: 

م, وأظهـــروا التواضـــع  وكـــان يقـــرأ القـــرآن ويبكـــى حـــىت ينحـــدر ‘‘. يف لباســـهميف قلـــو

الدمع على حليته. وإمنا استطردنا كل هذا االســتطراد يف بيــان هــذه املوجــة الدينيــة مــن 

الزهــد و التقشــف والنســك والتعبــد, لنــدل يف وضــوح علــى أن شــعراء عصــر بــين أميــة 

ِحسِّــهم وشــعورهم, نبتوا يف جو جديد فيه روحية ومثالية, وفيه إميان بعامل آخــر فــوق 

م. ائية ُتَدبِّر هذا الكون, وتعنو هلا وجوه البشر ورقا   وأن هناك علة 

وهــذا كلــه طبــع نفســية كثــري مــن الشــعراء يف العصــر األمــوي بطوابــع جديــدة مل   

تكــن مألوفــة يف العصــر اجلــاهلي, عصــر الوثنيــة, لســبب بســيط وهــو أن الشــعر تعبــري 

 الـــنفس مـــن ظـــروف طبيعيـــة: ماديـــة أو روحيـــة الـــنفس, وهـــو يتـــأثر بكـــل مـــا يـــؤثر يف

ـــا, واستشـــعرت  معنويـــة. فالشـــعر األمـــوي كتـــب يف ظـــالل نفســـية جديـــدة آمنـــت بر
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حياة تقية صاحلة, فيها نسك وعبادة, وفيهــا تقــوى وزهــد. ولــيس معــىن ذلــك أن كــل 

الشــعراء كــانوا ناســكني زاهــدين, إمنــا معنــاه أن احليــاة الروحيــة اجلديــدة مل تنفصــل عــن 

ــا, وظهــر هــذا التطــور يف صــور ح م الفنيــة, بــل أثــرت يف كثــري مــن جوانبهــا وطور يــا

  خمتلفة.

ولكن ملا حصر األمويون اخلالفة فيهم يتوارثهــا األبنــاء عــن اآلبــاء عــادت روح   

ون القبائـــل باملنازعـــات ليبعـــدوهم عـــن الســـلطة لقبليـــة اجلاهليـــة وأخـــذ خلفـــاؤهم يلهـــا

ــم وليستقلوا بالسيادة, واصطنعوا  م وأغــدقوا علــيهم الصــالت, حــىت إ الشعراء لنصــر

قربوا األخطل النصراين بعد أن كان ناقماً عليهم وحرضوه على هجاء األنصار. وكثــر 

 ,شعر اهلجاء وبلغ أوجه بثالوث نقــائض جريــر والفــرزدق واألخطــل, وصــحب اهلجــاء

م الفخــر واملــديح, وغــدا الشــعراء يتنافســون يف التهافــت علــى أبــواب اخللفــ اء مبطــوال

م حىت صار الشعر وسيلة للتكسب.   ومبالغا

  نموذج الشعر في العصر األموي:

  قال الفرزدق:

  إذا كان امسي كنت حتت الصفائح    إذا ما العذارى قلن: عم فليتين

  أخذت العصا وأبيض لون املسائح      َدنون و أدنا هن يل أن رأينين
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  وغيور املشائححيب حديثي     فقد جعل املفروك, ال نام ليله

  رسوٌل سوى طرٍف من العني المح     وقد كنت مما أعرف الوحي ماله

  ا أنت آثار الظباء السوانح     وقلت لعمرٍو, إذ َمَررن: أقاطعٌ 

  ذعرت قلوب املرشقات املالئح     لِئن سكنت يب الوحش يوماً لطاملا

  رحليق عينيها قًذى غري بامحا           لقد علقت بالعبد زيٍد و رحيه

  وأختك لألدىن حِنني النوائح    ومن قبلها حنت عجوزك حنةً 

  بريئاً من احلمي صحيح اجلوانح            تبكي على زيد, ومل تلق مثله

ا يا ابن املراغة حرةٌ    سقتك بكفيها دماَء الذرارحِ       ولو أ

  له عرقاً يهمي بأخبث راشح      ولكنَّها مملوكٌة عاف أنفها

  .190علي, لرتتدن مين بناطحِ     روتلئن أنشدت يب أم غيالن أو 

  الشعر في العصر العباسي:

ســالمية, فقــد ترمجــت والعصر العباسي هو العصــر الــذهيب للحضــارة العربيــة اإل  

ــــه علــــوم األمــــ قافــــات املختلفــــة فنشــــأت ثقافــــة إســــالمية ثم الســــابقة, وتالقحــــت الفي

                                                 
م, 1987ه/1407, دارالكتــب العلميــة, بــريوت, 1دق, شرحه وضبطه وقدم له: األســتاذ علــي فــاعور, طبــعديوان فرز 1

  . 119-118ص
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ضـــارة الغربيـــة جديـــدة, عمـــت العـــامل أمجـــع, وكـــان هلـــا األثـــر الكبـــري, وال يـــزال, يف احل

  .191املعاصرة

ـــــذا الـــــرتف ’’   ـــــذا الـــــتالقح الفكـــــري والعقلـــــي, و وطبيعـــــي أن يتـــــأثر الشـــــعر 

احلضـــاري الـــذي كـــان يف قصـــور اخللفـــاء واألثريـــاء, وفشـــا يف النـــاس نـــزوع الـــنفس إىل 

اللهو واجملــون يف جمــالس األنــس والطــرب, فظهــر التجديــد يف األوزان اخلفيفــة والبحــور 

ءم مــع الغنــاء, واملعــاين اجلديــدة يف أغــراض احليــاة املســتحدثة, وخــرج القصرية اليت تتال

علــى طرائــق القــدامى وأبــدع خلقــاً جديــداً يف الشــعر  192زعــيم احملــدثني بشــار بــن بــرد

 193وطـــرق مواضـــيع صـــور فيهـــا حيـــاة اجملـــون واللهـــو وتعهـــر يف الغـــزل, وتبـــع أبونـــواس

ديع يف شـــعر مســـلم بـــن يتغـــزل باملـــذكر ويبـــدع يف وصـــف اخلمـــر والســـكر, وظهـــر البـــ

الـــذي اســـتكثر منـــه وبـــالغ فيـــه حـــىت غمضـــت  195, فهيـــأ بـــذلك أليب متـــام194الوليـــد

                                                 
  .1/22خري الدين مشسي باشا, املنتخب من ديوان العرب,  191
م) هــو بشــار بــن بــرد بــن يرجــوخ العقبلــي بــالوالء كنيتــه أبومعــاذ ولقبــه املرعــث ألنــه  784-714ه/167-95بشار بن بــرد ( 192

ولدبشــار أكمــه فمــا رأى الــدنيا قــط. ولســالمة شــعر بشــار وطالوتــه أولــع بــه شــبان البصــرة ‘‘. والرعثة القرط’’كان يف أذنيه رعثة, 
  ).250-3/135وخلعاؤها, وافنت به نساؤها, فكن يذهنب إليه, وينعمن حبديثه. ويتغنني بشعره (أبوالفرج األصفهاين, األغاين, 

م) هــو احلســن بــن هــانئ بــن عبــد األول احلكمــى, يكــىن بــأيب نــواس. كــان أبونــواس 815-762ه/199-145أبونــواس ( 193
ضليعاً يف اللغة رواياً للشعر واألخبار. ولقد بتدع يف الشعر أشياء أنكرها عليه العقالء, وأخذ عنه الشعراء, كاستهتاره ىف الفجور, 

 ).235-10/227واسرتساله يف اجملون (ابن كثري, البداية والنهاية, 
م) مسلم بن الوليد األنصاري, بالوالء, أبوالوليد, املعروف بصريح الغــواين, شــاعر 823-ه/...208-مسلم بن الوليد (... 194

وتبعه الشــعراء فيــه. وهــو مــن أهــل الكوفــة. نــزل بغــداد اتصــل بالفضــل بــن ســهل فــواله بريــد ‘‘ البديع’’غزل, هو أ,ل من أكثر من 
؛ 13/96؛ اخلطيــب البغــدادي, تــاريخ بغــداد 2/186تفــري بــردي, النجــوم الزاهــرة, جرجــان فاســتمر إىل أن مــات فيهــا. (ابــن 

 ).339الشعر والشعراء, ص
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بعض معانيه على غري القارئ املتمهل. هيــأت هــذه احليــاة إىل الشــعر احلكمــي فأبــدع 

  .196فيه أبومتام لسعة علمه وتنوع ثقافته

عامــاً بــني والولــع بالغلمــان كــان آفــة مــن آفــات هــذا العصــر, وهــذا الولــع كــان   

ــم, فقلمــا توجــد دار هلــو دون أن يكــون فيهــا ظــيب  الشعراء, وكانت دور اللهــو تعــج 

ــا أن مــا خلفــه العصــر  غريــر أو ظبيــة غريــرة بــل ظبــاء خمتلفــة, ولعلنــا ال نغلــو إذا زعمن

العباسي من الغزل الشاذ بالغلمان يعدل ما خلفه من الغــزل بــاجلواري والقيــان. وكــان 

, إمنــا يعــربون عــن زل مجيعــه ال يعــربون غالبــاً عــن عواطــف روحيــةالشــعراء يف هــذا الغــ

    .197ةلذائذ حسية مسف

لقــد كــان يف حيــاة اجملتمــع العباســي هلــو و تــرف, وكانــت حتفــه عقائــد الزنادقــة   

والــدهريني, ولكــن ذلــك إمنــا كــان يشــيع يف بعــض البيئــات و يف دور اجملانــة واخلالعــة. 

يتبعــون ســبيل الرشــاد, وكــان هنــاك الزهــاد و  أما بعد ذلك فقــد كانــت هنــاك كثــرة ممــن

                                                                                                                                            
م) هـــو حبيـــب بـــن أوس الطـــائي, منســـوب إىل طيـــئ القبيلـــة العربيـــة املشـــهورة, وكنيتـــه 845-788ه/231-172أبومتـــام ( 195

ا عرف. وعاض يف بيئة رفيعة, فلم يصحب غري اخللفاء واأل حراء. مل يرتك أبومتام باباً من الشــعر إالوجلــه. ووقــف معظــم أبومتام و
  ).95, 94, 92شعره على املدح. (بطرس البستاين, أدباء العرب يف األعصر العباسية, داراجليل, بريوت, ص

  .1/22خري الدين مشسي باشا, املنتخب من ديوان العرب,  196
  .7/193أبوالفرج األصبهاين, أغاين,  197
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األســواري وعمــرو بــن  199و موســى بــن ســيار ,198العبــاد مــن أمثــال عمــرو بــن عبيــد

, هــؤالء الــذين مــألوا العــراق بزهــدهم 202وصــاحل املــري 201والقاســم بــن حيــي 200فائــد

ما مـــــن  204وابـــــن حنبـــــل 203ومـــــواعظهم, وكـــــان هنـــــاك تالميـــــذ أيب حنيفـــــة و أضـــــرا

مية ومحلة احلديث, وكان هناك املعتزلة الــذين وهبــوا أنفســهم أصحاب الشريعة اإلسال

  .205للذود عن حياض اإلسالم والرد على املالحدة والزنادقة

  نموذج من الشعر العباسي:

                                                 
م) عمــرو بــن عبيــد بــن بــاب التيمــي بــالوالء, أبوعثمــان البصــري, شــيخ 761-699ه/144-80(عمرو بن عبيــد  198

املعتزلة يف عصره, ومفتيها, وأحد الزهاد املشهورين. واشتهر عمرو بعلمه وزهده وأخباره مع املنصــور العباســى وغــريه (ابــن 
  ).10/78؛ ابن كثري البداية والنهاية, 1/384خلكان وفيات األعيان, 

م) موســى بــن ســيار األســواري: أحــد القصــاص. مــن أهــل البصــرة. لــه 767-ه/...150-ى بــن ســيار األســوارى (...موســ 199
رواية ضعيفة للحــديث. ويقــال: كــان قــدرياً. قــال اجلــاحظ: كــان مــن أعاجيــب الــدنيا, فصــيحاً بافارســية كافعربيــة (اجلــاحظ, البيــان 

 ).6/120لسان امليزان, ؛ ابن حجر, 1/368والتبيني, حتقيق: عبدالسالم هارون, 
م) عمرو بن فائد, أبوعلى األسواري التميمي: معتزيل قدري, من القــراء القصــاص, 815-ه/...200-عمرو بن فائد (... 200

؛ ابــن 5/83كبــري (الزركلــي, األعــالم, ‘‘ تفســري’’من أهل البصرة. كان مرتوك احلــديث, لــيس بثقــة وال يكتــب حديثــه. وقيــل: لــه 
 ).4/382ن امليزان, حجر العسقالىن, لسا

 مل اجده.القاسم بن حيي: 201
 مل اجده.صاحل املري: 202
م) النعمان بن ثابت الكويف, التيمــي بــالوالء (ابوحنيفــة) فقيــه, جمتهــد, إمــام احلنفيــة, 767-699ه/150-80أبو حنيفة ( 203

علم يف العقائــد والنصــائح الــرد علــى القدريــة, ولد ونشأ بالكوفة, من آثاره: الفقه األكرب يف الكالم, املسند يف احلديث, العامل واملــت
  ).15, 2/12واملخارج يف الفقه رواية تلميذه أيب يوسف (ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة, 

م) هــو أبــو عبــداهللا أمحــد بــن حنبــل الشــيباين. ولــد ببغــداد و أقبــل مــن صــباه علــى العلــم و نــال فيــه 855ه/241ابــن حنبــل ( 204
مجع فيه مامل يتفق لغريه. وهــو مــن ‘‘ املسند’’حيفظ ألف ألف حديث وله يف هذا املعين مؤلف مساه  شهرة وبرع يف احلديث وكان

, 1أصحاب الشافعي وأخــص تالمذتــه (رشــيد يوســف عطــاء اهللا, تــاريخ اآلداب العربيــة, حتقيــق: دكتــور علــى جنيــب عطــوي, طبــع
  ).456م, ص1985ه/1405مؤسسة عزالدين, 

  .114, داراملعارف, مبصر, ص4مزاهيه يف الشعر العريب, طبع الدكتور شوقي ضيف, الفن و 205
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  قال بشار بن برد:

  فليس ما فات من أمر مبردودِ     يا صاحّيب دعا لومي وتفنيدي

  موجودمينع فذلك شيء غري     ما للفىت غُري ما أعطى اإلله وما

  حىت توفق منه للمراشيد    ر صعٌب إذا أخطأت وجهتهواالم

  إذ أزمع احلي وانصاعوا لتصعيد    فليت شعري على قيل الوشاة لنا

  والرمع جيرى على اخلدين واجليد    حيث استقلت وصدت التكلمنا

  206فما وأت يل وما جاءٌت مبوعود    قد كنت آمل من نعٍم مواعدها

    العصر الحديث: الشعر في
ضـــة واســـعة تأخـــذ بـــه مـــن    إذا ذهبنـــا نتعقـــب العشـــر العـــريب احلـــديث وجـــدنا 

. 207هم فيهــا البــاروديذه النهضــة شــعراء مصــر احلديثــة يقــودمجيع أطرافه, وقد بدأ ه

ا العامـــة ثـــورة علـــى القـــدمي, بـــل هـــي تتصـــل بـــه اتصـــاالً  ضـــة التعتـــرب يف صـــور وهـــي 

                                                 
ديـــوان بشـــار بـــن بـــرد, ناشـــره, ومقدمـــه وشـــارحه: العالمـــة الســـيد حممـــد الطـــاهر ابـــن عاشـــور, جلنـــة التـــأليف والرتمجـــة والنشـــر,  206

 .2/203م, 1954ه/1373القاهرة, 
حســين مــدير دنقلــه وبربــر علــى عهــد م) هــو ابــن حســن بــك 1904-1839ه/1321-1254حممــود ســاقي البــارودي ( 207

حممــد علــي باشــا. ولــد بالقــاهرة وُشــَبَل يف نعمــة أبيــه. فللبــارودي كــل الفضــل يف إحيــاء الشــعر و جتديــده. ماكــان البــارودي مبتكــر 
(أمحد حسن ‘‘ ديوان شعر’’و ‘‘ خمتارات البارودي’’معان وال مبتدع أساليب, ولكنه كان رائض فواف وصائغ قريض. له كتاب 

  ).464, 463م, ص2005ه/1426, داراملعرفة, بريوت, لبنان, 9لزيات, تاريخ األدب العريب, طبعا
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العصـــر  رونقـــه الـــذي نعرفـــه يف شـــديداً, إذ نـــرى الشـــعراء يعـــودون بالشـــعر العـــريب إىل

  .208العباسي

دون األســــاليب راء يف أواخــــر القــــرن التاســــع عشــــر يقلــــوقــــد بــــدأ بعــــض الشــــع  

اإلفرجنيــة مــن حيــث الوصــف ورققــت الرتبيــة العلميــة احلديثــة شــعورهم واطلعــتهم علــى 

آفاق مل يكن يعرفها أسالفهم, من معرفة بنفس اإلنسان وعواطفه وقواه, والنفــوذ إىل 

القلـــب اإلنســـاين, فكـــانوا أقـــدر مـــن أســـالفهم علـــى حتليـــل العواطـــف, وجيـــب  أســـرار

ـــا ســـهلت متـــازج الثقافـــات  أالننســـى مـــا لتـــوافر أســـباب النقـــل مـــن أثـــر يف الشـــعر, فإ

    .209واالطالع على لغات العامل املتمدن وآدابه

وقــــد حتــــرر الشــــعراء اجملــــددون يف هــــذه الفــــرتة مــــن القيــــود القدميــــة مــــن حيــــث   

قصـــائد, فأصــبحوا يطرقـــون املوضــوع رأســـا. ومــن حيـــث الصــنعة واجلنـــاس اســتهالل ال

فأصــبحوا يعنــون بــاملعىن أكثــر مــن عنــايتهم بــاللفظ, ويعنــون بوحــدة املوضــوع فريمــون 

م إىل غـــــرض معـــــني ال يتعدونـــــه وتتعـــــاون أجـــــزاء القصـــــيدة علـــــى تأديتـــــه,  يف قصـــــيد

, ومــن مدينــة, فتنــاولوا واهتمــوا باملوضــوعات املســتمدة مــن اجملتمــع الــذي يعيشــون فيــه

أحـــوال جمـــتمعهم بالوصــــف والنقـــد وأحســـنوا يف وصــــف العواطـــف وتشـــرحيها, وعنــــوا 
                                                 

  .513الدكتور شوقي ضيف, الفن ومذاهبه يف الشعر العريب, ص 208
كتبـــة العربيـــة, م, امل1988, 2, طبـــع1984, 1الـــدكتور قاضـــي حممـــد مبـــارك, املقـــاالت األدبيـــة واإلســـالمية, طبـــع 209

  .116بشاور, ص



- 72 - 
 

بوصف احلقيقة كما هي دون مبالغــة, ووصــفوا املبــاين والعــادات واألخــالق, حمبــني أو 

منتقدين, وكان موضوع املرأة وما حيب أن يكون هلا مــن مركــز اجتمــاعي ممــا يشــغلهم 

  .210وحيرك شاعريتهم

فـــإن حركـــة التجديـــد والنهضـــة عنـــدنا وخاصـــة يف أواخـــر القـــرن املاضـــي وأوائـــل   

هذا القرن مل تكن واسعة, بل كانت ضيقة تعتمد أكثر ما تعتمــد علــى إحيــاء القــدمي 

وبعثــه, فهــي حركــة بعــث وإيقــاظ, ورجــوع بالشــعر إىل تعبــريه القــدمي, ولعلــه مــن أجــل 

تــه كثــرياً عــن الصــورة القدميــة, فقــد ذلك مل ختتلف صورة الشــعر عنــد البــارودي وتالمذ

اســــتمدوا أفكــــارهم وأخيلــــتهم ومعــــانيهم مــــن القــــدماء, إذ ذهبــــوا يســــتنون مبنــــاهجهم 

وحيتـــذون علـــى أمثلـــتهم, ومـــن يرجـــع إىل ديـــوان البـــارودي جيـــده يقلـــد مجيـــع الشـــعراء 

العباسيني واجلــاهلني واإلســالميني, فهــو يعــارض النابغــة و أبــا نــواس والبحــرتي واملتنــيب 

  .211وأبا العالء

وتبعـــه إمساعيـــل صـــربي الـــذي ترســـم طريقـــة البحـــرتي مـــن حيـــث ختـــري األلفـــاظ   

ذات اجلـــرس املوســـيقي, ونظـــم املقطعـــات الوجدانيـــة معـــرباً عمـــا حيســـه طبعـــه الســـليم 
                                                 

  .513كتور شوقي ضيف, الفن ومذاهبه يف الشعر العريب, صالد  210
ولد هذا الشاعر الفنان ودرج على ضفاف النيــل, وشــب ه) 1341-1270م/1933-1854إمساعيل صربي ( 211

يف عهــد إمساعيــل عهــد احلضــارة والعمــارة واألدب. قــد رزقــه اهللا أذنــاً موســيقية وذوقــاً ســليماً وطبيعــة ناقــدة, فصــاغه مــن 
تخـــرية, واملعـــاين املبتكـــرة. وكـــان يـــنظم املعـــىن الـــذي يعـــرض لـــه يف بيتـــني عـــادة إىل أربعـــة إىل ســـتة (أمحـــد حســـن األلفـــاظ امل

  ).367, 366الزيات, تاريخ األدب العريب, ص
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وذوقه املرهف وكان يــردد النظــر يف شــعره وينقحــه ليســتقيم لــه رقــة يف اللفــظ وفصــاحة 

  .212يف األسلوب

ب للمتنيب وكان ظهوره يف هذا العصر كظهور املتنــيب فأعج 213مث جاء شوقي  

يف عصــــره, ويشــــبه النقــــاد شــــعره بشــــعره مــــن حيــــث الطبــــع الســــليم واحلــــس الصــــادق 

والذوق املرهف ويف التعبري عن نوازع النفس وأهوائها وحسن الوصف والتصوير وكــان 

شــــعر لــــه البيــــت النــــادر الســــائر يف احلكــــم كمــــا كــــان للمتنــــيب. ولشــــوقي الســــبق يف ال

مصــري كلوبــاتره, وجمنــون ليلــي وقمبيــز و عنــرتة وعلــى ’’التمثيلي يف رواياتــه املشــهورة: 

  .214‘‘الكبري والست هدى

  نموذج الشعر في العصر الحديث:
  قال الشوقي:

  وعظم السفح من سيناء, واحلرما    ياراكب الريح, حي النيل واهلرما

                                                 
  .26-1/25خري الدين مشسي باشا, املنتخب من ديوان العرب,  212
ــا. أمــا أصــله م) ولــد أمحــد شــوقي بــن أمحــد شــوقى 1932-1868ه/1350-1284شــوقي ( 213 بالقــاهرة ونشــأ 

فقد مسع أباه يرده إىل األكراد فالعرب. كان شوقى ينقل شعره عن طبع دقيق, وحــس صــادق, وذوق ســليم, وروح قــوي, 
ولــه ‘‘. أســواق الــذهب’’ولشــوقي نثــر مســجوع ال خيتلــف عــن الشــعر إال يف الــوزن, مجــع طائفــة كبــرية منــه يف كتــاب مســاه 

: اليــــاس, وورقــــة اآلس, وأمــــرية األنــــدلس (أمحــــد حســــن الزيــــات, تــــاريخ األدب العــــريب, مــــن النثــــر املرســــل قصــــص منهــــا
 ).370-369ص

  .1/26خري الدين مشسي باشا, املنتخب من ديوان العرب,  214
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ا    قممــــــــــــفكــــــــــــان أثبــــــــــــت مــــــــــــن أطــــــــــــواده       ان بهوقف على أثر مرَّ الزم

  موسى رضيعاً, وعيسى الظهر منفطما     جناحك يف األرض اليت محلت واخفض

  وبينت للعباد السيف والقلما    وأخرجت حكمة األجيال خالدةً 

  مطيهم من ملوك األرض واخلدما      ت مبلوك طاملا اختذواوشرف

  به, وميشي عليه الدهر حمتشما      هذا فضاٌء تلٌم الريح خاشعةً 

.215علـــى ســـوى الطـــائر امليمـــون ماقـــدما      طالعني به فمرحباً بكما من

    

    
   

                                                 
  .1/215أمحد شوقي, الشوقيات, دارالكتاب العريب, بريوت, لبنان,  215
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أهمية االستشهاد بالشعر 
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ــــة بأفصــــح الرتاكيــــب وأبلغهــــا،  ــــيت أمــــدت العربي يعــــد الشــــعر أحــــد املصــــادر ال

وأحســن األســاليب وأجــزل املعــاين، وأثــره الواضــح يف ترســيخ أصــول العربيــة وقواعــدها 

هيَّــأ هلــا مــادة واســعة يف ســبيل تأصــيل مفــردات اللغــة، وبيــان  وضــبط أقيســتها، فلقــد

ا. وقــد عــين بــه علمــاء العربيــة خدمــة للقــرآن الكــرمي،   نســيج تركيبهــا وأوجــه اســتعماال

فقــد أُنــزل القــرآن الكــرمي بلســاٍن عــريبٍّ مبــني، ودارت حــول هــذا الكتــاب اجمليــد العلــوم 

الغــة. واعتمــدت هــذه العلــوم يف اِالســالمية مــن تفســري ولغــة وحنــو وصــرف وبيــان وب

تأسيسها وإنشائها على كالم العرب مــن نثــر وشــعر، ومــن اســتقرائه ُوجــد علــم النحــو 

وعلم الصرف وعلم اللغة، وكان الشعر العرّيب احملتّج به من أخطر ُأســس هــذه العلــوم 

شــأناً وأكثرهـــا دورانـــاً علـــى االَلســـنة ويف بطـــون الكتـــب، وكـــان لـــه قبـــل اإلســـالم منزلـــة 

امية لـــدى القبائـــل العربيـــة، كمـــا كـــان للشـــعراء مرتبـــة رفيعـــة.  فجعلـــه مـــن تصـــدى ســـ

لتفسري القرآن الكرمي عونًا له على فـَْهم ُمْعِضالت القرآن، والوصول إىل معانيه، ومــن 

ــــا صــــار الشــــعر وســــلية ذات شــــأن، أصــــبحت تســــاهم مســــامهة فاعلــــة يف تفســــري  هن

  216القرآن، وخدمة جوانبه املتعددة.

ــا علــى غريــب القــرآن ومفرداتــه وبيانــه، ولعل العن اية بلغة الشــعر واالستشــهاد 

ليســت مســألة طارئــة علــى احليــاة العلميــة يف عصــر التــابعني، وإمنــا كانــت هــذه العنايــة 
                                                 

216 www.islamonline.net 
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روايــة عــن اخلليفــة  217مألوفــة عنــد الصــحابة رضــوان اهللا علــيهم؛ فقــد أورد الزخمشــري

ــــه، حيــــث ســــأل وهــــو علــــى امل ــــه تعــــاىل الراشــــد عمــــر رضــــي اهللا عن أَْو ﴿نــــرب عــــن قول

، فقام إليه شيخ من هــذيل فقــال : هــذه لغتنــا ، التخــوُّف 218﴾يَْأُخَذُهْم َعَلى َختَوُّفٍ 

أشــــعارها ؟ قــــال: نعــــم، قــــال التــــنقُّص. فســــأله عمــــر: هــــل تعــــرف العــــرب ذلــــك يف 

    :الشاعر

َعة السَّ      َختَوَّف الرَّْحُل منا تاِمًكا َقرًِدا   219 ِفنُ كما ختوََّف عوَد النَّبـْ
  فقال عمر : أيها الناس، عليكم بديوانكم ال يضلُّ . فقالوا : وما ديواننا ؟ 

  220.قال : شعر اجلاهلية فإن فيه تفسري كتابكم

ــُر األمــة ابــن عبــاس رضــي اهللا عنــه يف ميــدان االستشــهاد بالشــعر  221وقــام َحبـْ

ِفــُد إليــه على غريب القرآن جبهد متميز، وكان له جمالس واسعة تعقد هلــذا الغــرض، ويَ 

                                                 
حممـــود بـــن عمـــر بـــن حممـــد بـــن أمحـــد اخلـــوارزمي الزخمشـــري, جـــار اهللا, أبـــو م) 1144-1075هــــ/538-467الزخمشـــري ( 217

القاسم: من أئمة العلم بالدين والتفسري واللغة واآلداب. ولد يف زخمشر. من آثاره: الكشاف, أساس البالغة, املفصل, املقامات, 
؛ مفتــــــاح 6/4الــــــذهيب, لســــــان امليــــــزان, اجلبــــــال واألمكنــــــة وامليــــــاه, املقدمــــــة, الفــــــائق, املستقصــــــى, نوابــــــع الكلــــــم وغــــــري ذلــــــك. [

 ]1/431السعادة,
 47النحل: سورة  218
ـــذيب اللغـــة, 9/101؛ ولســـان العـــرب, 405البيـــت مـــن البســـيط, وهـــو البـــن مقبـــل يف ملحـــق ديوانـــه, ص 219 , 7/594؛ 
 1917؛ ولذي الرمة يف ملحق ديوانه, ص13/4
 2/411الزخمشري, الكشاف, دار املعرفة, بريوت,  220
م) عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب القرشي, اهلامشي عامل, فقيه, صــحايب, ولــد 687-619هـ/68-ق.هـ 3(ابن عباس  221

ا. ينسب إليه تفسري القرآن,  ا, والزم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وروي عنه األحاديث. وسكن الطائف وتويف  مبكة ونشأ 
وسى. [حافظ أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغــدادي, تــاريخ بغــداد أو ومسند يف احلديث, وفتاوى مجعها أبو بكر حممد بن م

 ]175, 1/173لبنان,  -مدينة السالم, دار الكتاب العريب, بريوت
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النــــاس مــــن كــــل حــــدب وصــــوب ، وكــــان يقــــول: "إذا ســــألتموين عــــن غريــــب القــــرآن 

فالتمســوه يف الشــعر؛ فــإن الشــعر ديــوان العــرب، فــإذا خفــي علينــا احلــرف مــن القــرآن 

ا فالتمسنا معرفة ذلك منه"   222.الذي أنزله اهللا بلغة العرب رجعنا إىل ديوا

قــط َأْمجَــَع لكــل خــري مــن جملــس  : " ما رأيــت جملًســا 223وقال عمرو بن دينار

  224ابن عباس للحالل واحلرام وتفسري القرآن والعربية والشعر ".

وحتــتفظ مصــنفات علــوم القــرآن حبــوار علمــي مطــوٍل جــرى بــني أحــد زعمــاء  

"، وابـــن عبـــاس رضـــي اهللا عنـــه، فقـــد قـــال نـــافع  225اخلـــوارج وهـــو "نـــافع بـــن األزرق

الـــذي جيـــرتئ علـــى تفســـري القـــرآن،  : "قـــم بنـــا إىل هـــذا226لصـــاحبه جنـــدة بـــن عـــومير

                                                 
أمحــد بــن علــي القلقشــندي, صــحب األعشــى يف صــناعة اإلنشــاء, شــرحه وعلّــق عليــه وقابــل نصوصــه: حممــد حســني  222

 33م1م, 1987هـ/1407بنان, ل-, دار الكتب العلمية, بريوت1مشس الدين, ط
م) عمــرو بــن دينــار اجلمعحــي بــالوالء, أبــو حممــد األثــرم: فقيــه, كــان 743-666هـــ/126-46عمــرو بــن دينــار: ( 223

مفــيت أهــل مكــة. فارســي األصــل, مــن األبنــاء. مولــده بصــنعاء, ووفاتــه مبكــة. لــه مخســمائة حــديث. [احلــافظ املــؤرخ مشــس 
, تــاريخ اإلســالم ووفيــات املشــاهري واألعــالم, حتقيــق: الــدكتور عمــر عبــد الســالم, الدين حممد بن أمحد بــن عثمــان الــذهيب

 ]5/114م, 1993هـ/1413, دار الكتاب العريب, لبنان, 1ط
, دار الفكـــر, 1ابـــن منظـــور, خمتصـــر تـــاريخ بغـــداد, دمشـــق, حتقيـــق: أمحـــد رابـــت محّـــوش, حممـــد نـــاجي العمـــر, ط 224

 4/241م, 1985هـ/1405
م) نــافع بــن األزرق بــن قــيس احلنفــي, البكــري, الــوائلي, احلــروري, أبــو 685-000هـــ/65-000نــافع األزرق: ( 225

راشــد: رأس األزارقــة, وإليــه نســبتهم. مــن أهــل البصــرة. كــان "نــافع" جبــاراً فتاكــاً. قاتلــه املهلــب بــن أيب صــفرة. وقتــل يــوم 
 ]6/144"دوالب" على مقربة من األهواز. [الذهيب, لسان امليزان, 

  جندة احلروريجندة بن عومير: اختلف يف امسه قيل:  226
  م) 688 - 656هـ =  69 - 36(

جنــدة بــن عــامر احلــروري احلنفــي، مــن بــين حنيفــة، مــن بكــر بــن وائــل: رأس الفرقــة " النجديــة " نســبة إليــه، مــن احلروريــة، 
ا بالنجدات. من كبار أصحاب الثورات يف صدر االسالم.  ]10-8/9كلي, [األعالم, للزر  ويعرف أصحا
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والفتيا مبا ال ِعْلَم له به"  فقاما إليه فقاال: "نريد أن نسألك عن أشياء من كتــاب اهللا 

ــره لنــا، وتأتينــا مبصــداقه مــن كــالم العــرب، فــإن اهللا عــز وجــل إمنــا أنــزل  عــز وجــل فتفسِّ

  القرآن بلسان عريب مبني". 

ــا بــدا لكمــا جتــدا علمــه عنــدي  :" َســالينمــاقال ابن عبــاس رضــي اهللا عنه  عمَّ

  حاضرًا إن شاء اهللا" . 

َعــِن اْلَيِمــِني َوَعــِن ﴿فقال نافع : يا ابن عباس أخربنا عن قــول اهللا عــز وجــل:  

    227﴾الشَِّماِل ِعزِينَ 

  قال: "عزين: حلق الرفاق".  

  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 

  يقول:  228قال: نعم أما مسعت عبيد بن األبرص 

  229يكونوا حول ِمْنربه عزينا    يـُْهَرعون إليه حىتفجاءوا 

                                                 
 37املعارج: سورة  227
م) عبيــد بــن األبــرص بــن عــوف بــن جشــم األســدي, عــن مضــر, 600-000ق.هـــ/25-000عبيد بــن األبــرص ( 228

أبــو زيــاد: شــاعر, مــن دهــاة اجلاهليــة وحكمائهــا. وهــو أحــد أصــحاب "اجلمهــرات" املعــدودة طبقــة ثانيــة عــن املعلقــات. 
 ]84ات. وله "ديوان شعر". [ابن قتيبة, الشعر والشعراء, صعاصر امرأ القيس, وله معه مناظرات ومناقض

 مل اجده. 229
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ــــافع : يــــا ابــــن عبــــاس أخــــربين عــــن قــــول اهللا عــــز وجــــل  ــــِه ﴿قــــال ن ــــوا ِإلَْي َوابـْتَـُغ

  .230﴾اْلَوِسيَلةَ 

  قال : الوسيلة : احلاجة.  

  قال : أوتعرف العرب ذلك ؟  

  وهو يقول :  231قال : نعم أما مسعت عنرتة العبسي 

  232إن يأخذوك تكحَّلي وَختَضَّيب… يلٌة إنَّ الرجاَل هلم إليك وس

ـــر ويستشـــهد علـــى تفســـريه ببيـــت مـــن  وميضـــي نـــافع يســـأل، وابـــن عبـــاس يـَُفسِّ

  233.الشعر يف مئتني ومخسني موضًعا من القرآن

وبـــــذلك ميكننـــــا أن نـَُعـــــدَّ تفســـــري ابـــــن عبـــــاس للقـــــرآن علـــــى هـــــذا النحـــــو نـــــواًة 

مــن ميــادين اللغــة بالبحــث عــن للمعاجم العربيــة، فقــد بــدأت الدراســة يف هــذا امليــدان 

                                                 
 35املائدة:  230
م) هـــو أبـــو املغلَّـــس عنـــرتة بـــن عمـــرو بـــن شـــداد العبســـي, جنلـــه أب 615-000ق.هــــ/28-000عنـــرتة العبســـي ( 231

م يف أبنــاء شــريف وأم حبشــية تــدعى زُبَيَبــة, فهــو مــن هجنــاء العــرب وأغــربتهم, فــانتفى منــه أبــوه منــذ والدتــه  علــى عــادا
اإلمــاء. قــاد عنــرتة كائــب عــبس يف حــرب داحــس والغــرباء فأحســن القيــادة. وبلــغ أوج الســيادة. جتــد لشــعره حــالوة الغــزل 

 ]46-45ومتانة الفخر. [أمحد حسن الزيات,تاريخ األدب العريب, ص
؛ وخلــزز بــن لــوان السدوســي 273البيت من الكامل, وهو لعنرتة بن شداد يف ديوانه, ص 232

 ]12/584يف لسان العرب, 
م, ســهيل 1980هـــ/1400, 2م, ط1974هـــ/1394, 1جــالل الــدين الســيوطي, اإلتقــان يف علــوم القــرآن, ط 233

 2/67اكيدمى, الهور, باكستان, 
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معــاين األلفــاظ الغريبــة يف القــرآن الكــرمي. وبــذلك تكــون دراســة القــرآن الكــرمي والرغبــة 

  234يف تفسري غريبه وفهم مقاصده سبًبا رئيًسا من أسباب العناية بالشعر العريب.

ومــع مــرور األيــام تزايــدت احلاجــة إىل هــذا االجتــاه، وتــابع هــذا املنحــى علمــاء  

والتفســـري، وال غرابـــة أن حتفـــل كتـــب إعـــراب القـــرآن وتفســـريه مبـــادة غزيـــرة مـــن  العربيـــة

الشـــعر العـــريب الفصـــيح، فقـــد جتـــاوزت الشـــواهد الشـــعرية يف كـــل مـــن تفســـري "البحـــر 

  احمليط" و"جامع القرطيب" و"الدر املصون" مثًال أكثر من مخسة آالف بيت. 

ــــه تعاىل: ــــِه ﴿ففــــي قول ــــَماِء ِفي ــــَن السَّ ــــْرقٌ َكَصــــيٍِّب ِم ــــٌد َوبـَ ، 235﴾ظُُلَمــــاٌت َوَرْع

يف "البحـــــر احملـــــيط" بقـــــول الشـــــاعر مســـــتدًال علـــــى كلمـــــة  236يستشـــــهد أبـــــو حيـــــان

  237.(صّيب)

  

  238داين النواحي مسبل هاطل    حىت عفاها صيب ودقه

                                                 
234 www.islamonline.net 
  19 البقرة:سورة  235
حممد بــن يوســف بــن علــى بــن يوســف ابــن حيــان  م) 1344 - 1256هـ =  745 - 654( أبو حيان النحوي 236

الغرنـــاطي األندلســـي اجليـــاىن، النفـــزي، أثـــري الـــدين، أبـــو حيـــان: مـــن كبـــار العلمـــاء بالعربيـــة والتفســـري واحلـــديث والـــرتاجم 
نــدلس), (لســان الفــرس), وغــري ذلــك. [الزركلــي, , (طبقــات حنــاة األمــن كتبــه (البحــر احملــيط) و (جمــاين العصــر). واللغــات

  ]7/152األعالم, 
أبــو حيــان حممــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان الغرنــاطي, البحــر احملــيط, دار الكتــب العلميــة, بــريوت,  237

 1/94م, 2001
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: 241بقــول الشــاعر 240يستدل القرطيب 239ويف قوله تعاىل ﴿اْشُدْد ِبِه أَْزرِي﴾

               242أخو الفقر من ضــاقت عليــه مذاهبــه أنه                شددت به أزري وأيقنت 

انظـــروا إىل هـــذه الكلمـــات القرآنيـــة الـــيت فّســـرها املفســـرون ببيـــت مـــن تلـــك اللغـــة الـــيت  

كانــــت ســــائدة وشــــائعة أثنــــاء نــــزول القــــرآن الكــــرمي وكــــان العــــرب يســــتخدمون هــــذه 

الكلمـــات بـــاملعىن املقصـــور يف اآليـــات أو الكلمـــات القرآنيـــة فتفســـري هـــذه الكلمـــات 

خاصــة الــذين لــيس هلــم عالقــة مباشــرة بدون ذكر األبيات جعلت القاري يف صعوبة و 

ذه اللغة الكرمية. واستمّرت شواهد الشعر جتري يف ما ألِّــف حــول القــرآن الكــرمي يف 

القــرون التاليــة يف كتــب معــاين القــرآن وجمــازه وبيانــه وإعرابــه وتفســريه, وكثــر اســتخراج 

                                                                                                                                            
 مل اجده. 238
 31سورة طه:  239
األنصاري اخلزرجي األندلسي, أبــو م) حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح 1273-000هـ/671-000القرطيب ( 240

عبــد اهللا, القــرطيب: مــن كبــار املفســرين, صــاحل متعبــد, مــن أهــل قرطبــة. رحــل إىل الشــرق واســتقر مبنيــة ابــن خصــري, وتــويف 
فيها. من كتبه: اجلامع ألحكام القرآن, يعرف بتفسري القرطيب, والتذكار يف أفضل األذكار وغري ذلك. [الشيخ أمحــد بــن 

مساين, نفح الطيب من غصن األنــدلس الرطيــب, حققــه وضــبط غرائبــه وعلــق حواشــيه: حممــد حمــي الــدين عبــد املقري التل
 ]1/428احلميد, دار الكتاب العريب, بريوت, 

أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد األنصــاري, القــرطيب, (تفســري القــرطيب)  اجلــامع ألحكــام القــرآن, دار الكتــاب العــريب,  241
 11/193, م1967هـ/1387القاهرة, 

 مل اجده. 242
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حممــد العلمــاء هلــذه الشــواهد مــن ديــوان العــرب وتضــّخم عــددها, حــىت كــان أبــو بكــر 

  244حيفظ ثالمثائة ألف شاهد على ألفاظ القرآن. 243بن القاسم ابن األنباري

كمــــا اســــتخدم املفســــرون أشــــعار العــــرب لالستشــــهاد لكلمــــة غريبــــة, فهكــــذا 

استفاد منه النحويون يف كتبهم وال ميكــن إحاطــة ذلــك, ولــذا نكتفــي بــبعض النمــاذج 

  حيث استخدم شاهداً للمسائل النحوية منها:

  بازٌل عامني حديث سّين     رب الَعواُن مّين ما تنقم احل

  245ِلمثل هذا ولدتين أمي

والشــاهد: فيــه "بــازل": حــديث يــروى علــى الرفــع كمــا تقــدم, وعلــى النصــب 

  على أنه حال من ياء التكلم, وعلى اجلّر على أنه بدٌل من الياء يف (مين).

  

                                                 
م) هو كمال الدين أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد األنبــاري. ُولــد باألنبــار وســكن 597هـ/1200ابن األنباري ( 243

بغــداد مــن صــباه وتفقــه علــى املــذهب الشــافعي باملدرســة النظاميــة وتصــّدر القــراء النحــو فيهــا. ولــه مــن التصــانيف: كتــاب 
كتاب أسرار العربية, وغري ذلك. [رشيد يوسف عطاء اهللا, تاريخ اآلداب العربيــة, حتقيــق:   طبقات األدباء, كتاب امليزان,
 ]1/427م, 1985هـ/1405, مؤسسة عز الدين, بريوت, 1دكتور علي جنيب َعطوي, ط

244                       
؛ تــــاج 12/590ديــــوان علــــي بــــن أيب طالــــب, مجعــــه: نعــــيم زرزور, دار الكتــــب العلميــــة, بــــريوت؛ لســــان العــــرب,  245

 ؛ 21/31العروس, 
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يف ويف الرجــــــز شــــــاهدان هــــــو جمــــــيء املــــــيم يف قافيــــــة النــــــون لتقــــــارب احلــــــرفني 

  246النطق.

    247هدير بكاء محامات هلن    أمل تسمعى أي عبد يف رونق الضحى

  الشاهد فيه "أي عبد" حيث جاءت (أي) لنداء البعيد والقريب واملتوسط.

م   248نعم، وفريق: ليمن اهللا ما ندرى     فقال فريق القوم ملا نشد

مــزة "أميــن" مهــزة وصــل الوالشــاهد فيــه قولــه: "أ مهــزة  ميــن اهللا" حيــث جــاءت 

  249قطع, مما يدل على أّن لفظة "أمين" مفردة وليس مجعاً.

م قوماً إذا ركبوا   250شّنوا اإلغارة فُرساناً ورُكباناً     فليت يل 

  

                                                 
اإلمــام مجــال الــدين عبــد اهللا بــن يوســف بــن أمحــد ابــن هشــام األنثــاري, ُمغــين اللبيــب عــن كتــب األعاريــب, قــّدم لــه  246

 –ووضـــع حواشـــيه وفهارســـه: حســـن محـــد, أشـــرف عليـــه وراجعـــه: د. إميـــل بـــديع يعقـــوب, دار الكتـــب العلميـــة, بـــريوت 
 100لبنان, ص

؛ شـــرح شـــواهد 15/491, 10/128؛ لســـان العـــرب, 474وهـــو لكثـــري عـــزّة يف ديوانـــه, صالبيـــت مـــن الطويـــل,  247
 .1/76, ومغين اللبيب, 1/234املغين, 

؛ ســّر 13/462؛ لســان العــرب, 219؛ ختلــيص الشــواهد, ص94البيت من الطويل, وهــو لنصــيب يف ديوانــه, ص 248
 383, 115, 1/106صناعة اإلعراب, 

 159ابن هشام, مغين اللبيب, ص 249
؛ واملقاصـــد 1/69؛ وشـــرح شـــواهد املغـــين, 6/263البيـــت مـــن البســـيط, وهـــو لقـــريط بـــن أنيـــف يف خزانـــة األدب,  250

 277, 3/72النحوية, 
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ـــا  الشـــاهد فيـــه "شـــّنوا اإلغـــارة" حيـــث وقعـــت اإلغـــارة مفعـــوًال ألجلـــه مـــع كو

  251حمالّة بـ "ال".

شٌل أو     فوا عجبا حىت ُكليب تُسبُّين   252جماشعكأّن أباها 

والشــاهد فيــه قولــه: حــىت مــاٌء حيــث جــاءت (حــىت) حــرف ابتــداء, يســتأنف 

  253 بعدها الكالم جبملة امسية.

  وقد أورد السيوطي يف كتابه "شرح شواهد املغين:

  254وجودا اذا هّب الرياح الزعازع  ومنا الذي اختري الرجال مساحة

الرجــال والشــاهد هنــا: حــذف مــن احلــروف اخلافضــة "مــن" يف قولــه: اخــرتت 

  255زيداً يريد من الرجال".

  

  

                                                 
 202ابن هشام, مغين اللبيب, ص 251
؛ 478, 476, 9/475, 5/414؛ وخزانـــــة األدب, 1/419البيـــــت مـــــن الطويـــــل, وهـــــو للفـــــرزدق يف ديوانـــــه,  252

 378, 1/12وشرح شواهد املغين, 
 254ابن هشام, مغين اللبيب, ص 253
 مل اجده. 254
 1/12دين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي, شرح شواهد املغين, جلنة الرتاث العريب, باإلمام جالل ال 255
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وقــد اســتخدم الصــرفيون أيضــاً الشــعر لالستشــهاد وهــو كثــري منتشــر يف كتــب 

  جمال الصرف وإليك للنموذج:

  256ر منها األناملرويهي تصف    وكل أناس سوف يدخل بينهم

استشــهد بــه املصــنف بــأن التصــغري "أي دويهيــة" يــرد للتعظــيم إذا املعــىن داهيــة 

ـــــا صـــــغرت لـــــدقتها وخفائهـــــا فهـــــو راجـــــع إىل معـــــىن عظيمـــــة. وقـــــد أ جيـــــب عنـــــه بأ

  257القليل.

وقد أورد صاحب مغين اللبيب هــذا البيــت كالشــاهد وقــال: إن "دويهيــة" هنــا 

  258للتعظيم ال للتحقري.

  259وذي ولد مل يلده أبوان    أال ُرّب مولود وليس له أب

ن, فحــّرك الثــاين مل يـَْلَده: األصل يَلْده, فسكن األمــر للضــرورة, فــالتقى ســاكنا

  260بالفتح ألنه أخّف.
                                                 

, 6/109؛ وخزانــة األدب, 232؛ ومجهــرة اللغــة, ص256البيت من الطويل, وهو للبيد بــن ربيعــة يف ديوانــه, ص  256
 2/626, 1/48اللبيب, ؛ مغىن 161, 160

 1/150السيوطي, شرح شواهد املغين,  257
 1/104ابن هشام, مغين اللبيب,  258
؛ وشــرح 257؛ وشرح شواهد اإليضــاح, ص2/18البيت من الطويل, وهو لرجل من أزد السراة يف شرح التصريح,  259

 1/19؛ األشباه والنظائر, 22شواهد الشافعية, ص
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ال ميكـــن ألحـــد أن  أن لالستشـــهاد بالشـــعر أمهيـــة كبـــري, فيظهـــر مـــن هـــذا كلـــه

ينكرها, ال من ناحية التفســري, وال مــن ناحيــة اللغــة, وال مــن ناحيــة النحــو والصــرف. 

وهــذه األمهيــة تظهــر بطريــق شــىت كاملعــاجم الــيت ألفــت يف شــواهد اللغــة ومجعــت فيهــا 

ثــــرية مــــن خمتلــــف كتــــب األدب لســــهولة القــــراء والبــــاحثني وهــــم يبحثــــون يف أشــــعار ك

جماالت خمتلفة من اللغــة واألدب ومــا إىل ذلــك مــن علــوم وهكــذا يســتفيدون منهــا يف 

  حبوثهم.

ا, فاســتخدم كليه ملــا ا أي اللغــة والشــعر وازدادت مــبــدأ تكــوين العلــوم ونشــأ

نوا حمتــاجني إليــه, فكــأن للشــعر مكانــة أمهية الشعر أكثر من اللغة ألن اللغويني قد كا

ــم يفتقــرون إليــه ال يف العلــوم فقــط, بــل  تفــوق علــى اللغــة والعلــوم األخــرى, وذلــك أل

يف اللغة نفسها. وكل كالم أو علم ال يستشهد فيه ببيت من الشعر, مل يكن مقبوال 

 عندهم وعلى األقل مل يكن مستحسناً عندهم. ولذلك نرى االســتفادة مــن األشــعار

واإلكثار منها كالشواهد قد كانت جارية عندهم. واستخدام الشــعر مل يكــن مقتصــراً 

علـــى علـــوم اللغـــة األدب فقـــط بـــل جتـــاوز إىل العلـــوم األخـــرى مثـــل اجلغرافيـــة كمعجـــم 

                                                                                                                                            
 1/267؛ ابن هشام, مغين اللبيب, 398م1السيوطي, شرح شواهد املغين,  260
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واملســالك واملمالــك وجنــد كلهــا مليئــة بالشــعر وخاصــة بالشــعر  261البلــدان للــبالذري

م اجلـــاهلي. فهـــل ميكـــن ألحـــد أن ينكـــر مثـــار ج هـــود هـــؤالء العلمـــاء واألدبـــاء وامتنـــا

م وفـــراغهم يف الكتـــب يف تكـــوين  علـــى األجيـــال اآلتيـــة الـــذين اســـتفادوا مـــن تـــدوينا

ا.   هذه العلوم ونشأ

أما فائدة االستشهاد بالشعر فنجد مظهــره يف كــل أنــواع مــن العلــوم, بــل ازداد 

بــدء طــالب العلــم دائــره وتوســعت العلــوم مــن أجلــه وأصــبح االستشــهاد فنــاً بنفســه و 

واألدب مل يســـتفيدوا مـــن هـــذه األشـــعار يف فهـــم تلـــك العلـــوم, بـــل فهمـــوا بـــأن هـــذه 

األشــــعار يصــــعد إىل هــــذه العلــــوم وال ميكــــن هلــــم فهــــم هــــذه العلــــوم دون فهــــم هــــذه 

االستشـــــهادات الشــــــعرية ولــــــذلك نــــــرى العلمــــــاء واألدبــــــاء يؤلفــــــون املعــــــاجم شــــــواهد 

مل يكــن مــن األمهيــة يف العصــور األوىل, بــل الشعرية. وهــذا يــدل علــى أن لالستشــهاد 

ازداد مع مرور الزمن إلفادته إىل طالب األدب والعلوم يف العصر احلاضر وذلــك ألن 

طــــالب الــــدكتوراه يف هــــذه األيــــام خيتــــارون لبحــــوثهم "األشــــعار الــــواردة" يف خمتلــــف 

كــي الكتــب منهــا التفســري كتفســري الطــربي, واللغــة كـــاملخصص البــن ســيده وغريهــا, ل

                                                 
أمحد بــن حيــىي بــن جــابر بــن داود الــبالذري: مــؤرخ، جغــرايف، نســابة، لــه  م) 892 - 000هـ =  279 - 000(البالذري  261

مات يف أيام املعتمد, وله يف املأمون مدائح, وكان جييد الفارسية وترجم عنهــا كتــاب "عهــد أزدشــري". ومــن   شعر. من أهل بغداد.
 ]1/267: فتوح البلدان, تاريخ األشراف, كتاب البلدان الكبري. [الزركلي, األعالم, كتبه



- 89 - 
 

ينظروا وحيققوا اما يف هذه األشعار من فواد مجة اليت انتقلت من جيل إىل جيل حىت 

  وصلت إليهم.

وال نكــون كــاذبني يف قولنــا بــأن لالستشــهاد بالشــعر أمهيــة وفائــدة مل تكــن يف 

ا, بل ازداد إفادة وأمهية حىت  االعصور األوىل فقط, وال يف عصر تكوين العلوم ونشأ

  يف يومنا هذا. أصبح فناً مستقال
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  فقه اللغة
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التعريف بفقه اللغة لغة 

  و اصطالحاً 
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  :التعريف بفقه اللغة لغةً 
  مركب من الكلمتني, إحدامها: الفقه, والثانية: اللغة.‘‘ فقه اللغة’’اسم 

لســيادته والفقــه: بالكســر العلــم بالشــيء والفهــم لــه, وغلــب علــى علــم الــدين 

  .262وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم

  .263يقال: أوتى فالن فقها يف الدين أي فهما فيه والفقه الفطنة

  .264وقال بعضهم: فـَُقه الرجل فَقهاً وفِقًها وفقِه. وفِقه الشيَء: َعِلمه

والفقـــُه علـــٌم مـــن العلـــوم املدونـــة. وهـــو العلـــم باألحكـــام الشـــرعية العمليـــة مـــن 

التفصــيلية وقيــل: هــو الوقــوف علــى املعــىن اخلفــي الــذي يتعلــق بــه احلكــم. وهــو أدلّتهــا 

علم مستنبٌط بالرأي واإلجتهاد و حيتاج فيه إىل النظر والتأمل. وقد يطلق الفقــه علــى 

  .265علم النفس مبا هلا وما عليها فيشمل مجيع العلوم الدينية

  .266َلَغا: الصوت, أي قال باطًال. والللغة: مصدر من َلَغا يلغو َلغواً وا

                                                 
م, 1968ه/1388أبو الفضل مجال الدين حممــد بــن مكــرم ابــن منظــور, لســان العــرب, دارصــادر, بــريوت,  عالمة 262
13/522.  
منشــورات ه 1306, 1طبــعحمب الدين أيب فيض السيد حممد مرتضى الزبيدي, تاج العروس من جواهر القــاموس,  263

  .9/403دارمكتبة احلياة, بريوت, املطبعة اخلريية, مصر, 
  املرجع السابق والصفحة. 264
م, مكتبــة لبنــان ناشــرون ســاحة ريــاض الصــلع, 1993بطــرس البســتاين, حمــيط احملــيط, قــاموس مطــول للغــة العربيــة,  265

  .1699بريوت, ص
, 1صــــحاح العربيــــة, بتحقيــــق: أمحــــد عبــــدالغفور عطــــار, طبــــعامساعيــــل بــــن محــــاد اجلــــوهري, الصــــحاح تــــاج اللغــــة و  266

  .6/2483م, دارالعلم للماليني, بريوت, لبنان, 1987ه/1407, 4م, طبع1956ه/1376
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ــا كــل قــوم عــن أغراضــهم, وهــي  ــا أصــوات يعــرب  واللغــة: اللِّســُن, وحــدها أ

ككــرة. وقيــل: أصــلها لُغــٌي او لَُغــٌو, واهلــاء   مــن َلَغــوت أي تكلمــت, أصــلها لغــوة فعلــةٌ 

  .267عوض, ومجعها لُغًى. ويف احملكم: اجلمع لغات و لغون

رية كلهـــا. وهـــي تتكـــون مـــن واللغـــة ظـــاهرة إنســـانية عامـــة, يف اجملتمعـــات البشـــ

أصوات منتظمــة يف كلمــات منتظمــة يف مجــل, لتأديــة املعــاين املختلفــة. وقــد قــدَّم كثــري 

مــن العلمــاء احملــدثني تعريفــات للغــة, ختتلــف فيمــا بينهــا يف بعــض التفاصــيل, ولكنهــا 

ــا متنوعــة  تتفــق علــى أن اللغــة ذات طبيعــة صــوتية أوًال, و وظيفــة اجتماعيــة ثانيــاً, وأ

  .268نوع األقوام واجملتمعات اإلنسانية ثالثاً بت

ــا  sapir-E(269ويعّرف العامل األمــري كــي إدوار دســابري ( وســيلة ’’اللغــة بأ

إنســـانية خالصـــة, وغـــري غريزيـــة إطالقـــاً, إليصـــال األفكـــار, واالنفعـــاالت والرغبـــات, 

  .270بواسطة نظام من الرموز اليت تصدر بطريقة إرادية

  

  

                                                 
  .252- 15/251ابن منظور, لسان العرب,  267
م, املكتبــة العصــرية, صــيدا, 2005ه/1425, 1الــدكتور حممــد أســعد النــادري, فقــه اللغــة مناهلــه ومســائله, طبــع 268

  .10بريوت, ص
  مل أجد ترمجته. 269
270 Edward Sapir, Language, New York, Harcourt, 1921, p.7. 
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  الحاً:التعريف بفقه اللغة اصط

  الفقه يف اإلصطالح الديين هو: معىن

  .271العلم باألحكام الشرعية العملية, املكتسب من أدلتها التفصيلية

وال بــدَّ مــن اإلشــارة, منـــذ البدايــة, إىل أن مــدلول هـــذا املصــطلح عنــد العـــرب 

يني, بـــل إن املـــدارس الغربيـــة احلديثـــة بخيتلـــف اختالفـــاً واضـــحاً عـــن مدلولـــه عنـــد الغـــر 

  .272يما بينها حول حتديد املقصود بفقه اللغة, واملباحث اليت يشملهاخمتلفة ف

يف حماضــــــراته األوىل باجلامعــــــة  Guidi273ذكــــــر الســــــنيور جويــــــدي ’’وقــــــد 

تصعب ترمجتها بالعربيــة, ‘‘ Philology’’م أن كلمة 1926املصرية اكتوبر سنة 

خاصاً ال يتفق عليــه أصــحاب العلــم واألدب. فمــنهم  ا يف اللغات الغربية معىنوأن هل

العلــــم جمــــرد درس قواعــــد الصــــرف والنحــــو ونقــــد نصــــوص اآلثــــار  امــــن يــــرى أن هــــذ

األدبية. ومنهم من يرى أنه ليس درس اللغة فقط ولكنه حبــث عــن احليــاة العقليــة مــن 

م علــ‘‘ الفيلولــوجي’’مجيع وجوهها. وإذا صح ذلك فمن املمكن أن يــدخل يف دائــرة 

ا املختلفة, كتاريخ اللغة, ومقابلــة اللغــات, والنحــو, والصــرف, والعــروض,  اللغة وفنو

                                                 
  .11م, ص1992, الدار املتحدة للطباعة والنشر, 16عبدالوهاب خالف, علم أصول الفقه, طبع 271
  .18الدكتور حممد أسعد النادري, فقه اللغة مناهله و مسائله, ص 272
  مل أجد ترمجته. 273
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وعلوم البالغة, وعلم األداب يف معناه األوسع, فيدخل تاريخ اآلدب, وتاريخ العلــوم 

مـــن حيـــث تصـــنيف الكتـــب العلميـــة, و تـــاريخ الفقـــه مـــن حيـــث تدوينـــه يف اجملـــاميع 

ث درس الكتــب املقدســة, وتــأليف الكتــب الدينيــة واجملــالت, وتــاريخ األديــان مــن حيــ

والالهوتية, وتاريخ الفلسفة من حيث تأليف كتب احلكمة وكتب الكالم. وال ســبيل 

إىل معرفـــة كنـــه هـــذه احليـــاة العقليـــة إال بـــدرس أحـــوال املركـــز الـــذي نشـــأت فيـــه تلـــك 

  .274اآلثار األدبية

  يين:ربمفهوم فقه اللغة عند الغ

    عند الفرجنة:‘‘ Philology’’اسم فقه اللغة 

مبعــىن الصــديق, ‘‘ Philos’’وهــي كلمــة مركبــة مــن لفظــني إغــريقني أحــدمها 

مبعىن اُخلطبة أو الكالم, فكأن واضع التسمية الخــط أن فقــه اللغــة  Logosوالثاين 

  .275يقوم على حب الكالم للتعمق يف دراسته من حيث قواعده و أصوله و تارخيه

مــرادف عنــد الربيطــانيني للدراســة املقارنــة ‘‘ للغةفقه ا’’أن   يسربسن إىلويشري

  .276بني اللغات, بينما يعين عند اآلخرين دراسة حضارة معينة ألمة ما

                                                 
  .2/37م, 1957ذكي مبارك, النشر الفين يف القرآن الرابع, املكتبة التجارية الكربى, القاهره,  الدكتور 274
  .20م, ص2007, دارالعلم للماليني, بريوت, 18الدكتور صبيحي الصاحل, دراسات يف فقه اللغة, طبع 275
276 Jespersen, Otto: Language, its nature, Development and Origin, London, 

1964. p.64.  
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يعــرف  ويــرى بعــض البــاحثني أن كشــف اللغــة السنســكريتية أدى إىل نشــأة مــا

اآلن, مـــن درس للنصـــوص القدميـــة يف أشـــكاهلا املكتوبـــة,  بفقــه اللغـــة حبـــدوده املعروفـــة

  .277اذ اللغة وسيلة لدراسة الثقافة على العمومومن اخت

اجملــال أن الغــربيني ال يتفقــون علــى تعريــف حمــدد لفقــه  افخالصة القــول يف هــذ

ـــا, وقوانينهـــا,  اللغـــة, ففـــي حـــني يـــرى بعضـــهم أنـــه العلـــم الـــذي يـــدرس اللغـــة, وكلما

ويــــرى آخــــرون أن األدب وخصوصــــاً نصوصــــه القدميــــة داخلــــة يف نطــــاق فقــــه اللغــــة, 

 ي آخرون بينه وبني علم اللغة, ويرى غريهم أنــه األرض الواســعة بــني علــم اللغــةويسو 
Linguistic Science  مــن ناحيــة و بــني الدراســات األدبيــة واإلنســانية مــن

ـــائج متفرعـــة, مثـــل دراســـة  ـــة أخـــرى, بـــل يـــرى بعضـــهم أن لدراســـة فقـــة اللغـــة نت ناحي

التـــاريخ الثقـــايف للغـــة, وعمـــل قـــواميس للعاميـــة, ولصـــيغ اللهجـــات املتباينـــة, ونشـــرات 

  .278وشروح لألعمال األدبية, ودراسات يف األدب الشعيب, ويف األساطري

  هوم فقه اللغة عند العرب:مف

                                                 
  .17الدكتور عبده الراجيحي, فقه اللغة يف الكتب العربية, دارالنهضة العربية, بريوت, ص 277
278 John B. Caroll, The Study of Language, Harvard University Press, 1959. 

p.3. 
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قــــد كــــان موضــــوع فقــــه اللغــــة عنــــد العلمــــاء القــــدامي معرفــــة األلفــــاظ العربيــــة, 

ــــــا, وتصــــــنيفها, إىل جانــــــب عــــــدد مــــــن املســــــائل النظريــــــة يف اللغــــــة, كنشــــــأة  ودالال

  .279اللغة

ومـــع عـــودة مصـــطلح فقـــه اللغـــة إىل الظهـــور يف العصـــر احلـــديث, عنـــد إنشـــاء 

مــــه واســــعاً, شــــامًال, إىل جانــــب علــــم اللغــــة ومســــائلها, اجلامعــــة املصــــرية, بــــدأ مفهو 

علـــى أن فقـــه اللغـــة قـــد اشـــتهر يف ’’مســـائل ذات طـــابع حضـــاري, وتـــارخيي, وديـــين. 

اجلامعات املصرية بأنه الدراسة املقارنة للغة داخــل العائلــة الســامية.. كمــا قصــر بعــض 

لفظـــة املفـــردة األســـاتذة الـــذين قـــاموا بتـــدريس هـــذه املـــادة عملهـــم علـــى حبـــث تطـــور ال

تارخيياً, وكانوا يركزون هذا الدرس يف األغلب على التطور الداليل للفظــة مــن معانيهــا 

  .280املادية إىل معانيها املعنوية أو االصطالحية

فعلــــم اللغــــة مبفهومــــه احلــــديث : ’’281يقــــول الــــدكتور حممــــود فهمــــي حجــــازي

بــذلك أساســاً . ويعتــرب الفيلولــوجي Philologyخيتلف عن علم النصوص القدمية 

ا. فتحقيق ديــوان  لعلم اللغة ولغريه من العلوم اليت تعىن بتفسري النصوص وحتليل ماد

                                                 
  .21الدكتور حممد أسعد النادري, فقه اللغة مناهله و مسائله, ص 279
  .28اللغة يف الكتب العربية, صعبده الراجيحي, فقه  280
م) حممود فهمي: فاضل مصري, كان مدرساً مبدرســة القضــاء, 1917-...ه/1335-حممود فهمي حجازي: ... 281

  .7/180الزركلي, األعالم, ‘‘, تاريخ اليونان’’وباجلامعة املصرية, له 



- 98 - 
 

من الدواوين املخطوطة يعترب عمًال فيلولوجياً يفيد البحث يف اللغة كما يفيد البحث 

يف األدب, ولكنــــه ال يــــدخل يف جمــــال علــــم اللغــــة, فالدراســــة اللغويــــة للــــديوان تعــــين 

ن جوانبــه الصــوتية, والصــرفية, والنحويــة, واملعجميــة, أي مــن اجلوانــب دراســة الــنص مــ

  .282‘‘اليت تعارف العلماء على جعلها جمال البحث يف علم اللغة

ويشـــري فقـــه اللغـــة إىل دراســـة النصـــوص بغيـــة إقـــرار الصـــحيح منهـــا علـــى وجـــه 

اخلصــوص. ومــن أشــهر األمثلــة علــى الدراســات الكالســيكية يف فقــه اللغــة: مؤلفــات 

تشـــارد بنتلـــى, وفـــردرك أوجســـت وولـــف. ويف القـــرن التاســـع عشـــر اتســـع جمـــال فقـــه ري

اللغة, حبيث أصبح يشــتمل علــى الدراســة املقارنــة بــني خمتلــف اللغــات, وهــي الدراســة 

الــــيت كانــــت تســــتخدم منــــاهج جديــــدة, كمــــا كانــــت تســــتهدف أغراضــــاً خمتلفــــة عــــن 

عليـــه اســـم: فقـــه اللغـــة األغـــراض الـــيت كانـــت يســـتهدفها فقـــه اللغـــة, وهـــذا مـــا أطلـــق 

املقــارن. وشــاع إســتعمال لفظــة علــم اللغــات, الــذي يعــين بدراســة اللغــة علــى أســس 

علمية (مبا يف ذلــك علــم اللغــات املقــارن) حــىت أصــبح فقــه اللغــة يقتصــر علــى وظيفتــه 

  .283السابقة, وخباصة يف الدراسات القائمة على اللغتني: اليونانية والالتينية
   

                                                 
  .34, 33ص عبده الراجحي, فقه اللغة يف الكتب العربية, 282
  .2/1305املوسوعة العربية امليسرة, داراحياء الرتاث العريب,  حممد شفيق غربال, 283
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  :نظريات نشأة اللغة
ُشغل الناس منذ القدمي, وال يزالون يشغلون, مبوضوع نشــأة اللغــة, وذلــك ألن 

ومنــذ زمــن بعيــد واإلنســان ‘‘, اإلنســان’’موضــوع  -يف احلــق -موضــوع اللغــة إمنــا هــو

حيـــــريه عـــــدد مـــــن األســـــئلة: كيـــــف نشـــــأت اللغـــــة؟ أهـــــي وحـــــي مـــــن عنـــــد اهللا علمهـــــا 

لإلنسان؟ وإن كان األمر فمــا هــي اللغــة األوىل؟ وكيــف اختلفــت اللغــات بعــد ذلــك؟ 

  .284أم هي من صنع اإلنسان؟ وكيف صنعها؟ إىل آخر هذه األسئلة

يف حماولــة اإلجابــة عــن  -علــى اخــتالف معــارفهم -ولقد شارك علماء كثــريون

ايــة األمــر -هذه األسئلة, غري أن الدرس اللغوي احلــديث يقــرر نحيــة البحــث ت -يف 

ال يبحــــــث إال فيمــــــا تؤكــــــده ‘‘ العلــــــم’’املوضــــــوع مــــــن مباحثــــــه, ذلــــــك ألن  ايف هــــــذ

احملسوســة, ولــيس مــن ســبيل اآلن لــدى اإلنســان أن يصــل يف هــذا املوضــوع ‘‘ املادة’’

وكل ما ميكننا الوصــول إليــه لــن يكــون إال ‘‘, العلمي’’إىل نتيجة يطمئن إليها املنهج 

  .285ن حيز التخمني أو االفرتاضضرباً من االجتهاد الخيرج ع

والشــــك أن الفضــــل يف نشــــأة اللغــــة اإلنســــانية يرجــــع إىل اجملتمــــع نفســــه وإىل 

احليـــاة االجتماعيـــة. فلـــوال اجتمـــاع األفـــراد بعضـــهم مـــع بعـــض وحـــاجتهم إىل التعـــاون 

                                                 
  .77الدكتور عبده الراجعي, فقه اللغة يف الكتب الغربية, ص 284
285 Berezin (F.M) Lecturer on Linguistics, Moscow 1969, P.15. 
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والتفاهم وتبادل األفكار والتعبري عما حيجــول بــاخلواطر مــن مــدركات مــا وجــدت لغــة 

  .286وال تعبري ارادى

فليست املشكلة إذن يف البحث عن األســباب الــيت دعــت إىل نشــأة اللغــة وال 

يف البحــــث عمــــن أنشــــأها. وإمنــــا املشــــكلة يف البحــــث عــــن العوامــــل الــــيت دعــــت إىل 

ــــزة الكلمــــات, والكشــــف عــــن  ــــة ذات مقــــاطع متمي ظهورهــــا يف صــــورة أصــــوات مركب

ـــــا هـــــذه األصـــــوات, أي األســـــلوب الـــــذي ســـــار عليـــــه  الصـــــورة األوىل الـــــيت ظهـــــرت 

اإلنسان يف مبدأ األمر يف وضع أصوات معينــة ملســميات خاصــة, وتوضــيح األســباب 

الـــــيت وجهتـــــه إىل هـــــذا األســـــلوب دون غـــــريه. وعلـــــى ضـــــوء هـــــذه احلقـــــائق ســـــنناقش 

النظريات اليت قيلت يف نشأة اللغة, فنرفض كل نظرية تذهب يف ذلك مذهبا اليتفــق 

  .287لة الرئيسية اليت حناول حلهامع هذه احلقائق املقررة, أو تغفل املشك

  وأهم النظريات اليت عاجلت موضوع نشأة اللغة أربع هي:

) ونظريـــة حماكـــاة 3) ونظريـــة املواضـــعة واالصـــطالح (2) نظريـــة التوقيـــف (1(

  .288) ونظرية غريزة التعبري بأصوات مركبة4أصوات الطبيعة (

  نظرية التوقيف:  .1
                                                 

ضة, مصر, ص9الدكتور على عبدالواحد اليف, علم اللغة, طبع 286  .94, دار
  .97عبدالواحد وايف, علم اللغة, صالدكتور على  287
  .26الدكتور حممد أسعد النادري, فقه اللغة مناهله ومسائلة, ص 288
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تقوم هذه النظرية على فكرة أن نشأة اللغة إمنا حدثت بتلقني إهلي آلدم عليه 

الســـــالم, ويرجـــــع بعـــــض البـــــاحثني هـــــذه النظريـــــة إىل الفيلســـــوف اليونـــــاين هرياكليـــــت 

Heraclite  )576-480 ـــا يف العصـــور احلديثـــة األب م)ق , ومـــن القـــائلني 

 De Bonaldم) والفليســـوف دوبونالـــد Lami)1636-1711 المـــي 

ــــذه 1754-1840( م). ويعــــد أمحــــد بــــن فــــارس أشــــهر العلمــــاء العــــرب القــــائلني 

ـــة. فقـــد خصـــص هلـــا بابـــاً يف كتابـــه  الصـــاحيب يف فقـــه اللغـــة وســـنن العـــرب يف  ’النظري

وقــــال فيــــه: ‘‘, القــــول علــــى لغــــة العــــرب, أتوقيــــف أم اصــــطالح’’مســــاه: ‘‘, كالمهــــا

َوَعلَّــَم آَدَم اَألمســآَء  : ’’-ثنــاؤهجل  -أقول: إن لغة العرب توقيف و دليل ذلك قوله’’

  .289‘‘ُكلََّها

 والــدليل علــى صــحة مــا’’ويــرد علــى القــائلني باملواضــعة واالصــطالح فيقــول: 

نــذهب إليــه إمجــاع العلمــاء علــى االحتجــاج بلغــة القــوم فيمــا خيتلفــون فيــه أو يتفقــون 

عليه, مث احتجاجهم بأشعارهم, ولو كانت اللغة مواضعة واصطالحاً مل يكــن أولئــك 

م بأوىل منا يف االحتجاج بنا لو اصطلحنا على لغــة اليــوم والفــرق...  يف االحتجاج 

اً مــن العــرب, يف زمــان يقــارب زماننــا, أمجعــوا علــى وخلــة أخــرى: أنــه مل يبلغنــا أن قومــ

                                                 
, الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها, حققه وقدَّم له: مصطفى الشوميي, سأبواحلسن امحد بن فار  289

  .31, صه1382/م1963مؤسسة أ.بدران, بريوت, لبنان, 
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تســمية شــيء مــن األشــياء مصــطلحني عليــه, فكنــا نســتدل بــذلك علــى اصــطالح قــد  

وهــم البلغــاء والفصــحاء, مــن  -رضــي اهللا عــنهم -كان قبلهم, وقد كــان يف الصــحابة

و هم اصــطلحوا علــى اخــرتاع لغــة أالشــريفة مــاال خفــاء بــه, ومــا علمنــاالنظر يف العلــوم 

إحــداث لفظــة مل تتقــدمهم. ومعلــوم أن حــوادث العــامل ال تنقضــي إال بانقضــائه, وال 

  .290‘‘تزول إال بزواله, ويف كل ذلك دليل على صحة ما ذهبنا إليه يف هذا الباب

افـــت هـــذه األدلـــة الـــيت قـــدمها ابـــن فـــارس,  ‘‘ ألن موضـــوع’’ومـــن الواضـــح 

ــا توقيف‘‘ االحتجاج’’ يــة, وإمنــا حصــره يف زمــان معــني بــل باللغة لــيس دلــيًال علــى كو

يف بيئة لغوية معينة يرجع ألسباب منهجيــة تتعلــق بالصــحة اللغويــة وبالبعــد عــن التــأثر 

م مل يقفوا باالحتجاج عنــد عصــر الرســول صــلي اهللا  باللغات األخرى, ومع ذلك فإ

, أواخــر 292أو ابــراهيم بــن هرمــة 291عليــه وســلم, بــل ذهبــوا إىل عهــد بشــار بــن بــرد

أمــا الــدليل النقلــي األهــم الــذي اعتمــد .293‘‘األمــوي وأوائــل العصــر العباســيالعصــر 

                                                 
فارص, الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها, حققه وقدَّم له: مصطفى الشوميي, مؤسسة  أبواحلسن امحد بن 290

  .33, صه1382/م1963أ.بدران, بريوت, لبنان, 

بشــار بــن بــرد: هــو أبــو معــاذ بشــار املرعــُث بــن بــرد, أشــعر خمضــرمي الــدولتني, ورأس الشــعراء احملــدثني و ممهــد طريــق االخــرتاع  291
. (املرحوم السيد أمحد اهلامشي, جواهر األدب يف أدبيات و ه167, وأحد البلغاء املكفوفني, ومات مقتوال سنة والبديع للمتفنني

  )2/187إنشاء لغة العرب, املكتبة التجارية الكربي, مبصر, 
فهر, وكان ابن هرمة إبراهيم بن هرمة: هو إبراهيم بن على بن َسَلمة بن عامر بن هرمة القرشى, أ؛د بين قيس بن احلارث بن  292

؛ ابن كثري, 1/132مولعاً بالشراب, ويعد ابن هرمة من شعراء الشيعة الزين مل يكونوا من الغالة املتطرفني. (ابوالفرج األصفهاين, 
  ).1/52؛ البغدادي, خزانة األدب, 2/241البداية والنهاية, 

  .80الدكتور عبده الراجحي, فقه اللغة يف الكتب العربية, ص 293
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وَعلَّــَم آَدَم اَألمسَــآَء  ’’عليــه ابــن فــارس وغــريه للقــول بنظريــة التوقيــف, وهــو قولــه تعــاىل: 

فيقدم ابن جين تأويًال له من شأنه أن يسقط االســتدالل بــه علــى التوقيــف, ‘‘. ُكلََّها

مــن كتابــه ‘‘ ل علــى أصــل اللغــة أإهلــام هــي أم اصــطالحبــاب القــو ’’إذ يقــول يف أول 

هــذا موضــع حمــوج إىل فضــل تأمــل, غــري أن أكثــر أهــل النظــر علــى ‘‘: ’’اخلصــائص’’

رمحــه  294أن أصــل اللغــة إمنــا هــو تواضــع واصــطالح, الوحــي وتوقيــف. إال أن أبــاعلي

اَألمسَـــآَء   وَعلَّـــَم آَدمَ ’’اهللا, قـــال يل يومـــاً: هـــي مـــن عنـــداهللا, واحـــتج بقولـــه ســـبحانه: 

وهــذا اليتنــاول موضــع اخلــالف وذلــك أنــه قــد جيــوز أن يكــون تأويلــه: أقــدَر ‘‘. ُكلََّهــا

آدَم على أن واضع عليها. وهذا املعــىن مــن عنــداهللا ســبحانه ال حمالــة. فــإذا كــان ذلــك 

حمـــتمالً غـــري مســـتنكر ســـقط االســـتدالل بـــه. وقـــد كـــان ابـــوعلي رمحـــه اهللا أيضـــاً قـــال 

  .295‘‘ح يف بعض كالمهبالتواضع واالصطال

الـــنص ال يـــدل علـــى شـــيء, ممـــا يقـــول بـــه  اوقـــد رأى بعـــض البـــاحثني أن هـــذ

  .296أصحاب نظرية التوقيف, بل يكاد يكون دليًال عليهم

  نظرية المواضعة واالصطالح:  .2

                                                 
وعلي: ( 294 م) هــو أبــو علــى الفارســي, احلســن بــن أمحــد بــن عبــدالغفار أحــد األئمــة يف علــم 987-900/ھ377-288أب

العوامــل, ‘‘, احلجــة’’العربية. ولد يف فسا (من أعمــال فــارس). كــان متهمــاً بــاالعتزال مــن كتبــه: التــذكره, تعــاليق ســيبويه, 
  .2/180م, 1995للماليني, بريوت, , دارالعلوم 11اإلغفال, اإليضاح (األعالم, الزكلي, طبع

  .1/41أبوالفتح عثمان بن جين, اخلصائص, حتقيق: حممد على النجار, دارالكتاب العريب, بريوت,  295
  .68الدكتور على عبدالواحد وافي, علم اللغة, ص 296
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إن هـــــذه النظريـــــة تقـــــرر أن اللغـــــة ابتـــــدعت واســـــتحدثت بالتواضـــــع واالتفـــــاق 

الـــرأى يف العصـــور القدميـــة الفيلســـوف  اإىل هـــذوارجتـــال ألفاظهـــا ارجتـــاال. وقـــد ذهـــب 

(مــن فالســفة القــرن اخلــامس ق م), ويف العصــور  Democriteاليوناين دميوكريت 

الوســــطى كثــــري مــــن البــــاحثني يف فقــــه اللغــــة العربيــــة, ويف العصــــور احلديثــــة الفالســــفة 

ودجلـــــــد ســـــــتيورات  Reidوريـــــــد  Smith Adamاالجنليـــــــز آدم مسيـــــــث 

Dugald Stewart297  .  

أكثــر أهــل النظــر علــى أن أصــل اللغــة إمنــا هــو ’’قــد رأينــا ابــن جــين يــذكر أن و 

ومـــــــع أنـــــــه يبـــــــدو يف البـــــــاب عقــــــــده يف ‘‘. تواضـــــــع واصـــــــطالح, الوحـــــــي وتوقيـــــــف

‘‘ باب القول علــى أصــل اللغــة أ إهلــام هــي أم اصــطالح’’حتت عنوان ‘‘ اخلصائص’’

ـــالتوقيف, والقـــول باملواضـــعة واالصـــطالح, و  أصـــل ’’القـــول بـــأن مـــرتدداً بـــني القـــول ب

الــريح, وحنــِني الرعــد, وخريــر  ا هو من األصوات املسموعات, كــدوياللغات كلها إمن

املاء, وشحيج احلمار, ونعيق الغــراب, وصــهيل الفــرس, ونزيــب الظــىب وحنــو ذلــك. مث 

  .298ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد

                                                 
  نفس المرجع والصفحة. 297

  .1/47ابن جين, اخلصائص,  298
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بأنـــه يـــرفض القـــول بـــأن اللغـــة وحـــي, ’’جيـــزم  299فقـــد كـــاد الـــدكتور الراحجـــي

ـــذين ذهبـــوا إىل  ـــة ال القـــرآن مـــا كـــانوا ‘‘ خلـــق’’وذلـــك ألن ابـــن جـــين معتـــزيل, واملعتزل

اإلنســان حــىت ‘‘ قــدرة’’ليــذهبوا إىل أن اللغــة وحــي وإهلــام, وذلــك ألنــه ال يتســق مــع 

علــى أن هنــاك ســبباً آخــر يكــاد يقطــع بــأن أبــا الفــتح كــان ‘‘. بالكســب’’وإن كانــت 

وذلـــك أن ‘‘, واضـــع عليهـــا’’اللغـــة أو  ‘‘وضـــع’’يـــذهب إىل أن اإلنســـان هـــو الـــذي 

مــادة ’’ينبــين علــى تنــاول اللغــة باعتبارهــا  -ويف كتبــه األخــرى -منهجــه يف كتابــه كلــه

مقياســـها الوحيـــد هـــو الطبيعـــة واحلـــس, ومـــن مث فـــرَّق بينهـــا وبـــني ‘‘ طبيعيـــة حمسوســـة

  .300‘‘الذي تعود أحكامه إىل حكمة إهلية التصل إليها احلاسة الطبيعية‘‘ الفقه’’

ومهمــا يكــن مــن أمــر هــذه النظريــة فــإن بعــض احملــدثني قــد رأى أنــه لــيس هلــا 

أي سند عقلي أو نقلــي أو تــارخيي. بــل إن مــا تقــرره ليتعــارض مــع النــواميس العامــة ’’

ا ال ترجتل ارجتــاًال وال ختلــق  ذه النظم أ اليت تسري عليها النظم االجتماعية. فعهدنا 

نفســها. هــذا إىل أن التواضــع علــى التســمية يتوقــف خلقاً, بــل تتكــون بالتــدريج تلقــاء 

                                                 
م يف قريــة مــن قــرى املنصــورة, 2/10/1937إبــراهيم الراجيحــي ولــد يف الدكتور الراجيحي, هــو الــدكتور عبــده علــي  299

مجهوريــة مصــر العربيــة وهــو عضــو جممــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة, وعضــو احتــاد الكتــاب, وعضــو اجمللــس األعلــى للثقافــة يف 
رآنيـــة, الشخصـــية مصـــر, لـــه عـــدد مـــن املؤلفـــات أشـــعرها: فقـــه اللغـــة يف الكتـــب العربيـــة, اللهجـــات العربيـــة يف القـــراءت الق

اإلســرائيلية, ابــن مســعود, دروس يف شــرح األلفيــة, دروس يف املــذاهب النحويــة (الــدكتور حممــد أســعد النــادري, فقــه اللغــة 
 ).90, 89مناهله ومسائله, ص

  .84عبده الراجيحي, فقه اللغة يف الكتب العربية, ص 300
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ـــا املتواضـــعون, فمـــا جيعلـــه أصـــحاب  يف كثـــري مـــن مظـــاهره علـــى لغـــة صـــوتية يتفـــاهم 

هذه النظرية منشأ للغة يتوقف هو نفسه على وجودها مــن قبــل... فلســنا هنــا بصــدر 

نظريـــة جـــديرة باملناقشـــة, بـــل بصـــدر ختمـــني خيـــايل وفـــرض عقـــيم حيمـــل يف طيـــه آيـــة 

  .301‘‘بطالنه

  نظرية محاكاة أصوات الطبيعة:  .3

, وخالصــــتها أن "Bow-Wow"وهــــي النظريــــة الــــيت يســــميها اللغويــــون: 

ــــــا,  اللغــــــة إمنــــــا نشــــــأت يف األســــــاس تقليــــــداً ألصــــــوات الطبيعــــــة: مظاهرهــــــا, وحيوا

وقوعهـــا كصـــوت القطـــع, والكســـر, والضـــرب,  واألصـــوات الـــيت حتـــدثها األفعـــال عنـــد

ـــذه النظريـــة أن اإلنســـان بـــدأ مســـريته اللغويـــة مبحاكـــاة وغـــري ذلـــك. وعنـــد  القـــائلني 

أصواته الطبيعيــة املعــربة عــن االنفعــاالت, كالرعــب, واحلــزن, والفــرح, وحماكــاة أصــوات 

احليوانـــات, ومظـــاهر الطبيعـــة, كـــدوي الـــريح, وحنـــني الرعـــد, وخريـــر املـــاء, وحفيـــف 

ذه احملاكاة أن يعرب عن  الشيء الذي يصدر عنه الصــوت أوراق الشجر, وكان يريد 

ُزوِّد بـــه مـــن قـــدرة  أو عـــن احلـــاالت واملالبســـات الـــيت تالزمـــه, مســـتخدماً يف ذلـــك مـــا

علــــى إحــــداث أصــــوات مركبــــة ذات مقــــاطع, وكانــــت اللغــــة يف بدايــــة األمــــر حمــــدودة 

                                                 
  .98علي عبدالواحد وايف, علم اللغة, ص 301
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األلفـــاظ, تشـــبه إىل حـــد كبـــري األصـــوات الطبيعيـــة الـــيت حتـــاول تقليـــدها, ولـــذلك فقـــد  

أدية املعىن بدقة. وتعويضاً هلذا القصــور جلــأ اإلنســان إىل احلركــات كانت قاصرة عن ت

ـــا, وتســاعد علـــى  اجلســمية, واإلشـــارات اليدويــة, لتصـــاحب األصــوات الـــيت يــتلفظ 

تقريــب املعــاين املقصــودة. وبتطوراحليــاة البشــرية, وتــراكم احلضــارة, وتنــامي احلاجــات, 

  .302قأخذ اإلنسان يستغين تدرجيياً بالصوت وجهاز النط

ويبــــدو أن هــــذه النظريــــة الــــيت يؤيــــدها كثــــري مــــن احملــــدثني كانــــت معروفــــة منــــذ 

وذهــب ’’القــدمي, فقــد أشــار إليهــا العــامل العــريب الفــذ ابــن جــين وصــرح بقبوهلــا, قــال: 

ا هو من األصوات املســموعات, كــدوي الــريح,  بعضهم إىل أن أصل اللغات كلها إ

ونعيــق الغــراب, وصــهيل الفــرس, ونزيــب  وحنني الرعد, وخرير املاء, وشــحيج احلمــار,

الظـــيب, وحنوذلـــك مث ولـــدت اللغـــات عـــن ذلـــك فيمـــا بعـــد. وهـــذا عنـــدي وجـــه صـــاحل 

  .303ومذهب متقبل

ا مــن األحــداث فبــاب عظــيم واســع,  فأما مقابلة األحــداث مبــا يشــاكل أصــوا

ــم كثــرياً مــا جيعلــون أصــوات احلــروف علــى  ــج متَلئــبٌّ عنــد عارفــه مــأموم. وذلــك أ و

ا عليها. وذلــك أكثــر ممــا نقــدره مس ا وحيتذو ا  ا عنها, فيعدلو ت األحداث املعرب 

                                                 
  .29النادري, فقه اللغة مناهله ومسائله, صالدكتور حممد أسعد  302
  .1/47ابن جين, اخلصائص,  303
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وأضــعاف مــا نستشــعره. مــن ذلــك قــوهلم: َخِضــم, وَقِضــم. فاخلضــم ألكــل الرَّطــب,  

كــالبطيخ, والقثــاء, ومــا كــان حنومهــا مــن املــأكول الرطــب, والقضــم للصُّــلب اليــابس, 

  .304َقِضمت الدابة شعريها, وحنو ذلك

ذه النظرية مؤيــدون كثــريون مــن احملــدثني, مــنهم يف الغــرب العــامل اإلنكليــزي وهل

الــذي يــرى أنــه  305, ومنهم يف العامل العريب الدكتور إبراهيم أنيسWithneyوتين 

ــا ’’ كمهــم عليهــا بأ ال يصح أن ننساق مع بعض املعرتضني علــى هــذه النظريــة يف 

نــات, وجتعــل اللغــة اإلنســانية الراقيــة تقــف بــالفكر اإلنســاين عنــد حــدود حظــائر احليوا

مقصورة النشــأة علــى تلــك األصــوات الفطريــة الغريزيــة, ألن وراء هــذه األصــوات ســوراً 

ــــــدالالت املتم ــــــدأ لغــــــة اإلنســــــان ذات ال ــــــده يف احلقيقــــــة تب ــــــحصــــــيناً عن ــــــة. ي زة املتباين

 فاملعرتضون يفرتضون يف هذا النوع من األصوات عقماً, وال تصــلح ألن ينحــدر منهــا

تلـــك الـــدالالت اإلنســـانية الســـامية, ولكـــن الواقـــع يـــربهن علـــى أن كثـــرياً مـــن كلمـــات 

                                                 
  .165, 155, 1/154ابن جين, اخلائص,  304
م) إبــراهيم أنــيس لغــوي مــن أهــل القــاهرة, ولــدوتعلم 1978-م1906/ه1398-1324الــدكتور إبــراهيم انــيس ( 305

ــا ــا يف دارالعلــوم, وحصــل علــى إجــارة اآلداب فالــدكتور مــن جامعــة لنــدن  ‘‘, موســيقا الشــعر‘‘, األصــوات اللغويــة’’أ
‘‘, مستقبل اللغة العربيــة املشــرتكة’’حصل فيه على جائزة الدولة التشجيعية ‘‘, داللة األلفاظ‘‘, ’’يف اللهجات العربية’’
عــالم, ذيــل الكتــاب (د.نزار أباظة وحممد ريــاض املــاحل, إمتــام األ‘‘ من أسرار اللغة العربيه‘‘, ’’اللغة بني القومية والعاملية’’

  .20, ص1424/2003, 2األعالم للزركلي, دار صادر بريوت, طبع



- 110 - 
 

ــــة املبهمــــة, مث مســــت يف  اللغــــات اإلنســــانية قــــد احنــــدرت مــــن تلــــك األصــــوات الغريزي

  .306‘‘تطورها وداللتها, وأصبحت تعرب عن الفكر اإلنساين

ج إىل  وحنــن الحنتــا ’’يف تأييــد هلــذه النظريــة:  307ويقــول الــدكتور صــبحي صــاحل

كبــري عنــاء, حــىت نلمــح العالقــة الطبيعيــة بــني األلفــاظ املوضــوعة حملاكــاة األلفــاظ الــيت 

تصـــدر مـــن احليوانـــات, فالعصـــفور يزقـــزق, واحلمـــام يهـــدل, والقمـــري يســـجع, واهلـــرة 

متــوء, والكلــب ينــبح, والعجــل خيــور, والــذئب يعــوي.. وأنــت إذا قابلــت مصــادر هــذه 

ســـجع, واملـــواء, والنبـــاح, واخلـــوار, والعـــواء, باألصـــوات األفعـــال: الزقزقـــة, واهلـــديل, وال

ا تقارب كثرياً أصول تلك األصوات   .308اليت تسمعها من احليوانات أيقنت بأ

وهــذه النظريــة هــي أدىن نظريــات هــذا البحــث إىل الصــحة, وأكثرهــا اتفاقــاً مــع 

ة طبيعـــــة األمـــــور وســـــنن النشـــــوء واالرتقـــــاء اخلاضـــــعة هلـــــا الكائنـــــات وظـــــواهر الطبيعـــــ

االجتماعيــة...ومل يقــم أي دليــل يقيــين علــى خطئهــا. ولكــن مل يقــم كــذلك أي دليــل 

يقيــين علــى صــحتها. وكــل مايــذكر لتأييــدها اليقطــع بصــحتها, وإمنــا يقــرب تصــورها 

                                                 
  .17م, ص1958الدكتور إبراهيم أنيس, داللة األلفاظ, القاهرة,  306
م) صــبحي بــن إبــراهيم الصــاحل: مفكــر, أحــد أبــرز رجـــاالت 1976-1926/ه1407-1345الــدكتور صــبحي صــاحل ( 307

نائب رئيس اجمللس اإلسالمي الشرعي األعلى يف لبنان. ولد يف طرابلس. تعلم يف بلدته, مث يف الفكر والعلم يف العامل اإلسالمي, 
األزهر و جامعة القاهرة, وحصل على الدكتوراه من السوربون. ومــن كتبــه: مقــاييس النقــد عنــد احملــدثني, جتربــة التعريــب يف املشــرق 

ــج البالغــة (حممــد خــري رم , دار ابــن حــزم, بــريوت, 1ضــان يوســف, تتمــة األعــالم للزركلــي, طبــعالعــريب, دراســات يف فقــه اللغــة, 
 ).242-1/241لبنان, 

  .152الدكتور صبحي صاحل, دراسات يف فقه الغة, ص 308
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ـــا. ومـــن أهـــم أدلتهـــا أن املراحـــل الـــيت تقررهـــا بصـــدد اللغـــة اإلنســـانية  ويرجـــع األخـــذ

قـــاء اللغـــوي عنـــد الطفـــل. فقـــد ثبـــت أن تتفـــق يف كثـــري مـــن وجوههـــا مـــع مراحـــل اإلرت

الطفل يف املرحلة السابقة ملرحلة الكالم, يلجأيف تعبريه اإلرادي إىل حماكــاة األصــوات 

الطبيعيـــة... فيحـــاكي الصـــوت قاصـــداً التعبـــري عـــن مصـــدره, أو عـــن أمـــر يتصـــل بـــه. 

يف  وثبــت كــذلك أنــه يف هــذه املرحلــة ويف مبــدأ مرحلــة الكــالم يعتمــد اعتمــاداً جوهريــاً 

توضيح تعبريه الصويت على اإلشــارات اليدويــة واجلســمية. ومــن املقــرر أن املراحــل الــيت 

جيتازهـــا الطفـــل يف مظهـــر مـــا مـــن مظـــاهر حياتـــه, متثـــل املراحـــل الـــيت اجتازهـــا النـــوع 

اإلنســـاين يف هـــذا املظهـــر. ومـــن أدلتهـــا كـــذلك أن مـــا تقـــرره بصـــدد خصـــائص اللغـــة 

ق مـــع مـــا نعرفـــه عـــن خصـــائص اللغـــات يف األمـــم اإلنســـانية يف مراحلهـــا األوىل, يتفـــ

ا أصــوات مــا تــدل عليــه.  البدائية. ففي هذه اللغــات تكثــر املفــردات الــيت تشــبه أصــوا

امهــا وعــدم كفايتهــا للتعبــري, الجيــد املتكلمــون  ولــنقص هــذه اللغــات, وســذاجتها وإ

لتكملــة مــا ــا مناصــاً مــن اإلســتعانة باإلشــارات اليدويــة واجلســمية يف أثنــاء حــديثهم 

يفتقر إليه من عناصر, وما يعــوزه مــن داللــة, ومــن املقــرر أن هــذه األمــم, لبعــدها عــن 

تيــارات احلضــارة وبقائهــا مبعــزل عــن أســباب النهضــة االجتماعيــة, متثــل إىل حــد كبــري 

  .309النظم اإلنسانية يف عهودها األوىل
                                                 

 .105الدكتور على عبدالواحد وايف, علم اللغة, ص 309
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فيمــا  310نــدريس رأيــه يف ترديــد الــدليلني الــذي عرضــهما الــدكتور وايفڤويــذكر 

الميكن استخالص شيء يف هذا الصدد من لغات املتوحشــني, فاملتوحشــون ’’سبق. 

ـــذا اال ليســـوا بـــدائيني, ســـم يف غالـــب األحيـــان. فهـــم رغـــم اإلســـراف يف تســـميتهم 

يتكلمــون أحيانــاً لغــات علــى درجــة مــن التعقيــد ال تقــل عمــا يف أكثــر لغاتنــا تعقيــداً. 

البســاطة حتســدهم عليهــا أكثــر لغاتنــا  ولكــن مــنهم مــن يــتكلم لغــات علــى درجــة مــن

بساطة. وتلك ليست إال نتيجة تغريات تغيب عنا نقطة البدء الــيت صــدرت عنهــا... 

وقـــد جيـــنح اإلنســـان يف البحـــث عـــن هـــذا املطلـــب يف كـــالم األطفـــال, وهـــذه احملاولـــة 

أيضاً سيكون نصيبها الفشل, ألن األطفال ال يعلموننا إال كيف حتصل لغة منظمــة, 

  .311عطوننا أية فكرة مما كان عليه الكالم عند أصل نشوئهوال ي

  نظرية غريزة التعبير بأصوات مركبة:  .4

                                                 
الــدكتوراه يف اآلداب, وايف: الــدكتور علــى عبدالواحــد وايف عــامل إســالمي بــارز, متعــدد االختصاصــات, حصــل علــى  310

ــا, مث عميــداً لكليــة اآلداب  مــن جامعــة بــاريس, اختــري وكــيالً لكمليــة اآلداب جبامعــة القــاهره, ورئيســاً لقســم االجتمــاع 
جبامعــــة أم درمــــان. ومــــن أهــــم كتبــــه: علــــم اللغــــة, فقــــه اللغــــة, نشــــأة اللغــــة عنــــد اإلنســــان والطفــــل, اللغــــة واجلتمــــع, علــــم 

تمع العريب, املرأة يف اإلسالم. احلرية يف اإلسالم (الدكتور حممــد أســعد النــادري, فقــه اللغــة مناهلــه اإلجتماع, يف الرتبية اجمل
  ).67ومسائله, ص

  .30ندريس, اللغة, صڤ 311
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والعــامل الفرنســي رينــان  Max Muller312يعتــرب العــامل األملــاين مــاكس مــولر 

Renan  ذه النظريــة, ويف تقــوم علــى أن اللغــة إمنــا نشــأت بفضــل من أشهر القائلني 

راد النــوع اإلنســاين, كانــت حتمــل كــل فــرد علــى التعبــري ــا مجيــع أفــ غريــزة خاصــة, زود

عن كل مدرك حسي أو معنوي بكلمة خاصة به, كما أن غريزة التعبري الطبيعــي عــن 

ـــــى القيـــــام حبركـــــ ات و أصـــــوات خاصـــــة, كانقبـــــاض االنفعـــــاالت حتمـــــل اإلنســـــان عل

ير وانبســاطها, ووقــوف شــعر الــرأس, والضــحك, والبكــاء... إخل, كلمــا قامــت األســار 

  .313ه حاالت انفعالية معينة كالغضب, واخلوف, واحلزن, والسرور.....إخلب

ــــويســــتمد مــــاكس مــــولر أدلتــــ ــــة مــــن البحــــث يف أصــــول ه يف تأي د هــــذه النظري

الكلمــات يف اللغــات اهلنديــة األوروبيــة. وهــو يــرى أن مفــردات هــذه اللغــات جيمعهــا 

اليت انشعبت منهــا ترجع إىل مخسمائة أصل مشرتك, وهذه األصول متثل اللغة األوىل 

هذه الفصيلة. فهي لذلك متثل اللغة اإلنسانية يف أقدم عهودها. ويــرى مــولر كــذلك, 

                                                 
م) فريـــد ريـــش َمكـــس مـــولر: مستشـــرق املـــاين, قضـــى زمنـــاً يف 1990-1823ه/1318-1239مـــاكس مـــولر ( 312

وألــف ‘‘. أصــل اللغــة العربيــة وكيــف تفرعــت عنهــا لغتــاً افريقيــة واحلبشــية’’حبــث يف اجنلرتة وجتنس باجلنسية اإلجنليزيــة. ولــه 
 ).5/145بإإلجنليزية وعني أستاذ العلم املقارئة بني اللغاث (الزركلي, األعالم, ‘‘ التاريخ القدمي لألدب السنسكرييت’’

  .32الدكتور حممد أسعد النادري, فقهه اللغة مناهله و مسائله, ص 313
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ـــا تـــدل علـــى معـــان كليـــة, وأنـــه ال تشـــابه مطلقـــاً بـــني  بعـــد حتليـــل هـــذه األصـــول, أ

ا وما تدل عليه من فعل أو حالة   .314أصوا

فاســدة مــن  -على ما فيها من دقة وطرافــة و عمــق يف البحــث -وهذه النظرية

  عدة وجوه:

فهي ال حتل شيئاً من املشكلة اليت حنن بصددها يريد مشكلة البحــث  .1

عن العوامــل الــيت دعــت إىل ظهــور اللغــة يف صــورة أصــوات مركبــة ذات 

مقـــاطع متميـــزة الكلمـــات, والكشـــف عـــن الصـــورة األوىل الـــيت ظهـــرت 

ــا مشــكلة أخــرى أكثــر  ا هذه األصوات) بل تكتفي بــأن تضــع مكا

  ‘‘.الغريزة الكالمية’’ا غموضاً, وهي مشكلة منه

مــــن قبيــــل تفســــري  -مــــن بعــــض الوجــــوه -هــــذا إىل أن مــــا تقــــرره يعتــــرب .2

إن ’’الشــيء بنفســه, فكــل مــا تقولــه ميكــن تلخيصــه يف العبــارة اآلتيــة: 

اإلنسان قد لفظ أصواتاً مركبة, ذات مقاطع ودالالت مقصــودة, ألنــه 

ال  وهــذا كمــا‘‘. األصــوات كانت لديه قدرة على لفظ هذا النــوع مــن

 خيفى, جمرد تقرير للمشكلة نفسها يف صيغة أخرى.

                                                 
  .32الدكتور حممد أسعد النادري, فقهه اللغة مناهله و مسائله, ص 314
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علــى أن قــدرة اإلنســان الفطريــة أو املكتســبة علــى لفــظ هــذا النــوع مــن  .3

األصــوات ليســت موضــوع البحــث, ألنــه مــن املقــرر أن اإلنســان مــزود 

بأعضــاء نطــق تســمح لــه بلفــظ هــذا النــوع مــن األصــوات, بــل إن هــذا 

 .315‘‘اإلنسان و بعض الطيورمشرتك بني 

ا إىل أن األصول اخلمسمائة الســابق    أكرب خطأ وقع يف هذه النظرية هو ذها

ذكرهــــا متثــــل اللغــــة اإلنســــانية األوىل, فهــــذه األصــــول, تــــدل علــــى معــــان كليــــة. ومــــن 

الواضح أن إدراك املعاين الكلية يتوقف على درجة عقلية راقية ال يتصور وجــود مثلهــا 

  .316شأة اإلنسانيةيف فاحتة الن

وال بــّد يف ختــام هــذا البحــث مــن اإلشــارة إىل أن مثــة نظريــات أخــرى تصــدت   

الــيت ذهبــت إىل أن اللغــة اإلنســانية بــدأت  Pooh-Poohملوضوع نشــأة اللغــة كنظريــة 

يف صورة شهقات صدرت عن اإلنسان بشكل غريــزي, للتعبــري عــن فــرح, أو دهشــة, 

الــيت تــذهب  Yo-he-hoفعــاالت, ونظريــة أو غضــب, أو أمل, أو غــري ذلــك مــن االن

إىل أن النطق اإلنساين نشأ أوًال يف صورة مجاعيــة, حيــث جيــد اإلنســان فيهــا لونــاً مــن 

الــيت ربطــت بــني مــا ينطــق بــه  Ding-Dongاملتعــة أثنــاء قيامــه بعمــل شــاق, ونظريــة 

                                                 
  .101علىي عبدالواحد وايف, عامل اللغة, ص 315
 نفس املرجع والصفحة. 316



- 116 - 
 

اإلنســــان مــــن أصــــوات وبــــني مــــا يــــدور خبلــــده مــــن أفكــــار, أي بــــني جــــرس الكلمــــة 

(حماكــــاة  Bow-wowوو -هــــذه النظريـــة ال ختتلــــف كثـــرياً عــــن نظريـــة البــــوومعناهـــا, 

  .317أصوات الطبيعة)

فخالصة القول أن أياً من النظريات اليت حاولت تقدمي تفســري لنشــأة اللغــة مل   

تســـــلم مـــــن النقـــــد والمـــــن الـــــرفض. ومـــــا ذلـــــك إال ألن موضـــــوعها موغـــــل يف القـــــدم 

ديث الــذي اســتقرت عليــه مباحــث والغمــوض, بعيــد عــن متنــاول املــنهج العلمــي احلــ

م منــع تقــدمي أحبــاث 1878علــم اللغــة. وهلــذا قــررت اجلميعــة اللغويــة يف بــاريس ســنة 

  .318عن هذا املوضوع

  الفرق بين فقه اللغة وعلم اللغة:

ــــد الفــــروق الدقيقــــة بــــني علــــم اللغــــة وفقــــه اللغــــة, ألن جــــلَّ    مــــن العســــري حتدي

الشــرق والغــرب, قــدمياً وحــديثاً. وقــد مباحثهمــا متــداخل لــدى طائفــة مــن العلمــاء يف 

التــــداخل أحيانــــاً بــــإطالق كــــل مــــن التســــميتني علــــى األخــــرى, حــــىت غــــدا ا مســــح هــــذ

العلمــاء يســردون البحــوث اللغويــة الــيت تســلك عــادًة يف علــم اللغــة مث يقولــون: وفقــه 

                                                 
  .18م, ص1986, دارالعلوم للماليني, بريوت, 2الدكتور إميل بديع يعقوب, فقه اللغة العربية وخصائها, طبع 317
318 Linguistics, P.15.Berezin: Lectures on  
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اللغة يشمل معظــم البحــوث الســابقة, وال ســيما إذا قورنــت هــذه البحــوث بــني لغتــني 

  .319تعددةأولغات م

و إذا إلتمســـنا التفرقـــة بـــني هـــذين الضـــربني مـــن ضـــروب الدراســـة اللغويـــة, مـــن   

ســم هما, وجــدناها تافهــة الوزن هلــا, فاخالل التسميتني املختلفتني اللتني تطلقان علي

أي العلــم  "Linguistic ou Science du Langage"علــم اللغــة. عندالفرجنــة 

وهـــي كلمـــة ‘‘: Philologie’’غـــة عنـــدهم املخـــتص بـــالكالم أواللغـــة, واســـم فقـــه الل

 مبعـــىن Logosالصـــديق, والثـــاين  مبعـــىن Philosمركبـــة مـــن لفظـــني إغـــريقني أحـــدمها 

اخلطبة أوالكالم, فكأن واضــع التســمية الحــظ أن فقــه اللغــة يقــوم علــى حــب الكــالم 

  .320للتعمق يف دراسة من حيث قواعده وأصوله وتارخيه

للغـــوي عنـــد العـــرب ظهـــرت جمموعـــة مـــن منـــذ فـــرتة مبكـــرة يف تـــاريخ الـــدرس ا  

ـــا أمســـاء لعلـــوم لغويـــة معينـــة, ومـــن أشـــهر هـــذه املصـــطلحات:  املصـــطلحات علـــى أ

ا على العلم الذي خيتص جبمع األلفاظ اللغويــة ودراســتها... ‘‘ اللغة’’ فكانوا يطلقو

علــم ’’فســماه ‘‘ العلــم’’كلمــة ‘‘ اللغــة’’علــى مصــطلح  321وقد أضاف ابن خلدون

                                                 
  .12الدكتور علي عبدالواحد وايف, علم اللغة, ص 319
  .20صبحي صاحل, دراسات يف فقه اللغة, ص الدكتور 320
هجريـــة فحفـــظ القـــرآن الكـــرمي. وكـــان ابـــن  732ابـــن خلـــدون: عبـــدالرمحن بـــن حممـــد املعـــروف بـــابن خلـــدون ولـــد بتـــونس نـــة  321

إماماً يف الكتابــة فإنــه يعتــرب مــن أكــرب واصــفي علمــي العمــران واإلجتمــاع مباخطــه يف  خلدون إماماً حكيما يف التاريخ أكثر مما كان
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شــرحه لــه يتضــح أنــه يشــمل علــى املعــاجم علــى اخــتالف أنواعهــا ســواء   ومــن‘‘ اللغــة

كانــت متصــلة جبمــع األلفــاظ اللغويــة عامــة أو جبمــع األلفــاظ املندرجــة حتــت موضــوع 

  .322واحد, أم كانت متصلة باملرتادف والدخيل واملشرتك

حـــني  ‘‘ فقـــه اللغـــة’’ويف القـــرن الرابـــع نشـــهد ألول مـــرة مصـــطلحاً جديـــداً هـــو   

الصاحيب يف فقــه اللغــة ’’كتابه ه) 395(املتويف  323أبواحلسني أمحد بن فارسكتب 

مث جنــد هــذا املصــطلح نفســه لــدى مؤلــف آخــر هــو أبــو ‘‘. وســنن العــرب يف كالمهــا

الــذي اشــتهر ه)  429(املتــويف  324منصــور عبــدامللك بــن حممــد بــن إمساعيــل الثعــاليب

لكتــابني ال نعــرف كتابــاً واحــداً وفيمــا عــدا هــذين ا‘‘. فقــه اللغــة وســرالعربية’’بكتابــه 

حيمل هذا املصطلح عنواناً له. والــذي الشــك فيــه أن هــذه التســمية الــيت اختارهــا ابــن 

‘‘ فقــه اللغــة’’فــارس والــيت تابعــه فيهــا الثعــاليب هــي الــيت أوحــت إىل احملــدثني اســتعمال 

                                                                                                                                            
مقدمتــه. وكــان ابــن خلــدون شــاعراً, طويــل الــنفس (الشــيخ أمحــد االســكندري والشــيخ مصــطفى عنــاين, الوســيط يف األدب العــريب 

 ).305, 304وتارخيه, ص
  .38-37ص الدكتور عبده الراجعي, فقه اللغة يف الكتب الغربية, 322
) هــو أبواحلســني أمحــد بــن فــارس الــرازي. كــان مــن أكــابر أئمــة اللغــة و أفــراد العلــم يف زمانــه, أقــام ه377/م987ابــن فــارس ( 323

مذان واشتغل عليه ناٌس كثريون منهم بديع الزمان اهلمذاين والصاحب بن عبار. وكان إبن فارس فقيهاً شافعياً حاذقــاً فلمــا  مدة 
مــــذهب مالــــك (رشــــيد يوســــف عطــــاء اهللا, تــــاريخ اآلداب العربيــــة, بتحقيــــق: دكتــــور علــــى جنيــــب عطــــوي,  قــــدم إىل الــــري إنتحــــل

1/413.( 

) أبو منصور عبدامللك بن حممد بن إمساعيل الثعــاليب النيســابوري, أديــب, 1038-961ه/429-350ثعاليب (ال 324
ل العصــر, فقــه اللغــة وســر العربيــة, ســحر نــاثر, نــاظم, لغــوي, إخبــاري, بيــاين, مــن تصــانيفه: يتيمــة الــدهر يف حماســن أهــ

  ).1/187؛ طاش كربى, مفتاح السعادة, 247, 3/246البالغة وسر الرباعة (ابن العماد, شذرات الذهب, 
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يني على خالف يف املــنهج بــني إســتعمال الغــرب Philologyيف مقابل اللفظة األوربية 

  .325واستعمال العرب

بعـــد مـــا تقـــدم كلـــه نســـتطيع أن نســـتخلص الفـــروق بـــني فقـــه الغـــة وعلـــم اللغـــة   

  العام على النحو اآليت:

أوًال: أن موضوع فقــه اللغــة هــو لغــة بعينهــا, كاللغــة العربيــة, يف حــني أن موضــوع علــم 

تلـــف اللغـــة العـــام هـــو اللغـــة باعتبارهـــا ظـــاهرة إنســـانية عامـــة هلـــا نفـــس الوظـــائف يف خم

  اجلماعات اللغوية.

ثانيـــاً: أن غايـــة فقـــه اللغـــة هـــي دراســـة احلضـــارة والثقافـــة واألدب عمومـــاً مـــن خـــالل 

ا. ا, ولذا   اللغة, يف حني أن غاية علم اللغة العام إمنا هي دراسة اللغة يف ذا

ثالثـــاً: أن درس فقـــه اللغـــة للغـــة إمنـــا هـــو درس تـــارخيي مقـــارن يف أغلـــب األحيـــان, يف 

درس علــم اللغــة لغــة إن هــو درس قــائم علــى منــاهج علميــة صــرف, ميكــن حــني أن 

تعميمها على كل اللغات. ولــذلك اســتبعدت مــن جمــال علــم اللغــة العــام املوضــوعات 

  اليت ال ميكن حبثها مبناهج رقيقة كموضوع نشأة اللغة.

تم باللغــة رابعاً: أن فقه اللغة يهــتم باللغــات القدميــة املكتوبــة, أمــا علــم اللغــة العــام فيهــ

  .326املتكلمة, وإن كان يوجه كذلك للغة املكتوبة شيئاً من االهتمام
                                                 

  .14الدكتور عبده الراجحي, فقه اللغة الكتب العربية, ص 325
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ومع ذلك كله, ومع التسليم بأن فقه اللغة شيء وعلم اللغة شيء آخــر, فــإن   

القول بانعدام الصلة بني هذين الضربني مــن العلــم إمنــا هــو اســتنتاج خــاطئ بالشــك. 

  .327لوم اللغة عموماً ففقه اللغة هو أوًال وآخراً حلقة يف سلسلة ع

وجيعل علم الفيلولوجي يف مركــز وســط بــني علــم اللغــة مــن جانــب والدراســات   

األدبية واإلنســانية مــن اجلانــب اآلخــر... وحيــاول بعــد هــذا تقســيم العمــل الفيلولــوجي 

  إىل جمالني مها:

  Linguistic Philology عــداد املعــاجم,و ويعــين بإLiterary Philology 

النصوص, وتفسريها, ونقد املؤلفــات األدبيــة, اعتمــاداً علــى دراســة و موضوعه حتقيق 

  .328لغتها

تنا هذه اشتملت على طائفة من املباحث خرجــت عــن النطــاق ومع أن دراسا  

ــا قصــرت علــى إبــراز خصــائص  االتباعي التقليدي آثرنا عدها ملحقة بفقــه اللغــة, أل

د العرب حني ألفوا يف هــذه لغتنا العربية, فكانت أجدر أن تسمى باالسم الشائع عن

ــــذه  املوضــــوعات. وإنــــه ليحلولنــــا أن نقــــرتح علــــى البــــاحثني املعاصــــرين أال يســــتبدلوا 

                                                                                                                                            
  .24الدكتور حممد أسعد النادري, فقه اللغة مناهلة و مسائله, ص 326
  والصفحة.نفس املرجع  327
حممـــــود فهمـــــي حجـــــازي, علـــــم اللغـــــة العربيـــــة, مـــــدخل تـــــارخيي مقـــــارن يف ضـــــوء الـــــرتاث واللغـــــات الســـــامية, وكالـــــة  328

  .34م, ص1973املطبوعات, الكويت, تاريخ املقدمة 
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التسمية القدمية شيئاً, وأن يعمموها على مجيع البحوث اللغوية, ألن كل علم لشــيء 

  .329فهو فقه, فما أجدر هذه الدراسات مجيعاً أن تسمى فقهاً 

ــــذا االســــتعمال (أي    ورمبــــا جــــاز لنــــا أن نعتــــرب االصــــطالح (أي فقــــه اللغــــة) 

الدراســة العلميــة للنصــوص األدبيــة القدميــة) مناســباً ملــا يــربط بــني علــم اللغــة باعتبــاره 

علماً, وبني الدراسات اجلمالية واإلنســانية لــألدب, وللميــدان الــذي يعتمــد فيــه مــؤرخ 

عـــامل اللغـــة, يف فهـــم النصـــوص و النقـــوش, ويف  مظـــاهر احلضـــارة املتباينـــة علـــى نتـــائج

وضــــع أســــس معتمــــدة مــــن املخطوطــــات, والوثــــائق,واملواد, لتكــــون دعامــــة دراســــته. 

ــذ املعــىن األخــري, قريبــة جــداً, وكثــرياً مــا يتالقــي  والصــلة بــني علــم اللغــة وفقــه اللغــة, 

وصفها كميدانــه ميدانامها. وعلم اللغة مبعناه الضيق يركز على التحليل لرتكيب اللغة و 

ميــــدان موضــــوعهم فيعــــاجلون  Linguistsاألساســــي, وعنــــدما يوســــع علمــــاء اللغــــة 

م يقرتبون من جمال فقه اللغة   .330املعىن, فإ

  تطور التأليف في فقه اللغة عند العرب:

ار جــديرة إن التأليف يف فقه اللغة قدمر بأدو ’’يقول الدكتور صبحي الصاحل:   

أة هــذ العلــم وتطــوره, وإن مــن العســري اســتيعاب نشــ أن تســجل, تقــف الباحــث علــى
                                                 

  .20الدكتور صبحي صاحل, دراسات يف فقه اللغة, ص 329
  .16م, ص1966العربية, بريوت, , دارالنضة 1حممد أمحد أبوالفرج, مقدمة لدراسة فقه اللغة, طبع 330
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مجيــع الكتــب املتعلقــة بفقــه اللغــة تعلقــاً غــري مباشــر, كاملصــنفات النحويــة والصــرفية, 

واملباحـــث البالغيـــة, ووجـــوه القـــراءات املتـــواترة والشـــاذة. فـــال بـــدلنا أن نقصـــر حـــديثنا 

ا علــى دراســة مــا يــرتبط ارتباطــاً ق ويــاً بفقــه اللغــة علمــاً على التــآليف الــيت تــوفر أصــحا

  .331‘‘مستقًال قائماً بنفسه, ال يناقض التعريف الذي قدمناه له

  

  

    فقة اللغة في كتبنا العربية القديمة:

عــن االشــتقاق  332لعل أقدم ما وصلنا من هذه الدراسات مباحث األصمعي

ــا ال تعــدو مالحظــات عامــة  يف العربية ويف تسميتها بفقه اللغة. كثري من التجوز, أل

  .333اتسع القول فيها فيما بعد, وأضحت جزءاً هاماً من هذا العلم العظيم

الصــاحيب ’’أما أمحد بن فــارس, فقــد خلــع علــى مباحثــه يف نشــأة العربيــة اســم   

يصــرح ابــن فــارس يف كتابــه بســبب تســمية ‘‘. هــايف فقــه اللغــة وســنن العــرب يف كالم
                                                 

  .23دراسات يف فقه اللغة, ص 331
ــــدامللك بــــن علــــي بــــن أصــــمع البــــاهلي, 831-740ه/216-122األصــــمعي ( 332 ــــن قريــــب بــــن عب م) عبــــدامللك ب

املعروف باألصمعي (أبوسعيد). أديب, لغوي, حنوي, اخباري, حمدث, فقيه, اصويل, من أهــل البصــرة, وتــويف بالعصــرة, 
ثرية: نوادر األعراب, االجناس يف أصول الفقه, املذكر واملؤنث, كتاب اللغات, كتــاب اخلــراج (أبــوالفالح من تصانيفه الك

  ).37-2/36عبداحلي ابن العماد احلنبلي, شذرات الذهب يف أخبار من ذهب, 
  .23الدكتور صبحي الصاحل, دراسات يف فقه اللغة, ص 333
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وإمنــا عنونتــه ’’. يقــول: 334بالصاحيب, وهو أنه قدمه إىل الصاحب إمساعيل بــن عبــاد

ذا االسم, ألين ألفته أودعته خزانة الصــاحب اجلليــل, كــايف الكفــاة. عمــراهللا عــراص 

  .335‘‘العلم واخلري والعدل بطول عمره. جتمًال وحتسناً 

الـــذي ال ‘‘ فقــه اللغــة وســر العربيــة’’الثعــاليب كتابـــه وبعــد ذلــك ينشــئ     

جتد امسه إال كالثوب الفضفاض عليه, فإنه مل يضــمنه إال بعــض املباحــث القليلــة الــيت 

ذا العلم   .336ميكن أن تتعلق 

 337أليب الفتح عثمان بــن جــين‘‘ اخلصائص’’أما الكتاب الثالث فهو كتاب   

ادة اللغويـــة ودقتهـــا حبيـــث ال حيتـــاج إىل وهـــو مـــن الشـــهرة ووفـــرة املـــه), 392(املتـــويف 

فقــه ’’بيان. لكن الذي حنب أن نلفت إليه هنا أن أبا الفتح مل خيرت لكتابه مصــطلح 

علــى مــا صــنع معاصــره ابــن فــارس, وعلــى مــا بــني الــرجلني مــن فــرق يف املرتبــة ‘‘ اللغــة

                                                 
إمساعيل بن عبــاد بــن العبــاس, أبوالقاســم الطالقــاين: وزيــر غلــب م) 995-938ه/385-326امساعيل بن عباد ( 334

احملــيط, الــوزراء, الكشــف ’’عليه األدب, فكان من نوادر الدهر علماً وفضالً وتدبرياً وجودة رأي له تصانيف جليلة منها 
؛ 1/413(ابــــن حجــــر, لســــان العــــرب, ‘‘ ديــــوان’’عــــن مســــاوئ شــــعر املتنــــيب, األعيــــار وفضــــائل النــــريوز, ولــــه شــــعر يف 

  ).1/201القفطي, إنباة الرواة, 
  .29ابن فارس, الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها, ص 335
  .24الدكتور صبحي الصاحل, دراسات يف فقه اللغة, ص 336
م) هــو أبــوالفتح عثمــان بــن جــين الغــوي األزدي بــالوالء, كــان أبــوه روميــاً 1001-942ه/392-339ابــن جــين ( 337

بن فهد بن أمحد األزدي من أعيان اموصل. وقــد الزم أبــوالفتح أبــا علــي الفارســي أربعــني عامــاً حــيت صــار  مملوكاً لسليمان 
كأنه كاتب له, وله أشــعار حســنة, مــن تصــانيفه: اخلصــائص وســر الصــناعة, والكــايف يف شــرح الفــواخي واملــذكر واملؤنــث, 

  ).141-3/140ذهب, واملقصور واحملدود, والتذكرة االصبهانية (ابن العماد, شذرات ال
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اجــاً وأشــد العلمية, فالذي ال شك فيه أن أبا الفتح أوفر مادة وأعمــق نظــرة وأكثــر إنت

‘‘ باخلصــائص’’تأثرياً يف اخلالفني مــن اللغــويني يف القــدمي واحلــديث. وعنونتــه الكتــاب 

مل يكــن مصــطلحاً مقــرراً بــني علمــاء اللغــة وإمنــا أتــت بــه ‘‘ فقــه اللغــة’’دليــل علــى أن 

أدل من معناهــا ‘‘ اخلصائص’’على ما بيناه. ولعل كلمة ‘‘ الفقه’’املناسبة بينه وبني 

ــا تشــري إىل القــوانني العامــة الــيت تنــتظم ‘‘ فقــه اللغــة’’درس مــن تعبــري علــى مــادة الــ أل

نعــرف يف أبــواب  اللغة دون أن يكون املقصود دراسة جزئيــات اللغــة تفصــيلياً علــى مــا

  .338الصرف والنحو

مـــن علمـــاء القـــرن  -911املتـــويف ســـنة  339مث جيمـــع جـــالل الـــدين الســـيوطي  

مــن أكثــر الكتــب ‘‘ املزهــر يف علــوم اللغــة وأنواعهــا’’كتابــه العظــيم   -التاســع اهلجــري

بتنـــوع أبوابـــه واتســـاع  -املتقدمـــة, ويزيـــد عليهـــا بعـــض األحبـــاث اجلديـــدة. ولعـــل كتابـــه

ألصـــــق املؤلفـــــات بفقــــه اللغـــــة: ففيـــــه تقـــــرأ عــــن نشـــــأة اللغـــــات, وتـــــداخلها  -أغراضــــه

افقهــــا, واملصــــنوع والفصــــيح, واملســــتعمل واملهمــــل, واحلوشــــي والغريــــب, واملعــــرب وتو 

                                                 
  .51الدكتور عبده الراجحي, فقه اللغة يف الكتب العربية, ص 338
) هو عبــدالرمحن جــالل الــدين ابــن اإلمــام كمــال الــدين اخلضــريى الســيوطي العــامل احملــدث ه911-849السيوطي ( 339

فقـــه والنحـــو, وقـــد تـــرك املفســـر املتفـــنن اجلـــامع املختصـــر. نشـــأيتيماً وحفـــظ القـــرآن وعمـــره دون الثمـــان, مث حفـــظ متـــون ال
للناس أكثر من ثلثمائة مصنف, ومنهم: اإلتقان يف علوم القرآن, واملرزهر يف أصول اللفقة, واألشــباه, والنظــائر يف دقــائق 
النحـــو وأصـــوله , واهلَمـــع علـــى اجلمـــع يف فـــروع النحـــو وأصـــوله والصـــرف (الشـــيخ أمحـــد اإلســـكندري, والشـــيخ مصـــطفى 

 .306, مطبقة املعارف, مبصر, ص6يب وتارخيه, طبععناين, الوسيط يف األدب العر 
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ــــــــرتادف  ــــــــد, واالشــــــــتقاق واإلشــــــــرتاك, وال والتضــــــــاد, والنحــــــــت, والتصــــــــحيف, واملول

ريـــف, والشـــوارد والنـــوادر, ومـــا اختلفـــت فيـــه لغـــة احلجـــاز ولغـــة متـــيم, ويقـــع يف والتح

  .340جزئني كبريين

  

  

  ديثة:فقه اللغة في كتبنا العربية الح

للدكتور على عبد الواحد وايف, أول كتاب منهجــي ‘‘ فقه اللغة’’يعترب كتاب   

أكــادميي الطــابع, صــدرحول فقــه اللغــة, يف العصــر احلــديث. وكــان مؤلفــه قــد أصــدر 

يف التعريـــف بعلـــم ’’وأشـــار يف متهيـــد لـــه, عنوانـــه: ‘‘ علـــم اللغـــة’’قبلـــه بقليـــل, كتابـــه 

لــوال أن هــذا االســم ’’تابــه هــذا باســم فقــه اللغــة إىل أنــه كــان يــود أن يســمى ك‘‘ اللغــة

قد خصص مدلوله يف اإلستعمال املألوف, فأصبح ال يفهم منه إال البحوث املتعلقــة 

  .341بفقه اللغة العربية وحدها

ويشري املؤلف يف مقدمة كتابه إىل أنــه ســيدرس, يف ضــوء احلقــائق الــيت كشــف   

فصـــائل اللغـــات اإلنســـانية, وهـــي فصـــيلة خاصـــة مـــن ‘‘, علـــم اللغـــة’’عنهـــا يف كتابـــه 
                                                 

  .25الدكتور صبحي الصاحل, دراسات يف فقه اللغة, ص 340
  .16الدكتور علي عبدالواحد وايف, علم اللغة, ص 341
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فصـــيلة اللغـــات الســـامية, مفصـــالً بعـــض التفصـــيل يف لغـــة منهـــا, وهـــي اللغـــة العربيـــة, 

وجممـــًال القـــول فيمـــا عـــداها. مث يقـــول: فمؤلفنـــا هـــذا يف منزلـــة اجلـــزء الثـــاين مـــن كتابنـــا 

عات غري أننا آثرنا أن نطلق عليه امساً خاصاً شاع اســتعماله يف املوضــو ‘‘ علم اللغة’’

  .342اليت يعرض هلا, وخاصة ما يتعلق منها باللغة العربية

‘‘. فقــــه اللغــــة وخصــــائص العربيــــة’’كتابــــه   343مث أنشــــأ االســــتاذ حممــــد املبــــارك  

عنـــوان هـــذا الكتـــاب كـــامًال هـــو فقـــه اللغـــة وخصـــائص العربيـــة. دراســـة حتليليـــة مقارنـــة 

  .344ليدللكلمة العربية, وعرض ملنهج العربية األصيل, يف التجويد والتو 

علــــى قســــمني: القســــم األول ‘‘ فقــــه اللغــــة وخصــــائص العربيــــة’’ويقــــع كتــــاب   

والقســـم الثـــاين هوخصـــائص العربيـــة. ويتـــألف كـــل مـــن القســـمني مـــن ‘‘ فقـــه اللغـــة’’

  .345جمموعة من املباحث

    
   

                                                 
  .5الدكتور علي عبدالواحد وايف, فقه اللغة, ص 342
وختــرج مــن جامعتهــا مــن كليــة احلقــوق ومدرســة م, 1914ك: األســتاذ حممــد املبــارك ولــد يف دمشــق ســنة ر االســتاذ حممــد املبــا343

م, عمـــل حممـــد املبـــارك مغتشـــاً عامـــاً للغـــة والـــدين يف وزارة املعـــارف, مث حماضـــراً يف كليـــة األداب جبامعـــة 1935األدب العلياســـنة 
فقه اللغة وخصــائص دمشق, ومن مؤلفاته: اجملتمع اإلسالمي املقاصر, نظام اإلسالم. العقيدة والعبارة, نظام اإلسالم. االقتصار, 

   ).72العربية, عبقرية اللغة العربية. (الدكتور حممد أسعد النادري, فقه اللغة مناهله ومسائله, ص
  .73نفس املرجع, ص 344
    .نفس املرجع والصفحة 345
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  لث
أشهر أئمة فقه اللغة 

  وآثارهم
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  :أبوالحسين أحمد بن فارس
  اسمه:

أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا بــن حممــد بــن حبيــب املشــهور بــابن هــو أبواحلســني 

  .  346فارس

, 348على مــارواه يــاقوت 347اختلف الرواة يف اسم أبيه, فقد زعم ابن اجلوزي

وهــو مــا رأيتــه يف كتابــه املنــتظم نســخة دارالكتــب املصــرية. أن امســه أمحــد بــن زكريــا بــن 

ذا القول الشاذ, ويذهب أن   .349‘‘اليعاج به’’ه قول فارس. ولكن ياقوتاً ال يعبأ 

والـــده يف مقدمـــة املقـــاييس وكـــذلك يف خامتـــة  لكـــن ابـــن فـــارس نفســـه يســـمى

  .350وهو نص قاطع‘‘ فارس بن زكريا’’الصاحيب 

  

                                                 
  .3/133أبوالفالح عبداحلي ابن العماد احلنبلي, شذرات الذهب يف أخبار من ذهب,  346
م) يوســـف بـــن عبـــدالرمحن بـــن علـــى ابـــن اجلـــوزي القرشـــي البكـــري 1258-1185ه/656-580ابـــن اجلـــوزي ( 347

البغــدادي, حمــي الــدين, أبواحملاســن: أســتاذ داراخلالفــة املســتعقية, وســفريها. مــن أهــل بغــداد. ومــن كتبــه: معــادن اإلبريــز يف 
  ).13/203ية, تفسري الكتاب العزيز, واملذهب األمحد يف مذهب أمحد, وإليضاح (ابن كثري, البداية والنها

م) ياقوت بن عبداهللا الرومي احلموي, أبوعبداهللا, معجم البلــدان, إرشــاد 1229-1178ه/626-574ياقوت ( 348
  ).63-4/59األريب, املقتضب, الرول, أخبار املتنيب (اليافعي, مرآة اجلنان, 

م, 1969ه/1389, 2أبواحلســــن أمحــــد بــــن فــــارس بــــن زكريــــا, مقــــاييس اللغــــة, حتقيــــق: عبدالســــالم هــــارون, طبــــع 349
  1/1(مقدمة الناشر, 

 .232, ابن فارس, الصاحيب, ص5نفس املرجع, ص 350
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  مولده:

الــذي  351ينا إىل تــاريخ والدتــه, عــدا ابــن فرحــونومل تشــر املراجــع الــيت بــني أيــد

  م.920-ه308م/918-ه306حددها بني سنة 

والدتــه فــإن املراجــع خمتلفــون. بعضــهم يــرى أنــه ولــد يف وأمــا خبصــوص مكــان 

مــن  353أنــه مــن مدينــة الزهــراء يــرى , وأنــه كــان يــدعى القــزويين, وفريــق آخــر352قزوين

وأنــه كــان يــدعى لــذلك بــالزهراوي, وفريــق  .354‘‘كرســف جيانابــاذ’’موضع يقــال لــه 

ولــذلك كــان ‘‘ أســتاذ خــرذ’’, مــن قريــة تســمى 355ثالــث يــرى أنــه مــن منطقــة الــري

  .356دعي أيضاً الرازي, فيقول بعضهم أنه من مهذاني

                                                 
م) علــي بــن حممــد بــن أيب القاســم ابــن فرحــون اليعمــري املــدين, نــور 1345-1298ه/746-698ابــن فرحــون ( 351

واألحاديــــث الــــدين: أديــــب, تونســــي األصــــل, مولــــده ووفاتــــه يف املدينــــة. مــــن تصــــانيفه: الزاهــــر يف املــــواعظ واحلكايــــات 
(البغـــدادي, هديــــة ‘‘ ديـــوان’’والزخـــائر, تـــواريخ األخبـــار و التعريـــف بنســـب النـــيب صـــلي اهللا عليـــه وســـلم, ولـــه نظـــم يف 

  ).1/709العارفني, 
ــر اثنــا عشــر فرســخاً, وهــي يف إقلــيم الرابــع  352 قَــزِوين: مدينــة مشــهورة بينهــا و بــني الــري ســبعة وعشــرون فرســخاً وإىل أ

 ).4/342م البلدان, دارصادر, بريوت, (ياقوت احلموي, معج

الزهراء (مدينة صغرية قرب قرطبة باألندلس اختطها عبدالرمحن الناصر بن احلكــم األمــوي, وهــو ســلطان يومئــذ تلــك  353
 ).3/161(ياقوت احلموي, معجم البلدان,  325البالد يف سنة 

 .1/94حتقيق: حممد أبوالفضل, أبواحلسن على بن يوسف القفطي, إنباه الرواة على أنباة النحاة,  354

الري: وهي مدينة مشهورة من أمهات البالد و أعالم املدن كثرية الفواكه واخلريات, وهي حمط احلاج على طريق  355
 ).3/116السابلة وقصبة بالد اجلبال, بينها وبني نيسابور مائة وستون فرسخاً (ياقوت احلموي, معجم البلدان, 

 .1/95على أنباه النحاة, حتقيق: أبوالفضل, القفطي, إنباه الرواة  356
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وليس يف وسعنا تغليب رأي هــذه اآلراء بصــفة قاطعــة, غــري أن اجلــدير بالــذكر 

أن ابــن فــارس بعــد تنقلــه يف طلــب العلــم بــني عــدة بلــدان عــاد إىل مهــذان حيــث أقــام 

  .357للتدريس مدة طويلة حىت اسُتدعي إىل الرسي

  شيوخ ابن فارس:

ســـني فقيهـــاً شـــافعياً لغويـــاً, وقـــد أخـــذ عنـــه أبواحلســـني فقـــه كـــان والـــد أب احل

مسعــت أيب يقــول: مسعــت حممــد بــن ’’الشــافعي, وروي عنــه يف كتبــه. قــال ابــن فــارس 

عبدالواحد يقول: إذا نُِتَج ولُد الناقــة يف الربيــع ومضــت عليــه أيــام فهــو ربَــع, فــإذا نـُـتج 

  .358هو بـُعَّةيف الصيف فهو ُهَبع, فإذا نتج بني الصيف والربيع ف

ابــن فــارس:  وحــدث’’يــة الشــعر. قــال يــاقوت: وكان أبــوه أيضــا رجــًال أديبــاً راو 

ائهم فمــا يتهم ذكــر شــعر حججــت فلقيــت ناســاً مــن هــذيل, فجــار  مسعــت أيب يقــول:

  رأيت أمثل اجلماعة رجًال فصيحاً, وأنشدين: عرفوا أحداً منهم, ولكين

  وجاهاوحث اليعمالت على       إذا مل حتظ يف أرض فدعها

  إذا صفرت ميينك من حداها      ررك حظ أخيك فيهاوال يغ

                                                 
  .6ابن فارس, الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها, ص 357
أبوالربكات عبــدالرمحن بــن األنبــاري, نزهــة األلبــاء يف طبقــات األدبــاء, حتقيــق حممــد ابوالفضــل إبــراهيم, مطبعــة املــدين,  358

 .394 -393مبصر, ص
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ا ا إن خفت    من بكاها وخلِّ الدار تنعى      ونفسك فز 

  359ولست بواجٍد نفساً سواها      ٌد أرضاً بأرضفإنك واج

وهـــــذه  361راويـــــة ثعلـــــب 360ومـــــن شـــــيوخه أيضـــــاً أبـــــوبكر أمحـــــد بـــــن احلســـــن

  .362ويا على طريقة الكوفينيأن ابن فارس كان حن يف األستاذية تفسر لنا السر

. وقــد 363ومــن شــيوخه كــذلك: أبواحلســن علــي بــن ابــراهيم بــن ســلمة القطــان

ونــص يف مقدمــة املقــاييس أنــه ‘‘ الصــاحيب’’أكثر ابن فارس مــن الروايــة عنــه يف كتابــه 

ويف عــداد شــيوخه أبواحلســن علــي بــن  364قرأ عليــه كتــاب العــني املنســوب إىل اخلليــل,

                                                 
 مل أجد.359

م) أمحدج بن احلسن بن الفرج, أبوبكر ابن شقري, عــالم بــالنحو. 929-...ه/317-احلسن (...أبوبكر أمحد بن  360
  .)315(نفس املرجع, ص‘‘ خمتصر يف النحو’’و ‘‘, املذكر واملؤنث’’و ‘‘, املقصور واملمدود’’بغدادي. له كتب يف 

ابـــن األعـــرايب وغـــريه مـــن ) هـــو أبوالعبـــاس أمحـــد بـــن حيـــي املعـــروف بثعلـــب. أخـــذ النحـــو عـــن ه291/م903ثعلـــب ( 361
علماء عصره وهو إمام الكوفيني يف النحو واللغة وكان ثقة حجــة صــاحلاً مشــهوراً بــاحلفظ وصــدق اهلجــة واملعرفــة بالعربيــة. 

(رشــيد يوســف عطــاء اهللا, تــاريخ األداب العربيــة, بتحقيــق: دكتــور علــى ‘‘ كتــاب الفصــيح’’وله تصانيف عديدة أشهرها 
 .400, 399جنيب عطوي, ص

  .1/8ابن فارس, مقاييس اللغة,  362
م) علي بــن إبــراهيم بــن ســلمة أبواحلســن القــزويين 954-868ه/345-254أبوالحسن على بن ابراهيم القطان ( 363

القطــــان: مــــن كبــــار حفــــاظ احلــــديث. مــــن أهــــل قــــزوين. رحــــل إىل العــــراق والــــيمن. وأصــــيب ببصــــره يف آخــــر عمــــره. لــــه 
  ).4/250(الزكلي, األعالم, حديثية, يف الظاهرية ‘‘ أمال؟؟’’

ا, ه174-100/م786-718اخلليـــل ( 364 ) ولـــد أمحـــد أو عبـــدالرمحن اخلليـــل بـــن أمحـــد الفراهيـــدي بالبصـــرة ونشـــأ
وأخـــذ النحـــو والقـــراءات واحلـــدث عـــن أئمـــة العربيـــة. مـــن مؤلفاتـــه: كتـــاب العـــني, كتـــاب الـــنغعم, كتـــاب العـــروض كتـــاب 

 ).272قاع (أمحد حسن الزيات, تاريخ األدب العريب, صالشواهد, كتاب النقط والشكل, وكتاب اإلي
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روى عنــه ابــن فــارس كتــايب  وقــد 365د القاســم بــن ســالم,عبــدالعزيز صــاحب أيب عبيــ

أيب عبيـــــد: غريـــــب احلـــــديث, ومصـــــنف الغريـــــب, ومـــــنهم أبـــــوبكر حممـــــد بـــــن أمحـــــد 

ـــــي366األصـــــفهاين ـــــن أمحـــــد الســـــاو  , وعل ـــــن أمحـــــد 367يب ـــــو القاســـــم ســـــلمان ب , وأب

  .368الطرباين

والشيخ الذي كان يسرتعى انتباه ابن فــارس وإعجابــة الشــديد, هــو أبوعبــداهللا 

مارأيـــت مثـــل أيب عبـــداهللا بـــن ’’وفيـــه يقـــول أبـــن فـــارس:  369طـــاهر املـــنجم أمحـــد بـــن

  .370طاهر, وال رأى هو مثل نفسه

  تالميذ ابن فارس:

 371وأما تالميذ ابن فارس فكثريون, وكان من أشهرهم بديع الزمان اهلمــذاين,

. وقـــال ابـــن والصـــاحبه إمساعيـــل بـــن عبـــاد 372,وأبـــو طالـــب بـــن فخـــر الدولـــة البـــويهي

                                                 
م) علــي بــن عبــدالعزيز بــن املرزبــان البغــوي, أبواحلســن: شــيخ 899-...ه/286-أبواحلسن علىي بن عبــدالعزيز (... 365

 ).3/178(مشس الدين الذهيب, تذكرة احلفاظ, ‘‘ مسند’’احلرم من حفاظ احلديث, كان ثقة مأهوناً. جاورمبكة. له 
 مل أجده.أبوبكر حممد بن امحد األصفهاين: 366
 لم أجده.على بن أمحد الساوي: 367

م) ســــليمان بــــن أمحــــد بــــن ايــــوب بــــن مطــــري 971-873ه/360-260أبوالقاســــم ســــلمان بــــن أمحــــد الطــــرباين ( 368
 اللخمــــي, الطــــرباين, (أبوالقاســــم). حمــــدث, حــــافظ, ولــــد بطربيــــة الشــــام يف صــــفر. مــــن مؤلفاتــــه: املعــــاجم الثالثــــة الكبــــري

  ).123-118ه/3واألوسط والصغري, دالئل النبوة, كتاب األوائل, وتفسري كبري (الذهيب, تذكرة احلفاظ, 
  مل أجده.أمحد بن طاهر املنجم: 369
 .394االنباري, نزهة االلباء, ص 370
 مل أجده.أبوطاالب بن فخر الدولة. 371
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 374وكــــان لــــه صــــاحب يقــــال لــــه أبوالعبــــاس أمحــــد بــــن حممــــد الــــرازي’’ 373األنبــــاري:

املعروف بالغضبان, وسبب تسميته بذلك أنــه كــان خيدمــه ويتصــرف يف بعــض أمــوره. 

ضــه قــد وهبــه, فأعابتــه علــى ذلــك قــال: فكنــت رمبــا دخلــت فأجــد فــرش البيــت أو بع

دخلـــت عليـــه  ذلـــك وال يـــزول عـــن عادتـــه. فكنـــت مـــىت ك مـــنأضـــجر منـــه, فيضـــح

وهبــه, فــأعبس وتظهــر الكآبــة يف جــدت شــيئاً مــن البيــت قــد ذهــب علمــت أنــه قــد وو 

حــيت حلــق ىب هــذا اللقــب منــه وإمنــا كــان وجهــي, فيبســطين ويقــول: ماشــأن الغضــبان! 

  .375‘‘ميازحين

  

  

  

                                                                                                                                            
  مل أجده.372

عبــدالرمحن بــن حممــد األنبــاري, ولــد باألنبــار وســكن بغــداد مــن ) هو كمال الدين أبوالربكات ه597/م1200ابن األنباري ( 373
صباه وتفقه على املذهب الشافعي باملدرسة النظامية وتصدر القراء النحوفيها. وله من التصانيف: كتــاب طبقــات األدبــاء, كتــاب 

 ).1/427لى جنيب علوي, امليزان, كتاب أسرار العربية (رشيد يوسف عطاء اهللا, تاريخ اآلداب العربية, بتحقيق: دكتور ع

م) أمحـــد بـــن حممـــد بـــن أمحـــد املظفـــر ابـــن املختـــار, أبوالعبـــاس بـــدر الـــدين 1233-...ه/630-أمحـــد بـــن حممـــد الـــرازي (... 374
الرازي احلنفي: عامل باتفســري واحلــديث عــارف بــاألدب, لــه نظــم حســن. مــن كتبــه: مباحــث التفســري, مجشــيد بــن يهــوذ اىل ذخــرية 

 ).1/217مبقامات (الزركلي, األعالم, امللوك يف علم السلوك 

  .394ابن األنباري, نزهة األلباء, ص 375
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أوجــز ’’, وقــد قــرأ عليــه كتابــه 376يبــن القاســم املقــر  ومــن تالميــذه أيضــاً علــي

ويفهــم مــن هــذا الكتــاب أن  378,و مببــاي 377املطبــوع يف اجلزائــر‘‘ الســري خلــري البشــر

  .380الكتاب افيها هذ زماناً وقرأ عليه املقري 379ابن فارس أقام يف مدينة املوصل

  وفاته:

بــــــن فــــــارس قــــــد قضــــــى حنبــــــه يف مدينــــــة الــــــري أو مل خيتلــــــف مؤرخــــــون يف أن ا

ـــــا مقابـــــ 381احملمديـــــة, بـــــن  ل مشـــــهد قاضـــــي القضـــــاة أيب احلســـــن علـــــيوأنـــــه دفـــــن 

  .382عبدالعزيز اجلرجاين

  ولكنهم خيتلفون يف تاريخ وفاته على أقوال مخسة:

                                                 
  مل اجده.علي بن القاسم القري: 376
  مل أجده.مبباري: 377
اجلزئر: مجع جزيرة: اسم علم ملدينة على صفًة البحر بني إفريقية واملغرب, بينها وبني جباية أبعة أيام, كانت من خــواص بــالد  378

  ).2/132بن منار الصنهاجي, وتعرف جبزائر بين صنرغناى (ياقوت احلموي, معجم البلدان, بين محاد بن زيري 
املوصل: املدينة املشهورة العظيمة إحدي قواعد بالد اإلسالم قليلة النظري, كرباً و عظماً وكثرة خلق وسعة رقعٍة فهــي  379

اح خراســـان ومنهـــا يقصـــد إىل أذر بيجـــان حمـــط رجـــال الركبـــان ومنهـــا يقصـــد إىل مجيـــع البلـــدان فهـــي بـــاب العـــراق ومفتـــ
 ).5/223(ياقوت احلموي, معجم البلدان, 

  (مقدمة). 1/10ابن خلكان, مقاييس اللغة, حتقيق وضبط: عبدالسالم حممد هارون,  380
احملمديــــة: قريــــة مــــن نــــواحي بغــــداد مــــن كــــورة طريــــق خراســــان أكثــــر زرعهــــا األرز (يــــاقوت احلمــــوي,معجم البلــــدان,  381
5/64.( 

م) علــــــي بــــــن عبــــــدالعزيز بــــــن احلســــــن اجلرجــــــاين, 1002-..ه/392-أبواحلســــــن علــــــي عبــــــدالعزيز اجلرجــــــاين (... 382
أبواحلســن: قــاض مــن العلمــاء بــاألدب. لــه شــعر حســن. ولــد جبرجــان, وتــويف بنيســابور, مــن كتبــه: الوســاطة بــني املتنــيب 

ـــذيب التـــاريخ, ديـــوان شـــعر, رســـائل (الثعـــاليب, يت ؛ ابـــن كثـــري, البدايـــة 3/238يمـــه الـــدهر, وخصومه,تفســـري القـــرآن, 
  ).11/331والنهاية, 
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وعقـــب علـــى  383) كمـــا نقـــل يـــاقوت عـــن احلميـــدي,360ســـنة ( فقيـــل تـــوىف

) ذكــر ذلــك ابــن اجلــوزي 369ذلك بأنه قول ال اعتبار به. وقيــل كانــت وفاتــه ســنة (

). 369اً يف وفيــات ســنة (أيضــ 384يف املنــتظم, ونقلــه عنــه يــاقوت, وَعــدَّه ابــن األثــري

  ) باحملمدية.375سنة ( ه توىفأن 385ر ابن خلكانوذك

) ذكر ذلك ابن خلكــان أيضــاً, وابــن كثــري يف أحــد 390سنة ( وقيل إنه توىف

قوليـــه يف كتابـــه البدايـــة والنهايـــة, وكــــذا اليـــافعي يف مـــرآة اجلنـــان, وصـــاحب شــــذرات 

) كمــا ذكــر 395الــذهب. وأصــح األقــوال وأوالهــا بالصــواب أن وفاتــه كانــت ســنة (

الوعاة, قــال: يف بغية  387واة, وكما نقل السيوطي عن الذهيبر يف إنباه ال 386القفطي

وذكـــره أيضـــاً يف هـــذه الســـنة ابـــن تغـــرى بَـــردي يف ‘‘ وهـــو أصـــبح مـــا قيـــل يف وفاتـــه’’
                                                 

م) حممد بن فتوح بن عبداهللا بن فتوح بــن محيــد األزدي امليــورقي احلميــدي, أبــو 1095-1029ه/488-460احلميدي ( 383
عــظ امللــوك, عبداهللا بن أيب نصر: مؤرخ حمدث, أندلســي. مــن كتبــه: جــذوة املقتــبس يف ذكــر والة األنــدلس, الــذهب املســبوك يف و 

 ).1/13نوادر األطباء, تاريخ اإلسالم, التذكرة (طاش كربي زادة, مفتاح السعادة, 

) هــو جمــد الــدين أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد الشــيباين املعــروف بــإبن األثــري اجلــزري. ولــد ه606/م1029ابــن األثــري ( 384
ا وختــرج علــى علمــاء زمانــه. ومــن تأليفــه  وهــو كتــاب نفــيس يف بابــه ‘‘ امع األصــول يف أحاديــث الرســلوجــ’’جبزيرة إبــن عمــر ونشــأ

  ).1/472أحسن يف ترتيبه وتبويبه وتفصيله (رشيد يوسف عطاء اهللا, تاريخ اآلداب العربية, بتحقيق دكتور علي جنيب عطوي, 
مبدينــة  600ســنة  ابن خلكان: هو قاضي القضاة مشس الدين أبوالعباس أمحد بن ابراهيم بن أيب بكــر خلكــان اإلربلــي. ولــد 385

ا. وفيهــا ألــف أكثــر تارخيــه العظــيم  وفيــات ’’إربل من بيت كبري عريق يف الفضل. فرحل إىل حلب, مث أقام مبصر و تويل القضاء 
  ).303وفيات األعيان وأنباء أنباء النهان (الشيخ أمحد اإلسكندري وغريه, الوسيط, ص’’وتارخيه ‘‘ االعيار

ــاء الــدين القفطــي: باحــث 7129-1203ه/697-600القفطــي ( 386 م) هبــة اهللا بــن عبــداهللا بــن ســيد الكــل, أبوالقاســم, 
مصــري, عـــارف بالتفســـري واحلـــديث, مـــن كبــه: نزهـــة األلبـــاب يف شـــرح عمـــدة الطــالب, شـــرح اهلـــادي, الدرايـــة األحكـــام الرعايـــة, 

 ).408التفسري, إنباه الرواة وأخبار احلكماء (السيوطي, بغية الوعاة, ص
م) حممـــد بـــن أمحـــد بـــن عثمـــان بـــن قاميـــاز الـــذهيب, مشـــس الـــدين, أبـــو عبـــداهللا: 1348-1274ه/ 748-673الـــذهيب ( 387

حافظ, مؤرخ, عالمة حمقق. تركماين األصل, من تصانيه: دول اإلسالم, العباب, سري النبالء, تــذكرة احلفــاظ, الكاشــف, الطــب 
 ).5/326, النبوي, الرواة الثقات, معرفة القراء الكبار (الزكلي, األعالم
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النجــوم الزاهــرة, وابــن كثــري يف البدايــة والنهايــة. وهــو الــذي اســتظهره يــاقوت, إذ وجــد 

  .388هذا التاريخ على نسخة قدمية من كتاب اجململ

ــــا ســــنة  كتبــــه  ب متــــام الفصــــيح خبــــط ابــــن فــــارس,وذكــــر يــــاقوت أنــــه وجــــد كت

ويف إرشـــاد األريـــب أنـــه وجـــد خطـــه علـــى كتـــاب (متـــام) الفصـــيح تصـــنيفه  390.389

. وروي أكثــر مــن 395ســنة  . فهــذا كلــه يؤيــد القــول أنــه تــوىف391وقــد كتبــه ســنة 

  ترجم له أنه قال قبل وفاته بيومني:

ا   وبإعالين وإسراري علما ويب  يا َربِّ إن ذنويب قد احطت 

  390يو إقرار  فهب ذنويب لتوحيدي    اأنا املوحد لكين املقر 

  مؤلفاته:
وابــن فــارس يعــدُّ يف طليعــة العلمــاء الــذين أخــذوا امــن كــل فــن بســهم وافــر ومل 

ـــا ميـــد ان التـــأليف املوفـــق فهـــو يقـــف بنفســـه عنـــد حـــدِّ املعرفـــة والتعلـــيم, بـــل اقـــتحم 

ــــــ ــــــدة هذي ــــــذه املؤلفــــــات العدي ــــــه  ــــــاريخ ل ــــــه إىل مــــــدى متطــــــاول. وحيــــــتخظ الت ب في

  .391ةالقيم

                                                 
  .10- 1/9ابن فارس, مقاييس اللغة, بتحقيق وضبط: عبدالسالم حممد هارون,  388

 .7/339ياقوت احلموي, معجم البلدان,  389
 .1/10ابن فارس, مقاييس اللغة, بتحقيق وضبط: عبدالسالم حممد هارون,  390

  (مقدمه). 1/25ابن فارس, مقاييس اللغة, بتحقيق وضبط: عبدالسالم حممد هارون,  391
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اإلســالمية  فرســائل شــىت يف خمتلــف فــروع املعــار  ألف ابن فــارس كتبــاً كثــرية و

  من فقه وتفسري وسري و آدب ولغة وحنو.

  أصول الفقه, حلية الفقهاء, ذم الغيبة, مقدمة يف الفرائض  (ا) يف الفقه:

  التَّفسري: جامع التأويل يف تفسري القرآن  (ب)

  .خلري البشر, سرية النيبالسري: أخالق النيب, أوجز السري   (ج)

نعــت  ة احملدثــة, خضــارة أواألدب: مأخذ العلــم, أبيــات االستشــهاد, احلماســ  (د)

أ يف الشــعر, شــرح رســالة الزهــري لعبــد امللــك الشــعر, دارات العــرب, ذم اخلطــ

بـــن مـــروان, اليشـــكريات, قصـــيدة األعشـــى يف الرســـول, قصـــص النهـــار ومســـر 

  الليل, اليل والنهار, النريوز.

ياب واحللي, اجململ يف اللغة, احلجر, خلق اإلنســان, ختــري األلفــاظ, اللغة: الث  (ه)

  ذخائر الكلمات, العم واخلال, مقاييس اللغة.

النــو وفقــه اللغــة: اإلتبــاع واملزاوجــة, متــام فصــيح الكــالم, اخــتالف النحــويني,   (و)

اللغــة فقيــه العــرب, الفــرق, فقــه  مســائل يف اللغــة, غريــب إعــراب القــرآن, فتيــا

  .392لصاحيب, مقدمة يف النحو أو  تذكرة يف حنواأو 

                                                 
  .1/94؛ القفطي, إنباه الرواة, 153السيوطي, بغية الوعاة, ص 392
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وجــوه كــال, الالَّمــات, أمثلــة  ومــا جــاء منهــا يف كتــاب اهللا, أو‘‘ كــالَّ ’’مقالــة 

  .393األسجاع, االنتصار لثعلب

         أبوالفتح عثمان بن جني:

  :اسمه وكنيته

يف كتبه, ويصــدر لكنية اليت جيريها االفتح, وهي و بهو عثمان بن جين األزدي وكنيته أ
    .394ا يف احملتسب كالمه يف االحتجاج

    نسبه ومولده ووفاته:

عــريب,  نسبه من وراء هذا, وذلك أنه غــري هو عثمان بن جين, وال يعرف من

وكان أبوه جين روميا يونانيا, وكان مملوكا لسليمان بن فهد بن أمحد األزدي. ومن مث 

لنــا املراجــع الــيت بأيــد ينــا شــيئاً عــن أبيــه أيــن  ينتسب ابن جين أزديــاً بــالوالء, وال تــذكر

                                                 
, 2أبواحلســـــــن علـــــــى بـــــــن أبـــــــوالكرام حممـــــــد بـــــــن حممـــــــد بـــــــن عبـــــــدالكرمي بـــــــن األثـــــــري, الكامـــــــل يف التـــــــاريخ, طبـــــــع 393

  .8/236م, دارالكتاب العريب, بريوت, لبنان, 1967ه/1387
شــكواز القــراءات واإليضــاح عنهــا, بتحقيــق: علــى النــدى ناصــف أبوالتفح عثمان بن جــين, احملتســب يف تبيــني وجــوه  394

   .1/5, 1386وغريه, جلنة إحياه الرتاث اإلسالمي, القاهره, 
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إن كان هــاجر إليهــا ومل يكــن ولــد فيهــا, وال مــاذا كــان  395كان قبل أن يقدم املوصل

  .396هيعمل ملوال

ب, وبــه يشــرف, ولــه شــعر يــذكر فيــه أن اهللا عوضــه مــن نســبه علمــا إليــه ينســ

  لى قياصرة الروم, الذين دعا النيب هلم قال:وأنه يرجع بأرومته ع

  فعلمي يف الورى نسيب      بح بال نسبفإن أص  
  قروم سادة جنب      على أىن أعول إىل  

  اخلطب أزم الدهر ذو      قياصرة إذا نطقوا  
  397شرفا دعاُء نىب كفى      أوالك دعا النيب هلم  

النــاس أن مل يكــن مــن أصــل عــريب, فعــين  ضعة عند وكأمنا كان ابن جين حيس

عوضـــه هـــذا الـــنقص, ويأخـــذ بضـــبعه حنـــو أن ينضـــح عـــن نفســـه, ويـــذكر أن عنـــده ماي

  .398فاملعايل وباسقات الشر 

ل الثالثني والثالمثائــة ول من ترجم له: إنه ولد قبولد ابن جين يف املوصل. ويق

يف املختصــر, فهــو يــذكر  399ا الفــداءوال يعينــون مولــده بعــد هــذا. إال أبــمــن اهلجــرة, 

                                                 
  مر ذكره.املوِصل:  395
  (مقدمة). 1/5ابن جين, اخلصائص,  396

 .3/166ابن العماد, شذرات الذهب,  397
  .1/5عنها, بتحقيق: على النجدى ناصف وغريه, ابن جين, احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح  398
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اة: إنــه تــوىف وهــو يف طبقــات النحــ 400, ويقول ابــن قاضــي شــعبة302أن وفاته سنة 

ــذا و فــإن والدتــه  392روعــى أن وفاتــه كانــت يف ســنة  يف سن السبعني, فإذا أخذ 

الفارســـي  . ويـــذكر الـــرواة أنـــه صـــحب أبـــا علـــي321أو ســـنة  322تكـــون يف ســـنة 

حادثـــه مســـجد املوصـــل, وكانـــت هـــذه تصـــاله بـــه علـــى أثـــر أســـتاذه أربعـــني ســـنة بعـــد ا

كانــت ســنه عندئــذ مخــس   322, فإذا وضع تاريخ والدته يف سنة 337ادثة سنة احل

مــر عليــه وهــو يــدرس العربيــة, ومــن القليــل أن  عشــرة ســنة. وتــروى القصــة أن أبــا علــي

اء يف كـــرة. وهـــذا قـــد يرجـــع روايـــة أيب الفـــديتعـــرض املـــرء للتـــدريس يف هـــذه الســـن املب

  .401تاريخ والدته

, 402بــن جــين تــويف ســنة ثنتــني وســبعني وثالمثائــةويروى القفطي يف اإلنباه أن ا

مث يعود فيذكر أنه خدم البيت البويهي: عضد الدولة, وولده صمصام الدولــة, وولــده 

                                                                                                                                            
م) إمساعيــل بــن علــى بــن حممــود بــن حممــد بــن عمــر بــن شاهنشــاه بــن 1331-1273/ه732-672أبوالفــداء ( 399

أيوب: امللك املؤيد, صاحب محاة, مؤرخ جغرايف, قــرأ التــاريخ واألدب, وأصــول الــدين, مــن كتبــه: نــوادر العلــم, الكنــاش, 
 ).9/292أخبار البشر, تقدومي البلدان (ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة,  املوازين, املختصر يف

م) أبــــوبكر بــــن أمحــــد بــــن حممــــد بــــن عمــــر األســــدي الشــــهيب 1448-1377/ه851-779ابــــن قاضــــي شــــهبة ( 400
الدمشقي تقي الدين: فقيه الشام يف عصره و مؤرخها وعاملها, من أهــل دمشــق. اشــتهر بــابن قاضــي شــهبة ألن أبــا جــده 
(جنــم الـــدين عمـــر األســـدي) أقــام قاضـــياً بشـــهبة (مـــن قــرى حـــوران) أربعـــني ســـنة. مــن تصـــانيفه: اإلالم بتـــاريخ اإلســـالم, 

  ).2/61املصادر, تاريخ, مناقب اإلمام الشافعي, الكواكب الدرية, طبقات النحاة واللغويني. (الزركلي, األعالم, 
  (مقدمة). 10-1/9ابن جين, اخلصائص, بتحقيق: حممد على النجار,  401
  .2/336القفطي, انباه الرواة,  402
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ـــــة, ويف زمانـــــه مـــــات, وكـــــان يالزمهـــــم يف دورهـــــم  ـــــاء الدول ـــــده  ـــــة, وول شـــــرف الدول

  .403ويبايتهم

ـــاء الدولـــة إمنـــا ملـــك مـــن ســـنة  وقـــد  409,404إىل ســـنة  379ومعلـــوم أن 

الــيت وردت ‘‘ ســبعني’’هــدى إليــه أبــوالفتح كتــاب اخلصــائص. وهلــذا نــرجح أن كلمــة أ

وأن وفــاة أيب ‘‘ تســعني’’حمرفًة عــن كلمــة ‘‘ ثنتني وسبعني وثالمثائة’’يف قول القفطي 

, وعلى هذا يكاد جيمع الرواة وكانت وفاته يف بغــداد, ودفــن 392الفتح كانت سنة 

                                                    .405يف مقابرها رمحه اهللا

  أساتذته:

إن ابـــن جـــين أخـــذ النحـــو يف شـــبيبته عـــن أمحـــد بـــن حممـــد املوصـــلى الشـــافعي 

املعــروف بــاألخفش, وتتلمــذ منــذ صــباه علــى أبــا علــي الفارســي, صــحبه زمنــاً طــويًال, 

ــج لــه البحــث, وفتــق لــه ســبل  وأخذ عنــه اللغــة واألدب. وهــو الــذي أحســن خترجيــه و

االستقصاء والتوسع يف التفكري. وهو يذكر أســتاذه أبــا علــي كثــرياً يف كتبــه, معــرباً عــن 

  .406أعجابه به ومعرتفاً بفضله

                                                 
  .2/340نفس املصدر,  403
  ,3/166ابن العماد, شذرات الذهب,  404
  .1/7ابن جين, احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها, بتحقيق: على النجدي ناصف و غريه,  405

  .1/313, ه1310ابن خلكان, وفيات األعيان, مصر,  406
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ـــــري مـــــن رواة اللغـــــة واألدب, مـــــنهم أبـــــوبكر حممـــــد بـــــن  وأخـــــذ أيضـــــاً عـــــن كث

املعروف بابن مقَسم, وهو من القراء, وكان رواية ثعلــب, ويــروى عنــه ابــن  407احلسن

صــاحب األغــاين,  408وعلمه,كما يروي عــن أيب الفــرج األصــبهاينجين أخبار ثعلب 

ويــروى عــن  409وعــن أيب بكــر حممــد بــن هــارون الرويــاين, عــن أيب حــامت السجســتاين,

  .411عن أيب العباس املربد, وعن غريهم 410حممد بن سلمة,

وإبن جين يروي كثريا عن األعراب الذين مل تفسد لغتهم. وحد اتبع يف ذلــك 

إال بعـــد أن ميتحنـــه ويتثبـــت مـــن أمـــره   وكـــان ال يأخـــذ عـــن بـــدويمـــن اللغـــوينيَســـَلفه 

                                                 
م) حممـــد بـــن احلســـن بـــن يعقـــوب بـــن احلســـن, بـــن مقســـم 965-878ه/354-260حممـــد بـــن احلســـن (أبـــوبكر  407

العطار, أبوبكر: عامل بالقراآت والعربية. من أهل بغــداد. مــن كتبــه: األنــوار, الــرد علــى املعتزلــة, النحــو, جمالســات ثعلــب, 
  ).36؛ السيوطي, بغية الوعاة, ص360أخبار نفسه (إبن األنباري, نزهة األلبا, ص

م) علــــى بــــن احلســــني بــــن حممــــد بــــن أمحــــد بــــن اهليــــثم املــــرواىن 967-897ه/356-284أبــــوالفرج األصــــبهاين ( 408
األ/وي, القرشــي, أبــوالفرج األصــبهاين: مــن أئمــة األدب, األعــالم يف معرفــة التــاريخ واألنســاب والســري واآلثــار. مــن كتبــه: 

 ).2/278أيام العرب, (الثعاليب, تيمة الدهر, األعاين, مقاتل الطالبيني, نسب نيب عبدالشمس, القيان, 
م) ســــهل بــــن حممــــد بــــن عثمــــان اجلشــــمي السجســــتاين: مــــن كبــــار 862-...ه/248-أبوحــــامت السجســــتاين (... 409

العلمــاء باللغــة والشــعر. مــن أهــل البصــرة كــان املــربديالزم القــراءة عليــه. مــن كتبــه: املعمــرين, النخلــة, مــاتلحن فيــه العامــة, 
 ).1/58د, الوحوش, احلشرات, العشب والبقل (ابن الندمي, الفهرست, الطري, األضدا

م) حممـــد بـــن ســـالمة بـــن جعفـــر بـــن علـــي بـــن حكمـــون, أبوعبـــداهللا, 1062-...ه/454-حممـــد بـــن ســـلمة (... 410
القضاعي, مؤرخ مفســر, مــن علمــاء الشــافعية. مــن كبتــه: تفســري القــرآن, الشــهاب يف املــواعظ واآلداب, مناقــب الشــافعي 

 .6/146وأخباره, اإلنباء عن األنبياء, نزهة األلباب, خطط مصر (الزكلي, األعالم, 

  .4/204, والزكلي, األعالم, 1/114طاش كربي زادة, مفتاح السعادة,  411
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بــاب يف تــرك األخــذ عــن أهــل : ’’يزتــه. وقــد عقــد هلــذا بابــا يف اخلصــائصحن وصــدق

  .412‘‘َدركما أخذ عن أهل الَوبَرامل

وهـــو أول مـــن شـــرح ديوانـــه, وقـــد  413وقـــد صـــحب ابـــن جـــين الشـــاعر املتنـــيب,

ابــن جــين أعــرف ’’شرحه شرحني: الشرح الكبري والشرح الصغري. وكان املتنــيب يقــول: 

  .414‘‘بشعري مين

  جاللته والثناء عليه:

ة واخلطــر مــامل يبلغــه إال القليــل. وقــد لــبلــغ أبــوالفتح يف علــوم العربيــة مــن اجلال

عرفــة النحــو والتربيــز فيــه. ويقــول أصــبح ابــن جــين يف جمــرى القــرون َمضــِرب املثــل يف م

وكــان يقــول: ’’, املعــروف مبلــك النحــاة: 415العمــاد يف حديثــه عــن احلســن بــن صــايف

ويقـــول ‘‘ ش ابـــن جـــين مل يســـعه إال محـــل غاشـــيي, ولوعـــاهـــل ســـيبويه إالمـــن رعيـــيت

                                                 
  (مقدمة) 1/15ابن جين, اخلصائص,  412
صــاحب األمثــال الشــائرة,  املتنــيب: هــو أبوالطيــب أمحــد بــن احلســني اجلعفــي الكنــدى الكــويف املتنــىب الشــاعرر احلكــيم, 413

يف حملـــة كنـــدة, ادعـــى املتنـــيب النبـــوة يف بـــين كلـــب, فخـــرج لؤلـــؤ إىل بـــين كلـــب. وســـجنه طـــويال  ه303ولـــد بالكوفـــة ســـنة 
فخرج من السجن وقد لصق به إسم املتنىب مــع كراهقــه لــه (الســيد أمحــد اهلــامشي, جــواهر األدب يف أدبيــات و إنشــاء لغــة 

  ).196-2/195العربيه, 
  .1/114زادة, مفتاح السعادة,  ىكرب   طاش 414
م) احلســن بــن صــايف بــن عبــداهللا بــن نــزار: فاضــل, شــاعر, مــن  1173-1094ه/567-489احلسن بــن صــايف ( 415

كبــار النحــويني. لقــب نفســـه ميلــك النحــاة, كنيتــه أبـــونزار. وكــان مــن فقهــاء الشـــافعية. لــه مصــنفات يف الفقــه واألصـــلني 
؛ ابـــــن تفـــــري بـــــردي, النجـــــوم الزاهـــــرة, 1/305قامـــــات (القفطـــــي, إنبـــــاه الـــــرواة, والنحـــــو واألدب, و ديـــــوان شـــــعر, و م

6/68.( 
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وجعلتــه ’’ 417يف الشــيخ عبــدالكرمي ســلمان: 416األســتاذ اإلمــام الشــيخ حممــد عبــده

  .418‘‘ن جينمين مكان النحو من اب

القطـــــــب يف لســـــــان العـــــــرب, وإليـــــــه انتهـــــــت الرياســـــــة يف  هـــــــو’’ويقـــــــول الثعـــــــاليب:  

  .419‘‘األدب

وقـــد يبـــدو للباحــــث أن ابـــن جــــين مل يبلـــغ يف حياتــــه مـــن املكانــــة العلميـــة مــــا 

 ا املعــىنيســتحقه, ومل يــدرك مــا أدركــه بعــد مــن النبالــة ونباهــة الــذكر. وقــد يطــل لــه هــذ

جــل ال يعــرف قــدره كثــري مــن النــاس. وقــد يطيــب لــه أن هــذا ر ’’مــن قــول املتنــيب فيــه: 

حيتج هلذا الرأى بأنه ال يرجع إىل َعرَاقة أصل, وال يئول إىل شرف حمتد, وبأن العصــر  

                                                 
الشيخ حممد عبده: هو املصلح الكبري, واجملتهد اخلطري, والكاتب البليــغ, واخلطيــب املصــقع, األســتاذ االمــام احلكــيم  416

باحدى قرى مديريــة الغربيــة. وتــرك بالتعلــيم الشيخ حممد عبده أحد أركان النهضة العربية, و مؤسسه, احلركة الفكرية ولد 
حىت ناهزت سنة العاشــرة مث رغــب يف الــتعلم فحفــظ القــرآن الكــرمي و طلــب العلــم باجلــامع األمحــدى, مث انتقــل إىل األزهــر 
ـــــج البالغـــــة, وشـــــرح مقامـــــات بـــــديع الزمـــــان (الشـــــيخ أمحـــــد  وتنبـــــغ يف علومـــــه. ومـــــن مؤلفاتـــــه: رســـــالة التوحيـــــد, شـــــرح 

  ).338-337غريه, الوسيط, صاإلسنكندري و 
م) عبدالكرمي بن حسني بن سلمان أغا: فاضل 1918- 1849ه/1336-1265الشيخ عبدالكرمي سلمان ( 417

سياحة اخلديوي يف أقاليم مصر البحرية والقبلية, وجعل من أعضاء ’’مصري, من الكتاب, تعلم يف األزهر. وكتب 
ومل يذكر عليه امسه خوفاً من اخلديوي (الزكلي, األعالم, ‘‘ زهرأعمال جملس إذارة األ’’جملس األزهر, فوضع كتابه 

4/51 -52.( 

 (مقدمة). 1/24ابن جين, اخلصائص,  418

, دارالكتب العلميــة, 1أبو منصور عبدامللك بن حممد بن امساعيل الثعاليب, يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر, طبع 419
  .3/77, ه1399/ م1979
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كـــــــان مشـــــــحونا بأفاضـــــــل العلمـــــــاء, وِجلـــــــة الفهمـــــــاء, فكـــــــان جيـــــــرى يف مضـــــــمارهم 

  .420مبقدار

  مؤلفاته:

ر. وقـــد ختـــري هلـــا لقـــد خلـــف كتبـــاً حســـانا تـــدل علـــى فضـــله اجلـــم وعلمـــه الغزيـــ

  .421أمساء حسانا كذلك

, أي قبـــل 384ولقـــد كتـــب ابـــن جـــين إجـــازة لـــبعض اآلخـــذين عنـــه يف ســـنة 

  موته بنحو مثاين سنوات. وذكر فيها ما يأيت:

اخلصائص, التمام, سرالصناعة, تفسري تصريف املــازين, شــرح مســتغلق أبيــات 

البـــن ســـكيت, تعاقـــب احلماســـة, واشـــتقاق أمســـاء شـــعرائها, شـــرح املقصـــور واملمـــدود 

يـــة,  بالعربيـــة, تفســـري ديـــوان املتنـــيب الكبـــري, تفســـري معـــاين ديـــوان املتنـــيب, اللمـــع يف العر 

, كتــاب األلفــاظ املهمــوزة,  ر العــروض والقــوايفكتــاب خمتصــر التصــريف, كتــاب خمتصــ

, يعقــــوب, كتـــاب تأييــــد تـــذكرة أيب علــــيكتـــاب املقتضــــب, تفســـري املــــذكر واملؤنـــث ل

ة, النـــــوادر املمتعـــــة, اخلاطريـــــات, كتـــــاب احملتســـــب يف شـــــرح شـــــواذ احملاســـــن يف العربيـــــ

                                                 
 (املقدمة). 1/24ابن جين, اخلصائص,  420

  .5/652, 2/989؛ حاجي خليفة, كشف الظنون, 141-3/140ابن العماد, شذرات الذهب,  421
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تفســـري أرجـــوزة أيب نـــواس, تفســـري العلويـــات, كتـــاب البشـــرى والظفـــر,  422القـــراءات,

رســالة يف مــد األصــوات و مقــادير املــدات, كتــاب املــذكر واملؤنــث, كتــاب املنتصــف,  

 املتنـــيبلـــنقض علـــى ابـــن وكيـــع يف شـــعر كتـــاب مقـــدمات أبـــواب التصـــريف, كتـــاب ا

والكــالم العــام,  وختطئتــه, املعــرب يف شــرح القــوايف, كتــاب الفصــل بــني الكــالم اخلــاص 

ررة, كتــاب الفــرق, كتــاب الفــائق, كتــاب اخلطيــب, كتــاب األراجيــز,  كتاب املعاين احمل

كتــاب ذي القــد, شــرح الفصــيح, كتــاب شــرح الكــايف يف القــوايف, التلقــني يف النحــو, 

ســألتان مــن كتــاب , املهــذب, التبصــرة, كتــاب الزجــر, مالتــذكرة األصــبهانية التهــذيب

  .423نية, املسائل الواسطية, كتاب شرح اإلبدال ليعقوباألميان, علل التث

  

  

  

  

                                                 
أبــوالفتح عثمــان بــن جــين, ســر صــناعة اإلعــراب, حتقيــق: حممــد حســن إمساعيــل مشــارك يف التحقيــق: أمحــد رشــدي  422

 .9-1/7م, 2000ه/1421, دارالكتب العلمية, بريوت, لبنان, 1شحاتة عامر, طبع

  .1/9ابن جين, سر صناعة اإلعراب, حتقيق حممد حسن إمساعيل وغريه,  423
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أبـــــو منصـــــور عبـــــدالملك بـــــن محمـــــد بـــــن إســـــماعيل 

  الثعالبي:

  اسمه:
  .424هو عبد امللك بن حممد بن إمساعيل

  كنيته: 
  .425هو املكىن بأيب منصور

  لقبه:
بالثعــاليب نســبة إىل خياطــة جلــود الثعالــب وعملهــا قيــل لــه ذلــك ألنــه  امللقــب 

  .427. ومن مث ينسب الثعاليب إىل حرفته426كان فراء

                                                 
؛ طــاش كــربي 3/266, ه1367عبدالرحيم بن أمحد العباســي, معاهــد التنصــيص علــى شــواهد التلخــيص, مصــر,  424

  .1/187زادة, مفتاح السعادة و مصباح السيادة, 
؛ املــريزا حممــد بــاقر 2/44م, 1977ملعــارف, بــريوت, , مكتبــة ا2أبوالفــداء احلــافظ ابــن كثــري, البدايــة والنهايــة, طبــع 425

 .5/162اخلوانسارى, روضات اجلنت, 

, مؤسســـة عزالـــدين, 1رشـــيد يوســـف عطـــاء اهللا, تـــاريخ اآلداب العربيـــة, بتحقيـــق: دكتـــور علـــى جنيـــب عطـــوي, طبـــع 426
 .1/417م, 1985ه/1405

مجــال طلبــة, دارالكتــب العلميــة, بــريوت, -بتحقيــق: دأبومنصور عبدامللك بن حممد بن امساعيل الثعاليب, فقه اللغــة,  427
  (مقدمة). 5م, ص2001ه/1422لبنان, 
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  وفاته: مولده و
م) يف نيســـــــــــــــــــابور, وتـــــــــــــــــــوىف عـــــــــــــــــــام 619ه (350أنـــــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــام 

  .428م)1038(429

  حياته األدبية:

بــني  ى طفولتــهكم الدويالت, وبني الصراعات, وأمضوقد عاش الثعاليب يف ح

لغزنــويني. كمــا أدرك الثعــاليب أربعــة اني و يالصــفاريني, وبقيــة عمــره كانــت بــني الســامان

  .429اس هم: املطيع والطائع فالقادر وابنه القائمبخلفاء من بين الع

الفنـــون األدبيـــة وأخـــذ األدب عـــن أئمـــة عصـــره وانكـــب علـــى العلـــوم العربيـــة و 

زعــيم شــيوخ العلــم يف زمانــه ال يعــارض رز يف كــل نــوٍع منهــا فأصــبح فأتقنها مجيعاً و ب

يف إمامتــه معــارض وال ينــاقض يف إمجــاع أعيــان األدب علــى رئاســة منــاقض. كيــف ال 

ر والــنظم رأس املــؤلفني يف زمانــه و إمــام اعــي تلعــات العلــم وجــامع أشــتات النثــهــو ر  و

                                                 
ـــــة العـــــارفني, اســـــتانبول,  428 ـــــافعي, مـــــرآة اجلنـــــان, 1/625م, 1905إمساعيـــــل باشـــــا البغـــــدادي, هدي ؛ 2/170؛ الي

  .266/ 3العباسي, معاهد التنصيص, 
  .2/44والنهاية,  ؛ ابن كثري, البداية436ابن األنباري, نزهة األلباء, ص 429
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ل املصــنفني حبكــم أقرانــه ســار ذكــره يف اآلفــاق ســري املثــل وضــربت إىل فنائــه آبــاط األبــ

ضــله القاضــي والــدان أشــرقت مــن تأليفــه أنــوار العلــوم فهلجت بذكره الركبــان وحتــدث ب

ـــا البعيـــد الغريـــب وأينعـــت مثـــار حماضـــراته الســـهية فجناهـــا األليـــف  البهيـــة فاستضـــاء 

امتــــــد ظلــــــه إىل مســــــتقبل  القريــــــب فعــــــم فضــــــله العــــــرب والعجــــــم يف غــــــابر الــــــدهر و

  .430العصور

  شيوخه وتالميذه:

متـــدنا املصـــادر بشـــئ عـــن ذلـــك, وأنـــه تلمـــذ علـــى أحـــد مـــن أمـــا شـــيوخه, فـــال 

العلمــاء. وقــد كــان الثعــاليب معلــم صــبيان يف مكتــب, ولكنــه جلــس إلقــراء واحملاضــرة, 

ىل, وزيـــادات مجـــة رأيتـــين أحاضـــر بـــأخوات كثـــرية ملـــا فيـــه وقعـــت بـــآخرة إ و’’فيقـــول: 

  .431‘‘واه الرواة لديعليه, حصلت من أف

ن البـــاب التاســـع والعشـــرين مـــن فقـــه اللغـــة ونظـــري ذلـــك يف الفصـــل اخلـــامس مـــ

فصـــل فيمـــا حاضـــرت بـــه, ممـــا نســـبه بعـــض األئمـــة إىل اللغـــة الروميـــة, وبعضـــهم إىل ’’

و أشــار البــاخرزي إىل ذلــك  433. ومل يعــرف مــن تالمذتــه إال البــاخرزي432‘‘اليونانيــة

                                                 
  .1/417رشيد يوسف عطاء اهللا, تاريخ اآلداب العربية,  430
  .1/5الثعاليب, يتيمة الدهر,  431
  .335-326الثعاليب, فقه اللغة, ص 432
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وكنـــت و أنـــا فــــرٌخ أرغـــب يف اإلســـتفادة بنــــوره, وكـــان هــــو ’’ه يف دميـــة القصــــر: بقولـــ

بينهمــــا يف  دي بنيســـابور لصـــيقي دار, وقـــرييب جــــوار, وكنـــت محلـــت كتبـــاً تـــدورُ ووالـــ

ــا يف املتجاوبــات ومــازال يب رؤوفــاً, وَعَلــيَّ حانيــاً اإلخوانيــات, وقصــائد يت ؛ قارضــان 

ت أنــوار, ومســائ تــتالطم ته أياً ثانياً. رمحة اهللا عليه. كــل مصــباح ختفــق رايــاحىت ظنن

  .434‘‘أمواج قاره

  مؤلفاته:

ل لإلمــام العالمــة أيب منصــور عبــدامللك النيســابوري رأس املــؤلفني, وإمــام ويقــا

  .435املصنفني اإلمام األديب, صاحب التصانيف الفائقة, واآلداب الرائقة

ولـــه مصـــنفات كثـــرية تنـــاول فيهـــا مؤلفـــات أســـالفه يف غـــري مـــا بصـــر أو رويـــة, 

الكــالم عــن الشــعر  . وانصــرف إىلينقــل يف إحــداها مــا قالــه يف األخــرىوكثرياً ما كــان 

  .436يف عصره ولكنه عىن أيضاً بعلوم اللغة والبالغة

                                                                                                                                            
م) علي بن احلســن بــن علــي بــن أيب الطيــب البــاخرزي, أبواحلســن: أديــب مــن 1075-...ه/467-الباخرزي (... 433

ــا وبنيســابور. مــن كتبــه: دميــة القصــر وعصــرة أهــل العصــر, وهــو ذيــل ليتيمــة الشــعراء الكتــاب. مــن أهــل بــاخرز,  تعلــم 
؛ ابــن 360 /1الــدهر للثعــاليب, ولــه ديــوان شــعر يف جملــد كبــري, يف املستنصــرية ببغــداد (ابــن خكــالن, وفيــات األعيــان, 

  ).3/327العماد, شذرات الذهب, 
  .183الباخرزي, دمية القصر, ص 434
املوســوي اخلوانســـارى األصـــبهاىن, روضــات اجلنـــات يف احـــوال العلمــاء والســـادات حتقيـــق: اســـداهللا ا حممـــد بـــاقر ر امليــز  435

  .5/163امساعيليان, 
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فقــه ’’وأشــهر تصــانيفه و أمههــا: يتيمــة الــدهر يف حماســن أهــل العصــر, كتــاب 

يف طريق الكناية إىل أشخاص املختلفــة ‘‘ الرباعة سحر البالغة وسر’’وكتاب ‘‘ اللغة

عجـــة وبـــدائع اظ الديشـــتمل علـــى حماســـن األلفـــ‘‘ مـــن غـــاب عنـــه املطـــرب’’وكتـــاب 

ربيعيات والغزليات واخلمريــات واالخوانيــات واملــديح ومــا ينضــاف املعاين األرجة من ال

يف دقــــائق اللغـــات العربيــــة, واأللفـــاظ املرتادفــــة واملعــــاين ‘‘ ســـر األدب’’إليهـــا وكتــــاب 

  .437املتقاربة وأمثال ذلك
   

                                                                                                                                            
ـــران, بـــوذر مجهـــري,  436 امحـــد الشـــنتناوى ابـــراهيم زكـــي خورشـــيد وغـــريه, دائـــرة املعـــارف اإلســـالمية, انتشـــارات جهـــان 
6/193.  

  .5/163ات, صامليزرا باقر املوسوى اخلوانسارى, روضات اجلن 437



- 152 - 
 

  
  
  
  
  
  
  

  

  علم البالغة و أنواعها
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معنى البالغة, تاريخها 

  و تطورها 
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  :البالغة لغةً  معنى
ـــَغ الشـــيء يبلـــغ بلوغـــاً: وصـــل  ـــَغ يبُلـــغ كَكـــُرَم يكـــُرُم. بـََل بالغـــة: مصـــدر مـــن بُل

  :438وانتهى, وأبَلَغُه هو إبالغاً وبلََّغه تبليغاً, وقول أيب قيس بن األسلِت السُِّلمي

  قالت, ومل تقصد ِلِقيل اَخلَىن:

  .439أبلغت أمساعي َمهًال! فقد

إمنــا هــو مــن ذلــك أي قــد انتهيــت فيــه و أنعمــت. وتبلــغ بالشــيء: وصــل إىل 

مراده. البالغ ما يتبلغ به ويتوصل إىل الشيء املطلوب والبالغ: ما بـََلغَــك. والــبالغ: 

  ؛ ومنه قول الراجز:440ما بـََلَغَك. والبالغ: الكفاية

  تـَزَجَّ ِمن دنياك بالبالغ    

    441باغوباكر املعدة بالد    

وهـــــــــو يتبلَّـــــــــُغ بـــــــــه و يتوصـــــــــل إىل الشـــــــــيء  ,ســـــــــحاب, الكفايـــــــــةوالبالغـــــــــة ك

  .442املطلوب
                                                 

أبوقيس بن األسلت: األسلت لقب أبيه, أبوقيس شاعر من الشعراء اجلاهلي, كان رأس األوس, وشــاعرها وخطيبهــا  438
ــا, وكــان يكــره األوثــان ويبحــث عــن الــدين ليطمــئن إليــه, فلقــي علمــاء مــن اليهــود و رهبانــاً أو أحبــاراً,  وقائــدها يف حرو

هــذا, وملــا ظهــر اإلســالم, اجتمــع. حتقيــق: يوســف شــيخ حممــد و غريــد الشــيغ: ووصــف لــه ديــن ابــراهيم, فقــال أنــا علــى 
  .19/121, 200, 1مؤسسة األعملي. بريوت, طبع

  .19/122نفس املرجع,  439
 .89/419ابن منظور, لسان العرب, (بلغ)  440
  .8/419؛ ولسان العرب ابن منظور, 12/8البيت من الطويل, وهو بالنسبة يف تاج العروس, الزبييدي,  441
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  443‘‘لبالغاً لقوم عابدينإن يف هذا ’’قال سبحانه تعايل: 

  أي كفاية.

اإلنتهــاء إىل أقصــي املقصــد واملنتهــى مكانــاً أو زمانــاً أو أمــراً  :البلــوغ واإلبــالغ

  .444ارفة عليه, وإن مل ينته إليه, فمن االنتهاءعن األمور املقدرة, ورمبا يـَُعربِّ عن املش

  .445‘‘إذا بَلَغ أشده وبلغ أربعني سنة حىت’’ل سبحانه وتعايل: قا

  .446‘‘َماُهم ببالغيه’’وقال أيضاً: 

  .447‘‘فلما بلغ معه السعي’’وقال تعاىل: 

  .448‘‘لعلي أبلغ األسباب’’وقال سبحانه وتعاىل: 

بِلــٌغ: وبَلــٌغ و  ليُغ من الرِّجاِل. ورُجــٌل بَِليــغٌ البَ والبالغة: الفصاحة. والَبلُغ والِبلُغ: 

  .449ه يبلغ بعبارة لسانه كنه ما يف قلبه, اجلمع بلغاءحسن الكالم فصيح

  البالغة اصطالحاً: معنى

                                                                                                                                            
  .12/9الزبيدي, تاج العروس,  442

 .106سورة األنبياء:  443
  .12/7الزبيدي: تاج العروس,  444
  .15سورة األحقاف:  445
  .56سورة غافر:  446
  .102سورة الصافات:  447
  .36سورة غافر:  448
  .8/420ابن منظور, لسان العرب,  449
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إىل القلــــب يف أحســــن  صــــطالحي فهــــي إيصــــال املعــــىنوأمــــا معــــىن البالغــــة اال

ــا تنهــى لصــورة مــن ال املعــىن إىل قلــب الســامع فــظ, ولــذلك مسيــت البالغــة بالغــة, أل

فيفهمــــــه. والبالغــــــة ال تكــــــون إال يف الكــــــالم واملــــــتكلم والكلمــــــة الــــــيت يتــــــألف منهــــــا 

  .450الكالم

  .451فبالغة الكالم مطابقته املقتضى احلال مع فصاحته

وقــــد يكــــون مقتضــــى احلــــال خمتلفــــا, فــــإن مقامــــات الكــــالم متفاوتــــة, فمكــــان 

بــاين مقــام التعقيــد, أو مقــام التقــدمي ي اين مقــام التعريــف, ومقــام اإلطــالقالتنكــري يبــ

يباين التأخري, ومقام الــذكر يبــاين مقــام احلــذف, ومقــام القصــر يبــاين مقــام اخلــالف, 

ام الفصـــل يبـــاين مقـــام الوصـــل, ومقـــام اإلجيـــاز يبـــاين مقـــام اإلطنـــاب واملســـاواة, ومقـــ

  .452وكذلك خطاب الذكي وخطاب الغيب

                                                 
ـــا اجلديـــد علـــم  450 م, 1992, 3م, طبـــع 1979, 1املعـــاين, طبـــعالـــدكتور بكـــرى شـــيخ أمـــني, البالغـــة العربيـــة يف ثو

؛ حممــــد زغلــــول ســــالم, تــــاريخ النقــــد األديب والبالغــــة حــــىت القــــرن الرابــــع اهلجــــري, 1/26دارالعلــــوم للماليــــني, بــــريوت, 
  .73م, دارالفكر, عمان, ص1983, 1؛ أبو علي حممد بركات محدي, فصول يف البالغة, طبع21ص

  .19م, ص1988, 8ليلية أصول األساليب األدبية, طبعأمحد شائب, األسلوب دراسة بالغية حت 451
, دارالكتــاب 1خطيــب القــزويين, اإليضــاح يف علــوم البالغــة, حتقيــق: غريــر الشــيخ حممــد, إميــان الشــيخ حممــد, طبــع 452

  .14م, ص2004ه/1425العريب, بريوت, 
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 الرتاكيـــب أي عـــدم تـــراخم قيـــل: بالغـــة الكـــالم وفصـــاحته, عـــدم التكـــرار يف

ــــا  حــــروف اجلــــر وتالحقهــــا يف إثــــر بعضــــها الــــبعض, مث عــــدم مالحــــق اإلضــــافات 

  .453يضعف الرتكيب, هذا االعرتاض مقبول من البالغيني

  .454‘‘وبـََلغ الرجل بالغة, فهو بليغ, إذا أحسن التعبري عما يف نفسه’’

  .455‘‘العريبمالية يف الكالم بليغ الشخص الذي يتمثل األصول اجلفال’’  

وكـــذلك البالغـــة وصـــف للكـــالم واملـــتكلم فقـــط وال توصـــف الكلمـــة بالبالغـــة 

  .456لقصورها عن الوصول باملتكلم إىل غرضه, ولعدم اتسام بذلك

  ال بد من التزام األمرين التاليني للبالغة:

االحرتاز عن اخلطأ يف تأدية املعىن املقصود خوفاً مــن أن يــؤدي  .1

  احلال, فال يكون بليغاً.بلفظ غري مطابق ملقتضى 

متييــز الكــالم الفصــيح مــن غــريه حــىت تضــمن ســالمة العبــارة مــن  .2

 .457اخلطأ والتعقيد

  
                                                 

  .25حممد زغلول سالم, تاريخ األديب والبالغة, ص 453
  .33, صه1370, امريقم, 5جواهر البالغة يف علم املعاين والبيان والبديع, طبعالسيد امحد اهلامشي بك,  454
  .73حممد بركات محدي, فصول يف البالغة, ص 455
  .33السيد أمحد اهلامشي, جواهر البالغة يف علم املعاين واليان والبديع, ص 456
  .16أمحد شائب, األسلوب دراسة بالغية حتليلية أصول األساليب األدبية, ص 457
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  أقوال البلغاء في تحديد مفهوم البالغة:

ــا, وقــد أورد ابــن رشــيق    اختلــف أهــل العلــم يف مفهــوم البالغــة و وصــفها بياني

’’.... حتديد مفهوم البالغة  طائفة من أقوال البلغاء يف‘‘ العمدة’’القريوين يف كتابه 

سئل بعض البلغاء: ما البالغة؟ فقال: قليل يفهم وكثري ال ُيســَأم. وســئل آخــر مقــام: 

معان كثرية يف ألفاظ قليلة. وقليل ألحدهم: ما البالغة؟ فقــال: إصــابة املعــىن وحســن 

, وأحســنهم ااالجيــاز. وســئل بعــض األعــراب: مــن أبلــغ النــاس؟ فقــال: أســهلهم لفظــ

  .458‘‘بديهة

فقــال: اســم ملعــان جتــري يف وجــوه كثــرية, فمنهــا  ؟وسئل ابن املقفع: ما البالغة  

ما يكون يف السكوت, ومنها ما يكون يف اإلستماع, ومنهــا مــا يكــون ابتــداء, ومنهــا 

ما يكون جواباً, ومنها مــا يكــون يف احلــديث, ومنهــا مــا يكــون يف االحتجــاج, ومنهــا 

ائل, فعامنــا هــذه األبــواب الــوحي فيهــا واإلشــارة ما يكون خطبــاً, ومنهــا مــا يكــون رســ

  .459إىل املعىن واإلعجاز هو البالغة

                                                 
ابـــن رشـــيق القـــريوين: هـــو احلســـن بـــن رشـــيق القـــريوين, أبـــو علـــي, أديـــب شـــاعر نقـــاد, باحـــث. ولـــد يف املســـلمة ســـنة  458

م. مــن تصــانيفه الكثــرية: كتــاب العمــدة, الرســائل الفائقــة (عبــاس مشــس العــني 1070ه/ 463م, تــويف 1000ه/390
  ).2/83عباس. دارصادر. بريوت, أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان, وفيات األعيان, حتقيق: إحسان 

حتقيــق: حممــد حميــي الــدين, مطبعــة حجــازي, ‘‘ يف حماسن الشعر وآدابه’’أبوعلي احلسن بن رشيق القريواين: العمدة  459
  .1/213, 1934ه/1353القاهرة. 
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وقيـــــل لبعضـــــهم: مـــــا البالغـــــة؟ فقـــــال: إبـــــالغ املـــــتكلم حاجتـــــه حبســـــن إفهـــــام   

  السامع, ولذلك مسيت بالغة.

ارة, بــعمــن الوصــل. وقيــل البالغــة: حســن ال وقال آخــر: البالغــة معرفــة الفصــل  

  لبالغة: القوة على البيان مع حسن النظام.مع صحة الداللة. وقيل ا

  .460: العجز عن البيانالبالغة ضد العّي, والِعيُّ وقالوا:   

تلك طائفة من أقوال البلغاء يف حتديد مفهوم البالغة كما تصــورها كــل واحــد   

ــا: وضــع الكــالم يف موضــعه مــن طــول  مــنهم, ومنهــا يكمــن حتديــد مفهــوم البالغــة بأ

املعىن أداء واضحا بعبارة صحيحة فصيحة, هلا يف النفس أثر خالب, واجياز, وتأدية 

  .461مع مالءمة كل كالم للمقام الذي يقال فيه, وللمخاطبني به

يعتمــــد علــــى املوهبــــة وصــــفاء  البالغــــة قبــــل هــــذا وبعــــد هــــذا فــــن قــــويلولكــــن   

االســـتعداد, ودقـــة إدراك اجلمـــال, وتبـــني الفـــروق اخلفيـــة بـــني شـــىت األســـاليب. وال بـــد 

طالــب البالغــة مــن أمــرين: قــراءة عميقــة متصــلة لروائــع األدب وحفــظ مــا يســتجيده ل

منــه, ومــران علــى التعبــري مــن وقــت آلخــر عــن بعــض مــا جيــول يف اخلــاطر وجتــيش بــه 

                                                 
, قــدم  لــه و شــرحه وفهرســه: صــالح الــدين اهلــواري, هــدي عــورة, ه1416م, 1996, 1ابن رشيق: العمدة, طبع 460
  .1/213ر و مكتبة اهلالل, دا

  .8م, دارالنهضة العربية, بريوت, ص1985ه/1405الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية علم املعاين,  461
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الـــنفس. والشـــك أن اجتمـــاع هـــذين األمـــرين معـــا يعينـــان علـــى تكـــوين الـــذوق األديب 

  .462ونقد األعمال األدبية واحلكم عليها

  غة وتطورها:تاريخ البال

ات كثــرية    جنــُد تــاريخ البالغــة وتطورهــا يف العصــور املختلفــة, ويـَُوجــُد فيهــا تغــريُّ

  مع مرور الزمن.

  البالغة في العصر الجاهلي:

أرباب لسن وأهل فصاحة وبالغة وبيــان,  مل يزل العرب منذ جاهليتهم األوىل  

اضــطراب والفســاد,  والوكما كانت العــرب تــتكلم بــالكالم املســتقيم املعــرب بــال حلــن 

ـــاقواعـــد النحـــو و إعـــراب الك وذلـــك أن توضـــح لكالم الفصـــيح لـــم, كـــذلك تـــتكلم ب

  .463البليغ, وملا توضع قواعد البالغة و طرق الفصاحة والبيان

                                                 
  .8م, دارالنهضة العربية, بريوت, ص1985ه/1405الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية علم املعاين,  462
الـــدين بــــن مالـــك الدمشـــقي, املصــــباح يف املعـــاين والبيـــان والبــــديع. حتقيـــق: د. عبداحلميــــد اإلمـــام أبـــو عبــــداهللا بـــدر  463

  .18م, دارالكتب العلمية, بريوت, ص2001, 1هنداوي, طبع
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ســم البــديع, أو البالغــة وكــان يطلــق عبيهــا مجيعــاً اومل تقســم البالغــة إىل علــوم   

تــرد يف الشــعر والنشــر ناصــعة صــافية بيان, أو الفصــاحة والبالغــة, دون متييــز, وكانــت 

  .464وبل تكلف وال تصنع, فكان هلا أثرها يف إبراز املعىن و إظهار مجاله وحسنه

  :465وقول امرئ القيس  

  مكرِّ مفّر مقبل مدبرمعاً         

  466كجلمود صخٍر حطه السيل من علِ         

وقولــه مطابقــاً ملقتضــى احلــال, ويوجــد التشــبيه وكــذلك هــو مبــالغ يف وصــف    

  .فرسه

  :467وقول األعشى  

  468قرنه الوعل ها و أوهىفلم يضر     صخرًة يوماً ليوهنها طح كنا  

                                                 
اإلمـــام أبـــو عبــــداهللا بـــدر الـــدين بــــن مالـــك الدمشـــقي, املصــــباح يف املعـــاين والبيـــان والبــــديع. حتقيـــق: د. عبداحلميــــد  464

  .18ارالكتب العلمية, بريوت, صم, د2001, 1هنداوي, طبع
امرؤ القيس: هو امرؤ القــيس بــن حجــر الكنــدي, ولــد يف جنــد وأبــوه ملــك علــى بــين أســد غطفــان, نشــأ امــرؤ القــيس  465

حيَّــاالً إىل الشــرف واللهــو شــأن أوالد امللــوك, ونظــم الشــعر فشــيئاً (بطــرس البســتاين: أبــداء يف اجلاهليــة وصــدر اإلســالم. 
  ).98داراجليل, بريوت, ص

 .554, ص1ديوان امرئ القيس: شرحه: عبدالرمحن املصطاوي, داراملعرفة, بريوت, طبع 466
) هو أبو بصري ميمون بن قيس بن جندل أمحد أمــراء الشــعر املتكســبني بــه القــائلني ه7-.../م629-األعشى (... 467

الـــنفس وأثـــر يف النـــاس. قســـمي  يف أكثـــر ضـــروبه. نشـــأ يف قريـــة تســـمي منفوحـــة. وكـــان لشـــعره َجلبَـــٌة يف الســـمع وروعـــة يف
, 3لــــذلك َصــــنَّجة العــــرب (ابــــن قتيبــــة) (عبــــداهللا بــــن مســــلم) الشــــعر والشــــعراء, حتقيــــق وشــــرح أمحــــد حممــــد شــــاكر, طبــــع

  ).143, 135م, ص1977
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واعــدها و هلــا ق مل يكــن هــؤالء القــدماء يعرفــون أمســاء تلــك الفنــون, وال وضــعوا  

لنا علــــى أن البالغــــة والفصــــاحة والبيــــان مل تكــــن إذاك اصــــطالحاً هلــــا, كــــل ذلــــك يــــد

ــا كانــت لــدى  العــرب فطــرة وســليقة مــن أكــرب الداللــة علــى قواعــد هلــا و أصــوهلا, فإ

م كانو أهل فصاحة وبيان   .469أ

ـــــان وا   ـــــون البي ـــــتخوقـــــد كـــــان العـــــرب حيب ـــــة.....والنجم والبالغـــــة وال لص لطالق

م كانوا يكرهون السالطة واهلذر والتكلف واإلسهاب واإلكثار.   والرشاقة, قيل: فإ

ــــم    يوائمــــون بــــني األلفــــاظ وقــــد وردعــــنهم مــــن األخبــــار واألشــــعار مــــا يفيــــد أ

 472مســع عمــر بــن جلــاء التيمــي 471, وجنــد ذلــك يف هــذ العصــر أن جريــراً 470واملعــاين

  ينشد يف أرجوزة يصف إبله, يقول:

  وتغرس احلياة يف خرشائها    وردت قبل إىن ضحائها قد  

                                                                                                                                            
, 1ديـــوان األعشـــى الكبـــري ميمـــون بـــن قـــيس: شـــرحه مهـــدى حممـــد ناصـــر الـــدين, دارالكتـــب العلميـــة, بـــريوت, طبـــع 468

 .137م, ص1987
 .20الدين بن مالك: املصباح يف املعاىن والبيان والبديع, ص بدر 469
 .21نفس املرجع, ص 470
) هو أبــو حــرزه جريــر بــن عطيــة اخلطفــي التميمــي. ولــد باليمامــة لســبعة أشــهر, ه110-28/م728-640جرير ( 471

(عبــدالقادر بــن عمــر البغــدادي: ونشــأ بالباديــة. كــان جريــر أحــد فحــول الشــعراء اإلســالميني, وبلغــاء املــداحني اهلجــائني. 
م, 1989, 3خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب. حتقيــق وشــرح: عبدالســالم هــارون, مكتبــة اخلــاجني, القــاهرة, طبــع

1/36-37.(  
عمــر بــن جلــاء التيمــي: عمــر بــن جلــأ بــن حــذير ابــن مصــاد التيمــي, مــن بــين تــيم بــن عبــد منــاة, مــن شــعراء العصــر  472

  ).20/1813بينه و بني جرير, من مفاخرات ومعارضات. (حاجي خليفة: كشف الظنون, األموي, اشتهر مبا كان 
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  .473(جرَّ العجوز الشيئ من ردائها)  

وز الــيت فتعــرض لــه يقــول: كــان أوىل بــك أن تقــول جــر العــروس, الجــر العجــ  

  تتساقط خوراً وضعفاً, واستشاط عمر غضباً فهجاه و احتدم بينهما اهلجاء.

املســيب  , فقــد مــر475مــع املســيب بــن علــس 474وكــذلك جنــد يف قصــة طرفــة  

  مبجلس بين قيس بن ثعلبة, فاستنشدوه فأنشدهم فلما بلغ قوله:

  وقد أتناسي اهلّم عند احتضاره  

  .476تناح عليه الصيعرية مكدم  

ألن الصــيعرية مســة تكــون يف عنــق الناقــة ال يف ‘‘ استنوق اجلمــل’’ة: فقال طرف  

  عنق البعري.

                                                 
  .8/74م, 1285أبو الفرج على بن احلسني األصفهاين: األغاين. طبعة الساسي املغريب. والظاهرة بوالق,  473
, فــأمهلوا م) نشأطرفة بن العبد بن سفيان البكرى يتيماً مــن أبيــه تكفلــه أعمامــه564-537ظهق 60-86طرفه ( 474

تربيتــه وأســاء وا أدبــه, كــان هــو منــذ احلدائــه متوقــد الــذهن, مفطــرم الشــعور, جــاّد البــادرة, فنبــغ يف الشــعر وعــدمن فحولــه 
  ).48-47وهو دون العشرين (أمحد حسن الزيات: تاريخ األدب العريب. ص

عدي بن مالك بن ُجشم بن بــالل, املسيب بن علس: املسيب بن علس بن مالك بن عمرو بن قمامة بن زيد بن ثعلبة بن  475
وهو جاهلي ومل يدرك اإلسالم. كان أحد املقلني املفضلني يف اجلاهلية. وهو خال األعشى ميمــون, وكــان األعشــى راويتــه. وقيــل: 

 ).60شرحه اآلحدي (ابن قتيبة: الشعر والشعراء. ص‘‘ ديوان شعر’’امسه زهري, وكنيته أبو فضة. له 
  .189؛ ابن قتيبة: الشعر والشعراء, ص3/289اللغة. حتقيق: عبدالسالم حممد هارون, ابن فارس: مقاييس  476
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هذه جمرد أمثلــة علــى أن الشــعراء يف العصــر اجلــاهلي كــانوا يقفــون عنــد اختيــار   

يء مـــن فنـــون البيـــان كـــانوا يـــأتون يف أشـــعارهم بـــألوان شـــاأللفـــاظ واملعـــاين والصـــور, و 

  .477والبديع ورعاية النظم

العصـــــر اجلـــــاهلي لعـــــدة  املالخطـــــات البالغيـــــة والبيانيـــــة يف هـــــذوقـــــد ازدادت ا  

  عوامل: 

ور سياســــــية ودينيــــــة, ر اخلطابــــــة يف هــــــذا العصــــــر نتيجــــــة ألمــــــمنهــــــا ازدهــــــا .1

  واجتماعية, فقد تنوعت اخلطابة إىل: سياسية, ودينية وحفلية.

 اومنهــــــا أن العــــــرب قــــــد حتضــــــروا واســــــتقروا يف املــــــدن واألمصــــــار, وأخــــــذو  .2

 يتجادلون يف أمورهم السياسية والعقيدية.

 يف اجلاهلية. اظومنها قيام األسواق األدبية على غرار سوق عك .3

ظهور النقائض بني جرير والفــرزدق وكثــرة اهلجــاء الــذي يــدعو إىل التنــافس  .4

و حــرص كــل واحــد مــن الشــاعرين املتهــاجيني علــى قهــر خصــمه والتفــوق 

 .478عليه برائع األشعار اهلجائية

  

                                                 
  .22عبداحلميد هنداوي. ص-أو حممد عبداهللا بدر الدين بن مالك املصباح يف املعاين والبيان والبديع. حتقيق: د 477
  .28نفس املرجع, ص 478
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  الغة في صدر اإلسالم:الب

  وظات قبل نزول القرآن.كانت البالغة موجودة يف شكل امللح  

و لســــان حجتــــه البــــاهرة ومشــــس أنــــواره وملــــا جــــاء اإلســــالم, فكــــان القــــرآن هــــ  

عــاً املصــدقني الظاهرة, وانقسم الناس بني مصــدق بــالقرآن و مكــذب لــه, ولكــنهم مجي

الفظـــه ومجـــال صـــوره, وكـــانوا مـــن وهني حبـــالوة نظمـــه, وبـــديع واملكـــذبني كـــانوا مشـــد

يتخفى فيسرتق السمع ليصغي إىل قراءة رســول صــلى اهللا عليــه وســلم دون أن يشــعر 

  .479به

و أمــــا رســــول صــــلى اهللا عليــــه وســــلم كانــــت أحاديثــــه وخطبــــه رائعــــة مشــــهورة   

ا كلمـــة كلمـــة خشـــية أن  يتلقفهـــا الصـــحابة عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم حيصـــو

  .480يتفلت حرف منها

مل ينطق إال عن مــرياث حكمــة ومل يــتكلم ’’كان صلى اهللا عليه وسلم الذي و   

إال بكــــالم قـــــد حـــــف بالعصـــــمة, هـــــو الكـــــالم الـــــذي ألقـــــى اهللا عليـــــه احملبـــــة, ونشـــــأة 

اإلفهــام وقلــة عــدد الكــالم, مــع بــالقبول, ومجــع لــه بــني املهابــة واحلــالوة وبــني احســن 

دتــه....مث مل يســمع النــاس بكــالم نائه عــن إعادتــه, وقلــة حاجــة الســامع إىل معاو استغ
                                                 

  .23و البيان والبديع حتقيق: عبداحلميد هنداوي, صأبو حممد عبداهللا بدر الدين بن مالك: املصباح يف املعاين  479
  نفس املرجع والصفحة. 480
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لفظـــاً وال أعـــدل وزنـــاً وال أمجـــل مـــذهباً وال أكـــرم مطلبـــاً وال  قـــط أعـــم نفعـــاً وال أقصـــد

  .481أحسن موقعاً وال أسهل خمرجاً وال أفصح معىن وال أبني يف فحوى من كالمه

كذلك فقد كان اخللفاء الراشدون خطباء مفوهني يتخريون األلفــاظ, ويعنــون   

ورد عــــنهم مــــا اختــــذه البالغيــــون بعــــدهم أساســــاً ألبــــواب مــــن البالغــــة  قــــدبــــالنظم, و 

رضـــى اهللا عنـــه أنـــه عـــرض  482والفصـــاحة والبيـــان, فمـــن ذلـــك مـــا يـــروى عـــن أبـــوبكر

لرجــل معــه ثــوب, فقــال لــه: أتبيــع الثــواب؟ فأجابــه: العافــاك اهللا, وتــأذى أبــوبكر ممــا 

يومهه ظاهر اللفظ؛ إذ قد يظن إن النفــي مســلط علــى الــدعاء, فقــال لــه: لقــد علمــتم 

  لوكنتم تعلمون, قل: ال, وعافاك اهللا.

ــ   الغيــني هــو الــذي حــد ســنة البهــا علــى ألة وتردادولقــد كــان شــيوع هــذه الرواي

  .483‘‘الفصل والوصل’’ىل أن يفتحوا يف البالغة باباً خاصاً هو باب إليهم ا

  

  
                                                 

  .2/17اجلاحظ, البيان والتبيني, حتقيق: وشرح عبدالسالم هارون, داراجليل, بريوت,  481
أبــوبكر: هــو عبــداهللا بــن عثمــان بــن عــامر بــن عمــر بــن كعــب بــن ســعد بــن تــيم, كــان مســي يف اجلاهليــة عبــد الكعبــة,  482

رسول صلى اهللا عليه وسلم بعبداهللا, ولقب عتيقاً والصديق ألنه بادر إىل الصديق الرسول, ولد أبــوبكر مبكــة بعــد فسماه 
حســن إبــراهيم حســن: تــاريخ اإلســالم ووفيــات  -عــام الفيــل بعــامني وأشــهر, حــرف باخلصــال الكرميــة واشــتهر بالعفــة (د

, 1/502, 1, دارالكتـــــــــــاب العـــــــــــريب, طبـــــــــــعاملشـــــــــــاهري واألعـــــــــــالم, حتقيـــــــــــق: الـــــــــــدكتور عمـــــــــــر عبدالســـــــــــالم تـــــــــــدمري
 م).1987ه/1407

 .1/261اجلافظ, البيان والتبيني,  483
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رضــي اهللا عنــه مل يكــن  485يرضي اهللا عنــه فصــيحاً بليغــاً, وعلــ 484كان عمر  

  .486جياريه أحد يف مضمار الفصاحة والبالغة

  البالغة في عصر بني أمية:

عصــر بــن أميــة, وجــدنا اخلطابــة جبميــع و إذا نَــتكلم بنســبة تــاريخ البالغــة يف   

ـــا مـــن سياســـية وحفليـــة ووعظيـــة تزدهـــر ازدهـــاراً عظيمـــاً, ويف كـــل لـــون مـــن هـــذه  ألوا

 487ة فيشـــــتهر مـــــن والة بـــــين أميـــــة زيـــــادلـــــوان يشـــــهر غـــــري خطيـــــب أمـــــاين السياســـــاأل

  .488واحلجاج

                                                 
عمــر بــن اخلطــاب بــن نفيــل القرشــي العــدوي, أبــو حفــص, ثــاين اخللفــاء الراشــدين, وأول مــن لقــب نــأمري املــؤمنني,  484

 عليــه وســلم بالفــاروق (جــالل الصــحايب اجلليــل, الشــجاع احلــازم, أســلم قبــل اهلجــرة خبمــس ســنني, لقبــه النــيب صــلى اهللا
الدين عبدالرمحن السيوطي: تاريخ اخللفاء حتقيق: حممد حمي الدين عبداحملميد, نور حممد, كارخانه جتارت كتب آرام بــاغ  

 ).109, 108ي, صجكرا
 : كان على بن أيب طاالب رضي اهللا عنه أحد العشرة املشهور هلم باجلنة, وأخو رسول صلى اهللا عليه وسلمعلي 485

باملؤاخاة, وهو أول خليفة من بين هاشم, وأبو السبطني, أسلم قدميا, وصهرُه على فاطمة سيدة نساء العاملني رضى اهللا 
  ).166عنها, وأحد العلماء الرباَّنيني (نفس املرجع, ص

  .24عبداهللا بدرالدين بن مالك, املصباح يف املعاين والبيان والبديع, ص 486

) كان زياد مــن ذوي األمــام الــوافرة واألذهــان احلاضــرة واللســان الفتيــق. وزيــاد ه53-1/م673-622زياد بن أبيه ( 487
من أقوى العمداليت قام عليها عرض بين أمية. وهــو أول مــن أعلــن احلكــم العــريف يف اإلســالم خبطبتــه املعروفــة بــالبرتاء وهــي 

  ).139-138اليت خطبها حني قدم البصرة. (امحد حسن الزيات: تاريخ األدب العريب. ص
يف مهـــد  ه41) ولـــد أبـــو حممـــد احلجـــاج بـــن يوســـف الثقفـــي ســـنة ه95-714/41-661احلجـــاج بـــن يوســـف ( 488

اخلمــول والفقــر. فــزاول مــع أبيــه تعلــيم الصــبية بالطــائف. كــان احلجــاج طماحــاً إىل الســلطان واجملــد, فســلك إليهمــا ســبيل 
  ).141-140الظلم والقسوة, وتذرع لنيلهما بالفصاحة والقوة (نفس املرجع, ص
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د فقـــد بلغـــوا الغايـــة مـــن روعـــة البيـــان ويف مقـــدمتهم غـــيالن أمـــا خطبـــاء الوعـــ  

إن أدبــــاء العصــــر العباســــي كــــانوا ويقــــول اجلــــاحظ:  489واحلســــن البصــــري الدمشــــقي

فظـــون كـــالم احلســـن وغيـــدان حـــىت يبلغـــوا مـــا يريـــدون مـــن املهـــارة البيانيـــة ويشـــيد يتح

ببالغــة واصــل مــدلال عليهــا بإســقاطه إســراء مــن كالمــه تلتفتــه فيهــا, مــع مــا انــتظم لــه 

  .490من الطالوة واجلزالة

  البالغة في العصر العباسي:

اتســــعت املالحظــــات البالغيــــة يف العصــــر العباســــي اتســــاعاً ميثــــل طفــــرة كبــــرية    

كانــــت اســــتجابة لعــــدة عوامــــل أثــــرت يف مجيــــع جمــــاالت احليــــاة يف العصــــر العباســــي, 

وليس يف جمال األدب وحده, وقد نشأت هــذه العوامــل أن شــاركت يف نشــأة البالغــة 

  .491وتدوين املالحظات البيانية يف هذا العصر مدة طوائف

  طائفة الكتاب من الفرس واملوايل. .1

 الشعراء وأثرهم يف تطور البالغة يف العصر العباسي. .2

                                                 
رة وخري األمــة يف زمنــه, وهــو أحــد احلسن البصري: احلسن بن يسار البصري, أبو سعيد التابعي, كان إمام أهل البص 489

العلمـــاء الفقهـــاء الفصـــحاء الشـــجعان أنســـاك ولـــد باملدينـــة, وشـــبَّ يف كنـــف علـــى بـــن أيب طالـــب (ابـــن خلكـــان: وفيـــات 
  ).254ه1األعيان, حتقيق: إحسان عباس, 

  .26-25عبداهللا بدرالدين بن مالك: املصباح يف املعاين والييان والبديع, ص 490
  .26نفس املرجع, ص 491
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 .492طائفة اللغويني وأثرهم يف نشأة البحث البالغي .3

وملــا اتســعت الفتوحــات اإلســالمية, واخــتلط العــرب بغــريهم وضــعف االعتمــاد   

حجــاز ’’ 493مــن أن تقعــد القواعــد, فوضــع أبوعبيــدة على الذوق وحده, وكان ال بد

  لغوية, فلقد كانت له بعض امللحوظات يف علم البيان. وإن كانت عناية‘‘ القرآن

مث جاء اجلاحظ فكان له فضل حيث اتســعت بفضــله دائــرة هــذه امللحوظــات   

غ مرتبة اجلاحظ من حيــث وهو إن مل يبل 494البيانية ومن بعد اجلاحظ جاء ابن قتيبة

  وظات.حلتسجيل امل

ـــه ‘‘ البـــديع’’ضـــع الكتـــاب فو  495مث جـــاء ابـــن املعتـــز وذكـــر فيـــه أنـــواع ممـــا بنيـــت علي

  .496البالغة فيما بعد

                                                 
ا. علم املعاين, دارالفرقان, طبع -د 492 ا و أفنا   .72-71م, ص1885, 2فضل حسن عباس: البالغة فئو
) مــن علمــاء البصــرة, تعلــم النحــو والشــعر والعــرب علــى يــد عمــرو بــن ه110أبو عبيدة: معمر بن املثين, ولــد ســنة ( 493

ان مــن حفــاظ احلــديث (أمحــد بــن علــى ) كــ213-209العــالء, وضــعت يف عهــده أســس العلــوم اإلســالمية, تــويف بــني (
 ).13/252م, 1931ه/1349اخلطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مدينة السالم, دار الكتاب العريب, بريوت, 

م) عبــداهللا بــن مســلم بــن قتيبــة ابــو حمــد صــاحب التصــانيف صــدوق قليــل 889-828ه/276-213ابــن قطيبــة ( 494
ـــا فاضـــال. كـــان ابـــن قتيبـــة يتعـــاطى التقـــدم يف العلـــوم. ولـــه مـــن التصـــانيف: غريـــب القـــرآن, غريـــب  الروايـــة. كـــان تقـــة دني

احلــديث, مشــكل القــرآن, مشــكل احلــديث, ادب الكاتــب, عيــون األخبــار املعــارف (احلــاظف شــهاب الــدين أيب الفضــل 
, مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات, بــريوت, ه1971/1390, 2أمحد بن على بن حجر العســقالين: لســان امليــزان, طبــع

  ).358-3/357, لبنان
م) عبــداهللا بــن املعتــز أمــري املــؤمنني وإمســه حممــد بــن جعفــر املتوكــل علــى اهللا 908-863ه/296-247ابن املعتــز ( 495

بـــن أيب اســـحاق املعتصـــم بـــاهللا, يكـــىن أبـــا العبـــاس. كـــان متقـــدما يف األدب, غزيـــر العلـــم, بـــارع الفضـــل, حســـن الشـــعر. 
امع يف الفنـــاء, البـــديع, وطبقـــات الشـــعراء (حـــافظ أبـــوبكر أمحـــد بـــن علـــى مؤلفاتـــه: ديـــوان الشـــعر, اجلـــوارح والصـــيد, اجلـــ

  ).94-10/93اخلطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مدينة السالم: دارالكتاب العريب, بريوت, لبنان, 
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فـــزار علـــى مـــا ذكـــر ابـــن املعتـــز مـــن أنـــواع البـــديع, مث جـــاء  497مث جـــاء قدامـــة  

وكــان هنــاك ‘‘ إعجــاز القــرآن’’, فوضع كتاباً ذائع الصــيت, وهــو 498أبوبكر الباقالين

ان عـــن البيـــان بعامـــة, ومل , وكـــ499أليب هـــالل العســـكري‘‘ الصـــناعتني’’أيضــاً كتـــاب 

  يقصروه على البحث يف االعجاز.

وجــاء ‘‘. أســرار البالغــة’’و ‘‘ دالئل اإلعجــاز’’فوضع كتابه:  500مث جاء عبدالقاهر

وهــو أّول مــن فصــل موضــوعات كــل ‘‘ مفتــاح العلــوم’’. فوضــع كتابــه 501الســكاكي

                                                                                                                                            
  .72-71الدكتور فضل حسن عباس, علم املعاين, ص 496
زيــاد, أحــد مشــايخ الكتــاب وعلمــائهم. وافــر م) جفعــر بــن قدامــة بــن 931-...ه/319-جعفــر بــن قددامــة (... 497

األدب, حســـن املعرفـــة, ولـــه مصـــنفات يف صـــنعة الكتابـــة وغريهـــا. وحـــدث عـــن أيب العينـــاء الضـــرير, ومحـــاد بـــن اســـحاق 
املوصــلى, و حممــد بــن مالــك اخلزاعــي, وحنــوهم. روي عنــه أبــوالفرج األصــبهاين (احلــافظ أيب بكــر امحــد بــن علــي اخلطيــب 

  .7/205غداد, البغدادي, تاريخ ب
م) حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر, أبوبكر: قاض, مــن كبــار 1013-950ه/403-338أوبكر الباقالين ( 498

علمــاء الكــالم, ولــد يف البصــرة, وســكن بغــداد فتــويف فيهــا مــن كتبــه: إعجــاز القــرآن, اإلنصــاف و مناقــب األئمــة, دقــائق 
  )6/176(خري الدين الزركلي: األعالم,  الكالم, االستبصار, متهيد الدالئل, هداية املرشدين

م) احلســن بــن عبــداهللا بــن ســهل بــن ســعيد ابــن حيــي بــن مهــران العســكري, 1005-...ه/395-ابــوهالل العســكري (... 499
مــن كــور األهــواز. مــن كتبــه: التلخــيص, معجــم, مجعــرة ‘‘ عســكر مكــرم’’أبــوهالل: عــامل بــاألدب, لــه شــعر, نســبة إىل 

العلـــم, كتـــاب املنـــاعتني: الـــنظم والنشـــر, شـــرح احلماســـة, األوائـــل,الفرق بـــني املعـــاين, العمـــدة األمثـــال, احلثـــه علـــى طلـــب 
, مكتبــة اخلــاجني, 1(عبــدالقادر بــن عمــر البغــدادي, خزانــة األدب ولــب لبــاب العــرب, حتقيــق: عبدالســالم هــارون, طبــع

 ).2/196؛ الزركلي, األعالم, 1/112م, 1983ه/1403القاهرة, 

جــــاين: عبــــدالقاهر بــــن عبــــدالرمحن بــــن حممـــد اجلرجــــاين األشــــعري, اشــــافعي (أبــــوبكر) حنــــوي, بيــــاين, عبـــدالقاهر اجلر  500
متكلم, فقيه, مفسر, تويف جبرجاين, من تصــانيفه الكثــرية: شــرح اإليضــاح أليب علــى الفارســي يف حنــو مــن ثالثــني جملــداً و 

علــى بــن يوســف القفطــي: انبــاه الــرواة علــى أنبــاه  مساه املغين, اعجاز القــرآن, العمــدة يف التصــريف, ولــه شــعر, (أبواحلســن
  ).190-2/188م, 1950ه/1369النحاة, حتقيق: حممد أبو الفضل, دارالكتب, القاهرة, 
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عرضــت فيمــا  ن أنــواع البــديع الــيتمــن علــم املعــاين والبيــان علــى حــدة, وجعــل كثــرياً مــ

  .502د تابعة لعلم املعاينبع

وهكــذا علمنــا نشــأة البالغــة و تارخيهــا يف العصــور املختلفــة ووصــوهلا إىل هــذا   

  العصر, مما يفيد الناس.
 

  
    

                                                                                                                                            
الســكاكي (يوســف بــن أيب بكــر بــن حممــد بــن علــي الســكاكي اخلــوارزمي احلنفــي أبــو يعقــوب, ســراج الــدين: عــامل  501

ـــده ووفاتـــه خبـــوارزم. مـــن   كتبـــه: مفتـــاح العلـــوم, رســـالة يف علـــم املنـــاظرة (طـــاش كـــربي زادرة, مفتـــاح بالعربيـــة واألدب. مول
 ).425؛ السيوطي, بغية الوعاة, ص1/163السعادة, 

ا, علم املعاين, ص 502 ا و أفنا   .73-72الدكتور فضل حسن عباس, البالغة فنو
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علم المعاني و نشأتها و 

  أنواعها
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  :علم المعاني
  قسَّم العلماء املتأخرون البالغة إىل ثالثة أقسام:

  املعاين, وعلم البيان, وعلم البديععلم 

  تعريف علم المعاني:

ــا الغــرض املعنــوي  إن علم املعاين يعلمنــا كيــف نركــب اجلملــة العربيــة لنصــيب 

  .503الذي نريد, على اختالف الظروف واألحوال

ا يطابق م وهو علم يعرف   .504قتضى احلالبه أحوال اللفظ اليت 

علــم املعــاين هــو تتبــع خــواص تراكيــب الكــالم يف اإلفــادة, ’’وقــال الســكاكي: 

ــا مــن االستحســان وغــريه, ليحــومــا  طبيــق رتز بــالوقوف عليهــا عــن اخلطــأ يف تيتصــل 

  .505‘‘كرهالكالم على ما تقتضي احلال ذ 

  

  

                                                 
ا اجلديد علم املعاين,  503   ,1/51الدكتور بكري شيخ امني: البالغة العربية يف ثو
  .71خطيب القزويين, اإليضاح يف علوم البالغة, حتقيق و تعليق: غريد الشيخ حممد, إميان الشيخ حممد, ص 504
  نفس املرجع والصفحة. 505
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هـــو علـــم مقتضـــى احلـــال ’’يف ألفاظـــه:  506وكـــذلك عـــرف العالمـــة التفتـــازاين

ـــــة ألن االعتبـــــار الالاملختلفـــــة فـــــإن مقامـــــا ـــــذا املقـــــام يغـــــاير ت الكـــــالم متفاوت حـــــق 

االعتبار. الالحق بذلك, هذا عني تفاوت مقتضيات األحوال ألن التغاير بني احلــال 

  .507واملقام يكون حبسب االعتبار

  نشأة علم المعاني و تاريخها:

والبــديع, علم املعاين, هو أحد علوم البالغة الثالثة املعروفة أي املعاين والبيــان 

حتديــد  وقد كانت البالغة العربية يف أول األمر وحدة شاملة ملباحث هذه العلــوم بــاال

  أو متييز, وكتب املتقدمني من علماء العربية خري شاهد على ذلك ففيها تتجاوز 

  .508مسائل علوم البالغة خيتلط بعضها ببعض من غري فصل بينها

                                                 
م) مسعود بن عمر بن عبداهللا التفتازاين, سعد الدين, مــن أئمــة 1390-1312ه/793-712العالمة تفتازاين ( 506

ن بالد خراسان) و أقام بسرخس, وأبعده تيمولنك إىل مسرقند, فتويف فيهــا, ودفــن العربية والبيان واملنطق. ولد بتفتازان (م
ــذيب املنطــق, املطــول, املختصــر, مقاصــد الطــالبني, شــرح العقائــد النســفية (أمحــد بــن مصــطفى  يف ســرخس, مــن كبــه: 

, 1لميــة, بــريوت, طبــعالشهري بطاش كــربى زاده, مفتــاح الســعادة و مصــباح الســيارة يف موضــوعات العلــوم, دارالكتــب الع
  ).1/165م, 1985ه/1405

سعد الدين التفتازاين: خمتصر املعاين, حممد سعيد ايند سنز, تاجران و ناشران كتب, قرآن حمل, مقابل مولوي  507
  .38مسافر خانه, كراتشي, ص

  .25الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية علم املعاين, ص 508
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ـــذه التســـ ويبـــدو أن أول مـــن مســـى مية شـــيخ البالغيـــني و ســـيد علـــم املعـــاين 

ولقــد كــان ‘‘. دالئــل اإلعجــاز’’أرباب الذوق واإلبداع عبــدالقاهر اجلرجــاين يف كتابــه 

  .509ًال و أخرياً معاين النحو أو ‘‘: املعاين’’كلمة يقصد ب

  .510وغاية هذا العلم الوقوف على أسرار البالغة من منثور الكالم و منظومه

ة الــــنظم الــــيت وضــــعها عبــــدالقاهر وهكــــذا نعلــــم أن أصــــل علــــم املعــــاين نظريــــ

  .511‘‘دالئل اإلعجاز’’اجلرجاين يف كتابه 

إنه ائتالف األلفاظ, ووضعها يف اجلملة املوضع الذي يفرضه معناهــا ’’وقال: 

  . وأورد عبدالقاهر, قوله:512‘‘النحوي

واعلــــم أن لــــيس الــــنظم إال أن تضــــع كالمــــك املوضــــع الــــذي يقتضــــيه علــــم ’’

جـــــت فـــــال تزيـــــغ  النحـــــو, وتعمـــــل علـــــى قوانينـــــه و أصـــــوله و تعـــــرف مناهجـــــه الـــــيت 

  .513‘‘عنها

                                                 
ا اجلديد علم املعاين, الدكتور جكري شيخ أمني:  509   .1/51البالغة العربية يف ثو
الــدكتور انعــام قــوال عكــاوى, املعجــم املفصــل يف علــوم البالغــة البــديع والبيــان واملعــاين, مراجعــة: أمحــد مشــس الــدين,  510
  .1/430م, 1996ه/1417, دارالكتب العلمية, بريوت, لبنان, 2طبع
ا و أفنا 511    .52.62ا, صد. فضل حسن عباس: البالغة فنو
, 1990د. على مجيل  ود. حسن نور الدين: الدليل إىل البالغة و عروض اخلليل, دارالعلوم العربية, بريوت,  512
  .35, ص1طبع
  نفس املرجع والصفحة. 513
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إذن علــم املعــاين هــو روح النحــو وعلتــه, وبيــان أغراضــه وأحوالــه, ففــي النحــو 

‘‘ زيــد هــو املنطلــق’’و ‘‘ املنطلــق زيــد’’و ‘‘, زيــد املنطلــق’’و ‘‘ زيد منطلق’’تقول: 

  .514فجميع هذه الرتاكيب حنوياً مكونة من مبتدأ و خرب

اهر اجلرجـــاين نظريـــة علـــم املعـــاين يف القـــرن اخلـــامس اهلجـــري أي وضـــع عبـــدالق

علــم ’’والعجيــب إنــه مل حيــدث بعــده تفســري يــذكر يف هــذين العلمــني, ه, 471ســنة 

ألنه استطاع أن يســتنبط مــن مالحظــات البالغيــني قبلــه كــل القواعــد ‘‘ املعاين والبيان

مــــن بعــــده إىل قــــوانني  البالغيــــة فيهــــا, وكــــان ذلــــك إيــــذاناً بــــأن تتحــــول تلــــك القواعــــد

  .515جامدة, كأمنا البحث يف البالغة قد انتهى بعبد القاهر اجلرجاين

  أنواع علم المعاني:
قســـم البالغيـــون علـــم املعـــاين إىل مثانيـــة أحبـــاث لتســـهيل دراســـة مباحـــث هـــذا 

  العلم. وهي:

  اخلرب .1

 اإلنشاء .2

 أحوال املسَند إليه .3

                                                 
, 1990د. على مجيل  ود. حسن نور الدين: الدليل إىل البالغة و عروض اخلليل, دارالعلوم العربية, بريوت,  514
  .35, ص1طبع

  .26- 25د. فضل حسن عباس, البالغة فنونھا و أفنانھا, ص 515
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 أحوال املسَند .4

 أحوال متعلقات الفعل .5

 القصر .6

 الفصل والوصل .7

 .516اإلجياز واإلطناب واملساواة .8

  الخبر  .1
اخلــرب هــو قــول حيتمــل التصــديق والتكــذيب وجيــوز أن يقــال لقائلــه إنــه صــادق   

  .517فيه أو كاذب

  أغراض الخبر:
إذا أردت أن ختــرب إنســاناً خبــٍرب مــا, فــال خيلــو أن يكــون املخاطــب إمــا جــاهالً   

    مبضمون اخلرب أو غري جاهل. فللخرب غرضان:

فـــإذا كـــان جـــاهًال بـــاخلرب, فـــإن قصـــدك إفادتـــه مبضـــمون مـــا تقـــول و  .1

ختــرب.... ومل يكــن يعــرف ذلــك, فأنــت تفيــده خــرباً جديــداً. ويســمي 

 .518‘‘فائدة اخلرب’’البالغيون هذا اللون من األخبار 

                                                 
ا اجلديد علم املعاىن,  516   .54-1/53الدكتور بكري شيخ أمني: البالغة العربية يف ثو

م, 1999, 2علــــي اهلــــامشي: املنهــــل العــــذب يف الدراســــة األدبيــــة واإلعــــراب والبالغــــة والعــــروض والقــــوايف, طبــــع-د 517
  .327ص

ا اجلديد علم املعاين, الدكتور بكري  518   .1/56شيخ أمني: البالغة العربية يف ثو
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. خمــربة عــن عبــادة الرســول صــلى اهللا 519كقول السيدة عائشة رضــي اهللا عنهــا

اهللا عليــــــه وســــــلم لََيقــــــوُم ليصــــــلي حــــــيت تــــــرم إن كــــــان رســــــول صــــــلى ’’عليــــــه: 

  .520‘‘قدماه

أمــــا إذا كــــان مــــن حتدثــــه عاملــــاً مبضــــمون حــــديثك, فأنــــك ال تفيــــده  .2

. مــن ذلــك مــثًال: 521جديداً, وإمنا غايتك أن تعرفه أنك عامل بــاخلرب

  أنت من األول يف الصف.

وال ‘‘ فائــدة اخلــرب’’يقــول البالغيــون: قــد يكــون للخــرب أغــراض أخــرى ليســت 

إظهــار ’’تفهــم مــن ســياق الكــالم وقــرائن األحــوال. ويعــددون منهــا: ‘‘ الزم فائــدة’’

و ‘‘ املــــدح’’و ‘‘ حســــرإظهــــار الت’’و ‘‘, حام واالســــتعطافاالســــرت ’’و ‘‘ الضــــعف

  . مثالً 522و ما إىل ذلك‘‘ الفخر’’

 اظهار الضعف: .1

  .523‘‘ُس َشيباً َربِّ ِاينِّ َوَهَن اَلظُم ِمينِّ َواشتَـَعَل الرَّأ’’كقول اهللا تعايل: 

                                                 
هي عائشة بنت أيب بكر عبداهللا بن أيب قحافة املكية, زوجة النىب صلى اهللا عليه وسلم, أفقه نساء األمة على  519

 ).111اإلطالق. (مشس الدين حممد بن أمحد: سري أعالم النبالء, ص

, بــاب 1062, رقــم احلــديث   /1م, 1990, 4ابــن كثــري, دمشــق, طبــع اخلــاري: جــامع صــحيح البخــارى" دار 520
  ‘‘.قيام النىب صلى اهللا عليه وسلم الليل حىت ترم قدماه

ا اجلديد علم املعاين,  بكري شيخ أمني:-د 521   .57-1/56البالغة العربية يف ثو
ا اجلديد علم املعاين,  522   .1/60الدكتور, بكري شيخ أمني: البالغة العربية يف ثو
 .4سورة مرمي:  523
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  اظهار الفخر:

  :524كقول عمرو بن كلثوم  

  525َخترُّ له اجلبابر ساجدينا      إذا بـََلَغ العظام لناصيب

  اظهار املدح:

  :526نابغة الذبياينليقول ا

  527إذا طلعت مل يبد منهن كوكب           كأنك مشس وامللوك كواكب

  سر:إظهار التح

  ولده علياً: يرثى 528قال أبوالعتاهية

  فما أغىن البكاء عليك شيئاً       علي بدمع عيينبكيتك يا 

                                                 
عمرو بن كلثوم: عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب من بين تغلب, وأمه أيضاً تغلبية, كان فارساً شجاعاً ذا محيــة,  524

, 1حمجبـــا بنفســـه, كـــان هـــو مـــن أصـــحاب املعلقـــات (متـــيم مخـــور فـــاخورى و مـــرمي شـــبيلي. أعـــالم الشـــعر العـــريب, طبـــع
  ).28داراملعرفة, بريوت, ص

 .48, ص1991, دارالكتاب العريب, بريوت, 1عمرو بن كلثوم: مجع و حتقيق: إميل يعقوب, طبع ديوان 525

النابغــة الــذبياين: هــو النابغــة الــذبياين أبــو أمامــة زيــاد بــن معاويــة: أحــد فحــول شــعراء اجلاهليــة, وَحَكمهــم بعكــاظ,  526
عــه يف الشــعر فجــاَءة وهــو كبــري. بعــد أن امتنــع وأحسنهم ديباجة لفــظ, وَجــالء معــىن, ولطــف اعتــذار. ولقــب بالنابغــة لنُُبو 

عليـــه و هـــو صـــغري. وهـــو مـــن أشـــراف ُذبيـــان (الوســـيط يف األدب العـــريب و تارخيـــه: الشـــيخ أمحـــد اإلســـكندرى, والشـــيخ 
  ).66م, طبعة املعارف بشارع الضحاله مبصر, ص1967ه/1345, 6مصطفى عناىن. طبع

 .74ديوان النابغة الذبياين, ص 527

ونشــأ بالكوفــة يف عمــل ه 130العتاهيــة: هــو أبــو اســحاق امساعيــل بــن القاســم بــن ســويد, ولــد بعــني التمــر ســنة أبو  528
أهلــه. أطبــع أهــل زمانــه شــعراً و أكثــرهم قــوالً و أســهلهم لفظــاً وأســرعهم بديهــة وارجتــاًال, و أول مــن فــتح للشــعراء بــاب 

ــا و أكثــر مــن احلكمــة (الشــيخ أمحــد اإلســكندري, والشــيخ مصــطفي  الــوعظ والتزهيــد يف الــدنيا و النهــي عــن االغــرتار 
  ).261عناين: الوسيط يف األدب العريب وتارخيه, ص



- 180 - 
 

  529عظ منك حياً وأنت اليوم أو     يف حياتك يل عظاتوكانت 

  أضرب الخبر:
 الزم الفائــــدة’’أو ‘‘ فائــــدة اخلــــرب’’علــــى أن اخلــــرب ســــواء أكــــان الغــــرض منــــه 

علــى صــاحب اخلــرب  ى ضرب واحــد مــن القــول. وإمنــا ينبغــيال يأيت عل‘‘ اخلرب

حالة املخاطب عند إلقاء اخلرب, وذلــك بــأن ينقلــه إليــه يف  أن يأخذ يف اعتباره

  .530صورة من الكالم تالئم هذه احلالة بغري زيادة أو نقصان

  واملخاطب بالنسبة حلكم اخلرب, أي مضمونه, له ثالث حاالت هي:

  :531كما قال أبو متام

  يناُل الفىت من عيشه و هو جاهلٌ 

  وُيكدى الفىت يف دهره وهو عاملٌِ           

  على اِحلجا كانت األرزاق جتري  ولو

  532َهلكَن إذاً من َجهِلِهنَّ البهاِئمُ           

                                                 
 .1/359؛ األناين, 1/119البيت من البسيط يف البيان والتبيني,  529
  .55يف البالغة العربية علم املعاين: الدكتور عبدالعزيز عتيق, ص 530
ا اجلديد علم املعاين, بكرى شيخ أمني: البالغة العربية يف ث-د 531   .1/71و
 .1/182ديوان أيب متام,  532
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احلكــم شــاكاً فيــه, ويبغــى الوصــول إىل  دداً يفأن يكــون املخاطــب مــرت   .2

اليقني يف معرفته. ويف هــذه احلــال حيســن توكيــده لــه ليــتمكن مــن نفســه, وحيــل 

  .533‘‘طلبيا’’فيها اليقني حمل الشك. ويسمّى هذ الضرب من اخلرب 

  مثًال قال اهللا تعاىل:

ــ’’ ِِم َهُل َُعــوِِّقَني ِمــنُكم والَقــائِِلَني ِإلخــَوا
مَّ إِليَنــا َوَال يَــأتُوَن الَبــأَس َقــد يَعَلــم اهللاُ امل

  .534‘‘إالَّ قَِليالَ 

أمـــا الفريـــق الثالـــث فهـــو عنيـــد, اليصـــدق بســـهولة مـــا خيـــرب بـــه, بـــل ال   .3

يقــــف منــــه موقــــف الشــــاك أو املــــرتدد بــــني التصــــديق والتكــــذيب, وإمنــــا يقــــف 

موقــف املنكــر, وال يزيلــه عــن إنكــاره, وحيرفُــه عــن موقفــه املتصــلب إال إذا ُمــزج 

ـــــــدات كفيلـــــــة أن حتشـــــــره يف زمـــــــرة خـــــــربه  ـــــــدات شـــــــىت... وهـــــــذه التأكي بتأكي

اخلـــرب ’’املصـــدقني. والبالغيـــون يســـمون اخلـــرب املؤكـــد بـــأكثر مـــن أداة توكيديـــة 

  .535‘‘اإلنكاري

  

  مثًال قال اهللا تعاىل:
                                                 

  .55عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية علم املعاين, ص الدكتور 533
  .18سورة األحزار:  534
ا اجلديد علم املعاين,  535   .1/71الدكتور بكري شيخ أمني: البالغة العربية يف ثو
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  .536‘‘ُتبَلُونَّ ِيف أمواِلُكم و أنُفِسُكملَ ’’

  اإلنشاء:
ال جيــوز أن يقــال لقائلــه إنــه اإلنشــاء قــول ال حيتمــل التصــديق وال التكــذيب و 

  .537صادق فيه أو كاذب

  ‘‘.اُكُتب يا عَليُّ ’’مثًال: 

  أقسام اإلنشاء:
  اإلنشاء قسمان:  

  وغري طََليب  .2      طََليب  .1

  اإلنشاء الطلبي:

مطلوبــــاً غــــري حاصــــل وقــــت الطلــــب. وأنواعــــه: التمــــين,  هــــو مــــا ال يســــتدعى

  .538واإلستفهام, األمر, والنهي, والنداء

                                                 
  .186سورة آل عمران:  536
م, 1999, 2اهلامشي: املنهل العذب يف الدراسة األدبية واإلعراب والبالغــة والعــروض والقــوايف: طبــعد_ حممد على  537
  .329ص

  .76-75دكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية علم املعاين, ص 538
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  األمر: .1

  حنو قوله تعاىل:

  .539‘‘يَا أيها الذين آمنوا اصربو وصابروا ورابطوا’’  

  النهي:  .2

  حنو قوله تعاىل:

  .540‘‘وال تصعر خدك للناس وال متش يف األرض مرحاً ’’  

  اإلستفهام:  .3

  حنو قوله تعاىل:

  .541‘‘َهل جزاء اإلحسان إال االحسان’’  

  التمني:  .4

  حنو قوله تعاىل:

أوِيتَ قَارونياليت لنا مثل ما ’’  
542.  

  

                                                 
 .200سورة آل عمران:  539

  .18سورة لقمان:  540
  .60سورة الرمحان:  541
  .79سورة القصص:  542
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  النداء:  .5

  حنو قوله تعاىل:

  .543‘‘يا أهل يثرب المقام لكم فارجعوا’’  

  بي:لاإلنشاء غير الط  .2

. 544مطلوبـــاً. ولـــه صـــيغ عـــدة نشـــاء غـــري الطلـــيب: فهـــو مـــاال يســـتدعىأمـــا اإل  

  منها:

  أساليب المدح والذم:  )1

  مثًال تقول:  

  نِعَم اخلليفة عمر, وبئس الرفيق مسريٌ   

  .تب, وال حبَّذا الصديُق خالدٌ صحبُة املكوحبذا   

  :دأساليب العقو   )2

ويســتعمل الفصــل املاضــي معهــا كثــرياً. فتقــول: بعتــك هــذا الثــوب, واشــرتيت   

  منك هذه األرض.

  
                                                 

  .13سورة األحزاب:  543
ا اجلديد علم املعاين,  544   .1/79الدكتور بكري الشيخ أمني: البالغة العربية يف ثو
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  أساليب الَقسم:  )3

  مثًال: واِهللا إن هذا حلََقٌّ   

  .وأقسم باهللا إنَّ حممداً صادق  

  صيغ التعجب:  )4

مثلــه؛ ويكــون  ترى الشيء يعجبك, تظن أنك مل تـَــرَ والتعجب يف حقيقته أن   

    .545قياساً بصيغتني: ما أفعله, وأفعل به. فتقول: ما أَمجَل السماَء, وأكرم ِبزيدٍ 

  أساليب الرجاء:  )5

  .  رجاء هي: َعسى, وَحَرى, واخلوَلقوأفعال ال  

  تقول: َعَسى اهللا أن يأيت بالفتح  

كقـــول امـــرئ ‘‘ ظـــن’’مبعـــىن ‘‘ لعـــل’’بـــاحلرف ‘‘ الرجـــاء’’وكـــذلك إذا يكـــون   

  القيس: 

  546سالعلَّ منايا نا َحتوَلنَّ أَبؤُ     وبُدِّلُت َقرحاً دامياً بعد صحة  

  

  المسند والمسند إليه وأحواله:
                                                 

ا اجلديد علم املعاين: 545   .79-1/78الدكتور بكرى شيخ أمني: البالغة العربية يف ثو
  .107ديوان امرئ القيس: ص 546
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  لكل مجلة خربية كانت أو إنشائية ركنان مها:  

  المسند:  أ.

واملسند قد يكون لــه متعلقــات إذا كــان فعــالً  َويسمى احملكوم به أو املخرب به,  

أو مــا يف معنــاه مــن حنــو املصــدر و اســم الفاعــل و اســم املفعــول و الصــفة املشــبهة و 

  سم التفضيل والظرف.ا

  المسند إليه:  ب.

ويســـمى احملكـــوم عليـــه أو املخـــرب عنـــه والنســـبة الـــيت بـــني املســـند واملســـند إليـــه   

  .547تسمى االسناد

  القصر:
. والقصــر يف اجلملــة اخلربيــة مبؤكــدات عــدة, مــن مجلتهــا أســلوب القصــرتؤكــد   

س واإللزام؛ ويف عرف البالغيــني: ختصــيص شــيء بشــيء, أو عرف اللغويني: هو احلبَ 

  .548ختصيص أمر بآخر بطريٍق خمصوصة

                                                 
  .130الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية علم املعاين, ص 547
ا اجلديد علم املعاين,  548   .1/173الدكتور بكرى شيخ أمني: البالغة العربية يف ثو
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من فوائــد أســلوب القصــر أنــه جيعــل اجلملــة الواحــدة مقــام مجلتــني مــع اإلجيــاز,   

  .549ي عن الفكر كل إنكار وشك الذهن, وينفكن الكالم, ويقرره يفومي

  طُرق القصر:

  للقصر أربع طرق, وهي:

  العطف بال, أو لكن أو بل:  أ.

  املوصوف على الصفة إفراداً: كقولك يف قصر  

وقلبــــاً: زيــــٌد قــــائٌم ال ‘‘ أو مــــا زيــــٌد كاتبــــاً بــــل شــــاعرٌ ‘‘ زيــــٌد شــــاعٌر ال كاتــــبٌ ’’  

ويف قصــر الصــفة علــى املوصــوف إفــراداً أو قلبــاً ‘‘. زيٌد قاعداً بل قائم ما’’أو ‘‘ قاعدٌ 

  ‘‘.ما عمرو قائماً بل زيد’’أو ‘‘ زيٌد قائم ال عمرو’’حبسب املقام: 

  النفي واإلستثناء:  ب.

وقلبــاً: ‘‘ مــا زيــد إالشــاعر’’كقولــك يف قصــر املوصــوف علــى الصــفة إفــراداً:   

ماقــائم أو مــا مــن ’’ويف قصر الصفة على املوصوف باالعتبارين: ‘‘, ما زيد إالقائم’’

  .550‘‘قائم, أوال قائم. إال زيد

  :إنما ج. 
                                                 

ا اجلديد علم املعاين,  549   .1/173الدكتور بكرى شيخ أمني: البالغة العربية يف ثو
  .89خطيب القزويين: اإليضاح يف علوم البالغة, حتقيق و تعليق: غرير الشيخ حممد, إميان الشيخ حممد, ص 550
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إمنــا ’’وقلبــاً ‘‘ إمنا زيــٌد كاتــبٌ ’’كقولك يف قصر املوصوف على الصفة إفراداً,   

  .551‘‘إمنا قائٌم زيدٌ ’’ويف قصر الصفة على املوصوف باالعتبارين: ‘‘ زيٌد قائم

  تقديم ماحقه التأخير:  د.

ملـــن يعتقـــده ‘‘ شـــاعر ُهـــوَ ’’لصـــفة إفـــراداً: كقولـــك يف قصـــر املوصـــوف علـــى ا  

تقـــــده قاعـــــداً, ويف قصـــــر الصـــــفة علـــــى ملـــــن يع‘‘ قـــــائٌم هـــــو’’تبـــــاً, وقلبـــــاً شـــــاعراً و كا

مبعن وحــدي. ملــن يعتقــد أنــك وغــريك كَفيتمــا ‘‘. أنا كفيُت ُمِهمك’’املوصوف إفراداً 

غــريك كفــى مهمــه  مبعىن الغــريي. ملــن يعتقــد أن‘‘. أنا َكَفيُت ُمِهّمكَ ’’مهمه, وقلباً: 

  .552دونك

  

  

  

  .الفصل والوصل

  الفصل: معنى
                                                 

  .89القزويين: اإليضاح يف علوم البالغة, حتقيق و تعليق: غرير الشيخ حممد, إميان الشيخ حممد, صخطيب  551

  نفس املرجع والصفحة. 552
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الفصل بَون ما بــني الشــيئني. والفصــل مــن اجلســد: موضــع املفصــل, وبــني كــل   

  فصلني وصل؛ كما قال الشاعر:

  َوصًال وَفصًال وجتميعاً و مفرتقاً       

  553فتقاً ورتقاً وتأليفاً إلنسان      

َفَصـــَل بينهمـــا يفصـــل فصـــًال قـــال ابـــن ســـيده: الفصـــل احلـــاجز بـــني الشـــيئني,   

  .554فانَفَصل, وَفَصلت الشيء, فانفصل أي فطعته فانقطع

والَفصل: القضاء بني احلق والباطل, وإسم ذلك القضاء الــذي يفصــل بينهمــا   

فـََيصل, وهــو قضــاء فيصــل وفاِصــل. والفاِصــل: صــفة مــن صــفات اهللا عزوجــل يفِصــل 

  .555د أو مبنزلة العمادالقضاء بني اخللق. والفصل عند البصريني كالعما

الرضــاع,  ومــن معــاين الفصــل: َفطــم املولــود كافتصــال. قيــل: َفَصــَل املولــوَد عــن  

  .556سم: الفصالوافتصله إذا َفطَمه واال

  قال تعاىل:  

  .557ومحُلُه وِفَصالُُه َتالثُوَن َشهراً   

                                                 
ذيب اللغة, 11/521قال ليث ابن منظور: لسان العرب,  553  .4/208؛ 

  نفس املرجع والصفحة. 554
  نفس املرجع والصفحة. 555
  .15/574الزبيدي, تاج العروس,  556
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  .558االصطالحي للفصل: هو ترك العطف بني اجلملتني بالواو واملعىن  

  ‘‘.اِهللا الرمحِن الرَِّحيمِبسِم ’’مثل   

  هذا يسمى الفصل.‘‘, الواو’’يف هذه اآلية مل يذكر حرف عطف   

  أنواع الفصل وتعريفاتها:

  جيب الفصُل بَني اُجلمَلَتِني يف ثالثِة َمواِضع:  

  كمال االتصال .1

 كمال االنقطاع .2

 شبه كمال اإلتصال .3

  اتصال: كمال  )1

  .559معنوي أن يكون بني اجلملتني احتاد تام, وامتزاج  

أن يكـــون بـــني اجلملتـــني احتـــاد تـــام, وذلـــك بـــأن تكـــون اجلملـــة الثانيـــة توكيـــداً   

  .560لألوىل أو بياناً هلا, أو بدًال منها

  وكمال االتصال أيضاً ينقسم إىل ثالثة أقسام:  

                                                                                                                                            
  .15األحقاف: سورة  557
  .16حسن نورالدين: الدليل إىل البالغة وعروض اخلليل, ص-على مجيل سلوم, د-د 558
  .214السيد امحد اهلامشي: جواهرالبالغة يف املعاىن والبيان والبديع, ص 559
  .161الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية علم املعاين, ص 560
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  التوكيد .1
 البيان .2

 البدل .3

  التوكيد:  .1

  التوكيد لفظ يقوي متبوعه ويزيل عنه كل غموض وهو نوعان:  

  لفظي  ب.    معنوي  أ.  

جــــاء القائــــد ’’ة, مثــــل: التوكيــــد املعنــــوي يــــتم بألفــــاظ مشــــهودو   معنوي:  أ)

الَِئَكُة ُكلُُّهم َأَمجُعون’’قال تعاىل: ‘‘. نفسه
َ
  .561‘‘َفَسَجد امل

  .562توكيد معنوي تبع مؤكده يف االعراب  

مســاً أو مجلــًة ا وهذا التوكيد يتم بإعادة لفــظ املؤكــد, ســواء أكــان  لفظي:   ب)

زهــــق ’’أو ‘‘ جاهــــدوا مــــن أجــــل االســــتقالل االســــتقالل’’عــــًال أو حرفــــاً, حنــــو: أو ف

  .563‘‘الباطل زهق الباطل

  البيان:  .2

                                                 
  .30سورة احلجر:  561
, 2إميــــــل بــــــديع يعقــــــوب, طبــــــع -اخلطيــــــب: املعجــــــم املفصــــــل يف اإلعــــــراب, مراجعــــــة: د األســــــتاذ طــــــاهر يوســــــف 562

  م, دارالكتب العلمية, بريوت, لبنان, ص؟؟.1996ه/1416
  .139طاهر يوسف اخلطيب: املعجم الفصل يف اإلعراب, ص 563
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هذا نوع من كمال االتصال أن تكون اجلملة بياناً لألوىل, فتُـنَـزَّل منها عطف   

  .564البيان من متبوعه يف إفادة اإليضاح, فال تعطف عليها

  قال اهللا تعايل:  

ــيطَاُن قَــاَل يَــا آَدُم َهــل أَُدلُّــَك َعَلــى َشــَجَرِة اخلُلــِد وُملــٍك ال فـََوســَوَس ’’   إليــِه الشَّ

  .565‘‘يَبلى

  ‘‘.فوسوس إليه الشيطان’’بياناً وتوضيحاً لقوله ‘‘ قال يا آدم’’حيث جعل 

  البدل:  .3

وهذا النوع من كمال االتصال أن تكون اجلملة الثانية بدًال من اجلملــة األوىل   

  :566وله أنواع

) بدل االشتمال: يكون شــيئاً مــن حاجــات املبــدل منــه أو مــن مشــتمالته. وجيــب 1(

  .567أن يرتبط البدل بضمري يعود إىل املبدل منه

  مثًال لقوله تعاىل:  

رَسِلنيَ ’’  
ُ
  .o568َتُدونَ الَّ َيسئَـُلُكم َأجراً َوُهم ُمهاتَِّبعوا َمن  oاتَِّبُعوا امل

                                                 
عبداحلميــد هنــداوي, -دالعالمة سعد الدين سعود بن عمــر التفتــازاين: املطــول شــرح تلخــيص مفتــاح العلــوم. حتقيــق:  564

  .445م, ص2001, 1دارالكتب العلمية, بريوت, طبع
  .120سورة طه:  565
  .115طاهر يوسف اخلطيب: املعجم املفصل يف اإلعراب, ص 566
  نفس املرجع والصفحة. 567
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ــ   اتَِّبعــوا َمــن الَّ َيســئَـُلُكم ’’اع قولــه تعــاىل فــإنَّ املــراد بــه محــل املخــاطبني علــى اتب

ـــدون هـــم شـــيئا مـــن أو ىف بتأديـــة ذلـــك؟ ألن معنـــاه: ال ختســـرون مع‘‘ أجـــراً وُهـــم ُمهَت

نكم, فينــــتظم لكــــم خــــري الــــدنيا و خــــري اآلخــــرة. وقــــول يــــددنيــــاكم, وترحبــــون صــــحة 

  الشاعر:

  569واَجلهر ُمسِلماوإالَّ َفُكن ِىف السِّرِّ     ل, ال تقيمنَّ عندنارحَ أقول له: ا

فإن املــراد بــه كمــال إظهــار الكرامــة إلقامــة بســبب خــالف ســره العلــن, وقولــه:   

, خبــــالف عنــــدنا أو يف بتأديتــــه, لداللتــــه عليــــه باملطابقــــة مــــع التأكيــــد‘‘ ال تقــــيَمنَّ ’’

يف ‘‘ حســــُنها’’مــــن كــــل واحــــد مــــن اآليــــة والبيــــت وازن  و وازن الثانيــــة_‘‘ ارحــــل’’

ُحســُنها؛ ألن معناهــا مغــايٌر ملعــىن مــا قبلهــا, وغــُري داخــل فيــه, قولــك: اعجبتــين الــداُر 

  .570مع ما بينهما من املالَبَسة

  بدل البعض:

ــــزَّل الثانيــــة مــــن األوىل منزلــــة بــــدِل الــــبعِض مــــن متبوعــــه, كقولــــه تعــــاىل:    أن تـُنَـ

  o571‘‘ٍت َوُعُيونٍ اَوَجنّ  oٍم َو بَننيَ اأََمدَُّكم بأَنع oأََمدَُّكم ِمبَا َتعَلُمون’’

                                                                                                                                            
  .21, 20سورة يس:  568
 .276ص م, مصطفي البايب احلليب, القاهره, مصر,1937البيت بالنسبة يف مفتاح العلوم: السكاكي,  569

  .109خطيب القزويين: اإليضاح يف علوم البالغة, ص 570
 .134-132سورة الشعراء:  571
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ٍم اأَمــدَُّكم بأَنعــ’’يه على نَِعم اهللا تعاىل عند املخــاطبني, وقولــه: بفإنه َمُسوٌق لتن  

لداللتـــه عليهـــا بالتفصـــيل, مـــن أو يف بتأديتـــه ممـــا قبلـــه؛ ‘‘ oٍت وُعيُـــونٍ او َجنـــ oوبَنـــنيَ 

م معانــدين, واإلمــداُد مبــا ذُكــر مــن األنعــام وغريهــا  حالتــهاغــري  علــى علمهــم مــع كــو

  .572بعض اإلمداد مبا يعلمون, وحيتمل االستئناف

  كمال االنقطاع:  .2

 , أو بــأالاً أن يكــون بــني اجلملتــني تبــاين تــام, وذلــك بــأن خيتلفــا خــربا و إنشــاء  

موجــب الفصــل بــني  نتكــون بينهمــا أي مناســبة معنويــة. ويف هــاتني احلــالتني يقــال أ

    .573‘‘االنقطاع لكما’’اجلملتني هو 

  .574كقول أبو العتاهية  اً مثال اختالف اجلملتان خرباً و إنشاء  

  يا صاحب الدنيا احملب هلا      

  .575أنت الذي ال ينقضي تعبه      

                                                 
  .109-108خطيب القزويين: اإليضاح يف علوم البالغة حتقيق: غريد الشيخ حممد, إميان الشيخ حممد, ص 572
  .180الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية علم املعاين, ص 573
إمساعيل بن القاسم موىل لعنرتة ويكىن أبا اسحاق, و أبو العتاهية لقب, وكان حراراً, ويرمى أبو العتاهية: هو  574

بالزندقة, وكان أحد املطبوعني, يقال: يكون كالمه كله شعراً وغزله ضعيف مشاكل لطبائع النساء (ابن قتيبة: الشعر 
  ).675والشعراء, ص

  .61أبو العتاهية, ص ديوان 575
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ـــدنيا’’فـــإن اجلملـــة األوىل إنشـــائية هـــي:     وإن اجلملـــة الثانيـــة ‘‘ يـــا صـــاحب ال

  ‘‘.نقضي تعبهأنت الذي ي’’خربية, وهي 

ومثــال صــورة الثانيــة يف كمــال اإلنقطــاع, أن تتفقــا ولكــن أن ال يكــون بينهمــا   

  مناسبة معنوية كقول الشاعر: 

  نـُزَاِوُهلا وقال رائُدهم؛ أرسوا

  576فلك َحتِف امرٍئ جيري مبقدارِ 

يوجــد ‘‘ دد بــاحلرارةمــاملعــدن يت’’و ‘‘ مــل مقيــاس الســعادةالع’’وكذلك قــول:   

  ا فيهما كمال اإلنقطاع.كن بتاين تام من وجه املعاين فلذ خرب ولنيتيف هذه اجلمل

كــل مــا ’’و ‘‘ احــرتس مــن عــدوك’’وكــذالك اجلملتــان اإلنشــائيتان, فكقــول:   

نرى أنه ال جامع بني هذه اجلمل, ومن هنا وجب الفصل ألن بينهما كمال ‘‘ يليك

   .577اإلنقطاع

  :   كمال االتصالشبه    . 3 

, قــد يكــون 578الثانيــة جوابــاً عــن ســؤال يفهــم مــن األوىلهو أن تكون اجلملــة   

  .579السؤال مذكوراً صرحيًة يف اجلملة األوىل
                                                 

  وليس يف ديوانه. 1/271؛ ومعاهد التنصيص, 9/87انة األدب, البيت لألخطل يف خز  576
ا, علم املعاين, ص- د 577 ا وأفنا  .419فضل حسن عباس: البالغة فنو
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  كقوله تعاىل:  

  .580‘‘َأمل تـََر إىل الذين أوتو َنِصيباً من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت’’  

  وقوله تعاىل:  

ـــوا مبـــا أنـــزل إليـــك ومـــا أنـــزل مـــن ق’’   ـــم آمن بلـــك أمل تـــر إىل الـــذين يزعمـــون أ

  .581‘‘يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت....

إن هـــــذه اآليـــــات الســـــابقة ابتـــــدأت باإلســـــتفهام التقريـــــرى الـــــذي بقصـــــد منـــــه   

  التعجب من شأن أولئك فكأنه قيل: 

  ‘‘.ما شأ هؤالء الذين يؤمنون باجلبت والطاغوت’’

ـــم ‘‘مـــاذا يفعـــل هـــؤالء’’أنـــه قيـــل: ويف اآليـــت الثانيـــة ك ؟ ومـــا احلجـــة علـــى أ

يريـــــدون أن يتحـــــاكموا إىل ’’فقيـــــل: ‘‘ يزعمـــــون اإلميـــــان وليســـــوا مبـــــؤمنني يف احلقيقـــــة

  .582‘‘الطاغوت

  و اصطالحاً: معنى الوصل لغةً 

                                                                                                                                            
 .164عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية علم املعاين, ص الدكتور 578

ا, علم املعاين, ص-د 579 ا و أفنا   .412فصل حسن عباس, البالغة فنو
  .51النساء: سورة  580
  .60نفس املرجع,  581
ا, ص-د 582 ا و أفنا  .412فضل حسن عباس: البالغة فنو
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وصل: َوَصلت الشيء َوصــًال َوصــلًة, والوصــُل ضــدُّ اهلجــران, قــال ابــن ســيده: 

الوصــل خــالف الفصــل. َوصــل الشــيء بالشــيء يصــله وصــًال َوِصــلًة, َوَوَصــل الشــيء 

  :584. كما قال ابو ذؤيب583الشيء ُوُصوًال وَتوصَّل إليه: انتهى إليه َوبَلغه إىل

  ــــــــــتوصَّل بالرُّكبان حيناً, وتؤلف ال    

ا       .585احلوار, ويغنيها األماه ربا

  .586ويقال: َوَصَل فالن َرِمحَه َيِصلها ِصلًة. وبينهما ُوصلًة أي اتِّصال وذريعة

دنيا واالعتزاز عندالشــيء, يعجبــه فيقــول أنــا فــالن,  قيل: االتصال دعاء الرجل رهطه

فــالن, فأعضــوه  لفهــي قــوهلم يــامن اتصــل فأعضــوه, أي مــن ادعــى دعــوى اجلاهليــة, 

  .587ىيك: قيل: وصل إليه واتصل إذا انتمأثر أب أي قولوا لن اعضض

  الوصل اصطالحاً: معنى

                                                 
 .11/726ابن منظور: لسان العرب,  583

م) خويلــد بــن خالــد اهلــذيل (أبــو ذؤيــب) شــاعر خمضــرم. أدراك اجلاهليــة واإلســالم, وســكن 64ه/27ابــو ذؤيــب ( 584
  ).2/373ديوان شعر (الزركلي, األعالم, املدينة, واشرتك يف الغزو والفتوح. من آثاره: 

ديــوان اهلــذليني: شــرحه, أبوســعيد احلســن بــن احلســني الســكري, حتقيــق: عبدالســتار أمحــد, مكتبــة دارالعربيــة القــاهره,  585
  .46ص

  .11/127ابن منظور, لسان العرب,  586
  .777الزبيدي: تاج العروس, ص 587
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الوصــل عطــف مجلــة علــى أخــرى بــالواو فقــط مــن دون ســائر حــروف العطــف   

  .588األخرى. هو عطف اجلملة على اجلملة بإحدى حروف العطف, هو الواو

  كما قال اهللا تعاىل:  

  .589هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيٍء عليم  

  وقال اهللا تعاىل:  

  .590يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اسَتِعيُنوا بالصَِّرب والصََّالةِ   

رف وصــل. أنشــد و هــذا احلــ‘‘ الــواو’’ذكر حــرف العطــف ي هــذه اآليــة يــففــ  

  591املتنيب:

نا سرُج سابح         أعزَّ مكان يف الدُّ
  592وخري جليس يف الزمان كتابُ       

  مواضع الوصل:
  جيب الوصل بني اجلملتني يف ثالثة مواضع, مثًال:

                                                 
  .160املعاين, صعبدالزيز عتيق: يف البالغة العربية علم -د 588
  .3سورة احلديد:  589
  .153سورة البقرة:  590
أبوالطيــب أمحــد بــن احلســني املتنــيب ولــد بالكوفــة مــن أبــوين فقــريين, وكــان ه) 354-303م/965-915املتنــيب ( 591

العــود املتنيب منذ نشأته كبري النفس عايل اهلمة طموحاً إىل اجملــد: بلــغ مــن كــرب نفســه أن دعــا إىل بيعتــه باخالفــة وهــو لــدن 
حديث السن. املتنيب شاعر من شعراء املعــاين, وفــق بــني الشــعر والفلســفة, وجعــل أكثــر عنايتــه بــاملعين؛ وأطلــق الشــعر مــن 

ا أومتام وشيعته (أمحد حسن الزيات: تاريخ األدب العريب, ص   ).219, 217القيود اليت قيده 
  روس ؟؟.؛ و تاج الع1/319البيت من الطويل, وهو للمتنيب يف ديوانه,  592
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إذا قصــد اشــراك اجلملتــني يف احلكــم االعــرايب, و تفصــيل ذلــك أنــه إذا   .1

وىل حمــل مــن اإلعــراب وقصــد تشــريك الثانيــة هلــا يف هــذا أتت مجلة بعد مجلة وكان لأل

احلكم فانه يتعــني يف هــذه احلالــة عطــف الثانيــة علــى االوىل بــالواو, متامــا كمــا يعطــف 

  مفرد على مفرد بالواو الشرتاكهما يف حكم اعرايب واحد. مثًال قول الشاعر:

  وأبطأ عنىي واملنايا سريعة    

  .593لَّ ونابوللموت ظفر قد أط    

للمــــوت ظفــــر قــــد أطــــل ’’و ‘‘ واملنايــــا ســــريعة’’ي هــــذا الشــــعر اجلملتــــني ففــــ

ــا تقــع يف موضــع  منهمــا موضــعيوجــد فيهمــا, أن لــالوىل‘‘ ونــاب ا مــن االعــراب, ال

وأن الشـــاعر أراد اشـــراك اجلملـــة الثانيـــة هلـــا يف هـــذا احلكـــم ‘‘ أبطـــأ’’حـــال مـــن فاعـــل 

ا حبرف العطف الواو   .594االعرايب, وهلذا وصلها 

, وكانـــت بينهمـــا صـــلة جامعـــة يف اً ذا اتفقـــت اجلملتـــان خـــرباً و إنشـــاءإ  .2

  .596‘‘إنَّ األبرار لفي نعيم, وإن الفجَّار ففي جحيم’’. مثال خربتني: 595املعىن

  مثال إنشاء ين كقول الشاعر:
                                                 

, منشـــورات املستشـــارية الثقافيـــة للجمهوريـــة اإلســـالمية 1ديـــوان أيب فـــراس احلمـــداين, بتحقيـــق: حممـــد التـــوجني, طبـــع 593
  .1/45م, 1987اإليرانية بدمشق, 

  .183عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية علم املعاين, ص-د 594
ا اجلديد علم -د 595  .1/187املعاين, بكري شيخ أمني: البالغة العربية يف ثو

  .14سورة االنفطار:  596
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  597وليتك ترضى واألنام ِغَضابُ     فليتك حتلو واحلياة َمريرةٌ 

و أوهــم الفصــل  اً ءخــرباً و إنشــاجلملتني إذا اختلفتا وجيب الوصل بني ا  .3

  خالف املقصود. وهذا هو املوضوع الثالث من مواضع الوصل.

وتتمثـــل شـــواهد هـــذا النـــوع مـــن الوصـــل يف االجابـــة بـــالنفى علـــى ســـؤال أداتـــه 

مــع التعقيــب علــى مجلــة اجلــواب املنفــي جبملــة دعائيــة. ‘‘ مهــزة التصــديق’’أو ‘‘ هــل’’

 يَ فصــحة والــده؛ فتقــول لــه: هــل ٌشــ: قــد تســأل صــديقك عــن 598ومــن أمثلــة ذلــك

والـــدك؟ فـــإذا قـــال لـــك: ال. عافـــاه اهللا... فهـــو مصـــيب مـــن جهـــة القاعـــدة البالغيـــة 

تقــوم مقـــام ‘‘ ال‘‘ ’’ألن’’ اً املوجبــة للفصــل بـــني اجلملتــني إذا اختلفنـــا خــرباً و إنشـــاء

يف  وهــو خمطــيء يف التعبــري بــل‘‘. مجلــة إنشــائية للــدعاء‘‘ عافــاه اهللا’’مجلــة خربيــة, و 

الذوق كذلك... ألنه قد يفهم من جوابــه الــدعاء علــى والــده بعــدم املعافــاة, وطبيعــى 

  .599املوطن, والقول: ال وعافاه اهللا اأنه ال يقصد هذا...لذا وجب الوصل يف هذ

  اإليجاز:

                                                 
 .1/89, ديوان ابن نباتة املصري, 1/46ديوان أبو فراس احلمداين,  597

  .185-184عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية علم املعاين, ص-د 598
ا اجلديد علم املعاين, -د 599   .1/187بكري شيخ أمني: البالغة العربية يف ثو
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اإلجياز: هو وضع املعاين الكثرية يف ألفاظ أقل منها, وافية بالغرض املطلــوب, 

  .600مع اإلبانة واإلفصاح

  إجياز حذف  )2(    إجياز قصر  )1(  إليجاز قسمان:لو 

  إيجاز قصر:  )1

وفيه تزيد املعاين على األلفــاظ, وال يقــدر فيــه حمــذوف, مــن ذلــك قولــه تعــاىل:   

  .601‘‘ُخِذ الَعفَو َو أُمر بالُعرِف, وَأعِرض عِن اجلاهلني’’

فهذه الكلمات على قصرها, وتقارب أطرافها, قد احتوت علــى مجيــع مكــارم   

  .602الق, وحمامد الشيم, وشريف اخلصالاألخ

  إيجاز حذف:  .2

هــو مــا حيــذف مــن كلمــة أو مجلــة أو أكثــر مــع قرينــة تعــني احملــذوف وال يكــون   

  .603إال فيما زاد معناه على لفظه

وجديـــد بالـــذكر أن إجيـــاز احلـــذف ميكـــن أن ُحيـــَذَف فيـــه حـــرف, أو اســـم, أو   

  تعاىل:. مثًال قوله 604فعل, أو مجلة, أو أكثر من مجلة

                                                 
  .1/194نفسه املرجع,  600
  .199سورة األعراف:  601
ا اجلديد علم املعاين, -د 602   .1/194بكري شيخ أمني: البالغة العربية يف ثو
  .127خطيب القزويين: اإليضاح يف علوم البالغة, حتقيق و تعليق غريد الشيخ حممد, وإميان الشيخ حممد, ص 603
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  .605التقدير يف سبيل اهللا‘‘ َجاِهُدوا ِىف اِهللا َحقَّ ِجَهاده’’  

  . التقدير: عمًال صاحلاً.606‘‘ومن تاَب وعمل صاحلاً ’’  

  اإلطناب:

تأديــة املعــىن بعبــارة زائــدة عــن متعــارف  زيادة اللفظ على املعــىن لفائــدة, أو هــو  

  .607ذلك تطويالً أوساط البلغاء؛ فإذا مل يكن هلذه الزيادة فائدة ُعدَّ 

  واالطناب يأيت يف الكالم على أنواع خمتلفةاألغراض بالغية,أمهها:

  اح بعد اإلبهام:اإليض  .1
ا جمملـــة وهــذا النـــوع مــن االطنـــاب ُيظهـــر املعــىن يف صـــورتني خمتلفتــني: احـــدامه  

خـــــرى مفصــــــلة موضـــــحة. وهـــــذا مــــــن شـــــأنه أن يزيـــــد املعــــــىن متكنـــــا مــــــن مبهمـــــة واأل

  .608النفس

. 609‘‘وقضــينا إليــه ذلــك األمــر أن دابــر هــؤالء مقطــوع مصــبحني’’تعــاىل: مــثًال قولــه 

ــام الــذي تضــمنه ‘‘ أن دابــر هــؤالء مقطــوع مصــبحني’’فــإن قولــه تعــاىل:  أيضــاح لال

                                                                                                                                            
ا اجلديد علم املعاين, -د 604   .1/196بكري شيخ أمني: البالغة العربية يف ثو
  .78سورة احلج:  605
 .25سورة لقمان:  606

ا اجلديد علم املعاين, - د 607   .1/197بكري شيخ أمني: البالغة العربية يف ثو
  .205عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية علم املعاين,  608
  .66سورة احلجر:  609
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وذلــك لزيــادة تقريــر املعــىن يف ذهــن الســامع بــذكره مــرتني: مــرة علــى ‘‘, االمــر’’لفــظ 

ام, ومرة على طريق التفصيل وا   .610إليضاحطريق االمجال واال

  ذكر الخاص بعد العام:  .2

الغـــرض البالغـــي مـــن هـــذا اإلطنـــاب هـــو التنبيـــه علـــى فضـــل اخلـــاص و زيـــادة   

  .611س العامتنوية بشأنه, حىت كأنه ليس من جنال

  .612‘‘حافظوا على الصلوات والصالة الُوسطى’’  مثًال قوله تعاىل:  

  ذكر العام بعد الخاص:  .3
أن اخلاص, حنو قولــه تعــاىل: العناية بش ك هو إفادة العموم معوالغرض من ذل  

  .613‘‘رب اغفريل والوالدي وملن دخل بييت مؤمنا وللمؤمنني واملؤمنات’’

ـــــة لـــــدخول معنـــــاه يف عمـــــوم املـــــؤمنني ‘‘, لوالـــــدييل و ’’فلفـــــظ    زائـــــد يف اآلي

مومهــا لفظــان عامــان يــدخل يف ع‘‘ املــؤمنني واملؤمنــات’’واملؤمنــات, فهــذان اللفظــان 

إلفــادة العمــوم مــع العنايــة باخلــاص لــذكره ‘‘ لوالــدييل و ’’ك, أي مــن ذكــر قبــل ذلــ

  .614مرتني: مرة وحده مندرجا حتت العام

                                                 
  املرجع السابق والصحفة. 610
ا -د 611   .1/199اجلديد علم املعاين, بكري شيخ أمني: البالغة العربية يف ثو
  .238سورة البقرة:  612
  .28سورة النوح:  613
  .208عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية علم املعاين, ص-د 614
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  التكرار:  .4
واملــراد بــه تكــرار املعــاين واأللفــاظ, أن التكــرار إذا محــل معــىن جديــداً أو فائــدًة   

  , مثل قوله تعاىل:615فهو املذموم والتطويل فهو حممود, واإل

  .616ُيسراً, إن مع الُعسر يسراً  فإن مع الُعسرِ ’’  

  االحتراس والتأدب:  .5
واإلطنــاب بــاالحرتاس يكــون حينمــا يــأتى املــتكلم مبعــىن ميكــن أن يــدخل عليــه   

  .617فيه لوم, فيفطن لذلك ويأيت مبا خيلصه منه

  كقول ابن املعتز يف وصف خرس:    

ا ايد سراع وأرجل    سياطنا-طاملني-صببنا عليها     618فطارت 

فلــو حــذفت لتــوهم الســامع أن خــرس ابــن ‘‘ ظــاملني’’هو يف كلمة فاالحرتاس   

  .619املعتز كانت بليدة تستحق الضرب

  التذييل:  .6

                                                 
ا اجلديد علم املعاين, -د 615  .1/199بكري شيخ أمني: البالغة العربية يف ثو

  .6, 5سورة الشرح:  616
  .210املعاين, ص عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية علم-د 617
 مل اجده. 618

  نفس املرجع. 619
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وهــو تعقيــب مجلــة جبملــة أخــرى مســتقلة, تشــتمل علــى معناهــا, تأكيــداً للفــظ   

  .620األوىل, أو ملعناها

  وللتذييل قسمان: 

َثل1(
َ
َثل   )2(     ) التذييل جاٍر جمرى امل

َ
  غري جاٍر جمرى امل

    جار مجرى الَمَثل:  )1(

تذييل جارى جمرى املثل, وذلك ان استقل معناه واستغىن عما قبله, حنو قولــه   

ان ’’, فجملــة قولــه تعــاىل: 621‘‘ومــا أبــرئ نفســي ان الــنفس المــارة بالســوء’’تعــاىل: 

وقــد ‘‘ ســيومــا أبــرئ نف’’تشتمل على معىن اجلملة السابقة: ‘‘ النفس ألمارة بالسوء

ـــا عليهـــا توكيـــد املعناهـــا. وإذا تأملنـــا مجلـــة التـــذييل وهـــي  نفس ألمـــارة ان الـــ’’عقـــب 

لة مبعناهــا ال يتوقــف فهمهــا علــى فهــم مــا قبلهــا. ومــن أجــل وجــدناها مســتق‘‘ بالسوء

  .622‘‘جار جمرى املثل’’ذلك يقال هلذا النوع من اإلطناب بالتذييل انه 

  غير جار مجرى الَمَثل:  )2(
الكالم الذي ال يستقل مبعناه, وال يفهــم الغــرض منــه إال مبعونــة مــا قبلــه. وهو   

  مثله قول النابغة:

                                                 
ا اجلديد علم املعاين, -د 620   .1/201بكري شيخ أمني: البالغة العربية يف ثو
  .53سورة يوسف:  621
  .216عبدالعزيز عتيق: يف البلغة العربية علم املعاين, ص-د 622
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  623أصَحُب الدنيا بال أمل تركتين    بِق جوُدك يل شيئاً أؤملهمل يُ   
ثَـــل للشـــطر   

َ
فالشـــطر الثـــاين مـــن البيـــت إطنـــاب بالتـــذييل, غـــري جـــار جمـــرى امل

ه غـــري مســـتقل مبعنـــاه, إذا ال يفهـــم األول؛ فهـــو تأكيـــد الشـــتماله علـــى معنـــاه, ولكنـــ

  .624الغرض منه إال مبعونة الشطر األول

  المساواة:
املســاواة هــى إحــدى الطــرق الــثالث الــيت يلجــأ إليهــا البليــغ للتعبــري عــن كــل مــا   

  جيول بنفسه من خواطر وأفكار.

باأللفــاظ القليلــة مــع اإلبانــة وإذا كــان اإلجيــاز هــو التعبــري عــن املعــاين الكثــرية   

فصاح, وإذا كان اإلطناب هو زيــادة اللفــظ علــى املعــىن لفائــدة, فــإن املســاواة هــي واال

أن تكـــــون املعـــــاين بقـــــدر األلفـــــاظ, واأللفـــــاظ بقـــــدر املعـــــاين, ال يزيـــــد بعضـــــها علـــــى 

    .625بعض

اللفــظ متســاوياً, األصــل ذلــك إذا جــاء التعبــري علــى قــدر املعــين حبيــث يكــون   

  .626, فهذا هو املساواةاملعىن

  ىل: كقوله تعا  
                                                 

 .1/1561ديوان ابن نباتة,  623

ا اجلديد علم املعاين, بكري شيخ أمني: البالغة العربية يف  -د 624   .1/202ثو
  .203-202نفس املرجع, ص 625
  .243السيد امحد اهلامشى بك: جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع, ص 626
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  .627‘‘وال حييُق املكر السيُء إال بأهله’’
  وهكذا قول طرفة:

  ستبدي لك األيام ماكنت جاهالً 
  628ويأتيك باألخبار من مل تزود

  وقول النابغة:
  629وإن خلت أن املنتأى عنك واِسع  فإنك كالليل الذي هو مدركي

    
 

 

 

  
                                                 

  .43سورة فاطر:  627
(ريــث)؛ وتــاج  2/157(تبــت),  2/8؛ ولســان العــرب, 41البيت من الطويل, وهو لطرفة بن العبد يف ديوانه, ص 628

 (ضمن). 13/259؛ ولسان العرب, 108رجز)؛ وبالنسبة يف شرح قطر الندى, ص0 15/150العروس 

(نــأى),  15/300, (طــور), 4/507؛ ولســان العــرب, 38البيــت مــن الطويــل: وهــو للنابغــة الزبيــاين يف ديوانــه,  629
 .8/393وكتاب العني, 
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علم البيان والبديع 
  ونشأتهما وأنواعهما



- 209 - 
 

  البيان علم
  :واصطالحاً  البيان لغةً  معنى

بَاَن يبني بياناً و تيياناً, والبيان معناه الكشف واإليضاح, مــا يبــني الشــيء مــن 

  .630الداللة وغريها, واجلمع تبياناً, مثل هٍني وأهيناء, كذلك أبان الشيء فهو مبني

  قال تعاىل:

    .631‘‘وما أرسلنا من رسوٍل إال بِلسان قومه ليبني َهلُم’’

  الرسول صلى اهللا عليه وسلم:ويف حديث 

  .632‘‘إنَّ من البيان لسحراً ’’

  وهذا معناه القدرة على اإلقناع واإلثارة

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:

  .633‘‘احلياء والَعيُّ شعبتاِن من اإلميان, ,البذاء والبياُن شعبتان من النفاق’’

                                                 
  .13/67ابن منظور, لسان العرب,  630
  .4سورة إبراهيم:  631
, 10345سليمان بن أمحد الطربي: املعجم الكبري, حتقيق: محدي عبداجمليــد الســلفي, حــديث: احلافظ أبوالقاسم  632
 .1/294, أيضاً انظر: العالمة السيد حممد العيين الزبيدي: إحتاف الشاذة املتعني, دارالفكر, 1/207

دارعمـــران.  أو عيســـى حممـــد بـــن عيســـى بـــن ســـورة: اجلـــامع الصـــحيح وهـــو ســـنن الرتمـــذي: حتقيـــق: إبـــراهيم عطـــوة 633
  .375, ص2027حديث: 
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واإلفصـــاح مـــع زكـــاء, والبيـــان: فصـــاحة واللســـن, وكـــالم بـــني فصـــيح, والبيـــان 

  .634البني من الرجال

علـــم البيـــان: هـــو علـــم يســـتطيع مبعرفتـــه إبـــراز املعـــىن الواحـــد يف صـــور خمتلفـــة, 

  .635وتراكيب متفاوته يف وضوح الداللة مع مطابقة كل منها مقتضى احلال

  :636عرف اخلطيب القزويين

هـــــو علـــــم يعـــــرف بـــــه إيـــــراد املعـــــىن الواحـــــد بطـــــرق خمتلفـــــة يف وضـــــوح الداللـــــة 

  .637يهعل

  :638وأيضاً عرف اإلمام الطييب

ـــــة باخلفـــــاء علـــــى  هـــــو معرفـــــة إيـــــراد املعـــــين الواحـــــد يف الطـــــرق املختلفـــــة الدالل

  .639مفهومها, تفادياً عن اخلفاء يف التطبيق لتمام املراد

                                                 
  .13/68ابن منظور: لسان العرب,  634
  .1/424حممد التوجني: املعجم املفصل يف علوم اللغة: مراجعة راميل يعقوب,  635
خطيـــب القـــزويين: حممـــد بـــن عبـــدالرمحن بـــن عمـــر, أبواملعـــايل, جـــالل الـــدين القـــزويين الشـــافعي, املعـــروف خبطيـــب  636

  ).14/185العجلي, قاض, أصله من قزوين مولده باملوصل (ابن كثري, البداية والنهاية, دمشق, من أحفاد أيب دلف 
  .249م, مصطفى البايب احلليب, القاهرة, مصر, ص1937يوسف بن حممد السكاكي: مفتاح العلوم,  637
ك يف م) احلســني بــن حممــد بــن عبــداهللا الطيــيب (شــرف الــدين) عــالم مشــار 1342-ه/...743-اإلمــام اطليــيب (... 638

شـــعبان مـــن تصـــانيفه: الكاشـــف عـــن حقـــائق الســـنن النبويـــة, التبيـــان يف املعـــاين والبيـــان,  13أنـــواع مـــن العلـــوم. تـــويف يف 
مقدمــة يف علــم احلســاب, أمســاء الرجــال, وفتــوح الغيــب يف الكشــف عــن قنــاع الريــب التفســري (الســيوطي: بغيــة الوعــاة, 

  ).229, 228ص
  املرجع السابق والصفحة. 639
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علـــم يعـــرف بـــه إيـــراد املعـــىن الواحـــد بطـــرق خمتلفـــة يف وضـــوح الداللـــة عليـــه, و 

ى غريه, والثــاين, إمــا داخــل يف األول دخــول داللة اللفظ إما على ما وضع له, أو عل

السقف يف مفهوم البيت أو احليوان يف مفهــوم اإلنســان أو خــارج عنــه خــروج احلــافظ 

داللــة وضــعية  عن مفهوم الســقف, أو الضــاحك عــن مفهــوم اإلنســان, تســمى األوىل

تـــني داللــة عقليــة مـــا حيــرتز عــن التعقيـــد املعنــوي: يســمى علـــم وكــل واحــد مــن األخري 

  .640يانالب

  نشأة علم البيان وتاريخه:

نتهـــت إىل مـــا إنَّ البالغـــة العربيـــة قـــد مـــرت بتـــاريخ طويـــل مـــن التطـــور حـــىت ا

حث علومها خمتلطاً بعضها ببعض منذ نشأة الكالم عنها يف  ابانتهت إليه, وكانت م

  .641‘‘البيان’’كتب السابقني األولني من علماء العربية, وكانوا يطلقون عليها 

املالحظــات البيانــات تنشــأ عنــد العــرب منــذ العصــر اجلــاهلي, مث ذت وقــد أخــ

, منهــــا حتضــــر  مضــــت هــــذه املالحظــــات تنمــــو بعــــد ظهــــور اإلســــالم ألســــباب شــــىتَّ

ضــتهم العقليــة, مثَّ اجلــدل الشــديد  العرب, واستقرارهم يف املدن واألقطار املفتوحة, و

سياســـة. فكـــان طبيعيـــاً الـــذي قـــام بـــني الفـــرق الدينيـــة املختلفـــة يف شـــؤون العقيـــدة وال
                                                 

  .187القزويين, اإليضاح يف علوم البالغة, ص اخلطيب 640
  .7الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البيان, ص 641
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ــا يف تــراجم بعــض  لذلك كله أن تكثر املالحظات البيانية والنقدية تلــك الــيت نلتقــي 

  .642الشعراء اجلاهلني واإلسالميني يف كتاب مثل كتاب األغاين

حجــــــــاز ’’, يف كتابــــــــه 643أول مــــــــن وضــــــــعه أبــــــــو عبيــــــــدة معمــــــــر بــــــــن املثــــــــىن

اجلانــب البالغــي, وإمنــا  . وهــذا الكتــاب ال يبحــث يف حجــاز القــرآن مــن644‘‘القــرآن

هو حبث يف تأويل بعــض اآليــات القرآنيــة, وأبــو عبيــدة هــذا هــو أوَّل مــن تكلــم بلفــظ 

  .645اجملاز

ـــــا جنـــــد باإلضـــــافة إىل منـــــو املالحظـــــات و  إذا انتقلنـــــا إىل العصـــــر العباســـــي فإنن

البالغية حماوالت أولية لتدوين هذه املالحظات وتسجيلها, كما هو الشــأن يف كتــب 

وقــد أرى إىل هــذه النقلــة اجلديــدة عوامــل ‘‘ البيــان والتبيــني’’وخباصة كتــاب اجلاحظ, 

  .646ثري احلضارة العباسية, ورقي احلياة العقلية فيهاتأمنها تطور الشعر والنثر بـ

                                                 
  .7الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البيان, ص 642
ثىن, نيتسب إىل تيم قريش بالوال, وكنيته أو عبيدة, ونشأ أبو عبيد 643

ُ
ــا درس أبو عبيدة: هو معمر بن امل ة يف البصــرة و

على أيب عمرو بن العالء, تناهز مؤلفاته املأئتني ولكن مل يبق منها إال أقلها, مثالً كتــاب نقــائض جريــر والفــرزدق, كتــاب 
, 189طبقــات الشــعراء, ويســميه الفهرســت الشــعر والشــعراء (بطــرس الُبســتاين: أدبــاء العــرب يف األعصــر العباســية, ص

190.( 

  .1/424املعجم املفصل يف علوم اللغة, حممد التوجني:  644
  .8الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البيان, ص 645
  نفس املرجع وصفحه. 646
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و أوَّل معتزيل خطــا خطــوة ملحوظــة يف هــذا الســبيل هــو رئــيس املعتزلــة ببغــداد 

ــ 210بشــر بــن املعتمــر املتــويف ســنة  ه نقــل اجلــاحظ صــفحات نثــر فيهــا للهجــرة, فعن

ــا  بشــر مالحظــات دقيقــة يف البالغــة, تلقفهــا مــن جــاء بعــده مــن العلمــاء واســتعانوا 

  .647على بلورة بعض أصول البالغة و قواعدها

وقد خطا اجلاحظ خطوة غري مسبوقة يف مالحظاته البالغيــة, وذلــك بــالكالم 

بينهمــــا, كمـــــا اســـــتعمل  عــــن التشـــــبيه واالســــتعارة عـــــن طريــــق النمـــــاذج, مــــع التفريـــــق

مرادفــاً للمجــاز, وجعلــه مقــابًال للحقيقــة, وذلــك إذ يقــول عنــد حديثــه عــن ‘‘ املثــل’’

ـــار احلـــرب’’ ـــاراً أخـــرى, وهـــي علـــى طريـــق املثـــل ال علـــى طريـــق ‘‘ ’’648ن ويـــذكرون ن

  .649احلقيقة

لوقــوف لتمييز جيد األدب مــن رديئــة أم كــان يــدرس لوسواء أكان علم البيان 

  .650بأن الفن هو الذي حيركه وأصول اجلمال اليت كان عامة له على إعجاز القرآن

  أنواع علم البيان:

                                                 
  .8الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البيان, ص 647
عظيمــاً يف حــرب وأرادوا االجتمــاع  أي غــري النــار احلقييــة, وهــي الــيت كــان يوقــدها العــرب لــيالً علــى إذا توقعــوا جيشــاً  648

م.  إلبالغ اخلرب إىل أصحا

  .11-10املرجع السابق, ص 649
  ابراهيم, تاريخ النقد األديب عند العرب. األستاذ أمحد 650
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  ثالثة أنواع لعلم البيان:

  التشبيه .1

 اجملاز .2

 الكناية .3

  التشبيه:  )1

َشــــبََّه ُيَشــــبُِّه َتشــــِبيهاً, التشــــبيه لغــــة: التمثيــــل, وهــــو مصــــدر مشــــتق مــــن الفعــــل   

ذا ‘‘ شبَّه’’   .651تشبيهاً, أي مثَّلته بهبتضعيف الباء, يقال: شبَّهت هذا 

والتشـــبيه يف اصـــطالح البالغيـــني لـــه أكثـــر مـــن تعريـــف, وهـــذه التعـــاريف وإن   

ا متفقة معىن:   اختلفت لفظاً فإ

التشبيه: بيان أن شيئاً أو أشياء شاركت غريها يف صفة أو أكثر, بأداة يف  .1

 الكاف أو حنوها ملفوظة أو مقــدرة, تقــرب بــني املشــبه واملشــبه بــه يف وجــه

  .652الشبه

التشـــبيه الوصـــف بأحـــد املوصـــوفني ’’ويعرفـــه أبـــو هـــالل العســـكري بقولـــه:  .2

ينـــوب منـــاب أو مل ينـــب, وقـــد جـــاء يف الشـــعر وســـائر الكـــالم بغـــري أداة 

                                                 
  .103حسن نورالدين الدليل إىل عروض اخلليل, ص-الدكتور على مجيل سلوم: و د 651
  .62علم البيان, صالدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية,  652
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هــذا القــول هــو الصــواب ‘‘ زيــد شــديد كاألســد’’التشــبيه, وذلــك قولــك: 

 يف العرف و داخل يف حممــود املبالغــة, وإن مل يكــن زيــد يف شــدته كاألســد

 .653على حقيقة

ــــة علــــى مشــــاركة أم ال .3  مــــر, يف معــــىن مشــــرتك بينهمــــا, بإحــــدىهــــو الدالل

 .654أدوات التشبيه املذكورة, أو املقدرة املفهومة من سياق الكالم

صــــفة الشــــيء مبــــا قاربــــه وشــــاكله مــــن جهــــة واحــــدة أو ‘‘ التشــــبيه’’قيــــل:  .4

 كــان إيــاه,جهاتــه, ألنــه ناســبه مناســبة كليــة ب جهــات كثــرية, ال مــن مجيــع

ــا, ال ‘‘ خد كالورد’’أال نرى أن قوهلم:  إمنا أرادوا محرة أوراق الورد وطراو

  .655ماسوى ذلك, صفرة وسط وخضرة كمائمه

  أركان التشبيه:

  أركان التشبيه أربعة هي:  

  املشبه. .1

 ‘‘.طريف التشبيه’’املشبه به ويسميان  .2

                                                 
  .239أبو اهلالل العسكري: كتاب الصناعتني, ص 653
  .103الدكتور علي مجيل سلوم: الدليل إىل عروض اخلليل, ص 654
  .256ابن رشيق القريواين: العمدة,  655
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 أداة التشبيه, وهي الكاف أو حنوها ملفوظة أو مقدرة. .3

 .656وهو الصفة أو الصفات اليت جتمع بني الطرفنيوجه الشبه,  .4

 مثًال: زيٌد كالشمس يف الضياء.

  مشبه.‘‘ زيد’’و   )أ(

 املشبه به.‘‘ الشمس’’و   )ب(

 أداة التشبيه.‘‘ الكاف’’و   )ت(

 وجه الشبه.‘‘ الضياء’’و   )ث(

والتشـــبيه اليكـــون إال بوجـــود ركنيـــه األساســـني: املشـــبه واملشـــبه بـــه, أمـــا األداة   

  .657وجودمها أو حذفهما يتخذ التشبيه أمساءهووجه الشبه, وحبسب 

 :658التشبيه املفصل. ما ذكر فيه وجه الشبه, كقول ابن الرومي .1

  ن ويف بعد املنال       ـــياشبيه البدر يف احلســ

  659رُة باملاء الزالل          ــــــجد؛ فقد تنفجر الصخـ     

                                                 
  .64الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البيان, ص 656
  .315, 314الدراسة األدبية, صحممد على اهلامشي: املنهل العذب يف  657
ابــن الرومــي: علــى بــن العبــاس بــن جــريج البغــدادي, املشــهور بــابن الرومــي (أبــو احلســن) شــاعر, رومــي األصــل ولــد  658

م. دارالكتــاب العــريب, بــريوت 1967ه/1387, 2ببغداد. من آثاره: ديوان شعر (ابــن األثــري: الكامــل يف التــاريخ, طبــع
  .7/159لبنان, 

 .3/66ديوان ابن الرومي, البيت يف  659
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اد بــه التشــبيه يف إذ ال خيفــى علــى أحــد أن املــر ‘‘ زيــٌد أســدٌ ’’التشــبيه اجملمــل:  .2

 .660الشجاعة دون غريها

 التشبيه املرسل: ما ذكر فيه األداة, مثل: .3

 .661وله اجلوار املنشآت يف البحر كاألعالم

 والتشبيه املؤكد: ما حذفت منه األداة مثل: .4

 .أنت الشمس يف الضياء

 والتشبيه البليغ: ما حذف منه األداة ووجه الشبه, مثل: .5

  .662ُبكٌم ُعمٌي فـَُهم الَ يَرِجُعونقال سبحانه تعاىل: ُصٌم 

  أنواع التشبيه:

  تشبيه تمثيلي:  .1

وهو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعــة مــن متعــدد أمــرين أو أمــور. هــذا هــو   

مـــذهب مجهـــور البالغيـــني يف تعريفـــه, وال يشـــرتطون فيـــه غـــري تركيـــب الصـــورة, ســـواء 

                                                 
  .173خطيب القزويين: اإليضاح يف علوم البالغة, ص 660
  .24سورة الرمحن:  661
  .18سورة البقرة:  662
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أو معنويــة. وكلمــا كانــت  أكانــت العناصــر الــيت تتــألف منهــا صــورته أو تركيبــه حســية

  .663عناصر الصورة أو املركب أكثر كان التشبيه أبعد و أبلغ

يســمى التشــبيه متثــيًال إذا كــان وجــه الشــبه فيــه منتزعــة مــن متعــدد, وغــري متثيــل   

  .664إذا مل يكن وجه التشبه كذلك

  ومن أمثلته قول شاعر ميدح فارساً:  

 665الرجال بكوكبقمراً يكر على     وتراه يف ظلم الوغى فتخاله  

فاملشبه هنا هو صورة املمدوح الفارس وبيده سيف المع يشق بــه ظــالم غبــار   

احلرب, واملشــبه بــه صــورة قمــر يشــق ظلمــة الفضــاء ويتصــل بــه كوكــب مضــيء, ووجــه 

ـــة مـــن ظهـــور شـــيء مضـــيء يلـــوح بشـــيء متأللـــئ يف وســـط  الشـــبه هـــو الصـــورة املركب

  .666الظالم

  التشبيه المقلوب:  .2

                                                 
  .86الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البيان, ص 663
  .69املعجم املفصل يف علوم البالغة, ص 664
 .1/393السائر, ؛ املثل 1/187بيت للبحرتي يف أسرار البالغة,  665

  .86الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم املعاين, ص 666
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املقلوب هو الذي ُعِكس فيه التشبيه, جيعل املشبه مشبهاً بــه, والشــبه التشبيه   

بــه مشــبهاً, وذلــك مبالغــة مــن القائــل يف أن وجــه الشــبه أوضــع وأظهــر يف املشــبه مــن 

    .667املشبه به

يســـمى هـــذا النـــوع مـــن ‘‘ اخلصـــائص’’وأبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جـــين يف كتابـــه   

هــــذا فصــــل مــــن فصــــول العربيــــة ’’ ويقــــول:‘‘ غلبــــة الفــــروع علــــى األصــــول’’التشــــبيه 

عراب. وال تكاد جتد شــيئاً مــن اين العرب, كما جتده يف معاين األطريف, جتده يف مع

  668ذلك إال والغرض فيه املبالغة

  مثًال قول عبداهللا بن املعتز يف تشبيه هالل:  

  669مثل القالمة قد ُقدت من الظفر  والح ضوء قمري كاد يفضحنا  

عــرب واتســع صــار كأنــه األصــل, وهــو موضــع مــن وملــا شــاع ذلــك يف كــالم ال  

  .670علم البيان حسن املوقع لطيف املأخذ

  التشبيه الضمني:

                                                 
  .316حممد على اهلامشي: املنهل العذب يف الدراسة األدبية, ص الدكتور 667
  .1/300عثمان بن جين: اخلصائص,  668
بــدالً مــن ‘‘ قُــدَّت’’و ‘‘ هــالل’’بــدالً مــن ‘‘ قمــر’’. وفيــه: 404/ 1؛ املثــل الســائر, 1/485ديــوان ابــن املعتــز,  669
 ‘‘.قصَّت’’

  .96الدكتور عبدالعزيز عتيق: حممد البالغة العربية, علم املعاين, ص 670
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التشـــبيه الضـــمين: تشـــبه ال يوضـــع فيـــه املشـــبه واملشـــبه بـــه يف صـــورة مـــن صـــور   

التشــبيه املعروفــة, بــل يلهجــان يف الرتكيــب. وهــذا الضــرب مــن التشــبيه يــؤتى بــه ليفيــد 

  .671املشبه ممكنأن احلكم الذي أسند إىل 

وبيــان ذلــك أن الكاتــب أو الشــاعر قــد يلجــأ عنــد التعبــري عــن بعــض أفكــاره    

  .672إىل أسلوب يوحي بالتشبيه من غري أن يصرح به يف صورة من صوره املعروفة

  :673ومثال ذلك قول البحرتي

  674وللسيف حدُّ حني يسطو ورونق    ضحوك إىل األبطال وهو يروعهم

ان بوجــه ضــاحك وهــو يــروعهم ويفــزعهم يف فممــدوح البحــرتي يلقــى الشــجع  

فتــك.  الوقت ذاته ببأســه وســطوته, وكــذلك الســيف لــه عنــد القتــال والضــرب رونــق و

  .675وهذا كالم ُيشم منه رائحة التشبيه الضمين

  :المجاز

                                                 
  .102-101نفس املرجع, ص 671
  نفس املرمجع والصفحه.  672
هو الوليد بن عبيد, عريب صريح ينتهي بأبيه إىل طيء, ويلقب ه) 284- 205م/897- 820البحرتي ( 673

انشأ نشأة عربية خالصة ونظم الشعر وهو بالبحرتي نسبة  إىل حبرت أحد أجداده, وكانت والدته يف بادية منبج و
حدث. ديوان شعر أكثرة يف املدح, وأقله يف اهلجاء والرثاء ويف مدحه غزل كثري, ووصف خمتلف الوجوه واألنواع 

  ).219, 212(بطرس البستاين: أدباء العرب يف األعصر العباسية, ص

 .1/58؛ البالغة, 1/119البالغة,  أسرار 674

  .102الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البيان, ص 675
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ا غري ما وقعــت لــه يف وضــع واضــعها ملالحظــة بــني    اجملاز : هوكل كلمة أريد 

ــا مــا وقعــت لــه يف وضــع الواضــع الثــاين واألول. وإن شــئت قلــت: كــل   كلمــة جــزت 

ــا إليــه وضــع لــه, مــن غــري أن تســتأنف فيهــا و إىل مــامل ت ضــعاً ملالحظــة بــني مــا جتــوز 

  .676‘‘جماز’’وبني أصلها الذي وضعت له يف وضع واضعها فهي 

  أقسام المجاز:

  اجملاز العقلي. .1

 اجملاز اللغوي: نوعان  اجملاز اللغوي. .2

 االستعارة .1

 اجملاز املرسل .2

  الجاز العقلي:  .1

اجملاز العقلي يكون يف اإلسناد, أي يف إسناد الفصــل أو مــا يف معنــاه إىل غــري   

  .677له. ويسمى اجملاز احلكمي, واإلسناد اجملازي, واليكون إال يف الرتكيب ما هو

‘‘ اجملـــاز احلكمـــي’’أمـــا عبـــدالقاهر اجلرجـــاين فيســـمى هـــذا الضـــرب مـــن اجملـــاز   

بــه اجملــاز الــذي اليكــون يف ذات الكلمــة ونفــس اللفــظ, ويفهــم مــن كالمــه أنــه يقصــد 
                                                 

  .305-302اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين: أسرار البالغة, ص 676
  .143الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم املعاين, ص 677
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ولكــن ‘‘ ليس اجملاز يف نفــس, صــائم وقــائم‘‘ ارك صائم وليلك قائم’’ففي قولك: 

فمـــا رحبـــت ’’وكـــذلك يف قولـــه تعـــاىل: ‘‘. النهـــار والليـــل’’يف إجرائهمـــا خـــربين علـــى 

م ـــــــيس اجملـــــــاز يف لفظـــــــة  678‘‘جتـــــــار ىل نفســـــــها ولكـــــــن يف إســـــــنادها إ‘‘ رحبـــــــت’’ل

ا معناهــا الــذي وضــعت لــه علــى وجهــه وحقيقتــه. ‘‘. التجارة’’ فكل لفظة هنا أريد 

  .679فلم يرد بصائم غري الصوم, وال بقائم غري القيام, وال برحبت غري الربح

  

  المجاز اللغوي:  .2

اجملــاز اللغــوي: ويكــون يف نقــل األلفــاظ مــن حقائقهــا اللغويــة إىل معــان أخــرى   

ل يف ما اجملاز يكون يف املفرد, كما يكون يف الرتكيب املســتعبينها صلة ومناسبة. وهذ

  .680) اجملاز الرسل2) االستعارة (1غري ما وضع له. وهذا اجملاز اللغوي نوعان: (

  ستعارة:) اال1(  

االســـتعارة: وهـــي جمـــاز لغـــوٌي تكـــون العالقـــة فيـــه بـــني املعـــىن احلقيقـــي واملعـــىن   

ة   .681اجملازي املشا

                                                 
  .16سورة البقرة:  678
دالئل اإلعجاز, قرأه وعلق عليه حممــود حممــد شــاكر, مطبعــة املــدين, القــاهرة, وداراملــدين جبــدة, عبدالقاهر اجلرجاين:  679
  .194, ص1992, 3طبع
  .143الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البيان, ص 680
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قيـــة, لتحقـــق معناهـــا حســـاً أو عقـــًال, أي: الـــيت تنـــاول أمـــراً معلومـــاً وقـــد َتقيَّـــد بالتحقي

ــيَّة أو عقل يــة, فيقــال: إن اللفــظ نُِقــل مــن ميكــن أن يُــنصَّ عليــه وُيشــار إليــه إشــارة حسِّ

  مساً له على سبيل اإلعارة للمبالغة يف التشبية.ُمسَّماه األصلي, فجَعَل ا

تريد رجــالً شــجاعاً, وعليــه قــول  و أنت‘‘ رأيت أسداً ’’أما احلسيُّ فكقولك:   

  .683‘‘َلَدى أَسٍد شاِكي السِّالح ُمَقذَّفٍ : ’’682زهري

أي: لَــــَدى رجــــٍل شــــجاع, ومــــن لطيــــف هــــذا الضــــرب: مــــايقُع التشــــبه فيــــه يف   

  .684احلركات

فــإن احلجــة ممــا ‘‘ حجــةً ’’و أنــت تريــد ‘‘ أبديت نوراً ’’وأما العقلي فكقولك:   

؛  إذ املفهــوم مــن األلفــاظ هــو الــذي ينــوُر القلــب يــدرك بالعقــل مــن غــري وســاطة ِحــسِّ

  ويكشف عن احلق, ال األلفاظ أنفسها. وعليه قوله عزوجل:

  .686أي الدين احلق 685‘‘إهدنا الصراط املستقيم’’  

                                                                                                                                            
  نفس املرجع والصحفة. 681
ربيعــة بــن ربــاح املــزىن يف أقــارب أبيــه مــن نشأ زهري بن أيب سلمى بــن ه) 513-م/...609-زهري بن ايب مسلى (... 682

بـــين غطفـــان. بيـــت زهـــري عريـــق يف الشـــاعرية: نـــأبوه وخالـــه, وأختـــاه ســـلمى واخلنســـاء, وولـــداه كعـــب وجبـــريه, مـــن الشـــعراء 
املــذكورين, وذلــك مــامل يكــن لغــريه, وهــو كمــا علمــت أحــد الثالثــة الفحــول (امحــد حســن الزيــات: تــاريخ األدب العــريب, 

  ).42, 41ص
  . 24ص‘‘ ديوانه’’لبيت لزهري يف ا 683

  له لبٌد أظفارُُه مل تقّلّ◌م    َلَدى أَسٍد شاِكي السالح ُمَقذَّفٍ   وهو: 
  .195-194خطيب القزويين: اإليضاح يف علوم البالغة, ص 684
  .6سورة الفاحته:  685
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إن االستعارة يف اجلملة أن يكون لفظ األصــل يف الوضــع اللغــوي معروفــاً تــدل   

عر أو غــري الشــاعر يف غــري الشواهد على أنه اختص به حني وضــع, مث يســتعمله الشــا

  .687ذلك األصل, وينقله إليه نقًال غري الزم, فيكون هناك كالعارية

  

  

  ستعارة:أقسام اال

ـــم البالغيــــون االســــتعارة مـــن حيــــث ذكــــر أحـــد طريفيهــــا إىل: تصــــرحيية و    يقسِّ

  مكنية.

  االستعارة التصريحية:  .1

املشــــبه بــــه وهــــي مــــا صــــرح فيهــــا بلفــــظ املشــــبه بــــه, أو مــــا اســــتعري فيهــــا لفــــظ   

  للمشبه, مثًال قال املتنيب يف مدح سيف الدولة أيضاً:

  688تصافحت فيه بيض اهلند باللمم  أما ترى ظفراً حلواً سوى الظفر  

                                                                                                                                            
  املرجع السابق والصفحة. 686
وتعليــق:  الســيد حممــد رشــيد رضــا, الشــيخ أســامة صــالح اإلمــام عبــدالقاهر اجلرجــاين: أســرار البالغــة, حتقيــق وشــرح  687

  .44م, داراحياء العلوم, بريوت, ص1992ه/1412, 1الدين فيمنة, طبع
688  
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‘‘ تالفـــت’’يُـــراد منهـــا ‘‘ تصـــافحت’’لغـــوي يف كلمـــة ففـــي البيـــت هنـــا جمـــاز   

ة, والقرينة لفظية هي    ‘‘.بيض اهلند واللمم’’لعالقة املشا

از اللغــوي يف هـــذا املثــال رأينــا أنــه تضـــمن تشــبيهاً حــذف منـــه إذا تأملــت اجملــ  

لفظ املشبه و استعري بدله لفظ املشبه بــه ليقــول مقامــه بادعــاء أن املشــبه بــه هــو عــني 

اســــــتعارة ’’اجملــــــاز مســــــي  ااملشــــــبه مبالغــــــة. وملــــــا كــــــان املشــــــبه بــــــه مصــــــرحاً بــــــه يف هــــــذ

    .689‘‘تصرحيية

  

  ستعارة المكنية:اال  .2

لــه بشــيء مــن لوازمــه.  فيهــا املشــبه بــه أو املســتعار منــه, ورمــزهــي مــا حــذف   
  مثًال قال الشاعر:

اال حظ‘‘ العناية’’وإذا    690من فاملخاوف كلهن أمان    تك عيو

ت أن الشــاعر يريــد أن فالذي يفهــم مــن البيــ‘‘ العناية’’اجملاز اللغوي يف كلمة   

ــا, مث حــذف الحوأصــل الكــالم: العنايــة كــامرأة بإنســان, ‘‘ ةياالعن’’يشبه  ظتــك عيو

ــا, علــى ختيــل أن العنايــة قــد متثلــث فصــار: العنايــة الحظ‘‘ املــرأة’’ه املشــبه بــ تــك عيو

                                                 
  .177الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البيان, ص 689
 .1/108السحر احلالل يف احلكم واألمثال,  690
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ــاالح’’ه احملذوف شيء من لوازمه هــو يف صورة امرأة, مث رمز للمشبه ب ‘‘ ظتــك عيو

  والذي هو القرينة اليت متنع من إرادة املعىن احلقيقي.

. ويقســم 691‘‘استعارة مكنية’’عارة حمتجباً مسيت وملا كان املشبه به يف االست  

  البالغيون االستعارة تقسيماً آخر باعتبار لفظها إىل أصلية وتبعية.

  ستعارة األصلية:اال  )1

مســــاً جامــــداً غــــري املســــتعار أو اللفــــظ الــــذي جــــرت فيــــه افــــظ لهــــي مــــا كــــان ال  

  مشتق.

  بناً صغرياً له.يف قول التهامي الشاعر راثياً ا‘‘ كوكباً ’’مثال ذلك لفظة 

  692وكذاك عمر كواكب األسحار    ما كان أقصر عمره‘‘ كوكباً ’’يا 

جبــامع صــغر جســم وعلــو ‘‘ بالكوكــب’’ففي إجراء هذه االســتعارة يقــال: شــبه االبــن 

  الشأن التصرحيية, وذلك للتصريح فيها بلفظ املشبه به. والقرينة نداؤة.

رأينـــاه امســـاً جامـــداً غـــري مشـــتق, ‘‘ كوكـــب’’وإذا تأملنـــا اللفـــظ املســـتعار وهـــو   

  .693‘‘استعارة أصلية’’النوع من االستعارة  اومن أجل ذلك يسمى هذ

  التبعية: ستعارةاال  .2
                                                 

  .178-176العربية, علم البيان, صالدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة  691
 .1/279؛ ديوان علي بن حممد التهامي, 32روا وين الشعر العريب, ص 692

  .182-181الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البيان, ص 693
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وهــي مــا كــان اللفــظ املســتعار أواللفــظ الــذي جــرت فيــه االســتعارة امســاً مشــتقاً   

  أو فعًال.

  من قوله تعاىل:‘‘ سكت’’مثال ذلك لفظة   

أخـــــــذ األلـــــــواح ويف نســـــــختها ُهـــــــًدى  وملـــــــا ســـــــكت عـــــــن موســـــــى الغضـــــــب’’  

  .694‘‘ورمحةٌ 

ففــي هــذه اآليــة الكرميــة اســتعارة تصــرحيية, وذلــك للتصــريح فيهــا بلفــظ املشــبه   

جبــامع اهلــدوء ‘‘ بالســكوت’’به, ويف إجرائها نقول: شبه انتهــاء الغضــب عــن موســى 

للمشــــبه وهــــو ‘‘ الســــكوت’’يف كــــل, مث اســــتعري اللفــــظ الــــدال علــــى املشــــبه بــــه وهــــو 

‘‘ ســـكت’’مبعـــىن انتهـــاء الغضـــب ‘‘ الســـكوت’’مث اشـــتق مـــن ‘‘, تهـــاء الغضـــبنا’’

  .695الفعل مبعىن انتهى

  المجاز المرسل:  .3

الَبَســًة بني ما استعمل فيه وما ُوضــع لــه ماجملاز املرسل, وهو ما كانت العالقة   

  .696غري التشبيه

                                                 
  .154سورة األعراف:  694
  .183الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البيان, ص 695
  .185املرجع, صنفس  696
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واملعــىن اجملــازي للكلمــة قائمــة علــى غــري  تكون العالقة بني املعــىن احلقيقــي وفيه  

ة ة املســتعملة قصــداً يف غــري معناهــا األصــلي ملالحظــة عالقــة . وهــو الكلمــ697املشــا

ة مع قرينة دالة على عدم إرادة املعىن الوضعي   .698غري املشا

  وللمجاز املرسل عالقات شىت منها:  
ة, بـــار مـــايكون, احملليـــار مـــا كـــان, اعتالســببية, املســـببية, اجلزئيـــة, الكليـــة, اعتبـــ  

  احلالية, اآللية, اجملاورة.

فاجملــاز  699‘‘فمــن شــهد مــنكم الشــهر فليصــمه’’ومــن أمثلــة منــه قولــه تعــاىل:   

الــذي ‘‘ اهلــالل’’والشــهر ال يشــاهد, وإمنــا الــذي يشــاهد هــو ‘‘ الشــهر’’هنــا يف لغــة 

جمــاز  يظهر أول ليلة يف الشهر, واهلالل سبب يف وجود الشهر, فإطالق الشــهر عليــه

  .700‘‘السببية’’مرسل عالقته 

إن الـــذين يـــأكلون أمـــوال اليتـــامى ظلمـــاً إمنـــا يـــأكلون يف ’’ومنـــه قولـــه تعـــاىل:   

م نــاراً  أي: مــا ال تتســبب  701‘‘نــاراً ’’فاجملــاز يف اآليــة الكرميــة هــو يف لفظــة ‘‘. بطــو

                                                 
  .189خطيب القزويين: اإليضاح يف علوم البالغة, ص 697
  .138الدكتور على مجيل سلوم, الدكتور حسن نورالدين: الدليل البالغة وعروض اخلليل, ص 698
  .303السد امحد اهلامشى بك: جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع, ص 699
  .158العربية, علم املعاين, صالدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة  700
  .10سورة النساء:  701
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وهــذا  ‘‘املــال’’و أريــد بــه الســبب ‘‘ النــار’’عنه النار عقاباً, فهنا أطلق لفظ املسبب 

  .702‘‘املسببية’’أيضاً جماز مرسل عالقته 

  الكناية

  تعريف الكناية:
الكناية يف اللغة مصدر كنيت بكذا عــن كــذا إذا تركــت التصــريح بــه. والكنايــة   

يف اصــطالح أهــل البالغــة: لفــظ أطلــق و أريــد بــه الزم معنــاه, مــع جــواز إرادة ذلــك 

  .703املعىن

إثبــات معــىن مــن معــاين فــال يــذكره بــاللفظ املوضــوع لــه  مالكناية أن يريد املتكل  

أردفــه يف الوجــود فيــؤمئ إليــه وجيعلــه دلــيًال عليــه  يف اللغة ولكن جيــيء إىل معــىن إليــه و

‘‘ نــوم الضــحى’’يريدون منه طــول القامــة, و ‘‘ هو طويل النجاد’’قوهلم:  كمثال ذل

ا مرتفة خمدومة هلا من يكفيها أمرها   .704يريد أ

  الكناية:أقسام 

  الكناية ثالثة أقسام:  

                                                 
  .159الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم املعاين, ص 702
  .203املرجع النفس: ص 703
  .63-62اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين: دالئل اإلعجاز يف علم املعاين, داراملعرفة, بريوت, ص 704
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  كناية الصفة .1

 كناية املوصوف .2

 كناية النسبة .3

  كناية الصفة:  .1

ــا نفــس الصــفة, واملــراد بالصــفة هنــا الصــفة املعنويــة كــاجلود    وهــي الــيت يطلــب 

  والكرم والشجاعة و أمثاهلا ال النعت.

  و مثال ذلك قول املتنيب يف إيقاع سيف الدولة ببين كالب:  

  705وصبحهم وبسطهمو تراب    وبسطهمو حريرفمساهم   

ــم ســيف الدولــة بــأن بســطهم يف  فــاملتنيب هنــا   يصــف بــين كــالب الــذين أوقــع 

م كانت من احلرير مث صارت يف الصباح من الرتاب بســبب مــا  املساء وقبل اإليقاع 

م من األمري سيف الدولة   .706أصا

م يف وقصــد الشــاعر مــن وراء هــذا التعبــري يف الواقــع أن يصــف    بــين كــالب بــأ

ـــم فقـــراء أذالء. وقـــد  املســـاء كـــانوا ســـادة أغـــراء مث صـــاروا يف الصـــباح وبعـــد اإليقـــاع 

عدل الشاعر بتعبريه عن التصريح إىل أسلوب الرمز و الكناية, ألن بســط احلريــر الــيت  

                                                 
705   
  .213, 212البالغة العربية, علم البيان, صالدكتور عبدالعزيز عتيق: يف  706
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, وإن هــذه البســط حتولــت يف الصــباح إىل يف املساء تستلزم السيادة والعــزة كانت هلم

لزم الفقــر واحلاجــة والذلــة. فالبيــت كمــا نــرى كنايــة عــن صــفة. هــذا وجيــوز تــراب تســت

أنــه يصــح هــذا إرادة املعــىن املفهــوم مــن صــريح  ل املعىن علــى جانــب احلقيقــة, مبعــىنمح

ـــم يف املســـاء كـــانوا جيلســـون علـــى بســـط مـــن احلريـــر فعـــًال مث صـــاروا يف  اللفـــظ, أي أ

  .707الصباح جيلسون على الرتاب حقيقة

  الموصوف: كناية  .2

ــا نفــس املوصــوف والشــرط هنــا أن تكــون ال   كنايــة خمتصــة وهــي الــيت يطلــب 

  ه, وذلك ليحصل االنتقال منها إليه.باملكين عنه ال تتعدا

  ومثال ذلك قال الشاعر يف رثاء من مات بعلة يف صدره:  

  708بيبهلا كالصِّالل الرقش شرُّ د  لَّةُ ودبَّت له يف موطن احللم ع  
ومــن عــادة العــرب أن ينســبوا احللــم إىل ‘‘مــوطن احللــم’’هنــا هــو فلفظ الكناية   

الصـــدر فيقولـــون: فـــالن فســـيح الصـــدر, أو فـــالن ال يتســـع صـــدره ملثـــل هـــذا, أي ال 

حيلــم علــى مثــال هــذا. ولــو شــاء الشــاعر أن يعــرب عــن معنــاه هنــا تعبــرياً حقيقــاً صــرحياً 

التعبـــري عنـــه كنائيـــاً ذلـــك وآثـــر  ولكنـــه مل يشـــأ‘‘, ودبـــت لـــه يف الصـــدر علـــة’’لقـــال: 

ليــغ يف الــنفس, إذ الصــدر ملــا لــه مــن تــأثري ب‘‘ طن احللــم علــةودبت له يف مو ’’بقوله: 
                                                 

  .214-213الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البيان, ص 707
708   
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عــن الصــدر كنايــة عــن ‘‘ مبــوطن احللــم’’موضــع احللــم وغــريه مــن الصــفات. فالكنايــة 

  .709ألن الصدر يوصف بأنه موطن احللم وغريه‘‘ موصوف’’

  كناية النسبة:  .3

ــا إثبــات أمــر أل   ــا ختصــيص ويــراد  مــر أو نفيــه عنــه, أو بعبــارة أخــرى يطلــب 

  الصفة باملوصوف. ومثال ذلك قول أيب نواس مادحاً:

  710ولكن يسري اجلود حيث يسري    فما جازه جود والحل دونه  

يريــد أن ينســب إىل ممدوحــه الكــرم أو أن يثبــت لــه هــذه الصــفة,  فالشــاعر هنــا  

كــىن عــن نســبة ‘‘ هــو كــرمي’’فيقــول: ولكنه بدل أن ينسب إليه الكــرم بصــريح اللفــظ 

  .711ألنه يلزم من ذلك اتصافه به‘‘, يسري اجلود حيث يسري’’الكرم إليه بقوله: 

  علم البديع

  :ديع لغةً الب

                                                 
  .217, 216الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البيان, ص,  709
أبــوهالل العســكري, مكتبــة ؛ ديــوان املعــاين, 1/480؛ ديــوان حســن بــن هــاين, 29/492روا ويــن الشــعر العــريب,  710

 .1/29ه, 1352القدسي, القاهرة, 

  .218-217الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البيان, ص 711
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أه, وبَـــدَع الرَِّكيَّـــُة: اســـتنبطها و شـــَأه وبـــدبَـــدََع الشـــيَء يَبَدُعـــه بَـــدعاً وابَتَدَعـــه: أن  

اَحلضر. والبديع والبدع: الشيء الذي يكون أوًال. و يف أحَدثها. ورَِكيٌّ َبِديٌع: َحِديثُه 

  .712‘‘ُقل ما كنت بدعاً من الرسل’’التنزيل: 

  ُرُسٌل كثري. أي ما كنت أول من أرِسل قبلي  

البدعة: احلدث ومــا ابتــدع مــن الــدين بعــد اإلكمــال. قلــل ابــن الســكيت: البدعــة كــل 

  .713اللوبدعة ضلبدعة بدعتان: بدعة هدى, حمدثٍة. قال ابن األثري: ا

 الشــــيء: اخرتعتــــه ال علــــى والبــــديُع: احملــــدث العجيــــب. والبــــديع: املبــــدع. وأبــــدعتُ 

   إياها و هو البديع بداعه األشياء و إحداثهمثال.والبديع:من أمساء اهللا تعاىل إل

دأه,  مبدع أو يكون من بــدع اخللــق أي بــاألول قبل كل شيء, وجيوز أن يكون مبعىن

عها ؛ أي خلقهــا ومبــد714بــديع الســموات واألرضِ ’’بحانه: واهللا تعــاىل كمــا قــال ســ

  .715فهو سبحانه اخلالق املخرتع ال عن مثال سابق

  معنى البديع اصطالحاً:

                                                 
  .9سورة األحقاف:  712
  (بدع). 8/6ابن منظور, لسان العرب,  713
 .117سورة البقرة:  714

  .8/6ابن منظور: لسان العرب,  715
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علم البديع: هو علم يُعرف به وجوه حتســني الكــالم, بعــد رعايــة تطبيقــه علــى   

  .716مقتضى احلال ووضوح الداللة

ا وويعرف به الوجوه واملزايا تزيد الكالم حسناً      .717رونقاً  وطالوة ونكسوة 

علــــم البــــديع: هــــو النظــــر يف تــــزيني الكــــالم وحتســــينه بنــــوع مــــن التنميــــق: إمــــا بســــجع 

يفصــله, أو جتنـــيس يشــابه بـــني ألفاظــه, أو ترصـــيع يقطــع أوزانـــه, أو توريــة عـــن املعـــىن 

املقصـــود بإيهـــام معـــىن أخفـــى منـــه, اإلشـــرتاك اللفـــظ بينهمـــا, أو طبـــاق بالتقابـــل بـــني 

  .718و أمثال ذلك األضداد

  نشأة علم البديع:

و قبــل التعــرض ملباحــث هــذا العلــم بالشــرح واالســتيفاء جيــدر بنــا أن نــؤرخ لــه   

تتبــع نشــأته و تطــوره, ألن ذلــك مــن شــأنه أن يعطــي صــورة واضــحة عــن أبعــاد هــذا نف

  .719العلم, وأن يعني على تفهم مباحثه وتذوقها

األســـاليب البيانيـــة الـــيت فقـــد عـــرف العـــرب يف شـــعرهم كـــل اخلصـــائص الفنيـــة و   

ختلع عليه صفة اجلمال واإلبداع. وقد أخذ علماء العربية بعــد اإلســالم يهتمــون غايــة 
                                                 

  .238علوم البالغة, صخطيب القزويين: اإليضاح يف  716
  .361السيد أمحد اهلامشي بك: جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبيديع, ص 717
  .1066م, ص1967ه/1368, 3املقدمة: ابن خلدون: دارالكتاب البناين, طبع 718
  .7الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, ص 719
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ـــه يف حمـــل األول علـــى معرفـــة أســـرار اإلعجـــاز يف ســـاالهتمـــام بعلـــم البالغـــة لي تعينوا ب

  .720القرآن الكرمي كتاب اهللا

ــا شــاعر عباســي مــن أبنــاء   ولــع األنصــار أ أوليــات هــذا العلــم يف حماولــة قــام 

  ة املدح من مثل قوله يف يزيد بن مزيد:بالبديع يف شعره واشتهر بإجاد

ا     كالسيف يقذف جلموداً جبلمود    تلقى املنية يف أمثال عد

ا     721واجلود بالنفس أقصى غاية اجلود  جتود بالنفس إن ضن اجلواد

 208ة هــذ الشــاعر هــو صــريع الغــواين مســلم بــن الوليــد األنصــاري املتــويف ســن  

نوية مــن البيانية واحملسنات اللفظية واملعهجرية, فقد وضع مصطلحات لبعض الصور 

  .722مثل اخلباس والطباق

البيــــان ’’مث تلتقــــي مــــن بعــــده بــــأيب عثمــــان عمــــرو بــــن حبــــر اجلــــاحظ يف كتابــــه   

فهـــذا الكتـــاب وإن اشـــتمل علـــى كثـــري مـــن الفوائـــد ه, 255واملتـــويف ســـنة ‘‘ والتبيـــني

ة, وأمســــاء اخلطبــــاء والبلغــــاء, مــــع بيــــان أقــــدارهم يف واألخبــــار البارعــــعــــة واخلطــــب الرائ

اخلطابــة, إال أن اإلبانــة عــن حــدود البالغــة وأقســام البيــان والفصــاحة تــأيت  البالغــة و

                                                 
  .9, 8نفس املرجع, ص 720
 .1/392؛ املثل السائر, 1/30األنصاري, العقد الفريد, قال مسلم بن الوليد  721

  .1/392؛ املثل السائر, 1/30قال مسلم بن الوليد األنصاري, العقد الفريد,  722
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الة بــني األمثلــة, ال توجــد إال بالتأمــل ضــاعيفه, منتشــرة يف أثنائــه, فهــي ضــمبثوثــة يف ت

  .723الطويل والتصفح الكثري

علـــى العـــرب, ومـــن  والبـــديع مقصـــور’’ىل البـــديع بقولـــه: احظ إوقـــد أشـــار اجلـــ  

كثــري البــديع   724أجله فاقت لغتهم كل لغة, وأربت علــى كــل لســان, والشــاعر الراعــي

يــذهب يف شــعره يف البــديع مــذهب  726حســن البــديع, والعتــايب 725يف شعره, وبشــار

  .727بشار

ولــة الــيت قــام لعل أول حماولة علمية جــادة يف ميــدان علــم البــديع هــي تلــك احملا  

وضــمته مثانيــة عشــر فنيــاً ‘‘ البديع’’ا ابن املعتز, وهو وضاح علم البديع ألف كتابه 

                                                 
  .19/36أبوالفرج األصفهاين: األغاين,  723
بــالراعي (أبــو  حممد بن حممد بــن حممــد بــن امساعيــل املغــريب, األندلســي, القــاهري, املــالكي املعــروفه) 853-782الراعي ( 724

ذى احلجــة. مــن تصــانيفة: انتصــار  17تقريبــاً. وتــويف بالقــاهرة يف ه 782عبــداهللا) حنــوي, فقيــه أصــويل, نــاظم. ولــد بغرناطــة ســنة 
 ).7/279الفقري السالك ملذهب اإلمام الكبري املالك, شرح الفقة ابن مالك, وله نظم (ابن العماد شذرات الذهب, 

هــو بشــار بــن بُــرد بــن يرجــوخ العقلــي بــالوالء كنيتــه أبــو معــاذ ولقبــه املرعــث ألنــه كــان ه) 167-95م/784-714بشــار ( 725
ولد بشار أكمة فمارأى الدنيا قط. قال بشــار الشــهر وهــو ابــن عشــر ســنني. ولســالمة شــعر بشــار ‘‘. والرعثة القرط’’أذنيه ُرعثة, 

 ).193, 192, 191دب العريب, صوطالوته أو لع به شبان البصرة وخلعاؤها (أمحد حسن الزيات: تاريخ األ

العتــايب: كلثــوم بــن عمــرو بــن أيــوب بــن عبيــد العتــايب, (أبــو عمــرو) أديــب, شــاعر, نــاثر, أصــله مــن الشــام مــن أرض  726
مــــن آثــــاره: املنطــــق, اآلداب, األلفــــاظ, فنــــون احلكــــم, واألجــــواد (ابــــن النــــدمي: ه. 220قنســــرين. وتــــويف يف حــــدود ســــنة 

 ).163, 1/121الفهرست, 

  .56, 55احظ: البيان والتبني, ص اجل 727
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فمــن ’’بد يعياً مسي اخلمسة األوىل منها بــديعاً ويســمي اآلخــر حماســن الكــالم وقــال: 

  .728أحب أن يقتدى بنا و يقتصر بالبديع على تلك اخلمسة فليفعل

وعــاش بعــده أكثــر مــن نصــف قــرن عــامل آخــر, مث ظهــر يف القــرن الرابــع قدامــة   

هـــو أبـــوهالل العســـكري, الـــذي حـــاول يف واحـــد مـــن أهـــم مؤلفاتـــه وأعـــىن بـــه كتابـــه 

الصــناعتني وعقــد البــاب التاســع مــن كتــاب الصــناعتني يف البــديع وهــو عنــده خمتلــف 

  .729الباب مخسة وثالثون فناً  االصور البيانية, والبديع يف هذ

امن إىل القــرن التاســع اهلجــري ومــا بعــده فإننــا نــرى أن وإذ مــا اجتزنــا القــرن الثــ  

االجتــاه الغالــب يف دراســة البــديع يتمثــل يف نظــم البــديعيات الــيت تنحــو منحــى صــفي 

  .731وتتباري مع هذا أو ذلك يف منحاة 730الدين احللي

العصــر احلــديث ويف العصــر احلــديث  تلك يف أهم البديعيات اليت ظهرت قبــل  

قــد نظــم  732أصحاب البديعيات, ومن أشهر هــؤالء البــريويت لتقي أيضاً بآخرين منن

                                                 
  .321مناهج البالغة, ص 728
 .18الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البيان, ص 729

ــا نشــأ و ه) 750-677صفي الدين احللي ( 730 ولــد صــفي الــدين أبوالربكــات عبــدالعزيز بــن ســرايا باحللــة يف العــراق و
الشعراء يف عصره. وال تزال يف شــعره بـَلَّــٌة مــن فصــاحة اللفــظ و بقيــة مــن رشــاقة تأدب. الخالف يف أن صفي الدين زعم 

  ).298األسلوب. اخرتع يف النظم أنواعاً, منها املوشح املضمن (أمحد حسن الزيات, تاريخ األدب العريب, ص
  .68السابق, ص املرجع 731

رياضي, فلكي, طبيــب, أديــب, لغــوي, مــؤرخ, ولــد البريويت: حممد بن أمحد البريويت, اخلوارزمي (أبو رحيان) حكيم,  732
بضـــوايت خـــوارزم يف ذي احلجـــة, وتـــويف رجـــب, مـــن تصـــانيفه الكثـــرية: آآلثـــار الباقيـــة عـــن القـــرون اخلاليـــة, خمتـــار األشـــعار 

 ).21-20واآلثار, الصيدلة يف الطب, واجلماهري يف معرفة اجلواهر (السيوطي: بغية الوعاة: ص
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دعهـــا مـــن أنـــواع احملســـنات. وبعـــد ح الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم, أو بديعيـــة يف مـــد 

فقــد عرضــنا لنشــأة علــم البــديع وتطــوره يف العصــور املختلفــة, وعرفنــا علــى ضــوء هــذا 

ريب, مث كيــف العرض كيف كانــت مباحثــه يف أول األمــر عنصــراً مــن عناصــر البيــان العــ

أخـــذت هـــذه املباحـــث يف العصـــور األوىل تتميـــز وتتحـــدد معاملهـــا شـــيئاً فشـــيئاً حـــىت 

صارت علماً مستقًال على يــد ابــن املعتــز, وقدامــة, وأيب هــالل العســكري وابــن رشــيق 

وغريهم, وأخرياً كيف جاء شعراء البــديع والصــفة مــن أمثــال أيب متــام فثغــروا يف الشــعر 

راحـــوا مجيعـــاً  فة إلــيهم أصـــحاب البــديع والبـــديعيات واملتــون وثغــرة نفـــذ منهــا باإلضـــا

ــا علــى تــذوق األســاليب البيانيــة نظرون إىل البــديع علــى أنــه غايــة الي وســيلة يســتعان 

ا, وبذلك أساءوا من حيث أرادوا اإلحسان   .733واإلرتقاء 

ديع و إذا كان الشعراء واألدباء يف العصور املتأخرة قد أســرفوا يف إســتعمال البــ  

و صارت هلم فيه مــدارس, وإذا كــان علمــاء البــديع قــد توســعوا يف مفهومــه حــىت مشــل 

لك بــذلطــوا لــيس منــه, فخ الصور البيانية وكثرياً من صور املعاين, وحىت أضافوا إليه ما

يــدل . فإن ذلك كله ال يطعــن يف قيمــة البــديع مبقــدار مــا بديعاً مزيفاً بالبديع احلقيقي

  .734همم ومجهودعلى سوء فهمهم وقصوره

                                                 
  .73: يف البالغة العربية, علم البديع, صالدكتور عبدالعزيز عتيق 733
  نفس املرجع والصفحة. 734
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  المحسنات البديعية:

  وجوه حتسني الكالم ضربان:

  لفظي  )2(    معنوي  )1(

i(  :معنوي يرجع إىل حتســني املعــىن أوًال بالــذات,  المحسنات البديعية المعنوي

  يفيد حتسني اللفظ أيضاً. وإن كان بعضها قد

ii(  :وضرب لفظي يرجع إىل حتســني اللفــظ أصــًال,  المحسنات البديعية اللفظي

وإن تبــع ذلــك حتســني املعــىن ألن املعــىن إن عــرب عنــه بلفــظ حســن اســتتبع ذلــك زيــادة 

  .735يف حتسني املعىن

  المحسنات المعنوية:  )1

  احملسنات املعنوية فيمايلي:

) تأكيـــد املـــدح 5) حســـن تعليـــل (4) املقابلـــة (3) التوريـــة (2) الطبـــاق (1(

  ) أسلوب احلكيم7) تأكيد الذم مبا ُيشبه املدح (6لذم (مبا ُيشبه ا

  ) الطباق:1(

                                                 
  .447العالمة سعد الدين التفتازاين: خمتصر املعاين. ص 735
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املطابقـــة, ومســـى الطبـــاق, والتضـــادَّ أيضـــاً, وهـــي: اجلمـــع بـــني املتضـــادين, أي 

  .736معنيني متقابلني يف اجلملة

وقـــال األصـــمعي: املطابقـــة أصـــلها وضـــع الرجـــل موضـــع اليـــد يف مشـــي ذوات 

بــني الشــيئني, إذا مجعــت بينهمــا علــى حــد  األربــع. وقــال اخلليــل بــن أمحــد: طابقــت

  .737واحد

ولـــيس بـــني التســـمية اللغويـــة والتســـمية االصـــطالحية أدىن مناســـبة, ذلـــك ألن 

املطابقــــة أو الطبــــاق يف اصــــطالح رجــــال البــــديع هــــي: اجلمــــع بــــني الضــــدين او بــــني 

  .738الشيء وضده يف كالم أو بيت شعر

  ويكون ذلك إما بلفظني من نوع واحد:

  .739امسني, كقوله تعاىل: وحتَسبُـُهم أيَقاظاً وهم رُُقودٌ كاجلمع بني 

تــؤتى امللــك مــن تشــآء و تَنــزع امللــك ممــن ’’أو مجــع بــني فعلــني, كقولــه تعــاىل: 

  .740‘‘تشآء و تعز من تشآء و تذلُّ من تشآء

                                                 
  .238خطيب املقزويين, اإليضاح يف علوم البالغة, ص 736

  .77-76الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البديع, ص 737ل
  .77يف البالغة العربية, علم البديع, صالدكتور عبدالعزيز عتيق:  738
  .18سورة الكهف:  739
  .26سورة آل عمران:  740
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ـــه تعـــاىل:  هلـــا مـــا كســـبت ’’وكـــذلك كـــاجلمع بـــني حـــرفني متضـــادين, حنـــو قول

  .741‘‘اكتسبت وعليها ما

معىن املنفعــة ‘‘ الالم’’الالم "وعلى مطابقة, ألن يف ’’حريف اخلرب  فاجلمع بني

  .742معىن املضرة, ومها متضادان‘‘ على’’ويف 

والطبـــاق قـــد يكـــون ظـــاهراً كمـــا ذكرنـــا, وقـــد يكـــون خفيـــاً نـــوع خفـــاء كقولـــه 

فَــأُدِخُلوا ’’ و‘‘ أُغرِقُــوا’’. طَــاَبَق بــني 743‘‘ِممَّــا َخِطيئــِتِهم أُغرِقُــوا فَــأُدِخُلوا نَــاراً ’’تعــاىل: 

  .744‘‘ناراً 

  أنواع المطابقة:

  واملطابقة ثالثة أنواع:

  .مطابقة اإلجياب )1(
 .مطابقة السلب )2(

 .إيهام التضاد )3(

  مطابقة اإليجاب:  )2(

                                                 
  .286سورة البقرة:  741
  .77الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البديع, ص 742
  .25سورة نوح:  743
  .239اخلطيب القزويين: اإليضاح يف علوم البالغة, ص 744
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هــي مــا صــرِّح فيهــا بإظهــار الضــدين, أو هــي مــامل خيتلــف فيــه الضــدان إجيابــاً   

  .745وسلباً 

م ’’ومن أمثلة قوله تعاىل:      .746‘‘حسناتفأولئك يبدل اهللا سيئا

  .747‘‘باطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب’’وقوله أيضاً:   

  مطابقة السلب:  )2(

ــي,   كقولــه   748هــي اجلمــع بــني فعلــي مصــدر واحــد ُمثبــت ومنفــي, أو أمــر و

. 749‘‘قـــل هـــل يســـتوي الـــذين يعلمـــون والـــذين يعلمـــون والـــذين ال يعلمـــون’’  تعاىل:

وهــي حاصــلة بإجيــاب العلــم ‘‘ واليعلمــون يعلمــون’’هــي يف اجلمــع بــني  فاملطابقة هنــا

ما اضدان. وقوله:    .750‘‘َفال َختَشُوا النَّاَس واخَشونِ ’’ونفيه, أل

  إيهام التضاد:  )3(

وهــو أن يــوهم الضــد أنــه ضــد مــع أنــه لــيس بضــد, يبــدي وشــاحاً أبيضــاً مــن   

  .751سيبه. واجلو قد لِبس الوشاح األغربا
                                                 

  .80البالغة العربية, علم البديع, صالدكتور عبدالعزيز عتيق: يف  745
  .70سورة الفرقان:  746
  .13سورة احلديد:  747
 .240خطيب القزويين: اإليضاح يف علوم البالغة, ص 748

  .9سورة الزمر:  749
  .44سورة املائده:  750
  مل اجده. 751
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  وإمنا يوهم بلفظه أنه ضد.‘‘ األبيض’’ليس بضد ‘‘ األغرب’’فإن   

  :752ومثله قول دعبل اخلزاعي  

  753ضحك املشيب برأسه فبكى    ال تعجيب يا َسلَم من رجل  

ألنــه كنايــة عــن  ‘‘, البكــاء’’ن جهــة املعــىن لــيس بضــد هنا م‘‘ الضحك’’فإن   

  .754كثرة الشيب, ولكنه من جهة اللفظ يوهم املطابقة

  المقابلة:  .2

  بقوله:‘‘ نقد الشعر’’لة يف كتابه قد عرف قدامة بن جعفر للمقاب  

وصحة املقابلة أن يضع الشــاعر معــاين يريــد التوفيــق أ, املخالفــة بــني بعضــها ’’  

ببعض, فيأيت يف املوافــق مبــا يوافــق, ويف املخــالف علــى الصــحة, أو يشــرتط شــروطاً أو 

, وعــدده هيعدد أحواًال يف أحد املعنيني, فيجب أن يأيت فيمــا يوافقــه مبثــل الــذي شــرط

  , ومن أمثلته على ذلك قول الشاعر:755وفيما خيالف بضد ذلك

                                                 
بــديل, هــو الشــيخ دعبــل اخلزاعــي: أبــو علــى دعبــل بــن زريــن بــن عثمــان ام ســليمان بــن عبــدالرمحان بــن عبــداهللا بــن  752

الكامل األدبيه, الفاضل الصاحل املتدين املمدوح, صاحب األشعار الفاخرة الكثرية, واآلثار الباهرة املستنرية معروفاً جبــودة 
(حممـــد ‘‘ الطيـــب’’الكـــالم, وكانـــت والدتـــه ســـنة وفـــات الصـــادق عليـــه الســـالم وتـــويف يف ســـنة ســـت و أربعـــني و مـــأتني 

  ).307-3/306عنات يف أحوال العلماء والسادات: املوسوى اخلوازرمى روضات ال
753  
  .80الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البديع,  754
  .95, ص3قدامة بن جعفر, نقد الشعر, حتقيق: كمال مصطفى, طبع 755
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  756ويفرح قليب حني يرجع للوصل    أموت إذا ما صدعين بوجهه  

فجعــل ضــد املــوت فــرح القلــب,  وضــد ’’ق قدامــة علــى البيــت بقولــه: وقــد علــ  

  .757الصد بوجهه الوصل, وهذه مقابلة قبيحة

راد هــــي إيــــ’’بقولــــه:  امــــة فعــــرف املقابلــــةوجــــاء أبــــو هــــالل العســــكري بعــــد قد  

خالفـــة, حنـــو قولـــه الكـــالم مث مقابلتـــه مبثلـــه يف املعـــىن واللفـــظ علـــى وجـــه املوافقـــة أو امل

  .758‘‘مكرنا مكراً  مكراً و مكروا ’’تعاىل: 

فاملكر من اهللا تعاىل العذاب, جعلــه اهللا عزوجــل مقابلــة ملكــرهم بأنبيائــه وأهــل   

  .759طاعته

هــي ’’بقولــه: ‘‘ التلخــيص’’يف كتابــه كــذلك عــرف اخلطيــب القــرويين املقابلــة   

. وهــو يعــىن 760‘‘أن يــؤتى مبعنيــني متــوافقني أو أكثــر مث مبــا يقابــل ذلــك علــى الرتتيــب

  .761‘‘فليضحكوا قليًال وليبكوا كثرياً ’’بالتوافق خالف التقابل, حنو قوله تعاىل: 

                                                 
756   
  .85, ص3, حتقيق: كمال مصطفى, طبع قدامة بن جعفر: نقد الشعر 757

  
  .50سورة النحل:  758
أبوهالل العسكري, كتاب الصناعتني, بتحقيق: على حممد البجــاوي و حممــد أبــو الفضــل ابــراهيم, املكتبــة العصــرية,  759

  .337صيدا, ص
  .352اخلطيب القزويين: كتاب التلخيص, ص  760
  .82سورة التوبة:  761
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ني يـــــومـــــن التعـــــاريف الســـــابقة ميكـــــن القـــــول بـــــأن املقابلـــــة هـــــي: أن يـــــوتى مبعن  

  .762ني أومعان متوافقة, مث مبا يقابلهما أو يقابلها على الرتتيبمتوافق

  

  

  أنواع المقابلة:

  واملقابلة تأيت على أربعة أنواع على النحو التايل:  

فليضــــــحكوا قلــــــيًال واليبكــــــوا  ’’مقابلــــــة اثنــــــني بــــــاثنني: حنــــــو قولــــــه تعــــــاىل:  )1

  .763‘‘كثريا

وحيـــرم علـــيهم  حيـــل هلـــم الطيبـــات’’مقابلـــة ثالثـــة بثالثـــة: حنـــو قولـــه تعـــاىل:  )2

 .764‘‘اخلبائث

وصــدق  oفأمــا مــن أعطــى واتقــى’’مقابلــة أربعــة بأربعــة: حنــو قولــه تعــاىل:  )3

وكـــــــذب  oو أمـــــــا مـــــــن خبـــــــل واســـــــتغىن oفسنيســـــــره لليســـــــرى oباحلســـــــىن

                                                 
  .86الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البديع, ص 762
  .82سورة التوبة:  763
  .157سورة األعراف:  764
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. والبالغيون خمتلفون يف أمــر املقابلــة, o‘‘765فسنيسره للعسرى oباحلسىن

التضاد, ومنهم من  فمنهم من جيعلها نوعاً من املطابقة ويدخلها يف إيهام

جعلها نوعاً مستقًال من أنواع البديع, وهذا هو األصــح, ألن املقابلــة أعــم 

 .766من املطابقة

  

  التورية:  .3
التوريــة مــن فنــون البــديع املعنــوي, ويقــال هلــا أيضــاً: اإليهــام والتوجيــه والتخيــري,   

ــا مــن مطابقــة املســمى, أل‘‘ التورية’’ولكن لفظة  ــا مصــدر أوىل يف التسمية لقر

ورى بتضـــعيف الـــراء توريـــة, يقـــال: وريـــت اخلـــرب: جعلتـــه ورائـــي وســـرتته وأظهـــرت 

  .767غريه, كأن املتكلم جيعله وراءه حبيث ال يظهر

والتوريــــة يف اصــــطالح رجــــال البــــديع: هــــي أن يــــذكر املــــتكلم لفظــــاً مفــــرداً لــــه   

  .768معنيان, قريب ظاهر غري مراد, وبعيد خفي هو املراد

                                                 
  .10, 9, 8, 7, 6, 5سورة الليل:  765

  .86عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البديع, ص الدكتور 766
  .86الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البديع, ص 767
  .122نفس املرجع, ص 768
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  أنواع التورية:

  ) مهيأة4) مبينة (3) مرشحة (2ة (در ) جم1(   التورية أربعة أنواع:  

  التورية المجردة:  )1

وهي اليت مل يذكر فيها الزم من لــوازم املــورى بــه, وهــو املعــىن القريــب, وال مــن   

  لوازم املورى عنه, وهو املعىن البعيد.

  .769‘‘الرمحن على العرش استوى’’وأعظم أمثلة هذا النوع قوله تعاىل:   

واالستواء, كما يقــول الزخمشــري, علــى معنيــني: ‘‘ استوى’’فكلمة التورية هي   

أحـــدمها إلســـتقرار يف املكـــان, وهـــو املعـــىن القريـــب املـــورى بـــه غـــري املقصـــود, والثـــاين 

االستيالء وامللك, وهــو املعــىن البعيــد املــورى عنــه, وهــو املــراد, ألن احلــق ســبحانه منــزه 

ــــــذا  عـــــن املعــــــىن األول, ومل يــــــذكر مـــــن لــــــوازم هــــــذا أو ذاك شـــــيء, فالتوريــــــة جمــــــردة 

  .770االعتبار

  التورية المرشحة:  )2

                                                 
  .5سورة طه:  769
  .126عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البديع, ص الدكتور 770
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هـــي الـــيت يـــذكر فيهـــا الزم املـــورى بـــه, وهـــو املعـــىن القريـــب, ومسيـــت مرشـــحة   

  .771‘‘والسماء بنيناها بأيد’’لتقويتها بذكر الزم املورى به. مثًال قوله تعاىل: 

هــذا هــو املعــىن القريــب املــورى بــه, حيتمــل اليــد اجلارحــة, و ‘‘ بأيــد’’فــإن قولــه:   

وحيتمـــل القـــوة وعظمـــة اخلـــالق, ‘‘ البيـــان’’وقـــد ذكـــر مـــن لوازمـــه علـــى جهـــة الرتشـــيح 

وهــــذا هــــو املعــــىن البعيــــد املــــورى عنــــه, وهــــو املــــراد ألن اهللا ســــبحانه منــــزه عــــن املعــــىن 

  .772األول

  

  

  التورية المبينة:  )3

التوريــة أو بعــده واستشــهدوا عليــه وهي ما ذكر فيها الزم املورى عنه قبل لفــظ   

  بقول البحرتي:

  773باحلسن متلح يف القلوب وتعذب    وراء تسدية الوشاح ملية و  

فإنـــه حيتمـــل أن يكـــون مـــن امللوحـــة الـــيت هـــي صـــد ‘‘ متلـــح’’فالشـــاهد هنـــا يف   

العذوبة, وهذا هو املعىن القريب املورى به وغري املــراد, وحيتمــل أن يكــون مــن املالحــة 
                                                 

  .47سورة الذاريات:  771
  .127املرجع السابق, ص 772
773   



- 249 - 
 

بارة عــن احلســن, وهــذا هــو املعــىن البعيــد املــورى عنــه وهــو املــراد. وقــد تقــدم اليت هي ع

    .774‘‘ملية باحلسن’’من لوازمه على التبيني 

  التورية المهيأة:  )4

وهـــي الـــيت ال تقـــع فيهـــا التوريـــة وال تتهيـــأ إال بـــاللفظ الـــذي قبلهـــا, أو بـــاللفظ   

يــأت التوريــة يف اآلخــر.  الذي بعدها, أو تكــون التوريــة يف لفظــني لوالكــل منهمــا ملــا

  ومن التورية املهيأة شعراً قول الشاعر:

م   قالوا: مريٍض اليعود مريضا      لوال التطري باخلالف وأ

  775قضى مفروضا‘‘ مندوبا’’ألكون     لقضيت حنيب يف جنابك خدمة

هنـــا حيتمـــل امليـــت الـــذى يبكـــى عليـــه, وهـــذا هـــو املعـــىن البعيـــد ‘‘ فاملنـــدوب’’  

املراد, وحيتمل أن يكون أحداً ألحكام الشرعية, وهو املعــىن القريــب املورى عنه, وهو 

بعــده مل يتنبــه الســامع ملعــىن املنــدوب, ولكنــه ملــا ‘‘ املفــروض’’املــورى بــه. ولــوال ذكــر 

يأت التورية بذكره   .776ذكر 

  بما يشبه الذم: حتأكيد المد 

                                                 
  .128عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البديع, ص الدكتور 774
775   
  .131-130عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البديع, ص الدكتور 776
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  تأكيد املدح مبا يشبه الذم, وهو ضربان:  

ـــة عـــن الشـــيء صـــفة مـــدح بتقـــدير أحـــدمها أن يســـتثىن مـــن صـــف )1 ة ذم منفي

 دخوهلا منها, كقول النابغة الذبياين:

  777ِِنَّ فلوٌل من قراع الكتائب    وال عيب فيهم غري أن سيوفهم

أي إن كان فلول السيف من قراع الكتائب من قبيل العيب, فأثبت شيئاً من   

املعــــىن تعليــــٌق العيــــب,على تقــــدير أن فلــــول الســــيف منــــه, وذلــــك ُحمــــال؛ فهــــو يف 

  .778‘‘حىت يَبَيضَّ الَقارُ ’’باحملال؛ كقوهلم: 

ليهـــا صـــفة صـــفة مـــدح, ويعقـــب بـــأداة اســـتثناء ت والثـــاين: أن يثبـــت لشـــيء )2

ـــــــه تعـــــــاىل:  ـــــــه, ومـــــــثًال قول ال يســـــــمعون فيهـــــــا لغـــــــواً إال ’’مـــــــدح أخـــــــرى ل

. فيحتملها, وحيتمل وجهاً ثالثاً, وهــو أن يكــون االســتثناء مــن 779‘‘سلماً 

ألن معــىن الســالم هــو الــدعاء بالســالمة, وأهــل اجلنــة عــن  أصــله متصــًال,

الـــدعاء بالســـالمة أغنيـــاء, فكـــان ظـــاهره مـــن قبيـــل اللغـــو وفضـــول الكـــالم, 

 .780لوالما فيه من فائدة اإلكرام

                                                 
 (قرع). 8/265؛ لسان العرب, 44وهو اللنابغة الذبياين يف ديوانه, صالبيت من الطويل,  777

  .264اخلطيب الزويين: اإليضاح يف علوم البالغة, ص 778
  .62سورة مرمي:  779
  .526اخلطيب الزويين: اإليضاح يف علوم البالغة, ص 780
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  تأكيد الذم بما يشبه المدح:

  تاكيد الذم مبا يشبه املدح كعكسه السابق ضربان:  

لشـــيء صـــفة ذم, بتقـــدير أحـــدمها أن يســـتثىن مـــن صـــفة مـــدح منفيـــة عـــن ا )1

يــه إال أنــه فــالن الخــري ف’’حنو قــول القائــل:  دخوهلا يف صفة املدح. وذلك

  ‘‘.يسيء إىل من أحسن إليه

وثانيهمــا أن يثبــت للشــيء صــفة ذم وتُعقَّــب بــأداة اســتثناء تليهــا صــفة ذم  )2

 .781أخرى له وذلك كقول القائل: "فالن فاسق إال أنه جاهل"

  :المحسنات البديعية اللفظية
  بعض من احملسنات البديعية اللفظية:  

  اجلناس, االقتباس, السجع  

  الجناس:
عنــــد ابــــن ‘‘ اجملانســــة’’أو ‘‘ التجنــــيس’’أو ‘‘ التجــــانس’’هــــو عنــــد الــــبعض:   

أن جتــــيء بكلمــــة جتــــانس أخــــرى يف بيــــت شــــعر وكــــالم, وجمانســــتها هلــــا أن ’’املعتــــز: 

  .782‘‘تشبهها يف تأليف حروفها

                                                 
  .170الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البديع, ص 781
  .25م, ص1979كتاب البديع, داراملسرية, بريوت, ابن املعتز:   782
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أن يكـــون اللفـــظ واحـــداً واملعـــىن خمتلفـــاً,  783األثـــريوحقيقـــة اجلنـــاس عنـــد ابـــن   

  وذلك يعين أنه هو اللفظ املشرتك, وما عداه فليس من التجنبيس احلقيقي يف شيء.

وعلــــى هــــذا فاجلنــــاس هــــو: تشــــابه اللفظــــني يف النطــــق واختالفهمــــا يف املعــــىن   

ان نطوهذان اللفظان امل  يشــرتط ختلفان معــىن يســميان "ركــين اجلنــاس". والملقاً اتشا

  .784يف اجلناس تشابه مجيع اجلروف, بل يكفي يف التشابه مانعرف به اجملانسة

  أقسام اجلناس.
  اجلناس ينقسم قسمني:

  اجلناس التام ,    اجلناس غري التام.

  ) الجناس التام:1(  

ـــا, وعـــددها,    هـــو مـــا اتفـــق فيـــه اللفظـــان يف أمـــور أربعـــة: نـــوع احلـــروف, حركا

  .785وترتيبها

  وتعاىل:قال سبحان   

                                                 
هو جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد الشيباين املعروف بإبن األثــري اجلــزري. ه) 606-م1029ابن األثري ( 783

ا, كـــان إبـــن األثـــري عـــايل اهلمـــة أيب الـــنفس. لـــه مصـــنفات كثـــرية, منهـــا: جـــامع األصـــول يف  ُولـــد جبزيـــرة إبـــن عمـــر ونشـــأ
ديــــث الرســــول, النهايــــة, املصــــطفى واخلتــــار يف األدعيــــة واألذكــــار (رشــــيد يوســــف عطــــاء اهللا, تــــاريخ اآلداب العربيــــة, أحا

  ).472بتحقيق: دكتور على جنيب عطوي, ص
  .196الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البديع, ص 784
  .321األدبية, صالدكتور حممد على اهلامشي: املنهل العذب يف الدراسة  785
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  .786‘‘َوَيوَم تـَُقوُم السَّاَعُة يٌقِسُم اُجلرُِموَن َما لَِبثُوا َغَري َساَعةٍ ’’  

األوىل هـــي يـــوم القيامـــة, وكلمـــة الثانيـــة هـــي الوحـــدة الزمنيـــة ‘‘ ســـاعة’’كلمـــة   

  احملددة بستني دقيقة.

  الجناس غير التام:  )2(
  هو ما اختلف فيه اللفظان يف واحد من األمور األربعة:

  .787ف, وعدد, وحركات, وترتيبحرو 

  كقول اخلنساء:

  788من اجلوى بني اجلوانح     إن البكاء هو الشفاء

وهــــــو جنــــــاس نــــــاقص ألن ‘‘ اجلــــــوانح’’و ‘‘ اجلــــــوى’’فاجلنــــــاس بــــــني كلمــــــيت 

    الكلمتني مل تتفقا يف عدد احلروف.

  االقتباس:  )3(

حلــديث و اشــيئا مــن القــرآن أ كــان أو نثــراً   قتبــاس فهــو تضــمني الكــالم نظمــاً اال

احلــديث يعــىن علــى و ى طريقة أن ذلك الشيء مــن القــرآن أال على أنه منه أي ال عل

                                                 
  .55سورة الروم:  786
  .322املرجع السابق, ص 787
 .529سعد الديث التفتازاين: خمتصر املعاين, ص 788
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شعار بانه منه كما يقال يف أثناء الكالم قال اهللا تعــاىل كــذا و قــال وجه اليكون فيه أ

  .789النىب صلى اهللا عليه وسلم كذا أو حنو ذلك فانه اليكون اقتباسا

  3مثال ذالك قول احلريري:

  السجع:  )3
هــــو توافــــق الفاصــــلتني مــــن النثــــر علــــى حــــرف واحــــد. وهــــذا هــــو معــــىن قــــول 

  ‘‘.السجع يف النثر كالقافية يف الشعر’’السكاكي: 

واألصل يف السجع إمنا هو االعتدال يف مقــاطع الكــالم, واالعتــدال مطلــوب  

يف مجيع األشياء والنفس متيــل إليــه بــالطبع, ومــع هــذا فلــيس الوقــوف يف الســجع عنــد 

فقط, وال عند توافق الفواصل علــى حــرف واحــد هــو املــراد مــن الســجع, إذ االعتدال 

  .790لوكان األمر كذلك لكان كل أديب من األدباء سجاعاً 

  أقسام السجع:

                                                 
هو القاسم على بن حممــد بــن عثمــان, عــريب صــريح ينتهــي إىل, بيعــة ه) 516-446م/1123-1054احلريري ( 789

املشــان. للحريــري تــأليف حســان منهــادرة الغــواص يف أو بــن نــزار, لقبــه احلريــري نســبة إىل احلريــر وعملــه, أو بيعــه. ولــد يف 
ــا ترمجــت إىل عــدة لغــات  هــام اخلــواص ملحــة اإلعــراب, ديــوان الشــعر ورســائل, ومنهــا املقامــات, وهــي أشــهر آثــاره, فإ

, 426أجنبيــــة, وطبعــــت مــــرات يف بــــريوت و مصــــر و أربــــة (بطــــرس البســــتاين: أدبــــاء العــــرب يف األعصــــر العباســــية, ص
427-428.(  

  .216-215الدكتور عبدالعزيز عتيق: يف البالغة العربية, علم البديع, ص 790
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 والســجع لــيس صــورة واحــدة, وإمنــا هــو يــأيت يف الكــالم علــى ثالثــة أضــرب أو

  .أقسام: املطرف واملرصع واملتوازي

  المطرف:  )1(

  .791لتان وزناً واتفقت روياً اذا اختلفت فيه الفاص

  .792َما َلُكم َال َترُجوَن لِّلِه َوقَاراً. َوَقد خَلَقُكم َأطواراً ’’كقوله تعاىل: 

  الترصيع:  )2(

ر أو صــدر البيــت بلفظــة علــى ة عــن مقابلــة كــل لفظــة مــن فقــرة النثــوهــو عبــار 

ا ورويها.   وز

نعــيم وإن الفجــار إن األبــرار لفــي ’’ومــن أمثلتــه يف القــرآن الكــرمي قولــه تعــاىل: 

  .793‘‘لفي جحيم

  المتوازي:  )3(

ــــا يف الــــوزن  وهــــو أن تتفــــق اللفظــــة األخــــرية مــــن القرينــــة أي الفقــــرة مــــع نظري

  .794‘‘فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة’’والروي, كقوله تعاىل: 
   

                                                 
  .279-278خطيب القزويين: اإليفاح يف علوم البالغة, ص 791
  .14-13سورة نوح:  792
  .13سورة االنفظار:  793
  .280-279خطيب القزويين: اإليضاح يف علوم البالغة, ص 794
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بالشعر في  االستشهاد
لسفر األول من كتاب ا

بن ال‘‘ المخصص’’
  سيده
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عر من بداية  بالش االستشهاد

كتاب "خلق اإلنسان" إلى 
أسنان األوالد و نهاية "
من مبدأ الصغر إلى  تسميتها

  منتهى الكبر"



- 259 - 
 

  كتاب خلق اإلنسان                 
  

بأســــفل (......) َغًضــــى وكثيــــب     أال أيّها البيتان باألجرع الذي

  795لناس إنساٌن لدَّ حبيبمن ا      (.............................)

  حل الكلمات الصعبة:

األرض ذات اخلرزونــة تشــاكل الرمــل, وقيــل: هــي الرملــة السَّــهلة املســتوية,  األجــرع:

  .796وقيل: األجرع كثيب جانٌب منه رمٌل و جانٌب حجارةٌ 

(َغَضــــا) الغــــني والضــــاد واحلــــرق املعتــــّل كلمتــــان: فــــاألوىل: اإلغضــــاء: إدنــــاء  غًضــــى:

اجلُفــون. وهــذا مشــتٌق مــن الّليلــة الغاضــية, وهــي الشــديدة الُّظلمــة. والكلمــة األخــرى: 

الغضا, وهو شجٌر معروف. يقــال: أرٌض َغضــياُء: كثــريٌة الغضــا. ويقــال: إبــٌل َغِضــَيٌة: 

  .797اشتكت عن كل الَغَضا

                                                 
 هذ البيت.تصفحت كتب األدب اليت بني يدّي فلم أجد قائل  795

  .8/46ابن منظور, لسان العرب,  796
  .4/428ابن فارس, مقاييس اللغة,  797
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كثيـــــب مـــــن الرمـــــل: القطعـــــة تنقـــــاد ُحمدوِدبـــــًة. وقيـــــل: هـــــو مـــــا اجتمـــــع و كثيـــــب: ال

  .798احدودب, واجلمع: أكثبة وُكُثٌب و ُكثَباٌن ُمشتٌق من ذلك وهي تالُل الرمل

, وَحبُـــَب َحيبُـــُب إليـــه: صـــار حبيبـــاً أى  حبيـــب: احلبيـــب هـــو احملبـــوب مـــن َحـــبَّ َحيـــبُّ

: الِوَداُد كاحلُباب   .799حمبوبا. واُحلبُّ

اإلنسان على وزن فعالن من آنسُت الشيء: رأيته. واإلنسان: البشــر للــذكر  إنسان:

  .800واألنثى. وُمسِّي اإلنسان من األُنِس. ومجيع اإلنسان أناِسيُّ 

قال ابن سيده يف توضيح كلمة اإلنسان, إن اإلنسان لفظ يقع على الواحــد, 

د ممــا يــدل علــى واجلمع واملذكر واملؤنث بصيغة واحدة؛ ولكن يأيت هذا البيــت كشــاه

اءهــا  أنه يقع للمؤنث. إنساٌن مشــتٌق مــن أنــس, وذلــك أنَّ أنــَس األرض وجتمَُّلهــا و 

ا ذا النوع الشريف اللطيف املعتمر هلا, واملعينِّ    .801إمنا هو 

  

  

  

                                                 
  .1/702ابن منظور, لسان العرب,  798
  .1/90حممد بن يعقوب الفريوز آبادي, دارالفكر, بريوت,  799

  .1/104أمحد بن فارس, جممل اللغة,  800
  .64, 1/63ابن سيده, املخصص,  801
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  الوجه البالغي (علم المعاني)

 أال أيهــا’’لنــداء يف ‘‘ اإلنشــاء الطلــيب’’الوجــه البالغــي يف البيــت الســابق هــو 

ـــه ‘‘ مـــن النـــاس إنســـاٌن لـــدىَّ حبيـــبٌ ’’ويف ‘‘. البيتـــان قصـــر. وهـــو قصـــر تقـــدمي ماحقُّ

  تأخري.

  802وباألناسني إبدال األناسني    أهًال بأهِل وبيتاً ِمثَل بيتكم

  حلُّ الكلمات الصعبة:

  .803أهُل الرَُّجل: َعِشريتُه وذووقرباه أهل:

اإلنســان أناســني, ويــذكر يأيت ابن سيده بالبيــت الســابق للــدليل علــى أن مجــع 

ت النــوُن األلــف ملــا فيهــا مــن اخلــفء,  قول البعض أن أناســي هــو مجــع إنســان, تشــا

فخـــرج مجـــع إنســـان علـــى شـــكل مجـــع حربـــاء, و أصـــلها أناســـني, ولـــيس أناســـي مجـــع 

  .804إنسيٍّ 

  

                                                 
يف املقاصــــد النحويــــة يف شــــرح شــــواهد شــــروع األلفيــــة حممــــود بــــن أمحــــد العيــــين, البيــــت مــــن البســــيط, وهــــو بالنســــبة  802

 .4/531دارصادر, 

 .1/6857الزبيدي, تاج العروس,  803

  .1/64ابن سيده, املخصص,  804
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  الوجه البالغي (علم المعاني)

 وجنــد فيــه ألن فيه تكرار الكلمات ومعناها واحــد,‘‘ اإلطناب’’يف هذا البيت

  أهًال بأهل وبيتاً مثل بيتكم وباألناسني أبدال األناسني.’’أي ‘‘ لالوص’’

  باب الحمل والوالدة
                  

  .805قُِبيل اَحلَواِصَن َأحباَهلا                     

  حلُّ الكلمات الصعبة:
احلواِصن مجع َحاصن حصــان وحاصــنة؛ وهــي امــرأ حصــان بفــتح احلــاء عفيفــة 

اَحلصانة واُحلصُن. ومتزوجــٌة أيضــاً ِمــن ِنســوة ُحُصــن و َحصــاناٍت. و حاِصــن مــن  بينة

َســَوٍة َحواِصــن وحاصــنات وقــد َحُصــَنت َحتُصــن ِحصــناً و ُحصــناً و حصــناً إذا َعفَّــت 

  .806عن الرِّيبة فهي َحصانٌ 

  أحَباَهلا: مجع احلبل: وهو الرباط كما أن مجعه أحبٌل وأحباٌل وِحَباٌل وُحبوٌل. 

                                                 
ـــا, ص 805 , 283؛ وذكـــره صـــاحب مجعـــرة اللغـــة, بالنســـبة, انظـــر ص89عجـــز بيـــت مـــن املتقـــارب وهـــو للخنســـاء, انظـــر ديوا

  نري بعلبكي. ويروى صدر البيت: (وداهيٍة َجرَّها َجارٌم)., بتحقيق رمزى م543
  .13/119ابن منظور, لسان العرب,  806
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بــُل: الرمــُل املســتطيل. وزاد األزهــري: اجملتمــع الكثــري العــايل. وكــذلك احلبــُل: الَعهــُد احلَ 

  .807والذَمُة واألمان

 808يأيت مؤلف املخصص يف توضــيح كلمــة َحبــل آراء اللغــويني, ومــنهم ثابــت  

واحلََبل: االحتالء؛ يقال: َحبِــل مــن الشــراب: امــتالء, ورجــٌل ُحــبالن, ’’حيث يقول: 

َحَبل أواُن احلََبل, واحملبل موِضُع احلََبل من الرَِّحم, واَحلَواِصــُن  وامرأة ُحبلى:
حاِمٌل. وامل

  .809من النساِء احلََباىل واحُدها حاصن

  الوجه البالغي (علم المعاني)

الوجـــه البالغـــي هـــو أن املـــتكلم يلقـــي اخلـــرب للمخاطـــب عـــن احلواصـــن. وهـــذا   

  ‘‘.فائدة اخلرب’’اخلرب حيتوي على 

  810أما ختاف َحَبًال على ُتُضع      داُن فيها ُمكِتَنعٌ تقول واجلُر 

  

                                                 
  .1/6960الزبيدي, تاج العروس,  807
ثابــت بــن أيب ثابــت الكــويف أبــو حممــد اللغــوي, اختلفــوا يف إســم أبيــه: ســعيد أو حممــد أو عبــدالعزيز أو ه) 250-ثابــت (... 808

حنوياً لغوياً, أخذ عن أيب عبيد القاسم بن سالم, صنف خمتصر العربية وخلق اإلنسان وغري ذلك على. لقى فصحاء العرب, كان 
 .249, 5/248(امساعيل باشا البغدادي, هدية العارفني, 

  .67, 1/66ابن سيده, املخصص,  809
ـــذيب اللغـــة, 8/400الرجـــز بالنســـبة يف لســـان العـــرب,  810 طـــق, ؛ إصـــالح املن22/338؛ وتـــاج العـــروس, 3/75؛ 
 .130ص
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

الــدال مهملــة وآخــره نــون بلــد قــرب كابلســتان بــني غزنــة وكابــل بــه يصــيف  الُجــردان:

  .811أهل ألبان

املكتنع إسم فاعل من اكتنغ يكتنغ. واكتنع الشيُء َحَضر, واملكتنع احلاِضــُر  مكتنع:

  .812واكتنع الليُل إذا َحَضر و َدنَا

يقول ثابت: إن ‘‘. ’’التُّضع’’يذكر ابن سيده هذا البيت كشاهد على كلمة   

معنـــاه محـــل املـــرأة عنـــد ُمقبـــل احلـــيض فهـــو: الُوضـــع. ويقـــول بعضـــهم: الُّتضـــع: وهـــو 

عندهم. اختلفوا يف الُوضع, والتُّضــع فبعضــهم يعلمهمــا لغتــني وبعضــهم جيعــل مذموم 

التـــاء مبدلـــة مـــن الـــواو, قـــال ولـــيس ببـــدل اطـــرادي, إمنـــا هـــو كبـــدل اهلمـــزة مـــن الـــواو 

ما ليستا لغتني أنه مل  املفتوحة يف أنه يُقَتَصر على ما ُمسع منه؛ ومما يشهد ملن زعم أ

يف الُوضع حني قــاال و َضــعت املــرأة ُوضــعاً وُتضــًعا  يسمع منه فعل ُصرِّف كما ُصرِّفَ 

  .813وهي واضع

  

                                                 
  .2/124ياقوت احلموي, معجم البلدان,  811
  .8/318ابن منظور, لسان العرب,  812
  .1/67ابن سيده, املخصص,  813
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  الوجه البالغي (علم املعاين)

هذا البيت يتضــمن اخلــرب, وغــرض هــذا اخلــرب هــو فائــدة اخلــرب. أي أن الســامع 

  جيهل مايريده املتكلم. فاملتكلم يريد إخباره عن كيفية احلامالت.

  814محَِىأزمان لَيَلى عام لَيَلى وَ              

  حلُّ الكلمات الصعبة:

يطلــق  األزمــان مجــع الزمــان والــزمن, واملــراد بــذلك املــرة القابلــة للقســمة وهلــذا أزمــان:

  .815على الوقت القليل والكثري, ومجع الزمان أزمنة أيضاً وقد جيمع على أزمن

ليلــة لــيالُء ولَيَلــى طويلــة شــديدة صــعبة وقيــل هــي أشــد لَيَــايل الشــهر ظُلمــة وبــه  لَيَلــى:

  .816ُمسيت املرأة ليلى

ويــأيت آراء خمتلــف اللغــويني, مــنهم ‘‘, َومحَــى’’يــذكر ابــن ســيده توضــيح كلمــة   

إذا اشتهت املرأة شــيئاً علــى محلهــا فهــي َومحَــى وقــال ســيبويه: إن ’’ثابت حيث قال: 

اٌم وَوحــاَمى. قــال ابــن الســكيت: امــرأة َومحَــى مشــتهية علــى احلمــل الــومحى مجعهــا وَحــ

                                                 
ــــذيب اللغــــة, 1/446الرجــــز للحجــــاج يف ديوانــــه, بتحقيــــق عبــــداحلفيظ الســــطلعي, مكتبــــة أطلــــس, دمشــــق,  814 ؛ و
5/280.  

  .1/256املقري الفيومي, املصباح املنري,  815
  .11/607لسان العرب,  ابن منظور, 816
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نــا وهلــا يعــين أعطيناهــا مــا تشــهَّته  بَينــة الوِحــام والَوحــام والــَوَحم وقــد وِمحَــت َوَمحــا و ومحَّ

  .817على ذلك. قال ثابت: َوالَوَحُم الشيء الذي تشتهيه

  الوجه البالغي (علم المعاني)

ة ألن فيــه األلفــاظ بقــدر املعــاين واملعــاين بقــدر هــذا الرجــز حيتــوي علــى املســاوا  

  األلفاظ.

  .818والشََّدنِيَّاُت ُيَسِقطَن النـَُّعر              

  حلُّ الكلمات الصعبة:

واســَتغَىن  َشــَدن الَّطــْيب و مجيــع َولَــِد الِّظلــِف واخلـُـفِّ واحلَــاِفر ُشــُدونًا: قــِويَ  الشََّدنِيَّات:

ـــِه. و أشـــَدنَ  َمَشـــاِديُن ِت الظَِّبيَّـــُة فهـــي ُمشـــِدٌن: َشـــَدَن َولَـــُدها مجـــع: َمَشـــاِدُن و عـــن أُمِّ

اهلــاتق مــن اجلــواري, والشــدنيَّاُت حمرَّكــة مــن اإلبــل: منســوبة إىل موضــع  والَمشــُدونُة:

  .819باليمن أو فحل

                                                 
 .1/69ابن سيده, املخصص,  817

؛ 5/449؛ وبالنســــبة يف مقــــاييس اللغــــة, 2/120؛ ولرؤبــــة يف كتــــاب العــــني, 1/33الرجــــز للحجــــاج يف ديوانــــه,  818
؛ جـــار اهللا حممـــود بـــن عمـــر الزخمشـــرى, أســـاس البالغـــة, بتحقيـــق عبـــدالرحيم حممـــود, داراملعرفـــة, 4/417جممـــل اللغـــة, 

ــذيب اللغــة, م, 1982بريوت,  ‘‘ خــوص العيــون جمهضــات مــا اســتطر’’ , وبعــده:8/100دارصادر, بــريوت, (نعــر): 
  النـََّغر) بدًال من (النعر).’’(وفيه 
  .1/1560الفريوز آبادى, قاموس احمليط,  819
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 بالضــم‘‘ النـَُّعــار’’صــوتت واالســم: ‘‘ نَعــرياً ’’نـََعَرِت الدابة تنعر من بــاب قتــل  النـَُّعر:

آلــــة لرفــــع املــــاء قوامهــــا دوالب كبــــري وقــــواديس مركبــــة علــــى دائــــرة. ‘‘ النــــاعورُ ’’ومنــــه 

  .820‘‘نواعريُ ’’واجلمع 

يقــــول ثابــــت: إذا املــــرأة ’’يــــذكر صــــاحب املخصــــص كلمــــة ســــقط ومعناهــــا: 

سقطت ولدها لغري متام فهو سقط, وُسقط, وَسقط. ويقول ابن األعرايب وهــي امــرأة 

ــا.  ُمســِقط, فــإذا كــان ذلــك عــادةً  هلــا فهــي مســقاط, وقــد أســقطها الــرَّوُع, وَســَقط 

وهكذا يقــول أبوعبيــد يف كلمــة النـَُّعــر: مــا محلــت املــرأة نـَُعــَرًة أي َملقوحــاً, هــذه ِعربَتـُـه. 

وليس الَلَقاح يف اإلنسان والعربة الصحيحة أو تقول َجنيًنا أو غريه. وقيل إذا َصــوََّتت 

  .821أوالُد احلوامل فهي نـَُعرة

  اني)غي (علم المعلبالالوجه ا
الرجــز  ايأيت ابن ســيده الرجــز الســابق لالستشــهاد علــى كلمــة ســقط. ففــي هــذ

  أي يأيت املتكلم فيه اخلرب الذي كان جيهله املخاطب.‘‘ اخلرب اإلبتدائي’’

  .822وُصلب َمتِيم يَبَهُر اللِّبَد جوزُه            

  حلُّ الكلمات الصعبة:
                                                 

  .2/613املقري الفيومي, املصباح املنري,  820
  .70-1/69ابن سيده, املخصص,  821
  ‘‘.إذا ما متَّطى يف احلزام تبَّطرا’’؛ وعجزه: 12/141بالنسبة يف لسان العرب, صدر البيت من الطويل, وهو  822
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يَبَهـــُر فعـــل مضـــارع مـــن بـََهـــر. الُبهـــُر: مـــا اِتََّســـَع مـــن األرض. والُبهـــَرُة: األرُض  يَبَهـــُر:

ــراً لــه:  ــرا: َكــَربـَُهم, وَ َ السَّهَلُة, وقيل: هي األرُض الَواِسعُة بــني األجبُــل. وبـََهــرهم اهللاُ 

  .823أي َعَجَبا

منــه. ومجعهــا: لَبِــد واللُّبَّــادة مــا بــدة أَخــصُّ لوال‘‘ بُــورُ الّ ’’لِّبُد بوزن َاجلِلد واحــُد ال بُد:اللِّ 

يُلـــــــَبُس منـــــــه للَمطـــــــر. وأهَلكـــــــُت مـــــــاًال لَُبـــــــًدا أي مجـــــــاًّ. ويقـــــــال: النـــــــاُس لَُبـــــــٌد أيضـــــــاً 

  .824جمتمعون

َجاَز املكــان جيــوزه َجــوَّزه وَجــوازا ســار فيــه وأجــازه بــاأللف قطعــه وأجــازه أنفــذه.  َجوز:

فــوت عنــه. واجلــوز املــأكول وَجــاوزت الشــيء وجتاوزتــه تعديتــه وجتــاوزت عــن املســيء ع

  .825معرب وأصل كوز بالكاف

معــروف وبابــه ‘‘ الصَّلب’’الشديد وبابه َظُرف. و ‘‘ الصَِّليب’’السُّلُب و ’’ ُصلب:

بضــــــمتني و ‘‘ الصَّــــــِليب ُصــــــُلبِ ’’لكثــــــرة. ومجــــــع  أيضــــــاً ُشــــــّدد’’ هَصــــــلَّب’’َضــــــَرب و 

  .826‘‘ُصلًبان’’

                                                 
  .223, 4/222ابن سيده, احملكم واحمليط األعظم,  823
  .589الرازي, خمتار الصحاح, ص 824
  .1/140املقري الفيومي, املصباح املنري,  825
  .367الرازي, خمتار الصحاح, ص 826
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ُــــِتمُّ ’’يــــأيت مؤلــــف املخصــــص بقــــول ثابــــت لتوضــــيح كلمــــة 
ومعــــىن هــــذه ‘‘, امل

احلاملة الــيت َولَــَدت لَِتمــام. يقــول أبوعبيــد: أََمتَّــت املــرأة: إذا َدنَــا هلــا أن تضــع ’’الكلمة 

وكــــذلك الناقــــة. وقــــال أبــــو علــــي: الولــــد ُمــــتمَّم و َمتِــــيٌم و منــــه التَِّمــــيم, وهــــو الصُّــــلب 

وولدته ِمتًّا و َمتًّا وُمتًّا. يقــول  الشديد من الرجال واخليل. وقول الشيباين: ولدته لَِتِتمَِّتها

أبوعبيد: امــرأة ُمعِشــٌر ُمــِتمٌّ: علــى االســتعارة, وأصــله يف الُعشــراء مــن اإلبــل, وهــي الــيت 

  .827أتى عليها من محلها َعشَرُة َأشهر

  الوجه البالغي:
ويــأيت بصــدر البيــت الســابق لالستشــهاد علــى ‘‘ متــيم’’يــذكر ابــن ســيده معــىن 

  يـَُوضِّح مفهوم الكلمة. وفيه مساواة ألن الكلمات واملعاين متساوية.هذا املعىن ِممَّا 

ُِتمُّ باملشيَّاِء َطرَّقت
الَِقيا    َزفري امل

َ
  828بكاهله فال يَرُِمي امل

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                 
  .71-1/70ابن سيده, املخصص,  827
 .1/302؛ تاج العروس, 1/106؛ لسان العرب, 176البيت من الطويل, وهو للنابغة اجلعدي يف ديوانه, ص 828
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الــزَّفُري أّول صــوت احلمــار والشــهيق آخــره ألن الــزفري إدخــال الــنفس والشـــهيق  زفيــر:

ــَر يَزِفــرُ  إخراجــه. وقــد ســم الزَّفــَرُة, واجلمــع زفــرات بفــتح الفــاء ألنــه بالكســر زفــريا وال َزفـَ

  .829رمبا سكنها الشاعر للضرورة نعت و اسم ال

َمتَّ الشيء يتم بالكسر َمتامــا وأمتـّـُه غــريه و أَمتَّــِم احلبلــى فهــي ُمــِتمُّ إذا أَمتـّـت أيــام  الُمِتمَّ:

  .830محلها وولدت لَِتماٍم وولد املولود لتمام ومتام

ختَـلُّهُ  ياِء:بالمش
ُ
ختِلُف اخلَلِق امل

ُ
ُشيَّأ كُمعظٍَّم: امل

  .831امل

فــإذا ’’ويأيت بقول ثابت حيــث يقــول: ‘‘ َطرَّق’’يذكر مؤلف املخصص معىن 

  .832َنِشب ولُدها يف رمحها وقد خرج بعضه قيل: طَرَّقت, وهي ُمَطرِّق

  

  

  الوجه البالغي (علم المعاني)

الكلمــات واملعــاين متســاوية. ويوجــد فيــه هــذ البيــت حمتــٍو علــى املســاواة, ألن 

  ‘‘.فائدة اخلرب’’اخلرب. والغرض من هذا اخلرب هو 
                                                 

  .1/280الرازي, خمتار الصحاح,  829
  .1/83نفس املرجع,  830
  .1/56الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  831
  .1/72ابن سيده, املخصص,  832
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ءٌ  ءٌ  َفَطيِّ ٌء ما َطيِّ ءٌ شيَّأَ     َما َطيِّ ُشيِّ
  833هم إذا َخَلَق امل

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ٌء: أبو قبيلٍة أو ِمن طَاَء ُيطوٌء: إذا َذهَب وجاَء والنَّسبُة: طَاِئيٌّ    .834َطيِّ

ُشــيَّاُ ’’مؤلــف املخصــص معــىن كلمــة يــذكر 
املختلــف اخللــق ويــأيت بالبيــت ‘‘ امل

  .835‘‘املشيَّاُ ’’ليُدّل على املعىن كلمة 

  .الوجه البالغي

أي كلمـــات كثـــرية ‘‘ اإلطنـــاب’’إذا تأمَّلنـــا يف البيـــت الســـابق وجـــدنا أّن فيـــه 

  ومعناها قليلة, ويوجد فيه فصل أيضاً بني اجلملتني.

  

  836قَنِسيفاً كأُفُحوص الَقطاِة املطرِّ           إىل َجنِب غرزها َوَقد َختَذت رِجلي

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                 
 .1/302 ؛ تاج العروس,1/106الرجز بالنسبة يف لسان العرب,  833

  .1/59الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  834
  .1/72ابن سيده, املخصص,  835
؛ للمثقـــــب 165؛ األصـــــمعيات, ص10/223, 9/329, 7/63البيـــــت للممـــــزق العبـــــدي يف لســـــان العـــــرب,  836

  .848, 757, 514, 388؛ بالنسبة يف مجهرة اللغة, ص1/302العبدي يف لسان العرب, 



- 272 - 
 

  .837الغرز من َغَرز اإلبرَة يف الشيء َغرزاً َوَغرََّزها أَدَخَلها وُكلُّ َما ُمسَِّر يف شيء غرز:

.  َنِســيف: والنســيف مــن َنَســَف كَنَصــر َنســًفا و ُنســوفًا: َعــضَّ والنُُّســوف: آثــار الَعــضِّ

والنَِّســيُف كــأمري: الســرياُر والِســرُّ وأَثـَــُر َكــدِم اِحلَــاِر وأثـَــُر احلَلَبــِة ِمــَن الــرَّكِض واخلَِفــيُّ ِمــن 

  .838الكالم

ط أُفُحوص:
َ
ُر الرتاَب: قـََلبَــه و َفحَص عنه كمَنَع: َحبََث كتفحََّص وافَتَحَص وَفحَص امل

َذ فيــه أُفُحوصــاً  اَب: اختَّ فحص فالٌن: أسرَع. وَفحَص الصيبُّ: حترَّكت ثناياه والقطا الرتُّ

  .839وهو جمُثُمُه كاملفَحِص كمَقِصد. والَفحَصُة: نُقرة الذََّقنِ 

 قــد مــرَّ ذكــر معــىن كلمــة طَــرَّق الــذي كــان يف قــول ثابــت: إذا َنِشــب ولــُدها يف  

. وهنــا يــذكر ابــن ســيده قــول أيب 840, وهــي ُمطــرِّقٌ رج بعضه قيــل َطرَّقــترمحها وقد خ

علــــي: وقــــد يســــتعمل التطريــــق يف غــــري املــــرأة؛ يقــــال َطرَّقــــِت الَقطــــاُة إذا َحــــاَن خــــروج 

النعــل, وهــو مــا أُطِبقــت  بيضــها. وأصــل هــذه الكلمــة الُّــزوق, والتـََّنشُّــب, ومنــه ِطــراقَ 

ــ عليــه فســم ــِبَس الــريُش االن َطــراَقني لَتضــامِّهاملث ما, وقــالوا اطَّــَرق جناحــا الطــائر: إذا َل

                                                 
  .5/386ابن منظور, لسان العرب,  837
  .1/1106الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  838
  .1/1106الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  839
  .1/72ابن سيده, املخصص,  840
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األعلى الــريَش األســَفل. طَــاَرَق الرجــُل بــني نعلــني و ثــوبني لَــِبَس أحــَدمها علــى اآلخــر, 

  .841ُثلألنه َتقِفَيُة شيء بنظريه كامل والطُّرقة العادة منه

  الوجه البالغي (علم المعاني)

ألن فيــه كلمــات كثــرية و ‘‘ اإلطنــاب’’الوجــه البالغــي يف البيــت الســابق هــو   

    ‘‘.قد’’من وجه ‘‘ اخلرب الطليب’’املعاين قليلة, وهكذا يوجد فيه 

  842َيُسودانِنا أن يسََّرت َغَنمامها    ُمها َسيِّدانا يَزُعماِن وإمنا

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ـــرت: ـــَرُه:  الَيســـُر بـــالفتح وُحيَـــرَُّك: اللِّـــُني واإلنِقيـــاُد وَيَســـَر يَيِســـرُ  َيسَّ يَاَســـره: الَيـََنـــُه. وَيسَّ

َلُه يكوُن يف اخلري والّشرِّ    .843َسهَّ

  .844الَغَنم الشاة, ال واحد له من لفظ وقد ثـَنَّوه َفقالوا: َغَنمانِ  َغَنم:

                                                 
 نفس املرجع والصفحة. 841

؛ أمحــد أمــني 214البيــت مــن الطويــل أليب أســيدة الزبيــدي يف ختلــيص الشــواهد و تلخــيص الفوائــد, ابــن هشــام, ص 842
اللوامع على مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع يف العلوم العربية, بتخقيق و شــرح, عبــد العــال ســامل مكــرم, الشنقيطي, الدردا 

؛ خالــد بــن عبــداهللا 413م, داراملعرفــة, بــريوت, ص1973, 2م, طبــع1981, دارالبحــوث العلميــة, الكويــت, 1طبــع
بــن يوســف بــن هشــام, أوضــح املســالك إىل  األزهري, شرح التصريح على التوضيح, داراحياء الكتب العربية, مجال الدين

 .2/59م, 1979, داراجليل, بريوت, 5ألفية ابن مالك, طبع

  .1/643الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  843
  .12/445ابن منظور, لسان العرب,  844
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إذا ولــدت املــرأة َســهًال, قيــل: ولدتــه ُســرحاً. ’’يقــول ابــن ســيده بقــول ثابــت:   

واح أي ســهولة, وقــد َســرَّحت بــه يقــول أبــوعلي: ومنــه قيــل: افعــل ذلــك يف َســراح ورَ 

ــه, وولدتــه ُســرحاً, ومنــه ِمــَالٌط ُســرُح. ويقــال يف هــذا املعــىن قــد أيَســرت, وَيَســرت.  أُمُّ

ذا زفقــن بــه وإذا ُدِعَي هلا, قيــل أيَســرت و أذكــرت. يقــول ثابــت: وقــد َيسَّــرته الَقوابــُل إ

الشــاة, ومل يقولــوا  يتهمــا. يقــول أبــوعلي: وقــد يســتعمل َيسَّــرت يفوبأّمــه, وأحَســنَّ وال

أيسرت. قال: وأرى استعماهلم إياه يف الشاة ليس على حنو استعماهلم إيــاه يف املــرأة, 

  .845ولكنه يقال َيسَّرت الغنُم إذا كثُرنسلها ولبنها

  

  

  الوجه البالغي (علم المعاني)

ــرَ ’’كلمــة ورد البيــت الســابق لتوضــيح معــىن   ومــن جهــة الوجــه البالغــي ‘‘. َيسَّ

  ‘‘.فائدة اخلرب’’والغرض من إلقاءه, هو فيه خرب, 

  846أال لَيَت قَيًسا َغرَّقته القوابل    رِحلة َأَطوَرين يف عاٍم َغزاة و

                                                 
  .1/73سيده, املخصص, ابن  845
مؤسســـة الرســـالة, بـــريوت,  ,7البيـــت مـــن الطويـــل, وهـــو لألعشـــى يف ديوانـــه, بشـــرح وتعليـــق: حممـــد حســـني, طبـــع 846
ذيب التهذيب, 4/454؛ كتاب العني, 376؛ مجهرة اللغة, ص233ص  .16/127؛ و
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  حلُّ الكلمات الصعبة:
طَـــوَرين: الطَّـــوُر بـــالفتح: التَّـــاَرُة, يقـــاُل: طـــوراً بعـــد أي تـــارًة بعـــد تـــارٍَة واجلمـــع: 

لـــــه كـــــالطُّوِر ِحبَذائِـــــِه أي ُمقابـََلتـــــِه وطُو  أطـــــواٌر الطَّـــــوُر: مـــــا كـــــان علـــــى َحـــــدِّ الشـــــيِء أو

  .847بالضَّمِّ 

غزاة: غزا الشيء َغــزواً أراَده وطََلبــه وغــزوت ُفالنــا َأغــُزوه َغــزواً والغِــزوُة. إذا قيــل 

  .848غزاة فهو عمٌل سنٍة وإذا قيل َغزَوٌة فهي املرَُّة الواحدة ِمن الَغزوِ 

ــُة املــرأة تقبلهــا مجــع القابلــة والقابلــة مــن النســاء معرو  القوابــل: فــة, يقــال: قَِبَلــِت الَقابَِل

ِقبالــًة بالكســر إذا قبلــت الولــد أي تلقتــه عنــد الــوالدة والَقِبيــُل: الكفيــل والعريــف وقــد 

  .849قـََبل به يقبل بضم الباء وكسرها قَبالًة بالفتح وحنن يف قبالته أي يف عرافته

ره القوابل فـََتزَحــر بــه و رمبا تـَُيسِّ ’’قول الثابت: ‘‘ املخصص’’ويذكر يف كتاب 

ـــابَِياُء الـــيت يكـــون وجـــه الولـــد فيهـــا  ـــه ِفيعتنـــق فيمـــوت, ورمبـــا َخرُقـــت بـــه فتنفتـــق السَّ أمُّ

اَّ تسدُّ أنفه وفمه وعينيه فيموت. فيقال عند ذلك غرَّقته القابلة وَغــرِقَ  ‘‘. فَيغَرق؛ أل

  .850‘‘َغرَّقَ ’’والبيت السابق يدلُّ على هذا املعىن يف كلمة 

                                                 
  .1/3112الزبيدي, تاج العروس,  847
  .12/445لسان العرب,  ابن منظور, 848
  .1/560الرازي, خمتار الصحاح,  849
  .1/73ابن سيده, املخصص,  850
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  البالغي: الوجه
الوجه البالغي يف صدر هذا البيت هو اإلســتفهام مــن اإلنشــاء الطلــيب, وهــو: 

  ‘‘.أطورين يف عام غزاة ورحلة’’

ـــــوي علـــــى التمـــــين مـــــن اإلنشـــــاء الطلـــــيب, وهـــــو:  ـــــت ’’و أمـــــا عجـــــزه حيت أاللي

  ‘‘.  قيسا...

  .851َكَصرَخٍة ُحبلَى أسَلمتها قَِبيُلها               

  حلُّ الكلمات الصعبة:
َصرََخ يصرخ من باب قتل, فهو صــارٌخ, وَصــرِيٌخ, إذا اســتغاث و اسَتصــَرحُتُه  َصرخة:

  .852فََأصَرَخين استغثت به فَأغاثين فهو َصرِيٌخ أي مغيث,وُمصرٌِخ على القياس

احلبــل اإلمــتالء وَحَبــل مــن الشــراب امــتأل و رجــٌل َحــبالُن وامــرأُة َحبلــَى ميلئــان  ُحبلــى:

اخ البطن من الشراب والنبيذ واملاء وغــريه. وامــرأة ُحبلــَى وهــو من الشراب واحلُبال انتف

  .853امتالء رمحها واحلُبالن أيضاً املمتلئ َغَضباً 

                                                 
  ‘‘.أَصاحلكم حىت تـَُبوُؤوا ِمبثلها’’؛ وصدره: 225ديوانه, صعجز بيت من الطويل, وهو لألعشى, انظر  851
  .1/337املقرى الفيومي, املصباح املنري,  852
  .1/74ابن سيده, املخصص,  853
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قـــال أبـــو ‘‘ ’’القاَبِلـــةُ ’’يـــأيت املؤلـــف بعجـــز الســـابق للدَّاللـــة علـــى معـــىن كلمـــة 

: قـَبُـــول عبيـــد: قَِبلـــت الَقابِلـــُة املـــرأة قبالـــة. وأيضـــاً قـــال ابـــن الســـكيت: قـــالوا يف القابلـــة

  .854‘‘وقَِبيل

  الوجه البالغي (علم المعاني)

  الوجه البالغي فيه, هو خرب, والغرض من هذا اخلرب هو فائدة اخلرب.

  855َجَىن النَّحِل يف ألباِن ُعوٍذ َمطَاِفل    وإنَّ حديثًا منِك لوتَبُذ لِيَنهُ 

ا مباء مثِل ماء املفاصِ         ل        مطافيل أبكار حديث نِتاجها         ُتشا

               

  حلُّ الكلمات الصعبة:

 اللــُني ِضــدُّ اُخلشــونة, يقـــال يف ِفعــل الشــيء اللَّــنيِّ َالَن الشــيُء يلــُني لِينــاً. ولَـــنيٌ  لِينُــُه:

ه لينــاً َويُقــال: أالنَــُه أيضــاً علــى النقصــان خم َ الشــيء تَليينــاً وأَليَـنَــُه َصــريَّ فــف منــه. ولَــنيَّ

  .856والتمام
                                                 

  .1/74ابن منظور, لسان العرب,  854
عبدالســتار أمحــد البيت مــن الطويــل, وهــو أليب ذؤيــب اهلــذيل يف شــرح أشــعار اهلــذليني, أبــو ســعيد احلســن الســكري؛ بتحقيــق  855

ــــذيب اللغــــة, 523, 11/403, 4/79؛ لســــان العــــرب, 141فــــراج, دارالعروبــــة, القــــاهرة, ص ؛ 348/ 13, 12/193؛ 
, شــرح شــواهد اإليضــاح أليب 5/490؛ خزانــة األدب, 7/126؛ كتــاب العــني, 10/24, تــاج العــروس, 4/56مقاييس اللغة, 

 .143علي الفارسي, ص
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فيـــه وجلـــأ إليـــه واعتصـــم ومعـــاذ اهللا أي  َعـــاَذ بـــه يـَُعـــوُذ َعـــوذاً وِعَيـــاذاً وَمَعـــاذاً الذ ُعـــوذ:

  .857َعياذاً باهللا

بالتحريــــك بــــوزن رمضــــان اســــم بلــــد علــــى مــــرحلتني مــــن غــــزنني بينهــــا وبــــني   ألبــــان:

  .858كابل

َماِخضــاً ونتاَجهــا النِّتاج: اسٌم جيمع َوضع الَغَنِم والبَـَهاِئم. وإذا َوِيلَ الرُجــُل ناقَــًة  نِتاُج:

  .859حىت َتَضَع ِقيل: نـََتَجها نَتجأ ونِتاجاً 

‘‘ عــوذ’’و ‘‘ بكــر’’يأيت ابن سيده بالبيتني السابقني لتوضيح معىن الكلمتني 

 قــال أبــو عبيــدة: فــإن ولــدت املــرأة بطنــاً واحــداً فهــي: بكــر, واجلمــع أبكــار وكــذلك’’

الـــيت ولـــدت واحـــداً.وقال أبوزيـــد: , وقيـــل: الثِّـــُين الناقـــة. فـــإن ولـــدت اثنـــني فهـــي. ثـــينٌ 

َوَضــعت تُوَصــف بــه   من غري ُعقر. الَعاِئُذ كــل أُنثــىاعَتاَطِت املرأة: إذا مل حتِمل سنني

إىل ســـــــبعة أيـــــــام, واجلمـــــــع ُعـــــــوٌذ, وقـــــــد عـــــــاذت َعيـــــــاذاً, وأعـــــــاَذت, وهـــــــي ُمِعيـــــــٌذ و 

  .860َأعَوَذت

                                                                                                                                            
  .1/126الرازي, خمتار الصحاح,  856
  .3/498ابن منظور, لسان العرب,  857
  .1/244ياقوت احلموي, معجم البلدان,  858
  .6/92خليل بن امحد الفراميدي, كتاب العني,  859
  .1/76ابن سيده, املخصص,  860
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  الوجه البالغي:

اخلــرب ’’منك.....مطافــل وفيــه الوجه البالغي يف البيت األول هــو: إن حــديثا 

مـــــن أدوات التوكيـــــد الـــــيت تـــــدل علـــــى أن املخاطـــــب مـــــرتدد يف ‘‘ إن’’ألن ‘‘ الطلـــــيب

احلكــم, ويطلــب أن يصــل إىل اليقــني يف معرفتــه. ويف هــذه احلــال حيســن التوكيــد كــي 

  يتمكن املخاطب من نفسه.

  بني صدر البيت وعجزه.‘‘ الفصل’’وأما يف البيت الثاين يوجد 

  

  

  

  أسماء ما يخرج مع الولد           

  ف من ذوات اخلُُمر    قـُبِّح َمن يَزين بَعو
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  861َحيِفُل ضوَء الَقمر    اآلكل األسالء ال

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ــبَِّح: ــُبَح َككــُرم قُبحــاً وقُباحــاً وقُبوحــاً وقَباحــًة  قـُ الُقــبُح بالضــم: ضــدُّ اُحلســن ويُفــَتُح. قـَ

  .862فهو قَِبيٌح من ِقباحٍ 

اف الطــــائُر. َعوفــــاً: دار حــــول الشــــيء يريــــد الوقــــوع عليــــه. يقــــال: َعــــاَف َعــــ َعــــوف:

الــذُّباب علــى الَقــَذر, فهــو َعــائف: الُعــَواف: مــا يظفــر بــه اإلنســان واحليــوان لــيًال مــن 

  .863صيد وحنوه. الُعوافُة: الُعواف. الَعوُف: احلال و الشأن, يقال: نَِعَم َعوفُه

ـــلىَ ’’يـــذكر ابـــن ســـيده معـــىن  يـــأيت بـــأقوال اللغـــويني يف أصـــل الكلمـــة و ‘‘. السَّ

ــلَى: اجللــدة الــيت يكــون فيهــا الولــد. ويقــول أبوزيــد: ’’ومعناهــا.  يقــول أبــو عبيــد: السَّ

واجلمــع أســالء. قــال أبــو علــي: األســالء قــِذرة, وإمنــا هــو َمثَــٌل ضــربه لألفعــال اخلبيثــة 

ال َحيِفــــُل  الســــيئة, ومل يفســــر ضــــوء القمــــر, واملعــــىن عنــــدي أنــــه جيــــاهر بتلــــك األفعــــال

رواه بعضـــهم األقـــالء أي البقايـــا, وهـــو تصـــحيف.  ظهوَرهـــا عليـــه. قـــال أبـــو علـــي: و

                                                 
الرجز للميس الثمايل يف شــرح أبيــات ســيبوية, يوســف بــن أبــو ســعيد الســريايف, داراملــأمون للــرتاث, دمشــق و بــريوت,  861

؛ ولرجــــل مــــن أ.د الســــراة يف الكتــــاب, عمــــرو بــــن عثمــــان ســــيبوية, بتحقيــــق و شــــرح عبدالســــالم حممــــد 2/5م, 1979
 .14/396؛ لسان العرب, 2/722, 1988, مكتبة اخلاجني, القاهرة, 3هارون, طبع

  .1/300الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  862
  .1/636ه, 1426, 5سسة الصادق, طبعمصطفى, أمحد حسني الزيات, وغريهم, املعجم الوسيط, مؤ  إبراهيم 863
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ــلَى منقلبــة عــن يــاء, ويقويــه ماحكــاه أبــو عبيــد مــن أن بعضــهم قــال َســَليُت  ألــُف السَّ

  .864الشاة َسلياً إذا نـََزعَت ُسبالها, وذلك عند انقطاعه يف بطنها وهي شاة َسلياء

  الوجه البالغي:
  البيتني السابقني حيتوي على اخلرب اإلبتدائي.

  865ُكلَّ جنٍني ُمشِعٍر يف ِغرس      يرتُكَن يف كلِّ ُمَناِخ أبسٍ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:
غــاٍب  867وليــث 866أَبَســُه يأِبُســُه أبســاً و أبََّســُه َصــغََّر بــه وَحقَّــره. قــال احلجــاج أبــٍس:

  .868مل أبس يـَُرم بأبٍس أي يَزجر وإذالل

ــعَرُة: اِلطَعــُة ِمــن الشِّــعر أي طائفــة منــه. وأشــعر اجلنــُني يف َبطــِن أمــه وَشــعََّر ا ُمِشــعِر: لشِّ

  .869َتشِعرياً و استشعر و تشَعر: نبت عليه الشَّعرُ 

                                                 
  .77-1/76ابن سيده, املخصص,  864
, 4/411؛ وبالنســبة يف لســان العــرب, 15/395؛ وتــاج العــروس, 6/4الرجز ملنظور بن مرثــد األســدي يف لســان العــرب,  865
ذيب اللغة, 6/154 ؛ 4/417؛ ومقــاييس اللغــة, 16/303, 13/183؛ وتاج العروص, 13/107, 8/33, 1/442؛ 

 .4/37جممل اللغة, 

م) عبداهللا بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي, أبو الشعثاء, احلجاج: راجز جميد, 708-ه/...90-احلجاج (... 866
‘‘ ديــوان’’من الشعراء, ولد يف اجلاهلية وقال الشعر فيها, مث أسلم. وهو أول من رفع الرجز و شبهه بالقصيد وكان ال يهجو. لــه 

  ).141قتيبة, الشعر والشعراء, بتحقيق وشرح أمحد حممد شاكر, ص يف جملدين (ابن
لَيث بن سُود: ليث بن سود بن اسلم بن احلايف, من قضاعة, جدٌّ جــاهلي, بنــوه عــدة قبائــل تغرعــت مــن ابنــه زيــد (الزركلــي,  867

  ).5/248األعالم, 
  .6/3ابن منظور, لسان العرب,  868
  .1/3009الزبيدي, تاج العروس,  869
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الِغرس بالكسر اجللدة الــيت ختــرج علــى رأِس الولــد أو الفصــيل ســاعة يُولــد فــإن  ِغرس:

  .870تركت قـََتلته

يقــول ‘‘ ’’الِغــرس’’لــة علــى معــىن كلمــة يــذكر ابــن ســيده البيــت الســابق للدَّال

أبوعبيد: الِغرس: الَّــذي خيــرج مــع الولــد كأنــه ُخمــاط, ومجعــه أغــراس. ويقــول ابــن جــين: 

  .871ويُقَلب فيقال أرغاس: قال أبو علي: ويستعمل الِغرس يف اإلبل والشاة

  الوجه البالغي:

أيضــاً ‘‘ لالفصــ’’كما جنــد فيــه ‘‘ اخلرب اإلبتدائي’’البيت السابق حيتوي على 

  ألن فيه احتاد تام.

  872له والثـََّرى َما َخفَّ عنه ُشهودها  فجاءت ِمبثِل الساِبريِّ تعجبوا

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                 
  .6/154منظور, لسان العرب, ابن  870
  .1/77ابن سيده, املخصص,  871
؛ وللهــذيل يف مجهــرة 75م, ص1950ديوان محيد بن ثور اهلاليل, صنعة عبدالعزيز امليمىن, الــدار القوميــة, القــاهرة,  872

 .3/221؛ وبالنسبة يف مقاييس اللغة, 153اللغة, ص
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السَُّرب: التَّجربَُة. وتبَسر الشــيَء َســرباً: َحــَزره وَخــَربه. والســابرِيُّ مــن الثيــاب:  السابريُّ:

الرِّقـــاق. وُكـــلُّ رِقيـــٍق: َســـابريُّ. والســـابرِيٌّ مـــن أجـــود الثيـــاب يُرَغـــُب فيـــه بـــأدىن عـــرض 

  .873والسابريٌّ ضرٌب من التمر

ــــَرى: ــــَرى: الثــــراب النــــدي. وأرٌض ثَريــــاُء: ذاُت نَــــًدى.  الثـَّ ويقــــال: التقــــي الثريــــاِن, الثـَ

وذلــك أن جيــيء املطــر فريَســخ يف األرض حــىتَّ يلتقــي هــو ونَــَدى األرض. َشــهٌر تـَــَرى 

  .874وَشهٌر َمرَعى أي ُمتِطر أّوًال مثَّ يطُلع النبات فرتاه, مث يطول فرتعاه النَـَعمُ 

‘‘ ُشــــُهود’’ســــابق لتوضــــيح معــــىن الكلمــــة يــــأيت صــــاحب املخصــــص البيــــت ال

:  : الُشُهودُ يقول أبو عبيد’’ ما خيرج على رأس الصيب واحــدها شــاهد. و يــروى َجــفَّ

  .875وقيل هي األغراس

  الوجه البالغي:

ــــــا يف البيــــــت الســــــابق, وجــــــدنا فيــــــه  لــــــه  تعجبــــــوا’’بــــــني ‘‘ الوصــــــل’’إذا تأملَن

  ‘‘.والثـََّرى

  .876َسيبٌّ َهالٍل مل تـَُفتَّق بـََنائُقه                

                                                 
  .342, 4/341ابن منظور, لسان العرب,  873
   2292, 6/2291اجلوهرى, الصحاح, بتحقيق أمحد عبدالغفار عطار,  874
  .1/77) املخصص, 2( 875
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

فـََتَق الشيَء. فَتًقا: َشقَُّه. ويقال: فـََتق الثوَب: َفصل َنِسيجه أو خياطته. فـَتَّــَق:  تُفتَّق:

ــٌق. تـََفتَّــَق: َتَشــقََّق. واملاشــيُة:  ــاً, فهــو فَِت ــَق. فَتًقــا: تـَُفــتَّح جُســمه ِمسَن مبالغــة يف فتــق. فَِت

  .877ِمسَِنت. وبالكالم: انطَلَق به لسانه

ة يف نـَبَّقــه. وبـَنَّــَق كالَمــه: مجعــه وَســوَّاه. وبـَنَّــَق كتابــه إذا َجــوَّده بـَنََّق الِكتَــاَب: لغــ بَناِئُق:

ومجَعـــــه. والبَـنَـَقــــــُة والَبِنيَقـــــُة: رُقعــــــة تكــــــون يف الثـــــوب كاللَِّبنَــــــِة وحنوهـــــا. والَبِنيَقــــــُة: لَبنَــــــة 

  .878الَقميص, وكل رُقعة تزاد يف ثوب أو َدلو لِيتَِّسَع, فهي بنيقة, واجلمع بنائق

ُة انصــبابه.  َهــلَّ  َهــالل: َــلَّ واســتَـَهلَّ وهــو شــدَّ الســحاُب بــاملِطر, وَهــلَّ املطــُر َهــالًّ, ا

فَعــُة منــه, وقيــل: هــو أوَُّل مــا ُيِصــيُبَك منــه, واجلمــع أَِهلَّــة, علــى القيــاس,  واهلــالُل: الدُّ

  .879وأهاليُل ناِدرةٌ 

َورَد صــاحب املخصــص عجــز الســابق بشــكل االستشــهاد علــى معــىن الكلمــة 

ـــابياُء: املـــاء الـــذي يكـــون علـــى رأس الولـــد. ويقـــول ‘‘. ’’ســـيبٌّ ’’ يقـــول أبـــو عبيـــد: السَّ

                                                                                                                                            
ــذيب 1971, 1عجــز بيــت مــن الطويــل, يف ديــوان كثــري, بتحقيــق احســان عبــاس, دار الثقافــة, بــريوت, طبــع 876 م؛ و

  ؛ وصدره: ُجيَرُِّد ِسرباًال َعَليه كأَنَّه.13/102اللغة, 
  .2/262الزيات وغريهم, املعجم الوسيط,  إبراهيم مصطفى, أمحد حسن 877

ذيب لسان العرب,  878   .1/109أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور, لسان امليزان 
  .4/72ابن سيده, احملكم واحمليط األعظم, بتحقيق عبدالستار أمحد فراج,  879
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سيبويه: اجلمــع َســَواٍب. يقــول أبــو علــي: وهــذا قيــاس مطــرد يف كــل مــا كــان علــى وزن 

ــــا فاعلــــة, ألن يف آخرهــــا َعَلــــم التأنيــــث كمــــا هــــو يف فاعلــــة, وإن  فــــاعالَء َضــــارعوا 

س الســابياء. يقــول أبــو عبيــد: الســابِياُء النِّتــاج, اختلــَف الَعَلمــاِن....مث نعــود إىل جتنــي

وذلك ألن الشيء قد يسمىَّ مبا يكــون منــه يقــول ثعلــب: السَّــيبُّ الســابياء وكــلُّ شــيء 

فيــه انفتــاح, وانتفــاخ, وتّفتُّــق, وخــروق ِســيبٌّ, ومنــه قيــل جللــد احليــة إذا انســلخت عنــه 

  .880َسيبٌّ 

  الوجه البالغي:

 والغرض من إلقاءه, هــو أن يفيــد الســامع مــا‘‘. اخلرب’’جند يف العجز السابق 

  ‘‘.فائدُة اخلرب’’كان جيهله, وذلك الغرُض 

  881حَُّط يف أسالئها كالوصائلَتش    ِذفَن باألوالد يف كل منزلٍ ويَق

  

  حلُّ الكلمات الصعبة:

  .882اإلضطراُب يف الدِم. وَتشحََّط الولد ِيف السَّلَى اضَطَرَب فيه ُتشحَُّط:
                                                 

  .78-1/77ابن سيده, املخصص,  880
ــذيب اللغــة, 7/327؛ ولســان العــرب, 145نابغة الذبياين, صالبيت من الطويل, وهو يف ديوان  881 ؛ 4/174؛ و 

 .3/91؛ وكتاب العني, 19/401تاج العروس, 
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هلــا  الوصيلة الشاة تنتج إال بطــن فــإذا ولــدت آخــر بعــد إال بطــن الــيت وقتــوا الوصائل:

قيــل: وصــلت أخاهــا وزاد بعضــهم تنــتج إال بطــن اخلمســة فيقــال: هــذه وصــيلة تصــل  

ا  ا يف ثالثــة أبطــن ويوصــلو كل ذي بطن بــأخ لــه معــه وزاد بعضــهم فقــال قــد يصــلو

:ثــــوب صــــب واتصــــال الكــــال والوصــــيلة يف مخســــة ويف ســــبعة. والوصــــيلة العمــــارة واخل

  .883, واجلمع الوصائلأمحر

ويقــول: ‘‘. ’’َتشــحَّط’’يأيت ابن سيده بالبيــت الســابق لتوضــيح معــىن الكلمــة 

  .884َتشحَّط الولد يف السََّلى: اضطرب فيه

  الوجه البالغي:

‘‘ الفصــل’’وجنــد فيــه أيضــاً ‘‘, اخلــرب اإلبتــدائى’’البيــت الســابق حيتــوي علــى 

  ر البيت وعجزه إحتاد تأمَّ.ألنَّ يف صد

  

  الرََّضاع والِفطام والِغذاء وسائر ضروب التربية  

ا نيا وهم يَرضُعوَ   885أفاويَق حىتَّ ما َيِدرُّ هلا ثُعل    وَذمُّوالنا الدُّ
                                                                                                                                            

  .7/327ابن منظور, لسان العرب,  882
 .1/7576الزبيدي, تاج العروس,  883

  .1/79ابن سيده, املخصص,  884
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  حلُّ الكلمات الصعبة:
إذا أَفاَق الزماُن سهمُه لريميهم بــالقحط أفــاقوا ِســهامهم بنحــر اإلبــل وأفــاويق  أفاويق:

الســحاب مطرهــا مــرة بعــد مــرة, ومــا اجتمــع مــن املــاء يف الســحاب فهــو ُميطــر ســاعة 

ـــروا أفواقـــاً علـــى  ـــروا ُفوقًـــا علـــى أفـــواٍق, مثَّ كسَّ بعـــد ســـاعة. قـــال ابـــن ســـيده: أراهـــم َكسَّ

  .886أفاويق

:ا َيِدرُّ: . وَدرَّت الناقة, وَدرَّ الفــرُس يَــِدرُّ َدرِيــراً:  لنفس و اللُنب،الدَّرُّ وَدرَّ الّنباُت: الَتفَّ

  .887َشِديداً أو َعدواً َسهالً  اَعدَ 

‘‘ الثُّعـــــل’’يـــــذكر ابـــــن ســـــيده البيـــــت الســـــابق لالستشـــــهاد علـــــى معـــــىن كلمـــــة 

ــــد’’ ــــادة يف ضــــرع الشــــاة. قــــال ابــــن دري ــــن : َرضــــَعها َرضــــعاً ويقــــول ا888الثُّعــــل: الزي ب

السكيت: هو الرِّضــاع والرَّضــاع والرَضــاعة والرَّضــاعة يقــول أبوعبيــد: إذا أدخلــت اهلــاء 

فال يكون إال بالفتح وهو الرَّضُع. غري واحد أرَضَعتُه أمُّه, وهي ُمرِضــٌع علــى النســب. 

يقــــول أبــــو عبيــــد: امــــرأة ُمرِضــــٌع إذا كــــان هلــــا لَــــَنبٌ رضــــاع, وُمرِضــــَعٌة إذا كانــــت تُرِضــــع 
                                                                                                                                            

ــذيب اللغــة, 11/84, 10/318, 8/125البيــت مــن الطويــل, وهــو لعبــد هللا بــن مهــام الســلويل يف العــرب,  885 ؛ و 
؛ مقاييس اللغة, 746, وبالنسبة يف مجهرة اللغة, ص2/170؛ وديوان األدب, 21/95؛ و تاج العروس, 2/329؛ 1/473
 .2/385؛ وجممل اللغة, 2/401

  .10/315ابن منظور, لسان العرب,  886
  .1/500الفريوز آبادي, قاموس احمليط,  887
م) حممد بن احلســن بــن دريــد بــن عتاهيــة االزدي البصــري (أبــوبكر) أديــب, شــاعر, 933-838ه/321-223ابن دريد ( 888

لغوي, حنوي, نسابة. ولد بالبصرة, وقرأ على علمائها. من تصانيفه. مجهرة اللغة, اشتقاق أمساء القبائل, أدب الكاتب, املقصــور 
 ).291-2/289مدود وغريب القرآن مل يكمل (ابن العماد, شذرات الذهب, واملم
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ــه َيسرت  قــال للمولــود َرِضــيٌع وراضــع,ولــدها. ي ــع, وجــاء أهُل أي  ِضــعون لــهواجلمــع ُرضَّ

َراِضــع. والرَّ 
واضــُع: أســنان املولــود قبــل أن تســقط, وقيــل: الرواضــع ِســتٌّ يطلبــون لــه امل

  .889من أعلى, وستٌّ من أسفل

  الوجه البالغي:
الكلمـــات مـــن الوجـــه البالغـــي, ألّن فيـــه ‘‘ املســـاواة’’ِجنـــُد يف البيـــت الســـابق 

ا’’بني ‘‘ الوصل’’بقدر املعاين. وهكذا جند  نيا وهم يَرضُعو   ‘‘.وذمُّوالنا الدُّ

ا    فإن ال َيُكنها أو تُكنه فإنَّه   890أخوها َغَذته أمُّه بِِلبا

  حلُّ الكلمات الصعبة:
يتــه َأكنُّه من باب قتل َسرتته يف كنِِّه بالكسر وهو السرتة وأكَننُته بــاأللف أخف َيُكنها:

  .891و يف اخلفاء مجيعا ي لغتان يف السرتوقال أبوزيد: الثالثي والرباع

ـــان: ـــون مـــن الشـــاة واإلبـــل. والِّبـــان بالكســـر  لســـم جـــنس واجلمـــع ألبـــان وااللَّـــَنب ا لَِب لَُّب

  .892كالرضاع يف األناسي

                                                 
  .80-1/89ابن سيده, املخصص,  889
م, 1982, 2البيـــت مــــن الطويــــل, وهــــو أليب األســـود الــــدؤيل يف ديوانــــه, بتحقيــــق: حممـــد حســــن آل ياســــني, طبــــع 890
؛ 297املنطـــق, ص؛ واصـــالح 407م, ص1600؛ وأ>ب الكاتـــب, ابـــن قتيبـــة, دارصـــادر بـــريوت, 306, 162ص

؛ وشــــرح األمشــــوين, 374؛ 13/371؛ ولســــان العــــرب, 331, 5/327؛ وخزانــــة األدب, 92ختلــــيص الشــــواهد, ص
1/53. 

  .2/542املقري الفيومي, املصباح املنري,  891
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ـــــت الســـــابق استشـــــهاداً لتوضـــــيح الكلمـــــة  ـــــن ســـــيده بالبي ـــــان’’وجـــــاء اب ‘‘. لب

  .893ه وال يقال بَِلَنبِ أمهويقول: هو أخوه بِلبان أم’’

  الوجه البالغي:

ألنـــه ‘‘ أخلـــرب الطلـــيب’’يظهـــر مـــن البيـــت الســـابق, أنَّ الوجـــه البالغـــي فيـــه هـــو 

  .دٌ ممَّا يدلُّ على أنَّ املخاطب ُمَرتد‘‘ فإنه’’يوجد يف البيت املذكور 

  894كذاك احلاُج تُرَضع باللِّبان    وأُرِضع حاجٍة بِلبان ُأخرى

  الصعبة:حلُّ الكلمات 
أَدبَــُة معروفــة. قــال األزهــري: احلــاُج مجــُع احلاَجــِة وكــذلك  الحاج:

َ
احلاجُة واحلائجــة: امل

  .895احلوائج واحلاجات

‘‘. لبــــان’’يــــأيت ابــــن ســــيده بالبيــــت الســــابق استشــــهاداً علــــى توضــــيح املعــــىن 

, واللََّنب فيما سواهم, وما اسُتعمل منــه ميقول أبو علي: اللِّب’’ ســتعاراً ان يف األنا سيِّ

  .896يف غري احليوان فهو اللِّبان

                                                                                                                                            
  .1/612الرازي, خمتار الصحاح,  892
  .1/80ابن سيده, املخصص,  893
 .5/496؛ وتاج العروس, 13/373, 2/242وهو بالنسبة يف لسان العرب,  البيت من الوافر, 894

  .2/242ابن منظور, لسان العرب,  895
  .1/80ابن سيده, املخصص,  896
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  الوجه البالغي:
ألنَّ فيـــه الكلمـــات كثـــري ‘‘ اإلطنـــاب’’الوجـــه البالغـــي يف البيـــت املـــذكور هـــو 

  ألنَّ بني صدر البيت وعجزه احتاد تام.‘‘ الفصل’واملعاين قليلة. ويوجد يف أيضاً 

  897دواملِلِح ما َولَدت َخالده      ال يُبِعداهللا ربُّ العبا

  حلُّ الكلمات الصعبة:

املِلــــُح مــــا يطيــــب بــــه الطعــــام يؤنــــث ويــــذكر والتأنيــــث فيــــه أكثــــر وقــــد َملــــَح  الِملــــح:

  .898الِقدرَ 

  .899اخلُلُد دوام البقاء وبابه دخل وأخَلَدُه اهللا وَخلَّدُه َختِليداً  َخالده:

ــُح ‘‘ ’’املِلــحِ ’’يــأيت ابــن ســيده بالبيــت الســابق للداللــة علــى معــىن الكلمــة  املِل

 
ُ
  .900‘‘ماحلُة: الرضاعوامل

  الوجه البالغي:

                                                 
؛ وبالنســبة يف لســان 435؛ و أســاس البالغــة, ص12/562قــارب, وهــو لشــيتم بــن خويلــد الفــرازي يف لســان العــرب, تالبيــت مــن امل 897

ذيب اللغ2/605العرب,   .102, 5/100ة, ؛ و

  .2/599ابن منظور, لسان العرب,  898
  .1/196الرازي, خمتار الصحاح,  899
  .80ابن سيده, املخصص, ص/ 900
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جنـــد يف البيـــت الســـابق اخلـــرب وغرضـــه إفـــادُة املَخاطـــب اُحلكـــم الـــذي تضـــمنه 

  ‘‘.الوصل’’وهكذا يوجد فيه ‘‘. فائدة اخلرب’’البيت, ويسمى هذا 

  901وما َبَسطت ِمن ِجلِد َأشعَث أغربا  وإين ألرُجو ِملَحها يف بطونكم

  حل الكلمات الصعبة:

  .902َبَسطُه: َنَشره َكَبسَّطَُه فانَبَسَط وتَبسََّط َيدُه: َمدَّها َبَسطٌت:

ــُد: َغَشــاء َجَســد احليــوان واجلمــع:  ِجلــُد: ــواُن الظــاهر البشــرة, قــال األزهــري: اجلِل احلَي

  .903ُجلوٌد. وقد جيمع على أجَالٍد مثل محل ومحول و أمحال

َشــَعثك أي مجــع أمــرك املنتشــر  الشََّعُث بفتحتني انتشــار األمــر, يقــال: ملََّ اهللا أشعث:

  .904والشََّعُث أيضاً مصدر األشعث وهو املغرب الرأس وبابه طرب

ــَرا: ــٍع. والُغــربَُة بالضــ أغبَـ ــَر ُغُبــوراً: َمَكــَث و َذَهــَب ضــدٌّ وهــو َغــاِبٌر ِمــن ُغــربٍَّ َكرُكَّ م: َغبَـ

  .905: الذئبُ لون الغباٍر. واَألغبَـرُ 

                                                 
؛ وبالنســـبة يف 1/272؛ والتنبيـــه واإليضـــاح, 2/605البيـــت مـــن الطويـــل, وهـــو أليب الطمحـــان يف لســـان العـــرب,  901

 .569مجهرة اللغة, ص

  .1/850الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  902
  .1/104املقري الفيومي, املصباح املنري,  903
 .1/354الرازي, خمتار الصحاح,  904

  .1/575الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  905
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تشــــهاداً للتوضــــيح املزيــــد لكلمــــة وهــــذا البيــــت أيضــــاً يــــأيت بــــه ابــــن ســــيده اس

  .906‘‘َمَلَح: َرضع‘‘. امللح’’

  الوجه البالغي:

من أضرب اخلرب, ألنــه يتضــمن ‘‘ اخلرب اإلنكاري’’البيت السابق حيتوي على 

بــــني صــــدر البيــــت ‘‘ الوصــــل’’كمــــا يوجــــد ‘‘. ألرجــــو’’و ‘‘ إينِّ ’’تأكيــــدين, ومهــــا: 

  وعجزه.

  907عَرتِمعارِماً تَ  م إن ال جتد    الُغال ال تُلَفنيَّ كأمِّ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:
بطــر أو فســد فهــو عــارم  الصــيب علينــا عرامــاً: أشــر ومــرح أو عــرم: اشــتد, عــرم عارمــاً:

ايــة يف  وعرم. وقال األعرايب: العرم: اجلاهل وقــد عــرم يعــرم ويــوم عــارم: شــديد الــربد (

الربد) وعرم الصيب أمه عرما: رضعها. وعرمت اإلبل الشجر نالت منــه. ورجــل عــارم: 

  .908خبيث شرير

                                                 
  .1/81ابن سيده, املخصص,  906
البيـــت مـــن املتقـــارب, وهـــو لعـــدي بـــن زيـــد يف ديوانـــه, بتحقيـــق حممـــد جبـــار املعيبـــد, وزارة الثقافـــة واإلرشـــاد, بغـــداد,  907
ذيب اللغة, ؛ 164ص  ‘‘.ال’’بد ًال من ‘‘ مل’’و ‘‘ ال تُلِفنيَّ ’’بدالً من ‘‘ والتُلِفنيَّ ’’. وفيه: 2/392وبالنسبة يف 

  .7810-1/7814الزبيدي, تاج العروس,  908
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  .909دى أمه مصه واعرتمت يف تبعت من يعرمهااعرتم الصيب ث تعترم:

ــــَح معــــىن الكلمــــة يريــــد مؤلــــف  ‘‘. عــــرم’’املخصــــص بالبيــــت املــــذكور أن يـَُوضِّ

  .910‘‘يقول أبوزيد: َعَرم الَصيبُّ َعَرم الَصيبُّ أمَّه يَعرُِمها َرَضعها’’

  الوجه البالغي:
وهــــذا اإلنشــــاء الطلــــيب للنهــــي, ألنــــه ‘‘ اإلنشــــاء الطلــــيب’’ويف البيــــت املــــذكور 

ألن نــون ثقيلــة ‘‘ اخلــرب الطلــيب’’ ُيطلــب الَكــفُّ عــن الفصــل. وهكــذا يوحــد يف البيــت

                   ‘‘.تلفنيَّ ’’موجوٌد يف 

  .911َسرَعفته َما ِشئَت ِمن ِسرعاف             

لمـــــــة يـــــــأيت صـــــــاحب املخصـــــــص بـــــــالرجز الســـــــابق لِلدَّاللـــــــة علـــــــى معـــــــىن الك

: ومنـــه قيـــل: ُســـرُعوف, وهـــو النـــاعم الرَّيَّـــان, وامـــرأة يقـــول أبـــو علـــي‘‘. ’’َســـرُعوفٌ ’’

  .912‘‘عفُة النماءل: وُكلَّ ناٍم ُسرُعوف, والسَّر ُسرُعوَفة: ناعمة طويلة. يقو 

  الوجه البالغي:

                                                 
  .1/7815نفس املرجع,  909
  .1/82ابن سيده, املخصص,  910
  ويروي: ُسرَهفُتُه ماِشءَت ِمن ِسرَهاِف.. 2/957؛ وشرح شواهد املغين, 1/169الرجز للحجاج يف ديوانه,  911
  .1/83ابن سيده, املخصص,  912
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اخلــــرب ’’مــــن الوجــــه البالغــــي, وهــــذا اخلــــرب هــــو ‘‘ اخلــــرب’’جنــــُد يف هــــذا الرجــــز 

  ‘‘.الزم فائدة اخلرب’’وهكذا غرض من إلقاءه ‘‘ اإلبتدائي

  

ا ِسره             .913افَقد َسرَهُفوها أَميَّ

مكــان ‘‘ َســرهف’’وهكذا يــذكر ابــن ســيده هــذا الرجــز لتوضــيح معــىن الكلمــة 

  .914‘‘كذلك‘‘ يقول ابن دريد: َسرهفُته‘‘. سرعف’’كلمة 

  الوجه البالغي:
فائــدة ’’والغرض مــن إلقــاءه هــو ‘‘ اخلرب’’الوجه البالغي يف الرجز السابق هو 

           ‘‘.اخلرب

  .915ابو ُنسَحُر بالطعام وبالشر               

‘‘ َســــَحر’’ويــــأيت مؤلــــف املخصــــص بعجــــز البيــــت للدَّاللــــة علــــى معــــىن كلمــــة 

اه’’   .916‘‘يقول صاحب العني: َسَحَره َيسَحره َسحراً وَسحَّره: َغدَّ

  الوجه البالغي:

                                                 
  .4/121؛ وكتاب الصني, 1151الرجز بالنسبة يف مجهرة اللغة, ص 913
  .1/83ابن سيده, املخصص,  914
 . وصدره: أرانا موضعني ألمر َغيب.3/135؛ وكتاب العني, 97عجز البيت من الوافر, وهوالمرئ القيس يف ديوانه, ص 915

  .1/83ابن سيده, املخصص,  916
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ألن عبارتــه ‘‘ إجيــاز بالقصــر’’وجنــد يف هــذا العجــز للبيــت مــن الوجــه البالغــي 

  قصرية واملعاين كثرية.

               
ُ
  .917َسحَّرَعَصاِفُري من هذا األنام امل

َُسحَّر’’يريد ابن سيده بعجز السابق توضيح كلمة 
ويذكر قوله تعــاىل: ‘‘. ’’امل

َُسحِّرين’’
َُجــوَّفني 918‘‘إمنا أَنَت ِمَن امل

. يكون من اخلديعة, ويكون من التغذية أي امل

تَـَغذِّين
ُ
  .919امل

  الوجه البالغي:

مــن العلــم املعــاين, ألن العجــز ‘‘ املســاواة’’لســابق, أنَّ فيــه يظهــر مــن العجــز ا

  متساويٌّ من جهة الكلمات واملعاين.

  920َسغَّم الزَّيَت ساطعاِت الذُّبالِ     أو مصابيح رَاهٍب يف يَفاعٍ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                 
؛ وبالنســــبة يف مجهــــرة اللغــــة, 2/353؛ وديــــوان األدب, 56عجــــز البيــــت مــــن الطويــــل, وهــــو للبيــــد يف ديوانــــه, ص 917
  ؛ وصدره: فإن تسألينا فيم حنن فإنَّنا.511ص

  .153سورة الشعراء,  918
  .84-1/83ابن سيده, املخصص,  919
 .12/288؛ ولسان العرب, 399صالبيت من اخلفيف, وهو لكثري غزة يف دوانه,  920
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َرِهب بالكسر يَرهُب َرهَبًة وُرهبــاً بالضــمِّ وَرَهبــاً بالتحريــك أي َرِهــب: َخــاف.  راهب:

  .921رَاِهباً أي َخائِفاً وَترهََّب الرجل إذا َصاَر رَاِهباً 

ُمَتلِــُئ البَــَدِن نَعَمــًة وقَــد ُأســِغَم وُســغَِّم  َسغََّم:
َسغَُّم كُمَعظٍَّم: اَحلَسُن الغــذاء والغُــَالُم امل

ُ
امل

ما: وَرغماً لــه َدغمــاً َســغماً: توكيــدان لَرغمــاً بــالواو. وأســَغَمه: أبلَــَغ إىل اَالَذى. ِبضمِّهِ 

  .922والتَِّسيغُم: التَّجريعُ 

  .923سطعلرائحة والصبح ارتفع وبابه: َسَطع الغبار وا َساِطَعات:

ذبِلَــُة.  الذُّبال:
ُ
بلَــُة: الَبعــَرُة والــريُح امل َذَبَل النَّباُت كَنَصَر وَكــُرم َذبــًال و ُذبـُـوًال: َذِوَي. والذَّ

بُل: ِجلــُد اَلسُّــَلحَفاِة الَبحرِيَّــة أو البَـرِّيَّــِة أو  وكثمامٍة وُرمَّانٍَة: الَفِتيلَــة واجلمــع: ُذبــاٌل. والــذَّ

  .924ُذ منها األسِوَرُة واألمشاطُ ِعظَاُم َظِهر دابٍَّة َحبرِيٍَّة تـُتَّخِ 

‘‘. َســغَّمَ ’’يــذكر مؤلــف املخصــص البيــت الســابق للدَّاللــة علــى معــىن الكلمــة 

ويقول صاحب العــني: َســغَّمته: َأحســنُت ِغــذاءه. ويقــول أبــوعلي: والتســغيم يكــون ’’

                                                 
  .1/436ابن منظور, لسان العرب,  921

 .1447/ 1الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  922

  .1/326الرازي, خمتار الصحاح,  923
  .1/1294الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  924
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يف غــري األناســي. َســغَّمُت الــزرع: أحســنت َســقيه, وكــذلك ِســغَّمت النِّــربَاَس بالزيــت. 

  .925ول صاحب العني: َسغَّمته, وَسعَّمته بالعني والغنيويق

  الوجه البالغي:

مــن أضــرب اخلــرب. ‘‘ اخلــرب اإلبتــدائى’’الوجــه البالغــي يف البيــت املــذكور هــو 

  بني صدر البيت وعجزه.‘‘ الفصل’’ويوجد 

  926بأَنفاٍس ِمن الشَِّبِم الَقَراح    تـُّعلُِّل وهي َساِغبٌة بَينها

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ملــرأُة صــِبيَّها علَّة وَتعلَّل به أي تَلهَّى به وَجتــزَّأ وَعلَّلَــِت ايُقال فالن يـَُعلُِّل نفسه بِتَ  تـَُعلِّل:

رَ 
َ
  .927ِق وحنوه لَِيجَزأ به َعِن اللََّنبِ بشيء ِمن امل

ــــرِح ســــاغبة:  وكَنَصــــَر َســــغباً َو َســــغباً وَســــَغابًة وُســــُغوباً وَمســــَغبًة: َجــــاع أو َســــِغَب كَف

إالَّ َمع تـََعب فهو َســاِغٌب وَســغباٌن وَســغٌب وهــي َســغَىب و َمجُعهمــا: ِســَغاٌب.  اليكونُ 

  .928والسََّغُب ُحمرَّكًة: الَعَطُش ولَيَس ِمبُسَتعملٍ 

                                                 
  .1/84ابن سيده, املخصص,  925
؛ وأســـــاس 11/469, 6/236, 2/561 ؛ ولســـــان العـــــرب,88البيـــــت مـــــن الـــــوافر, وهـــــو جلريـــــر يف ديوانـــــه, ص 926

  .520؛ وبالنسبة يف مجهرة اللغة, ص16/564؛ 7/48؛ وتاج العروس, 468البالغة, ص
  .11/467ابن منظور, لسان العرب,  927
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  .929: برد, فهو: شبمحمركة: الربد. وشبم املاء كفرح الشَِّبِم:

مــع أَقرَِحــٌة املزرعــة الــيت لــيس عليهــا بنــاٌء وال فيهــا شــجر واجل:راُح بــالفتح القــ القــراح:

واملـــــاء الَقـــــَراُح بـــــالفتح أيضـــــاً الـــــذي ال يشـــــوبه شـــــيء والَقرحيـــــُة أول مـــــاء يســـــتبط مـــــن 

  .930الَبشرِ 

ــــن ســــيده بالبيــــت الســــابق استشــــهاداً ملعــــىن كلمــــة  وقــــال ‘‘ ’’تـَُعلِّــــلُ ’’يــــأيت اب

ق وغــريه لَيجــزأ بــه عــن اللــنب. واســم ة تُعلِّــُل: الصــىبَّ بشــئ مــن املــرَ صــاحب العــني: املــرأ

لََّلته به الُعالَلة والتَِّعلَّة. قال ابن جين: أصله ِمن التَّعلُّــل, وهــو التشــاغُل بالشــيء, ما عَ 

  .931وَتعلَّلُت بالشيء, وَعلَّلُته به

  الوجه البالغي:

‘‘, فائـــده اخلــــرب’’والغـــرض مـــن إلقـــاء هـــو ‘‘, اخلـــرب’’جنـــُد يف البيـــت الســـابق 

  ‘‘.تـَُعلَّل وهي َساِغَبةٌ ’’بني ‘‘ الوصل’’ويوجد فيه 

  932يـَُلقِّمَنها من كل ُسخٍن وباردٍ     بَِيبة داياٍت ثالٍث رَبَبَنهارَ     

                                                                                                                                            
  .1/124الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  928
  .1/7775الزبيدي, تاج العروس,  929
  .1/560رازي, خمتار الصحاح, ال 930

  .1/84 ابن سيده, املخصص, 931
 .182وهو للفرزدق يف ديوانه, ص البيت من الطويل, 932
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

اللُّقَمـــُة ِمـــن اخلبـــز اســـم ملـــا يُلَقـــم ويف مـــرة كاجلزعـــة اســـم ملـــا جيـــرع يف مـــرة,  يـَُلقِّمَنهـــا:

ى بـــــاهلمزة عـــــب, والتقمتُـــــُه: أكلتـــــه بســـــرعة ويعـــــدوَلقمــــُت الشـــــيء َلَقمـــــاً مـــــن بـــــاب ت

والتضـــعيفه فيقـــال: َلقَّمتُـــُه الطعـــام تَلِقيمـــاً وألَقمتُـــُه إيـــاه إلقامـــا فـَتَـَلقََّمـــُه تـََلقُّمـــاً: احلجـــر 

  .933أسَكُتُه عند اخلصام واللََّقُم بضتحتني الطريق الواضح

  .934السُّخُن بالضم احلارُّ ضد البارد َسُخن الشيُء واملاءُ  ُسخن:

‘‘ ربيبــة’’معىن الكلمتــني يقصد صاحب املخصص بالبيت السابق أن يوضح 

ايـــة’’و  ـــُه وتـََربَّ قـــال صـــاحب العـــني: َربَبـــُت الصـــِىبَّ أرُبُّـــ‘‘. ’’الدَّ ـــاًّ و َربَّيُت ـــُه ورَبتُّـــه, ه رَب بُت

 وَتربـَّتُّــُه, َوارتـََببتُــه: إذا أحَســنَت القيــام عليــه و َولِيَتــه حــىت يفــارق الطُّفولــة كــان ابنَــَك أو

اضـــنة, والرَّبِيـــب: ولـــُد امـــرأة الرجـــل, والرَّبِيبـــة: احل مل يكـــن, والصـــيب َمربُـــوب, ورَبِيـــب,

واألنثى رَبَيبة... قــال أبــو حــامت: الظِّئــرمن النســاء: الــيت َعَطَفــٌت علــى ولــد غريهــا. قــال 

اية: الظِّئر عريب فصيح   .935ابن جين: الدَّ

  

                                                 
  .2/558املقري الفيومي, املصباح املنري,  933
  .13/204ابن منظور, لسان العرب,  934
  .1/85ابن سيده, املخصص,  935
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  الوجه البالغي:

هــو  جنــد يف البيــت الســابق مــن الوجــه البالغــي اخلــرب, والغــرض مــن هــذا اخلــرب,

  أيضاً بني صدر البيت وعجزه.‘‘ الفصل’’ويوجد فيه ‘‘. فائدة اخلرب’’

ا َتَذمَ     ذكرجاَءت إليه طفلة تـَهَ  ُ   رفََأصَبحت َدايا

  936يادايتا أين األمري األكرب    

  حلُّ الكلمات الصعبة:

َعُه.  ــُه وشــجَّ ــَره: َحضَّ تَــَذمََّر: تَــَذمَّر: َزَمــَر األســُد َزمــراً: زَأََر. وفــالٌن: َغِضــَب. َذقـَ

  .937َالَم نَفَسُه على فاِئٍت. وَتغضََّب. وعليه: تَنكرَّ له وتـََوعَّده

  الوجه البالغي:
اإلنشـــــاء ’’كمـــــا يوجـــــد فيـــــه ‘‘ اخلـــــرب اإلبتـــــدائى’’يوجـــــد يف الشـــــهر الســـــابق 

  ‘‘.أين األمري األكرب’’واإلستفهام يف ‘‘ يادايتا’’يف ‘‘ النداء’’وهو ‘‘ الطليب

  938ومل تِلده أُمُّه ُمَقنـََّعا    ُمسبًعا إنَّ ِمتيماً مل يُراضع

                                                 
  تصفحت كتب اليت بني يديَّ, فلم أجد قائل هذا البيت. 936
  .1/315الوسيط, ابراهيم مصطفى وأمحد حسن الزيات وغريهم, املعجم  937
 .2/354الرجز للحجاج يف ديوانه,  938
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  حلُّ الكلمات الصعبة:
الُقنــوع بالضــمِّ: الســؤال والتَّــذلُُّل والرَِّضــى بالِقســِم ِضــدٌّ والِفعــُل: كمَنــَع. وَرُجــٌل  ُمَقنَّعــاً:

  .939ُمَقنٌَّع كُمَعظٍَّم: َعَليه بَيَضُة اَحلِديد. وتـََقنـََّعِت املرأة: لَِبَسِت الِقناع

ســَبع’’املخصــص بالبيــت الســابق لدَّاللــة علــى معــىن كلمــة  يــأيت صــاحب
ُ
‘‘ امل

َدفَّع إىل الظؤرة’’حيت يقول: 
ُ
َسع: امل

ُ
  .940‘‘قال ابن السكيت: امل

  الوجه البالغي:
مــن أضــرب اخلــرب, وهــذا يبــدو مــن ‘‘ اخلــرب الطلــيب’’يوجــد يف البيــت الســابق 

ألنـــــه يتضـــــمن مجلتـــــني ‘‘ الوصـــــل’’للتوكيـــــد. وباإلضـــــافة إىل ذلـــــك جنـــــد فيـــــه ‘‘ إنَّ ’’

وعمــال اجلملتــني متناســبان يف ‘‘ مل تَلــده’’و ‘‘ مل يُراِضــعٌ ’’ومهــا:  ,اً متحــدتني إنشــاء

  .    املعىن

           

  

  

  

                                                 
  .978-1/977الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  939
  .1/85ابن سيده, املخصص,  940
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  الغذاء السيء للولد        

ا ِقَرى َجَحٍن قَِتنيِ            .941ِبِدّر

  حلُّ الكلمات الصعبة:
رَُّة: اللََّنبُ, أو َكثَرتُه ِبِدرّتها:   .942الدِّ

يف احلــوض: مجعــه. الِقــَرى:  قـََرى يَقرى ِقرًى وَقراء الضيَف: أصنافه, وقِــرَى املــاءُ  ِقَرى:

  .943دَّم للضيفما يـُقَ 

قَــد ‘‘ ’’َجِحــن’’يــأيت ابــن ســيده بالبيــت الســابق استشــهاداً علــى معــىن كلمــة 

  .944‘‘ي اَجلَحانةُ َجِحَن َجَحناً و َأجَحنُتُه. قال أبوزيد: وه

  الوجه البالغي:
ألنَّ الكلمـــــات واملعـــــاين فيـــــه ‘‘ املســـــاواة’’يبـــــدو مـــــن العجـــــز البيـــــت, أن فيـــــه 

                متساوية.

  .945فأنَبَتها نَباتاً غَري َجحنٍ                

                                                 
م, 1968, داراملعــارف مبصــر, 1عز بيت مــن الــوافر, وهــو للشــماخ يف ديوانــه, بتحقيــق صــالح الــدين اهلــادي, طبــع 941
  .329ص

  .1/279الوسيط, إبراهيم مصطفى وغريه, املعجم  942
  .732-2/731نفس املرجع,  943
  .1/86ابن سيده, املخصص,  944
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وقــال ‘‘ جحــن’’يذكر ابن سيده العجز السابق استشهاداً علــى معــىن الكلمــة 

  .946‘‘اً: البطئ الشَّباب , والفعل واملعذر كالفعل واملصدرأبو عبيد: اَجلِحن أيض

  الوجه البالغي:

  ‘‘.اخلرب اإلبتدائى’’يبدو من العجز السابق, أن فيه 

  947َكفرِخ احلُباَرى رأُسه قد َتَصوَّعا    َعَث ُحمَثلٍ وأرِملٍة َتسَعى بَأش

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ــٍة: ــٌة. ومــن اجملــ أرِمَل اب واِحــُده َرمَل ــرأَُة: َصــارتالرَّمــُل: معــرِوٌف ِمــن الــرتُّ
َ
 از: أَرَمَلــِت امل

ـــٌة أصـــٌل يف النِّســـاِء وقيـــل: َخـــاصُّ ِِـــ ـــًة مـــن زوِجهـــاَ. قيـــل: إنَّ اَألرَمَل نَّ أو أكثَـــريٌّ أَرَمَل

ه تكِسَري اَألمساء لِقلَِّته ويُقــال و تاَجٌة أو ِمسكيَنٌة, واَجلمع: أَرَاِمُل وأرَاِمَلٌة َكسَّرُ ِفيِهنَّ: حمُ 

  .948ري الذي ال يقدر على شيء من َرجٍل أو امرأٍة: أَرَمَلٌة واَألراجُل: املَساِكنيُ للفق

                                                                                                                                            
  .391ص‘‘, عجز بيت من الوافر, وهو لنمري بن تولب يف ديوانه, ضمن وشعراء إسالميون 945
  .1/86ابن سيده, املخصص,  946
ــذيب 4/5؛ ولســان العــرب, 113البيــت مــن الطويــل, وهــو لتمــيم بــن نــويرة يف ديوانــه, ص 947 ؛ 15/123اللغــة, ؛ و

؛ واملعــــاين الكبــــري, 1180؛ وشــــرح اختيــــارات املفصــــل, ص752؛ ومجهــــرة أشــــعار العــــرب, ص10/21تــــاج العــــروس, 
 ‘‘.رأسه’’بدالً من ‘‘ ريشه’’.وفيه 529ص

  .7121, 1/7118الزبيدي, تاج العروس,  948
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التمــر وكــل ذي قشــارة إذا  و احلُثَاَلُة بالضم ما يسقط من قشر الشــعري واألرز ُمحَثٍل:

  .  949السيء الغذاء نقي. وحثالة الدهن ثفله فكأنه الردئ من كلِّ شي, واحملثل:

اءهم مــن نَــواِحيهم, قرانَه والراعــي مــا شــيته يُصــوُع: جــصوع: َصاَع التُّسجاُع أَ  تَصوّع:

ويف بعـــــض العبـــــارة: حـــــاَزهم مـــــن نَـــــواحيهم. وَتَصـــــوََّع الَقـــــوُم َتصـــــوُّعاً: َتفرَُّقوا.وَتَصـــــوَّع 

  .950الشعر: تـََفرَّق

قــــال أبوعبيــــد: ’’ ‘‘.املثــــل’’يــــأيت ابــــن ســــيده بالبيــــت الســــابق لتوضــــيح كلمــــة 

ـــيِّيء الغـــذاء, واحلَثـــُل: ُســـوُء الِغـــذاِء والرََّضـــاِع, وقـــد َحِثـــَل َحـــَثًال, واحلِثـــُل:  ُحثـــُل: السَّ
امل

حَثلُ 
ُ
  .951امل

  الوجه البالغي:
فائـــدة ’’وكـــذلك ‘‘, اخلـــرب اإلبتـــدائي’’الوجـــه البالغـــي يف البيـــت الســـابق هـــو 

‘‘ الفصـــل’’واملعـــاين قليلـــة و  الكلمـــات كثـــرية ألن‘‘ اإلطنـــاب’’ويوجـــد فيـــه ‘‘. رباخلـــ

  أيضاً موجود بني صدر البيت وعجزه.

  
  952ُمَقرَقِمَني و َعُجوزًا مشَلَقا    أشُكو إىل اِهللا ِعياًال َدرَدقاً 

                                                 
  .1/167الرازي, خمتار الصحاح,  949
  .8/214ابن منظور, لسان العرب,  950
  .1/86املخصص, ابن سيده,  951
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

  .953والدَّرَدق: األطفال وِصغار اإلبل وغريها, وِمكياٌل لِلشَّراب َدردقاً:

. وقُــرِقَم الَقرَقَمُة ثباُب كتاٍن ب ُمقرقمين: َقرَقم البطــيء الشــباب الــذي ال َيِشــبُّ
ُ
يض وامل

  .954الصيب إذا أِسيَء ِغذاؤه

ــا هــي َمسَلــق,  شــملقا: ــمَلُق: الســيئة اخللــق, وقيــل: هــي العجــوز اهلَرِمــة. وقيــل: إمنَّ الشَّ

  .955وإن أباعبيد صحَّفه

ــه: ‘‘, ’’َقــرقم’’يقصــد ابــن ســيده بالبيــت الســابق أن يُّضِّــح معــىن كلمــة  َقرَقمُت

َقرَقُم 
ُ
قَّةُ الَبِطىُء الشَّباِب. قال أبو عليَأَسأتُه. قال أبوعبيد: امل   .956‘‘: الَقرَقَمُة الدِّ

  

  

  

                                                                                                                                            
ــــــذيب اللغــــــة, 12/477, 10/187الرجــــــز بالنســــــبة يف لســــــان العــــــرب,  952 ؛ تــــــاج العــــــروس, 419, 9/141؛ و
2/281 ,467. 

  .1/1139الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  953
  .12/477ابن منظور, لسان العرب,  954
  .10/187نفس املرجع,  955
  .1/87ابن سيده, املخصص,  956
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  الوجه البالغي:

 بــنيالوصــل يوجــد ’’و ‘‘, اخلــرب اإلبتــدائي’’يظهر مــن البيــت الســابق, أنَّ فيــه 

  ا.ُمقرَقمِنيَ وَعُجوزا مشلقَ ’’

  أسماء ولد الرجل في الشباب والكبر

  957أَفَلَح َمن كاَن له رِبِعيُّون     إنَّ َبِىنَّ ِصبيٌة َصيفيُّون   

  حلُّ الكلمات الصعبة:

الصَّيف: القيُظ أو بعد الرَّبيع واجلمــع: أصــياٌف. رُجــٌل مصــياٌف: َال يـَتَــزوَّج  صيفيون:

حـــــىتَّ َيشــــــَمَط. وأَرٌض ِمصــــــياٌف: ُمســـــتأِخَرُة النَّبــــــاِت. وَأَصــــــاَف الرَُّجـــــُل: ُولِــــــَد علــــــى 

  .958الِكَرب 

أربَــــــَع و ’’ملعــــــىن الكلمتــــــني:  يــــــذكر ابــــــن ســــــيده البيــــــت الســــــابق استشــــــهاداً 

ُده رِبعيُّـــون وقـــال يـــد: أربـــع الرجـــُل ُولِـــَد لـــه يف الشـــباب, وَولَـــقـــال أبـــو عب‘‘. ’’افأصـــ

  .959َف الرجُل: ُوِلَد له بعَد الِكَربِ, وَولُده َصيفيُّونأبوزيد: َأَصا

                                                 
ــذيب اللغــة,  الرجــز لســعد بــن مالــك بــن 957 بــدالً مــن ‘‘ غملــة’’؛ وفيــه 317؛ ومجهــرة اللغــة, ص2/371ضــيعة يف 
 ‘‘.صبية’’

  .1/1072الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  958
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  الوجه البالغي:

‘‘ إن’’مـــن أضـــرب اخلـــرب, ألن فيـــه ‘‘ اخلـــرب الطلـــيب’’يف صـــدر البيـــت الســـاق 

       اإلبتدائى.للتوكيد. وأما عجز البيت فهو حيتوي على اخلرب 

  .960ِعجَزَة َشيَخِني ُيَسمَّى َمعَبَدا              

  حلُّ الكلمات الصعبة:

الِعجَزُة بالكسر: آخــُر ولــُد الرَّجــل. يُقــال: فــالن ِعجــزُة َولَــِد أَبـََويــه أي آخــُرهم  ِعجزُة:

وكــذلك ِكــربَُة َولَــد أبويــه. واملــذّكر واملؤنــث يف ذلــك ســواء ويقــال: ُولِــَد ِلِعجــَزٍة أي بعــد 

  .961ما َكِربَ أَبواه

ول صــاحب و يقــ‘‘ الِعجــَزةُ ’’يــأيت ابــن ســيده بالبيــت الســابق استشــهاداً ملعــىن كلمــة 

العـــني: الِعجـــَزُة, وابـــُن الِعجـــَزِة: آِخـــُر َولـــِد الشـــيخ, وقـــد قَـــدَّمُت أنـــه آِخـــر ولـــِد الرُجـــِل 

  .962‘‘ويقال: ُوِلَد لِعجَزةِ 

  الوجه البالغي:
                                                                                                                                            

  .1/88ابن سيده, املخصص,  959
  ؛ وصدره: واسَتبَصَرت ِيف اَحليِّ أحوى أمردا.1/216؛ وكتاب العني, 4/233الرجز بالنسبة يف مقاييس اللغة,  960
  .1/3753الزبيدي, تاج العروس,  961
  .1/88ابن سيده, املخصص,  962
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  ‘‘.فائدة اخلرب’’يوجد يف العجز السابق هو اخلرب, والغرض من إلقاءه, هو 

  لكبرأسنان األوالد وتسميتها من مبدأ الصغر إلى منتهى ا

  963اما إن َعدا أصَغُرهم أن زَّك    اُصبَـيًَّة على الدَُّخاِن ُرمكَ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

َذونَُة اليت تـُتََّخُذ لِنَّسِل َعــِن اللَّيــث. والرََّمكــُة: الرَُّجــُل الربِ  الرََّمَكُة ُحمرَّكًة: الَفَرس و رُمكا:

يف َســواِد وقيــل: هــي ُدون الُوَرقــِة.  الضــعيف. والرُّمَكــُة بالضــم: لــوُن الرِّمــاِد وهــي ُورَقــةٌ 

  .964وقيل: الرُّمَكُة يف ألواِن اإلِبِل: ُحضَرُة ُخياِلطَُها َسواٌد عن ُكراع

ــا: ــا وزَكــىَّ نفســه أيضــاً مــدحها  زَكــاُة املــال معروفــة و زُكَّ زَكــىَّ مالــه َتزِكيــًة أدى عنــه زكا

ــاه أيضــاً َأخــذ زكاتــه و أي منــا وغــالم  كــاًء بــالفتح واملــدزكــا الــزرع َز  تزَكــىَّ تصــدق و وزَكَّ

  .965زكيٌّ أي زاٍك وقد زََكا من باب َمسَا وزَكاًء أيضاً 

يقــول ‘‘. ’’ُصــبيَّةً ’’يــأيت ابــن ســيده بالبيــت الســابق استشــهاداً لتوضــيح كلمــة 

ثابـــت: يكـــون صـــَبياًّ مـــادام َرِضـــيعاً. يقـــول ابـــن دريـــد: صـــيبٌّ وِصـــبياٌن وُصـــبواٌن وهـــذه 

                                                 
؛ واملقتضــــب, 3/486؛ وبالنســــبة يف الكتــــاب, 4/536؛ واملقاصــــد النحويــــة, 120الرجــــز لرؤبــــة يف ديوانــــه, ص 963
2/212.  

  .1/6707الزبيدي, تاج العروس,  964
  .1/280الرازي, خمتار الصحاح,  965
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ت: صِبيٌة وَصبوٌة. يقــول ســيبوية: وممَّــا ُحقِّــَر علــى غــري بنــاِء أضعفها. يقول ابن السكي

ــًة ُجيَمــُع بــه َفِعيــٌل  ــروا أصــِبية, وذلــك أن أفِعَل ِه قــوهلم يف صــبيٍة ُأَصــيِبَبٌة كــأَنـَُّهم ُحقِّ ُمكــربَّ

 يٍل, فإذا َمسَّيَت بــه امــرأًة أو رجــًال َحقَّرتَــهُ اءوا به على بناِء قد يكوُن ِلَفعِ فلما َحقَّروا ج

  .966على القياس, ومن العرب من جييُء به على القياس فيقوُل ُصبَـيَّةٌ 

  الوجه البالغي:

والغــرض مــن ‘‘ اخلــرب’’الوجــه البالغــي يف البيــت الســابق هــو أنــه حيتــوي علــى 

  بني صدر البيت وعجزه.‘‘ الفصل’’ويوجد ‘‘. فائدة اخلرب’’إلقاءه هو 

  967يناُكم وقد شجِيف َحلقِ     د ُسِبيَناال تُنِكروا الَقتَل وقَ 

  حلٌّ الكلمات الصعبة:

َحلـــق مـــن بـــاب ضـــرب, واحلَلـــُق ِمـــن احليـــوان مجعـــه: ُحلُـــوق. احلُلُقـــوُم: هـــو  َحلِقكـــم:

احلَلُق وميمه زائدة, ,اجلمع: َحالِقيَم بالياء وحذفها ختفيف. يقــول الزجــاج: احلُلُقــوم: 

                                                 
  .1/89ابن سيده, املخصص,  966
 .1/212املسيب بن زيد يف شرح أبيات سيبويه,  الرجز 967
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الشــراب. بعــد الفــم وهــو موضــع الــنفس وفيــه شــعب تتشــعب منــه وهــو جمــرى الطعــام و 

  .968وَحلَقُة القوم الذين جيتمعون مستديرين واحلَلَقُة السالح كله

ــــَجُن اهلـَـــمِّ واحلُــــزن واجلمــــع أشــــجان وُشــــُجون شــــِجن بالكســــر شــــَجناً و  َشــــِجيَنا: الشَّ

  .969و شاِجٌن وَشُجَن وأشَجَنُه أحزنَههُشُجوناً ف

املراحــــل. يــــأيت ابــــن ســــيده بالبيــــت الســــابق لتوضــــيح أمســــاء الَولــــد يف خمتلــــف 

يقول صاحب العني: الصَّديغ الصّيب لســبعة أيــاٍم مســى بــذلك ألنــه اليشــتّد ُصــدغاه ’’

ولـــوُد: ُحلِـــَق رأســـه, وُذبِـــح عليـــه لســـبعة أيـــاٍم. و يقـــول 
َ
إال هلـــذه العِـــدَّة, ويقـــال ُســـِبَع امل

ل األصمعي: هو أول ما يولد صيبٌّ, ُمثَّ ِطفٌل وَال أدرِي مــا وقتُــه أي إىل أيِّ وقــٍت يقــا

  .970له ذلك. يقول أبو حامت: إمنا ذلك ألنه يف القرآن

  الوجه البالغي:

و هـــذا النهـــي يف ‘‘ اإلنشـــاء الطلـــيب’’حيتـــوى البيـــت الســـابق علـــى النهـــي مـــن 

أيضــاً يوجــد يف ‘‘ اخلرب الطلــيب’’يوجد فيه. و ‘‘ الوصل’’وهكذا ‘‘ ال تنكرو’’قوله: 

  يف موضعني.‘‘ قد’’صدر البيت وعجزه, مما يظهر من 

                                                 
  .1/46املقري الفيومي, املصباح املنري,  968
  .31/232ابن منظور, لسان العرب,  969
  .1/89ابن سيده, املخصص,  970
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  .971َقد َغضَّ أعناقهم ِجلُد اَجلواِميسِ            

  حلُّ الكلمات الصعبة:
: وِعَضاضــاً: َمَســكُتُه. ويف بعــض النســخ: أمَســكُتُه ‘‘ َعضًّــا’’وَعِضضــُت عليــه  َعــضَّ

ـــــا أو ‘‘ بأســـــناين’’ بِلَســـــاين. واألمـــــر منـــــه َعـــــضَّ واعُضـــــض. َغِضضـــــُت ’’وشـــــَددتُه ِ

  .972وَلزِقُت به‘‘ هُ َلزِمتُ ’’ِبصاحيب عضيضاً وعًضا: ’’

  الوجه البالغي:

                       ‘‘.قد’’ويدل عليه حرف ‘‘ اخلرب الطليب’’السابق يتضمن  عجز   

  .973واُلوا ِيف بعض َبطِنُكم َتِعفُّ كُ                 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ـــوا: ـــلُّ وال حيمـــلُ  َتِعفُّ ـــا ال حيَِ ـــًة, وَعَفافـــاً: َكـــفَّ عمَّ , ِعفَّ مـــن قـــول أو فعـــل. فهـــو  َعـــفَّ

, وَعفِ   يــــٌف واجلمــــع: أِعفَّــــٌة, وأَِعفَّــــاء. ويقــــال: هــــم أِعفَّــــة الفقــــِر: إذا افتقـــــروا الَعــــفٌّ

  .974يسألون. وهي َعفَّة, وعفيفة
                                                 

  ؛ وصدره: ندعوك تيم وتيم يف قرى َسبأ.130عجزبيت من البسيط, وهو جبزرير يف ديوانه, ص 971
  .1/4672الزبيدي, تاج العروس,  972
جــت البيطــار,  973 صدر بيت من الوافر, وهو بالنسبة يف أسرار العربية, عبدالرمحن بن حممــد األنبــاري, بتحقيــق حممــد 

, وعجــزه: فــإنَّ زمــانُكم 2/87؛ واحملتســب, 1/210؛ والكتــاب, 223م, ص1857, 1اجملمــع العــرىب, بدمشــق, طبــع
  زمن مخَيُص.
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  الوجه البالغي:
ويــدل عليــه صــيغة ‘‘, اإلنشــاء الطلــيب’’الوجه البالغي يف الصــدر املــذكور هــو 

  ‘‘.كلوا’’األمر أي 

  975ُصهٍب قليالِت الُقراِد الالَّزِق    على أياِنقِ  َلَقد تـََعلَّلتُ 

  حل الكلمات الصعبة:
التقريــُد اخلــداع وقـَــرََّد بعــريه َتقرِيــداً نــزع و  الُقــراُد بالضــم واحــد الِقــرَداِن بالكســر القــراُد:

  .976ِقرداَنَُه والِقرُد معروف ومجعه قُرودٌ 

مزة فيقــال: أَلَزقتُــُه وَلزَّقتُــُه تَلزِيقــاً. فعلتــه لَِزَق به الشيء يَلَزُق لُُزوقاً ويتعــدى بــاهل زُق:الالَّ 

  .977من غري إحكام وال إتقان فهو ُمَلزٌَّق أي غري وثيق

ويقــول: الُقــراد ‘‘ الُقــراد’’ســابق, لتوضــيح معــىن كلمــة أتى ابن ســيده بالبيــت ال

ك زيــد: وكــذل يُراد به الكثرُة الحمالة.؟ غري واحــد امــرأة ُمطِفــٌل: ذاُت ِطفــٍل. يقــول أبــو

ــاة والــوِحش. يقــول صــاحب العــني: وكــذلك هــي مــن الَبقــَر يقــول أبــو حــامت:  ِمــن الشَّ

َعمُل تاجلمع: َمطَاِفُل و َمطَاِفيُل. يقول ســيبويه: شــبهوه مبفعــال. يقــول أبــو علــي: وُيســ

                                                                                                                                            
  .2/611ابراهيم مصطفى وغريه, املعجم الوسيط,  974
 .9/26؛ وتاج العروس, 3/348الرجز بالنسبة يف لسان العرب,  975

  .1/560الرازي, ختار الصحاح,  976
  .2/552املقري الفيومي, املصباح املنري,  977
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الطِّفـــــُل ِيف كـــــلِّ َمـــــا َتشـــــعََّب مـــــن ُمعظـــــِم الشـــــيء ومـــــا َدقَّ مـــــن أجـــــزاء الشـــــيء فهـــــو 

  .978ِطفلٌ 

  الوجه البالغي:
مــن أضــرب اخلــرب, ويــدلُّ عليــه  ‘‘ اخلــري اإلنكــاري’’حيتوي البيت الســابق علــى 

  ‘‘.لَقد’’كلمة 

  979َكما َضمَّ أَزرار الَقِميِص الَبناِئقُ     بِّهاُضمُّ إَىلَّ اللَّيُل أطَفاَل حُ يَ 

يقــول أبــوعلي: ‘‘. ’’ِطفــلٌ ’’يــأيت ابــن ســيده بالبيــت الســابق استشــهاداً ملعــىن 

فهــو َدقَّ مــن أجــزاء الشــيء  لِّ ما َتشعََّب من ُمِعظــم الشــيِء ومــايستعمل الطِّفُل يف ك

  .980بو عبيد: َصيبٌّ ِطفٌل. يقول ابن دريد: الطََّفالُة والطُُّفولةُ ِطفٌل. يقول أ

  الوجه البالغي:
ألنَّ الكلمـــــات كثـــــرية ‘‘ اإلطنـــــاب’’الوجـــــه البالغـــــي يف البيـــــت الســـــابق هـــــو 

   .لبيت وعجزه موجودٌ بني صدر ا‘‘ الفصل’’واملعاين قليلة. و

          

                                                 
  .1/90ابن سيده, املخصص,  978
؛ 2/101؛ وتــــاج العــــروس, 10/27؛ ولســــان العــــرب, 160البيــــت مــــن الطويــــل, وهــــو لقيــــيس بــــن معــــاذ يف ديوانــــه, ص 979

ذيب اللغة, 11/403يف لسان العرب,  وبالنسبة   .1/306؛ ومقاييس اللغة, 1/88؛ وكتاب اجليم, 9/200؛ و
  .91-1/90ابن سيده, املخصص,  980
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  .981طََلى الرَّماِد اسُرتِئَم الطَِّليُّ              

  حلُّ الكلمات الصعبة:
داً. َرئِــَم اجلُــرُح رَأمــاً: رَأََم اإلناَء. رَأماً: َألََمُه وأصلحه. واحلبَل: فـَتَـَلُه فَــتًال شــِدي اسُترِئم:

ورَأماناً ورِئماناً: َأَحبَّته وعطفت عليه وَلزَِمته, فهــي مَّ والَتَأَم. واألنثى َولَدها, رَأماً, انض

  .982َرُءومٌ  رَائمٌة, وراِئٌم و

ويقـــول: ‘‘ الطَّلِـــىَ ’’يقصـــد ابـــن ســـيده بـــالرجز الســـابق أن يَوضِّـــح معـــىن كلمـــة 

قال صاحب العــني: الطَّلَــى: الَولــُد الصــغُري مــن كــلِّ شــيء, حــىت َشــبََّه العَجــاُج َرمــاَد ’’

وِقِد َبني 
َ
األَثاِيفِّ بالطَِّلَى بني أُمَّهاته. قال ابن دريد: هو الطَّلُو واجلمــع طُلِــيٌّ وطُليَــان امل

  .983وِطلتاٌن وَأطَالٌء وِطلَوانٌ 

  الوجه البالغي:

والغرض مــن إلقــاءه, هــو فائــدة ‘‘, اخلرب’’الوجه البالغي يف الرجز السابق هو 

  اخلرب, ألنه يفيد املخاطب عن اخلرب ما كان جيهله.

  

                                                 
ذيب اللغة, 7/452؛ وكتاب العني, 1/485الرجز للحاج يف ديوانه,  981   .14/20؛ و
  .1/320ابراهيم مصطفى وغريه, املعجم الوسيط,  982
  .1/19ابن سيده, املخصص,  983
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ا مل َحتِلمَّ     َفطَردنـَُهم ينَـُهم َحلَى الَعَصاحلََ  ُ   984إىل سنٍة ِجرذا

  حلُّ الكلمات الصعبة:

َقِن واجلمـــع: حلِـــًى وُحلِـــًى والنِّســـَبُة ِحلَـــِويٌّ. ُة بالكســـر: َشـــَعُر اخلَـــدَّين والـــذاللِّحَيـــ َلحـــَي:

مهـــا حليـــاِن وثالثـــة أٍحل وَرُجـــٌل َأحلَـــى وحليـــاِينٌّ: َطويُلهـــا أو عظيمهـــا. واللَّحـــُى: َمنِبُتهـــا. و 

  .985والكثري ِحلُيٌّ 

رآه يف النــوم. واحللــم  احللم بالضم وبضمتني الرؤيا. حلم عنه: رأى له رؤيا أو َتحلَِّم:

  .986سم احللم كعنق:اجلماع يف النوم واالبالضم واالحتالم 

ويقـــول: ‘‘ حلـــم’’يـــذكر ابـــن ســـيده البيـــت الســـابق للدَّاللـــة علـــى معـــىن كلمـــة 

فــإذا منــى شــيئاً وظهــر َمسنُــه قيــل: َتَضــبََّب, وَحتَلَّــَم. وهكــذا قولــه: ويــروى قــال ثابــت: ’’

ـــا. قـــال ثابـــت: اغتـــاَل الغـــالُم مثـــل َحتلَّـــم, ومنـــه  ُ َحلَـــونـَُهم. قـــال أبوعبيـــد: ويـــروى ِقردا

  .987َساِعٌد َغيٌل ُممَتِلئٌ 

                                                 
ــذيب 10/242؛ 12/147؛ ولســان العــرب, 119البيت من الطويــل, وهــو ألوس بــن حجــر يف ديوانــه, ص 984 ؛ و

؛ 5/240, 2/93؛ ومقــــــاييس اللغــــــة, 2/94؛ وجممــــــل اللغــــــة, 975, 566؛ ومجهــــــرة اللغــــــة, ص5/108الللغــــــة, 
 .569وبالنسبة يف مجهرة اللغة, ص

  .1/714الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  985
  .1/7675الزبيدي, تاج العروس,  986
  .1/91ابن سيده, املخصص,  987
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  الوجه البالغي:

اء هــذا اخلــرب والغــرض مــن إلقــ‘‘, اخلــرب اإلبتــدائى’’البيــت الســابق حيتــوي علــى 

  ‘‘.فائدة اخلرب’’هو 

  988ِطيملفَ َوشاً َفوق اوآَخر َجح    َلداً وابَين ُحراقٍ قـََتلَنا خمَ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

اَجلحــــُش ولــــد احلمــــار ومجعــــه ِجَحــــاٌش بالكســــر وِجحَشــــاٌن بــــوزن غلمــــان  َجُحوشــــاً:

واألنثـــى َجحَشـــٌة. ويقـــال للرجـــل إذا كـــان ليســـتبد برأيـــه ُجَحـــيٌش وحـــده وعيـــري وحـــده 

  .989وهو ذم

َفَطمـــِت املرضـــع الرضـــيع َفطمـــاً ِمـــن بـــاب ضـــرب فصـــلته عـــن الرضـــاع فهـــي  الَفِطـــيُم:

  .990فَاِطَمُة والصغري َفِطيمُ 

‘‘ َجحــَوشٌ ’’ده البيت السابق استشهاداً لتوضيح معىن الكملة يعرض ابن سي

قــــال ثابــــت: فــــإذا ارتفــــع عــــن الَفِطــــيم فهــــو: َجحــــَوٌش. قــــال أبوزيــــد: هــــو ’’ويقــــول: 
                                                 

ـــــلمى يف شـــــرح أشـــــعار اهلـــــذليني, ص 988 ـــــاج العـــــروس, 678البيـــــت مـــــن الـــــوافر, وهـــــو للمعـــــرتض السُّ ؛ 17/96؛ و ت
؛ 438؛ ومجهــــرة اللغــــة, ص6/270؛ وبالنســــبة يف لســــان العــــرب, 241وللمعــــرتض الظفــــري يف أســــاس البالغــــة, ص

 .1/427مقاييس اللغة, ؛ و 1/406وجممل اللغة, 

  .1/119الرازي, خمتار الصحاح,  989
  .2/477املقري الفيومي, املصباح املنري,  990
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السمُني, واَجلحــُش: الصــيبُّ يف بعــض اللغــات, وقــد اجَحنَشــَش: قــارَب االحــِتالَم, ومل 

  .991يل: إذا َعُظَم َبطُنهَحيتِلم وقيل: إذا احتَـَلَم وقيل: إذا ُشكَّ فيه وق

  الوجه البالغي:

ويــدلُّ علــى ذلــك وجــود واو ‘‘, الوصــل’’الوجه البالغي يف البيت السابق هو 

  العطف بعد صدر البيت.

  ا992اَ َلُدن أن تـََفقَّع َجيُرُّ املخازي ُمذ    رزدَق مل يَزلَبين مالٍك إنَّ الف

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ـــَع بـــه َتِفقيعـــاً هـــو يفَ الَفقـــُع: َضـــرٌب ِمـــن الَكمـــَأة تفقَّعـــاً: ـــُع ِمبفَقـــاٍع إذا كـــان . وقـــد فـَقَّ قَّ

  .993شِديَد الضُّراِط. وتـََفقََّع الُغالم: تـََرعرَعَ 

‘‘, َتفقَّــع’’يــأيت ابــن ســيده بالبيــت الســابق ممَّــا يــدلُّ علــى توضــيح معــىن كلمــة 

تَ ’’ويقول: 
ُ
  .994‘‘حرُِّك وقد َتفقَّعَ قال صاحب العني: الَفاِقُع: الغالم امل

  الوجه البالغي:
                                                 

  .1/93ابن سيده, املخصص,  991
  .21/512؛ وتاج العروس, 8/256؛ ولسان العرب, 903البيت من الطويل, وهو جلرير يف ديوانه, ص 992
  .5450-1/5448الزبيدي, تاج العروس,  993
  .1/93املخصص, ابن سيده,  994
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مــن أضــرب اخلــرب, وهــذا ‘‘ اخلرب الطلــيب’’الوجه البالغي يف البيت السابق هو 

  للتوكيد, ألن املخاطب كان مرتدداً يف اخلرب.‘‘ إنَّ ’’يدل عليه حرف 

َصدَّرا    َمل يَبعثُوا َشيًخا وَال َحَزوَّراَ 
ُ
  995بِالَفأِس إالَّ األرَقَب امل

  الكلمات الصعبة:حلُّ 

  .996الَفاُس مهموزاً واحد الُفُؤوس وفأُس اللجام احلديدة القائمة يف احلنك الفأُس:

أرقـُبُــُه مــن بــاب قتــل حفظتــه فأنــا َرِقيــٌب ورقَبتُــُه وَترقَّبتُــُه والرِّقَبــُة بالكســر اســم  األرقَــَب:

زان رســــول مــــن شــــيوخ  منــــه انتظرتــــه فأنــــا َرِقيــــٌب أيضــــاً واجلمــــع: الرُّقـَبَــــاُء و الرَّقُــــوُب و

كســب لــه مســي بــذلك ألنــه يَرتِقــُب معروفــاً  الواألرامــل الــذي ال يســتطيع الكســب و 

  .997له ولد وصلة والرَُّقوُب أيضاً الذي ال

َصــَدَر اَألمــُر. َصــدراً, ُصــُدوراً: وقَــَع وتـََقــرَّر. َصــدَّر الَفــرُس: َســَبَق غــريه مــن  الُمَصــدَّرا:

ُر: يُقــال: َرُجــٌل اخليــل وَصــدَّر فالنــاً: َرَجَعــُه و  َصــدَّ
ُ
َمــُه. وَأجَلَســُه يف َصــدِر اجملِلــس. امل َقدَّ

ٌر: قِوٌي الصدر شديده   .998ُمَصدَّ

                                                 
 ‘‘.مل’’بدًال من ‘‘ لن’’؛ وفيه 11/7؛ وتاج العروس, 4/186الرجز بالنسبة يف لسان العرب,  995

  .1/517الرازي, خمتار الصحاح,  996
  .1/234املقري الفيومي, املصباح املنري,  997
  .510, 1/509إبراهيم مصطفى وغريه, املعجم الوسيط,  998
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قــال ’’ويقــول: ‘‘ َحزوَّرَ ’’يأيت ابن سيده بالبيت السابق استشهاداً ملعىن كلمة 

وهــــي  ثابــــت: فــــإذا قَــــِوَى وَخــــَدَم: فهــــو َحــــزوٌَّر. وقــــال: واحلَــــزوَُّر َمــــأُخوٌذ ِمــــن احلَــــزَورِة:

مَتِلـــىُء َشـــباباً. وقيـــل: هـــو َحـــَزوُر ِمـــن َعشـــٍر إىل 
ُ
اُألكيمـــُة الصـــغرية. وقيـــل: احلَـــزوَُّر: امل

  .999‘‘َمخَس َعشَرةَ 

  الوجه البالغي:

ألنــــه حيتــــوي علــــى النفــــي ‘‘ القصــــر’’الوجــــه البالغــــي يف البيــــت الســــابق هــــو 

  ‘‘.األرقب’’واإلستشناء. واملقصور عليه هو 

 1000َكَلوِن الصِّرف ُعلَّ بِه اَألِدمي    ولكنُكَميُت َغري حمُلَفٍة 

  

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ــُة ُحمِلفــٌة: إذا ُشــكَّ ِيف ِمسِِنهــا حــىتَّ يَــدُعَو ذلــك إىل احللــف األزهــري ناقــة  مُحلفــٍة: ناَق

  .1001َسناِمها َشحم أم ال السَّنام اليُدرى أ يفحمِلفُة 

                                                 
  .1/93ابن سيده, املخصص,  999

ــــذيب 9/55, 4/560؛ 3/289؛ 2/81مــــن الــــوافر, وهــــو للكلحبــــة الريبــــوعي يف لســــان العــــرب, البيــــت  1000 ؛ و
؛ 24/18؛ 23/164, 13/16, 8/370, 5/67؛ وتــــــاج العـــــــروس, 409؛ ومجهــــــرة اللغــــــة, ص1/102اللغــــــة, 

 .3/344, 98, 2/78وبالنسبة يف مقاييس اللغة, 
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  .1002الصِّرف بالكسر: ِصبٌغ أَمحُر و اخلَاِلُص من اخلمر وغريها الصِّرف:

ُعلَّ وَعَللَّ: شــرب ثانيــة أو تباعــاً. ُعــلَّ اإلنســاُن ِعلَّــًة: مــرض. فهــو معلــول. َأَعــلَّ  ُعلَّ:

  .1003الَقوُم: شربت إبُلهم الَعَلَل. والرجَل و حنوه: سقاه ثانيًة, أو تباعاً 

ويقــول: ‘‘ ُحمِلــفُ ’’اللــة علــى معــىن كلمــة يــأيت ابــن ســيده بالبيــت الســابق للدَّ 

قال ثابت: فإذا ُشكَّ ِيف احتالمه: قيل أحَلَف. قــال أبــو عبيــد: وُكــلُّ شــيٍء ُخمتلِــٍف ’’

ما َكوكباِن َيطُلعاِن قَبَل ُســَهيٍل  َّ فهو ُحمِلٌف. ومنه قيل: َحَضار والوزُن ُحمِلَفان وذلك أ

ُســَهيل فَيحلِــُف الواحــد أنــه ُســَهيل وَحيلِــُف اآلخــر  فَيُظنُّ النَّاُس بُكــلِّ واحــٍد منهمــا أنــه

 .1004أنَّه ليس به

  

  الوجه البالغي:

ألن فيــه طريقــة القصــر ‘‘ القصــر’’ يوَجُد يف البيت الســابق مــن الوجــه البالغــي

  ‘‘.كَلوِن الصِّرف’’واملقصور عليه هو ‘‘ لكن’’عطف حبرف ال

                                                                                                                                            
  .9/53ابن منظور, لسان العرب,  1001
  .1/1069اموس احمليط, الفريوز آبادي, الق 1002
  .2/323إبراهيم مصطفى وغريه, املعجم الوسيط,  1003
  .1/95ابن سيده, املخصص,  1004
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  1005نَفاِطُري الشََّبابَقِدمياً ال     نـََفاِطُري اجلنون ِبَوجِه َسلَمى

قـــال أبـــو ‘‘ ’’نفـــاطريُ ’’يـــذكر ابـــن ســـيده البيـــت الســـابق لتوضـــيح معـــىن كلمـــة 

ُر الــذي يَبــُدو بوجهــه وقال صاحب العني: إذا َظَهــر الَبثــحنيفة: ُغالٌم حاِنٌط: ُمدرٌِك. 

 والبعَد مــا َحيــَتِلُم. وقيــل: َخــرَج بوجهــه تـََفــاِطُري. قــال أبــو علــي: نَفــاِطُري بــالنون. قــال: 

واحـــد للنَّفـــاِطري, وكـــذلك التَّفـــاِطري فـــيمن رواهـــا بالتـــاء ال واحـــد هلـــا, وال نظـــري هلـــا إالَّ 

ثالثُة أحرٍف يف عدم الواحد مما جاء على بنائهــا َتعاِشــيُب األرِض, وَتعاجيــب الــدَّهِر 

 .1006وتَباشري الصَّباح

 

 

  

  الوجه البالغي:

‘‘ ال’’هــو العطــف ب  هنــا السابق حيتوي على القصر. وطريقــة القصــر البيت

  ‘‘.نَفاطري اجلنون’’واملقصور عليه هو: ‘‘ ال’’على  ويكون املقصور عليه مقدماً 

                                                 
. 13/330, 10/190؛ وتــــاج العــــروس, 5/56, 4/63البيــــت مــــن الــــوافر, وهــــو بالنســــبة يف لســــان العــــرب,  1005
 ‘‘.نفاطري’’بدالً من ‘‘ تفاطري’’وفيه: 

  .96-1/95ابن سيده, املخصص,  1006
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  1007َلُقلُت بَِنفِسَي النََّشأُ الصِّغار    وَلوَال أن يُّقاَل َصبا ُنَصيبٌ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

َرواِينُّ عبــُد بــين كعــب ُنَصيٌب كزَُبٍري: شاعٌر وهوا ألس ُنصيب:
ن َضــمَرَة وكــان لــه بــَوُد امل

َثلُ  بناٌت ُضِرب
َ
  .1008ِِنَّ امل

ل: ويقــــو ‘‘, النَّشــــأُ ’’يـــأيت ابــــن ســـيده بالبيــــت الســــابق اسشـــتهاداً ملعــــىن كلمـــة 

ح’’
ُ
َتِلم نَاِشيٌء, وَجاريٌة, نَاشىٌء ونَاشَئٌة, وُهم الــنََّشُء. قــال قال ثابت: مثَّ هو بعد امل

ني: َنشــَأُت َمنشــَأًة و َنَشــَأًة, والــنَّشُء: أبوزيــد: أنشــأُ َنشــًأ: َشــَببُت. قــال صــاحب العــ

  .1009األحداث

  الوجه البالغي:

مـــن أضـــرب اخلـــرب, ألنَّ املخاطـــب ‘‘ اخلـــرب الطلـــيب’’يوجـــد يف البيـــت الســـابق 

  البيت وعجزه. بني صدر‘‘ الفصل’’دد فيه, وفيه مرت 

  1010إىل أهِل بيٍت من مقامِة َأهَوَدا        وأَين رَُكيٌب واضُعون رَِحَلُهم   

                                                 
 .1/974تاج العروس,  الزبيدي, 1007

  .1/96ابن سيده, املخصص,  1008
 .1/96ابن سيده, املخصص,  1009

 .11/268البيت من الطويل, وهو بالنسبة يف لسان العرب,  1010
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

ابَُّة يُرَكُب رُُكوباً عال عليها. و كلُّ ماُِعَلى فقد رُِكــَب. ال رُكيٌب: رَُّكيــُب تصــغري رَِكَب الدَّ

  .1011سٌم من أمساء اجلمع كنَـَفٍر وَرهٍط قال: وهلذا َصغََّرُه على لفظهرَكٍب والرَّكُب ا

َأهــَوُد كَأمحَــَد اســم يَــوم اإلثنــني يف اجلاهليــة وكــذلك أَوَهــُد وَأهــَوٌن. أَهــَوُد اســم  َأهــَوَدا:

  .1012قبيلة من العرب

امســاً للجمــع كمــا كــان ‘‘ الــنَّشءُ ’’يأيت ابن سيده بالبيت السابق للدَّاللة على 

الــنَّشُء اســم للجمــع عنــد ‘‘: قال علي’’كٍب ويأيت للجمع أيضاً. تصغري َر ‘‘ رُكيبٌ ’’

وية وليس جبمع ألنَّ فاعًال ليس ممَّا ُيكسُِّر َعلى َفعٍل فََأمَّا الصَِّغاُر فمحمول علــى سيب

املعىن. قــال أبــو حــامت: َنَشــوُت فــيهم كــذلك: قــال صــاحب العــني: ال تُوَصــُف اجلاريــة 

ُعَتلَّ للّرجال
  .1013بذلك فـََعىن أن هذا الفعل امل

  الوجه البالغي:
  ‘‘.اإلنشاء الطليب’’م من البيت السابق حيتوي على اإلستفها

                                                 
  .1/428 ابن منظور, لسان العرب, 1011
  .1/2367, تاج العروس, الزبيدي 1012
  .1/96ابن سيده, املخصص,  1013
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رُد و     هِمنَّا الذي هو ما إن طَرَّ شاربُ 
ُ
  1014الشِّيبُ والعاِنسون وِمنَّا امل

  حلُّ الكلمات الصعبة:
: الطُّرَُّة ُكفة الثوب وهي جانبه الذي الُهدب له وطـُـرًُّة النهــر والــواِدي شــفريه وطــرة  َطرَّ

ت مــن نــبا طُــرًّا أي مجيعــا وطَــرَّ الكــل شــيء حرفــه واجلمــع طُــَرٌر والطُّــرَُّة الناصــية وجــاءو 

 والطَّــــرُّ الشــــق والقطــــع ومنــــه الطَّــــرَّاُر و ,بــــاب رد ومنــــه طَــــرَّ شــــارب الغــــالم فهــــو طَــــارٌ 

  .1015طُوٌر بضم الطاء قلنسوة لألعراب طويل دقيقة الرأسالطَّر 

 املــــرأة َتعــــِنُس ِمــــن بــــاب ضــــرب ويف لغــــة َعَنَســــت ُعُنوســــاً مــــن بــــاب َقعِــــد العاَِنســــُون:

ثها يف منزل أهلها بعــد إدراكهــا ومل تتــزوج حــىت خرجــت : الِعَناُس إذا طال َمكاالسمو 

َعــاِنٌس بغــري هــاء. َعــَنَس  مــن عــداد األبكــار فــإن تزوجــت مــرة فاليقــال: َعَنَســت وهــي

  .1016ِنسٌ رجل إذا أَسنَّ ومل يتزوج فهو َعاال

َــَرُد نـََقــاُء اخلِــ الُمــرُد:
ــرُد: التطــاول بــالِكِرب واملعاِصــي. امل

َ
صــِن دين مــن الشــعر ونقــاء العُ امل

  .1017ِمَن الَوَرِق واَألمَرُد: الشابُّ الذي بـََلَغ خروج ِحلَيِتِه َوَطرَّ شاربه ومل تبد حليته

                                                 
؛ أليب قــيس 6/149؛ ولســان العــرب, 341يف اصــالح املنطــق, صالبيت من البسيط, وهو أليب قيس بــن رفاعــة  1014

 .1/45؛ وبالنسبة يف مهع اهلوامع, 716؛ وشرح شواهد املغين, ص1/131بن األسلت يف الدر, 

  .1/403الرازي, خمتار الصحاح,  1015
  .2/432املقري الفيومي, املصباح املنري,  1016
  .3/400ابن منظور, لسان العرب,  1017
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ــردُ ’’ابن سيده بالبيت السابق استشهاداً ملعىن كلمــة  يأيت
ُ
قــال ’’ويقــول: ‘‘. امل

صاحب العني: اَألمَرُد: الشابُّ الذي قد بـََلَغ خروج وجهه َفَطرَّ َشــارِبُه وملــاَّ تَبــُد ِحلَيتُــه 

  .1018وقد َمرَِد وَمَرداً ُمُروداً 

  الوجه البالغي:

ألن الكلمـــــات كثـــــرية  ‘‘اإلطنـــــاب’’الوجـــــه البالغـــــي يف البيـــــت الســـــابق هـــــو 

َطــرَّ شــاربُه والعاِنُســون ’’يف ثالثــة مواضــع: ‘‘ الوصــل’’واملعــاىن قليلــة. وهكــذا يوجــد 

ُرُد والشِّيبُ 
  ‘‘.َومنَّا امل

  

  1019ِبَعزََّة َقد َمجََّعت َبَني الضَّرائِر    وإينِّ َألَسَتأِين ولو ال َطماعةً 

  1020ِمن َبِينَّ اَألصَاِغرِ  ُوُجوُه رجالٍ     وَهمَّ بـََناِيت أن يـََنبَّ وَمحََّمت

  حلُّ الكلمات الصعبة:

َطمـــَع ِفيـــِه وبـــه كِفـــرَح َطِمعـــاً و َطماعـــاً وَطماِعَيـــًة: َحـــِرَص عليـــه فهـــو طَـــاِمٌع  َطماَعـــًة:

  .1021َوِطمٌع كَخِجٍل ورجٍل واجلمع: َطِمُعون وُطمَعاُء َوطماَعى و َأطماعُ 
                                                 

  .1/97املخصص, ابن سيده,  1018
  .20البيت من الطويل, وهو لكثري يف خلق اإلنسان لثابت, ص 1019
 .130؛ وذيل أماىل القايل, ص451البيت من الطويل, وهو لكثري يف ديوانه, ص 1020
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محَّــُة الِفــراق بالضــم مــا قــدر وقضــى. يقــال: عجلــت بنــا وبكــم محــة الفــراق  َحمََّمــت:

ومحــة املــوت أي قــدرِه واجلمــع محــم ومحــام كصــرد وجبــال وحامــه, حمامــة: قاربــه وأحــم 

  .1022الشيء: َدنا وَحَضر

الّضرُّ ضّد النفع وبابه َردَّ وضارَّه بالتشــديد ملعــىن َضــرَّه واالســم الضَّــَرُر. وقــد  الضَّرائر:

ــــرارة بــــالفتح أي ذاهــــب اضــــطَ  ُ الضَّ رَّ إىل الشــــيء أي ُأجلــــيَء إليــــه ورجــــٌل صــــغريٌر بــــنيِّ

  .1023البصر

‘‘. َمحَّـــمَ ’’يـــذكر ابـــن ســـيده البيـــت الســـابق للدَّاللـــة علـــى توضـــيح معـــىن كلمـــة 

ٌم, وقَــد َمحَّــَم ’’ويقول:  قال ثابت: فإذا اسَودَّ َشَعُر وجِهِه وَأَخَذ بعُضه بعضاً فهو ُحمَمِّ

ــواِد, قــال علــي:, إذا َلــوََّن رِيُشــه إ.... ولــذلك َمحَّــَم الَفــرَخُ جُهــُه.وَ   هــو ىل اُخلضــَرِة والسَّ

قـــال عنـــد ذلـــك قـــد بـََقـــل وُجـــه ونِـــِه. قـــال ثابـــت: ويُ مـــن اُحلَمـــِم الـــذي ُهـــو الَفحـــُم لكَ 

  .1024‘‘فَّ والتَ 

  الوجه البالغي:

                                                                                                                                            
  .1/962الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1021
  .1/7679الزبيدي, تاج العروس,  1022
  .1/403خمتار الصحاح,  الرازي, 1023

 .1/97املخصص, ابن سيده,  1024
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وهــو: ألن فيــه تأكيــداً واحــداً ‘‘ اخلــرب اإلنكــاري’’بيــت األول يتضــمن صــدر ال

  بني مجلتني.‘‘ الوصل’’وأما البيت الثاين, فهو حيتوي على ‘‘. قد’’

ان هلا الُغالم    حييِّ أبوهاوُمرِكضة َصرِ    1025ُة والُغالمُ ُ

  حلُّ الكلمات الصعبة:
ـــاٍء: ’’وقيـــل: هـــو اإلســـطَاُم. املِركَضـــُة ’’ِمســـَعُر النَّـــاِر ‘‘ كمنـــرب’’املـِــرَكٌض  ِمركضـــة:

بــن بــري: مهَُــا ِمرَكَضــا الَقــوِس. وَمجــَع بينهمــا الزَّخمشــري فقــال: قــال ا‘‘ َجانِــُب الَقــوسِ 

َيَتاِن واُجلمع: املَقوٌس َطوُع املِركَضِني واملِركصَتِني    .1026كضُ ا رَ وُمهَا السِّ

ٌ. َهاَن يـَُهوُن ُهوناً بالضــم  تُهان: َهان الشيء َهوناً من باب قال الن وسهل فهو َهنيِّ

  .1027َمَهانَُة أي ذلَّ َوضعف و َهَواناً: ذلَّ وَحُقَر وفيه

ه ويـــأيت بـــ‘‘, ُغـــالمٌ ’’يـــذكر ابـــن ســـيده البيـــت الســـابق استشـــهاداً ملعـــىن كلمـــة   

قـــال ثابـــت: هـــو ُغـــالم مـــن لـــُدن ِفطاِمـــه إىل ســـبع معـــاين املختلفـــة للغـــويني, ويقـــول: 

: ُغــالٌم: إذا طَــرَّ َشــارِبُه. قــال ســيبويه: مجعــه ِغلَمــٌة, وِغلمــاٌن, . وقــال األصــمعيســنني

مل يقولوا أغلمٌة استغناًء بغِلَمٍة. قــال علــي: إذا اســَتغَنوا بَِبنــاء األكثِــر عــن األقــلِّ وبنــاء و 
                                                 

ــــن غلفــــاء اهلجيمــــى يف شــــرح املفصــــل,  1025 , 7/160, 2/510؛ ولســــان العــــرب, 5/97البيــــت مــــن الــــوافر, وهــــو األوس ب
بـــدًال مـــن ‘‘ يـَُهـــانُ ’’, وفيـــه: 960؛ وبالنســـبة يف مجهـــرة اللغـــة, ص415؛ ولألســـدي يف شـــرح شـــواهد اإليضـــاح, ص12/440
ان’’ ُ.‘‘ 

  .4632-1/631الزبيدي, تاج العروس,  1026
  .2/643املقري الفيومي, املصباح املنري,  1027
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ُ الغُُلوَمـــِة  األَقـــلِّ عـــن األكثـــِر فاالســـتغناُء ببنـــاء األَقـــلِّ أســـهُل قـــال أبوعبيـــد: غـــالٌم بـَـــنيِّ

ُ الُغالِمية. قال ابن دريد: ورمبا مسيت    .1028اجلاريُة غالمةً والغُُلوِميَِّة. قال ثعلب: بـَنيِّ

  الوجه البالغي:
ألنَّ الشــاعر يُلَقــى اخلــرب ‘‘ فائــدة اخلــرب’’الوجــه البالغــي يف البيــت الســابق هــو 

  بني صدر البيت وعجزه.‘‘ الفصل’’إلفادِة اخلرب. ويوجد أيضاً 

  ِنكُت بِه جاريًة َهِضيماً     لو كاَن ُرمَح اسَتَك ُمسَتِقماً 
  1029نَيَك َأخيها ُأخَتَك الغِليما    

  حلُّ الكلمات الصعبة:

النكــــــُت أن َتضــــــِرَب ِيف األرِض ِبَقَضــــــيٍب ِفيُـــــــَؤثـََّر ِفيهــــــا وأن يَنبُـــــــَو الَفــــــَرُس.  ِنكــــــَت:

والّناِكـــُت: أن يَنحـــرَف ِمرفَـــُق البعـــري حـــىتَّ يـََقـــَع علـــى اجلنـــِب فـََيخرِقَـــه. والنُّكتَـــُة بالضـــم 

  .1030النُّقطُة واجلمع: نكات

اَم يَهِضُمه: نـََهكُه وعليهم: َهَجَم أو َهــَبَط و فالنــاً: ظََلمــُه َهَضَم الدَّواُء الطع َهِضيٌم:

  .1031وَغَصبُه كاهَتَضَمُه وتـََهضَّمه فهو َهِضيٌم واالسم اهلضيمة

                                                 
 .1/98ابن سيده, املخصص,  1028

ذيب اللغة, 12/439الرجز بالنسبة يف لسان العرب,  1029  .8/141؛ و

  .1/207الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1030
  .1/1511نفس املرجع,  1031
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كثِــُر  نَيَك:
ُ
نَاكَها ينيُكها نَيكاً: َجاَمَعَها: وهو أصــرَخ ِمــن اجلمــاع. والنـَّيّــاُك كشــدَّاد: امل

َد لكثَرةِ    .1032منه ُشدِّ

غلــم الرجــل كفــرح غلمــا حمركــة وغلمــة بالضــم واغــتلم: إذا هــاج مــن الشــهوة,  الِغلِّيماً:

ويف احملكـــم إذا غلـــب شـــهوة, وكـــذلك اجلاريـــة وهـــو غلـــم ككتـــف وســـكيت ومنـــديل. 

ويقـــــال: الغلـــــيم كســـــكيت الشـــــديد الغلمـــــة وهـــــي غلمـــــة كفرحـــــة وُمغتلمـــــة وغليمـــــة  

  .1033كسكينة

ويقـــول: ‘‘ غلـــيمٌ ’’يـــذكر ابـــن ســـيده البيـــت الســـابق للداللـــة علـــى معـــىن كلمـــة 

قال سيبويه: يف َحتِقِري غلَمٍة كقوله يف َحتِقري صِبَية, وَعلَّلــه مبثــل َمــا َعلَّلَــُه بــه, وَســوَّى ’’

ــٍة. قــال ابــن الســكيت: ُغــالٌم غلِّــيٌم: ُمغــَتِلٌم  ــاٍل وُفِعيــٍل يف اســتحقاق بنــاء أفِعل بــني فُع

  .1034وَجارِيٌة: ِغلُِّم وِغلِّيمٌة وكذلك الَقحلُ 

  الغي:الوجه الب

ــــدة اخلــــرب’’الوجــــه البالغــــي يف البيــــت الســــابق هــــو  َألنَّ فيــــه إفــــادة ‘‘ الزم فائ

  ‘‘.الفصل’’املخاطب, واملتكلم عاملٌ باُحلكِم. ويوجد فيه 
                                                 

  .1/6806, تاج العروس, الزبيدي 1032

  .1/7838نفس املرجع,  1033
  .1/98املخصص, ابن سيده,  1034
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  1035يَا أيـَُّها اَجلمَّاُل ُذو الزُّبِّ الَغِلم

  حلُّ الكلمات الصعبة:

: ,هـــا وزبَّ احلمـــَل: محََ َزبَّ الِقربَـــَة َزبًّـــا: َمَآلَ  الـــزُّبَّ َزبـًَبـــا: كـــان كثـــري الـــَوبَِر, أو  لـــُه. َزبَّ

, وهي زَبَّاُء. وزبَِّت الشمس: دنت للغروب  .1036الشعر, فهو أََزبُّ

  

  الوجه البالغي:

وحــرف ‘‘ اإلنشــاء الطلــيب’’مــن أقســام ‘‘ النــداء’’البيــت الســابق حيتــوي علــى 

  ‘‘.يا أيه اجلمَّالُ ’’يف ‘‘ يا’’النداء هو 

مِ َخرَّقوا َجيَب    1037َمل يـَُبالوا ُحرمَة الرَُّجَله    فَتاِ

  الكلمات الصعبة: حلُّ 

ــوَّر  َجيــَب: القمــيص مــا ينفــتح علــى النحــر واجلمــع: َأجَيــاٌب وُجُيــوٌب وَجابَــُه َجييُبــه: قـَ

  .1038جيبه وَجيََّبُه بالتشديد جعل له َجيباً 
                                                 

 مل أعثر عليه. 1035

  .1/387إبراهيم مصطفى وغريه, املعجم الوسيط,  1036
؛ وكتـــاب العـــني, 5/98؛ وشـــرح املفصـــل, 416البيـــت مـــن املديـــد, وهـــو بالنســـبة يف شـــرح شـــواهد اإليضـــاح, ص 1037

6/101. 
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ل: و يقــو ‘‘ رجــلٌ ’’يــأيت ابــن ســيده بالبيــت الســابق للدَّاللــة علــى معــىن كلمــة 

, وقـــد يقـــال لـــه رجـــٌل ســاعَة َمتـــرُط بـــه أُّمـــه. قـــال  يقــال للغـــالم رُجـــٌل إذا احـــتَـَلم وشــبَّ

ســـيبويه: وتصـــغريه: ُرَجيـــٌل علـــى القيـــاس, وُرَوِجيـــٌل علـــى غـــري قيـــاٍس, واجلمـــع رجـــاٌل, 

ورجـــاالٌت مجـــع اجلمـــع, وقـــالوا ثالثـــة َرجلـــٍة, جعلـــوه بـــدًال مـــن أرجـــاٍل, وقـــالوا َرجـــٌل 

  .1039اإلسكان يف َعضٍد. قال أبو علي: قد يقال للمرأة َرُجلةٌ فأسكنوا على َحدِّ 

  الوجه البالغي:

بــني صــدر ‘‘ الفصــل’’وكذلك ‘‘ فائدة اخلرب’’يبدو من البيت السابق أن فيه 

  البيت وعجزه.

  1040ذاذُة والَفتاءلَّ فَقد َذهب ال    َتِني عاماً إذا َعاَش الفَىت مائ

  حلُّ الكلمات الصعبة:

  .1041الشيُء يـَُلذُّ َلَذاَذًة فهو لذيذ: أي ُمشتهيّ  َلذّ  اللَّذاذة:

                                                                                                                                            
  .1/115املقري الفيومي, املصباح املنري,  1038
  .1/98ابن سيده, املخصص,  1039
ـــة األدب, البيـــت مـــن  1040 ؛ 4/41؛ والـــدرر, 385, 381, 380, 7/379الـــوافر, وهـــو للربيـــع بـــن صـــبع يف خزان

؛ 1/135؛ مهــــع اهلوامــــع, 4/481؛ واملقاصــــد النحويــــة, 15/145؛ لســــان العــــرب, 2/162, 1/208والكتــــاب, 
 .2/169, املقتضب, 1032؛ مجهرة اللغة, ص299وبالنسبة يف أدب الكاتب, ص
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ـــباب والفـــىت والفِتيّـــُة الشـــابُّ والشـــابَُّة والفعـــل فـَتُــــَو يَفتُـــو فَتـــاء (فتـــا)  الفتــاء: الفتـــاء الشَّ

فهــو فَــِيتُّ الســنِّ بـَــنيِّ الفتــاء,  فــَىت فَــىتً ويقــال: افَعــل ذلــك يف فتائــه وقــد فَــِىتَ بالكســر يَ 

  .1042الدوقد ُولد يف فتاء سنه أو 

و يــأيت ‘‘, فتــاء’’يــذكر ابــن ســيده البيــت الســابق استشــهاداً علــى معــىن كلمــة 

. قال علي: الَ ِفعَل لَفــَىت, وأِلُفــ باألقوال للغويني و يقول: قال ُه ثابت: الَفَىت كالشابِّ

منقلبـــة عـــن يـــاء؛ بداللـــة قـــوهلم ِفتيـــاٌن وِفتيَـــٌة؛ فأمـــا قـــوهلم الُفتُــــوَُّة يف االســـم, والُفتُـــو يف 

وِقٍن وُموِســٍر... قــال ميــع فيــاٌء قلبتهــا الضــمُة واواً, علــى حنــو قلبهــا إياهــا يف حنــو ُمــاجل

  .1043ابن السكيت: فـُتُـوٌّ وُفِيتٌّ. وكلُُّهم َميُدُّ الَفتاَء الذي هو الفتُـوَّة

  الوجه البالغي:

التوكيــد ألنــه يوجــد فيــه ‘‘, اخلــرب الطلــيب’’ البيت السابق هــو الوجه البالغي يف

  املخاطب مرتدد يف القول. وهذا يدلُّ على أن‘‘ قد’’

                                                                                                                                            
أيـــران,  -غريـــب األثـــر, بتحقيـــق طـــاهر الـــزاوي وحممـــود الطنـــاحي, مؤسســـة إمساعيليـــان, قـــم ابـــن األثـــري, النهايـــة يف 1041
  .4/476, 1طبع

 .15/145ابن منظور, لسان العرب,  1042

  .1/99ابن سيده, املخصص,  1043
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ــــــــــــــــــــــُه ُعيُــــــــــــــــــــــوُن اجلِــــــــــــــــــــــنِّ     رباً َغَطى فيه الشِّباُب معاً َحيملَن سِ  وأخطَأَت

  1044واَحلَسدُ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ــُب: الــنَّفُس  ِســرباً: ــرُب: املــاُل الرَّاعــي أَعــين باملــال اإلبــل. قــال ابــن األعــرايب: السِّ السِّ

يقــول: أصــَبَح فــالٌن آِمنــاً ِيف َســربِِه بــالفتح أي يف  1045بكســر الســني وكــان األخفــش

  .1046بِِه أي يف نفِسهِ هل اللغة قالوا: أصبح آِمناَ ِسر مذهبه و وجهه والثِّقات من أ

امــَتَألَ شــباباً َغِطــَي يَغِطــي  َغَطى الشَِّباُب َغطياً و َعِطياًّ امَتَألَ, يقال للرَُّجــِل إذا َغطى:

  .1047طياً و ُغِطياً غَ 

ِرتَ َعنــَك فَقــد ُجـــنَّ نــاًّ وُجُنونــاً و َأَجنَّــه: َســَرتُه وكـــلُّ مــا ُســَجنَّــُه الليـــُل وعليــه جَ  الِجــنَّ:

  .1048عنَك. وُجنَّ اللَّيِل بالكسر وُجُنونُه وَجنانُُه: ظُلمُتُه واختالط َظالِمهِ 

                                                 
ــذيب اللغــة, 15/129البيت من البيط, وهو لرُجل من قيس يف لسان العــرب,  1044 ؛ ومجــل 8/166؛ وبالنســبة يف 

  . 4/47اللغة, 
  األخفش: 1045

  
  .1/462ابن منظور, لسان العرب,  1046
  . 15/129نفس املرجع,  1047
  .1/1532الفريز آبادي, القاموس احمليط,  1048
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ويقــول: ‘‘ َغطَــى’’يــأيت ابــن ســيده بالبيــت الســابق للداللــة علــى معــىن كلمــة 

  .1049ا امَتَألَ َشباباً, قال َغَطى َغطياً وُغِطياً قال أبو عبيد: فإذ’’

  الوجه البالغي:

مــــــن الوجــــــه البالغــــــي, ألجــــــل وجــــــود ‘‘ الوصــــــل’’يوجــــــد يف البيــــــت الســــــابق 

  بني صدر البيت وعجزه.‘‘ الواو’’

َخرَفِج                            
ُ
 َعَلى ِعِهبَّا َخلِقَها امل

                                             

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ــــــرَفج: ــــــَعُه. يقــــــال: عــــــيش ُخمَــــــرفج: واســــــع. وَســــــرابِيُل ُخمَرَفَجــــــًة:  الُمَخ َخرَفَجــــــُه: َوسَّ

  .1050واِسعةً 

                                                 
  .1/100ابن سيده, املخصص,  1049
ذيب اللغــة, 11/141يف لسان العرب, الرجز بالنسبة  1050 ؛ وجممــل اللغــة, 4/166؛ ومقــاييس اللغــة, 1/148؛ و

  , وفيه (عيشها) بدل (خلفها).417/ 3
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ويقـــــول: ‘‘ ِعِهبَّـــــا’’يـــــأيت ابـــــن ســـــيده بالبيـــــت الســـــابق لتوضـــــيح معـــــىن كلمـــــة 

أي متامــه. قــال ابــن الســكيت: كــان ذلــك علــى ِعِهبَّــا  استَـَوى الشِّبابُّ على ُعُمِمــه:’’

  .1051َشبابه: أي أوَّلِه, وقيل: ِعِهبَّا َخلِقِه, وِعِهبَّائِهِ 

  الوجه البالغي:
  ألنَّ اخلرب يفيد املخاطب.‘‘ فائدة اخلرب’’جنُد يف الرجز السابق 

 1052َد مامل يُعاَص كان ُجنوناوَ     الشِّباب والشََّعراَألس َشرخَ  إنَّ 

 

  

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ــرُخ: َأوَُّل الشــب شــرخ: اب وَنَضــارتُه وقـُوَّتــُه وهــو َمصــَدٌر ِيقــع علــى الواحــد واإلثنــني الشَّ

  .1053واجلمع. وقيل: هو مجع شارٍِخ مثل شارب وشرب

                                                 
  .1/229ابراهيم مصطفى وغريه, املعجم الوسيط,  1051
ــذيب اللغــة, 3/29؛ ولسان العــرب, 282البيت من اخلفيف, وهو حلسان بن ثابت يف ديوانه, ص 1052 ؛ 7/81؛ و

؛ وبالنســــــبة يف مقــــــاييس اللغـــــــة, 1/101؛ وديــــــوان األدب, 7/28؛ وتــــــاج العــــــروس, 585, 92ة اللغــــــة, صومجهــــــر 
3/269. 

  .1/1819الزبيدي, تاج العروس,  1053
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ويقــول: ‘‘, الشَّــارخُ ’’يذكر ابن سيده البيت الســابق للدَّاللــة علــى معــىن كلمــة 

ــارُِخ: ’’ , واجلمــُع: َشــرٌخ. قــال علــي: هــذه عبــارة أيب عبيــد, قــال أبوعبيــد: الشَّ ــابُّ الشَّ

وقـــد أســـاء مـــن وجهـــني أحـــدمها: أنـــه ظـــنَّ الشـــرخ ىف البيـــت مجيعـــاً لشـــارخ الـــذي هـــو 

ــرُخ ِيف البيــت متــاٌم الشــباب, يقــول: إن ُموهــة الشــباب وســواَد الشــعر  الصــفُة, وإمنــا الشَّ

  .1054داعياِن إىل ما ُيشبه اجلُُنون

  الوجه البالغي:

‘‘ إنَّ ’’لوجـــود ‘‘ اخلـــرب الطلـــيب’’أظهـــر الوجـــه البالغـــي يف البيـــت الســـابق هـــو 

  أيضا فيه.‘‘ الوصل’’فيه. وهكذا 

  

  1055ِصيٌد َتَساَمى وُشروٌخ ُشرَّخ

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                 
  .1/101ابن سيده, املخصص,  1054
 .219؛ ومجهرة اللغة, ص2/177الزجز للحجاج يف ديوانه,  1055
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صيٌد: َصاَد الطري والــوحَش وحنومهــا. صــيداً: أمســكه باملصــيدة وقـََنَصــُه. َصــِيَد, 

َوداواُه مــــن الصَّــــَيِد  .. أَصــــاَد فالنــــاً وحنــــَوُه: أغــــراه بالصــــيدَصــــَيداً: كــــان أوَصــــار َأصــــَيدَ 

  .1056بالكىِّ وحنوه

ه حيـــث شـــاء. وذهـــب يف َتَســـاَمى: َســـاَم, َســـوًما, وَســـواماً: ذهـــب علـــى وجهـــ

. والطـــُري علـــى : رعـــت حيـــث شـــاَءت. ودامـــت علـــى الكـــإلواملاشـــيةُ  ابتغـــاء الشـــيء,

  الشيء:
َ
  .1057َخالَّها تَرَعىى: رعَ َحاَم. واِإلِبل وحنَوها يف امل

ويقـــول: ‘‘ َشـــرخ’’يـــذكر ابـــن ســـيده البيـــت الســـابق للدَّاللـــة علـــى مجـــع كلمـــة 

: لــيس الشُّــُروخ مجــع َشــرٍخ علــى وُشرٌَّخ: علــى املبالغــة. قــال علــي مجع الشرخ: ُشُروخٌ ’’

ــا الشُّــُروُخ عنــدي مجــع بــه, مل يقولــوا  أنه صفة ألنــا مل نســمعهم وصــفوا رُجــٌل َشــرٌخ, إمنَّ

كجلوٍس وسجود؛ مجع جــالس وســاجد. قــال ابــن دريــد: َشــرٌخ الشــباب أياُمــه. شارٍِخ  

  .1058قال غريه: َشرخ الشباب: أوَّلُهُ 

  الوجه البالغي:

                                                 
  .1/530إبراهيم مصطفى وغريه, املعجم الوسيط,  1056
  .1/530إبراهيم مصطفى وغريه, املعجم الوسيط,  1057
  .1/465نفس املرجع,  1058
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‘‘ الوصــل’’ألنــه يفيــد املخاطــب, وجيــُد ‘‘ فائــدة اخلــرب’’ِجنُد يف البيت السابق 

  ‘‘.صيد تساَمى و ُشروٌخ ُشرَّخُ ’’بني 

  1059َجاريٌة َشبَّت َشَباباً َرودََكا

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ُن و الشََّباُب أيضاً احلداثة وكــذا الشــبيبة وهــو اَ الشَّباب: مجع شابٍّ وكذا الشُّبّ  :شبَّت

خالف الشيب. يقول: شبَّ الغالم يشب بالكســر وشــباباً وِشــَيبًة وامــرأة شــابٌة وشــبٌَّة 

ــــباب بالكســــر: نشــــاط الفــــرس و ِشــــباباً فــــع يديــــه مجيعــــاً. وَيُشــــب بالضــــم ر  مبعــــىن الشِّ

  .1060َقدهامص ولعب وشبَّ النَّار واحلرب أو بالكسر أي ق

قــال ’’ويقــول: ‘‘ َروَدك’’يأيت ابــن ســيده بالبيــت الســابق لتوضــيح معــىن كلمــة 

ا, وشـــاٌب ريـــٌة َرودَكـــٌة وُمَرودَكـــٌة: ِيف عُ صـــاحب العـــني: غـــالم َروَدٌك, وجا نُفـــواِن شـــباِ

َرودَكُة: اَحلَسن
ُ
  .1061ة اخلَلقَروَدٌك: ناِعٌم. وقيل: امل

  الوجه البالغي:

                                                 
ذيب اللغة, 502, 432, 10/429الرجز بالنسبة يف لسان العرب,  1059 ؛ 434, 10/255, 6/507؛ 

  ‘‘.هربكا’’مكان ‘‘ رودكا’’؛ ويروى 430, 5/375؛ 4/114؛ وكتاب العني, 1127, 637ومجهرة اللغة, ص
 مل يَعُد ثدياها عن أن تـَفَّلكا  شبَّت شباباً َهربكاَجاريٌَّة شبٌَّب   

  .1/354الرازي, خمتار الصحاح,  1060
  .102, 1/101ابن سيده, املخصص,  1061
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والغــرض مــن إلقــاءه ‘‘ اخلــرب’’يُظهــر مــن الرجــز الســابق الوجــه البالغــي, وهــو 

  ‘‘.فائدة اخلرب’’

  1062َجاريٌة َشبَّت َشَباباً ُعسُلجا

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ُعسُلج: الُغصُن النَّاِعُم. ,يف احملكم: الُعسُلج: والُعسُلوج ِبضمِّهما: الُغصــُن  ُعسُلجا:

ــــت َطرَاوتــــه و مجعــــه:  ِلَســــنِتِه. وقيــــل: ُعســــلَجا: عســــلج, هــــو الُغصــــن إذا يَــــِبَس وَذَهَب

  .1063َعَساليج

‘‘ ُعســُلجا’’أن يـَُوضِّــَح معــىن كلمــة ’’يقصد مؤلف املخصص بالبيت الســابق 

الســـــكيت: شـــــاٌب ُعســـــُلٌج: تـــــاٌم. وجاريـــــٌة ُعســـــُلوجُة الشـــــباِب قـــــال ابـــــن ’’ويقـــــول: 

  .1064والَقومِ 

  الوجه البالغي:

  ‘‘.فائدة اخلرب’’والغرض من إلقاءه ‘‘ اخلرب’’البيت السابق يظهر لنا 

رُء َمالَيَس الِقَيا               شباباً ُمطَرِمهًا وصحَّةً  أَُرجِّي     
َ
  1065وكيَف َرجاُء امل

                                                 
ذيب اللغة, 169البيت من الطويل, وهو البن أمحر يف ديوانه, ص 1062  .6/526؛ و

  .1/1459الزبيدي, تاج العروس,  1063
  .1/102املخصص,  ابن سيده, 1064
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  الصعبة:حلُّ الكلمات 

ــا: املطــرهم كمشــمعل املصــعب مــن اإلبــل الــذي مل ميســه حبــل, ولــو قــال هــو  ُمطرهمًّ

أيضــاً الشــاب املعتــدل: التــام الطويــل و  فحــل الضــراب كمــا عــرب بــه غــريه لكــان أخضــر

  .1066احلسن

ُطــَرِهمُّ: ‘‘. ’’ُمطــَرِهمُّ ’’يــأيت ابــن ســيده بالبيــت الســابق لتوضــيح معــىن كلمــة 
امل

  .1067التامُّ الشباُب املعَتِدل 

  الوجه البالغي:

ويُوجــد فيـــه ‘‘ الوصــل’’يُوجــد يف البيــت الســابق مـــن الوجــه البالغــي, أنَّ فيـــه 

  ‘‘.اإلستفهام’’ومن قسمه ‘‘ اإلنشاء الطليب’’أيضاً 

  1068بَعد التََّصاِيب والشَّباِب الَغيدقِ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                                                                                                            
ذيب اللغة, 169الطويل, وهو ال بن أمحر يف ديوانه, صالبيت من  1065  .6/526؛ و

  .1/7798الزبيدي, تاج العروس,  1066
  .1/103ابن سيده, املخصص,  1067
ذيب اللغة,  1068  .4/354؛ و كتاب العني, 16/130الرجز بالنسبة يف 
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َغــــَدقاً مــــن بــــاب تعــــب كثــــر ماؤهــــا فهــــي َغِدقَــــٌة, َأغــــَدَقت إغــــَداقاً كــــذلك  الَغيــــَدق:

  .1069وَغَدقِت األرض َتغِدُق من باب ضرب ابتلت بِالَغَدقِ 

و يقـــول: ‘‘, الَغيـــدق’’يـــذكر ابـــن ســـيده البيـــت الســـابق لتوضـــيح معـــىن كلمـــة 

الَغيــدقَاُن, والَغيــدُق: الغيــدق: الغــالم ذوالرََّخاصــِة والنَّعمــِة والرَّفاِهيــِة. وقــال غــريه: وهــوا 

 .1070وقد يُوَصُف به نَفُس الشَّباب

 

  

  الوجه البالغي:

ألنــه يفيــد ‘‘ فائــدة اخلــرب’’والغرض من إلقــاءه ‘‘ اخلرب’’جنُد يف البيت السابق 

  املخاطب.

  1071أَُماِرُس الَكهَلَة والصَِّبيَّا      َوَال اَُعوُد بعَدها كرِيَّا

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                 
  .2/443املقري الفيومي, املصباح املنري,  1069
  .1/102ابن سيده, املخصص,  1070
, 12/34؛ 11/600؛ وبالنســــــبة يف لســــــان العــــــرب, 15/219لعــــــذافر الكنــــــدي يف لســــــان العــــــرب, الرجــــــز  1071
ذيب اللغة, 13/549   .5/144؛ ومقاييس اللغة, 15/236, 324, 6/20؛ و
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َوُة والِكـــراء: أجـــر املســـتاجر كـــاراه ُمكـــاراًة وكـــراء واكـــرتاه. والَكـــرِيُّ الَّـــذي الِكـــر  َكريَّـــا:

  .1072ُيكرِيَك دايته واجلمع أِكرياء ال يكسر على غري ذلك

ــيُب ورأيــَت لــه جبالــًة أو َمــن َجــاوَز الثالثــني أو أربعــاً  الَكهَلــُة: الَكهــُل: َمــن َوَخطَــُه الشَّ

  .1073ون وُكهوٌل وُكهالٌن وُكهٌَّل َكرُكَّعٍ وثالثني إىل إحدى ومخسني واجلمع: َكهل

ويقــول: ‘‘ الَكهَلة’’يأيت ابن سيده بالبيت السابق استشهاداً على معىن كلمة 

وَمتَّ: فهو َكهٌل, واألُنثى َكهَلٌة. وقال أبوعلي: وقد اكتَـَهــل الرَُّجــُل: وهــو  عَ فإذا اجَتمَ ’’

, وَقوٌم ُكُهوٌل بيـُِّنوا مشتقٌّ من اكِتهال النبَِّت, وهو اعتماُمه وتَناهيه. وقال: رجٌل َكهلٌ 

ــا يقــال للمــرأة َكهلــٌة حــىت الَكه الــِة, والُكهالــِة, والُكُهولــِة... وقــال صــاحب العــني: فلمَّ

  .1074يُزِوجوَها ِبَشهلةٍ 

  الوجه البالغي:

بــــني صــــدر البيــــت ‘‘ الفصــــل’’يبــــدو مــــن اليــــت الســــابق مــــن الوجــــه البالغــــي

  ‘‘.أماِرُس الَكهَلَة والصَّبيَّا’’بني ‘‘ الوصل’’وعجزه, وهكذا يوجد 

                                                 
  .15/218ابن منظور, لسان العرب,  1072
  .1/363الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1073
  .104, 1/103ابن سيده, املخصص,  1074
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  1075َوَال َيُسوقـَنَّها ِيف َحبلَك الَقَدرُ     َال تَنِكَحنَّ َعُجوزاً أو ُمطَلَّقةً 

ا َنَصفٌ الوإن أََتوك وق   1076يها الذي َغَربافإنَّ أطَيب ِنصفَ     وا إ

  حلُّ الكلمات الصعبة:

 َحبلَك: احلَبُل: الرِّباُط واجلمع: َأحبُــٌل وَأحبــاٌل وِحبَــاٌل وُحبُــوٌل. واحلَبَــُل: الَعهــدُ 

مَّةُ و    .1077الذِّ

ويقــول: ‘‘ َنَصــفٌ ’’يايت ابن سيده بالبيَتني السابقني للدَّاللــة علــى معــىن كلمــة 

وقــال األصــمعي: رُجــٌل َنَصــٌف: َكهــٌل. قــال ابــن الســكيت: اجلمــُع: أنصــاٌف. وقــال ’’

  .1078أبوعلي: كأنه ذهب ِنصُف عمره

  الوجه البالغي:

                                                 
  .15/209, 9/331الوسيط, وهو بالنسبة يف لسان العرب, البيت من  1075
ـــه 24/412؛ وتـــاج العـــروس, 15/209, 9/331البيـــت مـــن الوســـيط, وهـــو بالنســـبة يف لســـان العـــرب,  1076 , وفي

 ‘‘.نصيفها’’بدالً من ‘‘ نصفها’’

  .6960-1/6959الزبيدي, تاج العروس,  1077
  .1/104ابن سيده, املخصص,  1078
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يف ‘‘ النهــي’’ومــن قســمه ‘‘ اإلنشــاء الطلــيب’’األول, أنَّ فيــه يبــدو مــن البيــت 

بـــني صـــدر ‘‘ الوصـــل’’ويوجـــد ‘‘ الَيُســـوقـّنـََّها’’وعجـــزه ‘‘ ال تـــنِكَحنَّ ’’صـــدر البيـــت 

  البيت وعجزه.

تــدلُّ علــى ‘‘ إنَّ ’’ألنَّ فيــه ‘‘ اخلــرب الطــيب’’ويظهــر مــن البيــت الثــاين, أنَّ فيــه 

  التأكيد.

 1079َمعاَأُشدَّه وَعَال ِيف األمِر واجتَ         َساَد وهو فًىت حىتَّ إذا بلغت قد

 

  

 حلُّ الكلمات الصعبة:

اســـــَوّد. وَشـــــِرَب مـــــاًء -َعظُـــــَم وَجمُـــــَد وَشـــــُرَف. و ِســـــَيادًة, وُســـــوَدداً, وُســـــؤُدداً: َســـــاَد:

فالنــاً: َغَلبَــُه ِيف -و-َغريَُه: َسبَـَقُه وَخلَّفــهُ -قوَمُه أو غريَُهم: صاَر سيَِّدهم.و-و-ِمسَوَدةٌ 

  .1080سارَّهُ -و-السِّيادة

                                                 
, ولــيس يف ديوانــه, وبالنســبة يف لســان العــرب, 1/104لعــدي بــن الرِّقــاع يف املخصــص, البيت مــن الوســيط, وهــو  1079

ذيب اللغة,  8/55(شدد),  3/235  , وتاج العروس (وله).1/401(مجع)؛ و

  .1/460ابراهيم مصطفى, امحد حسن الزيات وغريهم: املعجم الوسيط,  1080
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فــإذا ‘‘. َأشــدُّ ’’يــذكر ابــن ســيده الشــعر الســابق استشــهاداً علــى معــىن الكملــة 

ولِة فهو َصتم, وهو التامُّ, وِحينئذ يقال قد بـََلَغ أُشدَّه. قــال أبوعبيــد: بـََلَغ أقَصى الُكه

ٌة وَأُشــدٌّ ِمثــل نِعمــة  واحدها َشٌد يف القياس, ومل أَمسع هلا ِبواحــٍد... وقــال ســيبويه: ِشــدَّ

, واإلستواُء يف اإلنسان خاصةً    .1081وأنُعم. قال أبوعلى: اَألُشدُّ

  الوجه البالغي:

فائــدُة ’’والغــرض مــن إلقــاِء اخلــرب ‘‘. اخلــرب’’الســابق, أن فيــه يُظهــر مــن البيــت 

  ‘‘.اخلرب

َجيت فـََيا   1082ِلَشيٍخ يـَُعينِّ وال ِلُغالمِ     َربِّ ال َجتَعل َشبايب و َ

  ويف بعِض أخالق الُغالِم ُعرامُ       فـَنُبِّئُت َأنَّ الشيَخ يَعُذُل أهَلهُ 

  ناِط الُقصَر َيِني ُجسامُ َشِديُد مَ     ولكن ُصُملٌّ قد َعَسى َعظُم َزورِه

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ــيٌج) و (ابــتَـَهَج) بالشــيء إذا  جــِيت: الَبهَجــُة احلســن و(بـَُهــَج) بالصــم فهــو (َ َ

  .1083فرح به

                                                 
  .1/104ابن سيده, املخصص,  1081
 , وآخر البيت الثالث عنده: حساِم.22لثابت, ص‘‘ خلق اإلنسان’’فقط المرأة يف البيتان األول والثالث  1082



- 346 - 
 

  .1084يَعُذل: الَعذُل اللَّوُم والَعُذل مثُلَه َعَذله يَعِذله

م  ُعــَرام: تـُُهم وكثــَرُ تـُُهم وِشــدَّ وِمــن الَعِظــم والشَّــَجر: الُعــراق ُعــرَاُم اجلــيش كغُــراٍب: ِحــدَّ

وَما َسَقط ِمن ِقشِر الَعواَسٍج ومن الرَُّجِل: الشَّراَسُة واألذى. َعــَرم كَنَصــَر وَضــَرَب وَكــُرَم 

  .1085وَعِلَم َعراَمًة وُعراًما بالضم هو عارٌِم و َعرٌِم: اشَتدَّ 

ــــِديُد اخلَلــــِق العَ  ثُُمــــلٌّ: ــــُملُّ َكُعتُــــلٍّ: الرَُّجــــُل الشَّ ِظــــيم وكــــذلك ِمــــن اِإلبِــــِل واجلَِبــــال والصُّ

  .1086واألُنثَى ُصٌملَّةٌ 

َمَنــــــاط: نَــــــاَط الشــــــيء عّلقــــــه وبابــــــه قــــــال وذات أَنــــــواٍط إســــــم شــــــجرة بعينهــــــا 

  .1087(نوط)

قــال ثابــت: ‘‘. ’’ُصــُملٌ ’’يذكر ابن سيده أشــعاُر الســابقة للدَّاللــة علــى معــىن 

تُه: فهو ُصُمٌل: من الثالثني إىل األربعني   .1088فإذا متت ِشدَّ

  الوجه البالغي:

                                                                                                                                            
  .1/63أمحد بن حممد املقري: املصباح املنري,  1083
  .11/437ابن منظور, لسان العرب,  1084
  .1/1467الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1085
  .1/7243الزبيدي, تاج العروس,  1086
  .1/688الرازي, خمتار الصحاح,  1087
  .1/105ابن سيده, املخصص,  1088
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ومــن قســمه ‘‘ اإلنشــاء الطلــيب’’يُوجد يف البيت األول من الوجه البالغــي هــو 

مــن االنشــاء ‘‘ النهــي’’ويف البيــت املــذكر أيضــا يوجــُد ‘‘.فيــاَربِّ ’’مثــل: ‘‘, النــداء’’

  للتأكيٍد.‘‘ أنَّ ’’ألنَّ فيه ‘‘, اخلرب الطليب’’ويف الشعر الثاين جنُد 

بـــــني صـــــدر الشـــــعر ‘‘ الفصـــــل’’مـــــن وجـــــه البالغـــــي  ويف البيـــــت الثالـــــث جنـــــدُ 

  وعجزه.

  1089ِيل أربـَُعون وطاَل الِورُد والصََّدرُ وقد قِدَعت      ما َيسأُل الناُس عن سِينِّ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

  .1090َقَدعه كمنَعُه: َكفَُّه و َمَنعُه. ُقِدَعت بالضمِّ َأي أُمِضَيت َقِدَعٌت:

املاء (يَرُِدُه) (ُوُروداً) بَلَغه ووافاه من غري دخــول. وقــد حيصــل َوَرَد: الَبعري وغريه  الِورُد:

دخـــول فيـــه واالســـم (الــــِورُد) بِالكســـرو (أوَردتُـــُه) املــــاء (فـــالوِرُد) خـــالف (الصَّــــَدِر) و 

ـــى تأُخـــد صـــاحبها  (اإليـــراُد) خـــالف (اإلصـــَداِر). و (الـــوِرُد) بالكســـر أيضـــا يـــوم اُحلمَّ

  .1091ُد) الوظيفة من قراءةوقتا دون وقٍت. يقال: و (العِور 

                                                 
(قــدع)؛ وتــاج العــروس,  8/261؛ ولســان العــرب, 447البيت من الوســيط, وهــو للمــراد الفقســعي يف ديوانــه, ص 1089
ذيب اللغة,  21/523  .1/208(قدع)؛ وبالنسبة يف 

  .1/5456الزبيدي, تاج العروس,  1090
  .2/655امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1091
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الصَّــــدر أعلـــى مقـــّدم كــــل شـــيء و أولــــه. وكـــلُّ مـــا واجهــــك َصـــدٌر وصــــدر  الصَّـــَدُر:

  .1092اإلنسان منه ومجعه ُصُدورٌ 

‘‘. قَــدِعَ ’’يأيت مؤلف املخصص بالشعر السابق استشهاداً على معــىن الكلمــة 

  .1093وقال: َقِدَعت له اخلمسوَن: َدَنت’’

  الوجه البالغي:

ِممَّــا ‘‘ اخلرب الطلــيب’’ومن َأضرب اخلرب ‘‘, اخلرب’’السابق, أنَّ فيه أظهر البيت 

  ‘‘.قد’’ُيظهر من 

  1094طال عليه الدَّهُر واسَلَهمَّا    رَأيَن َقحماً شاَب واقَلَحمَّا

  حلُّ الكلمات الصعبة:

َمــقَ  َقحماً: ُه َتِقحيمــاً َحَم ِيف األمر كنَصــَر ُقحومــاً: َرَمــى بنفســه فيــه َفجــَأًة ِبالَرِويَّــٍة وَقحَّ

ا كالقحوم   .1095أَقَحمُتُه فَانَقَحَم واقَتَحَم. الَقحُم. الكِبُري السنِّ جدًّ

                                                 
  .4/445لسان العرب, ابن منظور,  1092
  .1/105ابن سيده, املخصص,  1093
(قحـــم), وتـــاج العـــروس (قحم)؛ولـــيس يف ديوانـــه؛ وللحجـــاج يف ملحـــق  12/462 الرجـــز لرؤبـــة يف لســـان العـــرب, 1094

(قلحــم)؛  12/492؛ ولســان العــرب, 1143؛ وبالنســبة يف مجهــرة اللغــة, ص1352؛ والكامــل, ص2/336ديوانه, 
 .336والكامل, ص

  .1/1480آبادي, القاموس احمليط,  الفريوز 1095
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ُِسنُّ الضَّخم مــن كــلِّ شــيِء وقيــل هــو مــن الرِّجــال الكبــري (قلحــم)  أقَلَحمَّا:
الِقلَحمُّ امل

  .1096املسن ِقلَحمٌّ فامليم األخرية يف قلحم زائدة لإلحلاق

ــرِ  اســَلَهمَّا:
َ
ُســَلِهمُّ الــذي قــد َذبَــَل. اســَلَهمَّ امل

يُض ُعــِرَف أَثـَــُر َمَرِضــِه يف َبَدنِــه. وقيــل: امل

(سلهم) و يَِبَس إما ِمن َمَرِض و إما من هم ال ينام علــى الفــراش جيــىء ويــذَهب ويف 

ـــــَر َلونـــــه وقـــــد اســـــَلَهمَّ اســـــِلهَماًما. وقيـــــل: هـــــو الضـــــامر  جوفـــــه مـــــرض قـــــد أيَبَســـــُه وَغيـَّ

 .1097املضطرب من غري مرضٍ 

 

 

  

  الوجه البالغي:

ألنَّ ‘‘ فائــدة اخلــرب’’يُوَجُد يف البيت السابق مــن الوجــه الالغــي والغــرض اخلــرب 

  املتكلم يُلَقى اخلرب إلفادة املخاَطِب.

  1098وبعد ِحيَقاِل الرجاِل املوتُ     قَلُت أو َدَنوتُ ياقوم قد َحو 

                                                 
  .12/492ابن منظور, لسان العرب,  1096
  .12/302ابن منظور, لسان العرب,  1097
ــذيب اللغــة, 3/573؛ املقاصــد النحويــة, 170الرجــز لرؤبــة يف ملحــق ديوانــه, ص 1098 ؛ بالنســبة يف لســان 4/49؛ 

؛ احملتســب, 7/155املفصــل,  ؛ شــرح435؛ شــرح ابــن عقيــل, ص 3/46(حقــل), كتــاب العــني,  11/162العــرب, 
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  حل الكلمات الصعبة:

ـــٌة, وِحيقـــاًال: ِاعتمـــد بيديـــه علـــى َخصـــَريه َحوَقـــَل: أســـرَع يف مشـــيِه وقـــارَب -و-َحوقـََل

الشــيَء, أو فالنــاً: دفَعــُه. -و-أعيا. وفالن, قــال: الحــول وال قــوة إالَّ بــاهللا-و-احلظو

ــقَّاِء. اَحلوقلــة  الَحوقَــُل: تَعــُب. اَحلوقـَلَــُة: القــارورة الطويلــة الُعنُــق تكــون مــع السَّ
ُ
ُِســنُّ امل

امل

  .1099حواِقلُ  (ج)

‘‘. َحوقَـــل’’يـــأيت ابـــن ســـيده بالشـــعر الســـابق استشـــهاداً علـــى معـــىن الكلمـــة 

قيل: اَحلوَقل: الشيخ إذا فـََتز عِن النكاح, وقد َحوَقَل الشيُخ: اعتمــد علــى َخصــرِه ’’و

ُِسنُّ 
  .1100بَيديه, واَخلّضمُّ امل

  الوجه البالغي:
وفيه من قسمه ‘‘ الطليباإلنشاء ’’يبدو من البيت السابق من الوجه البالغي 

قــد َحــو قَلــُت ’’موجــود مثــل ‘‘ اخلــرب الطلــيب’’وفيــه أيضــا ‘‘. يــا قــوم’’مثــل ‘‘ النداء’’

  ‘‘.الوصل’’يوجد بني صدر الشعر وعجزه ‘‘. أو َدنَوتُ 

  1101أَم ما ُبكاُء الَبَدِن اَألشَيبِ     َهل ِلشاٍب فاَت من َمطَلبٍ 
                                                                                                                                            

ـــــذيب اللغـــــة, 3/7, 1/39؛ واملنصـــــف, 2/96؛ املقتضـــــب, 2/358 ـــــاب اجلـــــيم, 4/49؛  ؛ ديـــــوان 1/197؛ كت
 ؛ تاج العروس (حقل).2/59األدب, 

  .1/208إبراهيم مصطفى, امحد حسن الزيات وغريهم: املعجم الوسيط,  1099
  .1/109ابن سيده, املخصص,  1100
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  حلُّ الكلمات الصعبة:
ن جســده والبُــُدن بضــمتني مثــل البــدن وهــو الســمن وبَــدَّن الَبــَدن: بَــَدُن اإلنســا

  .1102تبديناً أسن

قــال ابــن ‘‘. ’’بَــدَّن’’يأيت ابن سيده البيت السابق للّداللة على معىن الكلمــة 

َن: َأَســـــــنَّ وجـــــــاء يف احلـــــــديث:  قَـــــــد بَـــــــدَّنُت َفالتُبـــــــاِدُروين بـــــــالركوٍع ’’الســـــــكيت: بَـــــــدَّ

  .1104وهو َرُجٌل َبَدنٌ  1103‘‘والسجودِ 

  ه البالغي:الوج
ومــن قســمه ‘‘ اإلنشــاء الطلــيب’’يضح مــن البيــت الســابق الوجــه البالغــي وهــو 

  ‘‘.َهل ِلشباٍب فاَت من مطَلبٍ ’’يف موضع: ‘‘ اإلستفهام’’

  1105وِهمَّ َكِبري يَرَقُع الشَّنَّ ُعنُجش

  حلُّ الكلمات الصعبة:
َرَقعـــُت الثـــوب (رقعـــاً) مـــن بـــاب نفـــع إذا جعلـــت مكـــان القطـــع خرقـــة وامسهـــا  َيرقَـــُع:

  .1106(رُقَعٌة) ومجعها (رقَاٌع)
                                                                                                                                            

ذيب اللغة,  13/48؛ ولسان العرب, 21لألسود بن يعفر يف ديوانه, صألبيت من السريع, وهو  1101 ؛ 44/ذ14(بدن)؛ و
 .1/211وتاج العروس (بدن)؛ وبالنسبة يف مقاييس اللغة, 

  .1/73الرازي, خمتار الصحاح,  1102
  ).1725) وانظر الصحيعة (962أخرجه ابن ماجه ( 1103
 .1/109ابن سيده, املخصص,  1104

 .1139بالنسبة يف لسان العرب (عنجش), وتاج العروس (عنجش), ومجهرة اللغة, صالشطر من الطويل, وهو  1105
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(َشنَّ املاء على الشراب) يشنه شناصبه صبا و(خرقه) وقيــل: هــو صــب شــبيه  الشَّنَّ:

بالنضح وســنه بالســني إذا صــبه صــبا ســهال متصــال. وقيــل: الشــن اخللــق مــن كــل آنيــة 

  .1107شنان)صنعت من جلد (ج 

ُتَـَقبُِّض. قال األزهري: الُعنُجش الشيخ الفاين ُعنُجش:
  .1108الُعنُجُش الشيُخ امل

‘‘. ُعـــنُجشُ ’’يـــذكر ابـــن ســـيده البيـــت الســـابق للتوضـــيح علـــى معـــىن الكلمـــة 

ُتَـَقبُِّض اجللــِد. وقــال قــوم مــن أهــل اللغــة ال نعــرف زيــادة النــون ‘‘: الُعنُجش’’
الشيخ امل

  .1109قاق ال يوجبه ليس يف كالمهم عجشيف ُعنُجٍش َألنَّ االشت

  الوجه البالغي:
وغــرُض مــن إلقــاء اخلــرب ‘‘, اخلــرب’’يُوَجُد يف البيت السابق من الوجــه البالغــي 

  ‘‘.فائدة اخلرب’’

  1110وَقد َحَىن َظهَره َدهٌر وقد َكِربَا    وقَنَسَرتُه أُموٌر فاقسَأنَّ َهلا

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                                                                                                            
  .1/235الرازي, املصباح املنري,  1106
  .1/8087الزبيدي, تاج العروس,  1107
  .6/321ابن منظور, لسان العرب,  1108
  .1/110ابن سيده, املخصص,  1109
ــذيب اللغــة, (قنســر)؛  5/117البيــت مــن البســيط, وهــو بالنســبة يف لســان العــرب,  1110 ؛ ومجهــرة اللغــة, 9/394و
 (قنسر). 13/481؛ وتاج العروس, 1151ص
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ُِســـنُّ الّـــذي أَتَـــى عليـــه الـــدَّهر. وقَنَســـَرته قَنَســـَرته: الِقنَّســـُر 
والِقنَّســـريُّ الكبـــري امل

  .1111السِّنُّ. ويقال للشيخ إذا َوىلَّ وَعَساَقد قَنَسَره الدهرُ 

  .1112َحَنا الشيَء َحنواً و َحنياً وَحنَّاه َعَطَفه. يقال َحَىن َحيين وَحيُنو َحَنى:

‘‘. قَنَســـــرَ ’’الكلمـــــة يـــــأيت ابـــــن ســـــيده الشـــــعر الســـــابق للتَّوضـــــيح علـــــى معـــــىن 

تـََقنَســـَر اإلنســـاُن: شـــاَخ وتـََقـــبََّض. وقـــال صـــاحب العـــني: الَقنَســـَر والِقنَّســـر ‘‘ وقـــد’’

ُِسنُّ 
  .1113والِقنَّسرِيٌّ: الكبري امل

  الوجه البالغي:

ألنَّ فيـــه الكلمـــات  ‘‘ اإلطنـــاب’’ِجنـــُد يف البيـــت الســـابق مـــن الوجـــه البالغـــي 

  كثرية واملعاين قليلة.

  1114نَت ِقنَّسرِيُّ اََطَربَا وأ

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                 
  .5/117ابن منظور, لسان العرب,  1111
  .14/202نفس املرجع,  1112
  .1/110ابن سيده, املخصص,  1113
؛ وتـــاج العـــروس 1151؛ ولســـان العـــرب (دور), (قســـر), ومجهـــرة اللغـــة, ص1/480الرجـــز للحجـــاج يف ديوانـــه,  1114

 .2/179واملنصف,  (دور), (قسر),
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, وقيــل: الطَّــَرُب خفــة َتعــَرتي عنــد شــدَّة 1115الطَّــَرُب الفــرح واحلُــزُن عــن ثعلــب َطَربــاَ:

  .1116الَفرَح أِو احلُزِن واهلّم. والطََّرُب: الشَّوُق واجلمع من ذلك َأطَرابٌ 

ورة بالشــام وهــي َأَحــُد َأجنادهــا فمــن ِقنَّســرِيُن ِقنِّســرِيُن وِقنَّســُرون وِقنِّســُروَن ُكــ ِقنســِريٌّ:

  .1117قال ِقنَّسرِيُن: فالنسب إليه ِقنَّسرِيّين ومن قال: ِقنَّسرون فالنسب إليه ِقنَّسرِيّ 

قــال ‘‘. ِقنَّســر’’يــذكر ابــن ســيده البيــت الســابق للدَّاللــة علــى نســب الكلمــة   

ُســنُّ. 
قــال أبــو علــى: ومل أمســع صــاحب العــني: الَقنَســُر والِقنَّســر والِقنَّســريُّ: الكبــري امل

  .1118بالِقنَّسرِىِّ إالَّ يف شعر املذكور للعجاج

  الوجه البالغي:
ومـــــن قســـــمه ‘‘ اإلنشـــــاء الطلـــــيب’’يـَُوجـــــُد يف الرجـــــز الســـــابق مـــــن الوجـــــه البالغـــــي, 

  ‘‘.اإلستفهام’’

رُء َعلًىب مثَّ أصَبَح ِجلُدهُ 
َ
 1119َكَرحِض ِغِسيٍل فالتَّيمُُّن أَرَوحُ     إذا امل

                                                 
  ثعلب: 1115

  
 

 .1/557ابن منظور, لسان العرب,  1116

  .5/117ابن منظور, لسان العرب,  1117
  .1/110ابن سيده, املخصص,  1118
(مين)؛ وتاج العروس  13/461؛ ولسان العرب, 218البيت من الطويل, وهو للنابغة اجلعدّي يف ملحق ديوانه, ص 1119

ذيب اللغة,  (مين),  13/462(رحض),  7/153(علب),  1/628يف لسان العرب, ؛ وبالنسبة 15/528(مين)؛ و
 .(رحض) 18/334(علبه),  3/433(مين)؛ وتاج العروس,  514, وأساس البالغة, ص1293ومجهرة اللغة, ص
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  الكلمات الصعبة:حل 

ُِســنُّ  َعلَبى:
َعلَــَب النبــاُت َعَلبــاً فهــو َعلِــٌب َحَســَأ. والُعلــُب والَعلِــُب الضَّــبُّ الضَّــخُم امل

  .1120لشّدته وتيٌس َعِلَب َووعٌل َعِلٌب َأي ُمِسٌن َجاِسىءٌ 

ـــنَُّة  رَحــٍض: َرَحَضـــُه كمنَـَعـــه: َعَســـَلُه كَأرَحَضـــُة فهـــو رحـــيٌض وَمرُحـــوٌض. والـــرَّحُض: الشَّ

َزاَدُة اخلََلقُ 
َ
  .1121وامل

(والتــيمن املــوت) واألصــل فيــه (وضــع امليــت يف قــربه علــى جنبــه األميــن وهــو  فــالتَّيمُُّن:

  .1122جماز (و أخذ مينة ومينا حمركة) ويسرة ويسرا (أي ناحية ميني)

‘‘. التـَّــّيمُّنُ ’’و ‘‘ َعلــَىب ’’ســيده بالشــعر الســابق أن يُوضِّــَح معنيــني يقصــد ابــن 

وقــال: َعَلــَىب الرَُّجــُل: اَحنــطَّ ِعلبــاُؤُه إىل َوَدَجيــه ِمــن الِكــَربِ. وَمعــَىن التَّــيمُِّن: أن يوضــَع ’’

  .1123على ميينه يف قربه

                                                 
  .1/627ابن منظور, لسان العرب,  1120
  .1/829الفريزو آبادي, القاموس احمليط,  1121
  .1/8202الزبيدي, تاج العروس,  1122
  .1/111سيده, املخصص, ابن  1123
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  الوجه البالغي:

  ‘‘.طناباإل’’جند يف البيت السابق من الوجه البالغي, أن فيه 

  

  1124َفِر ُمسَتقِبأل كِقدِح السَّراءِ     ٌخ يَقُدُم اَخلِميَس ِبِذى املِغُشندُ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ــنُدُخ ِمــن اخلَيــل واإلبِــِل:  ُشــنَُّدُخ: ــِديُد ويف التهــذيب: الشُّ الشُّــنُدُخ بالضــم: العظــيم الشَّ

كترت احلَّمِ 
ُ
  .1125والرِّجال: الشَِّديُد الطَّويُل امل

َقَدح: آنية معروفــة واجلمــع: أقــَداٌح مثــل ســبب وأســباب و(الِقــدُح) بالكســر ال كِقدِح:

  .1126اسم السهم قبل أن يراش ويركب نصله

ــَمَكِة َوَمـــا  السَّــراء: السَّــرُء والسَّــرَءُة فتحهمـــا اقتصــر عليــه: بيضــُة اجلــراِد والضَّــبِّ والسَّ

  .1127أشبهه السَّراُء كسحاٍب: َضرٌب ِمن شجر الِقِسّي الواحدة

                                                 
 البيت من اخلفيف, ومل أعثر عليه. 1124

  .1/182, تاج العروس, الزبيدي 1125
 .2/491امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1126

  .1/137الزبيدي, تاج العروس,  1127
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قــال ‘‘ ’’ُشــنُدخٌ ’’يــأيت ابــن ســيده بالبيــت الســابق للدَّاللــة علــى معــىن الكلمــة 

. وقيل: هو العظيم ُسَتقِبُل السِّنِّ
سَتأِنُف امل

ُ
  .1128صاحب العني: الشُّنُدُخ: الشديُد امل

  الوجه البالغي:
فائــــدة ’’الغــــرض مــــن إلقــــاء اخلــــرب ‘‘ اخلــــرب’’جنــــُد يف البيــــت الســــابق, أنَّ فيــــه 

  ‘‘.اخلرب
  1129بُِيسَدرَدَبت والشيخ َدردَ َقد 

  مات الصعبة:لحلُّ الك
الدَّرَدبَُة َعدٌو كَعدِو اخلَاِئِف. َودرَدَبت والدَّرَدبَُة اخلضوع. َدرَدبت: َخَضَعت  َدرَدَبت:

  .1130وَذلَّت

‘‘. الــدَّرَد بِــُيس’’يأيت ابن سيده بالبيت الســابق استشــهاداً علــى معــىن الكلمــة 

ــُر العجــوُز. قــال علــى: لــيس َدرَدبــت قــال صــاحب العــني: ’’ الــدَّرَدبُِيس: الشــيُخ الكبيُـ

ــــيس  ــــيس, ولكنــــه مــــن بــــاب َســــِبط وَســــِبطٍر يعــــىن أن فيــــه بعــــَض حروفــــه ول مــــن َدرَدِب

  .1131منه

                                                 
  .1/111ابن سيده, املخصص,  1128
 (دردبس). 16/63العروس, (درد بس), وتاج  6/81(َدردب),  1/375الرجز بالنسبة يف لسان العرب,  1129

  .1/375ابن منظور, لسان العرب,  1130
  .1/112ابن سيده, املخصص,  1131
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  الوجه البالغي:
‘‘ قــد’’ألنَّ فيــه ‘‘ خــرب الطلــيب’’إنَّ يف البيــت الســابق جنــُد مــن أضــرب اخلــرب 

  تاكيداً لليقني.‘‘ قد’’املتكلم يظهر املخاطب مرتدداً فيأتى 
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ستشهاد بالشعر من بداية اال

أسنان النساء من مبدأ الصغر ’’
إلى نهاية ‘‘ إلى منتهى الكبر

   ‘‘ابتداء نبات الشعر وكثرته’’
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  :أسنان النساء من مبدأ الصغر إلى منتهى الكبر

َسَّ قد تَدمَلَكا      َمل يَعُد َثديَا َحنرِها أن فـَلََّكا
  1132ُمسَتنِكراِن امل

  حل الكلمات الصعبة:

َحنـــُر الصَّـــدر: أعـــاله. وقيـــل: النَّحـــر: هـــو الصَّـــدُر بنفســـه. أِو النَّحـــر: موِضـــُع  نحرِهـــا:

  .1133الِقالدِة ِمن الصَّدر

ــــَدمَلكا: ــــَدمَلَك ثــــدي املــــرأََة فـَلَّــــَك  َت ــــدُّملوك احلجــــر األملــــس املســــتدير وحجــــر. وَت ال

  .1134ونـََهدَ 

قــال ‘‘ ’’فـَلَّــكَ ’’شــهد ابــن ســيده بالبيــت املــذكور للتوضــيح معــىن الكلمــة يست

أبوعبيد: الثُِّديُّ الَفواِلُك, ُدوَن النـََّواِهد. وقال ابن دريد: فـَلََّك َثدُي اجلاريــِة: اســتداُر. 

  .1135قال أبوزيد: فـَلَّكت اجلاريُة, وهي ُمَفلٌِّك, وفـََلكت, وهي فَاِلكٌ 

  

  

                                                 
  الرجز سبق خترجيه والوجه البالغي. 1132
  .3520, 1/35119الزبيدي, تاج العروس,  1133
  .10/429ابن منظور, لسان العرب,  1134
  .1/113ابن سيده, املخصص,  1135
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  الوجه البالغي

‘‘ خربالطلــيب’’لبالغــي هــو أن فيــه يتضح من البيت الســابق الوجــه ا                  

  يف القول. اطب مرتددأن املخ‘‘ قد’’ألنه أظهر من 

ا    إنَّ الفَتاَة َصِغريةٌ    1136ِغرٌّ فال ُيسَرى ِ

  حلُّ الكلمات الصعبة:

َغرَُّه َغرًّا و ُغُرورًا وَغرََّة بالكسر فهو َمغروٌر َوَغرِيٌر كأمري: َخَدَعــُه وَأطَمَعــه بالَباِطــِل  :ِغرُّ 

فَــاغتَـرَّ هــو. والَغرِيــُر كــأمري: اخلُلُــُق اَحلَســُن والكفيــل ومــن الَعــيِش؛ َمــاَال يـَُفــزُِّع أَهَلــه ج: 

 وَأِغــــرٌَّة واألُنثَــــى ِغــــٌر و َأِغــــرَّاءُ رِّ بالكســــر ج: بالضــــم والشــــابُّ ال ُجتربــــة لــــه كــــالغِ ُغــــرَّاٌن 

  .1137بكسرمها وَغريرةٌ 

ُيســــرَى: َيَســــَر الشــــيُء. (يَيِســــُر) َيســــراً: َســــهل, أمكــــن. والَن وانقــــاد..... الُيســــَرى: 

  .1138مؤنث األَيسر.و.الَيسار للحجة واليد.و. السَّهُل.و.الُيسر

                                                 
 (غرر). 13/223(غرر)؛ تاج العروس,  5/16لسان العرب, البيت من جمزوء الكامل, وهو بالنسبة يف  1136

  .1/578الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1137
  .1065, 2/1064إبراهيم مصطفى, أمحد حسن الزيات وغريهم: املعجم الوسيط,  1138
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‘‘. ِغــرٌّ ’’ كلمــةيـَُوضِّــَح معــىن ال املؤلف املخصص من البيــت الســابق أنيقصد 

: اَحلَدثَُة اليت مل جتَُ قال أبوعبيد: الِغرَُّة والغِ  : فأمــا األبــيُض رِِّب اُألموَر... قال أبو عليرُّ

  .1139من كل شيء, ورجٌل ِغرٌّ و َغرِيٌر كاألنثى

  :الوجه البالغي

اخلــرب ’’جنــد يف البيــت الســابق مــن الوجــه البالغــي, أن فيــه مــن أضــرب اخلــرب 

  ‘‘.إنَّ ’’ألنَّ فيه ‘‘ الطليب

  1140َقد أعَصَرت أو قد َدنا إعصاُرها

  حلُّ الكلمات الصعبة:
ا وأَدرَكــت أو َدَخلــت  َ َــرأَُة: بـََلَغــت َشــبا

َأعَصــَرت: َأعَصــَر: َدَخــَل ِيف الَعصــِر وامل

يف احلَـــــيض أو رَاَهَقــــــت الِعشــــــرين أو َولــــــَدت أو ُحِبَســــــت يف البيــــــت ســــــاعة َطِمثَــــــت  

  .1141ج: َمَعاِصٌر و َمعاِصريُ َكَعصَّرت يف الكلِّ وهي ُمعِصٌر 

                                                 
  .1/114ابن سيده, املخصص,  1139
(ســـفا)؛ والتنبيـــه واإليضـــاح,  14/3809(عصـــر),  4/576الرجـــز ملنظـــور بـــن مرثـــد األســـدي يف لســـان العـــرب,  1140

ـــــذيب اللغـــــة, 2/298(عصـــــر)؛ وديـــــوان األدب,  63, 13/62؛ وملنظـــــور بـــــن حبـــــة يف تـــــاج العـــــروس, 2/171 ؛ و
  .  , تاج العروس (سفى)4/362؛ ومقاييس اللغة, 1268, 739؛ ومجهرة اللغة, ص13/94, 2/17

  متشي اهلؤينا َساِقطاً ِمخَاُرها    جارية ِبَسفواَن دارَُها
 قد أعَصرت أو َقد َدنا إعَصاُرها    

  .1/566الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1141
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قــال ‘‘. ’’ُمعِصــرٌ ’’يذكر ابن ســيده البيــت الســابق للداللــة علــى معــىن الكلمــة   

عِصــُر: الــيت قــد راَهقــِت الِعشــرين. قــال 
ُ
أبوعبيد: إذا أدركــت: فهــي ُمعِصــٌر....,قيل: امل

ا ُعِصَرُة: اليت قد اسَتتمَّت َعصَر َشباِ
عِصُر وامل

ُ
  .1142‘‘ابن دريد: امل

  البالغي  الوجه

‘‘ خــرب الطلــيب’’يوجــد يف البيــت املــذكور أعــاله هــو أنَّ فيــه مــن أضــرب اخلــرب   

  ‘‘.قد’’الضرب من اخلرب من  اويظر هذ

ُرُد والشِّيبُ   ِمنَّا الذي هو ما إن َطرَّ َشارِبُه
  1143والَعِنُسون ومنَّا امل

  1144ِنَساِئَكاِلَما َضاَع فيها من قُروِء     رِّثًَة جمداً ويف اَحليِّ رِفعةً مؤَ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ض والطُّهُر هو ِضٌد وذلك َألنَّ الُقرَء هو الوقــُت. يعلى: احلَ  الَقرُء وُيَضمُّ ُيطَلقُ  :ُقروءٍ 

ــى والغائــب والبعيــد وانقضــاُء احلــيض  فقــد يكــون للحــيض وللطُّهــِر. ولَقــرُء أيضــاً اُحلمَّ

  .1145وقال بعضهم: ما بني احليضتني اجلمع أقراٌء وقروءٌ 

                                                 
  .1/115ابن سيده, اخلصص,  1142
 سبق خترجيه والوجه البالغي. 1143

, 1092, ومجهــــرة اللغــــة, ص165, 6, واألضــــداد, ص141وهــــو لألعشــــى يف ديوانــــه, ص مــــن الطويــــل البيــــت 1144
 ولسان العرب (ترأ), (قرأ) و تاج العروس (قرأ). وفيه (ماًال ويف احلمد) بدالً من (جمداً ويف احلى).

  .1/188الزبيدي, تاج العروس,  1145
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قــــال ‘‘. ’’قُــــروء’’يــــذكر ابــــن ســــيده البيــــت الســــابق للتوَّضــــيح معــــىن الكلمــــة   

أبوعبيد: الَقرُء: احلَــيُض, والطُّهــُر, وذلــك أن الَقــرَء الَوقــُت فهــو َجيمُعهــا, واجلمــُع أَقــرأٌء 

: الَقــــــرُء عنــــــَد َأهــــــل احلجــــــاز: الطُّهــــــُر وِعنــــــد أهــــــِل العــــــراِق: 1146وقُــــــرُوٌء. وقــــــال َمــــــرَّة

  .1147احليضُ 

  بالغيالوجه ال

ألنَّ الكلمــات بقــدر املعــاين ‘‘ مســاواة’’يبدو من البيتني السابقني هــو أن فيــه 

  و"الفصل"يف بيت الثاين.بيت األول. يف‘‘ الوصل’’ملعاين بقدر األلفاظ, وهكذا وا

  1148وكاعٌب و ُمسلفُ       فيها ثالٌث كالدَُّمى

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ميَــُة بالضــم: الصُّــوَرة  :كالــدَُّمى أصــله َدَمــٌي تثنيــة َدمــاٍن دميــاٍن ج: ِدمــاٌء وُدِمــيٌّ. والدُّ

ُنَـقََّشُة من الرُّخاِم أو َعامٌّ والصََّنُم ج: ُدمىً 
  .1149امل

                                                 
جــاهلي. مــن نســله هــرم بــن ســنان (محــدج زهــري) يف َمرَّة: مرة بن عوف بن سعد, من بين ذبيان, من غطفان: َحــدُّ  1146

  ).243-240اجلاهلية, وحيي بن معني املري من أئمة احلديث (مجهرة األسناب: 
  .1/116ابن سيده, املخصص,  1147
 .(سلف) 23/462(سلف)؛ وتاج العروس,  9/161؛ ولسان العرب, 461الرجز لعمر بن أيب ربيعة يف ديوانه, ص 1148

  .1/1656موس احمليط, الفريوز آبادي, القا 1149
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 تقــى الســاق والقــدم وأنكــر األصــمعيللَكعــُب العظــم العظــم الناشــز عنــد ما كاِعــٌب:

فهــي   ثــديها للنهــود ة مــن بــاب دخــل بــداقول الناس إنه يف ظهــر القــدم وَكَعبَــِت اجلاريــ

َكَعـــــــاُب بـــــــالفتح وكاِعـــــــُب واجلمـــــــع َكَواِعـــــــُب والكعبـــــــة البيـــــــت احلـــــــرام مســـــــي بـــــــذلك 

  .1150لرتبيعه

ســِلُف مــن النســاء النََّصــُف وقيــل هــي الــيت بـََلَغــت َمخســاً و أربعــني وحنوهــا  ُمســِلُف:
ُ
امل

  .1151وهو وصف ُخّص به اإلناث

‘‘ املســـِلفُ ’’وضـــيح معـــىن الكلمـــة يـــذكر مؤلـــف املخصـــص البيـــت الســـابق للت  

سِلُف: اليت قد بـََلَغت َمخساً و أربعني سنة وحنوها’’
ُ
  .1152‘‘قال أبوعبيد: امل

  الوجه البالغي
فائــدة ’’يتضح من البيت املذكور سابقاً أن فيه اخلرب, والغرُض ِمن إلَقاء اخلرب   

  ‘‘.اخلرب

  1154وَىل َدبِيَب الَعقاِربِ َتِدبُّوَن للمَ   1153َسَقيتُكُم الِفرَشاح نأياً ألُمِّكم  

                                                 
  .1/586, خمتار الصحاح, الرازي 1150

  .9/158ابن منظور, لسان العرب,  1151
  .1/116ابن سيده, املخصص,  1152
 (أ) (ناباً بأمكم) بدًال من (نأياً ألمكم). يف 1153

؛ وتـــاج العـــروس, 3/47(فرشـــح)؛ وكتـــاب اجلـــيم,  2/542البيـــت مـــن الطويـــل, وهـــو بالنســـبة يف لســـان العـــرب,  1154
 (فرشح). 7/14
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

الِفرشـــاح باملعجمـــة يف الِفرســـاح باملهملـــة وهـــي األرض العريضـــة الواســـعة.  :الِفرشـــاح

َرأَُة السََّمجة الكبرية وكذا النَّاَقةُ 
  .1155والِفرشاح من النساء: امل

نآُه َونــأى عنــه يَنــَأى بــالفتح نَأيــاً بــوزن فلســن أي بُعــد و أنــآُه (نــأى) فانتَــَأى أي  :نأيًا

نَتَأى املوضوع البعيد
ُ
  .1156أبعده فُبعد وتـََناَؤوا تباعدوا وامل

) اجلــيش (َدبِيبــاً) أيضــاً ت ) من باب ضرب (َدبِيبــاً) و (َدبَّ : الصغري (َيِدبُّ دبُّون: َدبَّ

يف األرض (َدابَّــٌة) و تصــغريها (ُدَويبَــٌة) علــَى القيــاس ومســع  ساروا سريا لينا وكلُّ حيوان

  .1157(ُدَوابٌَّة) بقلب الياء ألفاعلى غري قياس

ـــح معـــىن الكلمـــة    ‘‘. الِفرشـــاح’’يستشـــهد إبـــن ســـيده البيـــت الســـابق أن يُوضِّ

  .1158‘‘قال ابن السكيت: الِفرشاح: الكبرية السَِّمجة من النساء واإلبل’’

  

  

                                                 
  .1/1695, تاج العروس, الزبيدي 1155
  .688/ 1الرازي, خمتار الصحاح,  1156
  .1/188أمحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1157
  .1/119ابن سيده, املخصص,  1158
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  الوجه البالغي 
بــــني صــــدر الشــــعر ‘‘ الفصــــل’’تــــوي البيــــت الســــابق علــــى الوجــــه البالغــــي حي

  وعجزه.

وماُة والِعَلل    َشيٌخ شآٍم و أُفنوٌن ميانَِيةٌ 
َ
ا اهلَول وامل   1159ِمن ُدوِ

  حلُّ الكلمات الصعبة:
ــاٍم إذا نســبت  :شآم َ الشُّوم خالف الُيمِن ورجــٌل َمشــُؤوم علــى قومــه. ورجــٌل َشــآٍم و 

َاَمة والشأمٍ    .1160إىل ِ

ــة الــيمن ومــا يشــتمل عليــه حــدودها بــني عمــان إىل جنــران مث يلتــوي علــى حبــر  :يماني

العــرب إىل عــدن إىل الشــحر حــىت جيتــاز عمــان فينقطــع مــن بينونــة وبينونــة بــني عمــان 

  .1161والبحرين

ــُة اَألمــِر الَ يَــدرِي َمــا َهَجــَم  َهالَــهُ  :لَهــولُ ا خاَف
َ
َهــوًال: أفَزَعــُه َكَهوَّلــُه فَاهَتــال. واهلـَـوُل: امل

  .1162عليه منه ج: َأهَواٌل و ُهؤوٌل كاهلِيَلِة بالكسر

                                                 
 (فنن)؛ تاج العروس (فنن).  13/328؛ ولسان العرب, 134البيت من الوسيط, وهو ألن أمحد يف ديوانه, ص 1159

  .12/314العرب,  ابن منظور, لسان 1160
  .5/447ياقو احلموي, معجم الُبلدان,  1161
  .1/1386الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1162
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َغزُة الو 
َ
وَماُة امل

َ
وَماُة: امل

َ
ــاامل لَساء وقيــل هــي الفــالة الــيت الَمــاَء وَال أَنِــيَس (مــوم) 

َ
ا سعِة امل

  .1163قال وهي مجاع أمساء الَفلوات يقال: َعَلونا َموَماًة و أرٌض َموماة

‘‘ األُفنـــــون’’ة عـــــىن الكلمـــــيـــــأيت ابـــــن ســـــيده بالبيـــــت الســـــابق للداللـــــة علـــــى م

  .1164‘‘األُفُنوٌن: العجوز’’

  الوجه البالغي:

فائــدة ’’والغــرض مــن إلقــاءه ‘‘ اخلــرب’’فيــه  نــرى يف البيــت املــذكور أعــاله, أن

  بني صدر الشعر وعجزه.‘‘ الفصل’’جُد فيه أيضاً ويو ‘‘. اخلرب

  1165ِإذا أُنِضَيت َعنَها الثِّياُب َغرِير    َسَتلَقى َجفوالً أو فَتاًة َكأَنـََّها

  حلُّ الكلمات الصعبة:
ــَحم َعــِن اجلِلــِد.  :َجُفــوالً  ــَم َعــِن العظــِم والشَّ َجَفلــُه َجيِفلُــُه َجفــًال: َقَشــَرُه كمــا يَقِشــُر احلَّ

ــعَ  ــرأَُة الَكبــريَُة الطاِعَنــُة يف  .َجاِفــلٌ ُر ُجُفــوًال: أي َشــِعَث وثــارفهومــن اجملــاز: َجَفــل الشَّ
َ
امل

  .1166السِّنِّ 

                                                 
  .12/566ابن منظور, لسان العرب,  1163
  .1/120ابن سيده, املخصص,  1164
 (َجَفل). 11/115البيت من الطويل, وهو بالنسبة يف لسان العرب,  1165

  .1/6938الزبيدي, تاج العروس,  1166
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ٌل ِغــرُّ بالكســر وَغرِيــٌر َرُجــض يف جبهــة الفــرس فــوق الــدرهم. و غُــرَّة بالضــم بيــالا :َغرِيــر

  .1167أي غري ُجمرب

َنَضــــوُت: الثــــوب عــــين (أَنُضــــوُه) ألقيتــــه و (النِّضــــُو) أيضــــاً الثــــوب اخللــــق و  َيت:نِضــــأُ 

  .1168(أنَضيُتُه) َأخَلقُتهُ 

ــــة علــــى معــــىن الكلمــــة  ــــن ســــيده البيــــت الســــابق للدالل ــــذكر اب ‘‘. اَجلُفــــول’’ي

  .1169‘‘واَجلُفول: ُكلُّه الكبرية’’

  الوجه البالغي 

والغــرُض مــن إلقــاءه أنَّــه ‘‘. اخلرب’’السابق الوجه البالغي هو  يظهر من البيت

  ألًن املتكلَم عاملٌ بِاَحلِكم.‘‘ الزم فائده اخلرب’’

  

  

  

  

                                                 
  .1/488خمتار الصحاح,  الرازي, 1167
  .2/610امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1168
  .1/120ابن سيده, املخصص,  1169
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  ابتداء وصف اإلنسان

  :ذكر شخص اإلنسان وقامته وصورته

ا َّ   1170ُمزِبدِ  ُمَغرََّقٌة يف ذي غواِربَ     تـََرى َشَبَح األعالِم فيها كَأ

  حلُّ الكلمات الصعبة:

لــق يقــال: َشــَبَح لَنَــا أي ه مــن النــاس وغــريهم مــن اخلُصــالشََّبُح مــا بــدأ لــَك َشخ َشَبَح:

  .1171َمَثَل. والشََّبُح الشخص واجلمع أشباح وُشبوح

ُه والغَـــــارُب:  َغـــــِرُب والـــــذََّواُب والتـََّنّحـــــى و أَوَُّل الشـــــيء َوَحـــــدَّ
ذي غـــــوارب: الغَـــــرُب: امل

ــــناِم والُعنُــــِق ج: َغــــوارُب. َوَحبلُــــِك علــــَى َغارِبِــــِك أي: إذهــــيب الكاِهــــ ُل أو مــــا بــــَني السَّ

  .1172حيُث ِشئتِ 

ُمزِبِد: الزََّبُد ُحمَرَّكًة للماِء وغريه كالبعري والِفضَِّة وغريها. والزََّبَد: َزبَــُد اَجلَمــِل اهلــائج وهــو 

اج وللبحــر َزبَــٌد إذا َهــاَج َموُجــه. والزَّبَــد: لَُغاُمه األبــيض الَّــذي تـَــَتلطَّخ بــه َمَشــاِفرُه إذا َهــ

                                                 
 .38البيت للضىب يف خلق اإلنسان لثابت, ص 1170

  .2/494ابن منظور, لسان العرب,  1171
  .س154, 1/153الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1172
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ع َغـــرِيبَّ بَغـــداَد وقـــد أَزبَـــَد البحـــُر إزبـــاداً فهـــو ُمزبِـــٌد قالـــه اللَّيـــث وحبـــر ُمزبِـــٌد أي مـــائج 

  .1173يَقِذف بالزََّبدِ 

قــال ‘‘ َشــَبحَ ’’يــذكر ابــن ســيده البيــت الســابق استشــهاداً علــى معــىن الكلمــة 

ــبَ  ــبَح, والشَّ نــه قيــل رجــل َمشــُبوح, َح: الشــخص. قــال أبــوعلى: ومابــن الســكيت: الشَّ

َُعـــرَِّض وكــل مــا َعــرُ 
ض, وَشــُخَص فهــو َمشـــُبوح وُمَشــبَّح؛ ومنــه ِكســاء ُمَشــبَّح: وهــو امل

: ُشــُبوح: مجــع َبح أشــباٌح وُشــُبوح. قــال أبــوعليالَقِوىُّ الشديد. قــال ثابــت: ومجــع الشَّــ

  .1174َشبَح, وأشَباح مجع َشَبَح, وهذا منه قطع غلب

  الوجه البالغي

ألنُّ الكلمــات ‘‘ اإلطنــاب’’جنُد يف البيت الســابق مــن الوجــه البالغــي التــايل: 

  املذكورة كثرية وحتمل املعاين القليلة.

ا َّ   1175تـَُزعزُِعَها حتَت السََّمامِة رِيحُ     وعاِديٍة تُلِقى الثياَب كَأ

  

                                                 
 .1/202الزبيدي, تاج العروس,  1173

  .1/122املخصص, ابن سيده,  1174
, ولسان العرب (مسم), (عــدا), وتــاج 149البيت من الطويل وهو أليب ذؤيب اهلذيل يف شرح أشعار اهلذليني, ص 1175

 العروس (مسم).
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

الزَّعَزَعــُة حتريــك الشــيء يقــال َزعَزَعــُه فـَتَـَزعــزََع وريــح (زعــزع) زعزَعــاُن وَزعــزَُع  :تـَُزعزُِعَهــا

  .1176وَزعزَاٌع واجلمع َزَعازُِع أي تزعزع األشياء

ـــَماَمةُ  ـــه َفُمـــه  :السَّ ـــمُّ القاتـــل ومجعهـــا ِمسَـــاٌم. وُمسُـــوم اإلنســـان وِمساُم ـــمُّ والسُّ ـــمُّ والسِّ السَّ

  .1177َومنِحزُه وأُُذنُهُ 

ــــَمامةُ ’’ابــــن ســــيده بالبيــــت الســــابق للداللــــة علــــى معــــىن الكلمــــة يــــأيت    ‘‘. السَّ

ـــ’’ ـــَماَوُة ُشـــُخوَص غـــري اآلدميـــني..... قـــال ثابـــت: وقـــد يكـــون الشَّ ـــَماَمُة والسَّ َبُح والسَّ

  .1178‘‘ا شخص الَعجاَجةِ نَ والسمامة ه

  الوجه البالغي 
إلن ‘‘, نــاباإلط’’يتضــح لنــا البيــت الســابق مــن الوجــه البالغــي, هــو أنَّ فيــه   

                                  الكلمات كثرية وحتمل املعاين القليلة.

  1179َوَصهَوتُُه من َأَحتِمّى ُمَعصَّبِ           تُُه َأمساُل بُرٍد ُحمَربٍَّ اوَ مسََ 

                                                 
  .1/280الرازي, خمتار الصحاح,  1176
  .12/302ابن منظور, لسان العرب,  1177
  .1/122ابن سيده, املخصص,  1178
(مســـــا)؛ واألغـــــاين,  14/399؛ ولســـــان العـــــرب, 19يف ديوانـــــه, صالبيـــــت مـــــن الطويـــــل, وهـــــو لطفيـــــل الغنـــــوي  1179
ذيب اللغة, 3/49؛ وبالنسبة يف ديوان األدب, 15/341  .13/116؛ و
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

مــن بُعــٍد فَاســَتَبنُتُه  وُمسُــوًّا: ارتفــع وبــه: أعــاله كَأمســاُه َوِيلَ الشــيء: رُِفــعَ  َســَماَوتُه: َســَما

والقــوُم: َخَرُجــوا لِلصَّــيِد وُهــم ُمســاٌة والَفحــُل َمسَــاَوًة: َتطَــاَوَل علَــى ُشــوَّلِِه. و َمسَــاَوُة ُكــلِّ 

  .1180ِمن الَعواَصمِ  ع بني الكوَفِة والشاِم ولَيَست شيٍء: َشخُصه و

ـــاُء الَقِليـــُل يف أســـَفل اإلنـــاِء. َوَمسَـــَل الثـَّــوُب ُمسُـــوًال  :َأســـمالُ 
َ
ـــَمَلُة ُحمَرََّكـــًة وُيَضـــمُّ: امل السَّ

ِهَما: َأخَلَق َكَأَمسَل وَمسَُل َكَكــُرم فـَُهــو ثَــوٌب َأمسَــاٌل. قــال أبوعبيــد: األمسَــاُل  وُمسُوَلًة ِبَضمِّ

  .1181األخالقُ 

حــَربُة بِالكســر. ُكــّل َمــا َحُســَن ِمــن خــطٍّ أو  احلِــُرب الَّــِذي يكتــب بــه موضــعه املِ  ُمَحبَّــٍر:

  .1182كالٍم أو شعر أو غري ذلك. فقد ُحِربَ َحرباً وُحبـِّرَ 

تَحَمـــــُة   أتَحِمـــــّي:
ُ
ـــــاُه. والتـــــاِحُم: احلائِـــــُك. َواَألَحتِمـــــيُّ واَألَحتِميَّـــــُة َوامل َحتَـــــَم الثـــــوَب: َوشَّ

ُخـــوُم بالضـــم: الفصـــل بـــني األرضـــني ِمـــن َكُمكَرمـــٍة وُمَعظَّمـــٍة: بُـــرٌدم. وَأَحتـــُم: أَدَهـــُم التُّ 

  .1183املعامل واحلدوِد مؤنَّتٌة ج: ُختوٌم أيضاً وُختُمٌ 

                                                 
  .1/672الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1180
  .1/7187الزبيدي, تاج العروس,  1181
  .4/157ابن منظور, لسان العرب,  1182
  .1/1399الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1183
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ـــــنوَن تعِصـــــيباً: َأَجـــــاعَ  تُهم فهـــــو ُمَعصَّـــــٌب: َعصَّـــــَبُه َتعِصـــــيباً إذا َجوََّعـــــه َو َعصَّـــــَبتُهم السِّ

  .1184السُِّنوَن َعصََّب الدهُر َماَلُه: َأهَلكهُ  ُمَعصَّب َأي َأكلت ماله

  ‘‘.َمسَاوة’’ر ابن سيده البيت السابق لتوضيح الفريدة معىن كلمة يذك  

  الوجه البالغي 

بـــني ‘‘ واو’’ألن ‘‘ لوصـــلا’’نالحـــظ يف البيـــت الســـابق الوجـــه البالغـــي وهـــو 

  وعجزه. صدر البيت

غَ           ُمؤَكَُّل ِبُشُدوِف الصَّوِم ينظُرها     
َ
  1185َزرِمُ  اِرِب َخمطوُف اَحلَشاِمن امل

  الكلمات الصعبة:حلُّ 

الَشَدُف ُحمَرَّكًة: الشَّخُص ِمن ُكلِّ شــيٍء يـُــَرى ِمــن بُعــٍد َوَوَهــُم اللَّيــُث فَــذَكرُه  ِبُشُدوِف:

ــ ــِة ج: ُشــُدوٌف. نَــصَّ بالسِّ هَمَل
ُ
ــِني  ِني امل اجلَــوَهرِي: وهــذا اَحلــرُف يف كتــاب العــني بالسِّ

  .1186غري ُمعَجَمٍة. قال ابن ُدَريٍد: وُهَو َتصِحيفٌ 

                                                 
  .1/767الزبيدي, تاج العروس,  1184
 1/641؛ ولســـان العـــرب, 1125اهلـــذيل يف شـــرح اهلـــذليني,ص’’البيـــت مـــن البســـيط, وهـــو لســـاعدة بـــن جؤيـــة  1185

ــذيب اللغــة,  352(رزم),  12/264(شدف)؛  9/169(غرب),  ؛ تــاج العــروس, 11/324, 8/118(صوم)؛ و
؛ وجممــل 899, (صوم؛ وبالنسبة يف مجهرة اللغة, ص(شدف), (زرم) 488(خطف),  23/228(غرب),  3/481

 , وفيه (يبصرها) بدالً من (ينظرها).3/250اللغة, 

  .1/5933املرجع السابق,  1186
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َفِهم وهي اللغــة (خطــف) اجليــدة اَخلطُف اإلستالب وقد َخِطَفُه ِمن باب طوُف: َمخ

  .1187وفيه لغة أخرى من باب ضرب وهي قليلة رديئة ال تكاد تعرف

مقصور املعي واجلمــع (أحَشــاءٌ) مثــل ســبب و أســباب و (اخلشــا) الناحيــة و (احلُشــوَةُ) بِضــم  الَحَشا:

  .1188َحشوَةَ الشَّاةِ) أي جوفهااحلاء وكسرها األمعاء أيضاً و أخرجت (

ــنَّوُر يَُســمَّى القطــع:  الزَّرمُ ِمن السَّنَانري والِكالب: مــا يَبَقــى َجعــرهُ يف دُبُــره. أَزرم: والِفعــلُ: زَرَِم وَ  زَرِمُ: السِّ

  .1189اإلزرام.وأَزرََم بَولَه: قطعه: وزَرَِم البول نفسه: انقطع فهو زَرِمٌ 

ــــــف املخصــــــص بالشــــــعر الســــــابق   ــــــأيت مؤل استشــــــهاداً علــــــى معــــــىن الكلمــــــة  ي

  .1190والشُُّدوُف: الشُّخوص؛ الواحد َشَدفَ ‘‘. ’’ُشُدوفٌ ’’

  الوجه البالغي:

  ألنَّ الكلمات مساويٌة املعاين.‘‘ املساواة’’نرى يف البيت السابق 

ا صوِرَا ِ   1191َوُهنَّ َأحَسُن ِمن ِصَريا

                                                 
  .1/196الرازي, خمتار الصحاح,  1187
  .1/138أمحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1188
  .80/365خليل بن أمحد الفراهيدي: كتاب العني,  1189
  .1/122املخصص, ابن سيده,  1190
 7/29(صــور),  4/473؛ وبالنسبة يف لسان العرب, 1151البيت من البسيط, وهو لذي الرمة يف ديوانه, ص 1191

(خلــص). وصــدره: أشــبهن مــن  17/559(صــور),  12/358؛ تــاج العــروس, 3/345(خلــص)؛ و ديــوان األدب, 
  بقر اخلصاء أَعيـَُنها.
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

َِصــري املوضــع الَّــذي تِصــُري إليــه امليــاه والصَّــريِّ اجلماعــة والصِّــُري املــاء حيضــره  :ِصــيرانها
امل

  .1192النَّاُس وَصاَره النَّاس حضروه

‘‘. صـــورة’’يشـــتهد ابـــن ســـيده بالبيـــت الســـابق توضـــيحاً علـــى معـــىن الكلمـــة 

  .1193اجلمع ُصَور و ِصَور

  الوجه البالغي 

والغــرض مــن إلقــاءه هــو ‘‘, اخلــرب’’غي يُوَجُد يف البيت املذكور من الوجه البال

  ‘‘.فائدة اخلرب’’

  

  

  

  

  

                                                 
  .4/443ابن منظور, لسان العرب,  1192
  .1/123سيده, املخصص, ابن  1193
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  ’’الرأس‘‘

  1194ويَوًما َأُحطُّ اخلَيَل من ُروس أجيال    فـََيوًما إىل َأهِلي ويَوًما إليُكمُ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

احلَـــطُّ: الَوضـــُع كاالحِتطـــاِط والـــرُّخُص كـــاُحلطوِط واحلَـــدُر ِمـــن ُعلـــٍو إىل ُســـفٍل  :َأُحـــطُّ 

 : ٍة لـــذلك. َواَألَحـــطُّ ـــدَّ ـــاملَِحّط واملَِحطَّـــِة َحلديـــدٍة أو َخَشـــَبٍة ُمَع وَصـــقُل اجلِلـــِد ونَقُشـــه ب

َتنني
َ
  .1195األمَلُس امل

ُد الَقـــوِم كـــالرَّئِيِس َكَكـــيِِّس. الـــرَّأُس: أعلـــى ُكـــلِّ شـــيٍء ومـــن اجملـــاز: الـــرَّأٌس: َســـيِّ  :ُروسٍ 

والـــرَّئِيِس كـــَأِمٍري. ج أَرُؤٌس يف الِقلَّــــِة وآرَاٌس َعلـــَى الَقلــــِب وُرُؤوٌس يف الَكثـــرِة ومل يَقِلبُــــوا 

  .1196َهِذِه وُرؤٌس وهذه على اَحلذفِ 

قــال ‘‘ ’’رأس’’يــأيت ابــن ســيده البيــت الســابق استشــهاداً علــى معــىن الكلمــة 

: واجلمــع أرُؤُس, وآراس, ورُؤوس. قــال ابــن سه. قال ابــن جــينت: أعلى الرجل: رأثاب

                                                 
(رأس) و تــــاج  6/91؛ ولســـان العـــرب, 473البيـــت مـــن الطويـــل, وهـــو المـــرئ القــــيس يف زيـــادات الـــديوان, ص 1194

 (رأس) وفيه (ُرؤس) بدالً من (ُروس). 16/101العروس, 

  .س1/855الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1195
  .1/3950الزبيدي, تاج العروس,  1196
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ُرؤاٌس كذلك. قال أبوعبيد: رَِئَس رََأســاً: َعظُــَم  :السكيت: وُروس.....قال األصمعي

  .1197‘‘رَأُسه, ورأسته أرأُسه رَأساً: ضربت رأسه

  الوجه البالغي:

إلقــاءه  والغــرض مــن‘‘ اخلــرب’’أظهر البيت السابق من الوجه البالغــي, أن فيــه 

  ‘‘.فائدة اخلرب’’

ــــــــــــــــــنهم بالِعشــــــــــــــــــاء          فـََقدت الصَّوَت منهم وُأِمخَدتفـََلمَّا  َمَصــــــــــــــــــابِيُح ِم

  1198وأَنُؤرُ 

ــَر ‘‘ أَرُؤسُ ’’يذكر ابن سيده البيت الســابق للوضــاحة علــى مجــع رأس  (إذا ُكسِّ

وإذا قيــل رأٌس فتخفيفــه قياســي ألنــه ’’علــى أفعــل انضــمت الــواو فيــه فانقلبــت مهــزة. 

دليل لنا يدلُّنا أنه بديل, كما دلنا ثبات الواو يف َأكواس أن ختفيف بدل؛ ولــيس يف ال

 يف مثــل أرُؤس دليل على أن ختفيــف مهــزة راس ختفيــف قياســي؛ ألن القياســي والبــديل

ا إذا   هــذا ســواء فأمَّــا القياســي ــر, وأمــا فحكمــه أن تَثبــَت اهلمــزُة فيــه علــى صــور ُكسِّ

ل ومــــا كــــاَن مــــن هــــذا معــــتًال ممــــا ال أصــــل لــــه يف اهلمــــزة فحكمــــه حكــــم املعتــــ البــــديلُّ 
                                                 

  .1/123ابن سيده, املخصص,  1197
ــــه, ص 1198 ــــن أيب ربيعــــة يف ديوان ــــة األدب, 96البيــــت مــــن الطويــــل, وهــــو لعمــــر ب ؛ وشــــرح املفصــــل, 5/318؛ وخزان
, 512؛ وشــــرح شــــواهد اإليضــــاح, ص2/205؛ واملقتضــــب, 2/304؛ وبالنســــبة يف سرصــــناعة اإلعــــراب, 10/11

 ويروى (أطفئت) بدالً من (أمخدت) و (منهم) بدًال من (شبت).
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حنوساق ونار فإنه إذا ُكسِّر على أفُعل انضمت الواو فيه فانقلبــت مهــزه كقولنــا أســُؤُق 

  .1199وأنُؤر)

  الوجه البالغي:
  يالخط يف البيت املذكور الوجه البالغي التايل هو:

ت مصــــابيح فلمــــاَّ فقــــدت الّصــــوَت مــــنهم و ُأمحــــد’’يف موضــــع ‘‘ الوصــــل’’ 

  ‘‘.منهم....

  1200َكَضوِء الَربِق َحيَتِلُس الَقَالال    تسعرها بأبيَض َمشَريفٍّ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:
َسعَّرت الشيء (تسعرياً) جعلت له (ِسعراً) معلوما ينتهــي إليــه و (أســَعرتُه)  :َتَسعَّرهما

  .1201باأللف لغة وله (ِسعٌر) إذا زادت قيمته واجلمع (أسعاٌر)

احلِلـــُس واحلََلـــُس مثـــل ِشـــبٍه وَشـــَبٍه ومثـــٍل وَمثَـــٍل ُكـــلُّ شـــيٍء َوَيل َظهـــَر البعـــري  :َيحـــَتِلسُ 

والدابة حتت الرحل والَقَتِب والسِّرِج َوهَي مبنزلِة املِرشــحة تكــون حتــت اللِّبــِد وقيــل: هــو  

  .1202كساء رقيق يكون حتت الربذعة واجلمع َأحالس وُحُلوسٌ 

                                                 
  .1/124صص, ابن سيده, املخ 1199
 , ويروى (يسعرها) بدل (تسعرها), و (وحيتلس) بدل (حيتلس).204البيت لذى الرُّمة يف ديوانه, ص 1200

  .1/277أمحد بن حممد املقري: املصباح املنري,  1201
  .6/54ابن منظور, لسان العرب,  1202
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بالكســــر: ضــــدُّ الَكثــــرَِة. والِقــــلُّ بالكســــر: النَّــــواُة تَنبُــــُت الُقــــلُّ بالضــــم والِقلَّــــُة  :الِقــــالال

ُمنَفــــــرِدًة َضــــــِعيَفًة والرِّعــــــَدُة إذا كانــــــت َغَضــــــباً أو َطَمعــــــاً كالِقلَّــــــِة ج: كِعنَــــــِب والِقــــــالُل  

َنُصوبَُة لِلتَّعريشِ 
  .1203َككتاِب: َاُخلُشُب امل

قــال ‘‘. ’’الِقــاللُ ’’يروى ابن سيده البيت الســابق للدَّاللــة علــى معــىن الكلمــة 

ثابـــت: ويقـــال لِـــرأِس اإلنســـاِن: قـُلَّتـــه واجلمـــع قـُلَـــل وِقـــَالُل. قـــال أبوزيـــد: الُقلَّـــُة: أعلـــى 

  .1204الرأسِ 

  الوجه البالغي:
ألنَّ فيــــه  ‘‘ اإلطنــــاب’’جنــــد يف البيــــت الســــابق الوجــــه البالغــــي, وهــــو أنَّ فيــــه 

  كلمات كثرية وحتمل املعاين القليلة.

  1205َضَربَت ِمبصُقوٍل ِعالوَة فَنَدشِ     ِد مل َيدَم َكلُمهاأَِمن َضربَة بالُعو 

  حلُّ الكلمات الصعبة:
َصــــَقَلُه َيســــُقُلُه َصــــقالً و ِصــــَقاًال: َجــــَالُه فهــــو َمصــــُقوٌل وَصــــِقيٌل واالســــُم  :ِبمصــــُقولٍ 

  .1206الصَِّقاُل ككتاٍب وهو صاِقٌل ج: َصَقلٌة ككَتَبةٍ 

                                                 
  .1/1356الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1203
  .س1/124ابن سيده, املخصص,  1204
(فنــــدش)؛ و  17/319مــــن الطويــــل, وهــــو لألعشــــى مهــــدان (عبــــدالرمحن بــــن احلــــارث) يف تــــاج العــــروس, البيــــت  1205

 (فندش). 6/333بالنسبة يف لسان العرب, 
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الفندشُة :الذهاب يف األرض و فَندٌش اسم التهذيب، غــالم فنــدش إذا كــان  فـََندش:

  .1207َضابطاً وَقد فَنَدش غريه إذا َغَلبه

‘‘. الِعــالَوة’’يستشــهد ابــن ســيده بالبيــت الســابق للدَّاللــة علــى معــىن الكلمــة   

  .1208‘‘قال ثابت: الِعَالَوة: الرأُس, واجلمع َعَالَوى’’

  الوجه البالغي:

وقســــــــمه ‘‘ غــــــــي اإلنشــــــــاء الطلــــــــيبلســــــــابق مــــــــن الوجــــــــه البالأظهــــــــر البيــــــــت ا

‘‘ الزم فائــدة اخلــرب’’وفيــه أيضــاً ‘‘ أَِمــن َضــربة......’’ يف صدر البيت‘‘ اإلستفهام’’

  ‘‘.الفصل’’يف عجزه. ويوجُد بني صدر الشعر وعجزه 

  1209ضبة اللِّهمَعَصب السفاُد بغَ     الصَُّماخ كما وِلَعمُر َعرِفك ِذى

  بة:حلُّ الكلمات الصع

ــَماُخ بالكســر: َخــرُق األُُذِن كُأصــموِخ واألُُذُن نَفُســها والَقِليــُل مــن املــاِء  :الصُّــماخُ  الصِّ

  .1210وبالضم: ماءٌ 
                                                                                                                                            

  .1/7236الزبيدي, تاج العروس,  1206
  .1/326الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1207
  .1/125ابن سيده, املخصص,  1208
(َعــَرف), وتــاج العــروس,  9/240(غضــب),  1/650لســان العــرب,  البيــت مــن الكامــل, وهــو للربيــق اهلــذيل يف 1209
 .324(عرف)؛ ولألعلم اهلذيل يف شرح أشعار اهلذليني, ص 24/134
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ابّــِة. واأل  عَصــاُب: َأطَنــاُب املَفاِصــل الــيتَعَصــَب: الَعَصــُب ُحمرَِّكــًة َعَصــُب اإلنســاِن والدَّ

ُتالئـِـــُم بِيَنهــــا وَتُشــــدُّها ولَــــيَس بالَعَقــــب يُكــــوُن ذلــــك لإلنســــان وغــــريِه كــــالبَـَقِر والغَــــَنم. 

ــــَواه. قيــــل: هــــو  . َعَصــــبه يَعِصــــُبه َعصــــًبا: طَــــواه ول ــــِديُد و اللَّــــيُّ والَعصــــُب: الطَّــــيُّ الشَّ

  .1211الشَّدُّ 

واملصــدر  الســباعَسِفَد وغريه أنثــاه (َيســَفُدها) مــن بــاب تعــب و (َتَســاَفَدِت)  :السفاد

  .1212) معروف واجلمع (السََّفافيد)(السِّفاد) و (السُُّفود

  الوجه البالغي:

ألنَّ ‘‘, اإلطنــــــاب’’جنــــــُد يف البيــــــت املــــــذكور مــــــن الوجــــــه البالغــــــي, أنَّ فيــــــه 

  الكلمات كثريه وحتمل املعاين القليلة.

ا ُ   1213الصُّقلوُيشرُِق بني اللِّيت منها إىل      إذا ِهَي قامت َتقِشعرُّ َشَوا

  

                                                                                                                                            
  .1/326الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1210
  .764-1/763الزبيدي, تاج العروس,  1211
  .1/278أمحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1212
ــذيب اللغــة, 90أليب ذؤيــب اهلــذيل يف شــرح أشــعار اهلــذليني, صالبيــت مــن الطويــل, وهــو  1213 , وتــاج 11/442؛ و

(شــوا)؛ وبالنســبة يف مجهــرة  14/447؛ ولســان العــرب, 240(بــرق) وللهــذيل يف مجهــرة اللغــة, ص 25/73العــروس, 
 .883اللغة, ص
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

ــَوى الَيــداِن والــرِّجالِن والــرَّأُس ِمــن اآلد ميِّــني وُكــلُّ مــاليس َمقــَتًال.  :َشــَواُتها وقيــل: الشَّ

  .1214وقال بعضهم الشََّوى مجاعة األطراف

 َرقَّ منــــــه و ل: مــــــالِيَتــــــاِن ج: أَلَيــــــاُت. وليــــــُت الرمــــــصــــــفحة العنــــــق. ُمثنَّــــــاُه  :اللِّيــــــتِ 

  .1215طال

قــال ‘‘. ’’شــواةُ ’’إبن سيده البيت الســابق للتوضــيح علــى معــىن الكلمــة يذكر 

ــــَوى: مجاعــــة  ــــواُة: جلــــدة الــــرأس, واجلمــــع َشــــوًى. قــــال ابــــن دريــــد: الشَّ ابوحــــامت: الشَّ

  .1216األطراف

  الوجه البالغي:

 بــــني صــــدر البيــــت‘‘ الوصــــل’’البالغــــي  يُوجــــُد يف البيــــت املــــذكور مــــن الوجــــه

  وعجزه.

  1217يف اهلام ُدحالناً يـَُفرِّسَن النـَُّعر  آِفيَخ احتَـَفرَضرباً إذا َصاَب الي

                                                 
  .140/445ابن منظور, لسان العرب,  1214
  .849-2/848املعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى و امحد حسن الزيات وغريهم:  1215
  .1/126ابن سيده, املخصص,  1216
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  حلُّ الكلمات الصعبة:
قتضــى قاعــدة إطالقــه يـََفخه َكَمنَعه ملكان َحرف احللــق أو كَنَصــر كمــا هــو م :اليآفيخ

اقــاً لــه بــالواوي كَوَعــَد و معنــاه أصــاَب ياُفوَخــه فهــو َميُفــوخ وقــد تقــدَّم أو كَضــَرَب إحل

اهلمــز وإمنــا أعــاده هنــا لبيــان أنــه يــائيُّ علــى رأي املصــنف وهــو ُملتَـَقــى ذكر اليــافوخ يف 

ِم الرَّأِس وُمَؤخرَّه   .1218َعِظم ُمَقدَّ

النَّعـــَرُة بـــوزن الشـــهرة صـــوت يف اخليشـــوم وقـــد نـََعـــر الرُجـــل يَنعِـــُر بالكســـر نعِـــرياً  :النـَُّعـــر

ؤِذن بفتحتني أذانه والنَّاُعوُر واحد النـََّواِعريُ 
ُ
ا يـُـديرها املــاء وهلــا  ونَعَراُت امل اليت ُيستقى 

  .1219صوت

صـــــار يف جانـــــب اخلبـــــاء. وخـــــاف َدحـــــًال, وَدَحالنـــــاً: َدَخـــــَل يف الـــــدَّحل. و  ُدحالَنًــــا:

. وعنه:" تباعدو األرَض َدجًال: َحضَ  واسترت, واســعة  ر فيها ُحَضراً َضــيـَِّقُة األعــايلوفـَرَّ

  .1220األسافل

                                                                                                                                            
(ضـــقع)؛ وتـــاج العـــروس,  8/201(فـــرس),  6/161؛ ولســـان العـــرب, 65, 1/64الرجـــز للحجـــاج يف ديوانـــه,  1217
 (فرس). 16/330

  ص.1/1862الزبيدي, تاج العروس,  1218
  .1/688الرازي, خمتار الصحاح,  1219
  .1/273وغريهم: املعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى, وأمحد حسن الزيات  1220
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قــال ثابــت: ‘‘. فُوخاليــا’’معــىن  ضِّــحَ وَ يرمز ابــن ســيده بالبيــت الســابق إىل أن يـُّ 

ياُفوخ: وهو َوَسطها حيث التقى عظُم مَقدَّم الرأس, وعظــم ُمــَؤخَّره, وهــو ويف اهلامة ال

  .1221الذي يكون ليِّناً َيضرب من الصيب قبل أن يشتدَّ عظم رأسه

  الوجه البالغي:

وغـــرض مـــن ‘‘ اخلـــرب’’يبـــدو مـــن البيـــت الســـابق مـــن الوجـــه البالغـــي أنَّ فيـــه  

  ‘‘.رب اإلبتدائيخلا’’وفيه أيضاً من أضرب اخلرب ‘‘, فائدة اخلرب’’إلقاءه 

  1222وبِيضاً يَقيُص الَبيُض من حيُث طائرةُ   ُهم أَنَشُبوا ُزرَق الَقناِيف ُحنورهم

  حلُّ الكلمات الصعبة:
ــــَق فهــــو (ناِشــــٌب) َنِشــــَب الشــــي :أَنَشــــُبوا ء يف الشــــيء مــــن بــــاب تعــــب (نشــــوباً) َعَل

  .1223(أنَشبُتُه) يف الشيء (والنََّشُب) بفتحتني قيل العقار وقيل املال والعقار

بــن ســيده: الزُّرقَــُة نــه بالكســر تَــزَرُق َزَرقــاً. قــال االزُّرَقُة ِيف العني, تقول: زرِقَــت عي :ُزرقَ 

  .1224سواد العني وقيل: هو أن يتغشىَّ سواَدها بياضٌ الَبياُض حيثما كان والزُّرَقُة ِيف 

                                                 
  .ت1/167ابن سيده, املخصص,  1221
 4/266(طــري)؛ تــاج العــروس,  4/509(نشــب),  1/756البيت من الطويــل, وهــو بالنســبة يف لســان العــرب,  1222

 ‘‘.هم أنشبوا صم القنا يف صدورهم’’(طري) ويروى صدره:  12/452(نشب), 

  .2/056أمحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1223
  .10/138ابن منظور, لسان العرب,  1224



- 386 - 
 

َنــا: ــا. وفالنــاً  قـَ لَــوُن الشــيء. قـُنُـــًوا: امحــّر. فهــو قــاٍن. وفالنــاً: َجعــَل لــه قُنَيــة يســَتغِىن ِ

  .1225ِقناوًة: جزاه وكافَأه. واهللاُ الشيَء قَنًوا: خلقه

: ُســُقوطها ِمــن أصــِلَها. وقَــد قَــاَص قَيصــاً  يَِقــيُص: ــنِّ ــاُد لَُغــٌة فيــه. َمجَــٌل  قَــيُص السِّ والضَّ

  .1226وهو الذي يـَتَـقُِّص أي يَهِدرُ ‘‘ بالفتح’’يٌص قَ 

غ فــإنَّ الــدما ‘‘. ’’الفــرخ’’موضــع ‘‘ ئرالطــا’’يــذكر ابــن ســيده البيــت الســابق 

ضــع الطــائر موضــَع الفــرخ ألن ُيســمىَّ الفــرخ. وقــد قــال غــريه الــدماُغ يقــال لــه الفــرخ فو 

الفــرخ يف املعــىن طــائر, وحــرَّف االســم عمــا هــو عليــه ملــا احتــاج إليــه مــن إقامــة القافيــة  

  .1227كما حذف إلقامة الوزن

  الوجه البالغي:
بـــني صـــدر ‘‘ الوصـــل’’يبـــدو مـــن البيـــت الســـابق مـــن الوجـــه البالغـــي, أنَّ فيـــه 

  الشعر وعجزه.

  1228َفَما أَنُتم فـََنعِذرَُكم لِِفيل    َتِفيلُواَبِىن َربِّ اَجلَواِد َفال 

                                                 
  .2/763إبراهيم مصطفى, امحد حسن الزيات وغريهم, املعجم الوسيط,  1225
  .4533-1/4522الزبيدي, تاج العروس,  1226
  .1/127ابن سيده, املخصص,  1227
ــــــذيب اللغــــــة,  11/534؛ ولســــــان العــــــرب, 2/51البيــــــت مــــــن الــــــوافر, وهــــــو للكميــــــت يف ديوانــــــه,  1228 (فيــــــل)؛ و
 .3/326؛ وتاج العروس (فيل)؛ و ديوان األدب, 4/467؛ ومقاييس اللغة, 15/376
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

  .1229الِفيُل معروٌف واحلمع أفَياٌل وفـُُيوٌل َوِفيلٌة بوزن عنبة وصاحبه فـَيَّالٌ  :ِفيل

يأيت ابن سيده, السابق استشهاداً على وضع الكلمــة موضــع الكملــة اُألخــرى   

  .1230اَجلَواد موضَعهأراد ربيعة الَفَرس فوضع ’’إلقامة الوزن, 

  الوجه البالغي:
ومــن ‘‘ إنشــاء الطلــيب’’يُظهــر مــن البيــت الســابق مــن الوجــه البالغــي, أنَّ فيــه 

  ‘‘.فال َتِفيُلوا’’يف ‘‘ النهي’’ِقسمه 

  1231نَزُو الُقَالِت َزَهاها قاُل قالِيَنا    كَأنَّ نَزَو ِفَراِخ اهلاِم بَينَـُهم

  حلُّ الكلمات الصعبة:

النَّـــزو الَوثَبـــاُن ومنــــه نَـــزو التَّـــيس وال يقـــال إالَّ للشــــاء والـــدََّوابِّ والبقـــر يف معــــىن  :نَـــزوِ 

  .1232السِّفاد

                                                 
  .1/517الرازي, خمتار الصحاح,  1229
  .1/127ابن سيده, املخصص,  1230
 11/577(طـــري),  4/509؛ ولســـان العـــرب, 407البيـــت مـــن البســـيط, وهـــو إلبـــن مقبـــل يف ذيـــل ديوانـــه, ص 1231

ــذيب اللغــة,  15/199(قــول),  ؛ وشــرح 987؛ وتــاج العــروس (قــول), (فــال)؛ واملعــاين الكبــري, ص9/296(قــال)؛ و
 .425القصائد السبع الطوال, ص

  .15/319ابن منظور, لسان العرب,  1232
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ــــَالتُ  ــــِت كــــالكِتِف وبالتحريــــك  :الُق ــــُل اللَّحــــِم كالَقِل ــــِل والَقِلي ــــُت: النُّقــــَرُة ِيف اجلََب الَقل

  .1233اهلَالك

غــريه: َأضــاَء واللــوُن: صــفا وأشــرق. َزَها: َزهواً, وُزُهــواً: تــاه وَتعــاظم وافتَخــر. والســراج و 

  .1234لونه بعد احلمرة أوالصفرة والُبسُر: تَلوََّن حبمرة أو صفرة. وصفا

فــأراد بفــراخ ‘‘. ’’فــراخ اهلــام’’يــذكر ابــن ســيده الشــعر الســابق لِلتَّوضــيح كلمــة 

اهلام الدماَغ و أما قولــه فــراُخ اهلــام فلــم ُيِضــف الشــيء فيــه إىل نفســه ولكــن اهلــاَم مجــع 

  .1235مة فيشمل الدماغ, وغريه فصار مبنزلة نصل السيف يقع على النصل وغريهها

  الوجه البالغي:

ألنَّ املعــاين ‘‘ اإلطنــاب’’نــرى يف الشــعر املــذكور مــن الوجــه البالغــي, أن فيــه 

  قليلة والكلمات كثرية.

  1236ِفُري رَاِسى وانَتَشيُت ِمن اخلَمرِ َعَصا    فـََلمَّا أتاين ما يقوُل َتطَايَرت

  

  الكلمات الصعبة: حل
                                                 

  .1/405إبراهيم مصطفى, امحد حسن الزيات وغريهم, املعجم الوسيط,  1233
1234   

  .1/128ابن سيده, املخصص,  1235
 البالغة (شطن). البيت من الطويل, وهو ملنظور بن رواحة يف أساس 1236
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  .1237النََّشا مقصور َنِسيم الرِّيح الطيبة وَقد َنِشَي منه رِحياً طيبًة ِنشوةً  :انَتَشيتُ 

ُهــم أنَشــُبوا ُزرَق ’’يــأيت ابــن ســيده بالبيــت الســابق دلــيًال علــى الشــعر املســبوق 

لقنــا , بالزرقــة األســنة دون ايت توصــفأراد ُزرق أِسنَّة الَقنا فحذف ألن الــ‘‘. الَقنا....

أالتَـــرى أن الرمـــاح توصـــف بالســـمرة, وإن شـــئت جعلـــت الـــزرق األســـنة علـــى اإلقامـــة 

  .1238الصفة ُمَقام املوصوف

  الوجه البالغي:

  الوجه البالغي يف الشعر املذكور هو:

ويف البيــت املــذكور أيضــاً جنــد ‘‘ فائدة اخلــرب’’َأنَّ فيه اخلرب, وغرض من إلقاءه 

  ‘‘.اإلطناب’’

  1239هي األُمُّ َتغَشى ُكلَّ َفرٍخ ُمَنِقنقِ     َمَعاويََة اليت وَحنُن نـََقلَنا ِمن

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                 
 .15/325ابن منظور, لسان العرب,  1237

  .1/128ابن سيده, املخصص,  1238
؛ وهـــو بالنســـبة يف لســـان 47؛ وخلـــق اإلنســـان لثابـــت, ص2/37الطويـــل, وهـــو للفـــرزدق يف ديوانـــه, البيـــت مـــن  1239

مـــن  (طـــري). ,فيـــه (كشـــفنا) بـــدالً  12/452(طـــري)؛ تـــاج العـــروس,  4/509(ســـبد),  202(فـــرخ),  3/43العـــرب, 
  (نقلنا).
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ــــوان  :َفــــرخٍ  ــــُد الطَّــــائِِر َهــــذا اَألصــــُل وقــــد اســــُتعِمل يف كــــّل َصــــغري مــــن احلَي الَفــــرُخ: َوَل

طُرودُ  َها. والَفرُخ: الرَُّجلوالنَّباِت: الشََّجر وَغري 
َ
  .1240الذَّليل امل

  وحنوه: َرجََّع صوته. وعيُنه: عاَرت. النِّقِنُق: ذكر النَّعام.  الضَّفدَعُ  :ُمَنقِنق

  .1241ج: نـََقاِنق. النِِّقنيُق: اَخلَشبة الَّيت يكون عليها املصلوب. ج: نقانيق

ـــحَ  يقصـــد ابـــن ‘‘ الفـــرج’’مزيـــداً معـــىن الكلمـــة  ســـيده بالبيـــت الســـابق أن يـَُّوضِّ

  .1242‘‘اهلامة يقال هلا أُم الدماغأراَد بالفرخ الدماغ, وإمنا مساه فرخاً ألن ’’

  الوجه البالغي:
ومـــن أضـــربه ‘‘ رباخلـــ’’يبـــدو مـــن البيـــت الســـابق مـــن الوجـــه البالغـــي, َأنَّ فيـــه 

  ‘‘.فائدة اخلرب’’وفيه أيضاً غرض من إلقاءه ‘‘ اخلرب اإلبتدائي’’

ا    إن َخَضبُتها َوَهل يَرِجَعن يل ِلمَّيت ُ ِشيب ِخضا
َ
  إىل َعهِدها قبَل امل

ا    ت أُقُحَواَن الشَّيِب َفوَق َخِطيطَةٍ رَأَ  ُ   1243إذا ُمِطَرت مل َيسَتِكنَّ ُصَؤا

  

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                 
  .1835, 1/1837الزبيدي, تاج العروس,  1240
  .2/949إبراهيم مصطفى, أمحد حسن الزيات وغريهم: املعجم الوسيط,  1241
  .1/128ابن سيده, املخصص,  1242
 (قحو). 356الطويل, أساس البالغة, ص البيت من 1243
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ــُة بالكســر الشــعر الــذي جيــاوز بشــحمة  :ِلمَِّتي ــُة: وهــو املــس والشــيء القليــل, واللِّمَّ َلمَّ

  .1244األذن فإذا بـََلغ املنكبني فهي مجة واجلمع ِلَمٌم وِلَمامٌ 

َخَضــبُت اليــد وغريهــا (َخضــباً) مــن بــاب ضــرب (باخلضــاب) وهــو احلنــاء  َخَضــبُتها:

  .1245وحنوه

سَتِطيلُة يف الشيء واجلمــع ُخطُــوٌط كاخلطــائط بــني الشَّــقاِئق  :َخِطَيطةٌ 
ُ
اَخلطُّ الطريَقُة امل

ا َخِطَيطٌة َوهي طراِئُق تـَُفارُِق الشََّقائق يف َغِلِظها ولِيِنها   .1246واحد

‘‘. اخلطيطــة’’الســابق استشــهاداً علــى معــىن الكلمــة يــذكر ابــن ســيده الشــعر 

ــ’’ َتني, فــزعم أنــه قــد َصــِلع َفَجعــل يت مل ُمتطــر بــني أَرَصــِني ممطــورَ واخلطيطــة: األرض ال

َصــَلَعته كاَخلِطيطــة...... ملـَّـا ذكــر اَخلِطيطــة ذكــر معهــا املطــر كمــا مســى الــدِّماغ فرخـــاً 

  .1247حني مسى اهلامة أُمَّ الدماغ

  

  :الوجه البالغي

                                                 
  .1/612الرازي, خمتار الصحاح,  1244
 .1/171أمحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1245

  .7/287ابن منظور, لسان العرب,  1246
  .1/129ابن سيده, املخصص,  1247
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ومــن ‘‘ اإلنشــاء الطلــيب’’جنــُد يف البيــت املــذكور مــن الوجــه البالغــي, أنَّ فيــه 

يف ‘‘ اخلــرب الطلــيب’’وكــذَلَك يوَجــُد فيــه ‘‘. َهــل’’ِممَّــا يظهــر مــن ‘‘ االســتفهام’’قســمه 

  يعين نون التأكيد اخلفيفة.‘‘ يَرجَعن’’

  1248لِ بأبيض َمصقوٍل ُشُؤوَن الَقبائِ     وإينِّ َزِعيٌم لِلِكمىِّ بضربة

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ُتَكميِّ ج: ُكَمــــــــاٌة  :ِللكمــــــــيِّ 
ِــــــــُس الســــــــالح كــــــــامل ــــــــَجاُع أو الَب َوالِكمــــــــيُّ َكَغــــــــِينٍّ: الشُّ

  .1249َأكماءٌ 

الشؤن: عروق الدموع من الرأس إىل العني. الشأن: عرق يف اجلبل ينبــت فيــه  :ُشؤون

النبــع, مجــع شــؤن. الشــأن: موصــل قبائــل الــرأس إىل العــني واجلمــع شــؤن وقيــل الشــؤن 

السالسل اليت جتمع بني القبائــل. وقــال ثعلــب: هــي عــروق فــوق القبائــل فكلمــا أِســن 

ل القبائــــل بــــني كــــل قبيلتــــني الرجــــل قويــــت واشــــتدت,وقال األصــــمعي: الشــــؤن مواصــــ

  .1250شأن

                                                 
 .49البيت بالنسبة يف خلق اإلنسان لثابت, ص 1248

 .1/1713الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1249

  .1/8079الزبيدي, تاج العروس,  1250
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‘‘. القبائــل’’معــىن الكملــة  ف املخصص بالشعر السابق أن يوضِّــحليقصد مؤ 

قــابالت ُمتشــعٌِّب بعضــها بــبعض  الــرأس القبائــل: وهــي أربــع قطــع متقال ثابت: ويف’’

ُــــه.....  ــــَراُض, وهــــي أطناب ــــرأس الِع ــــُل: ِعَظــــام ال ــــالُث قبائــــل. قــــال: والَقبائ وللنســــاء ث

طعتــني ُشــِعبت إحــدامها مــن األخــرى قَِبيلــة, ومنــه ِئل الَقَدِح واَجلفَنة, وُكلُّ قِ قَباوكذلك 

  .1251: ومنه قيل لِلَحنوين الَقِبيلَتانأبو عليقبائل العرب. قال 

  الوجه البالغي:

  يدل على التأكيد.‘‘ إنَّ ’’ألن ‘‘ اخلرب الطليب’’البيت املذكور يدل على 

  1252ال َيسَتِهلُّ ِمن الِفراِق ُشُؤوين    هُ َوَال ُحتزِنِيين بالِفراق فإنَّ 

  

  

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                 
  .1/129ابن سيده, املخصص,  1251
(هلــل)؛ وبالنســبة يف  11/702؛ ولســان العــرب, 129صالبيت مــن الكامــل, وهــو ألوس بــن حجــر يف ديوانــه,  1252

 (شأن)؛ وتاج العروس (شأن), ويروى (فإنىن) بدًال من (فإنه). 13/231؛ ولسان العرب, 11/416ذيب اللغة, 
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ــاَل إىل اللِّــِني وقـَلَّــت خشــونته. فهــو َســهٌل, َوِهــَي ســهلة.  :َيســَتِهلُّ  َســُهَل. ُســُهوَلًة: َم

أسَهَل: نـََزَل السَّهَل أو أتاه. وكــاَن َســهًال مــع النــاِس. والشــيَء: َجَعلَــُه َســهًال. واَألَمــَر: 

  .1253وجده َسهالً 

 قــال‘‘. ’’شــُؤون’’الشــعر الســابق للدَّاللــة علــى معــىن الكلمــة  يذكر ابن ســيده

ـــعُب الـــذي َجتمـــع بـــني ُكـــلِّ قِبيلَتـــِني, واجل مـــع ُشـــُؤون, ويقـــال: إنَّ ثابـــت: الشـــأن: الشَّ

ـــُؤون, ومنـــه يقـــال: اســـتَهلَّت شـــؤونه....قال أبوزيـــد: الشـــأنان: الـــدمع خيـــ رُج ِمـــن الشُّ

 مثَّ إىل العينــــني واألعــــرف ِعرقَــــاِن يَنَحــــِدراِن ِمــــن الــــرأس إىل احلــــاجبني مثَّ إىل احلــــاجبني

  .1254‘‘اهلمز

  الوجه البالغي:

‘‘, ســـــتفهاماإل’’ومـــــن قســـــمه ‘‘, اإلنشـــــاء الطلـــــيب’’جنـــــد يف البيـــــت املـــــذكور 

  ألنَّ (فإنَّه) تدل على التأكيد.‘‘ اخلرب الطليب’’وهكذا يُوجُد يف البيت أيضاً 

  

اأَوَدى ال أّما َترى ِلمَِّيت    1255واِديوَشيََّب الدَّهُر أصداغي وأف    زماُن ِ

                                                 
  .1/458إبراهيم مصطفى, أمحد حسن الزيات وغريهم, اجملعم الوسيط,  1253
  .1/130ابن سيده, املخصص,  1254
 بني يَديَّ, فلم َأجد قائل هذا الشعر.تصفحت كتب األدب اليت  1255
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

الصُّــدُغ مــا بــني العــني واألذن و ُيَســّمى أيضــاً الشــعر املتــديل عليــه ُصــدعا,  :أصــداغي

  .1256يقال ُصدغ معقرب

    .1257معظم شعر اللّمة ممَّا يلي األذين واجلمع أَفواٌد أَفِئَدةٌ  َأفواِدي:

الَفــوداِن: ‘‘. ’’الَفــود’’يذكر ابــن ســيده البيــت الســابق للتَّوضــيح معــىن الكلمــة   

لــي ا الــرأس؛ كــلُّ ِشــقٍّ فَــود. قــال أبــو عبيــد, الَفــود: ُمعظــم شــعر الــرأس ممَّــا يَ وُمهَــا جانَِبــ

  .1258فواداألُُذن. قال أصمعي: واجلمع أَ 

  الوجه البالغي:
بــني صــدر ‘‘ الوصــل’’يُظهــر مــن البيــت الســابق مــن الوجــه البالغــي, َأنَّ فيــه 

  .البيت و عجزه

  1259وا َنضِرب َأعاىل الَقماِحدوإن يُدِبرُ   فإن يُقِبُلوا َنطَعن ثُغور ُحنُورِهم

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                 
  .1/375الرازي, خمتار الصحاح,  1256
  .2/482امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1257
  .1/130ابن سيده, املخصص,  1258
(قحـــدم)؛ وتـــاج العـــروس,  12/465(قمحـــد),  3/368البيـــت مـــن الطويـــل, وهـــو بالنســـبة يف لســـان العـــرب,  1259

 (قمحد). 9/71
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الثَّغُر ما تقدَّم ِمــن األســنان وهــو أيضــاً موضــع املخافــة مــن (ثغــر) فــروج الُبلــداِن  :ثغور

  .1260والثُّغَرِة الثلمة

نَحــُر) موضــع  ُنحــورهم:
ُ
َحنَــرُت البهيمــة (َحنــراً) مــن بــاب نفــع ومنــه (ِعيــُد النَِّحــر) و (امل

  .1261النَّحر من احللق وموضع القالدة من الصدر واجلمع (ُحنُوٌر)

ــــُة الناشــــزة فــــوق القفــــا وهــــي بــــني الذؤابــــة والقفــــا منحــــدرة  الَقَماِحــــد: الَقَمحــــُدَوٌة اهلََن

  .1262ابت األرض من رأسه(قمحد) عن اهلامة إذا استلقى الرجل أص

‘‘ الَقَماِحــــد’’يـــأيت ابـــن ســــيده بالبيـــت الســــابق توضـــيحاً علـــى معــــىن الكلمـــة 

َؤابــة َوالَقَفــا’’ قــد احنــدرت عــن اهلاَمــة إذا  والَقمحــُدَوٌة: هــي الناشــزة فــوق القفــابني الذُّ

اســتلَقى الرجــل أضــابت األرض مــن رأســه..... قــال أبــو عبيــدة: وهــي: ُحــالَوة الَقفــا. 

ويه: َصــحَّت الــواو يف َقَمحــُدَوة ألن اِإلعــراب مل يقــع فيهــا, وليســت بطَــرف قــال ســيب

  .1263فيكون من باب َعرق

  الوجه البالغي:

                                                 
  .1/90خمتار الصحاح, الرازي,  1260
  .2/595امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1261
  .3/368ابن منظور, لسان العرب,  1262
  .1/131ابن سيده, املخصص,  1263
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وكــذلك ‘‘ فائــدة اخلــرب’’يتضــح مــن البيــت الســابق مــن الوجــه البالغــي, َأنَّ فيــه

  بني صدر الشعر وعجزه.‘‘ الوصل’’َجنُد فيه 

يِن كِربَذون الرََّمك       ََقذَّ
  1264َعبَد امل

  حلُّ الكلمات الصعبة:
ــَربِذُن: َصــاِحبُه. وبَــرَذَن:  :كِبرَذونِ 

ُ
اِءج: بَراذيُن. وامل الِربَذوُن كِجرَدحٍل: الدابَُّة وهي: 

ـــا ذين بالكســـر: ُس: َمَشـــى َمشـــي الـــِربَذوِن الـــربِ عـــِن اجلَـــواِب والَفـــرَ  قـََهـــَر و َغَلـــَب و أَعَي

  .1265َمشَربٌَة ِمن ِقشِر الطَّلعِ 

َكــُة: الرَُّجــُل َمَكُة ُخمرَّكًة: الَفَرس والِربَذونَُة اَلَِّيت تـُتََّخُذ للنَّسِل عــِن اللَّيــِث والرَّمَ الرَّ  :الرََّمك

  .1266ِعيفُ الضَّ 

َقــذُّ ’’يذكر مؤلف املخصــص البيــت الســابق توضــيحاً علــى معــىن الكلمــة 
َ
‘‘. امل

’’ 
َ
َقذُّ ُمنتَـَهــى َمنبِــت الشــَعر مــن مــؤّخر الــرأس. وقيــل: امل

َ
: َجمــَرى اجلَلَــم قال ثابت: امل َقــذُّ

  .1267من مؤخَّر الرأس

                                                 
ــــة يف ديوانــــه, ص 1264 ؛ ولســــان العــــرب (رمــــك), (فلــــك)؛ وتــــاج العــــروس (ِمــــك), (فلــــك). ويــــروى: 117الرجــــز لرؤب

 ‘‘.يربضن يف الروث كربذون الرمك’’

  .1/1522الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1265
  .1/6706الزبيدي, تاج العروس,  1266
  .1/132ابن سيده, املخصص,  1267
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  الوجه البالغي:
يُوَجُد يف الرجز السابق من الوجــه البالغــي, أنَّ فيــه اخلــرب, والغــرض مــن إلقــاءه 

  ‘‘.فائدة اخلرب’’

  ُمنَخرِق املِدرَع عن ِحلم زِميَ       أبو الدَّمهاِء مل َترَو النـََّعم َلوالَ 

يه َسجَ          1268مَساٍق إذا َحلُم َمَقذَّ

  حلُّ الكلمات الصعبة:

  .1269اخلَرُق الثقب يف احلائط وغريه واجلمع: ُخُروقُ  :ُمنِخَرق

ِدرُع اَحلديـــد مؤنثـــة. وقـــال أبـــو عبيـــدة: يـُــذكر ويـَُؤنـــث ودرع  املـــرأة قميصـــها  :الِمـــدرَع

وهو مذكر تقول: ادََّرَعِت املرأة وَدرََّعَها غريها َتدِر يعاً أي ألَبَسها الدرع واملِدرَُع بــوزن 

  .  1270املبضع واملِدَرعُة اجلبة

ـــم وأكثرهـــا اخلمســـَة (زمي) ُعَشـــَر  الزِّميـــُة الَقطعـــُة ِمـــن اإلبـــل أقلهـــا البعـــرياِن والثالثـــة :زَِي

  .1271وحنوها

                                                 
 الرجز بالنسبة يف أساس البالغة (قذذ). 1268

  .1/167امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1269
  .1/218الرازي, خمتار الصحاح,  1270
  .12/279ابن منظور, لسان العرب,  1271
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ــــاءَ تَســــِجُمهُ و  َســــَجم:
َ
ــــحابَةُ امل َســــَجم الــــدَّمُع ُســــجوماً و ِســــجاماً ِككتــــاٍب و َســـَـجَمتهُ الَعــــُني والسَّ

  .1272تَسجُجُمهُ َسجًما و ُسُجوًما و َسَجماناً: قَطََر َدمعُها َوَسال قَليالً أو كثرياً 

ــح تثنيــة كلمــة يقصــد ابــن ســيده بالشــعر الســابق أن  َقــذُّ ’’يـَُّوضِّ
َ
ولــيس ‘‘. ’’امل

َقــذَّين َغــري أَنَّــه َال ُمَقــذَّيِن لــه, ولكنَّــه قــد 
َ
إلنســان إالَّ مقــذٌّ واحــد, ويقــال إنَّــه َحلســن امل

  .1273قيل و ُتكلِّم به كما قالوا رَامَتِني وَساَحتِني وَعمايَتنيِ 

  الوجه البالغي:
  ‘‘.لالفص’’يظهر من البيت السابق هو أنَّ فيه 

  
ُرَّنِ 
  1274يَرَكُب َأطباَق الرِّقَاب امل

  حلُّ الكلمات الصعبة:

الطََّبَق ُحمَرَّكًة: ِغظَاُء ُكلِّ شيء الزٌم عليه يُقال: َوَضَع الطََّبَق علــى احلُــبِّ وهــو  :َأطَباقٌ 

  .1275ِقناُعه ج: أطباٌق و أطِبقة

                                                 
  .1/1446آبادي, القاموس احمليط, الفريوز  1272
  .1/132ابن سيده, املخصص,  1273
 تصفحت كتب األدب اليت بني يديَّ فلم َأجد هذا الشعر. 1274

  .1/6436الزبيدي, تاج العروس,  1275
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رَانَــُة  :الُمــرَّنِ 
َ
َمــَرَن علــى الشــيء مــن بــاب دَخــَل و َمرانــًة أيضــاً تعــوده واســتمرَّ عليــه وامل

ُـــرَّاُن بالضـــّم 
ـــارُِن مـــاالن مـــن األنـــف وفضـــل عـــن القصـــبة وامل

َ
اللِّـــُني والتَّمـــرِيُن التلـــني وامل

  .1276الرماح الواحدة ُمرَّانة

قــال ‘. ’’‘َأطبــاق’’يأيت ابن سيده بالبيت السابق توضيحاً على معــىن الكلمــة 

ـــق: َموِصـــل الُعنـــق والـــرأِس واجلميـــع أطبـــاق. قـــال غـــريه: كـــلُّ َمفِصـــل:  أبوعبيـــدة: الطََّب

  .1277طاَبٌق. قال سيبوية: ومجعه َطَوابيق وهو من الشاذ

  الوجه البالغي:

اخلــرب ’’يبدو مــن البيــت الســابق مــن الوجــه البالغــي, أنَّ فيــه مــن أضــرب اخلــرب 

  ألنَّ الكلمات واملعاين مساوية فيه.‘‘ مساواة’’ويُوَجُد فيه أيضاً ‘‘. اإلبتدائي

حَ عَ     ويَغِمُز منه الفائقني ِكَليِهما
ُ
  1278نَجراَلى َشهوٍة َغمَز الطَّبيب امل

  حلُّ الكلمات الصعبة:
َغَمَزُه َغمزاً من باب ضرب أشار إليه ِبَعني أو حاجب وليس فيــه (َغِميــَزٌة) وال  :يَغِمزُ 

  .1279(َمغَمٌز) أي عيب

                                                 
  .1/642الرازي, خمتار الصحاح,  1276
  .1/132ابن سيده, املخصص,  1277
 .59البيت من الطويل, وهو للنابغة اجلعدي يف ديوانه, ص 1278
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. الَفــأُق داء يأخــذ الليــثالَفائق عظم يف الُعنــق و فَئِــَق مفئِــٌق اشــتكى فائقــه  الفائقين:

  .1280اإلنسان يف عظم عنقه املوصول بدماغه

َحنِجُر: داٌء يف البطن الُمَحنجَرا:
ُ
  .1281َحنَجرُه: َذَحبَُه والَعُني: َغاَرت امل

  ‘‘.الفائق’’يأيت ابن سيده بالبيت السابق استشهاداً على معىن الكلمة   

  .1282قال ثابت: الفائق: عظم صغري يف القفا يف َمغرِِز الرأس ِمَن العُنقِ ’’

  الوجه البالغي:

  جند يف البيت السابق الوجه البالغي, التايل هو:

  ‘‘.فائدة اخلرب’’والغرض من إلقاءه ‘‘ اخلرب’’أنَّ فيه  

  1283أو ُمشَتٍك فائَِقه ِمن الَفَأق

‘‘. فــائق’’َمزِيــداً علــى معــىن الكلمــة  يــذكر ابــن ســيده الرجــز الســابق للتَّوِضــيحِ   

  .1284وقد فِئَق الصيبُّ فَأَقًا: اشتكى فَائَِقه’’

                                                                                                                                            
  .2/453أمحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1279
  .10/296ابن منظور, لسان العرب,  1280
  .1/486الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1281
  .1/132ابن سيده, املخصص,  1282
ــــذيب اللغــــة,  10/146؛ ولســــان العــــرب, 106الرجــــز لرؤبــــة يف ديوانــــه, ص 1283 ؛ وبالنســــبة يف 1/235(زنــــق)؛ و

؛ وتــــاج العــــروس (فــــأق)؛ و لســــان العــــرب, 5/226؛ وكتــــاب العــــني, 769مجهــــرة اللغــــة, ؛ و 9/345ــــذيب اللغــــة, 
 (فأق). 10/296
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  الوجه البالغي:

  .ألنه ال يوجد فيه أدوات التوكيد‘‘ اخلرب اإلبتدائي’’ز على أنَّ فيه يدل الرج

       ‘‘وِمن ِصفات الرأس’’              

  1285الرأِس َحيُلم بالنَِّعيقَعِظيُم     َفَذاَك الرُّزُء َعمَرَك الُكباسٌ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

َرزَأَُه مالَــه كَجَعَلــه وَعِلمــه يَــرَزُؤه بــالفتح فيهمــا ُرزأً بالضَّــمِّ: َأَصــاَب منــه أي مــن  :الــرُّزءُ 

ماله شيئاً كارتـََزأَُه ماَله أي مثَل َرزِئَه وَرزَأَُه يَرَزُؤُه ُرزأً و َمرزِئًَة: َأَصاَب منه خــرياً مــا كــاَن 

  .1286وَرزَأَ فالٌن فالناً إذا بـَرَُّه مهموٌز وغري مهموز

الِكَباَســُة بالكســر العــذق وهــو مــن التمــر كــالعنقور مــن العنــب والَكــابوُس َمــا  :ُكبــاسُ 

  .1287يقع على انسان بالليل ويـَُقاُل هو مقدمة الصرع

                                                                                                                                            
  .1/133ابن سيده, املخصص,  1284
ـــا, ص  1285 (كـــنب)؛  12/353(كـــبس),  6/190؛ ولســـان العـــرب, 70البيـــت مـــن الـــوافر, وهـــو للخنســـاء يف ديوا

ذيب التهذيب اللغة,   البالغة (كنب).؛ وأساس 10/81وتاج العروس (كنب)؛ و

  .1/125الزبيدي, تاج العروس,  1286
  .1/576الرازي, خمتار الصحاح,  1287
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ســم (نَِعيقــاً) صــاح بغنمــه وزجرهــا واالنـََعــَق: الراعــي يَنعِــُق ِمــن بــاب ضــرَب  بــالنِعيق:

  .1288(النـَُّعاُق) بالضم

‘‘. ُكبَـــاسٌ ’’يـــأيت ابـــن ســـيده بالبيـــت الســـابق استشـــهاداً علـــى معـــىن الكلمـــة 

ـــاٌس, ورجـــٌل ُكبـــاس ’’ قـــال ثابـــت: رأس أكـــَبُس: ُمســـَتِدير َضـــخم, وهاَمـــة كبَســـاء, ُكَب

  .1289وأكبُس, وامرأُة َكبساء بيِّنا الَكَبس: إذا كانَا ضخمَى الرأس

  الوجه البالغي:
بــــني صــــدر ‘‘ الفصــــل’’البيــــت الســــابق مــــن الوجــــه البالغــــي, َأنَّ فيــــه َجنــــُد يف 

  الشعر وعجزه.

  1290فيِهنَّ تصِفيح كَصفح الزَّوَرق

  حلٌّ الكلمات الصعبة:
ـــا.  :الــزَّوَرقُ  َها حنـــَوه ورمـــاه  َزَرَق الطَّـــائُِر ِبَســـلحه َزرقًـــا: َرَمـــى بـــه. وفالنـــاً بعينـــه: َأحـــدَّ

  .1291اديف, أو باآللة. ج: زوارقالزَّوَرُق: الَقاِرُب يُدفع باجمل

                                                 
  .2/613امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1288
  .1/135ابن سيده, املخصص,  1289
 الرجز لرؤبة يف تاج العروس (عهق). وفيه (ضده) بدالً من (فيهّن). 1290

  .393, 1/392املعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى, وأمحد حسن الزيات وغريهم,  1291
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‘‘ املصــفَّح’’يــذكر مؤلــف املخصــص الرجــز الســابق دلــيًال علــى معــىن الكلمــة 

َصــفَّح: وهــو الــذي يَنَضــِغط مــن قبــل ُصــدغه فيطــول َمــا’’
ُ
بــني ُجبهتــه  ومــن الــرُءوس امل

  .1292‘‘وقفاه

  الوجه البالغي:

  ‘‘.اخلرب فائدة’’والغرض من إلقاءه ‘‘ اخلرب’’يوضح الرجز السابق أن فيه 

  ‘‘ومن الرءوس’’
ا يَنَأى ِجباِنِب َدفِّها الــــ      1293وحِشىِّ ِمن َهزِج الَعِشىِّ ُمَؤوَّمِ   وَكَأمنَّ

  حلُّ الكلمات الصعبة:
الُبعــُد نَــَأى يَنــَأى بـَُعــَد بــوزن نـََعــى يَنَعــى ونَــَأوُت بـَُعــدت لغــة يف (نــأي)  النَّــأيُ  :يَنــأى

  .1294نَأَيُت والنَّأي املفارقة

وُكــلُّ كــالٍم  وَصوٌت ُمطِرٌب وصوٌب فيه َحبَــحٌ  اهلَزَج حمرَّكًة: ِمن األغاين وفيه تـََرمنُُّ  َهِزج:

َُغــــــينِّ كَفــــــرِح و تـََهــــــزََّج 
ُمَتــــــدارٍِك ُمتقــــــاِرٍب وبــــــه ُمسِّــــــَى ِجــــــنٌس ِمــــــن الَعــــــُروِض. وَهــــــزِج امل

  .1295وَهزَّج
                                                 

  .1/135ابن سيده, املخصص,  1292
 2/391؛ ولســان العــرب, ‘‘)مــؤوم’’مكــان ‘‘ وتَــزِعم’’؛ (وفيــه 202البيــت مــن الطويــل, هــو لغــرتة يف ديوانــه, ص 1293

 (هزج), (أوم). 6/279(أوم)؛ وتاج العروس,  12/38(دفف),  9/104(وحش),  6/369(هزج), 

  .15/300ابن منظور, لسان العرب,  1294
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(واملـــؤوَّم كمعظـــم العظـــيم الـــرأس) و اخللـــق (أو) املـــؤوم (املشـــوه) اخللـــق كـــاملوأم  ُمــَؤوَِّم:

  .1296مقلوب عنه

ـــــَح معـــــىن الكيقصـــــد ابـــــن ســـــيده, بالبيـــــ   ُـــــَؤوَّم’’ة مـــــلت الســـــابق أن يـَُّوضِّ
‘‘, امل

َُؤوَّم: وهو الضخم املستدير....قال أبو عبيد: هو العظيم الرأس’’
  .1297‘‘امل

  الوجه البالغي:

ألن ‘‘. اإلطنـــــاب’’ت الســـــابق مـــــن الوجـــــه البالغـــــي, أنَّ فيـــــه يبـــــدو مـــــن البيـــــ

  الكلمات فيه كثرية واملعاين فيه قليلة.

  ‘‘ابتداء نبات الشعر وكثرته’’

  .1298َقد َعِلَمت َخوٌد ِبَساقَيها الَغَفر

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                                                                                                            
  .1/269الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1295
  .1/7615الزبيدي, تاج العروس,  1296
  .1/135ابن سيده, املخصص,  1297
؛ 786(قفــر)؛ ومجهــرة اللغــة, ص 1/111(غفــر),  5/27(شــجر),  4/397الرجــز بالنســبة يف لســان العــرب,  1298

 (غفر). 13/250وتاج العروس, 
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اخلَوُد الفتاة احلسنة اخلَلق الشابة مامل تصر َنَصفاً وقيل اجلاريــة الناعمــة واجلمــع  :َخودٌ 

  .1299َخودات وخُود

الَغفــُر التغطيــة وبابــه ضــرب واملِغَفــُر بــوزن املِبضــع زرد يُنســج علــى قــدر الــرأس  الَغَفــر:

 يُلــبس َحتــت الَقَلنســوة واســَتغَفر اهللا لذنبــه ومــن ذنبــه مبعــىن فغفــر لــه مــن بــاب ضــرب

  .1300وُغفراناً و َمغِفَرًة أيضاً 

قــال ‘‘. ’’الَغَفــر’’يذكر ابن سيده البيت السابق استشهاداً على معىن الكلمة   

ابن دريد: الَغَفر: الشعر...... قال ابــن الســكيت: الَغَفــر. قــال صــاحب العــني: وُهــَو 

ـــدأ يف رأس الصـــيب وكـــذلك هـــو مـــن الشـــيخ إذا  الَغفـــر: الشـــعر اللِّـــني الرقيـــق الـــذي يب

  .1301َتَساَقَط عن رأسه فلم يبق فيه إال ذلك الشعُر وقد يكون ِيف الِفراخ

  

  الوجه البالغي:

ومــــن أضــــربه ‘‘ اخلــــرب’’يالحــــظ البيــــت الســــابق مــــن الوجــــه البالغــــي, أنَّ فيــــه 

    ‘‘.قد’’ممَّا يظهر من ‘‘ اخلرب الطليب’’

                                                 
  .3/165ابن منظور, لسان العرب,  1299
  .1/488الرازي, خمتار الصحاح,  1300
  .1/137ابن سيده, املخصص,  1301
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  1302الرِّيش أكَتَماأَنابِيَب من ُمسَحنِكِك        ُب َاحَوى ُمزَلِغبَّا َترى لهتـَُربِّ 

  حل الكلمات الصعبة:

زَلِغــــبُّ الَفــــرخ إذا طلــــع رِيُشــــه  :ُمزَلِغبَّــــا
ُ
ِازَلِغــــبَّ الطــــائُر َشــــوََّك رِيُشــــه قبــــَل أن َيســــَودَّ َوامل

  .1303وازَلَغبَّ الَفرُخ طََلَع رِيُشه بزيادة الالم

(أُنبُــوُب)  ب والقنــاة واجلمــع (أَنابيــُب) وصــقاألُنبوب: ما بني الكعبني من ال :أَنابِيب

  .1304النبات ما بني عقديته

اســحنكك اللَّيــُل: أظلَــَم والكــالُم عليــه: تـََعــذَّر. وَشــَعٌر ُحبُكــوٌك كعُصــفوٍر  ُمســَحنِكَك:

  .1305وادِ بكسر الكاف وفَتِحه: شديد السَّ  وقـََربوٍس و ُمسَحنِككٌ 

  .1306و اكتَمَّه وَكتََّمهُ الكتَماُن نقيض اإلعالِن َكتََم الشيءَ يَكتُُمه َكتًما وكِتماناً  :َأكَتَما

‘‘. ازلغــبَّ ’’مــة يــذكر مؤلــف املخصــص البيــت الســابق دلــيًال علــى معــىن الكل  

    .1307َلَغبَّ رأُس الصىب: ازَغابَّ وكذلك الفرخقال ثابت: ِاز ’’

                                                 
, وعنــده (أقتمــا) بــدل (أكتمــا), وبالنســبة يف لســان 61البيت حلميد بن ثور اهلــالي يف خلــق اإلنســان لثابــت, ص 1302

 .4/465العرب (زلغب), وتاج العروس (زلغب), وكتاب العني, 

  .1/452ابن منظور, لسان العرب,  1303
  .2/590املقري, املصباح املنري, امحد بن حممد  1304
  .1/1217الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1305
  .12/506ابن منظور, السان العرب,  1306
  .1/137ابن سيده, املخصص,  1307
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  الوجه البالغي:

  ‘‘.الزم فائدة اخلرب’’والغرض من إلقاءه ‘‘. اخلرب’’يدل البيت السابق على 

  1308إذا تـََوقََّد يف أفنانِه التُّوم    والشمُس ماتِعةٌ َوحٌف كأن النََّدى 

  حلُّ الكلمات الصعبة:
  .1309الَوحُف: الشَّعُر الكَثُري األسَوُد َوُحيَرُِّك واجلَناُح الكثُري الرِّيِش كالَواِحفِ  :َوحفٌ 

ــارا) عــن كــراع (أوالنَّــدَ  النَّــَدى: ) النــدى (اجمللــس) مــاداموا جمتمعــني ى جملــس القــوم (

  .1310ا تفرقوا عنه فليس بندىفيه وإذ

التُّوم: وزان قفل حّب يعمل من الفضة الواحدة (تثوَمٌة) و (التَّوَءُم) اســم لولــد  التُّوم:

  .1311يكون معه آخر يف بطن واحد ال يقال َتوَءمٌ 

‘‘ الَوحــــف’’يــــأيت ابــــن ســــيده الشــــعر الســــابق استشــــهاداً علــــى معــــىن الكلمــــة 

رع أو غــــريه. ز الَوحــــُف: الكثــــري األصــــول, وكــــذلك كــــل شــــيء كثُــــرت أصــــوله مــــن ’’

                                                 
ـــة يف ديوانـــه, ص 1308 (وحـــف) ولســـان العـــرب,  24/448؛ وتـــاج العـــروس, 435البيـــت مـــن البســـط, وهـــو لـــذي الرمَّ
ذيب اللغة,  12/74  ؛ وتاج العروس (توم).14/338(توم)؛ و

  .1/1110الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1309
  .1/8619الزبيدي, تاج العروس,  1310
 .1/78امحد حممد املقري, املصباح املنري,  1311
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واالســـم الُوُحوفـــة والَوَحافـــة وقـــد َوُحـــف. قـــال أبوزيـــد: َوِحـــَف. قـــال صـــاحب العـــني: 

  .1312يَّانُ الَوحف من الشعر: الكثُري األسوُد, ومن النبات الرَّ 

  الوجه البالغي:

ألنَّ الشـــاعر يـــذكر ‘‘ اإلطنـــاب’’يوضـــح البيـــت الســـابق مـــن الوجـــه البالغـــي 

  بالتفصيل و معىن واحد يعىن فيه كلمات كثرية و حتمل املعاين القليلة.

  1313َسوداَء ِيف داٍج إذا اسَبكرَّتِ     ُكنَّ قد أبَصرَن َيوماً ِلمَِّيت و 

  حلُّ الكلمات الصعبة:
َجــــُة: تـُبَّــــاُع الَعســــَكِر ومــــا َصــــُغَر ِمــــن احلــــوائج أو إتبــــاٌع  :داجٍ  داَج َدوجــــاً: َخــــَدَم. والدَّ

  .1314للحاجة. والدُّوَّاُج كُرمَّاٍن وُغراٍب: اللِّحاُف الذي يُلَبسُ 

ِضِي َعلى الَوجهِ  :اسَبَكرَّتِ 
ُ
: اسَبَطرَّ ِيف معانيه كاإلمتداد والطُّول وامل   .1315اسبَكرَّ

ُســـَبِكرٌّ ’’بالبيـــت الســـابق استشـــهاداً علـــى معـــىن الكلمـــة يـــأيت ابـــن ســـيده 
‘‘. امل

: الكثري من الشعر اجملتمع التامُّ يف طول واسرتسال’’ ُسَبِكرُّ
  .1316‘‘قال ثابت: امل

                                                 
  .138-1/137ابن سيده, املخصص,  1312
 .63الرجز لرؤبة بن العجاج يف خلق اإلنسان لثابت, ص 1313

  .1/242الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1314
  .1/2920الزبيدي, تاج العروس,  1315
  .1/138ابن سيده, املخصص,  1316
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  الوجه البالغي:

  .‘‘قَد’’ِممَّا يُظهر من ‘‘ خرب الطليب’’ومن ضربه ‘‘ اخلرب’’البيت السابق يدل على 

  1317وارُضهاَغرَّاُء َفرعاُء مصقوٌل ع

  حلُّ الكلمات الصعبة:

, َغـــَرراً,  :َغـــرَّاءُ  َغـــرَّ الرَّجـــُل. َغـــَرارًة, وِغـــرًَّة: َجِهـــَل االُمـــوَر وَغَفـــل َعنهـــا. فهـــو ِغـــرٌّ. َغـــرَّ

. يَقاُل: َغرَّ وجُهــه, وَغــرَّ الَفــَرُس. والرَُّجــُل: ســاد و شــرف,  وَغرارًة: كان ذاُغرٍَّة. وابيضَّ

, وهي َغرَّاء. ج: ُغرٌّ وَكُرَمت ِفعالُه واتََّضحت.    .1318فهو َأَغرُّ

َفَضــرُع كــلِّ شــيء أعــاله والَفــرُع أيضــاً الشــعر التــام والَفــرَُع بفتحتــني أول ولــد  :َفرعــَاءُ 

  .1319تنتجه الناقة كانوا يذحبونه آللتهم فيتربكون بذلك

قــــال ‘‘. ’’فَــــرعَ ’’بــــن ســــيده صـــدر الســــابق أن يـَُّوضِّــــح معـــىن الكلمــــة يقصـــد ا

شــعر الكثــري, واجلمــع فـُــُروع, ورجــل أَفــرَُع تــامُّ الشــعر, واجلمــع فُرعــان ثابــت: الَفــرع: ال

ـــرَع املـــرأة: شـــعُرها. امـــرأة َفرعـــاُء: كثـــرية  وامـــرأة َفرعـــاُء بِيِّنـــُة الَفرَع....قـــال ابـــن دريـــد: َف

                                                 
وتــاج العــروس, ‘‘), الوجــل’’مكــان ‘‘ الوحــل’’(وفيــه  105صدر بيــت مــن البســيط, وهــو لألعشــى يف ديوانــه, ص 1317
  ‘‘.متشى اهلويىن كما ميشي الوجى الوحل’’(عرض), (وجى). وعجزه:  18/388

 .1/648الزيات وغريهم, املعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى, امحد حسن  1318

  .1/517الرازي, خمتار الصحاح,  1319
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الشَعِر, وال يقولون للرجِل العظيم اُجلمَّة أَفرع إّمنا األفرُع ِضدُّ األصلع. قال غــريه: فَــرَِع 

عاً فهو أَفــرَُع: طــال شــعرُه, والفارَِعــُة والَفــارُِع واَألفــرَع والَفرعــاُء: كلــه يوصــف بــه كثــرُة فـَرَ 

  .1320الشعر وطولُه على الرأس

  الوجه البالغي:
  ‘‘.اخلرب اإلبتدائي’’وأضربه ‘‘ اخلرب’’يوضح صدر الشعر املذكور 

  1321إذا فـَرَّ ذو اللِّمَّة الَفيَلم

‘‘. الَفـــيَلم’’استشـــهاداً علـــى معـــىن الكلمـــة يـــأيت ابـــن ســـيده بـــالعجز الســـابق   

  .1322قال ابن دريد: الَفيَلم: اُجلمَّة الَعظيمة’’

  الوجه البالغي:

وأضـــرب اخلـــرب ‘‘ اخلـــرب’’يوضـــح العجـــز الســـابق مـــن الوجـــه البالغـــي, أنَّ فيـــه 

  ‘‘.خرب اإلبتدائي’’

َلمَلمِ بَعد ابِيضا من الشََّعِر     وما التَّصاِىبِ لِلُعُيون احلُلَّمِ 
ُ
  1323امل

                                                 
  .139-1/138ابن سيده, املخصص,  1320
, 751عجــز بيــت مــن املتقــارب, وهــو للربيــق اهلــذيل أ, لعــامر بــن ســدوس اخلنــاعى يف شــرح أشــعار اهلــذليني, ص 1321

 وللربيق اهلذيل يف لسان العرب (شذب), (ضعيف), (فلم).

  .1/139املخصص,  ابن سيده, 1322
 (ملم)؛ تاج العروس (ملم). 12/551؛ وبالنسبة يف لسان العرب, 1/446للعجاج يف ديوانه,  الرجز 1323
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

ـــُم مـــن بـــاب قتـــل بضـــمتني وإســـكان الثـــاين ختفيـــف و (أحـــتَـَلَم) رأى يف  :الُحلَّـــمِ  َحيُل

ــَم) بالضــم  ــاِلغ الرِّجــاِل و (َحُل ــَغ مَب ــَم) الصــيب و (احــتَـَلَم) أَدَرَك وبـََل منامــه رؤيــا و (َحَل

  .1324بالتشديد نسبة إىل احللمفهو (َحِليٌم) و (َحلَّمُتُه)  (ِحلماً) بالكسر وَسَرت 

ــــاٍء: ُخرطــــوُم  :الُمَلمَلــــمِ  لموِم و
َ
ضــــموُم كــــامل

َ
ُــــَدوَُّر امل

َلمَلــــُم بفــــتح الَميــــِه: اجملتمــــع امل
ُ
َوامل

  .1325الفيل

يــــــذكر مؤلــــــف املخصــــــص البيــــــت الســــــابق استشــــــهاداً علــــــى معــــــىن الكلمــــــة 

َلمَلم’’
ُ
 قال ثابت: ومن الش‘‘ ’’امل

َ
صَلح امل

ُ
َلمَلم: وهو امل

ُ
  .1326‘‘وندهعر امل

  الوجه البالغي:

بــــني صــــدر ‘‘ الفصــــل’’َجنــــُد يف البيــــت الســــابق مــــن الوجــــه البالغــــي, أنَّ فيــــه 

  الشعر و عجزه.

ُمَصـــــــــــــوَّرًا ِمثـــــــــــــَل َضـــــــــــــوِء البَـــــــــــــدِر     َلمَّا رأيَن فـًَىت كالشَّمِس ُخمِتلفاً 

  1327فَيَنانَا
                                                 

  .1/148امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1324
  .1/1496الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1325
  .1/140ابن سيده, املخصص,  1326
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

واألَفنـــون (الكــالم املثـــبج) قـــال  الفــن (الطـــرد). األفنــون مـــن (العصـــن امللتــف) :فَيَنانــاً 

سيبويه: له أفنان كأفنان الشجر ولذلك صرف و َرجٌل فينــان. قــال ابــن ســيده: وهــذا 

  .1328هو القياس ألن املذكر فينان مصروف مشتق من أفنان الشجر

يــــــذكر مؤلــــــف املخصــــــص البيــــــت الســــــابق استشــــــهاداً علــــــى معــــــىن الكلمــــــة 

اُن: وهــو الطويــُل الَّــذي يـَُفيِّئــه إن شــاء كــذا قال ثابت: ومــن الشــعر الَفينــ‘‘. ’’فيَنان’’

و كذا, ورجل فَيناٌن, وامرأة فَيَنانٌة.....أَراه ذهَب إىل استقامة من الَغيِء, وهذا خطــأ 

ألنه لوكان منه كان الَفيَئان, وإّمنا الصحيُح ما ذهب إليه سيبويه؛ قال سيبويه ســألِت 

عــاٌل, وإّمنــا يريــد أن شــعره فـُُنونــاً كأفنــان اخلليــل عــن فَينــان فقــال مصــروٌف, وإّمنــا هــو فَي

  .1329الشَجرِ 

  الوجه البالغي:

بـــني صـــدر ‘‘ الفصـــل’’وجيـــُد ‘‘ اإلطنـــاب’’يـــدل الشـــعر الســـابق علـــى أن فيـــه 

  الشعر و عجزه.
                                                                                                                                            

 .66خلق اإلنسان لثابت, صالبيت ألمية بن أيب الصلت الثقفي يف  1327

  .1/8134الزبيدي, تاج العروس,  1328
 .1/141ابن سيده, املخصص,  1329
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  1330إذا ما تـَُنوُء به آدَها    وقامت تُرائِيَك ُمغَدوِدنًا

  حلُّ الكلمات الصعبة:
َُتثــينِّ والشــابُّ  :ُمغَدوِدناً 

غَدوِدُن ِمن الشَّــجر: النَّــاِعُم امل
ُ
الَغَدُن حمرَّكًة: النِّعَمُة واللُِّني. وامل

  .1331النَّاِعمُ 

  .1332َقِوي. واآلُد: الصُّلُب الُقوَُّة كاألَيدِ  و يَِئيُد أَيًدا: اشَتدَّ  آدها: آدَ 

غـــَدودِ ’’يـــأيت ابـــن ســـيده بالبيـــت الســـابق استشـــهاداً ملعـــىن كلمـــة 
ُ
قـــال ‘‘. ’’نُ امل

غَدوِدُن: الشعر الطويلأ
ُ
  .1333وعبيد: امل

  الوجه البالغي:
ــُد يف البيــت الســابق مــن الوجــه البالغــي, أنــه يوجــد فيــه  غــرض الو ‘‘ اخلــرب’’جنَِ

  ‘‘.فائدة اخلرب’’من إلقاءه 

سُجوِر أُغِفَل ِيف 
َ
  1334ِسلِك النِّظَاِم َفَخانَه النَّظمُ     كالُّلؤُلؤ امل

                                                 
(غـــدن) و جممـــل  13/311؛ ولســـان العـــرب, 102البيـــت مـــن املتقـــارب, وهـــو حلســـان بـــن ثابـــت يف ديوانـــه, ص 1330

ـــــذيب اللغـــــة, 1/276؛ وكتـــــاب اجلـــــيم, 4/34اللغـــــة,  اج ؛ وتـــــ4/414؛ ومقـــــاييس اللغـــــة, 14/227, 8/74؛ و
 (اود). 3/74العروس (غدن)؛ وبالنسبة يف لسان العرب, 

  .1/1574الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1331
  .1/339نفس املرجع,  1332
  .1/141ابن سيده, املخصص,  1333
(ســــجر) والتنبيــــه  4/346؛ ولســــان العــــرب, 312, ,هــــو للمخبــــل الســــعدي يف ديوانــــه, صالبيــــت مــــن الكامــــل 1334

 (سجر). 11/505العروس, ؛ وتاج 2/131واإليضاح, 
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

ــا  :الَمسُجور َسَجَر التنور أمحاه وَسَجر اهلنر مأله ومنه البحــر املســجود (ســجر) وبا

َنَصر،َوالسَُّجوٌر بالفتح ُيسَجُر به التنور والسَّاُجور خشبة ُجتعــل يف عنــق الكلــب يقــال  

  .1335كلب ُمَسوَجرٌ 

َك أي السِّلُك بالَكسِر اخليط وبالفتح مصدر َسَلَك الشيء يف الشــيَء فَانَســلَ  :ِسلكِ 

  .1336أدخله فيه فدخل وبابه َنَصرَ 

ــا) (َخونًــا) و (ِخَيانَــُة) و(َخمَانَــًة) يتعــدى بنفســه و (َخــاَن)  َخانَــه: الرجــل األمانــة (َخيُوُ

العهد و فيه هو (َخاِئٌن) و (َخائَِنٌة) مبالغة و (َخائَِنٌة) األعني قيل: هي كسر الطــرف 

  .1337تعمدباإلشارة اخلفية وقيل هي النظرة الثانية عن 

يــــــذكر مؤلــــــف املخصــــــص البيــــــت الســــــابق استشــــــهاداً علــــــى معــــــىن الكلمــــــة 

سُجور’’
َ
  .1338قال ابوعبيد: شعر ُمنَسِجٌر, وَمسُجور: ُمسرتِسل‘‘. ’’امل

  الوجه البالغي:

                                                 
  .1/326الرازي, خمتار الصحاح,  1335
  نفس املرجع, أيضاً. 1336
  .1/184أمحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1337
  .1/141ابن سيده, املخصص,  1338
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فائـــدة ’’والغـــرض مـــن إلقـــاءه ‘‘ اخلـــرب’’الوجـــه البالغـــي يف البيـــت املـــذكور هـــو 

  ‘‘.اخلرب

  1339ِبَفاِحٍم ُمنَسِدٍل َرفَالٍ 

  الكلمات الصعبة:حلُّ 

ــاِحمٍ  ــَر. وفحَمــُة الِعَشــاِء  :ِبَف ــر ونـََه َ الَفحــُم معــروف الواحــدة َفحمــُة وقــد حيــرك مثــل 

  .1340ظلمته وشعر فاِحٌم أي أسود

ــَرت َيســِدلُه وَيســُدله وأســَدله أَرخــاه و أَرَســَلُه. قــال  :ُمنَســِدلٍ  ــعَر والثــوَب والسِّ َســَدَل الشَّ

  .1341كثٌري طويل. قد وقع على الظَّهرالليث: شعر ُمنَسِدٌل وُمنَسِدٌر  

َرِفَل كَنَصَر وَفرِح: َخُرَق باللباِس وكلِّ َعمِل وهــو أَرفَــُل وَرفِــٌل وهــي َرفــالُء. َرفَــاٌل   :رَفَال

  .1342كَسحاٍب: َطويلٌ 

‘‘. َرفَــال’’يذكر مؤلف املخصص الرجز السابق استشهاداً على معــىن الكلمــة   

  .1343قال صاحب العني: شعر َرفَال: َطويلٌ ’’

                                                 
 ؛ وتاج العروس (رفل).8/264الرجز بالنسبة يف لسان العرب (رفل), وكتاب العني,  1339

  . 1/517الرازي, خمتار الصحاح,  1340
  .11/333ابن منظور, لسان العرب,  1341
  . 1/1302الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1342
  .1/141ابن سيده, املخصص,  1343
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  الوجه البالغي:
وهـــذا اخلـــرب مـــن ‘‘, اخلـــرب’’أظهـــر الرجـــز الســـابق مـــن الوجـــه البالغـــي, أنَّ فيـــه 

  ‘‘.فائدة اخلرب’’جهة غرض إلقاءه 

  1344َجَرى ِمسُك داريَن اَألَحمُّ ِخالِهلا    رأِسِه ُمسَبِغلَّةٌ  َمساِئُح َفوَدي

  

  

  حلُّ الكلمات الصعبة:
َساِئُح: موِضُع يِد املاســح. ونقــل األزهــرّي عــن عــن األصــمعي :َمَساِئحُ 

َ
: وقيــل 1345امل

ـــــــرٌ  ـــــــَعُر. وقـــــــاَل مشَِ : وهـــــــي مـــــــا َمَســـــــحَت ِمـــــــن َشـــــــعرك ِىف َخـــــــدِّك 1346املســـــــاِئُح: الشَّ

  .1347وَرأِسكَ 

                                                 
(ســــــبغل)؛ ومجهــــــرة اللغــــــة,  11/324؛ ولســــــان العــــــرب, 80مــــــن الطويــــــل, وهــــــو لكثــــــري يف ديوانــــــه, صالبيــــــت  1344
ـــذيب اللغـــة, 1220ص وبالنســـبة يف لســـان العـــرب, ؛ وأســـاس البالغـــة (مســـح)؛ وتـــاج العـــروس (ســـبغل)؛ 4/350؛ 
 (مسح). 7/129(درن)؛ وتاج العروس,  13/154(مسح),  2/594

م) عبـــدامللك بـــن قريـــب بـــن عبـــدامللك بـــن علـــي ابـــن أصـــمع 831-740ه/216-122عبـــدامللك األصـــمعي ( 1345
وتــويف  الباهلي, املعروف باألصمعي (أبوســعيد). أديــب, لغــوي, حنــوي, اخبــاري, حمــدث, فقيــه, اصــويل مــن أهــل البصــرة.

بالبصرة. من تصانيفه الكثــرية: نــوادر األعــراب, األجنــاس يف أصــو الفقــه, املــذكر واملؤنــث, كتــاب اللغــات و كتــاب اخلــراج 
  ).37, 2/36(شذرات الذهب: عبداحلي بن العماد احلنبلي, 

راة م) مشـــر بـــن َمحدويـــه اهلـــروي, أبـــوعمرو: لغـــوي, أديـــب, مـــن أهـــل هـــ869-/...ه255-مشـــر بـــن َمحدويـــه (... 1346
(خبراســان) زار بــالد العــراق يف شــبابه, وأخــذ عــن علمائهــا. لــه كتــاب كبــري يف اللغــة, ابتــدأه حبــرف اجلــيم. ومــن كتبــه أيضــاً 

  ).3/175السالح واجلبال واألودية (األعالم, ’’كبري جداً, و ‘‘ غريب احلديث’’
  .1/1751بيدي, تاج العروس, الز  1347
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ـــلَّ باملـــاء وازبـََغـــلَّ مثلـــه وكـــذلك اســـبَـَغلَّ الشـــعُر  :ُمســـَبِغلَّةٌ  اســـبَـَغلَّ الثـــوب اســـِبغَالالً ابَت

سَبِغلٌَّة الضافية وِدرٌع ُمسَبِغلٌَّة َساِبَغةٌ 
ُ
  .1348بالدُّهن وَشَعٌر ُمسَبِغلٌّ ُمسَرتِسٌل وامل

سُك: اجللُد أو خَاصٌّ بالسَّخَلِة. وبالكسر: طيٌب والِقطَعُة منه :ِمسكٌ 
َ
  .1349امل

‘‘ ُمســَبِغلٌّ ’’قصد املؤلف املخصص بالبيــت الســابق أن يُّوضِّــح معــىن الكلمــة ي

  .1350قال ابن دريد: شعٌر ُمسَبِغٌل: ُمسَرتِسلٌ ’’

  الوجه البالغي:
بـــني صـــدر ‘‘ الفصـــل’’يبــدو مـــن البيـــت الســـابق مـــن الوجـــه البالغـــي, أنَّ فيـــه 

  الشعر وعجزه.

  1351ِصرة الِقطَاطِ َراِمن اخلُرِس الصَّ     وُت َمخرٍ َميِشي بَينَـَنا حانُ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                 
  .11/324ابن منظور, لسان العرب,  1348
  .1/1230الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1349
  .1/142ابن سيده, املخصص,  1350
(حنــت),  2/26؛ ولســان العــرب, 1268البيــت مــن الــوافر, وهــو للمتنخــل اهلــذيل يف شــرح أشــعار اهلــذليني, ص 1351

ــذيب اللغــة,  20/35(غلــط),  19/512(حنــت),  4/499تــاج العــروس,  ولســان  7/133(قطــط)؛ وللهــذيل يف 
 (جند). 3/419(قطط)؛ وبالنسبة يف لسان العرب,  380(خرص),  7/24العرب, 
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اخلَـــرُس بـــالفتح: الـــدَُّن ويكَســـر اَألخـــريُة عـــن ُكـــَراع. واخلـُــرُس بالضَّـــمِّ: َطَعـــاُم  :الُخـــرس

الــوِالَدة كــاِخلرَاِس ِككتــاٍب اَألخــرية ِعــِن اللَّحيــاِينّ:
هــذا األصــُل مثَّ صــارت الــدَّعوَة  1352

  .1353لِلوَِالدِة ُخرساً وِخَرساً 

يُك وَقريـَتَــاِن بُِبغــداَد ُعليــا وُســفلَى  :الصَّراِصرة ــأِم, والصَّرَصــُر: الــدِّ الصَّراصــرُة: نـَــَبُط الشَّ

  .1354وهي َأعَظُمُهما

ــــديُد اجلُعــــوَدِة وقيــــل: اَحلَســــُن اجلُُعــــوَدِة ج: َقطــــوَن وَقَططُــــون  الِقطَــــاط: الَقطَــــُط: الشَّ

  .1355وأَقطَاٌط وِقطَاٌط اَألِخُري: بِالَكسرِ 

‘‘. الَقطَـــطُ ’’بــن ســيده, بالشـــعر الســابق استشــهاداً علـــى معــىن الكلمــة يــأيت ا  

قال ثابت: ومن اجلُُعوَدِة الَقَطُط الذي ال يُطوُل مــن ِشــدَّة ُجُعودتــه, وقــد قــطُّ يـََقــطُّ ’’

  .1356َقطَاطة, ورجٌل َقَطَط من قوم َقَطِطَني وَقَططَة وقطِّني وأقطاط وِقطَاط

  الوجه البالغي:

                                                 
م) زكريــا بــن أمحـــد بــن حممــد بــن حيـــي بــن عبدالواحــد بــن أيب حـــوض 1326-1252ه/727-650اللَّحيــاِين ( 1352

يف اللِّحيـــاين اهلنتـــاين, أبـــوحيي اجلفصـــي: مـــن ملـــوك الدولـــة احلفصـــية يف إفريقيـــة. ولـــد بتـــونس وقـــرأ الفقـــه والعربيـــة. واســـتمر 
؛ مجـــال الـــدين يوســـف بـــن تفـــري: 30-14/29الـــبالد املصـــرية إىل أن تـــويف باإلســـكندرية (ابـــن كثـــري: البدايـــة والنهايـــة, 

  .9/268النجوم الزاهرة, 
  .1/3909الزبيدي, تاج العروس,  1353

 .1/544الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1354

  .1/4971املرجع السابق,  1355
  .1/143, املخصص, ابن سيده 1356
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  ألنَّ املعاين والكلمات مساوية.‘‘ املساواة’’على  يدل البيت السابق

ِنهُت َعن َسبٍط َكِميٍّ  ُ   1357وال عن ُمقَلِعطِّ الرأِس َجعدِ     َفَما 

  حلُّ الكلمات الصعبة:
ـــــــَه أي كفضـــــــته  :نُهِنهـــــــتُ  َنهـــــــُت َفالنًـــــــا إذا َزَجرتـــــــه فـَتَـَنهَن َ النَّهنَـَهـــــــُة الَكـــــــفُّ َتقـــــــوُل 

  .1358َفَكفَّ 

َشَعر َسِبٌط بفتح الباء وكسرها أي مسرتِسٌل غــري جعــد وَســِبَط شــعره مــن بــاب  :َسبطِ 

طــرب وَرجــُل َســِبُط الشــعر وَســِبُط اجلســم وَســبُط اجلســم أيضــاً َفِخــذ إذا كــان حســن 

  .1359القد واالستواء والسِّبُط واحد األسَباِط وهم ولد الولد

ُقَلِعطَّ كَمطَمِئنَّ: اهلَاِرُب احلَ  :ُمقَلِعطِّ 
: وامل قَلعِــطُّ

ُ
اِذُر النَّاِفُر اخلَاِئُف. وقال ابن دريــد: امل

  .1360الرَّأُس الشَِّديُد اجلُُعوَدِة ال َيَكاُد َيطُوُل َشعرُه وال يكوُن إالَّ مَع َصالَبَةٍ 

ـــد َجعـــُد اليـــدين وجعـــد األنامـــل هـــو  :َجعـــد ـــوَدِة وَق شـــعر َجعـــٌد بـــوزن فلـــس بـــني اجلُُع

  .1361ومل تذكر معه اليدالبخيل ورمبا أطلق يف البخيل أيضاً 

                                                 
؛ وبالنســبة يف 3/121؛ وكتــاب اجلــيم, 95البيت من الوافر, وهو أليب ثور (عمرو بن معديكرب) يف ديوانــه, ص 1357

 .20/53(قلعط)؛ وتاج العروس,  7/385لسان العرب, 
  .13/550ابن منظور, لسان العرب,  1358
  .1/326الرازي, خمتار الصحاح,  1359
  .1/4980الزبيدي, تاج العروس,  1360
  .1/119املرجع السابق,  1361
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‘‘. إقَلَعـــطَّ ’’يـــأيت ابـــن ســـيده بالبيـــت الســـابق استشـــهاداً علـــى معـــىن الكلمـــة 

  .1362قال ثابت: أقَلَعطَّ الرجُل: اشَتدَّت ُجُعودته فصارت َكَشعر الزِّنجِ ’’

  الوجه البالغي:
  بني صدر البيت و عجزه.‘‘ الوصل’’الوجه البالغي هو 

  

ارَأى ُدرًَّة بَيَضاَء َحيِفُل    1363ُسخاٌم كِغرباِن الَربيِر ُمَقصَّبِ     َلوَ

  حلُّ الكلمات الصعبة:
السُّخام: وزان غراب ســواد القــدر و (َســخَّم) الرجــل وجــه ســوده بالســخام و  :ُسخام

  .1364(َسخَّم) اهللا وجهه كناية عن املقت والغضب

َـــرُد غضُّـــه والَكبـــاُث َنِضـــيُجه و  الَبريـــر:
قيـــل: الربيـــُر أوَُّل َمـــا الَربيـــُر: مثـــر األراك عامَّـــًة وامل

ـــا مـــن الَكبـــاث  ـــُر أعظـــُم ُحًب يظهـــر مـــن مثـــر األراك وهـــو ُحلـــو. وقـــال أبـــو حنيفـــة الَربي

  .1365وأصغر ُعنقوداً منه
                                                 

  .1/143ابن سيده, املخصص,  1362
(قصــب),  675(غــرب)  1/646؛ لســان العــرب, 7البيت مــن الطويــل, وهــو لبشــر بــن أيب حــاذم يف ديوانــه, ص 1363
ذيب اللغة,  12/283(حفل),  11/158 ؛ مقــاييس اللغــة, 2/178؛ ديــوان األدب, 8/119, 5/76(سخم)؛ 

(قصــب), (حفــل)؛ جممــل  4/43(غــرب)؛  3/468العــروس, ؛ تــاج 1/124, والتنييــه واإليضــاح, 2/82, 1/180
‘‘ الربيــر مقصــب’’مكــان ‘‘ الربيــر املقصــب’’(عقــق)؛ وفيــه  309(حفــل), ص 89؛ أســاس البالغــة, ص2/85اللغــة, 

 وهذا حتريف.

  .1/269امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1364
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الَقَصــُب ُحمرَّكــًة: كــلُّ نبــاٍت ذي أنــا بيــب الواحدة.والتَِّقصــيُب: َجتِعيــُد الشَّــعَر  ُمَقصَّب:

شدَّدة) الَِّذى ُحيرُِز َقَصَب الســباِق َوشدُّ الَيَديِن إىل الُعُنق. واملقّصُب (بك
ُ
سر الصاد امل

  .1366واللََّنبُ كثـَُفت َعليه اِلرَّغَوةُ 

َُقصَّــب’’يستشهد ابن سيده بالبيــت املــذكور للداللــة علــى معــىن الكلمــة   
‘‘. امل

َُقصَّــب: الــذي اســتدارت ُجُعودتــه  ’’
َُجعَّد...امل

ُقصَّــب مــن الشــعر: امل
قال أبــو عبيــد: امل

ـــــال ابـــــن كالَقَصـــــبة.  ا َقِصـــــبة. ق ـــــب واحـــــد َُقصَّ
ـــــد: الَقَصـــــاِئُب: الشـــــعر امل قـــــال أبوزي

ــَل وال ُيضــفر َضــفًرا. قــال ثابــت: هلــا  الســكيت: الَقِصــيبة: شــعر يُلــَوى لَيًّــا حــىت يـَتَـَرجَّ

  .1367ُقصَّابَتاِن: أي َغِديَرتاِن على َوجهها

  الوجه البالغي:

ألن الكلمــات  ‘‘ اإلطنــاب’’يوضح البيت السابق الوجه البالغي التــاىل وهــو: 

  كثرية واملعاين قليلة.

  1368كَعقِل الَعِسيف َغرابِيَب َميالً     أَخذن الُقرون فـََعقَّلَنها

                                                                                                                                            
  .4/51ابن منظور, لسان العرب,  1365
  .1/161احمليط, الفريوز آبادي, القاموس  1366
1367    
البيـــت مـــن املتقـــارب, وهـــو بالنســـبة يف لســـان العـــرب (عقـــل), وتـــاج العـــروس (عقـــل), ويـــروى: (أخنـــن) بـــدالً مـــن  1368

 (أخذن).
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

ـــِق يَعِســـُف َعســـًفا: مـــاَل وعـــَدل وَســـاَر بغـــري هِدايَـــٍة َوالَ  :الَعِســـيفُ  َعَســـَف عـــِن الطَّرِي

ــَوخىَّ َصــوِب. والَعِســيُف: اَألِجــُري. ا ســتَـَعاُن بــه. وهــو َفِعيــٌل مبعــىن تـَ
ُ
ــُد امل لعِســيُف: الَعب

فَاِعٍل كَعليٍم ِمن َعَسَف له: إذا َعِمَل له أو َفِعيٌل ِمبعىن َمفُعوٍل َكَأِسٍري ِمــن َعَســَفه: إذا 

  .1369إسَتخَدَمهُ 

ُد والِغربِيُب بالكسر: ِمن َأجَوِد الِعَنِب والشيُخ ُيَسوُِّد َشيَبُه باخلضاب. وَأسوَ  َغرابِيب:

  .1370ِغربِيٌب: حاِلٌك. وأَمَّا َغرابيُب ُسوٌد: فَالسُّوُد َبَدٌل َألنَّ َتوِكيَد األَلَواِن ال يـََتقدَّمُ 

‘‘. القـــرون’’يـــأيت ابـــن ســـيده بالبيـــت الســـابق استشـــهاداً علـــى معـــىن الكلمـــة 

قال أبو حامت: الُقروُن: ما طَاَل ِمن الشعر. قال ابن السكيت: الَقــرن: اُخلصــلة منــه ’’

  .1371هي من الصُّوف كذلكو 

  الوجه البالغي:
ألن ‘‘  اإلطنــــاب’’يبــــدو مــــن البيــــت الســــابق, مــــن الوجــــه البالغــــي, َأنَّ فيــــه 

  املعاين قليلة والكمات كثرية.

                                                 
  .6024, 1/6023الزبيدي, تاج العروس,  1369
  .1/154الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1370
  .1/144ابن سيده, املخصص,  1371



- 424 - 
 

ءٌ  َُشهَّرِ     َلَقد آذَنت أهَل الَيمامِة ِطيِّ
  1372ِحبَرب كناَصاِة اِحلصاِن امل

  

  حلُّ الكلمات الصعبة:
  .1373النَّاِصَيُة واحدُة النـََّواَصي وَنَصاُه قبض على نَاِصيته :َكناَصاةِ 

‘‘. الناَصــَية’’يــأيت ابــن ســيده بالبيــت الســابق  استشــهاداً علــى معــىن الكلمــة 

َضـــفور وهـــي الناَصـــاِة طائِيَّـــِة. قـــال أبوزيـــد: َنَصـــوته ’’
قـــال ثعلـــب: الناصـــَية: الشـــعُر امل

ناَصـــيت الرُجـــَل: َأَخـــذَت بِناَصـــَيته وَأَخـــذ َنصـــواً: َأَخـــذُت بِناِصـــيتِه. قـــال ابـــن دريـــد: 

  .1374بَِناِصَيتكَ 

  الوجه البالغي:
ألن ‘‘ اخلـــرب اإلنكـــاري’’جنـــُد يف البيـــت الســـابق مـــن الوجـــه البالغـــي, أنَّ فيـــه 

ممَّــا يظهــر أن املخاطــب إنكــاري عــن القــول  ‘‘ َلَقــد’’الشــاعر يــأيت بتوكيــدان يف البيــت 

  املتكلم.

                                                 
 بن عتاب الطائى يف لسان العرب (نصا), وتاج العروس (نصا).البيت من الطويل, وهو حلريث  1372

  .1/688الرازي, خمتار الصحاح,  1373
  .1/145ابن سيده, املخصص,  1374
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  1375فَاجتاَحها ِبَشفَرَيت ِمربَاتِهِ     فراتِهِ إذا َصِعَد الدَّهُر إىل عِ 

  

  حلُّ الكلمات الصعبة:
ـــفَرُة) املديـــة  :ِبَشـــفرَِتي ُشـــفُر: العـــُني حـــرف اجلفـــن الَّـــذي ينبـــت عليـــه اهلـــدب. و (الشَّ

  .1376وهي السكني العريض واجلمع (ِشفاٌر) و (شَفارَاٌت)

يــــــذكر مؤلــــــف املخصــــــص البيــــــت الســــــابق استشــــــهاداً علــــــى معــــــىن الكلمــــــة 

ــَعراُت النَّابتــاُت يف َوَســط الــرأِس يَقشــعرِرَن ‘‘. ’’الِعفــراة’’ قــال ابــن دريــد: الِعفــراُة: الشَّ

عند الَفرَع. واجلمع َعفارى. قال على: َعــربَّ عــِن الِعفــراة وهــي واحــدة بالشَّــَعراِت وهــي 

مجيــع َوضــعاً للواحــد َموضــَع اجلميــع وهــذا معتــاء يف أمســاء األجنــاس. قــال ابــن دريــد: 

ــُة: الشــعر النابــُت وســط الــرأِس. قــال ســيبويه: واهلــاء العُ  َــة: كــالِعفراة. قــال: الُعَفرنَِي فارِي

  .1377الزمة هلذين الِبناَءين أيضاً 

  الوجه البالغي:

                                                 
(بــني),  13/65(قنــزع),  303, 8(غــيس),  158(طســس),  6/122الرجز حلميد األرقط يف لســان العــرب,  1375
(قنــزع),  22/86(غــيس),  315 16العــروس, ؛ تــاج 2/286(بــري)؛ التنبيــه واإليضــاح,  14/70(غســن),  312

ــذيب اللغــة,  ؛ مقــاييس اللغــة, 161, 8/38(بــني), (غســن) و جلنــدل الطهــوي يف تــاج العــروس (بــرى)؛ بالنســبة يف 
4/68.  

  .1/317امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1376
  .146-1/145ابن سيده, املخصص,  1377
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ألنَّ الكلمــات ‘‘, املســاواة’’جنَُِد يف البيت السابق ِمن الوجه البالغي, أنَّ فيه 

  واملعاين مساويّة فيه.

  

ماِء وحي َضفَِّر كالَفِليل    ُث يُلَقىوُمطَّرِد الدِّ
ُ
  1378ِمن الشعَّر امل

  حلُّ الكلمات الصعبة:
طَـــَرَدُه أبَعــَده مـــن بــاب َنَصـــَر. واطـَّـَرَد الشــيء اطِّـــراداً تبــع بعضـــه بعضــاً وجـــرى  :ُمطـَّـرِد

ار َتطَّرُِد أي جتري   .1379تقول اطَّرَد األمر أي استقام واَأل

  .1380الضَّفُر َنسُج الشَّعر وغريه َعرِيضاً و التَّضِغُري ِمثلُه والضَِّفريَُة الَعِقيَصةُ  الُمَضفَُّر:

جَتِمـــُع كالَفليَلـــِة  كالَفِليـــل:
ُ
ـــَعُر امل الَفليـــُل: نَـــاُب البعـــِري املنكِســـُر واجلماعـــُة كالفـــلِّ والشَّ

  .1381والليف

‘‘. ِليـــلالفَ ’’يـــذُكُر ابـــن ســـيده البيـــت الســـابق استشـــهاداً علـــى معـــىن الكلمـــة   

قــال أبوعبيــد: الَفِليَلــة: الشــعر اجملَتمــع. قــال ثابــت: كــّل ُمجَعــة َجتتمــِع مــن شــعر رأس ’’

  .1382أو ِحلَية: فهي فَِليلة, واجلمع َفالِئُل وفَِليلُ 

                                                 
(فلـــل)؛ تـــاج العـــروس (فلـــل),  11/532؛ ولســـان العـــرب, 2/52ديوانـــه, البيـــت مـــن الـــوافر, وهـــو للكميـــت يف  1378

ذيب اللغة, 11ومسط الآليل, ص  .4/434؛ ومقاييس اللغة, 15/336؛ وبالنسبة يف 

  .1/403الرازي, خمتار الصحاح,  1379
  .4/489ابن منظور, لسان العرب,  1380
  .1/1349الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1381
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  الوجه البالغي:
والغــرض مــن إلقــاءه ‘‘ اخلرب’’يتضح البيت السابق الوجه البالغي التايل وهو: 

  ‘‘.فائدة اخلرب’’

 

 

  

  
  ستشهاد بالشعر من بداية اال
قلة الشعر و تفرقه في الرأس ’’

  إلى نهاية ‘‘ و انتنافه
                                                                                                                                            

1382    
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   ‘‘العين وما فيها’’
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  قلَّة الشعر و تفرُّقه في الرأس و انتنافه

  1383َوىلَّ الشََّباُب وراد الشَّيُب والزََّعرُ     دَع َما َتقاَدَم ِمن َعهِد الشَّباِب َفقد

  حل الكلمات الصعبة:
َزِعَر الشََّعُر والرِّيُش والَوبـَُر َكِفرَح فهــو َزِعــٌر ككتِــٍف و أَزَعــُر وِهــَي َزعــرَاُء واَجلمــع  :الزََّعرُ 

  .1384ُزعٌر: َقلَّ و تـََفرَّقَّ و ذلَك إذا ذهبت ُاُصوُل الشَّعِر وبَِقَي َشِكريُه

ال قــ‘‘. ’’الزََّعــرُ ’’يقصــد ابــن ســيده بالبيــت الســابق أن يـَُّوضِّــح معــىن الكلمــة 

ثابت: الزََّعُر: ِقلَّة الشعر يف الرأس.... وقال صاحب العــني: هــو أن يَــذَهب أطولــُه و 

أحَسُنه, وَقد َزَعَر َزَعــراً و ازَعــارَّ فهــو أزَعــُر و َزِعــٌر, واألنثــى َزعــرَاُء, وَزِعــرة, كــذلك هــو 

  .1385يف الريش

  الوجه البالغي
ومـــن ‘‘ اإلنشـــاء’’جنـــُد يف البيـــت الســـابق مـــن الوجـــه البالغـــي, أن يف صـــدره 

اخلـــــرب ’’و يُوجـــــُد مـــــن أضـــــربه ‘‘ اخلـــــرب’’وهكـــــذا فيـــــه ‘‘. دَع’’يف ‘‘ األمـــــر’’قســـــمه 

  ‘‘.فقد’’ِممَّا ُيظهر من ‘‘ الطليب

                                                 
 , وروايته (وزاد الشيب).72مرداس السلمى يف خلق اإلنسان لثابت, صالبيت لعباس بن  1383

  .1/2886الزبيدي, تاج العروس,  1384
  .147-1/146ابن سيده, املخصص,  1385
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ا ُمرَكَّنة َدُرورُ     ِمن الزَِّمرات أسبل قاِدَماها   1386وَضرُ

  حلُّ الكلمات الصعبة:

  .1387الزَّمُر باملِزماِر, َزَمَر يَزِمُر ويَزُمُر َزمراً و َزِمرياً و َزمَراناً َغىنَّ ِيف الَقَصب :الزَِّمراتُ 

ــام أو  َضــرُتها: ُة املــاِل واألذيَّــُة واخلِلــُف وأصــُل الثَّــدي واللَّحَمــُة حتــت اإل ــرَُّة: ِشــدَّ الضَّ

ــه ومــا َوقَــَع عليــه الــَوطُء ِمــن َحلــمِ  ــام  بــاِطُن الَكــفَّ والضَّــرع كُّ بــاطِن الَقــَدِم ممَّــا يلــي اإل

  .1388ج: َضرائِر واملال تعتِمُد عليه وهو لَغِريَك والِقطَعُة ِمن املاِل واإلبِل والَغَنمِ 

ــــمِّ ويَــــِدرُّ بالَكســــِر َدرًّا وُدُروراً و كــــذلك النَّاقَــــُة إذا  َدُروٌر: َدرَّ اللَّــــَنبُ والــــدَّمُع يَــــُدرُّ بالضَّ

احلالــب شــيٌء كثــٌري قيــل: َدرَّت. وإذا اجتمــع ِيف الضَّــرع مــن ُحِلَبــُت فأَقبــَل منهــا علــى 

  .1389الُعروق وَسائر اَجلَسِد قيل: َدرَّاللََّنب 

‘‘. الّزَمــر’’يذكر مؤلف املخصص البيت السابق استشهاداً على معىن الكلمة   

ــٌر والــرِّيش والصُّــوف عنــده يف ذلــك كلــه  ’’ قــال ثابــت: وكــذلك الزََّمــُر يقــال: شــعر َزِم

  .1390ركالشع

                                                 
ــــه, ص 1386 (ركــــن)؛ وتــــاج العــــروس,  13/186(ضــــرر),  4/487(درر),  4/280؛ ولســــان العــــرب, 48البيــــت مــــن الــــوافر, وهــــو لطرفــــة يف ديوان
 .(قدم) 12/469(ضرر), (قدم)؛ وبالنسبة يف لسان العرب,  12/391(درر),  11/285

  .4/327ابن منظور, لسان العرب,  1387
  .1/550الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1388
  .1/2819الزبيدي, تاج العروس,  1389
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  الوجه البالغي
والغــرض مــن إلقــاءه ‘‘ اخلــرب’’يف البيت السابق جنــد مــن الوجــه البالغــي وهــو: 

  ‘‘.فائدة اخلرب’’

  
  1391َحيُجُز عنه الَّرَّرِيٌش َزِمر    ُمطَلنِفًئا لوُن اَحلَصى لونُه

  حلُّ الكلمات الصعبة:
ــا. وقــال اللحيــاين:  :طَلنِفَئــام ِطــُئ ِ زُق بــاألرِض الالَّ طَلنِفــُئ والطََّلنَفــأُ والطََلنَفــى الــالَّ

ُ
امل

سَتلِقي َعلى َظهره
ُ
  .1392هو امل

اَحلَصــى َصــغاُر اِحلجــارة الواحــدُة منــه َحصــاة. قــال ابــن ســيده: اَحلصــاة ِمــن  َحَصــى:

  .1393اِحلجارة معروفة ومجعها َحَصياٌت وَحًصى

  .1394َعه فَاَحنَجَز و بابه َنَصَر واَحلَجزُة بفتحتني الظلمةَحيُجُر: َحَجزُه َمنَـ 

  الوجه البالغي 

                                                                                                                                            
  .1/147ابن سيده, املخصص,  1390
 .1088ص؛ وبالنسبة يف مجهرة اللغة, 68البيت من السريع, وهو إلبن أمحر يف ديوانه, ص 1391

  .1/115ابن منظور, لسان العرب,  1392
  .14/183نفس املرجع,  1393
  .1/167الرازي, خمتار الصحاح,  1394
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بـــني صـــدر ‘‘ الفصـــل’’يُظهـــر مـــن البيـــت الســـابق الوجـــه البالغـــي, التـــايل هـــو   

  البيت وعجزه.

جاعِ              فما قد َحصَِّت الَبيَضُة َرأِسي َ   1395أطَعُم نَوًما َغَري 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

َهَجَع يَهَجُع (ُهجوًعا) ناَم بالليل. قال ابن السكيت: وال يطلق اهلجوع إال  :َتهجاع

  .1396على نوم الليل

يـــــــذكر مؤلـــــــف املخصـــــــص البيـــــــت الســــــــابق استشـــــــهاداً علـــــــى معـــــــىن كلمــــــــة   

, وامــرأة ‘‘. ’’اَحلَصــصَ ’’ قــال ثابــت: ويف الشــعر اَحلَصــَص: وهــو اِحنقاتُــه رجــٌل َأَحــصُّ

. َحصَّاُء, وقــد احنــصَّ َوَحَصصــتُ  ه....قال أبوعبيــد: إذا َذَهــَب الشــُعر كلُّــه: فهــو َأَحــصُّ

َية: أن يِتكسََّر الشــعُر, ويقُصــَر ِحليَــة َحصَّــاُه, واَألَحــصُّ مــن  قال غريه: اَحلَصَص يف احلِّ

                                                 
 8/367(حصــص),  7/13؛ ولســان العــرب, 78البيت من السريع, وهو أليب قيس بــن األســلت يف ديوانــه, ص 1395

ـــذيب اللغـــة,  ؛ وتـــاج 3/126األدب, ؛ و ديـــوان 2/14؛ وجممـــل اللغـــة, 98؛ ومجهـــرة اللغـــة, ص3/400(هجـــع)؛ و
؛ وبالنســـــبة يف كتـــــاب 1236(هجـــــع)؛ وشـــــرح اختيـــــارات املفضـــــل, ص 22/384(حصـــــص),  17/517العـــــروس, 

 ؛ وأساس البالغة (هجع).2/12؛ ومقاييس اللغة, 3/14العني, 

  .2/634امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1396
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الرِّجال: اّلذي الشــعَر يف صــدره. قــال صــاحب العــني: ومنــه َحتصَّــَص البعــُري واحلمــاُر: 

  .1397إذا َسَقَط َوبـَُرمها

  ه البالغيالوج

اخلــرب ’’ومــن أضــربه ‘‘ اخلــرب’’أظهر البيت السابق من الوجه البالغــي, أنَّ فيــه 

  ‘‘.َقد’’ممَّا ُيظهر من ‘‘ الطليب

  

  1398َجذُب الَلياِىل أبطِئى أو َأسرِعى    َيِطُري عنه قُنُزعاً عن قُنزعٍ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:
ة الَقنـــازِع وهـــي اُخلصـــَلُة مـــن الشـــَعر الَقنَزَعـــُة والُقنُزعـــة األخـــرية عـــن كـــراع واحـــد :قُنـــُزع

ُتشــَرُك علــى رأس الصــّيب وهــي كالَّوائِــب يف نــواحي الــرأس والَقنَزعــُة الَّــيت تتخــذها املــرأة 

  .1399على رأسها

قـــال ‘‘. قنـــزُع’’يـــأيت ابـــن ســـيده بالبيـــت الســـابق استشـــهاداً علـــى معـــىن كلمـــة   

  .1400اِئب ِيف نـََواحى الرأس متفرقةثابت: الَقَنازُِع الوَاحدة قُنزعة وقُنزُع: َوهَي كالذو 
                                                 

  .148-1/147ابن سيده, املخصص,  1397
. ويروى (مــد) 1154, 815(قنزع)؛ وبالنسبة يف مجهرة اللغة, ص 8/303سان العرب, الرجز أليب النجم يف ل 1398

 بَدًال من (جذب).

  .8/302ابن منظور, لسان العرب,  1399
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  :الوجه البالغي
  بني صدر الشعر و عجزه.‘‘ الفصل’’البيت السابق يبدو فيه لنا   

ا فـَرَّقه ُمَناِصي             ُميِس رَأِسي أَمشَط الَعَناِصيإن          1401َكَأمنَّ

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ــــَط كَفــــرَِح وَأمشَــــَط و امشَــــطَّ  :أشــــَمطَ  ــــَمُط حمركــــًة: بيــــاُض الــــرأِس ُخيــــاِلُط َســــَواَدُه مشَِ الشَّ

  .1402وامشاطَّ كَأطَمَأنَّ فهو َأَمشُط ِمن ُمشٍط وُمشطَانٍ 

ــــح معــــىن الكلمــــة    ‘‘. الَعَناِصــــى’’يقصــــد ابــــن ســــيده بالبيــــت الســــابق أن يـَُّوضِّ

ــعر الَعَناِصــي: وهــي بـََقايــا شــعر تبقــى’’ يف نــواطي الــرأس متفرقــًة غــري متصــلة  ومــن الشَّ

  .1403الواحدة ُعنُصوة

  الوجه البالغي 
ألنَّ الكلمـــات  ‘‘. اإلطنـــاب’’البيـــت الســـابق يظهـــر فيـــه الوجـــه البالغـــي هـــو 

  كثرية واملعاين قليلة.
                                                                                                                                            

  .1/148ابن سيده, املخصص,  1400
؛ ولســـــان 4/157(وبـــــص), مقـــــاييس اللغـــــة,  198(عـــــنفص),  18/47الرجـــــز أليب الـــــنجم يف تـــــاج العـــــروس,  1401

ــذيب اللغــة,  15/329(وبــص),  7/104(عــنص),  7/58العــرب,  ؛ 351؛ مجهــرة اللغــة, ص12/244(نصــا)؛ 
ذيب اللغة,, 7/159وأساس البالغة (نصو) وكتاب العني,   .2/34؛ و

  .1/870الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1402
  .1/148ابن سيده, املخصص,  1403
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َفاَرُق كالُرباِء اَألعَفرِ 
َ
  1404  َحرَِق امل

  حلُّ الكلمات الصعبة:
ــَعِر وكــذِلَك اجلَنــاَح و  :َحــِرقَ  َحــرِق َشــعرُُه كفــرَِح َحَرقــاً: َتفطَّــَع و َنَســَل فهــو َحــرُِق الشَّ

شــــــــفُق 
ُ
ذلــــــــك إذا َقُصــــــــَر ومل َيطُــــــــل أو إنقطــــــــع. وقيــــــــل: احلَــــــــرُِق ككِتــــــــٍف: الرَّجــــــــُل امل

  .1405األطفرافِ 

فــرُِق بكســر الــراء وفتحهــا وســط الــرأس وهــو املوضــع الَّــذي يفــرق فيــه الشــ :الَمفــاِرق
َ
عر وكــذا َمفــرُق امل

الطريق وَمفرَقُهُ وال مجع له و هو املوضع الَّذي ينشــعب منــه طريــق آخــر و قــوهلم للمفــرق َمَفــارُِق كــأَّم 

  .1406جعلوا كل موضع منه مفرقاً فجمعوه على ذلك

َُعاِقَبِة وُكــلُّ ُجــزٍء ميُِكــُن  :كالُبراء
َِديِد اجلُزُء السَّاِملُ من زَحاِف امل

أن َيدُخلَــه والبَـَراُء ِيف امل

َعاِقَبِة فَيسَلُم منه فهو بَرِيءٌ 
ُ
  .1407الزِّحاُف كامل

الَعَفـُـر بفتحتــني وجــه األرض ويطلــق علــى الــرتاب. (َعِفــَر) (َعَفــراً) مــن بــاب تعــب إذا كــان   :األعَفــرَ 

  .1408كذلك وقيل إذا أشبه لونه لون العفر فالذكر (أَعَفَر) واألنثى (َعفراءُ)

                                                 
؛ ولســـان العـــرب (حـــرق), 1081اهلـــذليني, صعجـــز بيـــت مـــن الكامـــل, وهـــو أليب كبـــري اهلـــذيل يف شـــرح أشـــعار  1404

  ؛ وصدره: ذهبت بشاشته وأصبح واضحاً.519(برى)؛ ومجهرة اللغة, ص
  .1/6242الزبيدي, تاج العروس,  1405
  .1/517الرازي, خمتار الصحاح,  1406
  .1/31ابن منظور, لسان العرب,  1407
  .418-2/417أمحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1408
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قــال ‘‘. ’’َحــرِق’’استشهاداً على معىن الكلمة يأيت ابن سيده بالبيت السابق 

أبوعبيـــد: إذا َتقطَّـــَع الشـــعر وَنَســـل: قيـــل َحـــرِق َحَرقـــاً..... قـــال علـــى: ورواه بعضـــهم 

حــرق بــالرفع والصــواب الَنصــب....وقد جيــوز الرفــع علــى اإلضــمار يف أصــبح فتكــون 

  .1409اجلملُة يف موضع اخلرب

  الوجه البالغي:
والغـــرض مـــن إلقـــاءه ‘‘ أخلـــرب’’لوجـــه البالغـــي هـــو نـــاحلظ مـــن البيـــت املـــذكور ا

  ‘‘.اإلطناب’’ويوجد فيه أيضا ‘‘ فائدة اخلرب’’

  1410َجَلماِن باَألخبار َهٌش ُموَلعُ        َحرُِق اجلَناِح كَأنَّ َحلَىي رأِسه

  حلُّ الكلمات الصعبة:
مها َجَلــٌم (جلــم) َجَلــَم الشــيَء َجيِلُمــه َجلمــاً َقطَعــه واجلََلمــاِن املِقراضــاِن واحــد :َجَلمــانِ 

  .1411للذي ُجيَزُّبه

: الَفـــَراُس الكثـــُري  :َهـــشٌّ  . واهلـَــشُّ ـــُه: َخَيطَـــُه بعصـــاً لَِيَتحـــاتَّ ـــُه ويَِهشُّ َهـــشَّ الـــَوَرَق يـَُهشُّ

  .1412الَعَرِق وِضدُّ الصَّلود

                                                 
  .1/151املخصص, ابن سيده,  1409
(بــني)؛ وتــاج العــروس  13/63(حــرق,  1/45؛ ولســان العــرب, 263البيت من الكامل, وهو لعنــرتة يف ديوانــه,  1410

 ؛ وأساس البالغة (حرق).519(بني)؛ وبالنسبة يف مجهرة اللغة, ص

  .12/102ابن منظور, لسان العرب,  1411
  .1/787الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1412
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َولِـــَع بـــه كَوَجـــَل يَولَـــُع َو َلعـــاً ُحمرَّكـــًة: جلََّ ِيف أمـــره َوَحـــَرَص َعلـــى إيذائِـــِه. وأَوَلعُتـــه  :ُموَلـــعُ 

ِإيالعاً وأُوِلَع بِه بِالضَّمِّ إيالعاً وَوُلوعاً ُموَلٌع وبالفتح أي بفتح الالم أي: َأغَريتُــُه وَغــرِِى 

  .1413به وجلََّ فهو ُمغًرى بِه

‘‘ َحـــرِقُ ’’اين استشـــهاداً علـــى معـــىن الكلمـــة يـــأيت ابـــن ســـيده, هـــذا البيـــت الثـــ

قــال أبــو حــامت: إذا َقُصــر شــعُر الَقــن عــن شــعر طُــول العارَِضــني قيــل ‘‘. ’’لِتَويح مزيــدةٍ 

  .1414هو َحرُِق اللحية

  الوجه البالغي 

ــــايل وهــــو:  ألنَّ ‘‘. اإلطنــــاب’’البيــــت الســــابق يــــدن علــــى الوجــــه البالغــــي الت

  الكلمات كثرية, ,املعاين قليلة.

  1415بَراَقد َهرمَل الصَّيُف َعن أعناِقَها الوَ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                 
  .1/5618العروس,  الزبيدي, تاج 1413
 .1/151ابن سيده, املخصص,  1414

(هرمـــل)؛ تــاج العـــروس  11/695؛ ولســـان العــرب, 1149مـــن البســيط, وهـــو لــذي الرمـــة يف ديوانــه, صالبيــت  1415
ذب اللغة,   .6/532(هرمل)؛ وبالنسبة يف 



- 438 - 
 

َهرَمَلِت الَعجوُز بَِلَيت ِمن اِلكَرب. وَهرَمَل عمله أفسده وَهرَمَلُه أي نتــف َشــَعره  :َهرَملَ 

  .1416وَهرَمَل َشَعره إذا زَبـََقه

‘‘. َهرَمـــــلَ ’’يـــــذكر ابـــــن ســـــيده عجـــــز البيـــــت استشـــــهاداً علـــــى معـــــىن الكلمـــــة 

  .1417ال: شعرُه َهرَاِميُل وقد هرَملَته َقطعته ونتفتهوق’’

  الوجه البالغي:

ِممَّــا ‘‘ اخلــرب الطلــيب’’والغــرض مــن إلقــاءه ‘‘, اخلــرب’’يبــدو مــن العجــز الســابق 

  ‘‘.قد’’يظهر من 

  ‘‘باب التشعث’’

  1418أُُمور أُمَّته واَألمُر ُمنَتِشر      ا وَرمَّ بهملََّ اإلَلُه به َشعثً   

  

  الصعبة:حلُّ الكلمات 

                                                 
  .11/695ابن منظور, لسان العرب,  1416
  .1/152ابن سيده, املخصص,  1417
(َشــــَعث)؛ وتــــاج  2/161؛ ولســــان العــــرب, 208لكعــــب بــــن مالــــك يف ديوانــــه, صالبيــــت مــــن البســــيط, وهــــو  1418

ذيب اللغة,  5/279العروس,   .8/260, 1/244؛ وكتاب العني, 1/406(شعث)؛ وبالنسبة يف 
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الشََّعُث بفتحتــني انتشــار األمــر يقــال: ملََّ اهللاُ َشــَعثَك أي مجــع أمــرك املنتضــر و  :َشعثاً 

  .1419الشََّعُث ايضاً مصدر األشَعِث وهو املغرب الرأس وبابه طرب

‘‘. َشـــَعثَ ’’يـــذكر ابـــن ســـيده الشـــعر الســـابق استشـــهاداً علـــى معـــىن الكلمـــة   

غـــِربَاره؛ َشـــِعث َشـــَعثاً و ُشـــُعوثة فهـــو أشـــَعُث قـــال صـــاحب العـــني: الِتبـــاد الشـــَعِر وا’’

وَشـــعثاُن و َتَشـــعََّث وشـــعَّثته. قـــال صـــاحب العـــني: األشـــَعُث: الَوتدمنـــه لتفـــرُِّق أجـــزاِء 

ــَعثَة والشــعيثاُت: تفــرُُّق الشــعر وتـَنَـفُُّشــه وقــال: أتانــا  أعــاله..... قــال ثابــت: وهــي الشَّ

ـــــد: َحـــــفَّ ر  ـــــرأِس شـــــِعثاً. قـــــال أبوعبي ـــــائَِر ال ـــــا: إذا ث أُس اإلنســـــاِن وغـــــريِه ِحيـــــفُّ ُحُفوًف

  .1420شِعثَ 

  الوجه البالغي 
والغــرض ِمــن ‘‘, اخلــرب’’يــدل البيــت الســابق علــى الوجــه البالغــي التــايل وهــو   

    ‘‘.فائدة اخلرب’’إلقاءه 

  1421َوَخيُرجَن ِمن َجعٍد ثَراه ُمَنصَّب      

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                 
  .1/354الرازي, خمتار الصحاح,  1419
  .153, 1/152ابن سيده, املخصص,  1420
 تصفحت كتب األدب الَّيت بني َيديَّ فلم أجده. 1421
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واجلمع (أنِصَبٌة) و (أنِصَباُء) و (ُنُصــٌب) بضــمَّتني أيضــاً و النَِّصيُب: اِحلصَُّة ُمَنصَُّب: 

(النَِّصــيُب) الشــرك املُنصــوب فعيــل مبعــىن مفعــول و (النَِّصــيَبُة) ِحجــارة تنصــب حــول 

  .1422احلوض و يسدما بينها من اخلصاص

‘‘. ُمنصَّــب’’يــذكر مؤلــف املخصــص عجــز الســابق دلــيالً علــى معــىن الكلمــة   

ــــب و قــــال ابــــو علــــى: وأصــــل ا’’ ــــًرى ُمَ◌نصِّ ــــد الثــــَرى وجتعُّــــُده, يقــــال ثـَ ــــب تـََعقُّ لتـََّنصُّ

  .1423ُمَنصَّب....قال علي: إمنَّا التَـَنصُّب على هذا: تلبُّد الشعرِ 

  الوجه البالغي 
  ‘‘.خرب اإلبتدائي’’ومن أضرب اخلرب ‘‘. اخلرب’’عجز السابق يوجد فيه 

ناِم َدثُورُ ِمن         َأَال إنَّ ُمجًال قد أََتى ُدوَن َوِصِلها
َ
  1424الَقوِم أعَثى ِيف امل

  حلُّ الكلمات الصعبة:
ــــِمُج  :َأعثَــــى ــــَعِر اجلــــايف السَّ ــــَواِدمَع َكثــــرِة َشــــَعر واَألعثــــى الكثــــري الشَّ الَعثَــــا لَــــوٌن إىل السَّ

شطِ 
َ
  .1425واألُنثى َعثواٌء والُعثَوٌة ُجعوف َشَعِر الرأس والتباُدُه و بُعُد َعهد بامل

                                                 
  .2/606امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1422
  .1/153ابن سيده, املخصص,  1423
 .85البيت بالنسبة يف خلق اإلنسان لثابت, ص 1424

1425    
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ثُوُر:َدثُـــوُر:  ا وللَقلـــِب: احمـــاُء الـــذِّكِر  والـــدُّ الـــُدُروُس كاإلنـــِدثار وللـــنَِّفس: ُســـرَعُة ِنســـياِ

  .1426منه

قــال ‘‘. ’’أعَثى’’يأيت ابن سيده بالشعر السابق استشهاداً على معىن الكلمة   

شــــط. رجــــٌل أعثَــــى وامــــرأة 
َ
ــــعَر و الِتبــــاُده وبُعــــد عهــــِده بامل ثابــــت: الُعثــــوة: ُجفــــوف الشَّ

  .1427شعرُه َعثاً َعثواُء, وقد َعِثَي 

  الوجه البالغي:

ألن فيـــــه ‘‘ اخلـــــرب اإلنكـــــاري’’يوجـــــد يف الشـــــعر املـــــذكور أعـــــاله ومـــــن أضـــــربه 

  ‘‘.قد’’من َأحُرف التنبيه و ‘‘ َأال’’توكيدان يعىن 

  ‘‘الشيب و نعوته’’
  1428يَقِلى الَغَواِىن والَغواِىن َتقِليه    رأَيَن َشيخاً َذرَِئت َجمالِيه

  حلُّ الكلمات الصعبة:
َو َذرِأَ َشَعرُه و َذرأً: عليه ُذرأٌَة: شــيٌب ِيف جــانيب الــرأس. واهللاُ اخلَلــَق: َخَلقهــم.  َذرَِئت:

  .1429وفالٌن الشيٌء: َكثـََّرُه (َذرَِئ) َذرَأً: َأَخَذ الشَّيُب َجاِنَيب رَأِسه

                                                 
1426    
1427   
1428   
  .310-1/309إبراهيم مصطفى, أمحد حسن الزيات وغريهم: املعجم الوسيط,  1429
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َمــا ’’يَقِلى: (قَلى) مكسور مقصور يكتب بالياء (وقالء) بالفتح واملــد. وقولــه تعــاىل: 

. أي مل يقطـــــع الـــــوحي عنـــــك وال أَبغضـــــك فـــــاكتفى 1430‘‘ك ربُّـــــَك و َمـــــاقلىودعـــــ

  .1431بالكاف األوىل عن اعادة اُألخرى

الغُنَّـــُة: صـــوت خيـــرج مـــن اخليشـــوم. واإلســـم (الغُنَيـــُة) بالضـــم فأنـــا (َغـــِينٌّ) و  الغـــواني:

  .1432(َغِنَيِت) املرأُة براوجها عن غريه فهي (َغانَِيٌة) خمفف واجلمع (الَغواين)

قــال ‘‘. ’’َذرِئَ ’’ ابن سيده بالبيت السابق استشهاداً علــى معــىن الكلمــة يأيت

ابــن الســكيت: يقــال للرُجــل إذا ِمشــط يف ُمَقــدَّم رأســيه قــد َذرَِئ شــعرُه, وَذرَأَ وبــه ُذرأٌَة 

  .1433ِمن َشيب

    :الوجه البالغي

بـــني صـــدر ‘‘ الفصـــل’’يف البيـــت الســـابق يوجـــد مـــن الوجـــه البالغـــي, أنَّ فيـــه 

  و عجزه.البيت 

ُثَّمَّغِ 
  1434أن الَح َشيُب الشَّمط امل

                                                 
  .3سورة الضُّحى,  1430
  .1/8559الزبيدي, تاج العروس,  1431
  .2/455حممد املقري, املصباح املنري, امحد بن  1432
  .1/155ابن سيده, املخصص,  1433
1434   
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

ـــَره وَأضـــَمَرُه.  :َالحَ  ـــقُم واحلُـــزن يـَُلوحـــه َلوحـــاً: َغيـَّ ـــَربُد والسُّ ـــَفُر وال َوَالَحـــُه الَعَطـــُش أَوِالسَّ

  .1435وقالوا: التَّلوِيح هو تغيري لوِن اجلِلد من ُمالقاِة حرِّ النَّاِر َأِو الّشِمس

ــِغ: ــُغ الَكســر ِيف الرِّطــِب خاصَّــة َمثَغَــه يثمغُــه وَمثـَـَع َرأِســِه بالَعَصــا َمثَغــا َشــَدخه  الُمثمَّ الثمَّ

ــوِق يَثمَّغُــه َغَمَســه  َــَغ رأَســه باحلِنَّــاِء واَخلُل مثــل ثـََلغــه والّثمــُغ َخلــُط البيــاِض بالســواد. وَمث

  .1436فأكثر

قـــال ‘‘. ’’الثَّمـــغ’’ة يـــذكر ابـــن ســـيده الرجـــز الســـابق دلـــيًال علـــى معـــىن الكلمـــ

  .1437صاحب العني: الثَّمُغ: َخلط البياِض والسوادِ 

  الوجه البالغي:

  :الرجز السابق يدل على الوجه البالغي التايل وهو

  ‘‘.فائدة اخلرب’’والغرض من إلقاءه ‘‘, اخلرب’’ 

  1438َحَك الَقِتريُ ِمن بَعِد َما َلوَّ 

                                                 
  .1/1738الزبيدي, تاج العروس,  1435

  .8/423ابن منظور, لسان العرب,  1436
  .1/156ابن سيده, املخصص,  1437
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

َـــا  :الَقِتيـــرُ  الَقـــُرت: الَقـــدُرو ُحيَـــرَُّك وبالكســـر: َنصـــٌل ِلســـهام اهلَـــَدِف أو َقَصـــٌب يُرَمـــى ِ

اهلََدُف. وقـَتَـَر الشيَء: َضمَّ ببعَضه إىل بعٍض وَحيٌَّة: الدِّرَع: َجَعل فيها قَتِــرياً والشــيَء: 

  .1439َلزَِمُه َكأَقتَـرَ 

‘‘. َلوَّحَ ’’و ‘‘ الَقريُ ’’يذكر ابن سيده الرجز السابق للتوضيح معنيان الَكِلمَيت 

  .1440قال أبوعبيد: الَقُري: الشَّيُب. وقال ثابت: َلوََّحُه الَقِتُري: يعىن بََدأَ ِفيه’’

  الوجه البالغي:

  ‘‘.الزم فائدة اخلرب’’والغرض من إلقاءه ‘‘ اخلرب’’الرجز السابق يظهر منه 

  1441َقِتريُ َهَد ِيف العاِرَضِني ِمنَك ال  يَك أن صحوَت وأن َأجَال يـَُؤات

  

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                                                                                                            
, 394(لــــوح)؛ ومجهــــرة اللغــــة, ص 7/105(لــــوح)؛ تــــاج العــــروس,  2/586الرجــــز بالنســــبة يف لســــان العــــرب,  1438
732. 

  .1/590الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1439
  .1/156ابن سيده, املخصص,  1440
(عــرض)؛  7/180(جهــد),  3/133؛ ولسان العرب, 85اليت من اخلفيف, وهو لعدي بن زيد يف ديوانه, ص 1441

ذب اللغة,  7/537وتاج العروس,   , وأساس البالغة (جهد).6/39(جهد)؛ و
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َعــَرَض الشــيُء. َعرضــاً, وُعروضــاً: َظَهــَر و َأشــرَف. يقــال: َعــرَض لــه أَفــٌر.  :الَعاِرَضــينَ 

وعــرض لــه َعــارٌض. وأمَكــَن. ولــه عــارض مــن اُحلمَّــى: أَصــابَه. و يقــال: ِســرُت َفعــرض 

  .1442ِيل يف الطريق عارٌض: َماِنٌع. والشىَء: أظَهَرُه وأبرَزهُ 

  الوجه البالغي:

  ‘‘.الزم فائدة اخلرب’’والغرض من إلقاءه ‘‘ اخلرب’’الرجز السابق جند فيه 

  1443َخِليساً  َلمَّا رآين ِحلَيِيت 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

وَخِلــيٌس إذا ابــَيضَّ بَعُضــه فــإذا َغَلــَب بـََياضــه َســَواَده فهــو أَغــَثُم. ومــن اجملــاز:  :َخِليســاً 

ـــيُس: اَألَمحـــُر  خِلس. واخلَِل
ُ
ـــيُس: النَّبـــاُت اهلـَــاِئُج بعُضـــه َأصـــَغُر وبَعُضـــه َأخَضـــُر كـــامل اخلَِل

  .1444الَِّذي َخالط بياضه َسوادٌ 

‘‘. َخَلــــسَ ’’لمــــة يــــأيت ابــــن ســــيده بــــالرجز الســــابق استشــــهاداً علــــى معــــىن الك

قــال أبــو عبيــد: أخَلــَس رأُســه فهــو ُخمِلــٌس و َخِلــيٌس: ابــيضَّ بعضــه. قــال أبــو حــامت: ’’

                                                 
  .2/593وغريهم, املعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى, امحد حسن الزيات  1442
  ؛ وَوَر فيه:598رجز لفظه بالنسبة يف مجهرة اللغة, ص 1443

 رَأَيَن سوداً ورأين عيسا    َلمَّا رأَيَن ِلمَِّيت َخِليسا

  .1/3914الزبيدي, تاج العروس,  1444
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خلِــس: الــذي َســواُده أكثـَــُر ِمــن بَياِضــه. قــال غــريه: 
ُ
وكذلك اللِّحَية. وقال: اخلَِليُس وامل

لــك قيــل وكذلك النَّبَــات إذا كــان بَعُضــه َأخَضــَر وبَعُضــه قَــد يَــِبَس. قــال ثابــت: ومــن ذ

  .1445رُجل خالِسيٌّ: إذا كاَن أحُد أبَويه أسوَد واآلخر أبَيضَ 

  الوجه البالغي:

والغــرض ِمــن ‘‘ اخلــرب’’يظهــر مــن الرجــز الســابق مــن الوجــه البالغــي, أن فيــه 

  ‘‘.فائدة اخلرب’’إلقاءة 

  1446بِه ُمَلهزُِمه َهلَزَم َخدَّيَّ     إمَّا تـََرى َشيًبا َعالِين أَغَثُمه

  صعبة:حلُّ الكلمات ال
ــَعَر  :أغُثُمــهُ  الَغــَثُم والُعثَمــُة شــبيه بالُورَقــة واَألغــَثُم اَألوَرُق والغَُثمــُة َأن يَغِلــب بيــاُض الشَّ

  .1447سواُده. َغثَم َغَثًما وهو َأغَثمُ 

قــال األزهــري: اللِّهزَِمَتــان َمضــيغان َعليَّتــان يف أَصــِل احلَنكــني يف َأســفل  :َلهــَزم

ــَدَقني ويف احملكــم: ُمضــيغتان يف أصــل احلَنــِك, وقيــل عنــد ُمنَحــَىن اللَّحَيــني أســفل  الشَّ

                                                 
  1/157ابن سيده, املخصص,  1445
(هلــزم)؛ ولرجــل مــن بــين فــزارة يف لســان العــرب,  5/407؛ ولســان العــرب, 185الرجز لرؤبــة يف ملحــق ديوانــه, ص 1446
ــذب اللغــة, 52(هلــزم)؛ وتــاج العــروس (غــثم), (هلــزم)؛ ونــوادر أيب زيــد, ص 556(غــثم),  12/434 ؛ وبالنســبة يف 

 .4/412؛ ومقاييس اللغة, 8/96, 565, 6/153

  .12/556, لسان العرب, ابن منظور 1447
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ِمــــن اُألُذنــــني وُمهــــا معظــــم اللِّحيَــــني وقيــــل مهامــــا حتــــت األُذنــــني مــــن أعلــــى اللَّحيـــــني 

ين   .1448واخلَدَّ

قـــال ‘‘. ’’أغــَثمُ ’’ســيده بالبيــت الســـابق أن يـَُّوضِّــع معــىن الكلمــة  يقصــد ابــن

ـــَب  ـــُة: أن يَغِل أبوعبيـــد: فـــإذا َغَلـــب بياُضـــه ســـواَده: فهـــو َأغَثُم......قـــال غـــريه: الغُثَم

بيــــــاُض الــــــرأِس ســــــواَده, قــــــد َغــــــِثَم َغَثًمــــــا فهــــــو َأغــــــَثُم, وأصــــــل الُغثمــــــة ُغــــــربَُة شــــــبيَهٌة 

  .1449بالُورفةِ 

  الوجه البالغي:

بــني صــدر ‘‘ الفصــل’’لشــعر الســابق يــدل علــى الوجــه البالغــي, هــو أنَّ فيــه ا

  البيت وعجزه.

  1450َحىتَّ تضَخيََّط بالبَـَياِض ُقروِين 

  حلُّ الكلمات الصعبة:
  .1451اخلَيُط السلك ومجعه ُخيوُط وُخُيوطَةٌ  :َتخيَّطَ 

                                                 
  .12/556ابن منظور, لسان العرب,  1448
  .1/157سيده, املخصص, ابن  1449
؛ ولســــان العــــرب (خــــيط)؛ 413الشـــطر مــــن الكامــــل وهــــو لبــــدر بــــن عــــامر اهلـــذيل يف شــــرح أشــــعار اهلــــذليني, ص 1450

ذيب اللغة,   .77؛ وتاج العروس (خيط)؛ وأساس البالغة, ص7/504و

 .1/196الرازي, خمتار الصحاح,  1451
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ــذُكوِر دلــيًال علــى معــين الكلمــة 
َ
قــال ’’‘‘. اَخــيَّطَ ’’يــأيت ابــن ســيده بالشــطر امل

  .1452‘‘أبوعبيد: َخيََّط الشيُب ِيف رأِسه

  الوجه البالغي:

والغــرض مــن ‘‘ اخلــرب’’يبــدو مــن الشــطر الســابق مــن الوجــه البالغــي, أنَّ فيــه 

  ‘‘.فائدة اخلرب’’إلقاءه 

  1453شتَـَهبَشاَب بَعِدي رأُس هذا و ا    اُء َلمَّا ِجئُتهاقالت اخلَنس

  حلُّ الكلمات الصعبة:
الشَّــَهُب والشُّــهَبُة لَــوُن بَيــاٍض َيصــَدُعه َســواٌد يف ِخاللــه. واشــتَـَهب: َغلَــَب  :اشــتَـَهب

  .1454بياُضه َسواَده

‘‘. اشـــَهبَّ ’’يـــذكر ابـــن ســـيده الشـــعر الســـابق استشـــهاداً علـــى معـــىن الكلمـــة   

  .1455قال صاحب العني: اشَهبَّ رأُسه واشتَـَهَب: َغَلَب بياُضُه سواَده’’

                                                 
  .1/157ابن سيده, املخصص,  1452
(شـــهب)؛ تـــاج العـــروس,  1/508؛ ولســـان العـــرب, 293القـــيس يف ديوانـــه, ص البيـــت مـــن الرمـــل, وهـــو المـــرئ 1453

ــــــذب اللغــــــة,  3/169 ــــــوان األدب,  243؛ وأســــــاس البالغــــــة, ص6/87(شــــــهب)؛ وبالنســــــبة يف  (شــــــهب)؛ و دي
2/394. 

  .1/508ابن منظور, لسان العرب,  1454
  .1/157ابن سيده, املخصص,  1455
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  الوجه البالغي:
ومـــن أضـــربه ‘‘ اخلـــرب’’الســـابق يظهـــر فيـــه الوجـــه البالغـــي التـــايل وهـــو: البيـــت 

  ‘‘.اخلرب اإلبتدائي’’

  ‘‘حلق الشعر’’

  1456أو كاحِتالق النُّورة اَجلُموشِ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

الـــدِّرُع واحلَبـــُل ومـــن االنـــاء: َمـــا بَِقـــَي َخالِيـــاً بعـــد أن ُجِعـــَل فيـــه شـــيٌء ومـــن  :احـــِتالقِ 

و ُدونَـــُة َوِمسَـــٌة ِيف اإلبـــِل. وَحَلـــَق رَأَســـه َحيُلُقـــه َحلًقـــا و َحتالَقًـــا: أَزاَل احلـــوض: امـــِتالُؤُه أ

  .1457َشَعرُه َكَحلََّقه واحتَـَلَقه

ــاَت فيــه كأنَّــه َحِليــٌق. واَجلُمــوُش كَصــُبور مــن النُّــوَرِة:  الَجُمــوُش: ــيٌش: املكــاُن ال نَب مجَِ

ــيٌش وِفعُلهــا اِجلمــُش قــال َحلًقــا كَحلــِق احلَاِلَقُة كاَجلِميُش كأمٍري يـَُقاُل: نُورٌَة َمجُــ وٌش ومجَِ

  .1458النُّورَِة اَجلِميِش. واَجلُموُش ِمن اآلبار: ماَخيرُج َماُءها ِمن نَواِحيَها

                                                 
ـــــــذيب اللغـــــــة,  12/640(رفـــــــش),  6/305؛ ولســـــــان العـــــــرب, 78الرجـــــــز لرؤبـــــــة يف ديوانـــــــه, ص 1456 (َوَضـــــــَم), 
َرقًــا َكــَدقِّ ’’؛ وأســاس البالغــة (حلــق), وصــدره: 478(رفش)؛ مجهــرة اللغــة, ص 17/218؛ وتاج العروس, 11/350

 ‘‘.الَوَضِم املرفوشِ 

  .1131, 1/1130الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1457
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‘‘. اَجلُمـــوش’’يـــأيت ابـــن ســـيده بـــالرجز الســـابق استشـــهاداً علـــى معـــىن الكلمـــة   

ه, وَمجَشــت اِجلســم أيضــاً: قــال أبوحنيفــة: اَجلمــُش: احلَلــق, وقــد مجشــته النُّــورُة َحَلقتــ’’

يٌش, وَمجُوش, ورَكَب مجَِيٌش: َحمُلوق   .1459أحرقته, وهي مجَِ

  الوجه البالغي:

  ‘‘.فائدة اخلرب’’والغرض من إلقاءه ‘‘ اخلرب’’الرجز املذكور جند فيه 

  ‘‘األذن وما فيها وصفاتها’’

  1460السُّود الَعناِكيبُ إذا تـََزاَوَرِت                َمجَاًال زانه َخَفرٌ  تَبُدو فـَتُبِدي

  

  

  حلُّ الكلمات الصعبة:

اخلَِفــُري اجملــري, تقــول: خفــر الرجــل أي أجــاره وكــان لــه خفــريا مينعــه وبابــه ضــرب  :َخَفــرٌ 

  .1461واخلََفُر بضتحتني شدة احلياء
                                                                                                                                            

  .1/4227الزبيدي, تاج العروس,  1458
  .1/158املخصص, ابن سيده,  1459
ـــذيب  5/358(زأزأ),  1/90؛ ولســـان العـــرب, 347البيـــت مـــن البســـيط, وهـــو جلريـــر يف ديوانـــه, ص 1460 (زأز)؛ و
 (زأزأ). ويروي: (تزأزأت) بدالً من (تزاورت). 1/257؛ وتاج العروس, 13/280’ اللغة
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الَعنكُبوُت: ُدَويَبه تُنَسبح ِيف اهلَواِء وعلــى رَأِس الِبئــر َنســجاً َرِقيقــاً ُمَهلَهــًال.  :الَعَناكيب

الَعنَكَب الَّذي ُهو الَعنكُبوُت و ذََكَر مَعَه أيضاً الَعنَكباء إالَّ انَّــه ُوِصــَف بــه و إن كــان 

ـــــــَواد والِقَصـــــــرج: عنكُبوتـــــــاٌت وَعنَ  اِكـــــــُب امســــــاً ملـــــــا كـــــــان فيـــــــه معـــــــىن الِصــــــفة ِمـــــــن السَّ

  .1462وَعناِكيبُ 

يــــذكر ابــــن ســــيده البيــــت الســــابق دلــــيًال علــــى أنَّ بعــــض مــــن األحيــــان يــــأيت 

وحنوها علــى هــذا قــالوا للمــرأة ’’بالوصف مكان االسم لوجود معىن ذلك االسم فيه. 

إمنـــا أنـــِت ُبطَـــني فلـــم يـَُؤنِّثـــوا حـــني أرادو اجلارحـــة دون اجلملـــة, وقـــالوا لِلرَّبِيئـــة هـــو عـــني 

ُعَييــُنهم, وجيــوز فيــه شــيء آخــر, وهــو أن االســم َجيــرى عليــه كالوصــف لــه القوم, وهــو 

  .1463لوجوِد معىن ذلك االسم فيه. أجرى العناكيَب وصفاعليِننَّ 

  

  الوجه البالغي:

بــني صــدر ‘‘ الفصــل’’يظهــر البيــت املــذكور مــن الوجــه البالغــي هــو, َأنَّ فيــه 

  البيت وعجزه.

                                                                                                                                            
  .1/196الرازي, خمتار الصحاح,  1461
  .1/804الزبيدي, تاج العروس,  1462
  .1/160املخصص,  ابن سيده, 1463
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  1464ِمئَربة الُعرُقوب إشَفى املِرَفق

  لكلمات الصعبة:حل ا

ِيَمُة وإفَساُد ذاِت الَبِني كاملِئَربِة وَما يُلَقُع بِه النَّخُل  :ِمئَبرة املِئبَـُر ِكنَربٍ: َموِضُع االبَرِة وِامنَّ

  .1465َوَما َرقَّ به الرَّملِ 

  .1466والُعرُقوب: عصب موثق خلف الكعبني واجلمع (َعرَاقَيٌب) الُعرقوب:

رفِــُق 
َ
رفِــق مــن األمــر, وهــو املِرَفق: املِرفَــُق وامل

َ
موصــل الــذراع يف العضــد وكــذلك املِرفَــق وامل

  .1467ما ارتفقت به وانتفعت

يذكر ابن سيده الرجز السابق استشهاداً على أّن االسم جيرى عليه كالوصــف 

قَّــة واهلـُـَزال,  له لوجوِد َمعَىن ذلك االسم فيه...فوَصــَف املِرفَــق باإلشــَفى ملــا أراد مــن الدِّ

  .1468موِخَالف الدَّرَ 

  الوجه البالغي:

                                                 
؛ تــاج العــروس (شــفي)؛ لســان 1/74؛ واملمتــع يف التصــريف, 3/195, 2/221الرجــز بالنســبة يف اخلصــائص,  1464

 (شفي). 14/430(أذن),  13/11العرب, 

  .1/435الفريوز آبادي, القامو احمليط,  1465
  .2/405امحد بن حممد املقي, املصباح املنري,  1466
  .1/267الرازي, خمتار الصحاح,  1467
  .1/161ابن سيده, املخصص,  1468
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  ‘‘.اخلرب اإلبتدائي’’وأضرب من اخلرب ‘‘ اخلري’’الرجز السابق يدل على 

  1469أَنَا ابُن ماِويََّة إذ َجدَّ النـَُّقر

  حلُّ الكلمات الصعبة:
ــَر عــن اَألمــر. نَقــراً: حبــث عنــه. ويف اَحلجــر: كتــب فيــه. ويف صــالته: أســرَع  :نـَُقــره نـََق

 والشَّــاُة:ِفيها و َختفَّف. ويقال نقر فالناً: عابه واغتابه. نَِقَر فالٌن. نـََقراً: َصــار َفِقــرياً. 

  .1470َأَصابَتَها النـُّقََّرُة. وعليه: َغِضَب. فهو نَِقٌر, وهي نَِقَرةٌ 

يف الوقــــف. ‘‘ أُذن’’بــــالرجز الســــابق استشــــهاداً علــــى كلمــــة يــــأيت ابــــن ســــيده 

ــــل مــــن قُــــرب؛ فجعلــــوا ’’ وقــــد زعــــم قــــوم َأنَّ أُُذنــــاً مثقــــل مــــن أُذن كمــــا أن قُروبــــة مثقَّ

التخفيف يف هــذا البــاب أصــًال والتثقيــل فرعــاً. قــال: وال جيــوز أن يكــون التخفيــُف يف 

ربني أحــدمها يف الَوقــف, واآلخــر مثــل هــذا األصــل, مثَّ يـُثـَقَّــل ألنَّ ذلــك جيــُئ علــى َضــ

  .1471‘‘أن تُتبع احلرَكَة اليت قبلها

                                                 
(نقـــر)؛ ولـــه لـــبعض الســـعديني أو لغـــدكي بـــن عبـــداهللا يف  5/231الرجـــز لعبيـــد بـــن ماويـــة الطـــائي يف لســـان العـــر,  1469

؛ والتنبيــــــه 4/173؛ والكتــــــاب, 359؛ شــــــرح شــــــواهد اإليضــــــاح, ص4/559؛ املقاصــــــد النحويــــــة, 6/300الــــــدرر, 
(حلـــق)؛  10/63(جتـــر),  4/89بالنســبة يف لســـان العـــرب, (نقـــر)؛  14/278؛ تـــاج العـــروس, 2/217واإليضــاح, 

؛ مغــين اللبيــب, 2/341؛ شرح التصــريح, 4/346؛ أوضح املسالك, 2/732؛ واإلنصاف, 414وأسرار العربية, ص
ذيب اللغة, 208, 2/107؛ مهع اهلوامع, 2/434  ‘‘.َوَجاَءِت اخلَيُل أَثَاِيبَّ زَُمر’’. عجزه: 4/202, 

  .2/944امحد حسن الزيات وغريهم, املعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى,  1470
  .1/161ابن سيده, املخصص,  1471
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  الوجه البالغي:
  ‘‘.اخلرب اإلبتدائي’’وأضرب اخلرب ‘‘, اخلرب’’يتضح من الرجز السابق 

  1472َضربًا ألِيماً ِبِسبٍت يَلَعُج اجلِِلَدا    إذا َجترََّد نَوٌح قاَمَتا َعَجالً 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

احلمامــُة. نَوحــاً, ونُواحــاً: َســجَعت. فهــي نائحــٌة, ونَواحــة. واملــرأَُة علــى  نَاَحــتِ  :نَــوحٌ 

َيِِّت: بكت عليه َجبزَع و َعويل. ويقال: ناَحته
  .1473امل

حــرُق, يقــال: َهــًوى الِعــُج ِحلُرقَــِة الُفــَؤاِد مــن احلُــِبَ◌, وَلَعــَج 
ُ
يَلَعــُج: الالَِّعــُج اهلَــوى امل

ــه وَأحــرَق ِجلــده اُحلبُّ واحلُزُن فـُــَؤاَدُه يَلَعــُج 
َ
َلعجــاً اســَتَحرَّ ِيف القلــب وَلَعَجــُه الضَّــرُب آمل

  .1474واللَّعُج َأِملُ الضرب وُكلُّ ُحمرِقٍ 

إذا كـــان يف صـــورة ‘‘ أُذن’’يـــأيت ابـــن ســـيده بالبيـــت الســـابق استشـــهاداً علـــى 

احملرّكــِة. (فحــرك العــني باحلركــة الــيت كانَــت لــالم يف اإلدراج, وأمــا ماكــان مــن إتبــاع مــا  

ان قبلها...فالكســر يف الــالم إمنــا هــو إلتبــاع حركــة فــاء الفعــل؛ أالتــرى أنــه ال جيــوز كــ

                                                 
؛ وشــرح أشــعار 6/232؛ والــدرر, 473البيت مــن البســيط, وهــو لعبــد منــاف بــن ربــع اهلــذيل يف مجهــرة اللغــة, ص 1472

؛ 30ص(عجــل)؛ ونــوادر أيب زيــد,  11/430(جلد),  3/124(فعج),  2/357؛ ولسان العرب, 2/672اهلليني, 
 ‘‘.إذا تَأوَّب نوٌح قامتامعه’’, يروى: صدره 2/308؛ واملنصف, 2/333وبالنسبة يف اخلصائص, 

  .2/961إبراهيم مصطفى, امحد حسن الزيات وغريهم, املعجم الوسيط,  1473
  .2/357ابن منظور لسان العرب,  1474
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أن يكــون اإلتبــاع يف البيــت األول, ألن حــرف اإلعــراب الــذي هــو يف هــذا البيــت قــد 

ــا الــالَم الــيت  َحتَرََّك حبركته اليت َيسَتِحقُّها, وظهر ذلك يف اللفظ, واحلركُة الــيت َحرَّكــَت ِ

الم من قولــه اجلِلــِد ليســت علــى َحــدِّ َضــمَّة النـَُّقــر, ولــيس أُُذن وقـُرُبــة يف هي عني يف ال

واحد مــن هــذين اخلــربين ألنــه غــري موقــوف عليــه, وال ينبغــى أن ُحيَمــَل علــى التحريــك 

إتباعــاً حبركــة مــا قبلهــا ألن ذلــك أيضــاً يكــون ِيف الَوقــِف أو يف الضــرورة, و إذا مل َجيُــز 

مــــرين علمــــت أن احلركــــة هــــي األصــــل يف مثــــل هــــذا, وأن محُلَهــــا علــــى واحــــد مــــن األ

  .1475اإلسكان ختفيف كما أسكنوا الُرُسل, والُكُتب, واألُُذن, والطُُّنب

  الوجه البالغي:

ويوجـــُد مـــن أضـــرب ‘‘ اخلـــرب’’يظهـــر مـــن البيـــت الســـابق الوجـــه البالغـــي هـــو, 

  ‘‘.اخلرب اإلبتدائي’’اخلرب 

  1476نَّتاها بَاعُ ُحـذُ  يا ابَن الَِّىت 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                 
  .162-1/161ابن منظور, املخصص,  1475
ــــر يف حملــــق ديوانــــه, ص 1476 ــــذيب اللغــــة, ؛ ول1032الرجــــز جلري ؛ وجممــــل اللغــــة, 7/325ســــان العــــرب (حــــذن)؛ و

 ؛ وتاج العروس (حذن)؛ ويروى: (خذنتاها) وقيل: هو َتصحيف.2/40
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ــِغُري األُُذِن  :ُحــُذنَّتاها احلُــذُن بالضــم: اُحلجــَزُة. واُحلُذنَّــُة كُعــُت لَّــٍة: الَقِصــُري والرَُّجــُل الصَّ

ــه و يَــذَهَب َســَناُمُه وع قُــرب  ــَد مــن الِقعــداِن َصــِغرياً و أُِذلَّ حــّىت َيضــَخم َبطُن ومــا اقُتِع

  .1477واُحلصيَتاِن واُألُذنانِ  الَيماَمة. واُحلُذنَّتاِن: األسَكتانِ 

‘‘. احلُـــُذنَّتان’’يــذكر ابـــن ســيده الرجـــز الســـابق استشــهاداً علـــى معــىن الكلمـــة 

قـــال أبـــو عبيـــد: احلُـــُذنَّتاِن: األُُذناِن...قـــال ابـــن جـــين:أراد يـــا ابـــن الـــيت كـــل واحـــدة ’’

  .1478‘‘منهما باع

  

  الوجه البالغي:

و ‘‘ اإلنشــاء الطلــيب’’فيــه ظهر لنــا مــن الرجــز الســابق مــن الوجــه البالغــي, أن 

  ‘‘.يا’’مما يظهر من ‘‘ النداء’’من قسمه 

  1479قاِدَمًة أو قـََلماً ُحمَرَّفَا    وَّفَاَختَاُل أُذنيه إذا َتشَ 

                                                 
  .1/1534الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1477
  .1/162ابن سيده, املخصص,  1478
مســــــط اآليل, ؛ وللعمــــــاين يف 2/168؛ والـــــدرر, 240, 10/237الرجـــــز حملمــــــد بـــــن ذؤيــــــب يف خزانــــــة األدب,  1479
؛ 173, ويروى: (كأن) بدالً من (ختــال), وبالنســبة يف ختلــيص الشــواهد, ص515؛ وشرح شواهد املغين, ص876ص

؛ مهــــع اهلوامــــع, 1/193؛ ُمغــــىن اللبيــــب, 1/135؛ شــــرح األمشــــوين, 1/36؛ وديــــوان املعــــاين, 2/430واخلصــــائص, 
 (حرف). 9/43؛ لسان العرب, ‘‘َتشوَّفَا’’مكان ‘‘ َحترَّفا’’(حرف) وفيه  23/135؛ تاج العروس, 1/134
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

  .1480َخاَل الشيء َخياُل َخيًال و َخيَلًة: ظَنَّهُ  :َتخالُ 

َشــاَف الشــيء جــاله وبابــه قــال ودينــار َمُشــوٌف أي جملــو و َتَشــوَّفِت اجلَاريــة  َتَشــوَّفا:

  .1481تزينت وِشيَفت تشاف َشوفاً زينت و تشَّوف إىل الشيء تطلع

ُحمرِّفاً: َحترِيُف الَقلم َقطُّه ُحمَرَّفًا قـََلٌم ُحمرَّفاً و قـََلٌم ُحمرٌَّف ُعــِدَل بَأحــد َحرفَيــه عــن اآلخــر. 

عــن مواِضــِعه تغيــريه والتحريــف يف القــرآن والكلمــة تغيــري احلــرف عــن  وحترِيــُف الكلِــم

معنـــاه والكلمـــة عـــن معناهـــا وهـــي قريبـــة الشـــبه كمـــا كانـــت اليهـــود تُغـــريِّ َمعـــاِين التـــوراة 

  .1482باألشباه

يــذكر مؤلــف املخصــص البيــت الســابق تاكيــداً للشــعرا املــذكور مــن قبلــه. يعــين 

ا.   يقصد ابن سيده مقصد واحد 

  لبالغي:الوجه ا

ـــ فائـــدة ’’والغـــرض مـــن إلقـــاءه ‘‘ اخلـــرب’’دى لنـــا مـــن البيـــت املـــذكور أن فيـــه ب

  ‘‘.اخلرب
                                                 

  .1/7043الزبيدي, تاج العروس,  1480
  .1/354لرازي, خمتار الصحاح,  1481
  .9/41ابن منظور لسان العرب,  1482
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  1483َضَربناه َفوَق األُنثـََيِني على الَكرد    ُر َصعَّر َخدَّهاوَُكنَّا إذا اجلَبَّ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:
ــــق وانقــــالب يف الوجــــه إىل أحــــد الشــــدقني ورمبــــا كــــان اإلنســــان  :َصــــعَّرَ  ــــل يف الُعن َمَي

(أصَعَر) خلقة أو (َصعَّره) غريه بشــيء يصــيبه وهــو مصــدر مــن بــاب تعــب و (َصــعَّر) 

  .1484خده بالتثقيل و (َصاَعَرُه) أماله عن الناس إعراضاً وتكربا

الَقطــُع ومنــه: َشــاِرٌب َمكــروٌد وبالضــم: الُعُنُق أو أصُلها والسَّوُق وطَــرُد الَعــُدوِّ و  :الَكرد

  .1485ِجيٌل م ج: َأكرادٌ 

مبعــىن ‘‘ األُنثَيني’’يقصد ابن سيده بالبيت السابق استشهاداً على أن الكلمة   

  ‘‘.األُُذَننيِ ’’

  الوجه البالغي:
والغــرض ‘‘. اخلــرب’’يبــدو مــن البيــت الســابق مــن الوجــه البالغــي هــو, َأنَّ فيــه 

  ِممّا يُفَهُم ِمَن السِّياِق. ‘‘الَفخرُ ’’من إلقاهء 

  
                                                 

؛ وجلريـــــر يف أســـــاس البالغـــــة (َخـــــدع)؛ ومجهـــــرة اللغـــــة, 1/178البيـــــت مـــــن الطويـــــل, وهـــــو للفـــــرزدق يف ديوانـــــه,  1483
ولســـان العـــرب (درأ), (بنـــب), (أنـــث)؛ ويـــروى: (اجليـــاد) بـــدالً مـــن ؛ 444, وشـــرح شـــواهد اإليضـــاح, ص1322ص

 ‘‘.َضربناُه َحىتَّ َتسَتِقيَم اَألخادِعُ ’’(اجلبار) ويف أساس البالغة: 

  .1/340بن حممد املقري, املصباح املنري, امحد  1484
  .1/402الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1485
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ا يِن َتسِهيلٌ     قَنواُء ِيف ُحرَّتَيها للَبِصري ِ   1486ِعتٌق ُمِبٌني و ِيف اخلَدَّ

  حلُّ الكلمات الصعبة:
قـََنَأ الَشيء كمَنَع يَقَنأُ قـُُنوعاً َكُقُعوٍد: اشتدَّت ُمحَرتُه. قـََنَأ اجلِلَد قـُنُــوءاً: أُلِقــَي ِيف  :قَنواءُ 

باِغ ب   .1487عد نَزِع َحتِلَئِتِه لِتُنزَع ُفُضولُهالدِّ

الِعتــُق الكــرم وهــو أيضــاً اجلمــال وهــو أيضــاً احلريــة وكــذا الَعَتــاُق بــالفتح والَعتاقَــُة  :ِعتــقٌ 

تقــول منــه َعتَــَق العبــد يعتــق بالكســر ِعتقــاً وَعَتاقًــا أيضــاً وَعَتاقَــًة فهــو َعِتيــٌق وَعــاِتٌق و 

  .1488أعتَـَقُه مواله

لشــيَء بالضــم (ُســُهوَلًة) ألنَّ هــذه هــي اللغــة املشــهورة. وهــو (َســهُل) َســُهَل ا :َتســِهيلُ 

  .1489اخللق و (َسهََّل) اهللا الشيءَ 

ــــانِ ’’يــــذكر ابــــن ســــيده البيــــت الســــابق توضــــيحاً علــــى الكلمــــة  مبعــــىن ‘‘ احلُرَّت

  .1491‘‘: احلُرَّتَاِن: األُُذنانِ 1490قال ثعلب‘‘. ’’األُُذنان’’

                                                 
 15/203(وجــن),  13/443؛ ولســان العــرب, 13ديوانــه, صالبيــت مــن البســيط, وهــو لكعــب بــن زهــري يف  1486

 (حرر). 4/183(حرر), (قنا)؛ وبالنسبة يف لسان العرب,  10/572(قنا)؛ وتاج العروس, 

  .1/195الزبيدي, تاج العروس,  1487
  .1/467الرازي, خمتار الصحاح,  1488
  .1/293امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1489
م) كـــان اإلمـــام عالمـــة األدب أبـــو العبـــاس املشـــهور بثعلـــب, أمحـــد بـــن حيـــي 904-816ه/291-002ثعلـــب ( 1490

كتـــاب ’’الشـــيباين, مـــوالهم الكـــويف النحـــوي صـــاحب التصـــانيف املفيـــدة, انتهـــت إليـــه رئاســـة األدب يف زمانـــه. صـــنََّف 
, وكتــاب معــاين وهو ضحيم اجلحم كثري الفائدة و كتاب إعراب القرآن, وكتاب القراءات, وكتاب حــدَّ النحــو‘‘ الفصماء
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  الوجه البالغي:
  بني صدر البيت و عجزه.‘‘ الفصل’’منه البيت السابق يظهر 

وَت ونَاَدى باهلبل    َوَضَع الرُّمَح َعلى ُغضُروِفه
َ
  1492فـََرأى امل

  حلُّ الكلمات الصعبة:
  .1493الرُّمُح من السالح معروف واحد الرَِّماِح ومجعه أَرَماح :الرُّمحُ 

ـــِف و نُفـــُض الَكِتـــِف  :ُغضـــروفه ـــازُِن األَن الُغضـــرُوُف ُكـــلُّ َعظـــٍم َرخـــٍص يُؤَكـــُل َوُهـــو َم

ـــــدِر و َداِخـــــُل قُـــــوِف األُُذِن. َوالُغُضـــــروفَاِن: اَخلَشـــــَبَتاِن  َـــــُة الصَّ وُرؤوُس األضـــــالِع َوَرَهاب

اِن َميِيًنا وِمشَاًال بَني واِسِط الرَِّحل وآِخَرتِِه ج: َغرَاِضيفُ    .1494ُيَشدَّ

بِــيًال إذا َكثـُــَر عليــه ورَِكــَب بعضــه بعضــاً. وُهبَــُل اســم صــنم كــان  :بالهبل َ َهبـَّلَــُه اللحــم 

  .1495يف الكعبة

                                                                                                                                            
الشعر, وغريه ذلك, وهي بضعته عشر مصنفا. وكان إمام الكوفيني يف النحو واللغة (حممد عبداهللا اليافعي, مــرآة اجلنــان, 

2/163.( 

  .1/162ابن سيده, املخصص,  1491
 البيت لقيس بن عاصم يف خلق اإلنسان. 1492

  .2/452ابن منظور, لسان العرب,  1493
  .1/1086احمليط, الفريوز آبادي, القاموس  1494
  .1/705الرازي, خمتار الصحاح,  1495
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‘‘. الُغضــُروف’’يذكر ابــن ســيده البيــت الســابق استشــهاداً علــى معــىن الكلمــة 

ـــــنف ’’ قـــــال ثابـــــت: يف األُُذِن الُغضـــــُروف والُغرُضـــــوف: وهـــــو فروُعهـــــا, و ُمَعلَّـــــق الشَّ

  .1496منها

  البالغي:الوجه 

ويوجــد ‘‘. فائــدة اخلــرب’’والغــرض مــن إلقــاهء ‘‘ اخلــرب’’البيت الســابق جنــد فيــه 

        ألن الكلمات واملعاين مساوية.‘‘ املساواة’’فيه أيضاً 

  1497َميُدُّ ِمن آباِطِهّن الَغَضَنا                   

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ُغُضون) أيضــاً الواحــد (َغضــٌن) الُغُضون: مكاسر اجللد ومكاسر كل شيء ( :الَغَضَنا

  .1498و (َغَضٌن)

قــال ‘‘. ’’الَغَضــن’’يقصد ابن ســيده بــالرجز الســابق أن يـَُّوضِّــح معــىن الكلمــة 

ابوحامت: ُغُضــون األذن: منابُِتهــا, وقــد يكــون ذلــك يف كــل شــيء مــن اَجلســد كُغُضــون 

                                                 
  .1/162ابن سيده, املخصص,  1496
ـــذيب اللغـــة,  13/314الرجـــز بالنســـبة يف لســـان العـــرب,  1497 ؛ وتـــاج 8/10(غضـــن)؛ أســـاس البالغـــة (غضـــن)؛ 

 العروس (غضن)ز ويروى: (منر) بدالً من (ميد).

 .2/449امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1498



- 462 - 
 

َدم وقــد َعمَّمنــا اجلبهة وكذلك ِيف اجلِلد والثوب... قال ابن األعرايب: ومنه ُغُضون القَ 

: فقــد تـََعضَّـــَن, ومنــه الَغَضـــن: وهــو الَكســـر يف العـــود  بــه مجيـــع اجلســِد, وكـــلُّ مــا تـَثـَـــىنَّ

ا: ُكُسورها   .1499حكاه ابن دريد: وتـََفضََّنت عليه الدِّرع: تـَثـَنَّت, وُغُضو

  الوجه البالغي:
اخلـــــرب ’’مـــــن أضـــــربه ‘‘, اخلـــــرب’’البيـــــت الســـــابق يـــــدل علـــــى الوجـــــه البالغـــــي 

  ‘‘.اإلبتدائي

  
اِعي السَِّميعُ أَِمن َرَحيانََة ال   1500ُهُجوعُ  يـَُؤرُِّقِين وأصَحاِيب     دَّ

  حلُّ الكلمات الصعبة:

اَألَرَق السََّهُر وقد أرِقت بالكسر أي َسِهرت وكذلك أسَرتقت علــى افتَـَعلــت  :يـَُؤرِّقُِني

هــاب النــوم لعلــة. وقــد فأَنــا أَرٌِق. التهــذيب: اَألَرُق ذهــاب النــوم بالليــل ويف احملكــم: ذ

  .1501أَرَّقه كذا و كذا تأرِيقاً فهو مَؤرَّق أي َأسَهره

                                                 
  .1/163ابن سيده املخصص,  1499
؛ 10/4؛ وألعــاين, 172؛ واألصــمعيات, ص140البيــت مــن الــوافر, وهــو لعمــرو بــن معــديكرب يف ديوانــه, ص 1500

ــــــــة األدب,  ــــــــآليل, ص11/119, 187, 182, 181, 179, 8/178خزان ؛ الشــــــــعر والشــــــــعراء, 40؛ ومســــــــط ال
 (انق). 10/10(مسع)؛ وبالنسبة يف لسان العرب,  8/164؛ ولسان العرب, 1/379

  .10/3ابن منظور, لسان العرب,  1501
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ـــُة ,َهَجـــَع   :ُهُجـــوعُ  ـــُة اخلَِفيَف ـــيالً او النَّهَجـــاُع: النَّوَم اهلُُجـــوُع بالضـــّم والتَّهجـــاُع: النَّـــوم َل

  .1502كَمنَع وهم ُهجٌَّع وُهُجوُع. واهلَِجيُع ِمن اللَّيل: الطائفة

الســــمع. ’’الســــابق استشــــهاداً علــــى معــــىن الكلمــــة  يــــأيت ابــــن ســــيده بالبيــــت

َعه َمسًعــا و َمساعــاً و َمسَاَعــًة و َمسَاِعيَــًة, ’’ وقال صاحب العني: السِّمُع: ِحسُّ اُألُذن مسَِ

عــه َوِميعــة,  ســَمع َخرُقهــا, وأذن َمسعــة ومسَِ
َ
ســَمع: األذن, وقيــل امل

َ
والســاِمَعَة واملِســَمع وامل

ــــرَّ فيهــــا, و  ــــمُع: مــــا قـَ ــــَماع: مــــا الَتــــذَّت بــــه مــــن ِغنــــاِء وغــــريه, وأَمسعتُــــه اخلَــــَرب, والسَّ السَّ

  .1503والسَِّميع: املسِمع

  الوجه البالغي:
ومــن قســمه ‘‘. اإلنشــاء الطلــيب’’البيت السابق يدل على الوجه البالغي وهو 

بــني صــدر الشــعر ‘‘ الفصــل’’ممَّا يُوجد يف صدر الشعر. ويوَجد أيضــاً ‘‘ اإلستفهام’’

  وعجزه.

  1504وَجلَّى عن َعَمايَتِه َعَماهُ       فـََلمَّا َردَّ َساِمَعه إليه   

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                 
  .1/100الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1502
  .1/164ابن سيده, املخصص,  1503
 8/162؛ وللهـــذيل يف لســـان العـــرب, 756البيـــت مـــن الـــوافر, وهـــو للربيـــق اهلـــزيل يف شـــرح أشـــعار اهلـــذليني, ص 1504

 وهذا خطأ.‘‘ عماه’’مكان ‘‘ عماهُ ’’(مسع). وفيه 
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م, َجيلُـــون و َأجلَـــو إذا َخَرجـــوا إذا خرجـــوا مـــن بلـــد إىل  :َجلَّـــى َجـــَال الَقـــوُم عـــن أوطـــا

  .1505بلد. َوَجلَّى عنه َكَشَفه وَأظهره وَقد اَجنَلى وَجتَلَّى وأَمٌر َجِليٌّ واضح

مــى) مقصــور (ذهــب بصــره كلــه) أي مــن كلتــا العينــني وال يقــع هــذا النعــت (ع :َعَماه

علـــى الواحـــدة بـــل عليهـــا. والعمـــى أيضـــاً ذهـــاب بصـــر القلـــب. وعمـــاه تعميـــة صـــريه 

  .1506أعمى. ومجعه عمياء وعمية

أن يكـــون ‘‘ َســـاِمعُ ’’يـــأيت ابـــن ســـيده بالبيـــت الســـابق استشـــهاداً علـــى كلمـــة   

َعتــَك أُذُ  بَتــه, وَمسَّعــَت بِــه: نـَوَّهــَت, صــفًة أو امســاً (ومــا مسَِ نَــَك: تقولــه للمَحــدِث إذا اَلذَّ

وَمسَّعــت بعيبِــه: أََذعتــه, واالســم السُّــمعة, والسُّــمعة: مــا َمسَّعــَت بِــه مــن طعــام و حنــوه 

ــمع: الــذِّكر واســَتَمَعت إليــه أصــَغيت... وَمســع ال بَلــَغ حكــاه ابــن الكســيت: أي  والسِّ

... فــال َخيلــو الســامع أن يكــون هنــا صــَفًة كضــارٍب و ُيســَمع بــه وال يـُــَرى, وينصــبان.

ــا هــي الــيت تســمع كمــا قيــل للعــني  شــاِئٍم, وإن كــان صــفة فإمنــا أضــاف الفعــل إليــه أل

نـــاِظَرة ألن النظـــر إمنـــا يكـــوُن عنهـــا ومـــن حيـــُث قيـــل للســـيف صـــارِم مـــن حيـــُث كـــان 

عني, ويدل أن األمسيَّــه أمكــُن املفعول به الَقطع, وإن كان امساً غالباً مبنزَِلة الناِظر يف ال

ا األُذن إذا الصفة إمنا هــي علــى الفعــل  فيه من الوصف تذكُري السامع وهي مؤنَّثة ألَّ

                                                 
  .14/149ابن منظور, لسان العرب,  1505
  .1/8510الزبيدي, تاج العروس,  1506



- 465 - 
 

لكنــه قــد جيــوز و إن كــان صــفة تــذكريُه َذَهابــاً إىل الُعضــو. قــال أبــو عبيــد: َمسَّــع اهللا بــه 

  .1507صفة ساِمُع َخلِقه, أو َساِمَع َخلِقه َبَدل من اهللا عزوجل وال يكون

  

  

  الوجه البالغي:
بــني صــدر ‘‘ الوصــل’’نالحــظ يف البيــت الســابق الوجــه البالغــي وهــو أنَّ فيــه 

  البيت وعجزه.

  1508دِ الُكُعوِب بَرِيَئاٌت من اَحلرَ  ُصمعُ     فـََبثـَُّهنَّ عليه واسَتَمرَّ به

  حلُّ الكلمات الصعبة:

الصَّـــَمُع: لصـــوق األذنـــني وصـــغرمها وهـــو مصـــدر (َصـــِمَعت) اُألذن مـــن بـــاب  :ُصـــمعُ 

ٌع)   .1509تعب وكلُّ منضم فهو (ُمَتَصمِّ

                                                 
  .165-1/164ابن سيده, املخصص,  1507
(صــمع)؛ ومقــاييس اللغــة,  8/208؛ ولســان العــرب, 18البيت مــن البســيط, وهــو للنابغــة الــذبياين يف ديوانــه, ص 1508

ــــــذيب اللغــــــة,  259(صــــــمع)؛ وأســــــاس البالغــــــة, ص 21/358؛ وتــــــاج العــــــروس, 3/311, 1/172 (صــــــمع)؛ و
2/60. 

  .1/347امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1509
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الَكعــُب العظــم الناشــز عنــد ملتقــي الســاق والقــدم وأنكــر األصــمعي قــول  :الكُعــوب

الناس, إنه يف ظهر القدم وكَعَبِت اجلارية من باب دخل بداثديها للنهور فهي َكَعاٌب 

  .1510تح وكاِعٌب واجلمع َكَواِعُب والكعبُة البيت احلرام مسي بذلك لرتبيعهبالف

َحَرًدا مثل َغَضب غضبا وزناً ومعــىن وقــد يســكن املصــدر. قــال ابــن األعــرايب:  :الَحَردِ 

والسكون أكثر وَحَرَد (َحرداً) بالسكون قصد و (َحرَِد) البصــري (َحــَرداً) بالتحريــك إذا 

وحنــــــــوه فيخــــــــبط إذا مشــــــــى فهــــــــو (َأحــــــــَرُد) و  يــــــــبس عصــــــــبه خلقــــــــة أو مــــــــن عقــــــــال

  .1511(احلُرَدى)

رجـــٌل ‘‘. ُصـــمعُ ’’يـــذكر ابـــن ســـيده البيـــت الســـابق دلـــيًال علـــى معـــىن الكلمـــة 

َأصــَمُع وامــرأة َصــمعاُء, ويقــال قَلــب أصــَمُع: أي صــغري َحِديــد. قــال صــاحب العــني: 

  .1512َصَمَعت أُُذنُه َصَمعاً فهي َصمعاءُ 

  الوجه البالغي:
بــني صــدر البيــت ‘‘ الفصــل’’يــدل علــى الوجــه البالغــي وهــو  البيــت الســابق

  وعجزه.

  ُمزًَّة ُمثَّت احِنذا      يَاَخِليَلىَّ َقهوةً 
                                                 

  .1/586الرازي, خمتار الصحاح,  1510
  .1/165ابن سيده, املخصص,  1511
  .1/28الرازي, خمتار الصحاح,  1512
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ا خذا    َتدَُع األُذَن ُسخَنةً  ِ   1513أُرُجواناً 

  

  حلٌّ الكلمات الصعبة:
  .1514َأصَلحَ  ُمثَّ إذا ُحِشَي و ُمثَّ إذا ُأصِلَح. قال ابن سيده:ُمثَّ يـَُثمُّ بالضم َمثًّا: :ثُمَّت

ــِذا: ــًذا و َحتنَــاذاً: شــواها وَجَعــل ِحجــارًة ُحمَمــاًة لِتُنَضــِجَها  احن ــُذها َحن ــاَة َحيِن َحنَــَذ الشَّ

فهي َجِنيٌذ أو هو احلارُّ الذي يَقطُُر َماُؤُه بَعد الشَّــّي. وإلحنَــاُذ: اإلكثــاُر مــن املـِـزاج ِيف 

  .1515الشراب. وقيل: االقالل منه ِضدٌّ 

ــــــخنًة: ــــــة) (الســــــخن بال ُس ــــــارد (ســــــُخن) الشــــــيء واملــــــاِء (متلث ضــــــم احلــــــار) ضــــــد الب

  .1516الكسر

نقله اجلوهري: حلمــة الكتنــز واذن خــذواء وخذاويــة. قــال األزهــرّي: مجــع االخــذى خــذو بــالواو  َخذا:

كما قيل يف األعشى عشوى (خذيت أذنه) و قيل (كرضى) خــذى اســرتخت ،ألنه من نابت الواو 

                                                 
 البيت من جمزوء اخلفيف, وهو إلبن ذي كبار يف لسان العرب (خذا), تاج العروس (خذا). 1513

  .12/79لسان العرب, ابن منظور,  1514
  .1/424الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1515
  .1/8063الزبيدي, تاج العروس,  1516
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اسرتخت مــن أصــلها علــى اخلــذين فمــا فــوق ذلــك (يكــون يف  من أصلها وانكسرت مقبلة على الوجه

  .1517الناس واخليل خلقة أو حدثًا)

قــال ‘‘. ’’خــذا’’يذكر ابن سيده الشعر السابق استشهاداً على معــىن الكلمــة 

ثابــت: واخلــذا: اســِرتخاُء األُُذن ِمــن أصــلها و انكســاُرها علــى وجِههــا؛ رُجــٌل َأخــَذى 

إذا َضــــُعَف وانَكَســــر: َخــــِذَى, يقــــال وقُعــــوا ِيف يـََنَمــــِة وامــــرأٌة َخــــذواُء...ويقال للرجــــل 

ا َمتَّت حىتَّ َختَذَّت َّ   .1518َحذوا: يريدون بذلك أ

  الوجه البالغي:
ــ‘‘ اإلنشــاء الطلــيب’’ظهــر يف البيــت الســابق الوجــه البالغــي وهــو  ن قســمه وِم

  ‘‘.يا َخِليليَّ ’’يف ‘‘ الندا’’

  1519بِصر َما ِيف الظَُّلمن والعني تُ     َهلَا أُُذناِن ُخذاِويَّتا
‘‘. ُخَذاِويَّـــةٌ ’’يـــذكر ابـــن ســـيده الشـــعر الســـابق استشـــهاداً علـــى معـــىن الكلمـــة   

قال أبو عبيدة: أُذٌن َخذواُء وُخَذاِويَّــة....قال علــي: بـُـِىن النســُب علــى هــذه الصــيغِة ’’

ـــَرٍض. ـــيس بَع قـــال ابـــن  اشـــعاراً باملبالغـــة كمـــا قـــالوا ُعَضـــارِيٌّ َأجـــُر الَعـــَرض ُجمـــَرى مـــا َل

                                                 
  .1/8367نفس املرجع,  1517
  .166-1/165ابن سيده, املخصص,  1518
؛ ولســان العــرب (قصــص), (فشــغ)؛ وتــاج العــروس 169البيــت مــن املتقــارب, وهــو العــدي بــن زيــد يف ديوانــه, ص 1519

 (قصص), (فشغ).
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األعــــرايب: َخــــِذَيت َخــــذواً و َخــــَذت َخــــذواً, وقــــال بعضــــهم يكــــون ِيف النَّــــاِس واخلَيــــل 

  .1520واُحلُمر ِخلَقًة وَحَدثًا

  الوجه البالغي:

اخلــرب ’’و مــن أضــربه ‘‘ اخلــرب’’يتضــح مــن البيــت الســابق الوجــه البالغــي وهــو 

  مماَّ ُيظهر من الم الالبتداء.‘‘ الطليب

  1521بِاملاِل إالّ َكسَبها َشِقيُّ       اَألمَس كالَّىبُّ ُغضًفا َطَواَها 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

َغَضَف الُعوَد َوالشيَء يَفِضُفُه َغضًفا فَانَغَضَف و َغضََّفُه فـَتَـَغضَّــَف (َغَضــَف)   :ُغضفاً 

ــر و تـََغضَّــفت  ــىنَّ َوتَكسَّ كســره فانكســر ومل يُــنِعم كســرة و تـََغضَّــَف َعليــه َأي َمــال وتـَثـَ

ـــا علـــى احملـــارة مـــن احلَ  يَّـــة تَلـــّوت وتكّســـرت. قيـــل للكـــالب ُغضـــٌف إذا اســـرتخت آذا

  .1522طوهلا َوسعتها

                                                 
  .1/166سيده, املخصص, ابن  1520
 .1/518الرجز للعجاج يف ديوانه,  1521

  .9/267ابن منظور, لسان العرب,  1522
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طَــواُه يطويــه طَيَّــا فــانَطَوى َوالطَّــَوى اجلــوَع وبابــه صــِدي. وفــالن طَــَوى كشــحه  :َطواهــا

  .1523أي أَعَر بوده وَتَطوَّت احلّية أي حتوت

‘‘. الَغَضـــف’’الكلمـــة  يـــذكر ابـــن ســـيده البيـــت الســـابق توضـــيحاً علـــى معـــىن  

قال ثابت: وأَمَّــا الَغَضــف: فــإذ باُرهــا إىل أعلــى الــرأس وانِكســار َطَرفيهــا حنــوه؛ رُجــل ’’

ا كان الَغَضَف إقباًال على الوجه, وقيل هــي الــيت َعُرضــت  َأغَضُف وامرأة َغضفاُء, وُرمبَّ

قبــال األذن علــى واَحنَدر أعالهــا: علــى أســَغِلها. قــال ألصــمعي: الَغَضــَف ِيف النّــاِس: إ

الوجـــه و يف الكـــالب إقباهلـــا علـــى الَقَفا...قـــال أبـــو علـــى: أصـــل الَغضـــف: الكســـُر؛ 

ــــَف. قــــال صــــاحب العــــني: األغَضــــُف مــــن  َغَضــــفته أغِضــــُفه َغفــــاً فانَغَضــــَف و تـََغضَّ

ـــر اُألُذن املســـَرتِخيها وقـــد َغَضـــَف الَكلـــُب أُذنَـــه يَغضـــُفها  َتَكسِّ
ـــباع: امل الكـــالب و السِّ

ال صــــــــاحب العــــــــني: َغَضــــــــَفت َغَضــــــــَفانًا: َلَواهــــــــا, وَغَضــــــــَفتها الــــــــرِّيُح. قــــــــَغضــــــــفاً و 

نَكَســــرت ِمــــن غــــري خلقــــة, وَغِضــــَفت: انَكَســــرت ِخلقــــًة. قــــال أبوعبيــــدة: أُُذن أُُذنُه:َ 

ـــن ُغضـــروُفها علـــى العـــني,  غضـــفاُء: قـــد انثنـــت أطـــراُف أعالِيهـــا علـــى باطنهـــا, وتـََفضَّ

غِضـــف: كاأل
ُ
غَضـــَف, وكـــل مســـرتٍخ ُمغِضـــٌف ومنـــه ليـــٌل يكـــون ِخلقـــة وغـــر ِخلقـــة, وامل

  .1524ُمغِضف, وأَغَضفُ 

                                                 
 .1/403الرازي, خمتار الصحاح,  1523

  .167-1/166ابن سيده, املخصص,  1524
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  الوجه البالغي:
  دل البيت السابق على "اخلرب اإلبتدائي".                     

اُء َمدِبَرةً    1525منها نَوطٌَة َعَجبُ  للماء ِيف النَّخرِ     َسكَّاء ُمقِبَلًة َحذَّ

  حل الكلمات الصعبة:
ُة) حديــدٌة  :ســكَّاءُ  ــكَُّة) الطريــق املصــطنة مــن النخــل و (السِّــكَّ ــكَُّة: الزقــاق (والسِّ السِّ

 ( ــا الــدراهم والــدنانري واجلمــع (ِســَكُك) مثــل ســدرة وســدر (والسُّــكُّ منقوشــٌة تطبــع 

بالضّم نوع من اطليب و (السََّكُك) مصدر من باب تعــب وهــو صــغر األذنــني وأذن 

  .1526معُه مبعىن َصمَّت(َسكَّاُء) و (اسَتكَّت) َمسَ 

نَاَط الشــيَء يـَُنوطـُـه نوطًــا َعلَّقــه والنَّــوُط مــا ُعلِّــق مســي باملصــدر. والنَّــوُط َمــا بـَـَني  :نَوَطةٌ 

َعالِيقُ 
َ
َنت وكلُّ ما ُعلَِّق ِمن شيء فهو نَوط واألنواُط امل

  .1527الَعُجز وامل

نَخُر بفــتح املــيم واخلــاء َخنَر يَنِخُر و يَنُخُر خنَِرياً: َمدَّ الصَّوَت ِيف خَ  :النَّخر
َ
ياِشيِمه. ,امل

  .1528وبكسرمها وضمِهما وكَمجِلٍس وُملموٍل: األَنفُ 

                                                 
 7/420(حـــــذذ),  3/483؛ لســـــان العـــــرب, 177البيــــت مـــــن البســـــيط, وهـــــو للنابغـــــة الــــذبياين يف ديوانـــــه, ص 1525

ـــذيب اللغـــة, (ســـكَك)؛  10/439؛ بالنســـبة يف لســـان العـــرب, 1073, 96؛ مجهـــرة اللغـــة, ص3/426 (نـــوط)؛ و
 ؛ وتاج العروس (سكَك).2/5؛ مقاييس اللغة, 1048؛ مجهرة اللغة, ص3/23وكتاب العني, 

  .1/282امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1526
  .7/418ابن منظور, لسان العرب,  1527
  .1/618احمليط, الفريوز آبادي, القاموس  1528
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‘‘. السَّــَككَ ’’يــأيت ابــن ســيده بالبيــت الســابق استشــهاداً علــى معــىن الكلمــة   

, وقـــد يوَصـــف اَألَصـــمُّ ’’ قـــال ثابـــت: والسَّـــَكك....قال ابوحـــامت: ,النـََّعـــام كلهـــا ُســـكٌّ

  .1529السَّدُّ, وسَككت الشيَء أُسكُّه َسكَّا فَاسَتكَّ  بذلك, وأصل السَككِ 

  

  الوجه البالغي:
  بني صدر وعجزه.‘‘ الفصل’’دل البيت السابق على البيت 

  1530وأُذٌن ُمَصعََّنٌة كالَقَلم    َهلَا ُعُنقُّ ِمثُل ِجذع السَُّحوق

  حلُّ الكلمات الصعبة:
: َدقَــُه َأســَد الــدق أِو السَّــحُق: َســَحَقُه أي: الشــيء كمنَعــه َيســحقه َســحقاً  :السَّــُحوقُ 

الـــدَّق الرَِّقيـــُق أو هـــو الـــدَّقُّ بَعـــَد الـــدق. وَســـَحَق الَقملَـــَة: فـَتَـَلهـــا. وَســـَحَق رأَســـُه: إذا 

ــــحقُّ بالضَّــــمِّ: الُبعــــُد.  ــــَحاُب الرفيـــق ُشــــَبه بــــالثوب اخلَلَـــق. والسُّ َحَلَقـــه. والســــحُق: السَّ

ـــُحوُق هـــي اَجلـــر داُء  والســـُحوُق مـــن الَنخـــل واُحلُمـــِر واألتُـــِن: ـــُة.وقال َمشـــر: السَّ الطَّويَل

  .1531الطَّويلة الَّيت الََكَرَب َهلا

                                                 
  .1/167ابن سيده, املخصص,  1529
ـــذيب  13/247؛ ولســـان العـــرب, 169البيـــت مـــن املتقـــارب, وهـــو لعـــدّي بـــن زيـــد يف ديوانـــه, ص 1530 (صـــعن)؛ و

 .3/286؛ وتاج العروس (صعن)؛ ومقاييس اللغة, 2/35اللغة, 

  .6371, 1/6370الزبيدي, تاج العروس,  1531
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ِقيُق الُعنــــق الصــــغري الــــرأس مــــن  ــــعَونُّ بكســــر الصــــادو تشــــديد النــــون الــــدَّ ُمَصــــعََّنة: الصَّ

قَّة واللَّطافة وأُُذٌن ُمَصغَّنٌة لطيفة دقيقةٌ    .1532(صعن)أي شيء كان. وإلصِعناُن الدِّ

قــال ‘‘. ’’ُمَصــعََّنة’’سيده بالبيــت الســابق أن يُّوضِّــَح معــىن الكلمــة  يقصد ابن

  .1533‘‘صاحب العني: أذن ُمَصعَّنة: لطيفة دقيَقة

  الوجه البالغي:

ألنَّ الكلمــات ‘‘ اإلطنــاب’’يبــدو مــن الشــعر الســابق مــن الوجــه البالغــي هــو 

  كثرية واملعاين قليلة.

َُقصِّعا    وإينِّ َألصطاُد الَريابِيع ُكلَّها
  1534ُشَفارِيَّها والتَّدُمرِىَّ امل

  حلُّ الكلمات الصعبة:
ِنت: َحلَماتـُـُه َالَواِحــَد هلــا.  :الَيرابيع

َ
ِنت أو هي بالضم أو يَرابِيُع امل

َ
الَريبُوع: دابٌَّة وَحلَمُة امل

ُم بن نثــويرة الصــحايبُّ وا بــُن ويَربوُع بن َخنظَلة بن ماِلٍك: أبو َحيٍّ من متيم منهم: ُمتمِّ

ُرِّىُّ 
  .1535َغيٍط: أبو َبطٍن من ُمرة منهم: احلارث بن ظلم امل

                                                 
  .13/247سابن منظور, لسان العرب,  1532
  .1/167ابن سيده, املخصص,  1533
(شــرف)؛ وتــاج  9/171(شــفر),  4/420(دمــر),  4/291البيت من الطويل, وهو بالنسبة يف لســان العــرب,  1534

 (شرف). 23/507(شفر),  12/212(دمر),  11/312العروس, 

  .1/929آبادي, القاموس احمليط,  الفريوز 1535
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ــًعا الَقصــَعُة بفــتح القــاف معروفــة واجلمــع َقَصــٌع وِقَصــاٌع والَقصــُع بــوزن الفلــس  :الُمقصِّ

ــا إىل جوفهــا وقــال بعضــهم  ــا أي رد ابتالع جرع املاء أواجلرة وقد َقَصَعِت الناقة جبر

  .1536أي أخرجتها فملت فاها

ــفاريُّ ’’ابــن ســيده البيــت الســابق استشــهاداً علــى معــىن الكلمــة يــذكر  ‘‘. الشُّ

شــــــرِخة, وقيــــــل إن يف ’’
ُ
ــــــَفاريَُّة مــــــن اآلذان: امل ــــــَراِفيَّة, والشُّ ــــــرفَاُء, الشُّ قــــــال ثابــــــت: الشَّ

ــَفاريُّ: الطويــُل األُذنــني يقــال يَربــوٌع ُشــفارِيٌُّ◌...  ــفارِيَُّة ِعَرًضــا وِضــَخًما, وقيــل الشُّ الشُّ

ـــ فارِيُّ: الطويـــُل األذنـــِني الكثـــُري َشـــَعِر الـــرِّجلِني؛ فـــإذا كـــان كـــذلك مل يُـــدَرك, قـــال الشُّ

أبوحامت: أُُذٌن ُشَفاريَّة: طويلٌة َعرِيضة واسعة الُعضروف لَيِّنة الَفــرع كــأذن األرنــب. قــال 

  .1537ابن الكسيت: اَألشَرف: الطويُل األذنني وأُذن َشرفاُء: طويلة

  الوجه البالغي:

اخلــرب ’’ومــن أضــربه ‘‘ اخلــرب’’ســابق يــدل علــى الوجــه البالغــي وهــو البيــت ال

  يف َاألصطاد.‘‘ الالم’’و ‘‘ إينِّ ’’ألنه يوَجُد فيه تاكيدان ‘‘ اإلنكاري

  1538َمقُذوَذة اآلذاِن أمثال الُقَذذ

                                                 
  .1/560الرازي, خمتار الصحاح,  1536
  .1/168املخصص, ابن سيده,  1537
 تصفحت كتب األدب اليت بني يََديَّ فلم أجد هذا الشعر. 1538
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  حلُّ الكلمات الصعبة:
ا و أَقذذتــه  :َمقُذوَذة ُة ريُش السهم ومجعها ُقَذٌذ وَقِذاذ و قَــَذدُت السَّــهم أَقُــذُّه قَــذًّ الُقذَّ

  .1539جعلت الُقذذ وللسهم ثالث ُقذذ وهي آذانه

ُــَدوَّرة الَّــيت ُخِلقــت علــى مثــال قُــَذة السَّــهم....الُقّذتاِن: 
يذكر َمقــُذوذة: وهــي امل

  .1540األُُذنانِ 

  الوجه البالغي:
والغـــرض مـــن إلقـــاءه ‘‘ اخلـــرب’’علـــى الوجـــه البالغـــي وهـــو الرجـــز الســـابق دل 

  ‘‘.فائدة اخلرب’’

  1541ُتَساِئُل َما َأَصمَّ َعِن السَُّؤالِ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:
األذن (َصَمًما) من باب تعب بطل مسعهــا هكــذا فسَّــره األزهــري وغــريه ويســذ  :َأصمَّ 

الفعـــل إىل الشـــحص أيضـــاً فيقـــال (َصـــمَّ) (َيَصـــمُّ) (َصـــَمًما) فالـــذكر (أَصـــمُّ) واألنثـــى 

ُه) اهللاُ    .1542(َصَماُء) واجلمع (ُصمٌّ). ويتعدى باهلمزة فيقال (َأَصمَّ

                                                 
  .3/503ابن منظور, لسان العرب,  1539
  .1/169ابن سيده, املخصص,  1540
(حــول),  11/195(هنــف),  9/351؛ ولســان العــرب, 2/52عجز بيت من الوافر, وهو للكميت يف ديوانه,  1541
 وكذلك الرواية يف تاج العروس (صمم).‘‘ سؤولال’’مكان ‘‘ السؤال’’(صمم). وفيه  12/342

  .1/347امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1542
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قــال ثابــت: ‘‘. الصَّــمَ ’’الكلمــة يذكر ابن سيده الشعر السابق للتوضيح معىن 

ويف األُُذن: الصَّــــَمُم. قــــال أبوعبيــــد: َصــــمَّ الرُجــــل و َأَصــــمَّ.....ورُجل َأَصــــمُّ, واألنثــــى 

  .1543َصمَّاءُ 

  الوجه البالغي:

الزم ’’ومن أضــربه ‘‘ اخلرب’’يُوَجُد يف عجز البيت من الوجه البالغي, أنَّ فيه 

  ‘‘.فائدة اخلرب

  1544واسَتعجمت عن َمنِطق الساِئلِ     ُمسهارَ  َصمَّ َصَداها وَعَفا

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ُة الَعطَـــِش وقيــل: هــو العطـــاُش ماكــان َصـــِدَى َيصــَدى َصـــًدى  :َصــَداها الصَّـــَدى ِشــدَّ

  .1545فهو َصٍد وصاٍد وَصدياُن واألنَثى َصديا وشاهد صاٍد واجلمُع ِصداءٌ 

ـــــوٌم أَعَجـــــُم.  اســـــتعجمت: ـــــِك: ِخـــــالُف العـــــرب. َرُجـــــٌل وَق الُعجـــــُم بالضـــــمِّ وبالتَّحري

ــوُج ال يـََتــنفَُّس فــال 
َ
واألعَجــُم: َمــن َال يُفَصــُح كــاألعجِميٍّ واَألخــَرُس وزِيــاٌد الشــاِعُر وامل

                                                 
  .1/169ابن سيده, املخصص,  1543
(عجــم),  389(صمم),  12/345؛ ولسان العرب, 255البيت من السريع, وهو المرئ القيس يف ديوانه, ص 1544
ذيب اللغة,  14/454 ؛ أســاس البلغــة (عجــم), 4/240, 3/341اللغة, ؛ ومقاييس 215, 12/126(صدى)؛ 

 ؛ تاج العروس (صمم), (عجم), (صدي).7/139كتاب العني, 

  .14/453ابن منظور, لسان العرب,  1545
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يَنَضــُع مــاًء وال ُيســَمُع لــه َصــوٌت. واســتعجم: ســكت والِقــراءَة: مل يَقــدر َعليَهــا ِلغلبــة 

  .1546النـَُّعاسِ 

قــال ‘‘. ’’صــدا’’يذكر ابن سيده الشعر السابق استشهاداً على معىن الكلمــة 

  .1547أبوزيد: َأَصمَّ اهللاُ َصَداُه وقد َصمَّ َصداه...الصََّدى الدِّماغ وَحشو الرأسِ 

  الوجه البالغي:

أخلـــرب ’’ومـــن أضـــربه ‘‘ اخلـــرب’’يوجـــد يف البيـــت الســـابق الوجـــه البالغـــي وهـــو 

  بني صدر الشعر وعجزه.‘‘ الوصل’’ه أيضاً ويوجُد في‘‘. اإلبتدائي

  ‘‘الوجه’’

تَهلِّلِ            َو إذا َنَظرت إىل َأِسرَّة َوجِهه     
ُ
  1548بـََرَقت كَربِق العاِرِض امل

  حلُّ الكلمات الصعبة:
َــُة الطيِّبَــُة. يُقــاُل: أرٌض ِســٌر. وقيــل: هــي  :َأِســرَّة : األرُض الكرِمي ــرُّ : األصــُل. السِّ ــرُّ السِّ

أطيَـــُب َموِضـــع فيـــه ومجعـــه ِســـَرٌر كِقـــدٍر وقِـــَدٍر َوَأِســـرٌَّة َكِقـــنٍّ و أَِقنَّـــة واألوَّل: نـــادٌر. وقـــُد 

                                                 
  .1/1466الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1546
  .170, 1/169ابن سيده, املخصص,  1547
 (عرض). 18/386؛ وتاج العروس, 1074صالبيت من الكامل, وهو أليب كبري اهلذيل يف شرح اهلذليني,  1548



- 478 - 
 

ــِة ويف كــلِّ شــيِء ومجعــه أَ  : َعلــى َخــطِّ الَوجــِه َواجلَبَه ــرُّ ــُق السِّ ِســرٌَّة. ِســرُّ و َأســراٌر و يطَل

  .1549َأَساِر يُرمجع اَجلمعِ 

َعـــَرَض لـــه كـــذا أي َظَهـــر وَعَرضـــُتُه لـــه أظهرتـــه وأبرزتـــه إليـــه. والَعـــرُض بـــزون  الَعـــاِرُض:

اعني ّ   .1550الفلس املتاع وكل شيء عرض إال الدراهم والدنَانري فإ

للفاعـــل و (اســـُتِهلَّ) بالبنــــاء  َأَهـــلَّ: املولــــود (إهـــَالًال) خـــرج صـــارفاً بالبنــــاء الُمتَـَهلِّـــُل:

للمفعــول عنــد قــوم وللفاعــل عنــد قــوم كــذلك َو (َأَهــلَّ) احلــرم رفــع صــوته بالتلبيــة عنــد 

  .1551اإلحرام وكل من رفع صوته فقد (أَهلَّ) (إهَالًال) (إسِتهَالًال)

ومــا ‘‘. ’’أِســرَّة’’يــأيت ابــن ســيده البيــت الســابق استشــهاداً علــى معــىن الكلمــة 

ريِن من تلك املكاسر َغَضن, وهي أسرّة الوجه, وأَسارِيره واحدها ِســرار بني كلِّ مكسِ 

و ِسَرر وِسرٌّ. قال على: الصحيح عندي أن أسارِيَر َمجع َأسرار, وأسراٌر مجــع ِســّر, و 

  .1552ِسَرر؛ ِكقطع وأقطاع, وِقَمع وأقماع, أن أِسرًَّة مجع ِسَرار كِعَنان وَأِعنَّة

  

  الوجه البالغي:

                                                 
  .1/2938الزبيدي, تاج العروس,  1549
  .1/467الرازي, خمتار الصحاح,  1550
  .2/639امحد حممد املقري, املصباح املنري,  1551
  .1/171ابن سيده, املخصص,  1552
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ألن ‘‘ اإلطنـــــاب’’البيـــــت الســـــابق مـــــن الوجـــــه البالغـــــي, أنَّ فيـــــه يبـــــدو مـــــن 

  الكلمات كثرية واملعاين قلية.

مَكَأنَّ دنا   1553وإن كان َقد َشفَّ الُوُجوَه ِلَقاءُ     نرياً على َقِسَماِ

  حلُّ الكلمات الصعبة:
الَقسُم مصــدر َقَســَم الشــيَء يَقِســُمه َقســماً فَانَقَســَم واملوضــع َمقِســم مثــال  :َقِسَماتِهم

جملــس وَقسَّــَمه َجــزَّأَه وهــي الِقســمُة والِقســم بالكســر النصــيب واحلَــظُّ واجلمــع أَقســـام 

  .1554وهو الَقِسيم واجلمع أَقِسَماء وأَقاِسيُم األخرية مجع اجلمع

ــــفُّ وُيكَســــُر: الثــــوب الرقيــــق :َشــــفَّ  ج: شــــفوٌف. وَشــــفَّ الثــــوُب َيِشــــفُّ ُشــــغوفًا  الشَّ

 . ــــفُّ وُيكَســــُر: الــــريُح والَفضــــُل والنُّقَصــــاُن ِضــــدُّ وَشــــِفيفاً: َرقَّ فحَكــــى مــــا َحتَتــــُه. والشَّ

وَشــــــفَّ َيِشــــــفُّ َشــــــفًّا: زَاَدو نـََقــــــَص و َحتــــــرَّك وِجســــــُمه ُشــــــُفوفًا: َحنَــــــَل. وَشــــــفَُّه اهلـَـــــمُّ: 

  .1555َهَزلهُ 

                                                 
احلماســـة (قســـم)؛ وشـــرح ديـــوان  12/483البيـــت مـــن الطويـــل, وهـــو حملـــرز بـــن مكعـــرب الضـــيب يف لســـان العـــرب,  1553

؛ و تــاج العــروس (قســم), 110, 1/108؛ والكامــل, 4/16؛ شــرح ديــوان احلماســة للتربيــزى, 1457للمرزوقــي, ص
؛ 1/252؛ و ديـــــوان األدب, 852؛ ومجهـــــرة اللغـــــة, ص5/87؛ وكتـــــاب العـــــني 5/86وبالنســـــبة يف مقـــــاييس اللغـــــة, 

ذيب اللغة,   .390, 1/62شتقاق, (قسم)؛ واإل 366(دنر), ص 137؛ وأساس البالغة, ص8/422و

  .12/478ابن منظور, لسان العرب,  1554
 .1/1066آبادي, القاموس احمليط,  الفريوز 1555
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‘‘, ألَقِســـمةُ ’’ابق استشـــهاداً علـــى معـــىن الكلمـــة يـــذكر ابـــن ســـيده البيـــت الســـ

قـــال ثابـــت: ويف الوجـــه الَقِســـمة: وهـــي جمـــرى الـــدمع مـــن العـــني إىل الوَجَنـــة....قال ’’

أبوعبيد: الَقِســمة: الوجــه. قــال ابــن دريــد: الِقِســَمتان: مــا اكتَـنَــف األَنــَف ِمــن اخلـَـدَّين 

يـــه. قـــال أبوعبيـــدة:  مـــن عـــن ميـــني ومشـــال, وقيـــِل ِقِســـمة اإلنسان,وَقَســـمُته: ظـــاِهر َخدَّ

ـــا أقبـــل عليـــك ِمـــن الوجـــه. قـــال األصـــمعي: هـــو أعلـــى الوجـــه. قـــال أبـــو  الَقِســـمة: َم

ــا الَقِســـَمة: مــا احنـــدر عـــن  مالــك: الَقِســـمة: وســُط األنـــِف. قــال األصـــمعي: َغلِـــَط إمنَّ

  .1556ناِحَيىتَِ األنف إىل أعلى الوجَنة

  الوجه البالغي:

بـــني صـــدر البيـــت ‘‘ الوصـــل’’ه البالغـــي وهـــو يــدل البيـــت الســـابق علـــى الوجـــ

ِممَّـــا ُيظهـــر مـــن ‘‘ اخلـــرب الطلـــيب’’وعجـــزه. ويُوجـــُد أيضـــاً يف عجـــزه مـــن أضـــرب اخلـــرب 

  ‘‘.َقد’’

  1557يفإذا َبدا من وجهَك الصَّح

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                 
  1/182ابن سيده, املخصص,  1556
ذيب اللغة,  1557  .4/254الرجز بالنسبة يف لسان العرب (صحف)؛ و
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الصَّـــــــَحَفُة: م َمعروفـــــــٌة واجلمـــــــُع: ِســـــــَحاٌف. والصـــــــحيفُة: الِكتـــــــاُب ج:  :الصَّـــــــِحيفُ 

  .1558َصَحاِئُف على القياس وُصُحٌف كُكُتب وُخيَفَُّف أيضاً وهو نادر

‘‘. َصـــِحيفة’’يـــذكر ابـــن ســـيده البيـــت الســـابق استشـــهاداً علـــى معـــىن الكلمـــة   

ه....فهو َمجَـــَع قـــال صـــاحب العـــني: َصـــِحيفة الوجـــه: َبَشـــرته ومـــا أقبَـــَل عليـــك منـــ’’

َصـــِحيَفة كشـــعرية وَشـــِعري. قـــال ابـــن الســـكيت: نظـــر إليـــه بَصـــفح َوجِهـــه: أى جانبـــه, 

اِن, ومهــــا أيضــــاً موِضــــُع  ــــفحَتان: اخلــــدَّ ــــفحان والصَّ ــــه, والصَّ وَصــــفح كــــّل شــــيء: جانُِب

  .1559اللَّحَيني, ومجعها ِصفاح

  الوجه البالغي:
والغـــرض مـــن ‘‘ اخلـــرب’’ه يبــدو مـــن البيـــت الســـابق مـــن الوجــه البالغـــي, أنَّ فيـــ

  ‘‘.الزم فائدة اخلرب’’إلقاءه 

  

  1560وكانت عليها َهبَوٌة ال تَبلَّج         َجَال احلُزَن عن ُحرِّ الُوُجوِه ِفَأسَفَرت   

  حلُّ الكلمات الصعبة:

                                                 
  .1/5952الزبيدي, تاج العروس,  1558
  .1/172ابن سيده, املخصص,  1559
(حــرر)؛ وتــاج  4/183؛ وبالنسبة يف لســان العــرب, 186للنابغة اجلعدي يف ديوانه, ص البيت من الطويل, وهو 1560

 والبيت من قصيدة جيمّية.‘‘ ال تَبلَّجُ ’’مكان ‘‘ وجلَّلَّعُ ’’(حرر) وفيه  10/575العروس, 
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ــِة أي علــى  :َجــالَ  ــيُّ ضــّد اخلفــي واجلَليَّــُة اخلــرب اليقــني واســتعمل فــالن علــى اجلَالِي اجلَِل

جزيــة أهــل الذمــة. واَجلــَالُء أيضــا اخلــروج ِمــن الَبلــدو اإلخــراج أيضــاً َوجــال أي وضــح 

  .1561وكشف

) مــن الرِّجــال  :ُحــرُّ  ) بالضــم مــن الرمجــل مــاخلص مــن اإلخــتالط بغــريه و (احلُــرُّ (احلُــرُّ

  .1562د مأخوذ من ذلك ألنه خلص من الرق ومجعه (أحراٌر)خالف العب

م  :َهبـــَوةٌ  اهلَبـــاء الـــرتاب الـــذي ُتطَيـُِّرهـــا الـــريُح فـــرتاه علـــى وجـــوه النـــاس وُجلُـــوِدهم وثيـــاِ

ــاُر وقيــل: هــو ُغبــار شــبه  ــاُء الغُب ــَربُة واهلََب ــوُة الَغ ــا. قــال ابــن ســيده وغــريه: اهلَب ــَزُق لُُزوًق يَل

  .1563الدُّخان َساِطٌع ِيف اهلَواءِ 

ــــبَـلَُّج: انبَـَلَج و تـَــــبَـلََّج وأبَلــــَج وُكــــلُّ ُمتَِّضــــح: أبَلــــُح. بـََلــــَج الصُّــــبُح: َأَضــــاَء و َأشــــَرَق كــــ تـَ

ـــــــــوُء ويُفـــــــــَتُح ونـََقـــــــــاَوُة َمـــــــــا بَـــــــــَني  واإلبليجـــــــــاُج: الُوُضـــــــــوح. والُبلَجـــــــــُة (بالضـــــــــم): الضَّ

  .1564احلَاِجَبنيِ 

                                                 
  .1/119الرازي, خمتار الصحاح,  1561
  .1/128امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1562
  .15/350العرب, ابن منظور, لسان  1563
  .1/231الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1564
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قــال أبــو ‘‘. ’’ُحــرُّ الوجــه’’يــذكر ابــن ســيده الشــعر الســابق دلــيًال علــى معــىن 

منـــه.. قـــال أبوعبيـــدة: ُحـــرُّ الوجـــه: َمَســـاِيل أربعـــة حـــامت: ُحـــرُّ الوجـــه: َمـــا أقبَـــَل عليـــك 

  .1565مدامع العينني من ُمقدَّمهما ومؤخَّرمها

  الوجه البالغي:
  .بني صدر البيت وعجزه‘‘ الوصل’’نرى يف البيت السابق الوجه البالغي وهو 

  1566ُمسالَيه عنه من َورَاِء وُمقَدمِ     َما نـََعشَناُه على الرَّحل ينِثين إذا

  الكلمات الصعبة:حلُّ 
نـََعَشُه اهللا كمنَعَه: َرفـََعُه فَانتَـَعَش: ارتـََفَع وِمن اجملــاز: نـََعــَش ُفالنًــا يَنَعُشــه نَعشــاً  :نَعَشاه

  .1567إذا َجَربُه بَعَد َفقِر وَتَدارََكُه ِمن َهلَكٍة: وقال ِمشٌر: أي َرفـََعُه بَعد َعشَرةٍ 

ـــيُل: معـــروٌف ومجعـــه (ُســـُيوُل) وهـــ:ُمَســـالَيه و مصـــدر يف األصـــل مـــن (َســـاَل) املـــاء السَّ

ــــيُل) يف  (َيِســــيُل) (َســــيًال) مــــن بــــاب بــــاع و (َســــيالناً) إذ طغــــا وجــــرى مث غلــــب (السَّ

  .1568اجملتمع من املطر اجلاري يف األودية

                                                 
  .1/173ابن سيده, املخصص,  1565
؛ واألشــباه والنظــائر, 1/307؛ واألزمنــة واألمكنــة, 78البيــت مــن الطويــل, وهــو أليب حيــة النمــريي يف ديوانــه, ص 1566

جمـــــالس ثعلـــــب, (مســــل), وبالنســـــبة يف  623(ســـــيل),  11/351؛ ولســـــان العـــــرب, 1/412؛ والكتــــاب, 8/199
1/92. 

  .1/4370الزبيدي, تاج العروس,  1567
  .1/299امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1568



- 484 - 
 

َســــال’’يــــأيت ابــــن ســــيده البيــــت الســــابق إستشــــهاداً علــــى معــــىن الكلمــــة   
ُ
‘‘. امل

َســال: وهــو اّلــذي ’’
ُ
ــدغ ُمســَتِدقًا إىل ُمعَظــم قــال ثابــت: ويف الوجــه امل َيِســيُل ِمــن الصُّ

ــــَىب ُفطَيمــــة, وهــــي مــــن  ــــة... قــــال ســــيبويه: ُمَســــااله: ِعظفــــاه فُأجريَــــا ُجمــــَرى َجن اللِّحَي

ــا غرائــُب كصــَدَدك َو َكثَبَــَك, وَوزَن  احلــروف الــيت عَزهلــا ممــا قبلهــا ليفســر معانَِيهــا, وألَّ

  .1569اجلبل وزِنَته

  الوجه البالغي:
و الغــرض مــن إلقــاءه ‘‘ اخلــرب’’يــدل علــى الوجــه البالغــي وهــو  البيــت الســابق

  ‘‘.فائدة اخلرب’’

  1570َجيري ِبديَباَجَتيه الرَّشُح ُمرَتدِع

  حلُّ الكلمات الصعبة:
َطَـــُر يَـــدُجبُها َدجبـــاً  :بديباجتيــه

بُج الــنَّقُش والرتزيـــني فارســـي معـــرب وَدبَــَج اَألرَض امل الـــدَّ

يباُج َضــرٌب مــن  الشــياب مشــتق مــن ذلــك بالكســر والفــتح ُمَولَّــُد واجلمــع َروََّضها. والدِّ

  .1571َديابيُج وَدبابيجُ 

                                                 
  .1/173ابن سيده, املخصص,  1569
؛ ولســان العــرب (دبــج), (رشــح), (رجــع)؛ والتنبيــه 170عجــز بيــت مــن الوســيط, وهــو إلبــن مقبــل يف ديوانــه, ص 1570

؛ تــاج العــروس (دبــج), (روع), وصــدر البيــت: 2/310جممــل اللغــة, ؛ 2/323؛ مقــاييس اللغــة, 1/203واإليضــاح, 
ا كل موار مناكبه’’  ‘‘.خيدى 

  .2/262ابن منظور, لسان العرب,  1571
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َرَشـــَح أي عـــرق وبابـــه َقطـــَع وتقـــول مل يرشـــح لـــه بشـــيء أي مل يعطـــه شـــيئاً  :الرَّشـــحُ 

  .1572وفالن يـَُرشَُّح للوزارة بفتح الشني َترِشيًحا أي يرىب هلا ويؤهل

ُه فَارتَــدََع وَجيبَــُه عنــه: َفرَجــه وبالشــيء: َلَطخــه بــه. َرَدَعه عنــه كمنَـَعــه: َكفَّــُه وَردَّ  :ُمرَتدِع

والـــرَّدُع: الُعُنـــُق والزَّعَفـــراُن أو َلطـــٌخ منـــه أو مـــن الـــدِم وأَثـَـــُر الطيـــب يف اجلســـد كـــالرُّداِع  

رتَــــدُِع: َســــهٌم إذا َأَصــــاَب اهلـَـــَدف النَفَضــــَخ ُعــــوُده واَجلَمــــُل انَتهــــت ِســــنُّه 
ُ
كغُــــراٍب. وامل

تَـَلطُِّخ بال
ُ
  .1573زَّعَفراِن أو الطِّيب.وهو أرزَُع منه أي: َأجَنبُ وامل

يباجــة’’يــذكر ابــن ســيده البيــت الســابق استشــهاداً علــى معــىن الكلمــة  ‘‘. الدِّ

يه’’   .1574قال صاحب العني: ِديباَجُة الوجه: ُحسن َبَشرة َخدَّ

  

  الوجه البالغي:
والغـــرض مـــن ‘‘ اخلـــرب’’يبــدو مـــن البيـــت الســـابق مـــن الوجــه البالغـــي, أنَّ فيـــه 

  ‘‘.فائدة اخلرب’’إلقاءه 

  1575َظمآن ُخمَتِلٌج َوَال َجهمُ     وتُرِيَك َوجًها كالصَّحيفِة ال

                                                 
  .1/267الرازي, خمتار الصحاح,  1572
  .1/93الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1573
  .174-1/173ابن سيده, املخصص,  1574
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  حلُّ الكلمات الصعبة:
َجــَذَب كــَتَخلََّج واخــتَـَلَج. و َخَلــَج ‘‘: َخلًجــا مــن حــدِّ َضــَربَ ’’َخَلــَج َحيِلــُج  :ُمخــتِلجُ 

هــــو: اجنَــــَذَب كــــذا يف اللســــان مــــن  الشــــيَء و َختَلََّجــــه واختَـَلَجــــه إذا َجبَــــذه. و أخلَــــجَ 

  .1576اجملاز: َخَلَج بِعنِه وحاِجَبيه َخيِلُج وَخيُلُج َخلجاً إذا َغَمزَ 

َرجٌل َجهُم الوجه أي كاجل الوجه. وقد ُجهــم الرجــل مــن بــاب ســُهل أي صــار  :َجهم

  .1577باسر الوجه واَجلَهاُم بالفتح السحاب الِذي ال ماء فيه

خـــَتلج’’توضـــيحاً علـــى معـــىن الكلمـــة  يـــذكر ابـــن ســـيده البيـــت الســـابق  
ُ
‘‘. امل

خـــتِلُج: وهـــو الضـــامر.ومنها الظَّمـــآُن,واألعَجُف: وهوالقليـــُل ’’
ُ
وقـــال ثابـــت: ومنهـــا امل

  .1578اللَّحمِ 

  الوجه البالغي:
يــأيت الشــارع  ‘‘. اإلطنــاب’’جنُد يف البيت السابق مــن الوجــه البالغــي, أنَّ فيــه 

  كلمات كثرية للتوِضيح املعاين.

  1579َقد َخَرجت بَعِدي وقالت َنكدا    ُعباناً َجعداً رأيُت اُثإينِّ 
                                                                                                                                            

 2/260(ظمـــأ),  1/117؛ ولســـان العـــرب, 313يف ديوانـــه, صالبيـــت مـــن الكامـــل, وهـــو للمحبـــل الســـعدي  1575
 (خلج)؛ أساس البالغة (جهم). 5/535(ظمأ),  1/334(خلج)؛ وتاج العروس, 

  .1/1384الزبيدي, تاج العروس,  1576
  .1/119الرازي, خمتار الصحاح,  1577
 .175-1/174ابن سيده, املخصص,  1578
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

الشــعر بضــمِّ العــني وكســرها (ُجُعــَدُة) إذا كــاَن فيــه التــواء وتقــبض فهــو (َجعــٌد)  :َجعــداً 

وذلــك خــالف املسرتِســل وامــرأة (َجعــَدٌة) وقــوم (ِجَعــاٌد) بالكســر و (َجعَّــدُت) الشــعر 

  .1580(جتعيداً)

النََّكُد الشؤُم واللؤُم َنِكَد َنَكًدا فهو َنِكٌد وِنَكٌد َونكٌد و أنَكــَد وكــّل شــيء جــّر  :َنكَدا

  .1581على صاحبه َشرًّا فهو َنَكٌد. والنَّكُد ِقلُُّة العطاء وأن َال َيهَنَأه من يُعطَاه

‘‘. األُثُعبـــانُ ’’يـــذكر ابـــن ســـيده البيـــت الســـابق استشـــهاداً علـــى معـــىن الكلمـــة 

  .1582‘‘الَوجه يف ُحسن وبياض واألثُعبان:’’

  الوجه البالغي:
اخلــرب ’’ومن أضربه ‘‘ اخلرب’’يتضح من البيت السابق هو أّن يف صدر البيت 

يف عجــزه ممــا ‘‘ اخلــرب الطلــيب’’و هكــذا يوجــُد أيضــاً ‘‘ إينِّ ’’ممــا يظهــر مــن ‘‘ الطلــيب

  ‘‘.الفصل’’وغري ذلك يوجُد بني صدر الشعر و عجزه ‘‘. قد’’يظهر من 

                                                                                                                                            
 .2/111؛ كتاب العني, 1/359اللغة,  (ثعب)؛ جممل 1/237الرجز بالنسبة يف لسان العرب,  1579

  .1/102امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1580
  .3/428ابن منظور, لسان العرب,  1581
  .1/175ابن سيده, املخصص,  1582
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  ‘‘الَحاجب’’
زِ  َصكِّي َحَجاَجي    قرَُع لَألَضرِّ فـََقد يُ  َدعِين    1583يرأِسه وَ

  حلُّ الكلمات الصعبة:
ــبَـُهم بالُقرَعــِة. وإن الَعَصــاقُرَِعت  :يُقــَرعُ  َقــرَع البــاَب كمَنــَع: دقَّــُة. و َقــرَعُهم كَنَصــر: َغَل

  .1584ِلذي احلِلِم أي إنَّ احلَِليَم إذا نـُبَِّه انَتَبه

ُّضــرِّ وأصــل الضَّــزز ِضــيُق  لَألَضــّز:
ُء اخلُلــِق الَعِســُر. اَألَضــّز: الَغضــَبان امل ــيِّ : السَّ اَألَضــزُّ

الَضِم ِخلَقًة وهو من َصالبَِة الرأِس فيمــا يُقــال. اَألَضــّز: الضَّــيُِّق الشِّــدِق الــذي التَـَقــت 

  .1585َأضَراُسه الُعليا والسُّفلى فلم َيِنب لذلك كالُمه إذا تكلَّم

َصـــكَُّه َضـــَربه وبابـــه رد و الصَّـــكُّ كتـــاب وهـــو فارســـي معـــرَّب واجلمـــع َأُصـــكُّ  َصـــكِّى:

  .1586وِصكاٌك وُصكوكٌ 

(ِحَجــاُج الَعــِني) بالكســر والفــتح لغــة العظــم املســتدير حوهلــا وهــو مــذكور  َحَجــاَجي:

ٌة). اِحلَجاُج: العظُم املشرف على غار العني   .1587ومجعه (َأِحجَّ

                                                 
ــــــه, ص 1583 ــــــذيب اللغــــــة, 64-63الرجــــــز لرؤبــــــة يف ديوان ــــــز), (ضــــــزز), (قــــــرع), و ؛ ولســــــان العــــــرب (حجــــــج), (
 وس (ضزز).؛ وتاج العر 7/6؛ والعني, 11/454

  .1/968الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1584
  .1/3743الزبيدي, تاج العروس,  1585
  .1/375الرازي, خمتار الصحاح,  1586
  .1/121امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1587
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ًزا دفعه دفعاً عنيفاً وحلََّــاه وبـََهزتـُـه َعــّين والَبهــُر الضَّــرُب والــدفع بـََهَزُه َعينِّ يَبَهزُ  بهزي: ه َ

  .1588ِيف الصدر بالرجل واليد أو بكلتا اليدين. والَبهُز الضَّرُب باملِرِفق

‘‘. اَحلَجـــاج’’يـــأيت ابـــن ســـيده بالبيـــت الســـابق استشـــهاداً علـــى معـــىن الكلمـــة 

’’ 
ُ
شــرِفاِن علــى َغــاَري العينــني قــال ابــن الســكيت: قال ثابت: اَحلَجاَجاِن: الَعظَمــان امل

  .1589‘‘ِحَجاُج العني وَحَجاُجها’’

  الوجه البالغي:

ومــن أضــربه ‘‘ اخلــرب’’جنــُد يف البيــت الســابق مــن الوجــه البالغــي, هــو أنَّ فيــه 

ومـــن ‘‘ إنشـــاء الطلـــيب’’قبـــل ذلـــك يوجـــُد ‘‘. َفقـــد’’ِممَّـــا ُيظهـــَر مـــن ‘‘ اخلـــرب الطلـــيب’’

  ‘‘.َدعِين ’’ يف‘‘ األمر’’قسمه 

  

  ِلجِ اللطَّري واللََّغاِوِس اهلَزَ     َيَدعَن بِاَألَماِلس السَمارِجِ 

  1590ُكلَّ َجِنني َمِعِر اَحلَواِججِ     

                                                 
  .5/314ابن منظور, لسان العرب,  1588
 .1/175ابن سيده, املخصص,  1589

 280(مســرج),  6/46(هــزجل)؛ تــاج العــروس,  391(مســرج),  2/300الرجز جلندل بــن املثــىن يف لســان العــرب,  1590
ــــذيب اللغــــة,  301(حجــــج),  2/229(هــــزجل)؛ وبالنســــبة يف لســــان العــــرب,  ؛ وتــــاج العــــروس, 6/510(مسهــــج)؛ 

 (حجج). 5/465
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

ــــديُد و اخــــتالُط الظَّــــالِم كــــاإلمالِس وَســــلُّ. ُحصــــىيَِ  :باَألَمــــاِلس ــــوُق الشَّ لــــُس: السَّ
َ
امل

ــاِء:  الَكبِش ِبُعُروِقَها. واألملُس: الصحيُح الظَّهر. أَمَلُس: ُمتِعٌب شِديٌد. واالمليُس و

انباٌت ج: أماليُس و أماِلُس َشاذٌّ    .1591الفالة ليس 

ـــَمارُِج: ــــمرَّجَ  السَّ ـــَمرَُّج والسَّ ُة: الســـتخراج اخلـــراج ِيف ثــــالِث مـــرات فارســـي معــــرب السَّ

ــــــــَمرَُّج املســــــــتوى مــــــــن األرض ومجعــــــــه  ويقــــــــال ِمســــــــرِج لــــــــه أي أعِطــــــــِه. التهــــــــذيب السَّ

  .1592السَّمَّارِج

ـــريُع و  الَهـــَزايج: ـــريُع. واجلمـــُع َهـــزَاجلُ. ‘‘ الـــذِّئُب اخلَِفيـــفُ ’’اهلِـــزَالُج بالكســـر: السَّ السَّ

ئابواهلََزاِلُج: السِّراُع ِمن ال   .1593ذِّ

جن عليه الليل وَجنَّــُه الليــل جينــه بالضــم ُجنونــاً وَأجنَّــه مثلــه واجلِــنُّ ضــد اإلنــس  جنين:

وَأَجنَّ الشيء ِيف صدره أكنه واجنَِّت املــرأة ولــداً واجلَنــُني الولــد مــادام يف الــبطن ومجعــه 

  .1594َأِجنَّةٌ 

                                                 
  .1/742الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1591
  .2/300, لسان العرب, ابن منظور 1592
  .1/1539الزبيدي, تاج العروس,  1593
  .1/119الرازي, خمتار الصحاح,  1594
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َعُر ُسُقُط الَشعر وَمِعَر َمِعَر الظُُّفُر َميَعُر َمعراً فهو َمِعٌر َنَصَل ِمن  َمِعر:
َ
شيء أصابه. وامل

  الشَعُر والرِّيُش َمَعراً فهو َمِعٌر وأَمَعَر َقلَّ َوَمِعَرت الناصية َمَعراً وهي َمعراء َذَهَب.

‘‘. اَحلَجـــاجُ ’’يـــذكر ابـــن ســـيده البيـــت الســـابق استشـــهاداً علـــى مجـــع الكلمـــة 

ابـــــت: ومجـــــع اَحلَجـــــاج قـــــال ابـــــن الســـــكيت: ِحَجـــــاج العـــــني و َحَجاُجهـــــا. قـــــال ث’’

  .1595أِخجََّة...فإنّه مجع َحَجاج على غري قياس, وأظهر التضعيف ضرورة

  الوجه البالغي:

ــــُد يف البيــــت الســــابق مــــن الوجــــه البالغــــي, أنَّ فيــــه  والغــــرض مــــن ‘‘ اخلــــرب’’جنَِ

  ‘‘.فائدة اخلرب’’إلقاءه 

  1596وَفِحًما وَحاِجًبا ُمَزجًَّجا

  حلُّ الكلمات الصعبة:
الَفَحُم حمرّكًة وبالفتح وكأمري: اَجلِمُر الطاِفُء والَفحمــُة: واِحــَدُةه وِمــن الليــل:  :فَاِحًما

ـــيِف ج:  أَّولُـــه أو أَشـــدُّ ســـواِده أو مـــابني ُغـــروب الشـــمِس إىل نَـــوِم النـــاِس َخـــاٌص بالصَّ

                                                 
  .1/175ابن سيده, املخصص,  1595
؛ ولسان العرب, (سرج), )رسن)؛ وتاج العروس (سرج), (رسن), ومجهرة اللغــة, 2/34الرجز للحجاج يف ديوانه,  1596
 .6/53؛ أساس البالغة (رسن)؛ ولعني, 3/138؛ وجممل اللغة, 455ص
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ُ الُفُحوَمــِة كــالَفِحيِم وقــد َفُحــَم ككــُرَم  ُفحومــاً. ِفَحــاٌم و ُفُحــوٌم. والَفــاِحٌم: األســَوُد بــنيِّ

  .1597والفاِحُم: املاء الَساِكُن َالَجيري

َبُه وقد احَتَجَب وقَــِد احَتَجــَب و  :َحاِجباً  َحَجَبُه َحيُجُبه َحجًبا و ِحَجاباً: َسَرتُه كَححَّ

ــــَب إذا اكــــَنتَّ ِمــــن َورَاِء اِحلجــــاِب. واحلَاِجــــُب: البَـــــوَّاُب ِصــــَفٌة َغالِبَــــٌة ج َحَجبَــــٌة و  َحتَجَّ

  .1598ُتُه بالضَّمِّ اِحلَجابَُة و َحَجَبُه أي َمنَـَعه ِمن الدُّخولِ ُحجَّاٌب و ُخطَّ 

الزُّجُّ بالضّم احلديدة اليت يف أسفل الرمح واجلمع زَجَجــٌة بــوزن عنبــة و زَجــاٌج  :ُمَزجًَّجا

بالكســر الغــري والــزََّجُج بفتحتــني دقــة يف احلــاجني وطــول والرجــل أَزَجُّ ومجــع الزَجاَجــِة 

  .1599سرها وفتحهازَجاٌج بضم الزاي وك

قــال ‘‘. ’’الــزََّجج’’يأيت ابن سيده الرجز السابق استشهاداً على معــىن الكلمــة   

ثابــت: ويف اَحلِجَبــِني الــزََّجُج: وُهــو ُهلمــا وِدفَّتهمــا وُســُبوُعهما إىل ُمــَؤخَّر الشــعر, رجــل 

ـــِد. ـــاُء, قـــد َزجََّجـــت املـــرأة حاِجَبيهـــا: َأطالَتهمـــا بِاإلِمث ... قـــال أبوزيـــد: أَزَجُّ وامـــرأة َزجَّ

  .1600األزجُّ: الذي َحُسَن َخمَطُّ حاحبية, و َرقَّ َشَعرُه يف َمنابِته

  الوجه البالغي:

                                                 
  .1/1477 الفريوز آبادي, القاموس احمليط, 1597
  .1/393الزبيدي, تاج العروس,  1598
  .1/280الرازي, خمتار الصحاح,  1599
  .1/176ابن سيده, املخصص,  1600
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  ‘‘.َحاِجًبا’’و ‘‘ فاِمحاً ’’بني ‘‘ الوصل’’يوجد يف الرجز السابق 

  

  1601ِمثَاَل اليتاَمى ِعصَمًة ِلَألرامل  وأبَلَج ُيسَتسقَى الَغَماُم ِبوجهه

  حلُّ الكلمات الصعبة:

الصــبح (بـُُلوجــاً) مــن بــاب قعــد أســفر وأنــار ومنــه قيــل: (بـَلَــج) احلــق إذا وضــح  أَبَلــَج:

وظهــر و (بـََلــَج بـََلجــاً) مــن بــاب تعــب لَُغــٌة و اســم الفاعــل مــن الثانيــة (أبَلــُج) وحجــة 

  .1602(بَلَجاُء) و (ابتَـَلَج) الصبح مبعىن (بـََلَج)

بــين فــالن أي ِعَمــاُدهم وِغيَــاُث هلـُـم يقــوم الثَِّمــاُل بالكســر الِغيَــاُث وفــالن َمثـَـال  َثَمــاُل:

بــأمرهم. قــال اللحيــاين: ِمثـَـاُل اليتــامى ِغَيــاثُهم و َمثََلهــم َمثــالً أطَعَمُهــم و ســَقاهم وقــاَم 

  .1603بأمرهم

يــــــذكر مؤلــــــف املخصــــــص البيــــــت الســــــابق استشــــــهاداً علــــــى معــــــىن الكلمــــــة 

يَنُقطــــع احلاحبــــاِن ويكــــوَن قــــال ثابــــت: ويف احلَــــاِجَبِني الــــبَـَلج: وهــــو أن ‘‘. ’’الــــبَـَلجَ ’’

                                                 
؛ ولســـان 1/395؛ وشـــرح شـــواهد املغـــين, 69, 2/67البيـــت مـــن الطويـــل, وهـــو أليب طالـــب يف خزانـــة األدب,  1601

؛ وتــاج العــروس (مثــل), 136, 1/135(عصــم)؛ ومغــين اللبيــب,  12/404(رمــل),  297(مثــل),  11/94العــرب, 
 (رحل), (عصم). ويروي (وأبيض).

  .1/60امحد بن حممد, املصباح املنري,  1602
  .11/91ابن منظور, لسان العرب,  1603
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مابينُهما نِقياً من الشعر, والعرب تستحسنه, وَمتدح به, ويكرهوَن الَقَرن.. رُجٌل أبَلُج 

  .1604وامرأة بَلَجاُء, وَقد بَِلَج بـََلجاً...وقال ثابت: وهي البُلَجة

  الوجه البالغي:

‘‘. اخلــربفائــدة ’’ومــن أضــربه ‘‘, اخلــرب’’يتضح مــن البيــت الســابق هــو أنَّ فيــه 

  ‘‘.الفصل’’ويوجد أيضاً بني صدر الشعر وعجزه 

  ‘‘العين وما فيها’’

  1605فـََيبُدو وتاراٍت َجيُمُّ فـََيغَرقُ     َحيُسُر املاُء تارةً  وإنَساُن َعيِين 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ِســُر َحَسَرُه َحيُسرُُه وَحيِسرُُه َحسًرا: َكشَفُه والشيُء ُحسورًا: انكشف والَبصُر حيَ  َيحُسُر:

  .1606ُحُسورًا؛ ُكلَّ وانَقطَع من طول َمًدى وهو َحِسٌري و حمسورٌ 

                                                 
  .1/176ابن سيده, املخصص,  1604
؛ واملقاصــد 2/17؛ والــدرر, 2/192؛ وخزانــة األدب, 460البيــت مــن الطويــل, وهــو لــذي الّرمــة يف ديوانــه, ص 1605

؛ و 7/257, 3/103؛ وبالنســبة يف األشــباه والنظــائر, 1/150؛ ولكثــري يف احملتســب, 4/449, 1/578النحوية, 
؛ ومغـــــين 612؛ وجمـــــالس ثعلـــــب, ص1/92؛ شـــــرح األمشـــــوين, 668؛ وتـــــذكرة النحـــــاة, ص3/362أضـــــح املســـــالك, 

 .1/98؛ ومهع اهلوامع, 1/83؛ واملقرب, 2/501اللبيب, 

  .1/479الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1606
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اجلــم الكثــري مــن كــل شــيء كــاجلميم. اجلــم (مــن الظهــرية واملــاء معظمــه). وَجــمُّ  َيُجمُّ:

ماُءه جيم وجيم بالضم والكسر والضم أعلى (مجوما) بالضّم (كثر و اجتمع) بعــد مــا 

  .1607استقى. مجت (البئر) جتم و جتم مجوماً (نراجع ماؤها) وكثر واجتمع

‘‘. اإلنســـان’’كلمـــة يـــذكر ابـــن ســـيده البيـــت الســـابق توضـــيحاً علـــى معـــىن ال

واإلنســاُن وُهــو موِضــُع البصــر منهــا الــذي تــراه كأَنَّــُه صــورة لــيس خبلــق خملــوق, وإمنــا ’’

ِة صفاء الناِظر   .1608العني كاملِزآة إذا استقبلها شيء رأت شخَصه فيها لِشدَّ

  الوجه البالغي:

ومـــن أضـــربه ‘‘ اخلـــرب’’يُظهـــر مـــن البيـــت الســـابق مـــن الوجـــه البالغـــي, أنَّ فيـــه 

  ‘‘.اخلرب اإلبتدائي’’

ا ُمَقاَما اِبداٍر م    ونَاٍر َقد َحَضأُت بـَُعيَد َوهنٍ    أُرِيُدِ

  1609ُأكالُِئُه َخمَاَفَة أن يـََناما    ِسَوى َترِحيِل راِحَلِة وَعريٍ 

  
                                                 

  .1/7652الزبيدي, تاج العروس,  1607
  .1/178ابن سيده, املخصص,  1608
(عــــري)؛  4/621(َحضــــأ),  1/56؛ ولســــان العــــرب, 254البيــــت مــــن الــــوافر, وهــــو لتــــأبط شــــرًّا يف ديوانــــه, ص 1609

ـــذيب اللغـــة,  (عـــري)؛ ولشـــمري  13/173(حضـــأ),  1/193؛ تـــاج العـــروس, 4/192؛ ومقـــاييس اللغـــة, 5/150و
ــا ُروي لتــأبط  3/149؛ ولســان العــرب, 123احلــارث الضــيب يف نــوادر أيب زيــد, ص(أومشــر) بــن  (حســد), وفيــه أنـَّـه رمبَّ

 .4/482شراًّ؛ ولسهم بن احلارث يف احليوان, 
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  حل الكلمات الصعبة:
حَضــَأِت النــاُر َحضــأ: التهبــت و َحَضــَأها َحضــأً فتحهــا (َحضــأ) لَتلتِهــب  َحَضــأُت:

  .1610َدهاوقيل أو قَ 

الرَّحــُل مســكن الرجــل ومــا يستصــحبه مــن األثَــاث والرَّحــُل أيضــاً رحــل البصــري  رَاِحَلٍة:

وهـــو أصـــغر مـــن القتـــب واجلمـــع الرَِّمـــاُل وثالثـــة أرُحـــل وَرَحـــَل البعـــري شـــد علـــى ظهـــره 

ــَل مبعــىن واإلســم الرَِّحيــُل والرِّحَلــُة بالكســر  الرحــل وبابــه قطــع وَرَحــل فــالن وارَحتَــَل وتـََرحَّ

اإلرحتـــال يقـــال دنـــت رحلتنـــا و أَرَحَلـــُه أعطـــاء راحلـــة والرَّاِحَلـــُة النَّاقَـــُة الَّـــيت تصـــلح ألن 

رَاِحلِ 
َ
رَحلُة واحدُة امل

َ
  .1611ترحل وقيل الراحلة املركب من اإلبل ذكرا كان أو انثى وامل

َعاَر الفرس (يَعِــري) مــن بــاب ســار (ِعيَــاراً) أفلــت وذهــب علــى وجهــه و (الَعــاُر)   َعيِر:

كّل شيء يلزم منه عيب أو َســّب. و (الَعــُري) بــالفتح احلمــار الوحشــي واألهلــي أيضــاً 

  .1612واجلمع (أعياُر) وَعٌري جبل مبكة

  .1613‘‘ُقل َمن َيكَلؤُُكم بالليل والنهار من الرمحن’’قال اهللا تعاىل:  أكالُِئُه:

                                                 
  .1/56ابن منظور, لسان العرب,  1610
  .1/267الرازي, خمتار الصحاح,  1611
  .2/440امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1612
 .42األنبياء, سورة  1613
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لُــوُكم هي مهموزة, ولو َتركَت َمهَز مثله يف غري القرآن قُلــَت َيك 1614قال الفراء

بواو ساكنة وَيكالكم بألف ساكنة مثل خيشاكم وَمن َجعَلها واواً ساكنًة قــال كــالت 

بـــألف يـــرتك النَّـــربَة منهـــا و مـــن قـــال َيكالكـــم قـــال َكَليـــُت مثـــل َقَضـــيُت وهـــي مـــن لغـــة 

م يقولون ِيف الوجهني َمكُلوٌَّة وَمكُلوٌّ أكثر ممــا يقلــون َمِكلــيٌّ.  قريش وُكلُّ َحَسٌن إالَّ أ

  .1615يقال: َكَألَك اهللا ِكالَءة أي َحِفَظك وحرسك واملفعول منه َمكُلوءٌ 

‘‘. َعــــريُ ’’يــــأيت ابــــن ســــيده بــــالبَيتِني الســــاِبَقِني استشــــهاداً علــــى معــــىن الكلمــــة 

ا. قــال أبوحــامت: الُذبابَــة: النُّكتــة الصــغرية الــيت يف ’’ ُ قال أبوعبيد: ُذبــاُب العــِني: إنســا

ا, ومن أمثاهلم: جاء فالٌن قَبــل َعــٍري َوَمــا إنسان العني فيها البصر,  وَعري العني: إنسا

ــــــــرعة أي قبــــــــل َحلظــــــــة العــــــــني وال يتكلَّمــــــــون بــــــــه إال يف 1616‘‘َجــــــــَرى . يريــــــــُدون السُّ

  .1617الوجب

  الوجه البالغي:

                                                 
م) حيـــي بـــن زيـــاد بـــن عبـــداهللا بـــن منظـــور الـــديلمي مـــوىل بـــين اســـد (أوبـــين منقـــر) 963-ه/...352-الفـــراء (... 1614

أبوزكريــاء, املعــروف بــالفراء: إمــام الكــوفيني, وأعلمهــم بــالنحو و اللغــة وفنــون األدب, كــان يقــال: الفــراء أمــري املــؤمنني يف 
ط, اللغــــات, آلــــة -د. مــــن كتبــــه: املقصــــور واملمــــدود.خ, املعــــاين, املــــذكر واملؤنــــثالنحو.ولــــد بالكوفــــة, وانتقــــل إىل بغــــدا

  )146-8/145الكتاب, اجلمع والتشنية يف القرآن, احلدود (األعالم, 
  .1/145ابن منظور, لسان العرب,  1615
 لسان العرب, (عري). 1616

  .1/178ابن سيده, املخصص,  1617
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يف صــدر ‘‘ اخلــرب’’البيــت يبــدو مــن البيتــني الســابقني مــن الوجــه البالغــي هــو 

وهكذا يف الشعر الثاين: اخلرب الــذي يُلقــى ‘‘. طليباخلرب ال’’البيت األّول ومن أضربه 

  ‘‘.فائدة اخلرب’’ِلد 

  1618َمَواٍل لَنا, و َأىنَّ الَوالءُ  رَ     ُكلَّ َمن َضَرَب العي  ُموا أنَّ َزعَ 

  حلُّ الكلمات الصعبة:

َمَواٍل: املاٍل: ما مَلكتَــه مــن كــلِّ شــيء ج: أمــواٌل وُملــَت َمتــاُل وِملــَت و َمتوَّلــَت 

ولَــــــُة بالضــــــم: واســــــَتَملتَ 
ُ
: كثُــــــر مالُــــــَك وموَّلَــــــُه َغــــــريُه ورُجــــــٌل مــــــاٌل وَميِّــــــٌل وَمــــــوٌِّل. وامل

  .1619الَعنَكبوتُ 

أنَّ ُكــلَّ ‘‘ العِــريُ ’’يأيت ابن ســيده بالبيــت الســابق لَتوِضــيح َمزِيــدٍة معــىن الكلمــة 

مـــن طَـــَرِف َجبفـــن علـــى َعـــري, وقيـــل الَعـــري هنـــا اَلَوتِـــُد يعـــىن مـــن ضـــرب َوتِـــداً مـــن أهـــل 

ـــري, وقيـــل يعـــىن َجـــَبًال ال ـــم أصـــحاب محَِ َعَمـــد, وقيـــل يَعـــىن ُكَليبًـــا, وقيـــل يعـــىن إيـــاداً ألّ

                                                 
(عــري)؛ مقــاييس اللغــة,  4/624؛ ولســان العــرب, 23ديوانــه, صالبيــت مــن احلقيــف, هــو للحــارث بــن حلَّــزة ِيف  1618

ــــذيب اللغــــة, 3/302, ديــــوان األدب, 4/192 ؛ والزاهــــر, 3/166؛ اخلصــــائص, 5/175؛ واحليــــوان, 3/167, 
؛ واملعــاين الكبــري, 30؛ فصــل املقــال, ص379؛ شــرح القصــائد العشــر, ص449؛ شــرح القصــائد الســبع, ص2/144
 .4/194؛ ومعجم البلدان, 2/855

  .1/1368الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1619
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نــِذر بــن مــاء الســماء ألّن َشــيباَن 
ُ
فقــال كــل مــن ضــربه فيــه َوِيــداً, ونزلــه, وقيــل عــىن امل

ِلك والسيُد وهي من األلفاظ املشَرتكة
َ
  .1620قـَتَـَلته يوم عني أباغ, والَعري: امل

  الوجه البالغي:

ومـــن أضـــربه ‘‘ اخلـــرب’’يظهـــر مـــن البيـــت الســـابق مـــن الوجـــه البالغـــي, أنَّ فيـــه 

  ‘‘.أنَّ ’’ألنَّ فيه التأكيد مما يظهر من ‘‘ اخلرب الطليب’’

  ‘‘العني من الصفات ما يستحسن يف’’
ُه    هَوالطَّرُف منها ُمستَـَعاٌر َجبَجُ    1621وَقَصب زَيـََّنه َخَدجلَّ

  

  

  حلُّ الكلمات الصعبة:

َــــ َبَجُجــــه: ــــِني ب ــــَبَجُج: َســــَعُة الَع ــــُذ. ال ــــُبجُّ: الطَّعــــٌن ُخيــــاِلط اَجلــــوَف َوالَ يَنُف . ال جَّ: َشــــقَّ

ُة: َبرتَُة ِيف العنيِ ’’وَضخُمُهَما ُبجَّ يـََبجُّ َجبَجاً وهو جبَِيٌج واألُنثى َجبَّاُء.    .1622‘‘والَبجَّ

                                                 
  .1/179ابن سيده, املخصص,  1620
 .128, 127الرجز أليب خنيلة يف خلق اإلنسان, ص 1621
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َقَصَبُة األَنف عظمه وقصبة الَقريبــة وســطها وقصــبة الســواد مــدينتها والَقصــُب  َقَصَب:

  .1623الَقطع وبابه ضرب ومنه الَقصَّابُ 

ُ: الضــخمة  َخَدلََّجه: ُة بتشــديد الــالم الرَّيــاُء املمتلئــة الــذراعني والســاقني. اخلـَـَدجلَّ اخلََدجلَّ

ا مُكور
َ
  .1624الساق امل

‘‘. الــــَبَججَ ’’اداً علــــى معــــىن الكلمــــة يــــذكر ابــــن ســــيده اشــــعر الســــابق استشــــه

  .1625‘‘الَبَجُج: وهو َسَعتها. رجٌل أََبجٌّ العِني, وامرأة َجبَّاُء, وقد َبجَّ يَبجُّ َجبًَجا’’

  

  

  الوجه البالغي:

بــني صــدر البيــت ‘‘ الوصــل’’يبدو مــن البيــت الســابق مــن الوجــه البالغــي هــو 

  َوعجزه.

قَلَتِني َصِبيحِ أَ     َفوَق ُمَقسَّمِ  لُوث ِمخاَر الَقزِ تَ 
ُ
  1626َغرَّ جبَِيِج امل

                                                                                                                                            
  .1330, 1/1329الزبيدي, تاج العروس,  1622
  .1/560الرازي, خمتار الصحاح,  1623
  .2/249ابن منظور, لسان العرب,  1624
  .1/182ابن سيده, املخصص,  1625
 , وفيه (يكون) بدالً من (تلوث).1/174من الطويل, وهو بالنسبة يف مقاييس اللغة, البيت  1626
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  حلُّ الكلمات الصعبة:

اللَّــوُث: بــالفتح البينــة الضــعيفة غــري الكاملــة, قالــه األزهــري, ومنــه قيــل للرجــل  تَلُوُث:

الضــــعيف العقــــل (أَلــــَوُت) وفيــــه (َلوثَــــٌة) بــــالفتح محاقــــة و (اللَّوثَــــُة) بالضــــمِّ اإلســــرتخاء 

  .1627وبه بالطني لطخهواحلبسة يف اللسان و (َلوََّث) ث

واِخلمــاُر بالكســر: النَِّصــيُف كــاِخلِمرَّ كِطِمــرٍّ وُكــلُّ َماَســَرت شــيئاً فهــو ِمخــارُه ج:  ِخَمــاُر:

  .1628َأِمخَرٌة و ُمخٌر وُمخُرٌ 

: : اإلبريَســـم. وقـــال األزهـــري: هـــو الّـــذي  الَقـــزِّ قـــزر: الَوتـــُب واإلنقبـــاض للَوتـــب. الَقـــزُّ

: إبــاُء  ُيَسوَّى منه اإلبريَسم. ويف احملكم والصحاح: َأعَجِميٌّ ُمَعرٌَّب. ومجعُه قُزوٌز. الَقزُّ

  .1629النَّفِس الشيء

: ـــرَّ ـــرَُّة بالضـــم بيـــاض يف جبهـــة الفـــرس فـــوق الـــدرهم يقـــال: فـــرس َأغـــ َأَغ رُّ واَألَغـــرُّ الُغ

واَألَغــرُّ أيضــاً األبــيض وقــوم ُغــرَّاٌن وَرُجــٌل َأَغــرُّ أيضــاً أي شــريف وفــالن ُغــرَّة قومــه أي 

  .1630سيدهم

                                                 
  .2/560امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1627
  .1/495الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1628
  .1/3786الزبيدي, تاج العروس,  1629
  .1/488الرازي, خمتار الصحاح,  1630
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قلة َشحمُة العني اليت جتمــع الســواُد والبيــاُض وقيــل هــي ســواُدها و بياُضــها  ُمقَلَتيِن:
ُ
امل

ــا ُمسيــت الذي يَدوُر كله يف العني وقيل هي اَحلَدقة عن كراع وقيل هي  العني كلُّها وإمنَّ

َقــل الرَّمــُي واَحلَدقَــة الســواُد دون البيــاض. قــال ابــن ســيده: 
ــا َترِمــِى بــالنظر وامل ُمقلــة ألَّ

  .1631وأعرف ذلك ِيف اإلنسان وقد يستعمل ذلك ِيف الناقة

عُلوبَـــُة با َصـــبيُح:
َ
ـــبوحُة: الناقـــة امل لَغـــداِة  َصـــَبح: الَفجـــُر أو أوَُّل النَّهـــارِج: أصـــباٌح. والصَّ

ـــَباَحُة: اَجلمـــاُل. َصـــُبَح كَكـــرَم فهـــو َصـــبيٌح وُصـــباٌح وُصـــبَّاٌح و َصـــبَحاٌن   كصَّـــبوح والصَّ

  .1632كشريف وُغَراٍب و ُرمَّاٍن وُسكران

‘‘ الــــبجج’’يــــذكر ابــــن ســــيده البيــــت الســــابق استشــــهاداً علــــى معــــىن الكلمــــة 

  .1633‘‘قال أبوحامت: رجٌل ِجبيُج الَعنيِ ’’للتوضيح مزيدِة. 

  البالغي:الوجه 

بــني صــدر البيــت ‘‘ الفصــل’’يتضــح مــن البيــت املــذكور الوجــه البالغــي وهــو 

  وعجزه.

ا ِفضَّة قد مَ     يف َدَعجِ  َكحَالُء يف بـَرَج, َصقراء   َّ   1634سَّها ذهبُ كأ

                                                 
  .11/627ابن منظور, لسان العرب,  1631
  .1/291الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1632
  .1/183ابن سيده, املخصص,  1633
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  حلُّ الكلمات الصعبة:
الكحل بالضم: املال الكثري. قيــل: الكحــالء: الشــديدة الســواد ســواد العــني  َكحالُء:

ا مكحولة وإن مل تكحل   .1635أو  اليت تراها: كأ

بُرُج احلصن ركنه ومجعه بـُُروٌج و أبراٌج ورمبا مسي احلصن بــه. والــربج أيضــاً واحــد  بـََرَج:

  .1636رجالبـُُروِج السماء والتَّبَـرُُج إظهار املرأة زينتها وحماسنها لل

َصــقُر: الرطــب دبســه قبــل أن يطــبخ وهــو مــا يســيل منــه كالعســل فــإذا طــبخ  َصــقراُء:

فهو الّرب. قال الزهري: الصَّقُر: ما يتحلب من الرطب والعنب من غري طــبخ, وقــال 

  .1637بعضهم: الصَّقُر: ما يصيد من اجلوارج كالشاهني وغريه

ــواُد وقيــل: شــّدة َدَعــَج: َعُج شــدَّة ســواد ســواد  الــدََّعُج والدُّعَجــُة السَّ الســواد وقيــل: الــدَّ

العني وشدة بياض بياضها وقيل: شــدة ســواد هــامع ســعتها. قــال األزهــري الــذي قيــل 

َعِج إنَّه شدة سواد سواد العني مع شدة بياض بياضها   .1638ِيف الدَّ

                                                                                                                                            
ــــه, ص 1634 ؛ ومجهــــرة أشــــعار العــــرب, 1331؛ ومجهــــرة اللغــــة, ص33البيــــت مــــن البســــيط, وهــــو لــــذي الرقــــة يف ديوان
 ‘‘.بيَضاُء يف َدَعٍج َصفراُء يف نـََعجٍ ’’. ورواية الصدر فيه: 934؛ والطامل, ص945ص

  .1/7472العروس, الزبيدي, تاج  1635
  .1/73الرازي, خمتار الصحاح,  1636
  .1/344امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1637
  .2/271ابن منظور, لسان العرب,  1638
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‘‘. البَــــرَجُ ’’يـــذكر ابـــن ســـيده, البيـــت الســـابق استشـــهاداً علـــى معـــىن الكلمـــة 

  .1639‘‘ا البَـرَُج: وهو َسغتها وكَثرُة بياِضهاقال ثابت: وفيه’’

  الوجه البالغي:
ألنَّ فيــه ‘‘. اإلطنــاب’’يبــدو مــن البيــت الســابق مــن الوجــه البالغــي, أنَّ فيــه 

  الكلمات كثرية واملعاين قليلة.

َحاِجرُ 
َ
  1640واحَورَّت إِليَك امل

  حلُّ الكلمات الصعبة:

َحـــارة واحلُـــُؤوِر والنُّقَصـــان وَمـــا َحتـــَت الَكـــوِر ِمـــن الِعمامـــة  الَحـــوُر:
َ
َحـــار وامل

َ
الرُّجـــوُع كامل

ــاُض العــِني  ــُر والَقصــُر والُعمــَق. ومجــع أحــَوَر و َحــوراء وبالتحريــك: أن َيســَتدَّ بَي والتََّحيـُّ

ــــا و يَبــــَيضَّ َمــــا حَ  َوالَيَهــــا أو شــــدُة وَســــواُد َســــواِدها و َتســــَتِديُر َحــــَدقـَُتها و تَــــرِقَّ ُجُفوُ

بياِضها وسوادها يف بياض اجلسد أِو اسِوَداُد الَعِني ُكلِّها ِمثــَل الظِّبــاء واليكــوُن يف بــين 

  .1641آدم ُيستَعاُرهلا

                                                 
  .1/183ابن سيده, املخصص,  1639
  ؛ وأساس البالغة (حور). والبيت كامًال: 1024جزء بيت من الطويل وهو لذى الرمة يف ديوانه, ص 1640

حاجر  أجيادها كل ملجمإذا شف عن   
َ
 من القز واحورت إليك امل

  .1/486الفريوز آبادي, القاموس احمليط,  1641
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ـــٌري وَمـــاٌء  الَمَحـــاِجُر: ـــٌي كث ـــه رِع ـــنَخِفُض ويف األســـاس: املوضـــع في
ُ
رَعـــى امل

َ
املِحَحـــُر: امل

ــا وبَــدا مــن  حِجــُر مــن الَعــني: مــاداَر 
َ
الُربقُــع مــن مجيــع الَعــني أو هــو مــا يظهــُر مــن امل

حِجُر: الَعــُني وَحمِجــُر العــني: مــا يَبــُدو 
َ
ا أي املرأة قاله اجلوهري. وقال األزهري: امل نقا

  .1642من النِّقاب

‘‘. اَحلَ◌ور’’يـــذكر ابـــن ســـيده البيـــت الســـابق استشـــهاداً علـــى معـــىن الكلمـــة 

والبَـَقــر, ولــيس يف بــين آدم َحــَور. قــال: وإمنــا  احلَــَور: أن تســَودَّ العــني كلُّهــا مثــل الظبــاءِ 

قيــل للنســاء ُحــور الُعيــون ألنـَُّهــنَّ ُشــبِّهَن بالظبــاِء والبَـَقــر. قــال األصــمعي: مــا أَدرى مــا 

  اَحلَور يف العني.

قـــال أبـــو حـــامت: الَعـــُني احلَـــوراُء: الـــيت اشـــتدَّ بيـــاُض بياضـــِنها وســـواُد ســـواِدها, 

ــــــد ِحــــــوَر َحــــــَوراً, واســــــتدارت َحــــــَدقـَُتها, وَرقَّــــــت  ــــــيضَّ مــــــا َحَوالَيهــــــا, وَق ــــــا, واب ُ أجفا

...قال ثعلب: وجيمع اَحلَور َأحواراً    .1643واحَورَّ

  الوجه البالغي:
والغــرض مــن ‘‘ اخلــرب’’جنَُِد ِيف جزء البيت السابق من الوجــه البالغــي, أنَّ فيــه 

  ‘‘.الزم فائدة اخلرب’’إلقاءه 

                                                 
  .1/2663الزبيدي, تاج العروس,  1642
  .1/183ابن سيده, املخصص,  1643
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  1644َعيَناُء َحوراُء ِمن العِني اِحلري

  حلُّ الكلمات الصعبة:
َحــاَر َبَصــرُه َحيَــاُر َحــريًَة وَحــرياً و َحَريانًــا وتـَــريَّ إذا نظــر إىل الشــيء فـََعِشــَي َبَصــرُُه  الِحير:

ـــَر يف أمـــرِه  ـــَر واســـَتَحاًر وَحـــارث مل يهتـــد لســـبيله وَحـــاَر َحيَـــاُر َحـــَريًة وَحـــرياً أي َحتيـَّ وَحتيـَّ

تُه أنَا فـََتحريَّ ورجٌل حائِرٌ    .1645بائٌِر إذا مل يتجه لشيء وَحريَّ

‘‘. احلــور’’يــأيت ابــن ســيده بــالرجز الســابق للتَّوضــيح مزيــدة علــى مجــع الكلمــة 

قَلــة ِيف ِشــدَّة بياضــها يف شــّدة بيــاض جلــِد ’’
ُ
قــال ابــن األعــراىب: احلَــَور: شــدَّة ســواِد امل

بــــذلك َحــــَوُر اَجلَســــِد, والتكــــُون اَألدمــــاُء َحــــوراَء, ويقــــال للبيضــــاء َحــــورَاُء ال يُقصــــد 

  .1646عينيها

  الوجه البالغي:

ومـــن أضـــربه ‘‘ اخلـــرب’’يبـــدو مـــن الرجـــز الســـابق مـــن الوجـــه البالغـــي, أنَّ فيـــه 

  ‘‘.اخلرب اإلبتدائي’’

                                                 
ـــذيب إصـــالح املنطـــق للتربيـــزي,  1644 ؛ وبالنســـبة يف إصـــالح املنطـــق, 1/126الرجـــز ملنظـــور بـــن مرثـــد األســـدي يف 
؛ ولســـــــان العـــــــرب (حـــــــور)؛ املمتـــــــع يف التصـــــــريف, 4/114؛ وشـــــــرح املفصـــــــل, 600ص؛ وأدب الكاتـــــــب, 27ص
2/456. 

  .4/222ابن منظور, لسان العرب,  1645
  .1/184ابن سيده, املخصص,  1646
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  1647وُر يف أعَجاِز لَيِل أَدَعَجاَتسُ     َحىتَّ تـََرى َأعَناَق ُصبٍح أَبَلَجا

  حلُّ الكلمات الصعبة:

ــُر أيضــاً مجــع ُســَورٍة. َســوَّرَُة  َتُســوُر: السُّــوُر حــائط املدينــة ومجعــه ًأســَواٌر و ِســرياٌن والسُّ

َتســـِويراً أَلَبَســـه الســـوار فَتَســـوََّرُه وتســـور احلـــائط تســـلقه وَســـورَُة الغضـــب وثوبـــه وســـورة 

ا وسورة اللطان سطوته واعتداؤه   .1648الشراب وثوبه يف الرأس وسورة احلمة ثو

عــِن الشــيء (َعجــًزا) مــن بــاب ضــرب. اليقــال عجــز اإلنســان بالكســر  َعَجزَ  َأعَجاٍز:

إال إذا عظمــــــت (َعِجريزَتُــــــُه) و (َأعَجــــــَزُه) الشــــــيء فاتــــــه و (أَعَجــــــزُت) زيــــــداً وجدتــــــه 

(وَعجَّزتُــُه) (َتعِجيــزاً) جعلتــه (َعــاِجزًا) و (َعــاَجَز) الرجــل (َعِجــًزا) إذا َهــرب فلــم يقــدر 

  .1649عليه واجلمع (أَعَجاٌز)

َعُج: شـــدة ســـواد ســـواد العـــني مـــع شـــدة بيـــاض بياضـــها. أراد بـــاَألدَعج  ا:ادَعَجـــ الـــدَّ

  .1650املظلم األسود جعل الليل أَدَعَج لشدة سواده مع شدة بياض الصبح

                                                 
؛ ولسان العرب (دعج)؛ وتاج العروس (دعج)؛ وأســاس البالغــة (بلــج), (دعــج)؛ 2/46للعجاج يف ديوانه,  الرجز 1647

 . ويروى: (بدت) بدالً من (ترى).1/220وكتاب العني, 

  .1/326الرازي, خمتار الصحاح,  1648
  .2/394امحد بن حممد املقري, املصباح املنري,  1649
  .2/171ابن منظور, لسان العرب,  1650
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قــال ثابــت: ويف ‘‘. ’’الــدََّعجَ ’’ستشــهادًا علــى معــىن الكلمــة يــذكر ابــن ســيده الشــعر الســابق ا

عته؛ رجــل أَدَعــُج, امــرأة َدعَجــاءُ, وليــلٌ أَدَعــُج: شــديُد الســواد بــني العني الــدََّعُج: وهــو ِشــدَّة السَّــواد وَســ

  .1651الدُّعَجة, والسواُد كلُّله يُوَصف بالدُّعَجةِ 

  الوجه البالغي:
بـــني صـــدر البيـــت ‘‘ الفصـــل’’وضـــح لنـــا البيـــت الســـابق الوجـــه البالغـــي وهـــو 

  وعجزه.

َعُج اّلِذيِسَوى َدَعَج الَعينَ      1652يحَني أمَكَنها قَتلِ  به قـَتَـَلِتين    ِني والدَّ

  

  

  حلُّ الكلمات الصعبة:

َمُكــَن فَــالٌن عنــد النــاس. َمكانــًة: عظُــم عنــدهم. فهــو ِمكــٌني. ج: ُمَكنَــاُء.  أمَكَنهــا:

أَمَكَنُه ِمن الشيء: جعل له عليه سلطاناً وُقدرة. واَألمُر َفالناً: َسُهل عليه وتـََيسََّر لــه. 

  .1653ويقاُل: فالن ال ميكنه النُّهوُض: ال يقدر عليه

                                                 
  .1/184يده, املخصص, ابن س 1651
 .1/220؛ وكتاب العني, 171البيت من الطويل, وهو جلميل بشينة يف ديوانه, ص 1652

  .2/881إبراهيم مصطفى, امحد حسن الزيات وغريهم, املعجم الوسيط,  1653
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‘‘. َدَعــــجَ ’’عــــىن الكلمــــة يــــذكر ابــــن ســــيده البيــــت الســــابق استشــــهاداً علــــى م

  .1654وقيل الدََّعج: ِشدَّة َسواِد العِني وِشّدُة بياضها’’

  الوجه البالغي:

َدَعـــــَج ’’بـــــني ‘‘ الوصـــــل’’وضـــــح لنـــــا البيـــــت الســـــابق الوجـــــه البالغـــــي, وهـــــو 

َعُج الذي به قتَلتين’’و ‘‘ الَعيَننيِ    ‘‘.الدَّ
   

                                                 
 .1/184ابن سيده, املخصص,  1654
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  خاتمة
  وبعد:

  أمهها: فإنين قد تناولت يف حبثي هذا عدة أمور, من
  ,حيــــاة ايب احلســـــن علـــــي بـــــن إمساعيــــل بـــــن ســـــيده املُرســـــي األندلســـــي

وذكـــــرت امســـــه, مولـــــده و وفاتـــــه, ومـــــا إىل ذلـــــك. وذكـــــرت شخصـــــيته 
 العلمية واألدبية, وآثاره اللغوية واألدبية.

ــذا اللغــوي واألديــب الــذي كتبــت آراء  وهــذا يفيــد يف بــاب التعريــف 
  الناس فيه مماَّ يظهر فضله وأمهيته.

هــو صــاحب مؤلفــات كثــرية, ولكــن فقــد بعضــها, ومل يصــل إلينــا مــن و 
  مؤلفاته إالَّ ثالثة كتب وهي:

) 3) احملكـــــم واحملـــــيط األعظـــــم (2) شـــــرح مشـــــكل شـــــعر املتنـــــيب (1(
فهــو مــن أضــخم املعــاجم العربيــة ‘‘ املخصــص’’املخصــص. وأمــا كتابــه 

الـــيت تعـــىن جبمـــع ألفـــاظ اللغـــة وتكوينهـــا حصـــب معانيهـــا, فلـــم يكـــن 
ا فحسب شأن املعاجم  الغرض من تأليفه مجع اللغة واستيعاب مفردا
األخـــرى, وإمنـــا كـــان اهلـــدف تصـــنيف األلفـــاظ داخـــل مطبوعـــات وفـــق 

ة, حبيث تنضوي حتت موضوع واحد.    معانيها املتشا

  وذكرت استشهاد ابن سيده بالشعر حبيــث كــان يــورد البيــت أو البيتــني
ور مطابقا ملعــىن مــا تقــدم مــن النثــر. أو أكثر من الشعر من الكالم املنث

وحنــوه, كمــا كــان يف االستشــهاد باآليــات ‘‘ ِبَقــال’’وكــان الينبــه عليــه 
القرآنيـــة, واألحاديـــث النبويـــة, وذلـــك ألن الشـــعر يتميـــز بوزنـــه وصـــيغته 

 عن غريه من أنواع الكالم, فلذلك كان ال حيتاج إىل التنبيه عليه.
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لي, واإلســـــالمي, واألمـــــوي, وتناولـــــت حالـــــة الشـــــعر يف العصـــــر اجلـــــاه
  والعباسي, واحلديث يف حبثي.

وألقيــت الضــوء علــى فائــدة االستشــهاد بالشــعر, الننــا جنــد مظهــره يف  
كـــلِّ أنـــواع مـــن العلـــوم, وازدادت دائـــرة وتوســـعت العلـــوم مـــن أجلـــه و 
أصبح هذا االستشهاد فنــاً بنفســه, وفهمــه طــالب العلــم واألدب, ألن 

ون هلــــم فهــــم االستشــــهادات الشــــعرية, فهــــم العلــــوم ال ميكــــن هلــــم بــــد
ولـــذلك نـــرى العلمـــاء واألدبـــاء يؤلفـــون املعـــاجم يف الشـــواهد الشـــعرية. 
وهذا يدلُّ على أن لالستشهاد بالشعر مل يكن من األمهية يف العصــور 
األوىل فحســــــب, بــــــل ازدادت مــــــع مــــــرور الــــــزمن إلفادتــــــه إىل طــــــالب 

 األدب والعلم يف العصر احلاضر.

 ا الضــوء علــى فقــه اللغــة؛ وفقــه اللغــة يســمى عنــد ســلطت يف حبثــي هــذ
وهي كلمــة مركبــة مــن لفظــني إغــريقني ‘‘ Philologie’’الفرجنة ب 

مبعــــىن ‘‘ Logos’’مبعــــىن الصــــديق, والثــــاين ‘‘ Philos’’أحــــدمها 
اخلطبـــة أو الكـــالم, فكـــأنَّ واضـــع التســـمية الحـــظ أن فقـــه اللغـــة يقـــوم 

واعــــده وأصــــوله علــــى حــــب الكــــالم للتعمــــق يف دراســــته مــــن حيــــث ق
وتارخيه. ويقول العرب: يعترب الفيلولوجي أساساً لعلــم اللغــة ولغــريه مــن 
ــا. فتحقيــق ديــوان مــن  العلوم اليت تعين بتفسري النصــوص و حتليــل ماد
دواويـــن املخطوطـــة يعتـــرب عمـــًال فيلولوجيـــاً يفيـــد البحـــث يف اللغـــة كمـــا 

ة, فالدراســة يفيد البحث يف األدب. ولكنه اليدخل يف جمال علم اللغ
اللغويــــة للــــديوان تعــــين دراســــة الــــنص مــــن جوانبــــه الصــــوتية, والصــــرفية, 
والنحويــــة, واملعجميـــــة, أي مـــــن اجلوانـــــب الـــــيت تعـــــارف العلمـــــاء علـــــى 

 جعلها جمال البحث يف علم اللغة.
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  الفـــرق بـــني علـــم ‘‘ نشـــأة اللغـــة وتطـــوره’’وتناولـــت يف خـــالل موضـــوع
 ويني عن ذلك.اللغة وفقه اللغة وآراء الفقهاء واللغ

ــــأدوار  ــــأليف يف فقــــه الغــــة قــــد مــــرَّ ب كمــــا أنــــين وضــــحت أن تطــــور الت
عديــدة. لعــلَّ أقــدم مــا وصــلنا مــن هــذه الدراســات مباحــث األصــمعي 
عــن اإلشــتقاق يف العربيــة, ويف تســميتها بفقــه اللغــة كثــري مــن التجــوز, 
ــــــا ال تعــــــدو مالحظــــــات عامــــــة, اتســــــع القــــــول فيهــــــا فيمــــــا بعــــــد,  أل

  هاماً من هذا العلم العظيم.وأضحت جزءاً 
و أمـــــا أمحـــــد بـــــن فـــــارس, فقـــــد خلـــــع علـــــى مباحثـــــه يف نشـــــأة العربيـــــة اســـــم   

وبعــد ذلــك أنشــأ الثعــاليب كتابــه ‘‘. الصاحيب يف فقه اللغة و سنن العرب يف كالمها’’
أليب عثمــان بــن جــين, فهــو ‘‘ أخلصــائص’’وأمــاَّ الكتــاب ‘‘. فقــه اللغــة وســرُّ العربيــة’’

الشهرة ووفرة املادة اللغويــة ودقتهــا حبيــث ال حيتــاج إىل بيــان. مثَّ أمجــع حيتل مكانة من 
مـــن أكثـــر ‘‘ املزهـــر يف علـــوم اللغـــة وأنواعهـــا’’جـــالل الـــدين الســـيوطي كتابـــه العظـــيم 

  الكتب القدمية.
‘‘ فقــه اللغــة’’وهكذا ذكرُت كتبنا العربية احلديثة عن فقه اللغة. ويعتــرب كتــاب   

وايف, أول كتاب منهجي أكــادميي الطــابع صــدر حــول فقــه للدكتور علي عبد الواحد 
فقــه اللغــة وخصــائص ’’الغة, يف العصر احلديث. مثَّ أنشأ األستاذ حممد املبــارك كتابــه 

  ‘‘.العربية
م    وهكـــذا ذكـــرت أشـــهر أئمـــة فقـــه اللغـــة العربيـــة وســـلطت الضـــوء علـــى حيـــا

فــارس, وأيب الفــتح وشــيوخهم وانتــاجهم العلمــي وآثــارهم مثــل أيب احلســني أمحــد بــن 
  عثمان بن حين, وأيب منصور الثعاليب.

وبعد ذلك تناولت علم البالغة بالبحث وكتبت عن تارخيه وأنواعه من املعاين   
 والبيان والبديع موضحة قويل باألمثلة.
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  وقمــُت حبــّل الكلمــات الصــعبة الــيت وردت يف أبيــات الســفر األول مــن
 املخصص.

 ة بعلــــم املعــــاين يف كــــل بيــــت مــــن هــــذه وبينــــت الوجــــوه البالغــــة املتعلقــــ
 األبيات.

  ومن النتائج اليت توصلت إليها خالل حبثي هي اآلتية:   النتائج :
الشـــعر اجلـــاهلي ذو أمهيـــة كبـــرية ألنـــه يقـــدم لنـــا كـــل مـــا كـــان خيطـــر  -1

بأهل العصــر اجلــاهلي. وحقــا كــان ديــوان العــرب ألننــا جنــد فيــه كــل 
م وكان يتمتع  باملكانة املرموقة اليت تتمتــع جانب من جوانب حيا

 الصحافة واإلعالم يف عصرنا احلاضر.

مل يـــــنقص شـــــيء مـــــن أمهيـــــة الشـــــعر اجلـــــاهلي بعـــــد اإلســـــالم بـــــل   -2
ازدادت مع مرور الــزمن كمــا نــرى ابــن عبــاس رضــي اهللا عنــه حيــث 
يقــــول: " إذا قــــرأمت شــــيئا مــــن كتــــاب اهللا فلــــم تعرفــــوه، فــــاطلبوه يف 

ذلك أســئلة نــافع بــن األزرق وغــريه الشعر، فإنــه ديــوان العــرب". وكــ
عن اآليــات والكلمــات القرآنيــة وأجوبــة ابــن عبــاس رضــي  اهللا عنــه 
هلم تدل على أن  أمهية الشعر اجلاهلي مل تنقص بعد اإلسالم بــل 

 ازدادت ألجل حل الكلمات الغريبة يف  القرآن  الكرمي.

غريب القرآن موضوع ال ينكره  أحــد ألننــا نــرى عمــر بــن اخلطــاب  -3
ضـــي اهللا عنـــه حـــني حتـــري يف هـــذه اآليـــة: " وفاكهـــة وأبـــا"، فقـــال: ر 

ـــــاه  )؟ فأجـــــاب مبعن ـــــا نعـــــرف الفاكهـــــة ولكـــــن مـــــا هـــــو "  األبَّ إنن
 بدوي.

الشــــعر اجلــــاهلي مفتــــاح الغريــــب احلــــديث أيضــــا. وكتــــب احلــــديث  -4
مليئــة بالشــعر اجلــاهلي الــذي يشــري إىل احلــوادث الــيت وقعــت قبــل 

 اإلسالم وبعده. 
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النحويــون حــذو املفســرين واحملــدثني ودونــوا األبيــات حذا اللغويون و  -5
ـــة لتوضـــيح املعـــاين اللغويـــة، مـــنهم : صـــاحب مغـــين  اللبيـــب  العربي

 ) بيتا لتوضيح القواعد النحوية.950حيث أورد (

ـــــي ، وأمـــــا  ـــــيت توصـــــلت إليهـــــا  خـــــالل حبث ـــــائج ال هـــــذه بعـــــض النت
   االقرتاحات والتوصيات فهي كما  يلي:

  :االقتراحات والتوصيات
ــا لغــة القــرآن الكــرمي, وهــذا    ومماَّ الشك فيه أن العربية يف لغة العــامل بأســره, أل

الكتاب اإلهلي, قد أنزله اهللا هلداية العامل كله, فرغم املكانة املرموقة هلذه اللغة املباركة 
أقــــوم بتقــــدمي بعــــض االقرتاحــــات والتوصــــيات لنشــــرها علــــى مســــتوى الــــدول العربيـــــة 

ــا, وعلــى رأســها  اإلســالمية بشــكل عــام وعلــى مســتوى احلكومــة الباكســتانية وجامعا
  جامعة بشارو بشكل خاص و هي كما يلي:

  ترويج اللغة العربية قراءة وختاطبا وكتابة. .1
دراســة األدب العــريب القــدمي و خاصــة كتــب اللغــة واألدب ألن فيهــا تــراث  .2

 هذه اللغة وهي مفيدة يف دراسة القرآن الكرمي و احلديث وفهمهما.

تــــرويج اللغــــة احلديثــــة للعالقــــات بــــني الــــدول العربيــــة واإلســــالمية و بــــذلك  .3
ســـتقرتب هـــذه الـــدول فيمـــا بينهمـــا, وهـــذا اإلقـــرتاب ســـيكون ســـبباً لرقـــّي 

 دولتنا اقتصاديا و اجتماعيا و دينيا.

ارتبــــاط هــــذه اللغــــة باللغــــات األخــــرى مثــــل الفارســــية واألرديــــة و البشــــتوية  .4
  اللغة العربية و بالعكس.الستخراج كنوزها وانتقاهلا إىل

ارتباطهـــا باللغـــات الغريبـــة النتقـــال األدب احلـــديث منهـــا إىل اللغـــة العربيـــة  .5
 وبالعكس.
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ترمجة أطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستري واملقاالت العربية األخرى إىل  .6
األرديـــة واإلجنليزيـــة إلفـــادة عامـــة النـــاس عمومـــاً وأصـــحاب هـــاتني اللغتـــني 

 خصوصاً.

 م اللغة العربية إىل ثالثة أقسام:تقسيم قس .7

  ) قسم األدب املقارن. 3) قسم األدب احلديث (2) قسم األدب القدمي (1(
هذه هــي بعــض االقرتاحــات وينبغــي أن يوجــه إليهــا أربــاب اجلامعــة ألن تــرويج   

ا ونقل العلوم واألداب من اللغات األخرى إليهــا ومنهــا ســيكون ســبباً  هذه اللغة وأد
ا.لرقي اجلامع   ة وشهر

ويف األخـــري أشـــكر اهللا تعـــاىل الـــذي وفقـــين لتقـــدمي أطـــروحيت هـــذه, وأســـأله أن   
جيعــل عملــي هــذا املتواضـــع خالصــاً لوجهــه الكــرمي وأن يتقبلـــه مــين تقــبال حســنا كمـــا 
يتقبلــه مــن عبــاده الصــاحلني, آمــني آمــني يــارب العــاليم. وصــلى اهللا تعــاىل علــى خــري 

  .خلقه حممد وآله وأصحابه أمجعني
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  فهرس اآليات القرآنية
  

  الصفحة  اآلية  رقم
ْرَسلني  1

ُ
  194  اتبُعوا َمن الَّ يْسَئلُكْم أجراً وُهْم ُمْهَتدون  Oاتّبُعوا امل

  81  اْشُدْد ِبه أْزرِي  2
  197  والطَّاُغوتِ َأملَْ تـََرا إِىل الَِّذْيَن اَوُتوا َنِصيًبا من الكتاب يؤمنون باجلُْبِت   3
  197  َأملَْ تـََر إىل الَِّذْيَن يَزُعمون أَنـَُّهم آَمُنوا ِمبَا أُْنزِل ِإلَْيَك وما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلكَ   4
 258,201  وِإنَّ الُفجَّاَر َلِفي َجِحيم Oِإنَّ األَبـَْراَر َلِفي نَِعيم  5
  155  ِإنَّ ِيف َهَذا لََبَالغاً لَِقْوٍم َعاِبِدْينَ   6
َا يَأُكُلوَن ِيف بُطُوِِم ناراً   7   231  ِإنَّ الَِّذْيَن يَأكُلوَن أَْمَوال الَيتامى ظُْلًما ِإمنَّ
  226  ِإْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ   8
  244  بَاِطُنُه ِفيه الرَّْمحََة وظَاِهرُه ِمن قَبِلِه الَعَذاب   9

  236  َبِدْيُع السَّمواِت واَألْرضِ   10
ُْلَك ِممَّْن َتَشآُء َوتُِعزُّ من َتشآُء وُتِذلُّ َمْن َتشآءُ   11

ُْلَك َمْن َتشآُء و تـَْنزُِع امل
  243  تـُْؤِتى امل

  202  َجاِهُدوا ِيف اهللا َحقَّ َجَهاِدهِ   12
  205  َحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت والصََّالِة اْلُوْسطى  13
ُه وبـََلَغ   14   155  أَْربَِعْنيَ َسَنةٍ َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َأُشدَّ
  202  ُخِذ الَعْفَو َوْأُمْر بالُعْرِف, وَأْعرْض َعِن اجلَاِهلني  15
ْؤِمَناتِ   16

ُ
  205  َربِّ اْغِفْرِيل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخل بـَْيِيتَ ُمْؤِمًنا ولِْلُمْؤِمِنَني وامل

  179  َشيًباَربِّ إينِّ َوَهَن الَعْظُم ِمينِّ واْشتَـَعَل الرَّْأس   17
  149  الرَّْمحُن َعَلى الَعْرِش اْستَـَوى  18
  219  ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم َال يـَْرِجُعون  19
  78  َعِن الَيِمْنيِ َوَعِن الشَِّماِل ِعزِْينَ   20
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  248  فََأمَّا َمْن َأْعطَى َواتـََّقى َوَصدََّق......  21
  206  الُعْسٍر ُيْسرافَإنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسراً, إنَّ َمَع   22
ِِْم َحَسَناتِ   23 ُل اهللاُ َسيَِّئا   24  فأولئك يـَُبدِّ
َالَِئَكُة ُكلُُّهْم أْمجَُعون  24

  192  َفَسَجَد امل
  245  َفَال َختَْشُوا النَّاَس َواْخَشْونِ   25
  155  ِفَلمَّا بـََلَغ َمَعُه السَّْعىُ   26
 248,247  َكِثرياً فـَْلَيْضَحُكو قَِلْيالً َواْلَيْبُكوا    27
ُمْ   28   224  َفَما َرِحبَْت ِجتَاَر
  230  َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ   29
  193  فـََوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطَاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعلَى َشَجَرِة اخلُْلِد و ُمْلٍك َال يـَبـَْلى  30
َها ُسُرٌر َمْرُفوَعٌة   31   258  وَّ َأْكَواٌب مَّْوُضْوَعةٌ ِفيـْ
م َهُلمَّ إلينا..... َقْد يـَْعَلمُ   32   182  اْلُمَعوِِّقْنيَ ِمْنُكْم َواْلَقائِِلْنيَ ِإلخوا
  235  ُقْل َماُكْنُت ِبْدًعا ِمَن الرُُّسل  33
  80  َكَصيٍِّب مَِّن السََّمآِء ِفْيِه ظُُلَماٌت وَرْعٌد و بـَْرقٌ   34
َها َلْغواً ِإالَّ َسلماً الَ   35   253  َيْسَمُعوَن ِفيـْ
َلُونَّ ِيفْ أَْمَواِلُكْم َو أَنـُْفِسُكمْ   36   183  لَُتبـْ
  155  َلَعلِّي أَبـُْلُغ اَألْسَباب  37
َها َماْكَتَسَبتْ   38   243  َهلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ
  258  َأْطَواراً َما َلُكْم الَ تـَْرُجْوَنِ ِهللا وقاراً َوَقْد َخَلَقُكْم   39
  155  َماهم بَِباِلَغْيهِ   40
  244  مماَّ َخِطيئِتهم أُْعرُِقوا َفأُْدِخُلوا ناراً   41
َلةَ   42   79  َوابـْتـَُغوا ِإلَْيِه الَوِسيـْ
  31  َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمن رَِّجاَلُكمْ   43
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  191  َوَمحُْلُه و ِفَصالُُه َثالَثُوَن َشْهراً   44
َناها بِأَْيد والسََّمآءَ   45   250  بـَنَـيـْ
َعَراُء يـَتَِّبُعُهْم الَغاؤن  46   58  والشُّ
 103,101  وَعلََّم آَدم األْمسَآء ُكلََّها  47
َنا إلَْيِه َذِلَك اَألْمر َأنَّ َداِبَر هُؤَالِء َمْقطُْوٌع ُمْصِبِحْني   48   204  وَقَضيـْ
  184  اْالَْرِض َمَرحاً َوَال ُتَصعِّْر َخدََّك لِلنَّاِس َوَال َمتِْش ِيف   49
َْكُر السَّيُِّي إالَّ بَِأْهِلهِ   50

  209  َوَال حيَِْيُق امل
  229  َوَلمَّا َسَكَت َعْن ُموسى الَغَضَب َأَخَذ اْألَْلَواَح َو ِيف ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرْمحَة  51
ْنَشآِت ِيف اْلَبْحِر َكاْألَْعَالمِ   52

ُ
  219  َوَلُه اجلََْواِر امل

َ َهلُمْ   53   211  َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَُّسْوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قـَْوِمِه لُِيبَـنيِّ
  247  َوَمَكُروا َمْكراً َوَمَكْرنَا َمْكراً   54
  202  َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصاِحلًا  55
َر َساَعٍة   56 ُْجرُِمْوَن َمالَِبُثوا َغيـْ

  255  َويـَْوَم تـَُقْوُم السَّاَعُة يـُْقِسُم امل
  184  َهْل َجَزاُء اِإلْحَساِن إالَّ اِإلْحَسان  57
    َهْل َيْسَتِوي الَِّذْيَن يـَْعَلُمْوَن َوالَِّذْيَن الَ يـَْعَلُمْون  58
  199  ُهَو اْألَوَُّل َواْآلِخُرو الظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ شيٍء َعِلْيمٌ   59
  185  َفاْرِجُعوايَا َأْهَل يـَْثرَب َال ُمَقاَم َلُكْم   60
ُنوا بالصَّْربِ والصََّالةِ   61   199  يَا أَيـَُّها الَِّذْيَن آَمُنوا اْسَتِعيـْ
  184  يَا أَيـَُّها الَِّذْيَن آَمُنوا اْصِربُوا وَصاِبُروا َورَاِبُطوا  62
  184  يَا لَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُْوِيتَ قَاُرْون  63
  248  ُحيَرُِّم َعَلْيهم اخلََباِئثحيَِلُّ َهلُُم الطِّيَِّباُت َو   64
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  حاديث النبوية الشريفةفهرس األ
  

  الصفحة  الحديث  رقم
  179  إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لَيُقوم ليصلي.............اخل  1
  211,59  إنَّ ِمن الَبياِن َلسْحراً و إنَّ............اخل  2
  211  اإلميان......اخلاحلياء والعيُّ شعبتان ِمن   2
ْنُت َفال تباِدُروِين بالركوع والسجود  4   206  َقْد َبدَّ
  58  ألن ميتلئ جوف أحدكم.............اخل  5
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  األبيات الشعريةفهرس 
  

  الصفحة  البيت   رقم
  428  َكَعْقل الَعِسيف َغرابيِب ِميالً    َأَخذَن الُقُرْون فـََعقَّْلَنها  .1

  180  َختَرُّ َلُه اجلََباِبُر ِساِجِدينا   لََنا َصيبٌّ  إَذا بـََلَغ الِفطَامُ   .2

  459  َضْربًا أَلِيًما ِبِسْبِت يَلَعُج اجلِلَدا   إذا َجترَّد َنوٌح قَاَمَتا َعَجالً   .3

َراته   إذا َصِعَد الدَّهِر إَىل ِعفراتِه  .4   430  فاجتاها ِبَشْفَرَيتْ ِمبـْ

  336  فـََقْد َذَهَب اللَّذاذُه والَفتاء   إذا َعاَش الَفَىت ِمائـََتِني َعاًما  .5

  64  إذا كان إمسي كنت حتت الصفائح   إذا ما العذارى قلن: عم فليتين  .6

  360  كَرْخٍص َغِسيٍل فَالتَّيمُُّن أَْرَوحُ    إذا املرُء َعَلًىب مثّ أصَبَح َجلُده  .7

  489  ُمسالَيه عنه من وراء وُمقَدمِ    نـََعْشَناه َعلَى الرَّحل ينثين ما إذا  .8

ا  .9 ُ   384  َوُيشرُق بني اللِّيت ِمنها إىل الصُّقل   إذا هي قامت تـَْقشِعرُّ َشَوا

رُء َما لَْيَس الَقَيا   أَرجيِّ َشباباً ُمْطرِمهاً و َصحَّةً   .10
َ
  344  وَكْيَف َرَجاُء امل

  308  ُمَقرَقِمَني وعُجوزاً مشَلَقا   َأشُكو إَىل اِهللا ِعَياًال َدْرَدقًا  .11

  277  أالَ لَْيَت قَيساً َغرَّقته الَقواِبلَ    َأَطْوريِن ِيف عاٍم َغزاة ورِْحلةٍ   .12

نا سرُج سابح  .13   200  وخري جليس يف الزمان كتاب   َأَعزََّمكان ِيف الدُّ

  118  وإالَّ َفُكْن ِىف السِّرِّ واجلهر ُمْسِلًما   أَُقوُل له: ِاْرَحْل, ال تِقيمنَّ عندنا  .14

  42  مغلفلة فقد بَرح اخلفاء   أباِسفيان عينَأَال أبلَغ   .15

  445  ِمن القدم أعَثى ِيف املناِم َدثُورٌ    َأَال إنَّ ُمجًال قدأََتى دون َوْصِلها   .16

  86  دويهية تصّغر منها األنامل   َأَالُربَّ َموُلوٍد وليس يدخل بينهم  .17

  14  واليمناسبيٌل فإن األمن يف ذاك    َأالَ َهْل إىل تْقِبيل راحتك الُيمىن  .18

  83  بكاء محامات هلن هدير   َأملَْ َتسَمِعي أي عبد يف رونق الضعى  .19

  227  تصافحت فيه بعض اهلند باللمم   أََما تـََرى ظَْفراً حلواً سوى الظفر  .20
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  452  َهلَزَم َحدَّيَّ به ُمَلْهزُمه   إمَّا تـََرى َشيباً َعالِين أْعثمهُ   .21

  99  وشيَّب الدَّهُر أصَداغي و أفوادي   ا أَمَّا تـََرى ِلمَِّيت أْوَدى الزمان  .22

  468  يـَُؤرُِّقِين وَأْصَحاِيب ُهُجوعُ    أِمْن َرَحيانَة الدَّاعي السَِّميعُ   .23

  384  َضربَت مبصُقوٍل ِعالوه فَنَدش   أمِن ضربة بالعود مل يَدَم كلُمها  .24

  147  ويفرح قليب حني يرجع للوصل   أَُمْوَت إذا ما صدعين بوجهه  .25

  256  ِمن اجلوي بني اجلوانح   البكاُء هو الشفاءإنَّ   .26

  182  أَفْـَلَح َمن كَاَن َلُه رْبِعيُّون   إنَّ َبِينَّ ِصبيٌة َصيِفيُّون  .27

  304  ومل تَلده أمُُّه ُمَقنـًَّعا   إنَّ متيماً يُراضع ُمسبعاً   .28

  53  وَختَضَِّيب إن يَْأُخُذوَك َتَكحَّلي    إنَّ الرَِّجاَل َهلُم إلَْيَك َوِسيَلةٌ   .29

  340  وَدَماَملْ يـَُعاَص َكاَن ُجُنونًا   إنَّ َشرْخ الشَّباب َوالشََّعر األسـ  .30

اَ    إنَّ الَفَتاَة َصِغرية  .31   365  ِغرٌّ َفالَ ُيسَرى ِ

ا فـَرَّقه ُمَناِصي   إن ُميِس َرأِسي َأَمشَط الَعَناِصي  .32   439  َكاَمنَّ

  407     َأْو ُمشَتٍك فَائقه ِمن الَفَأق  .33

  299  َسغََّم الزَّيَت َساِطَعاِت الذُّبالِ    َأْو َمَصابِيح َراهٍب ِيف يـََفاعٍ   .34

  264  َوبِاألَناِسْنيَ ِإْبَدال األَنَاِسني   َأْهالً بَِأْهٍل َوبَيًتا ِمثَل بَيِتُكمْ   .35

ا ِقَرى َجَحٍن ِقتني  .36   305     بِدرَّ

  345     بـَْعَد التََّصايب والشََّباب الَغيَدقِ   .37

  421     ِبَفاِحٍم منَسِدٍل رفَالٍ   .38

  180  َفَما َأغىن أْلَبَكاُء َعَلْيَك شيئاً    بكيتك يا على ِبَدْمع َعْيين  .39

  391  َفَما أَنُتْم فـَنَـْعِذرَُكم لِِفيل   َبين َرّب اَجلواِد َفال َتِفيُلوا  .40

غازِي ُمذَلُدْن أن    َبِين َماِلٍك أنَّ الَفرَزدق َملْ يَزل  .41
َ
  321  َتفقََّعاَجيُرُّ امل

  261  إذا تـََزاَوَرِت السُّود الَعَناِكْيبِ    تبدو فُتبدي َمجَاًال َزانَه َخَفرٌ   .42

  462  قَاِدمًة َأو قَلًما ُحمَرًَّفا   َختَاُل أُُذنَيِه إذا َتَشوَّفَا  .43
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  76  َكَما َختوََّف عوَد النَّبَعة السَِّفنُ    َختَوَُّف الرَّجُل منا تَاِمًكا قَّرِداً   .44

ا  .45 َّ   374  ُمَغرََّقٌة ِيف ِذي َغواِرَب ُمْز بد   تـََرى َشَبَح األْعَالِم ِفْيَه كَأ

  412  أَنَا بِْيب ِمُ◌ْسَحْنِكِك الرِّيُش أْكَتَما   تـَُربُِّب َأْحَوى ُمزَلِغبَّا تـََرى له  .46

  154  َوبَاِكَر املِْعَدِة بِالدِّبَاغِ    تـَزَجَّ ِمن ُدنَياك بِالَبالغ  .47

  482     َما َأَصمَّ ِعِن السَُّؤالِ ُتَساِئُل   .48

  383  َكَضوِء الَربِق َحيَْتِلُس اْلِقَالالَ    ُتَسعِّرها بِأَبَيض َمشَرِيفٍّ   .49

نَـَها  .50   301  بِأَنَفاِس ِمَن الشَِّبِم الَقَراح   تـَُعلُِّل َوِهَي َساِغَبٌة بـَيـْ

  266  َعلَى ُتُضعأََما َختَاُف َحَبًال    تـَُقوُل واجلُْرَداُن ِفيَها ُمكتِنعٌ   .51

ا  .52   237  كالسَّيِف يقِذُف َجْلُمَوداً َجبْلُمودٍ    تَلَقى اْلَمِنية ِيف أمثاٍل عدَّ

ْقَلَتني َصِبيح   تَلوُث ِمخار الَقزِّ فوق ُمَقسَّمِ   .53
ُ
  507  َأَغرَّ جبَِْيح امل

ا   تـََوصََّل بالرُّكَباِن ِحيًنا, وتؤلف  .54   198  احلوار, ويغنيها األماه ربا

ذكر  .55 ا َتَذمَّر   َجاَءت ِإليه طفلة    304  فأصبحت دايا

  342     َجاريٌَّة َشبَّْت َشَبابًا َرْودََكا  .56

  343     َجاريٌَّة َشبَّْت َشَبابًا ُعْسُلَجا  .57

َوٌة الَ تَبلَّجَ    َجال احلُْزَن َعْن ُحرِّ الُوُجوِه فََأْسَفَرت  .58   487  وَكاَنت َعَلْيها َهبـْ

  453     بِالَبياِض قُروِين َحىتَّ َختيَّط   .59

  293  َتُسوُر ِيف أْعَجاِز لَيٍل أَدَعجا   َحىت َترى أعَناَق ُصبح أَبَلَجا  .60

  81  َداِين النَّاِحي مسبل هاطل   َحىت َعفاها ِصيب ِودقه  .61

  441  َجَلماِن بِاَألخَباِر َهشٌّ ُموَلعٌ    َحرَِق اجلََناح كَأنَّ حلََْى رأِسهِ   .62

َفاَرَق    .63
َ
  440     َكالُرباِء األعَفرِ َحرَِق امل

مِ   .64   335  َملْ يـَُبالوا ُحرمة الرَُّجله   َخرَّقوا َجْيَب فَتاِ

  434  َوىلَّ الشباب َوَزاَد الشَّيُب والزََّعرُ    دَْع َما تـََقاَدَم من َعْهد الشََّباب فـََقدْ   .65

  494  َصكِّي َحَجاِجي َرأِسِه وبـَْهزي   َدْعِين فـََقد يـُْقرَُع ِلَألَضزِّ   .66
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ا   َرَأت أُقُحوان الشَّْيِب َفوق َخِطيَطةٍ   .67 ُ   227  إذا ُمِطَرت َملْ َيْسِتكنَّ ُصؤا

ا  .68   244  صَّبُسَخاٌم ِكغْر بَاِن الَربِير ُمق   َرَأى ُدرًَّة بـَْيَضاَء َحيِفُل َلْو

  204  طَاَل عليه الدهُر واْسَلهمَّا   َرأَْيَن َقحًما شاب واقلحمَّا  .69

  256  يَقِلي الَغَواِين َوالَغَواِين تـَْقِليهِ    َجمَاليهِ رأيَن َشيًخا ذرِئت   .70

نَـَها  .71   178  يـَُلقِّْمنَـَها ِمن ُكلِّ ُسْخٍن َوبَارِدٍ    َربِيَبُة َداياٍت َثالث َربـَبـْ

  288  َمَواٍل لََنا, َوَأىنَّ الَوَالءُ    َزَعُموا أنَّ ُكلَّ َمن َضرَب العري  .72

ُِتمُّ بِاملشيَّاِء   .73
َالِقَيا   َطرَّقتَزِفُري امل

َ
  162  ِبكاِهِلِه َفال يَرُمي امل

  126  َويَأتيَك باألخبار من َال َتزوَّد   ستبدي لك األيام ما كنت َجاِهالً   .74

ا  .75 َّ   215  إذا أُنضيت َعنها الثِّياب َغرِير   َستلقى جفوًال أو فتاًه كَأ

  213  العقاربَتِدبُّون للَهوىل َدبيب    َسقُيتُكم الِفرشاح نأياً ألُمِّكم  .76

اُء َمدبَرهٌ   .77   272  ِلماِء ِيف النَّخرمنهاَ نوطًة َعَجبُ    َسكَّاُء َمْقِبَلًة َحذَّ

  217  وَصهوتُه ِمن أحتمَّى ُمَعصَّب   َمسَاَوَتُه أْمساُل بُرٍد ُحمّرب   .78

َعُج الذي  .79   293  به قتلتين حني أمكنها قتلي   ِسَوى َدَعَج العينني والدَّ

  55  أخوالفقر من ضاقت عليه مذاهبه   أنهشددت به أزري وأيقنت   .80

  208  فر ُمستقبالً كِقدح السَّراءِ    ُشندخ يَقَدُم اَخلِميس ِبذي املِغ  .81

وماُة والِعَلل   شيٌخ َشآءم و أُفنوٌن َميانيةٌ   .82
َ
ا اهلَول وامل   214  ِمن ُدوَ

ا أيد اسراع وأرجل   سياطنا-طاملني-َصببَنا عليها  .83   124  فطارت 

  183  ما إن َعدا أصَغُرهم أن زَكَّا   على الدَُّخان رُمكاُصبيَّة   .84

  275  واستعجمت عن منطق السائل   َصمَّ َصَداها و َعفارُمسها  .85

  198     َصيٌد َتَساَمى وُشُروٌخ ُشرَّخٌ   .86

  134  وللسيف حدٌّ حني يسطو ورونق   ضحوك إىل األبطال وهو يروعهم  .87

  223  ُدحالنًا يفرِّ سن النعر يف اهلام   َضرباً إذا صاحب اليافيح احتفر  .88

يِن كِرب ذون الرََّمك  .89 ََقذَّ
  230     َعبَد امل
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  198     َعلَى ِعِهبَّا خلقها املخرفج  .90

  238     َغرَّاُء َفرَعاُء مصقوٌل عوارضها  .91

  271  بِاملال إالَّ كَسَبها ِشقيٌّ    ُعْضفاً َطواها األمس كالَّيبُّ   .92

  126  ِخلُت أن املنتأى عنك واسعُ وإن    فإنك كالليل الذي هو ُمدركي  .93

ا   فإن ال يكنها أو تكنه فإنه  .94   172  أخوها َغذته أُمُّه بِلبا

  229  وإن يدبـُرُا نضرب أعايل القماحدِ    فإن يُقبلُوا َنطَعْن ثغور ُحنورِهم  .95

  270  ُصْمُع الكُعوب بَريَئاٌت ِمن اجلُردِ    فبثـَُّهنَّ عليه واْستمرَّ به  .96

  168  له والثرُّى ما خٌف عنه شهودها   السابرّي تعجبوافجاءت مبثل   .97

  53  يكونو حول ِمنربه عزينا   فجاءوا يُهرعون إليه حىت  .98

  233  َعِظيم الرأِس حيُلم بالنَِّعيقِ    ِفذاك الرُّْزُء َعمَرك الَُكباسٌ   .99

ءٌ   .100 ُء ما َطيِّ ءُ    َفطيُّ ما َطيِّ ُشيِّ
  163  شيَّأهم إذا خلق امل

مفقال فريٌق   .101   56  نعم, وفريق: ليمن اهللا ماندري   القوم ملا نشر

  226  َعَصا فُري َراِسي وانتشيت ِمن اخلمر   فلماَّ أَتاين ما يقول ُتطايرت  .102

  269  وَجلَّى َعْن َعَمايته َعَماه   فـَلَّما َردَّ َساِمَعه إليه  .103

  220  َمَصبيُح منهم بالعشاء وانُؤر   فلما فقدت الّصوت منهم أِمخدت  .104

  121  وليتَك تـَْرَضى واألنام ِغَضاب   فَليَت ختلو واحلياة َمرِيَرةٌ   .105

م قوًما إذا ركبوا  .106   56  شنُّوا اإلغارة فُرساناً ورُكباناً    فَليَت يل 

  140  ولكن يسري اجلود حيث يسري   َفما جازه جود والحل دونه  .107

نهت عن سبٍط ُكميٍّ   .108   243  َوَال َعْن ُمقِلعِّط الرأس َجعد   َفما 

  139  وصبحهم وبسطهمو تراب   فمساهم وبسطهمو حرير  .109

شٌل أو جماشعٌ    فواعجبا حىت كليب تُسبُّين  .110   56  كأن أبا ها

جيت  .111   203  ِلشيخ يٌعّنيين وال لُغالم   فيا رّب ال جتعل شيايب و

  219  ويوماً َأُحطُّ اخلَيَل من ُروس أجيال   فيوماً إىل أهلي ويوماً إليكم  .112
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  213  وكاِعٌب و ُمسِلفُ    كلدَُّمىفيها ثالث    .113

  234     فيِهنَّ تصيفح كَصْفح الزَّوَرقِ   .114

  260  َشاَب بعدي رأُس هذا و إْشتَهبْ    قَالت َخَنساُء ملاَّ جئُتها  .115

  96  َمْهًال! فقد أبلغت أمساعي   قالت, ومل تقصد لقيل اَخلين  .116

  187  وآخر حجوشاً فوق الفطيم   قَتلَنا َخمَلداً وابْين ُحراقٍ   .117

  211     قد أ عَصرت أو قد َدنا إعَصاُرها  .118

جاعِ    قد َحصَّت البيضة َرأِسي فما  .119   250  أطَعُم نَوماً غري 

  202  أُشدُّه وَعَاليف األمرو اجتمعا   قد َساَد وُهَو فـًَىت حىت إذا بلغت  .120

  235     قد َعِلمت خوٌد ِبَساقَيها الَغفر  .121

  184     قد َعضَّ أعَناقهم ِجلُد اجلواِميس  .122

  100  وتغرس احلياة ِيف خرشائها   قد وردت قبل إين ضحائها  .123

  254     َقْد هرمَل الّصيُف عن أعناقها الُوبَرا  .124

ا  .125 يِن َتسِهيلٌ    قَنواء يف ُحرَّ تَيها للبصري    266  ِعْتٌق ُمبٌني ويف اخلدَّ

م  .126   277  وإن كان قد شفَّ الُوجوه لَِقاءُ    كأنَّ دنانرياً على َقِسَما

  225  نَزُو الُقالِت َزهَاها قاُل قالينا   كَأنَّ نـَْزَو ِفراخ اهلام بينهم  .127

ا ِفضٌَّة قد َمسَّها َذَهبُ    كحالُء يف بَرَج, َصقراء ِيف َدعج  .128 َّ   290  كأ

  39  وليٍل أقاسية يطىِء الكواكب   كليين هلم يا أميمة ناصب  .129

  185     كلوا يف بعض بطنكم تِعفُّوا  .130

  189  كَلون الصِّرف ُعلَّ ِبه األدمي   حملفٍة ولكنَكميُت غري   .131

  100  فلم يضرها و أوهي قرنه الوعل   كنا طح صخرًة يوًما ليوهنها  .132

  9  ولديك حيسن لكرام تذلل   ال تضجرىن ما سواك مؤمل  .133

  147  ضحك املشيب برأسه فبكى   الَ تعجيب يا َسلَم من َرجل  .134

  174  َعارِماً تُعرتم إن جتد   الَ تـُْلفَنيَّ كأُمِّ الُغالمِ   .135
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  202  َوَال يُسوقـَنَّها ِيف َحْبِلَك الَقَدرُ    ال تنِكَحنَّ َعُجوزاً أو ُمطلَِّقةً   .136

  184  ِيف حلِقُكْم وقد شجينا   َال تُنِكروا القتل وقد ُسبينا  .137

  258  ِيف الَعاِرضني منك القتري   الَ يُؤا تيُك أن صَحوت وأن أجهد  .138

  173  واملِلح ما ولَدت خالذه   العبادالَ يـُْبعد اهللا َربُّ   .139

م  .140 ا مل حتَِلَّم   َحلَيَنهم حلََْي الَعَصا فطرد ُ   187  إىل َسنٍة جرذا

ءٌ   .141   245  ِحبَرب كنا صاِة اِحلَصاِن املشهَّرِ    َلَقْد آذنت أهل اليمامة ِطيِّ

  185  ُصهب قليالت الُقراِد الالَّزِق   َلَقْد َتعلَّلت َعلى أيانق  .142

  258     رآِين ِحلَييت َخليساً َلماَّ   .143

  254  أُُمور أُمَّته واألفْـُر منتشر   ملََّ اإلَلُه به شْعثاً َورمَّ به  .144

صدَّرا   مل يبعثوا شيخاً وال َحَزوَّرا  .145
ُ
  189  بالفأِس إال األرَقَب امل

  125  تركتين أصحب الدنيا بال أمل   مل يبق جوُدك ِيل شيئاً أؤمله  .146

  194  ِنكت به جاريًة هضيما   مستقيماَلْو كان ُرمح استك   .147

  231  ُمنَخرِق املِْدرَع عن حلم ِزميٍ    لوَال أبو الّدمهاء مل َترَو النـََّعم  .148

م  .149   150  قالوا: مريض ال يعود َمريضاً    َلوالَ التطري باخلالف وأ

  273  و أُذٌن ُمَصعَّنٌة كالَقَلمِ    َهلَا ُعنُق ِمثُل جذع الُسحوق  .150

  55  بَازٌل عامني حديث ُسينّ    الَعواُن ِمينّ َما تنقم احلرب   .151

  218  ِمن املَغاِرب خمطوُف اَحلشازرِمُ    ُمؤَّكُل ِبُشدوِف الصَّوِم ينظرها  .152

  204  ِيل أربعون وطاَل الِورُدو الصَّّدرُ    َما َيْسأُل النَّاس عن ُسّين وقد قدعت  .153

  250  َزِمرحيُجُز عنه الذَّرَّرِيٌش    مطلنِفَئا َلوُن اَحلَصى لونُه  .154

  100  كجلمود صخٍر حطّه اليسل من عل   مَكرِّ مفرِّ مقبل مدبرمعاً   .155

رُدو الشَّيبُ    ِمنَّا الذي هو َما إن َطرَّ شارِبُه  .156
ُ
 212, 192  والعاَنُسون ومنَّا امل

ا ُمرَكَّنة َدُرورٌ    ِمن الزَّمراِت أسبل قاِدَماَها  .157   249  وضرُ

  91  َقدميًا ال نَفاطُري الشَباب   نفاطري اجلنون ِبوجه َسلمى  .158
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  121  وللموت ظفر قد أطلَّ وناب   وأبطأ عين واملنايا سريعة  .159

  285  ِمثاَل اليتاَمى ِعصمًة لألراِمل   وأبَلَج يستقى الغماُم بوجهه  .160

َحاِجر  .161
َ
  291     وأْخَورَّت إليك امل

ا‘‘ العناية’’وإذا   .162   136  من فاملخاوف كلهنَّ أمان   ال خطتك عيو

  276  بَرقت كَربق الَعارِض املتهّلل   إذا نظرت إىل أِسرّة وجهه و  .163

  172  كذاك احلاج ُترضع باللبان   و أرضع َحاجًة بلبان أخرى  .164

  180  كفرخ احلُبارى رأسه قد تصوَّعا   و أرملٍة َتْسَعى بأشعث حمثلٍ   .165

  286  فيبدو وتاراٍت ُجيمُّ فَيغرق   وإنَساُن َعيين حيُسُر املاُء تارةً   .166

  166  َجىن النحل يف ألبان ُعوٍذ َمطاِفل   وإن حديثاً منك لوتبُذ لينه  .167

  173  وَما َبسطت من جلٍد أشعث أغرباَ    وإّين ألرجو ِملَحها يف بطونكم  .168

  192  ِبعزَّة قد مجّعت بني الضَّرائر   وإىنِّ ألستأين ولوال َطماعةً   .169

  274  والتُّدُمرّى املقّصعاُشفارِيَّها    وإىنِّ ألصطاد الريابيُع كلها  .170

  228  بأبيض معقول شؤون القبائلِ    وإىنِّ زِعيٌم لِلكِمّي بضربة  .171

  191  إيل أهِل بيٍت من مقامة أهودا   وأين ركيب واضعون رِحلهم  .172

  114  لعلَّ منايانا حتولنَّ أبُؤسا   وبُّدلُت قرحاً دامياً بعد صحة  .173

  140  كالصِّالل الرقش شرُّ دبيبَهلا     وَدبَّت له يف موطن احللم علَُّة   .174

ا  .175 نيا وهم يرضعو   171  أفاويق حىت مايدرُّ َهلا ثُعل   وَذموُّا لنا الدُّ

  281  الظمآن خمتلج وال َجهمُ    َوتُريك وْجهاً كالّصحيفة  .176

  236  إذا توقَّد يف أفنانه التُّوم   وْحٌف كأّن النََّدى والشمس ماتعة  .177

  115  فتقاً ورتقاً وتأليفاً إلنسان   ومفرتقاوصًال وَفصًال وجتميعاً   .178

وت وناََدى باهلبل   وَضَع الرُّْمَح على ُغضروِفه  .179
َ
  267  فرأى امل

ا  .180   216  تزعزعها حتت السَّمامة رِيحٌ    وعادية تلقى الشياب كأ

  240  إذا ما تُنوُء به آَدها   وقامت تُرائيك َمغدودنا  .181
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َطرَّف  ِنسيفاً    وقد ختذت رجلي إىل جنب غرزها  .182
  163  كأفحوص القطاه امل

  207  وقد حىن ظهره َدهٌر وقد كربا   وقنَسرته أموٌر فاقسأنَّ هلا  .183

ا يـََنأى جبانب دفِّها ال  .184   234  وحثّي من َهزج الَعشّي مَؤوَّم   وكأمنَّ

  265  ضربناه فوق األنثيني َعلى الكرد   وَكنَّا إذا اجلبَّاُر صعرخّده  .185

  237  َسْوداء يف داج إذا اسبكّرت   لـِمَّيتوكنَّ قد أبصرن يوماً   .186

  201  أماِرُس الكهلًة والصَّبياَّ    وال أُعوُد بعَدها كرياًّ   .187

  228  الَ يستهلُّ ِمن الفراق شؤوىن   وَال ختزنيين بالفراق فإنهُ   .188

  150  ًِِن فُلوٌل من قراِع الكتاِئبُ    وال َعيب فيهم غري أن سيوفهم  .189

  222  َعَصب السفاُد بغضبة اللَِّهم   الصُّماخ كماولَِعْمُر َعْرِفك ِذى   .190

  239  مصوِّراً ِمثل ضوء البدر فيناناً    َوَلمَّا رأين فًىت كامشس خمتلفاً   .191

  190  لُقلُت بنفسي النشأ الصِّغار   وَلْوال أن يقال َصبا نصيب  .192

ان َهلا الغالمة والغالم   وُمرَكضٍة َصرحييِّ أبوها  .193 ُ  193  

  242  َجَرى ِمسُط داريَن األحمُّ ِخالهلِا   رأسه ُمسبِغلَّةٌ َمسائُح فوَري   .194

  56  وجودا إذا هبَّ الرياح الزعازع   ومنا الذي اختري الرجال مساحة  .195

ا ُمقاما   وناٍر قد حضأت بُعيد وهنٍ   .196   287  بداٍر ما أريُد ِ

  226  هي األُمُّ تغشي ُكّل فرٍخ ُمنِقنق   وحنن نقلنا من َمعاوية اليت  .197

  149  باحلسن متلح يف القلوب وتعذب   ووراء تسدية الوشاح ملية  .198

  206  أم َمبكاء الَبدَن األشيب   َهل بشباب فات من مطلبٍ   .199

ا   وَهْل يـَْرجعَن يل ِلّميت إن خضبُتها  .200 ُ   227  إىل عهدها قبل املشيب خضا

  192  ُوُجوُه رجال من بينَّ األَصاِغر   وَهمٌّ بنايت أن ينبَّ ومحَّمت  .201

  206     وِهمَّ كبري يرقع الشَّنَّ غنجش  .202

ا صورا  .203   219     وُهنَّ أحسُن ِمن ِصريا

  255     وخيرجن من جعٍد ثراه ُمنصَّب  .204
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  232  َعلَى شَهوٍة غمَز الطَّبيب احملنجرا   ويـَْغِمُز منه الفائقني كَلْيهما  .205

  170  تشحَُّط يف أسالئها كالو صائل   ويقذفن باألوالد يف كلِّ منـزلٍ   .206

  163  يسوداننا أن يسََّرت َغَنماها   ُمها َسّيدانا يزعمان وإمنا  .207

  224  وبيضاً يقيُص البيض من حيث طائره   هم انشبوا زرق القنا يف حنورهم  .208

  270  ُمزًَّةُ ُمثت احنذا   يَا َخِليِليَّ َقهوةً   .209

  118  أنت الذي ال ينقضي تعبه   يا صَاِحب الدنيا احملب هلا  .210

  47  فـََليس َمَفاَت من أمر مبردودٍ    دعاَلومي وتفنيدييا صاِحيبَّ   .211

  205  وبعد حيقال الرجال املوت   يَا قوم قد حو قلت أْو دنوت  .212

  137  وكذاك عمر كواكب األسحار   ما كان أقصر عمره‘‘ كوكباً ’’يا   .213

  146  واجلو قد لبس الوشاح األغربا   يبدي وساحاً أبيضاً من سيبه  .214

  167  ُكلَّ حنني ُمشِعٍر يف غرس   أبسِ يرتكن يف كلِّ ُمناخ   .215

  280     جيري بِديباجتيه الرَّشح ُمرتدِع  .216

  196  وأخطأَته ُعُيون اجلّن واَحلَسد   حيملن سرباً غطى فيه الشباب معاً   .217

ّرن  .218
ُ
  231     يركب أطباق الرِّقاب امل

  186  الَبناِئقَكما َضمَّ أَزرار القميص    يُضمُّ إِيلَّ اللَّيُل أطَفال ُحبـَِّها  .219

  251  جذُب اللَّيايل أبطيِء أو أسرعي   َيطُري عنه قَنـَزعاً عن قُنـزَعٍ   .220

  242  ِمن اخلُرِس السَّراِصرة الِقطاط   ميشي بيَننا حانوُت مخرٍ   .221
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 م.1968ه/1388

ـــذيب الســـان العـــرب, ط .37 , 1أبوالفضــل مجـــال الـــدين حممـــد بـــن مكـــرم بــن منظـــور, لســـان امليـــزان 
 م.1993ه/1430بريوت,  دارالكتب العلمية,

أبوالفضــل مجــال الــدين حممــد بــن مكــرم ابــن منظــور, خمتصــر تــاريخ دمشــق, حتقيــق: أمحــد راتــب  .38
 م.1985ه/1405, دارالفكر, 1محوش, حممد ناجي العمر, ط

 أبوالقاسم سليمان بن أمحد الطربي, املعجم الكبري, حتقيق: محيدي عبداجمليد السلفي...... .39

ي بــردي, النجــوم الزاهــرة يف ملــوك, مصــر و القــاهرة, املؤسســة املصــرية أبواحملاســن يوســف بــن تعــز  .40
 العامة.

أبو حممد عبداهللا بن أسعد بن على, مرآة اجلنان وعربة اليقظان, وضــع حواشــيه: خليــل املنصــور,  .41
 م.1997ه/1417, دارالكتب العلمية, بريوت, 1ط

ي حممـــد البجـــاوي, املكتبـــة أبـــوهالل العســـكري, كتـــاب الصـــناعتني الكتابـــة والشـــعر, حتقيـــق: علـــ .42
 م.1986العصرية, صيدا, 

 م.1958الدكتور إبراهيم أنيس, داللة األلفاظ, القاهرة,  .43

, مؤسسة الصادق, املطبعــة 5ابراهيم مصطفى, أمحد حسن الزيات وغريهم, املعجم الوسيط, ط .44
 ه.1426باقري, 

 أمحد أمني, فخر اإلسالم, درالكتاب العريب بريوت. .45

 م.1993تاريخ األدب العريب, داراملعرفة, بريوت,  امحد حسن الزيات, .46

 ه.1380, مكتبة النهضة, القاهرة, 6أمحد شائب, أصول النقد األديب, ط .47

, 1أمحـــد بـــن األمـــني الشـــنقيطي, الـــدرر اللوامـــع علـــى مهـــع اهلوامـــع, حتقيـــق: عبـــدالعال ســـامل, ط .48
 دارالبحوث العلمية.

 , لبنان.أمحد شوقي, الشوقيات, دارالكتاب العريب, بريوت .49

, دارالكتب العلمية, بريوت, 1أمحد بن علي القلقشندي, صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء, ط .50
 م.1987

أمحــد بــن حممــد بــن علــى املقــري الفيــومي, املصــباح املنــري يف غريــب الشــرح الكبــري للرافعــي, املكتبــة  .51
 العلمية, بريوت.

لس الرطيــب دارالكتــاب العــريب, أمحــد بــن حممــد املقــري التلمســاين, نفــح الطيــب مــن ُغصــن األنــد .52
 بريوت.
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أمحـــد بـــن حيـــي بـــن أمحـــد عمـــرية الضـــيب, بغيـــة امللـــتمس يف تـــاريخ رجـــال أهـــل األنـــدلس, حتقيـــق:  .53
 م.1997ه/1417, درالكتب العلمية, بريوت, 1الدكتور روحية عبدالرمحن السويفي, ط

, مكتبــة املثــىن, بــريوت, امساعيــل باشــا البغــدادي, هديــة العــارفني أمســاء املــؤلفني و آثــار املصــنفني .54
 م.1955

, داراملعـــارف, 5األصـــمعي, األصـــمعيات, حتقيـــق: أمحـــد حممـــد شـــاكر و عبدالســـالم هـــارون, ط .55
 مصر.

, دارالعلـــم للماليـــني, بـــريوت, 2الـــدكتور إميـــل بـــديع يعقـــوب, فقـــه اللغـــة العربيـــة و خصـــائص, ط .56
 م.1986

 البغا, دار ابن كثري, دمشق.البخاري, جامع صحيح البخاري, مرتجم: الدكتور مصطفى ديب  .57

 بطرس البستاين, أدباء العرب يف اجلاهلية وصدر االسالم, داراجليل بريوت. .58

 بطرس البستاين, أدباء العرب يف األعصر العباسية, داراجليل, بريوت. .59

ـــا اجلديـــد علـــم املعـــاين, ط .60 , دارالعلـــم 3, ط1الـــدكتور بكـــري شـــيخ أمـــني, البالغـــة العربيـــة يف ثو
 م.1992, 1979ريوت, للماليني, ب

 , داراملعرفة, بريوت.1متيم فاخورى و مرمي شبيلي, أعالم الشعر العريب, ط .61

الثعـــــــاليب, فقـــــــه اللغـــــــة, حتقيـــــــق: الـــــــدكتور مجـــــــال طلبـــــــة, دارالكتـــــــب العلميـــــــة, بـــــــريوت, لبنـــــــان,  .62
 م.2001ه/1422

 الثعاليب, يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر, دارالكتب العلمية, بريوت. .63

 لبيان والتبيني, حتقيق و شرح: عبدالسالم هارون, داراجليل, بريوت.اجلاحظ, ا .64

 اجلاحظ, احليوان....... .65

, ُســـــهيل اكيـــــدميي, 2, ط1جـــــالل الـــــدين عبـــــدالرمحن الســـــيوطى, اإلتقـــــان يف علـــــوم القـــــرآن, ط .66
 م.1980ه/1400م, 1974ه/1394الهور, 

 م.1993ه/1413, 2الدكتور جواد على, املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم, ط .67

 خالد بن عبداهللا االزهري, شرح التصريح على التوضيح, داراحياء الكتب العربية, القاهرة. .68

اخلطيــب القــزويين, اإليضــاح يف علــوم البالغــة, حتقيــق: غريــد الشــيخ حممــد, إميــان الشــيخ حممــد,  .69
 م.2004،ه1425, دارالكتاب العريب, بريوت, 1ط

 م.1989لم للماليني, , درالع8خري الدين الزركلي, األعالم, ط .70

, دارالبشــــــــــائر, دمشــــــــــق, 1خــــــــــري الــــــــــدين مشســــــــــي باشــــــــــا, املنتخــــــــــب مــــــــــن ديــــــــــوان العــــــــــرب, ط .71
 م.2000ه/1421

 م.1992, دارالكتاب العريب, بريوت, 1ديوان األخطل, شرح راجي األمسر, ط .72
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 م.1982, 1ديوان أيب أسود الدويل, حتقيق: حممد حسن آل ياسني, ط .73

 م.1983, مؤسسة الرسالة, بريوت, 7حممد حسني, طديوان األعشى, شرح و تعليق,  .74

 م.1934, بريوت, 1ديوان أمية بن أيب الصلت, مجعه: بشري ميوت, ط .75

 ديوان البحرتي, دارصادر, بريوت. .76

 م.1981ديوان بشار بن برد, تقدمي و شرح, إكمال حممد الظاهر, دارالثقافة, بريوت,  .77

 ارصادر, بريوت., د3ديوان جرير بن عطية, حتقيق: نعمان آمني, ط .78

 م.1990, القاهرة, 2ديوان حامت الطائي, ط .79

 م.1977ديوان حسان بن ثابت, حتقيق: سيد حنفي حسنني, دارالكتاب العريب, بريوت,  .80

 م.1981ديوان احلطيئة, شرح أيب سعيد السكري, دارصادر, بريوت,  .81

ة اإلميـــان, , مؤسســـ1ديـــوان ذي الرمـــة, شـــرح أمحـــد بـــن حـــامت البـــاهلي, حتقيـــق: عبدالقـــدوس, ط .82
 م.1982بريوت, 

 م.1980, داراآلفاق اجلديدة, بريوت, 2ديوان رؤبة بن العجاج, حتقيق: وليم بن الورد, ط .83

 الدكتور زكي مبارك, النثر الفين يف القرن الرابع. .84

 الزخمشري, الكشاف, داراملعرفة, بريوت. .85

 كراتشي.سعد الدين سعود بن عمر التفتازاين, خمتصر املعاين, قرآن حمل,   .86

ســـعد الـــدين ســـعود بـــن عمـــر التفتـــازاين, املطـــّول شـــرح تلخـــيص مفتـــاح العلـــوم, حتقيـــق: الـــدكتور  .87
 م.2001, دارالكتب العلمية, بريوت1عبداجمليد هنداوي, ط

 م.1937السكاكي, مفتاح العلوم, مصطفى البايب احلليب, القاهرة,  .88

 م.1988اخلاجني, القاهرة, , مكتبة 3سيبوية, الكتاب, حتقيق وشرح: عبدالسالم هارون, ط .89

الســــيد أمحــــد اهلــــامشي بــــك, جــــواهر األدب يف أدبيــــات و إنشــــاء لغــــة العــــرب, املكتبــــة التجاريــــة  .90
 الكربى, مصر.

, أمـــــريقم, 5الســـــيد أمحـــــد اهلـــــامشي بـــــك, جـــــواهر البالغـــــة يف علـــــم املعـــــاين و البيـــــان والبـــــديع, ط .91
 ه.1370

 م.1979السرياىف, شرح أبيات سيبوية, داراملأمون, دمشق,  .92

, مكتبــة الكليــات األزهريــة, 1الســيوطي, مهــع اهلوامــع مــع شــرح مجــع اجلوامــع يف علــم العربيــة, ط .93
 ه.1327القاهرة, 

, دارالكتــاب 1مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب, تاريخ اإلسالم ووفيات املشــاهري واألعــالم, ط .94
 م.1993ه/1413العريب, 

 , داراملعارف, القاهرة.8سالمي, طالدكتور شوقي ضيف, تاريخ األدب العريب العصر اإل .95
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 , داراملعارف, القاهرة.7الدكتور شوقي ضيف, التطور والتجديد يف الشعر األموي, ط .96

 م.2007, دارالعلم للماليني, بريوت, 18الدكتور صبحي صاحل, دراسات يف فقه اللغة, ط .97

 م.1981, 1صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي, الوايف بالوفيات, ط .98

 ه.1329زادة, مفتاح السعادة ومصباح السيادة, حيدر آباد, طاش كربى  .99

, 2طاهر يوسف اخلطيب, املعجم املفصــل يف اإلعــراب, مراجعــة: دكتــور إميــل بــديع يعقــوب, ط .100
 م.1996ه/1416دارالكتب العلمية, بريوت, 

 عباس مشس العني ابن خلكان, وفيات األعيان, حتقيق: إحسان عباس, دارصادر, بريوت. .101

بن أمحد العباسي, معاهد التنصيص على شواهد التخليص, حتقيق: حممد حمي الــدين  عبدالرحيم .102
 م.1947عبداحلميد, عامل الكتب, بريوت, 

 م.1979, دارالشورى, 1عرفان حممد حممود, أسواق العرب, ط .103

 عبداحلي بن العماد احلنبلي, شذرات الذهب يف أخبار من ذهب, داراآلفاق اجلديدة, بريوت. .104

, حتقيــق: عبدالســالم 3ن عمر البغدادي, خزانة األدب ولّب لباب لســان العــرب, طعبدالقادر ب .105
 م.1989هارون, مكتبة اخلاجني, القاهرة, 

عبــــــــــــــدالقادر القــــــــــــــّط, يف الشــــــــــــــهر اإلســــــــــــــالمي واألمــــــــــــــوي, دارالنهضــــــــــــــة العربيــــــــــــــة, بــــــــــــــريوت,  .106
 م.1987ه/1407

, داراحيــاء 1وغــريه, ط عبــدالقاهر اجلرجــاين, أســرار البالغــة, حتقيــق و شــرح: الســيد حممــود رشــيد .107
 م.1992ه/1412العلوم, بريوت, 

 م.1992, مطبعة املدين و داراملدين جبدة, القاهرة, 3عبدالقاهر اجلرجاين, دالئل اإلعجاز, ط .108

عبـــداهللا بـــن بـــرى, شـــرح شـــواهد اإليضـــاح أليب علـــى الفارســـي, حتقيـــق: عبيـــد مصـــطفى درويـــش,  .109
 م.1985جممع اللغة العربية, القاهرة, 

, داراجليــل, 5مجال الدين بن يوسف ابن هشام, أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالــك, طعبداهللا  .110
 م.1979بريوت, 

 م.1992, الداراملتحدة, 16عبدالوهاب خالف, علم أصول الفقه, ط .111

 الدكتور عبده الراجحي, فقه اللغة يف الكتب العربية, دارالنهضة العربية, بريوت. .112
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 م.1990دارالعلوم العربية, بريوت, 

ضة, مصر.9الدكتور على عبدالواحد وايف, علم اللغة, ط .114  , دار

 م.1999, 2الدكتور على اهلامشي, املنهل العذب يف الدراسة األدبية واإلعراب والبالغة, ط .115

 كتب العلمية, بريوت.على بن إمساعيل بن سيده, املخصص, دارال .116
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 بايب احلليب, مصر.

 م.1975عمر الدقاق, مصادر الرتاث العريب, حلب,  .118

, املكتبــة العربيــة, بشــارو, 2, ط1الــدكتور قاضــي حممــد مبــارك, املقــاالت األدبيــة واإلســالمية, ط .119
 م.1988 م,1984
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  المحتوياتفهرس 
  

  الصفحة  الموضوع
 i  المقدمة

  1  البال األول: حياة ابن سيده

  2  الفصل األول: إمسه, مولده, وفاته

  3  امسه  

  4  كنيته  

  4  نسبته  

  4  مولده ونشأته  

  5  صفته  

  5  والده  

  5  وفاته  

  7  الفصل الثاين: شخصية العلمية واألدبية

  8  شيوخه و أساتذته  

  8  علومه وختصصه  

  10  وفضله آراء الناس يف علومه  

  11  تعلقه باألمراء  

  12  انتقادات علي ابن سيده  

  13  أثر أيب علي الفارسي يف جهود ابن سيده النحوية  

  16  الفصل الثالث: آثاره األدبية واللغوية

  17  آثاره األدبية واللغوية  

  18  شرح مشكل شعر املتنيب  

  18  احملكم واحمليط األعظم  
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  19  هدفه من تأليف احملكم  

  20  منهجه  

  21  مراجعه  

  23  املخصص  

  24  سبق املخصص أم احملكم؟  

  25  ‘‘املخصص’’هدفه من تأليف   

  25  أقدم الكتب من املعاجم املوضوعية  
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  29  الباب الثاني: األستشهاد بالشعر
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  31  بالشعر لغةً التعريف باإلستشهاد   

  32  التعريف باالستشهاد بالشعر اصطالحاً   

  33  االستشهاد يف اللغة - 1  

  33  االستشهاد يف األدب - 2  
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  47  منوذج من الشعر العباسي  
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  47  الشعر ىف العصر احلديث  
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  66  نظريات نشأة اللغة  

  67  نظرية التوقيف  .1  

  68  نظرية املواضعة واالصطالح  .2  

  69  نظرية حماكاة أصوات الطبيعة  .3  

  72  نظرية غريزة التعبري بأصوات مركبة  .4  

  74  الفرق بني فقه اللغة وعلم اللغة  
  77  تطور التأليف يف فقه اللغة عند العرب  

  77  كتبنا العربية القدميةفقة اللغة يف    

  78  فقه اللغة يف كتبنا العربية احلديثة  

  80  الفصل الثالث: أشهر أئمة فقه اللغة وآثارهم  

  81  أبواحلسني أمحد بن فارس  )1(  

  81  امسه  

  81  مولده  

  82  شيوخ ابن فارس  
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  83  تالميذ ابن فارس  

  84  وفاته  

  85  مؤلفاته  

  86  أبوالفتح عثمان بن جين  )2(  

  86  امسه وكنيته  

  86  نسبه ومولده ووفاته  

  88  أساتذته  

  89  جاللته والثناء عليه  

  90  مؤلفاته  

  91  أبو منصور عبدامللك بن حممد بن إمساعيل الثعاليب  )3(  

  91  امسه  

  91  كنيته  

  91  لقبه  

  91  مولده ووفاته  

  91  حياته األدبية  

  92  شيوخه وتالميذه  
  92  مؤلفاته  

  94  الباب الربع: علم البالغة و أنواعها

  95  الفصل األول: معين البالغة, تارخيها و تطورها

  96  معىن البالغة لغةً   

  97  معىن البالغة اصطالحاً   

  98  أقوال البلغاء يف حتديد مفهوم البالغة  

  99  تاريخ البالغة وتطورها  

  99  البالغة يف العصر اجلاهلي  
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  102  اإلسالمالبالغة يف صدر   

  103  البالغة يف عصر بين أمية  

  104  البالغة يف العصر العباسي  

ا و أنواعها   106  الفصل الثاين: علم املعاين و نشأ

  107  علم املعاين  

  107  تعريف علم املعاين  

  107  نشأة علم املعاين و تارخيها  

  108  أنواع علم املعاين  

  109  اخلرب  .1  

  109  أغراض اخلرب  

  111  أضرب اخلرب  

  112  اإلنشاء  

  112  أقسام اإلنشاء  

  112  فاإلنشاء الطليب  

  113  اإلنشاء غري الطليب  .2  

  114  املسند واملسند إليه وأحواله  
  114  ‘‘القصر’’  

  114  طُرق القصر  

  115  الفصل والوصل  

  115  معين الفصل  

ا     116  أنواع الفصل وتعريفا

  116  كماالتصال  )1  

  118  كمال االنقطاع  .2  

  119  شبه كمال االتصال  
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  120  معىن الوصل لغة و اصطالحاً   

  120  معين الوصل اصطالحاً   

  121  مواضع الوصل  

  122  اإلجياز  

  123  اإلطناب  

  125  وللتذييل قسمان  

  125  املساواة  

ما و أنواعهما   127  الفصل الثالث: علم البيان والبديع و نشأ

  128  البيان علم  

  128  معىن البيان لغة واصطالحاً   

  129  نشأة علم البيان وتارخيه  

  130  أنواع علم البيان  

  131  أركان التشبيه  

  132  أنواع التشبيه  

  133  التشبيه الضمين  

  134  اجملاز  
  134  أقسام اجملاز  

  136  أقسام اإلستعارة  

  139  الكناية  

  139  تعريف الكناية  

  139  أقسام الكناية  

  141  علم البديع  

  141  البديع لغة  

  141  معىن البديع اصطالحاً   
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  142  نشأة علم البديع  

  144  احملسنات البديعية  

  145  احملسنات املعنوية  )1  

  146  أنواع املطابقة  

  147  املقابلة  )2  

  148  أنواع املقابلة  

  148  التورية  )3  

  149  أنواع التورية  

  150  الذمتأكيد املدح مبا يشبه   

  151  تأكيد الذم مبا يشبه املدح  

  151  احملسنات البديعية اللفظية  

  151  اجلناس  

  152  أقسام اجلناس  

  153  أقسام السجع  

إلبن ‘‘ المخصص’’البال الخامس: اإلستشهاد بالشعر في السفر األول من كتاب 
  155  سيده

اية ‘‘ خلق اإلنسان’’اإلستشهاد بالشعر من بداية كتاب    الفص األول:   إىل 
   ‘‘أسنان األوالد و تسميتها من مبدأ الصغر إىل منتهى الكرب’’    

156  

  157  كتاب خلق اإلنسان  

  157  حل الكلمات الصعبة  

  158  الوجه البالغي (علم املعاين)  

  158  حلُّ الكلمات الصعبة  

  158  املعاين)الوجه البالغي (علم   
  158  باب احلمل والوالدة  
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  158  حلُّ الكلمات الصعبة  

  159  الوجه البالغي (علم املعاين)  

  159  حلُّ الكلمات الصعبة  

  160  الوجه البالغي (علم املعاين)  

  160  حلُّ الكلمات الصعبة  

  160  الوجه البالغي (علم املعاين)  

  161  حلُّ الكلمات الصعبة  

  161  البالغي (علم املعاين)الوجه   

  161  حلُّ الكلمات الصعبة  

  162  الوجه البالغي  

  162  حلُّ الكلمات الصعبة  

  163  الوجه البالغي (علم املعاين)  

  163  حلُّ الكلمات الصعبة  

  163  الوجه البالغي  

  163  حلُّ الكلمات الصعبة  

  164  الوجه البالغي (علم املعاين)  
  164  الصعبةحلُّ الكلمات   

  165  الوجه البالغي (علم املعاين)  

  165  حلُّ الكلمات الصعبة  

  166  الوجه البالغي  

  166  حلُّ الكلمات الصعبة  

  166  الوجه البالغي (علم املعاين)  

  167  حلُّ الكلمات الصعبة  

  167  الوجه البالغي  
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  167  أمساء ما خيرج مع الولد  

  168  حلُّ الكلمات الصعبة  

  168  الوجه البالغي  

  168  حلُّ الكلمات الصعبة  

  169  الوجه البالغي  

  169  حلُّ الكلمات الصعبة  

  170  الوجه البالغي  

  170  حلُّ الكلمات الصعبة  

  170  الوجه البالغي  

  171  الرََّضاع والِفطام والِغذاء وسائر ضروب الرتبية  

  171  حلُّ الكلمات الصعبة  

  171  الوجه البالغي  

  172  حلُّ الكلمات الصعبة  

  172  الوجه البالغي  

  172  حلُّ الكلمات الصعبة  

  173  الوجه البالغي  
  173  حلُّ الكلمات الصعبة  

  173  الوجه البالغي  

  173  حلُّ الكلمات الصعبة  

  174  الوجه البالغي  

  174  حلُّ الكلمات الصعبة  

  175  الوجه البالغي  

  175  الوجه البالغي  

  175  البالغي الوجه  



- 557 - 
 

  175  الوجه البالغي  

  176  الوجه البالغي  

  176  حلُّ الكلمات الصعبة  

  177  الوجه البالغي  

  177  حلُّ الكلمات الصعبة  

  178  الوجه البالغي  

  178  حلُّ الكلمات الصعبة  

  178  الوجه البالغي  

  179  حلُّ الكلمات الصعبة  

  179  الوجه البالغي  

  179  الصعبةحلُّ الكلمات   

  179  الوجه البالغي  

  179  الغذاء السيء للولد  

  180  حلُّ الكلمات الصعبة  

  180  الوجه البالغي  

  180  الوجه البالغي  
  180  حلُّ الكلمات الصعبة  

  181  الوجه البالغي  

  181  أمساء ولد الرجل يف الشباب والكرب  

  182  حلُّ الكلمات الصعبة  

  182  الوجه البالغي  

  182  حلُّ الكلمات الصعبة  

  182  الوجه البالغي  

  183  حلُّ الكلمات الصعبة  
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  183  الوجه البالغي  

  183  أسنان األوالد وتسميتها من مبدأ الصغر إىل منتهى الكرب  

  183  حلُّ الكلمات الصعبة  

  184  الوجه البالغي  

  184  حلُّ الكلمات الصعبة  

  184  الوجه البالغي  

  185  الصعبةحلُّ الكلمات   

  185  الوجه البالغي  

  185  حلُّ الكلمات الصعبة  

  185  الوجه البالغي  

  185  حلُّ الكلمات الصعبة  

  186  الوجه البالغي  

  186  الوجه البالغي  

  186  حلُّ الكلمات الصعبة  

  187  الوجه البالغي  

  187  حلُّ الكلمات الصعبة  
  187  الوجه البالغي  

  188  حلُّ الكلمات الصعبة  

  188  الوجه البالغي  

  188  حلُّ الكلمات الصعبة  

  188  الوجه البالغي  

  189  حلُّ الكلمات الصعبة  

  189  الوجه البالغي  

  189  حلُّ الكلمات الصعبة  
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  190  الوجه البالغي  

  190  الوجه البالغي  

  191  حلُّ الكلمات الصعبة  

  191  الوجه البالغي  

  191  حلُّ الكلمات الصعبة  

  192  الوجه البالغي  

  192  حلُّ الكلمات الصعبة  

  192  الوجه البالغي  

  193  حلُّ الكلمات الصعبة  

  193  الوجه البالغي  

  193  حلُّ الكلمات الصعبة  

  194  الوجه البالغي  

  194  حلُّ الكلمات الصعبة  

  195  الوجه البالغي  

  195  حلُّ الكلمات الصعبة  

  195  الوجه البالغي  
  195  الكلمات الصعبةحلُّ   

  196  الوجه البالغي  

  196  حلُّ الكلمات الصعبة  

  196  الوجه البالغي  

  197  حلُّ الكلمات الصعبة  

  197  الوجه البالغي  

  197  حلُّ الكلمات الصعبة  

  197  الوجه البالغي  
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  198  حلُّ الكلمات الصعبة  

  198  الوجه البالغي  

  198  حلُّ الكلمات الصعبة  

  199  البالغي الوجه  

  199  حلُّ الكلمات الصعبة  

  199  الوجه البالغي  

  200  حلُّ الكلمات الصعبة  

  200  الوجه البالغي  

  200  حلُّ الكلمات الصعبة  

  200  الوجه البالغي  

  201  حلُّ الكلمات الصعبة  

  201  الوجه البالغي  

  201  حلُّ الكلمات الصعبة  

  201  الوجه البالغي  

  202  الكلمات الصعبةحلُّ   

  202  الوجه البالغي  
  202  حلُّ الكلمات الصعبة  

  203  الوجه البالغي  

  203  حلُّ الكلمات الصعبة  

  204  الوجه البالغي  

  204  حلُّ الكلمات الصعبة  

  204  الوجه البالغي  

  205  حلُّ الكلمات الصعبة  

  205  الوجه البالغي  



- 561 - 
 

  205  حلُّ الكلمات الصعبة  

  206  البالغي الوجه  

  206  حلُّ الكلمات الصعبة  

  206  الوجه البالغي  

  206  حلُّ الكلمات الصعبة  

  207  الوجه البالغي  

  207  حلُّ الكلمات الصعبة  

  207  الوجه البالغي  

  207  حلُّ الكلمات الصعبة  

  208  الوجه البالغي  

  208  الوجه البالغي  

  209  حلُّ الكلمات الصعبة  

  209  البالغيالوجه   

  209  حلُّ الكلمات الصعبة  

  209  الوجه البالغي  

  أسنان النساء من مبدأ الصغر إىل منتهى ’’االستشهاد بالشعر من بداية   الفصل الثاين: 
اية ‘‘ الكرب       ‘‘ابتداء نبات الشعر وكثرته’’إىل 

210  

  211  أسنان األوالد وتسميتها من مبدأ الصغر إىل منتهى الكرب  
  211  حلُّ الكلمات الصعبة  

  211  الوجه البالغي  

  212  حلُّ الكلمات الصعبة  

  212  الوجه البالغي  

  212  حلُّ الكلمات الصعبة  

  213  الوجه البالغي  
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  213  حلُّ الكلمات الصعبة  

  213  الوجه البالغي  

  214  حلُّ الكلمات الصعبة  

  214  الوجه البالغي  

  214  حلُّ الكلمات الصعبة  

  215  الوجه البالغي  

  215  حلُّ الكلمات الصعبة  

  215  الوجه البالغي  

  216  ابتداء وصف اإلنسان  

  216  ذكر شخص اإلنسان وقامته وصورته  

  216  حلُّ الكلمات الصعبة  

  216  الوجه البالغي  

  217  حلُّ الكلمات الصعبة  

  217  الوجه البالغي  

  217  حلُّ الكلمات الصعبة  

  218  البالغيالوجه   
  218  حلُّ الكلمات الصعبة  

  219  الوجه البالغي  

  219  حلُّ الكلمات الصعبة  

  219  الوجه البالغي  

  219  ‘‘الرأس’’  

  219  حلُّ الكلمات الصعبة  

  220  الوجه البالغي  

  220  الوجه البالغي  
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  220  حلُّ الكلمات الصعبة  

  221  الوجه البالغي  

  221  حلُّ الكلمات الصعبة  

  222  الوجه البالغي  

  222  حلُّ الكلمات الصعبة  

  222  الوجه البالغي  

  223  حلُّ الكلمات الصعبة  

  223  الوجه البالغي  

  223  حلُّ الكلمات الصعبة  

  224  الوجه البالغي  

  224  حلُّ الكلمات الصعبة  

  224  الوجه البالغي  

  225  حلُّ الكلمات الصعبة  

  225  الوجه البالغي  

  225  حلُّ الكلمات الصعبة  

  226  الوجه البالغي  
  226  حلُّ الكلمات الصعبة  

  226  الوجه البالغي  

  226  حلُّ الكلمات الصعبة  

  227  الوجه البالغي  

  227  حلُّ الكلمات الصعبة  

  227  الوجه البالغي  

  228  حلُّ الكلمات الصعبة  

  228  الوجه البالغي  
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  228  حلُّ الكلمات الصعبة  

  229  الوجه البالغي  

  229  حلُّ الكلمات الصعبة  

  229  الوجه البالغي  

  229  حلُّ الكلمات الصعبة  

  230  الوجه البالغي  

  230  حلُّ الكلمات الصعبة  

  231  الوجه البالغي  

  231  حلُّ الكلمات الصعبة  

  231  الوجه البالغي  

  232  حلُّ الكلمات الصعبة  

  232  الوجه البالغي  

  232  الكلمات الصعبةحلُّ   

  233  الوجه البالغي  

  233  الوجه البالغي  

  233  ‘‘وِمن ِصفات الرأس’’  
  233  حلُّ الكلمات الصعبة  

  234  الوجه البالغي  

  234  حلُّ الكلمات الصعبة  

  234  الوجه البالغي  

  234  ‘‘ومن الرءوس’’  

  234  حلُّ الكلمات الصعبة  

  235  الوجه البالغي  

  235  ‘‘نبات الشعر وكثرتهابتداء ’’  
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  235  حلُّ الكلمات الصعبة  

  236  الوجه البالغي  

  236  حلُّ الكلمات الصعبة  

  236  الوجه البالغي  

  237  حلُّ الكلمات الصعبة  

  237  الوجه البالغي  

  237  حلُّ الكلمات الصعبة  

  238  الوجه البالغي  

  238  حلُّ الكلمات الصعبة  

  238  الوجه البالغي  

  239  الوجه البالغي  

  239  حلُّ الكلمات الصعبة  

  239  الوجه البالغي  

  239  حلُّ الكلمات الصعبة  

  240  الوجه البالغي  

  240  حلُّ الكلمات الصعبة  
  240  الوجه البالغي  

  240  حلُّ الكلمات الصعبة  

  241  الوجه البالغي  

  241  حلُّ الكلمات الصعبة  

  242  الوجه البالغي  

  242  الكلمات الصعبةحلُّ   

  242  الوجه البالغي  

  243  حلُّ الكلمات الصعبة  
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  243  الوجه البالغي  

  243  حلُّ الكلمات الصعبة  

  244  الوجه البالغي  

  244  حلُّ الكلمات الصعبة  

  245  الوجه البالغي  

  245  حلُّ الكلمات الصعبة  

  245  الوجه البالغي  

  246  حلُّ الكلمات الصعبة  

  246  البالغي الوجه  

  246  حلُّ الكلمات الصعبة  

  247  الوجه البالغي  

  247  حلُّ الكلمات الصعبة  

  247  الوجه البالغي  

  إىل ‘‘ قلة الشعر و تفرقه يف الرأس و انتنافه’’االستشهاد بالشعر من بداية   الفصل الثالث:
  ‘‘العني وما فيها’’اية     

248  

  249  و انتنافهقلَّة الشعر و تفرُّقه يف الرأس   

  249  حلُّ الكلمات الصعبة  

  249  الوجه البالغي  
  249  حلُّ الكلمات الصعبة  

  250  الوجه البالغي  

  250  حلُّ الكلمات الصعبة  

  250  الوجه البالغي  

  251  حلُّ الكلمات الصعبة  

  251  الوجه البالغي  
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  251  حلُّ الكلمات الصعبة  

  252  الوجه البالغي  

  252  الكلمات الصعبةحلُّ   

  252  الوجه البالغي  

  252  حلُّ الكلمات الصعبة  

  253  الوجه البالغي  

  253  حلُّ الكلمات الصعبة  

  254  الوجه البالغي  

  254  حلُّ الكلمات الصعبة  

  254  الوجه البالغي  

  254  ‘‘باب التشعث’’  

  254  حلُّ الكلمات الصعبة  

  255  الوجه البالغي  

  255  الكلمات الصعبةحلُّ   

  255  الوجه البالغي  

  255  حلُّ الكلمات الصعبة  
  256  الوجه البالغي  

  256  ‘‘الشيب و نعوته’’  

  256  حلُّ الكلمات الصعبة  

  256  الوجه البالغي  

  257  حلُّ الكلمات الصعبة  

  257  الوجه البالغي  

  257  حلُّ الكلمات الصعبة  

  258  الوجه البالغي  
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  258  الكلمات الصعبةحلُّ   

  258  الوجه البالغي  

  258  حلُّ الكلمات الصعبة  

  259  الوجه البالغي  

  259  حلُّ الكلمات الصعبة  

  259  الوجه البالغي  

  260  حلُّ الكلمات الصعبة  

  260  الوجه البالغي  

  260  حلُّ الكلمات الصعبة  

  260  الوجه البالغي  

  261  ‘‘حلق الشعر’’  

  261  الكلمات الصعبةحلُّ   

  261  الوجه البالغي  

ا’’     261  ‘‘األذن وما فيها وصفا

  261  حلُّ الكلمات الصعبة  

  262  الوجه البالغي  
  262  حلُّ الكلمات الصعبة  

  262  الوجه البالغي  

  263  حلُّ الكلمات الصعبة  

  263  الوجه البالغي  

  263  حلُّ الكلمات الصعبة  

  264  الوجه البالغي  

  264  حلُّ الكلمات الصعبة  

  265  الوجه البالغي  
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  265  حلُّ الكلمات الصعبة  

  265  الوجه البالغي  

  266  حلُّ الكلمات الصعبة  

  266  الوجه البالغي  

  266  حلُّ الكلمات الصعبة  

  267  الوجه البالغي  

  267  حلُّ الكلمات الصعبة  

  267  الوجه البالغي  

  267  حلُّ الكلمات الصعبة  

  268  الوجه البالغي  

  268  حلُّ الكلمات الصعبة  

  269  الوجه البالغي  

  269  حلُّ الكلمات الصعبة  

  269  الوجه البالغي  

  270  حلُّ الكلمات الصعبة  

  270  الوجه البالغي  
  270  حلُّ الكلمات الصعبة  

  271  الوجه البالغي  

  271  الوجه البالغي  

  272  حلُّ الكلمات الصعبة  

  272  الوجه البالغي  

  273  حلُّ الكلمات الصعبة  

  273  الوجه البالغي  

  273  حلُّ الكلمات الصعبة  
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  274  الوجه البالغي  

  274  حلُّ الكلمات الصعبة  

  274  الوجه البالغي  

  275  حلُّ الكلمات الصعبة  

  275  الوجه البالغي  

  275  حلُّ الكلمات الصعبة  

  275  الوجه البالغي  

  276  الكلمات الصعبةحلُّ   

  276  الوجه البالغي  

  276  ‘‘الوجه’’  

  276  حلُّ الكلمات الصعبة  

  277  الوجه البالغي  

  277  حلُّ الكلمات الصعبة  

  278  الوجه البالغي  

  278  حلُّ الكلمات الصعبة  

  278  الوجه البالغي  
  279  حلُّ الكلمات الصعبة  

  279  الوجه البالغي  

  279  الصعبةحلُّ الكلمات   

  280  الوجه البالغي  

  280  حلُّ الكلمات الصعبة  

  281  الوجه البالغي  

  281  حلُّ الكلمات الصعبة  

  281  الوجه البالغي  
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  282  حلُّ الكلمات الصعبة  

  282  الوجه البالغي  

  282  ‘‘احلَاجب’’  

  282  حلُّ الكلمات الصعبة  

  283  الوجه البالغي  

  283  حلُّ الكلمات الصعبة  

  284  الوجه البالغي  

  284  حلُّ الكلمات الصعبة  

  285  الوجه البالغي  

  285  حلُّ الكلمات الصعبة  

  286  الوجه البالغي  

  286  ‘‘العني وما فيها’’  

  286  حلُّ الكلمات الصعبة  

  286  الوجه البالغي  

  287  حلُّ الكلمات الصعبة  

  288  الوجه البالغي  
  288  حلُّ الكلمات الصعبة  

  288  الوجه البالغي  

  289  حلُّ الكلمات الصعبة  

  289  الوجه البالغي  

  289  حلُّ الكلمات الصعبة  

  290  الوجه البالغي  

  290  حلُّ الكلمات الصعبة  

  291  الوجه البالغي  
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  291  حلُّ الكلمات الصعبة  

  292  الوجه البالغي  

  292  حلُّ الكلمات الصعبة  

  292  الوجه البالغي  

  293  حلُّ الكلمات الصعبة  

  293  الوجه البالغي  

  293  حلُّ الكلمات الصعبة  

  294  الوجه البالغي  

  295  خاتمة

    الفهارس الفنية
  299  فهرس اآليات القرآنية  

  302  فهرس األحاديث النبوية الشريفة  

  303  فهرس األبيات الشعرية  

  313  فهرس األعالم  

  320  فهرس األماكن  

  321  والمراجعالمصادر 
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