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 تْمييُز الدقيق من الرقيق
 لندن -لألستاذ صبحي البصام 

 

يقع التحريف أحيانًا على لفظي "الدقيق" و"الرقيق" بأيدي الناسخين والطابعين. 
وذلكككل للتهكككابر بكككين رسكككم الكككدا  والكككراب نيمعكككام وللتقكككار  بكككين ععنييمعكككا نكككي بعككك  

 يفوت ذلل على عحققي الكت  والقراب. قدالعواطن. و 
 يق:معنى الدق -1

والدقيق هو عا كان نير طو  عع استدارة أو بع  االستدارةم وبال غلظ. وععكا 
يوصف بالدقة القصبة والقلم والهكعرة والخكيط والحبك  والكوتر والكذراس والسكاق والعنكق 

قم وقكككد يككككون واة التعكككر وبعككك  العظكككام كعظكككم السكككاوالخصكككر والكككرعص وال صكككن ونككك
و  أو اسككتدارةم كنقطككة الحبككر وحبككة الككدقيق بععنككى ال ككني  دون أن يتن ككص  عنككر طكك

الخرد  والبرغوث. وي قا  هو دقيق العظم كناية على الِكَبكر. وتوصكف أهكياب بالدقكة 
على العجازم ونيما ععنى العدحم نحو دقيق الععنكىم ودقيكق الكذهنم أو نيمكا ععنكى 
الكككذم ككككدقيق الخلكككقم ودقيكككق الكككنفا. ولكككي هكككواهد لعكككا تقكككدنم جعيعكككًا. ونقكككي  الكككدقيق 

ذا قيسككت دقيككق باا ككانة غلككى غيككرا. نسككاق اانسككان دقيقككة غلككيظ. وي قككا  للهككيب  ال 
 بساق الفي م ولكنما غليظة ني جن  ساق الظبي.

 معنى الرقيق: -2

والرقيق عكا ككان لكر جانبكان عتقكابالنم ودون وخكنم وععكا يوصكف بالرقكة الورقكة 
يف والسككببية التككي والصككحيفة والنسككيل والجلككد والقهككر والرغيككف والبككا  والنعكك  والسكك

تهدَّ بما العرأة هعرها ونحوهكام وبعك  العظكام كعظكم الكتكفم وايصك  نكي السكوان  
(. والرقيكككككق  3أن توصكككككف بالرقكككككة كالحسكككككابم وسكككككيأتي ن ككككك  قكككككو  نيمككككككا  الفقكككككرة 
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ال ككككعيفم وي قككككا  هككككو رقيككككق العظككككم كنايككككة عككككن علككككون السككككنم القترانككككر بال ككككعفم 
نى العدحم نحو رقيق اللسان ورقيق اللفكظم أو وتوصف أهياب بالرقة عجازًا ونيما عع

نيما ععنى الذمم نحو رقيكق الكدينم ورقيكق العقك م وعنكدي هكواهد لعكا ذككرت جعيعكًا. 
لكى غيكرا. نلكوح القبكر وهكو غوخالف الرقيق الوخين. ويوصكف الهكيب بالرقكة بالنسكبة 

نككًام رخككام أو نحككوا غن كككان وخنككر غصككبعًا نمككو رقيككقم ين ايصكك  نيككر أن يكككون وخي
ولكنن نسيل الوو  غن كان وخنر ولكث غصكبع نمكو وخكينم ين ايصك  نيكر أن يككون 

 رقيقًا.

 التداخل بين الدقيق والرقيق: -3

ف هكككيب بالدقكككة بكككين الكككدقيق والرقيكككقم وذلكككل حكككين يوصكككوقكككد يحصككك  تكككداخ  
ويجكوز وصككفر عكع ذلككل بالرقكة. وعككن النصكوت التككي جععكت الصككفتين عكا جككاب نككي 

(  "الككَنَعت  دقككة الهككعر ورقتككر حتككى تككراا كككالزغف". والعككراد 2/272تمككذي  الل ككة  
( عكن صكفة اللسكان 3/276بمذا الرقة ال عف. وعا جكاب نكي "الحكاوي نكي الطك "  

بالرقككة والدقككة. والعككراد بمككذا الرقككة نقككي  الككوخنم وعككن هككأنما تسككمي  الكككالمم ولرقككة 
نكي سكياق الككالم  اللسان ععنى عجازي هو لين الكالم وخلوصر عن الجفكوة. والنظكر

سككان لععككين علككى التوبككت عككن ععنككى صككفة اللسككان. وقككد أحسككن التعييككز بككين دقككة ال
ورقتككر ايسككتاذ عبدالسككالم عحعككد هككارون نككي تحقيقككر البيككان والتبيككين غذ أخككذ بككك "أرقن" 

 سعاعي  بن جعفر عكن أرقن النكاا لسكاناً غ(  "وكان 7/333بالراب ني قو  الجاحظ  
ورة نكككي نسكككختي " " و"هكككك" دون أدق بالكككدا  التكككي نكككي سككككانر وأحسكككنمم بيانكككًا" العكككذك

النسخ. على أنر ي قا  "دق عظعي" و"رقن عظعكي" كنايكة عكن الكبكر. وقكد نكر  نصكًا 
يوصككف نيككر العظككم بالدقككةم وتككر  الكنت نفسككر نككي كتككا   خككر يوصككف نيككر نكي كتككا  

كا عن نككًا عكن ا خككرم وا  أن يكونككا عككن  العظكم بالرقككة. وذلكل غعككا أن يككون أحككد اللفظكين عحرن
روايتكككين عختلفتكككين. ويجكككوز نكككي ايعكككم ايغلككك  ايخكككذ بكككأي واحكككد عنمعكككا ين ععناهعكككا 



 761 

واحد. وعن هاب التوبت عن ذلل نليبحث عن عراجع ععتعدة. نعن ذلل قكو  الربيكع بكن 
 ( 7/713 بع الفزاري  أعالي السيد العرت ى 

 كاببكككككككككأنى قكككككككككد كبككككككككككرت ودق عظعككككككككككي          نككككككككككال ته لكككككككككككم عككككككككككني النسككككككككك
 

( ونيكر "رق" 323نوردت نيكر "دق" بالكدا . والبيكت نكي ايخبكار العونقيكات  ت
(. وكويككرًا عككا يسككتعع  نككي السككوان  3بككالراب. وسككيجيب ن كك  قككو  نككي ذلككل  الفقككرة 

ال لكيظ نقي كًا بكداًل عكن الوخكين. وذلكل ععكروف نكي كتك  الطك  نكي وصكفمم الخلككط 
(  "وعكن سكرعة النفكث 1/711الطك   والبو  والدم والنفكث والعكدنةم نفكي الحكاوي نكي 

(  "عكككن جكككودة العكككدنة ببيا كككما وتوسكككطما نكككي 73/33وبطنكككر ورقتكككر وغلظكككر". ونيكككر  
عو كعًا واحكدًا  الن عطرند ني هذا الكتا  بأجزانكر االونكي عهكرم غ ال لظ والرقة". وذلل

   "عجككا العككدنة الرقيقككة يخككالف عجسككة(72/771  موهككو قككو  الع لككفم وهككو الككرازي
لككى الوخككين الككذي هككو أصكك  ليكككون نقي ككًا للرقيككقم نعككن رأي غوخينككة". نعككد  العككدنة ال

نحو ذلل نال يظنننن أنر سمو عن الناسخ أو الطابع وأن الصوا  نكي ال لكيظ الوخكين  
لتصصن العقابلة بكالرقيقم وال أن الصكوا  نكي الرقيكق الكدقيق  لتصكصن العقابلكة بكال ليظ. 

ن لم يكن عن النعط العالي. نمذا كالم قديمم وروناا عن الع لفينم  وا 
 إغفال "دقة العظم" في تهذيب اللغة ولسان العرب: -4

( "رقككة العظككم". علككى أنككر 1/213أغفكك  ايزهككري نككي التمككذي  نككي عككادة  دق(  
(  "وي قا   رقنت عظام نالن غذا كبر". وكم نعك  216تقا  عن بعد  ني عادة "رق"  

(. وهكككو نكككي أكوكككر ععجعكككر ينقككك  عكككن بكككن عنظكككور نكككي اللسكككان  عكككادة  رقن نحكككو ذلكككل ا
قكك  عنككر  "ويقككا   رقنككت عظككام تمككذي  الل ككة رأسككًا أو عككن ععجككم نقكك  عنككر. نبعككد أن ن

ذا رقت حالر وق ن عالر. وني حكديث عوعكان نالن غذا كبر" أ اف غلير "وأرقن نالن غ
ر ككي اللككر عنككر  كبككرت سككني ورق عظعككيم أي  ككعفت". عككع أن دقككة العظككم كنايككة 
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ذا تقكدنعت بكر السكنن أصكابت قتكر بكالععنى نفسكر نكرس. ناانسكان غور عن الكبكر أصك م 
لى ال عف. وأنكا عختكار قلكياًل عكن غعظعر قحولة لنقصان الدسم عنرم نيف ي ذلل 

النصوت ععا يخت الدقكة ليككون دلكياًل علكى غغفكا  هكذين الععجعكين الواسكعين عكا 
رقن جلككككدي ودقن كككككان جككككديرًا بالككككذكر. قككككا  قبيصككككة بككككن العخككككارق  "يككككا رسككككو  اللككككرم 

عكد م نكيني قكد ني رسالة للع يرة بن هكعبة  "أعكا ب(. و 7/313عظعي"  الكاع  للعبرد 
(. وقكككككا  الفكككككرزدق  الكككككديوان 3/337كبكككككرت سكككككنيم ودقن عظعكككككي"  تكككككاريخ الطبكككككري 

 صادر(  – 2/272

 ولم أنتبر حتى أحاطت خطينتي        وراني ودقنت للدهكور عظاعكي

 ( 2/37 وقا  علي بن ربيع  العستطرف

 بنين وزالت عن نراهي العقانكد         كبرت ودقن العظم عني وعقني

(م وععاهكككككد التنصككككيت 1/31(م وععجككككم ايدبكككككاب  333وانظككككر "ايوانكككك "  ق/
(. وذلككككل عككككن هككككذين الععجعككككين قككككد يككككوهم عحقككككق كتككككا  عككككا. نلككككو رأ  نككككي 2/23 

أن يظككنأ أن  عخطككوط "دق" العظككم بالككدا م ولككم يجككدها نككي هككذين الععجعككينم لجككاز
ن كان قلي  الخطر.  "دقة" عحرننة عن "رقة"م وهو خطأ وا 

 تحريف في لسان العرب: -5

و  البككن بككرني نككي عككادنة قككهككك 7321نككي "لسككان العككر " عككن طبعككة بككوالق سككنة 
خكككالف ال لكككيظم والرقيكككق الكككدقيق "دقكككق" هكككذا نصكككر  "الفكككرق بكككين الكككدقيق والرقيكككق أنن 

يككق وحسككاب وخككينم وال يقككا  نيككر حسككاب دقيككق. خككالف الوخككين. ولمككذا يقككا  حسككاب رق
وي قككا  سككيف دقيككق الع ككر م ورعككص دقيككقم كعككا تقككو  رعككص غلككيظ وغصككن غلككيظم 

لكدا  بن بري "سيف دقيق الع ر " باب  دقيق وحب  غليظ". قلت  عبارة اوكذلل ح
نعكا يوصك ف ع كر  السكيف بالرقكةم ين السكيف ي قطكع عكن ني النت نيمكا نظكر. وا 

ليحيكككل نكككي ال كككريبةم والعبكككارة عوبتكككة ككككذلل نكككي  ع كككربري رقكككق  صكككفيحة ععدنيكككة وكككم
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وأنكا أجك ن ابككنن بكرني عككن  –طبعكات لسكان العككر  ايَخكرم وكلمكا أعقبككت طبعكة بككوالق 
أن يعوككر عوكك  هككذا العوككرة. وظنككي أنمككا تحريككف عككن الناسككخ أو الطككابعم ونككي سككياق 

ناب ككككة القككككو  بعكككك  الداللككككة علككككى التحريككككف. ويهككككمد برقككككة ع ككككر  السككككيف قككككو  ال
  (2/267الذبياني  عوسوعة الهعر العربي 

 نمم يتساقكون العنينكة بينمكم         بأيديمكم بي  رقكاق الع ار ِ 

 ( 7/261وقو  أبي الميذام العرني  أعالي القالي 

 سأبكيل بالبي  الرقكاق  وبالقنكا        نينن بما عا ي درل العاجكد الوترا

 ( 3/237ريد وقو  ودنال العازني  العقد الف

الون ني الروس خطوهم         بك  رقيكق الهفرتكين يعانكي  عقاديم وصن

 ( 3/716وقو  ععرو بن برناقة  أعالي السيد العرت ى 

 وت ر  بالبي  الرقاق الجعاجم           نال صلص حتى تقدس الخي  بالقنكا

 ( 363وقو  حسان بن وابت  الديوان ت

 عن ظبكات العمنكدات الرقكاق          أو ليا اللسكان عنكي أع كى

 ( 33وقو  عاعر بن الطفي   الديوان ت

 وأبيَ  يخطف الَقَصرات ع ٍ           رقيكق الحكدن زينكر غعككود  

بيكككروت(م و خكككر للراعكككي النعيكككري نكككي  2/722وانظكككر قكككواًل لجريكككر نكككي ديوانكككر  
اجم  قوا  العولدين قو  كهكر عن أتص. نايبرت(. وععا يستأنا ب -733ديوانر  ت

(. وقكو  العتنبكي  "نمكو كالعكاب نكي 363"عن َطيات العمنذات الرقكاِق"  الكديوان ت 
را  "وسككككيوف رقككككاق النككككواحي" (. وقككككو  ابككككن نككككا2/637الهككككفار الرقككككاِق"  الككككديوان 

(. وقو  الراغ  ايصكفماني  "وعنكر النواحك  للسكيوف أي 222ايلفاظ ت  ر عتخين 
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(م نككين قيكك   لعكك ن ابككن بككرني 336ات"  ععجككم عفككردات ألفككاظ القككر ن تالرقككاق الظبكك
لككى السككيف عككن جمككة حككدنا علككى نحككو يجعلككر يبككدو كخككيط دقيككق. قلككت   غأراد النظككر 

 نظر كمذا يندر وقوعرم وال عو ع لر ني نت كالعر.
 تحريف في أدب الكتاب: -6

هككك 7337ة ونككي "أد  الكتنككا " للصككولي العطبككوس بالعطبعككة السككلفية بعصككر سككن
عكة عحعكود هكككري بتحقيكق الهكيخ العالعكة عحعكد بمجكة ايوكري وعراجعكة هكيخر العالن 

ذا اعتككدلت أقسككاعرم وطالككت   الكتككا  نككي صككفة الخككطن الجينككد  "غايلوسككيم قككا  بعكك
نكككة عكككن "دقيقكككة" ةوجليلككك ... وتناسككك  رقيقكككة ألفكككر والعكككر ". قلكككت  "رقيقكككة" بكككالرناب عحرن

  نفسككككر االرقككككة. يهككككمد لكككذلل عككككا جككككاب نككككي الكتككككبالكككدا . والخككككط يوصككككف بالدقككككة ال 
 ( 63لبع مم  ت

 ليكر ِلْم تجنبكت الجليكال؟غيقو  وقكد كتبكت  دقيكق خكط        

ي كرن بكالعين "... االنكبكا  علككى  ( أنن ععكا2/231الحكاوي نكي الطك "  ونكي "
ن جاز أن يفوت ذلل على العالعة ايوريم وقد حقق الكتا   قرابة الخط الدقيق". وا 
ني أيام الحداوةم نال يفوت علكى هكيخر العالعكة ايلوسكي. وذلكل ي وقكع نكي ظنكي أن 

ن كان غير عذكور ني عو ع تصحيص ال لط ني  خر الكتا .  ال لط عطبعيم وا 
 تحريف في ديوان النابغة الشيباني: -7

وس بككككدار الكتكككك  العصككككرية قككككا  الناب ككككة بككككونككككي ديككككوان الناب ككككة الهككككيباني العط
 يسد ( ني صفة ا31 ت

 ككأنن أخككا تواليكر ععككود          رقيق الخصر رح  الجوف  هْين

ورقيق ني البيت تحريف دقيقم ينن الخصر ععا يوصف بالدقةم وهو جزب عن 
 ( 313جسم نير طو  واستدارة. قا  عرقأش ايكبر  ديوان العف ليات ت
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عنى   الَعَزالفِ دقاق الخصكور لم تعفنر قرونمكا       لهجو ولم يح رن ح 

 ( 727وقا  ابن عقب   كتا  الصناعتين ت

 وقد ق دن عنما الخصر حتى وهاحما        يجو  وقكد عمن الخالخي  والق لبا

 ( 332وقا  ععر بن أبي ربيعة  وعار القلو  ت

 ر دقكاق عععكن  لالنتصكاف         ...بخصور تحكي خصور الزنابيك

تحريككف "هععكككن  –ن يكككدي ديوانككر ولككيا بككي –وربعككا كككان "عععككن لالنتصكككاف" 
كر  الكدقيق  باالنقصاف". وقا  ابكن نكارا نكي عجعك  الل كة  عكادة  خصكر(  "العخصَّ

 الخصر".
 تحريف في كتاب الحيوان: -8

( قكو  الجككاحظ  "نكفكال بككالخعو  دقككة 7/333وجكاب نككي أصكو  كتككا  الحيككوان   -أ
ذف "دقة" بالدا  وأوبت ول عًا وقلة ونذالة"م ولكن ايستاذ عبدالسالم عحعد هارون ح

عكانمككا "رقككة" بككالراب. وقككا   "نككي ايصكك   دقككة" هكككذا. وهككو سككمو عنككرم نمككذا عو ككع 
الدقككة بالككدا م واسككتععا  اللكك م والدقككة ععككًا كويككر نككي العربيككة. كقككو  النجاهككي  البيككان 

 ( 3/31والتبيين 

 ذا اللر عاد  أه  لك م ودقكة       نعاد  بني العجالن رهَط بن عقب ِ غ

 ( 771وقو  حصين بن الحعام  ديوان العف ليات ت

 جز  اللر  عنا عبد ععرو عالعًة       وع دوان سمكم عكا أدقن وأيعكا

 ( 326وقو  حسان بن وابت  الديوان ت

 بنو عمن دار الذ  ل عًا  ودقكة         وأحالم تيٍا يعنكم الدار أسقكعِ 

 ( 7/323وقو  الفرزدق  الديوان 
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 لى اللكر راجكع  غلناعكًا أدقكة          بأحسابنا؟ غني  أتعد  أحسابكاً 

 ( 7/32 وقو  بع مم  االقت اِ  ق

 نأيمعككا أدقن وأيم؟ سراتمم         أوا  خالي أبو أنا وخا  

وهككككاب أبككككو نككككواا أن يقككككرن الدقككككة بالبخكككك  بككككداًل عككككن اللكككك م نقككككا   البيككككان والتبيككككين 
3/333 ) 

 ذا زادا الرحعن نكي الكرزقِ غ       أر  جعفرًا يزداد بخاًل ودقة   

( نكككي نعكككت كلككك  الصكككيد  "ويككككون رزيكككن 2/31نكككي كتكككا  الحيكككوان   وأي كككاً  - 
نكككًا عكككن  العحكككزم رقيكككق الوسكككط". وال أجكككد ععنكككى وا كككحًا لرقيكككق الوسكككطم وأجكككدا عحرن

  واسككتدارةم واتسككاس الصككدر ينخككرط "دقيككق" الوسككط. نوسككط الكلكك  جككزب ععككا نيككر طككو 
طكككن خعكككيتم ويلكككي الكككبطن الخصكككر. ونحكككو هكككذا االنخكككراط لكككى وسكككط دقيكككقم أي بغ

 الفقككرة  ععككروف نككي كككال  الصككيد. وتقككدنم نككي دقككة الخصككر عككا يزيككد ايعككر و ككوحاً 
1.) 

ككان الطبعككة ايولككى عككن كتككا  الحيككوان. ولككم أعوككر علككى  وتنبيمككاي هككذان يخصن
تك  التابعة لجاععة لنكدنم وال نكي خزانكة الك SOASالطبعة الوانية ني خزانة الكت  

عكككًا لعكككن ككككان لديكككر قكككق تالنكككى ذلكككل نيكككرم ككككان تنبيمكككي نانالبريطانيككةم نكككين ككككان العح
 الطبعة ايولى دون غيرها.

 تحريف في البيان والتبيين: -9

ق ى لر ك( قو  للجاحظ ني عدح سم  بن هارون  ال ي  7/11وني البيان والتبيين   -أ
العذه  قب  االعتحكان". قلكت   بالحكعة قب  الخبرةم وبرقة الذهن قب  العخاطبةم وبدقة

( نكي جعفكر البرعككي 1/211"رقة" ني رقة عحرننة عن "دقة"م جاب نكي تكاريخ الطبكري  
ن 3/737"وكان عكن أدق الخلكق ذهنكًام وأصكحمم نككرًا". ونكي ااعتكاس والع انسكة   (  "وا 
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ن بلغ ال اية ني دقكة الكذهنم وحسكن البيكانم وبالغكة اللفكظ". وكم غنن الفككر وهكو أي كًا عك
(  21بككا  الككذهن يوصككف بالدقككة للعككدحم كقككو  الجككواليقي نككي هككرح أد  الكتككا   ت

ن ي"يريد الدقيق الفكر عن الناا الذي ي وت على الععاني". أعا رقكة الكذهنم بكالرابم نك
و جد لما نت دلنت على الذمم لكذلل اسكتععلت رقكة العقك  للكذمم والعقك  عكن بكا  الكذهن 

(  "السككخف  رقككة العقكك ". 1/713كعككا نككي التمككذي   والفكككر العككذكورينم كقككو  الليككثم 
نين قلَت  كيف ترد "بدقة" ني نتن الجاحظ العذكور ني عبكارتين عتصكلتين. نكي قولكر 

لى تنعيق بعا نع  ذلل الجاحظ حين ال يقصد غ"برقة الذهن" و"بدقة العذه "؟. قلت  ر 
(  "أويكر 3/712د"  لى قولر ني كتا  الحيوان وقد أعاد استععا  "عنأال تر  غكالعر. 

عند عوالام عظيم العنزلة عندا". ولو هاب تنعيق كالعكر لجكاز أن يقكو   عظكيم العنزلكة 
(  "وهكو عسكلم لكذللم 3/233لدير. ونظير ذلل غعادتر "بر" ني قولر ني الكتا  نفسر  

وقانع برم وقلي  االكتراث بر". ولو كان أعكاد النظكر نيكر لجكاز أن يقكو   االكتكراث لكر. 
(  "نجعكككع 3/237ي كككًا غعادتكككر "العجيبكككة" نكككي الكتكككا  عينكككرم نكككي قولكككر نكككي الكككديل  وأ

 الععرنة العجيبةم والرعاية العجيبة"م ولم يق   الرعاية ال ريبة.

 ( 7/31وللعحقق سمو ني البيان والتبيين. نقو  سلعة بن عياش   - 

 ذ جكاب جععمم       نراريل يلقكى بينمنن سويكقكأنن بني رأالن غ

ب ني تفسيرا  "نقا  ذلل لدقة أصواتمم وعجلة كالعمم". وقا  عحقق الكتا  جا
غنر أخذ بك"دقة" العذكورة ني نسختي " " و"هك" دون "رقة" التي ني سانر النسخ ينما 
تحريف. قلت  "رقكة" صكحيحة وال تحريكف نيمكا. علكى أن "دقكة" التكي أخكذ بمكا أي كًا 

  بتحريفمككا أصككص عنمككا. وذلككل لككداللتما صككحيحة. وظننككي أن "رقككة" التككي أهعلمككا وقككا
علككى ال ككعف الككذي هككو عككن صككفة تلككل الفككراريل التككي ت طعككم السككويقم لقككر  عمككدها 

" حكين نقيسكر بصكوت غلكيظ كصكوت بالتفقيا. ننحن نقو  لصوِت العصكفور "دقيكق
ذا أِذي بهيبم نوهنت قوترم و عف صوترم كان وصف ال را م ولكنن العصفور غ

وصفر بالدقة وكذلل يقا  ني صوت نرخر حين يكون قريك   صوتر بالرقة أولى عن
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عمد بالتفقيام نلي قا هكذا بأصكوات تلكل الفكراريلم واسكتععا  الدقكة والرقكة همنكا عكن 
 (.3التداخ  الذي يكون بين هذين اللفظينم وع ى القو  نير  الفقرة 

 سهو للعالمة الميمني في "خزانة األدب": -11
 هككك7331عككن طبككع العطبعككة السككلفية بعصككر سككنة  (م7/273نككي "خزانككة ايد "  

 وبتحقيق العالعين الجليلين أحعد تيعور باها وعبدالعزيز العيعني ورد للنجاهي 

 بن عقب ِ  عكٍة       نجاز  بني العجالن رهطذا اللر جاز  أه  ل م بذغ

وقا  ايستاذ العيعنكي نكي "بذعكة"  وحفظكي علكى غيكر عكا و كع  ورقكة". قلكت   
ة" تحريككف "ودقككة". وعككن ععككاني الدقككة الحقككارة أو الخساسككةم وهككذا الععنككى قولككر "ورقكك

يهاك  لفظ ل م الذي عع دقة. وتقدم ذكر البيت على وجر الصحة عنقواًل عن البيكان 
 (.1( وععر هواهد على اجتعاس دقة ول م  الفقرة 3/31والتبيين  

 سهو لمؤلف "جمهرة رسائل العرب": -11

م وهككككو 7131( العطبككككوس بعصككككر سككككنة 3/763  نككككي "جعمككككرة رسككككان  العككككر "
لكى أبكي ني كتا  بعث بر أبو علي البصير غ تأليف ايستاذ أحعد زكي صفوةم جاب

(  "أعكككا بعكككد م نينكككل 73/371العينكككابم وهكككو عنقكككو  عكككن اختيكككار العنظكككوم والعنوكككور  
الرجككك  الككككدقيق حسكككبرم الككككرديب عذهبكككرم الككككدنيب عكسكككبرم الخسككككيا عطلبكككر". وقككككا  

ي "الدقيق" حسبر  "وربعا كان الرقيق". وذلل سمو عنرم نالعراد بك "الرقيق" الع لفان ن
تكككرم وهكككي  الكككرديبم والكككدنيبم بعقأنكككي الكككنت "الحقيكككر" وهكككو يوانكككق العيكككو  التكككي 

 والخسيا. وتقدََّم قو  للفرزدق يصف نير بحس  بالرقةم وهو 

 جكككككككككككع  لكككككككككى اللكككككككككر راغنككككككككككي غأتعكككككككككد  أحسابككككككككككًا لناعكككككككككككًا أدقككككككككككة       بأحسكككككككككابنا؟ 
 

 تحريف في "العقد الفريد": -12
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وايسكككتاذ أحعكككد  (م وهكككو بتحقيكككق ايسكككتاذ أحعكككد أعكككين3/31ونكككي العقكككد الفريكككد   -أ
 براهيم ايبياريم ورد قو  الهاعر الزينم وايستاذ غ

 أبككككككككككككككككككقت رياستككككككككككككككككككر يسرتكككككككككككككككككككر       لككككككككككككككككك م الفككككككككككككككككككروس ورقككككككككككككككككككة ايصكككككككككككككككككك ِ 
نككة عككن "دقككة" بالككدا م و "رقككة" بككالرابم وععناهككا ال ككعف ليسككت بهككيب. وأجككد ها عحرن

أي خساسةم ي نا بذلل "ل م" الفروس قبلما. واجتعاس الل م والدقة كوير نكي العربيكةم 
 أ(.-1وتقدعت أعولة لر  الفقرة 

لككى جعفككر بككن يحيككى  ( أن عحعككد بككن الليككث كتكك  غ3/713د  وأي ككًا نككي العقكك - 
بككين الرقككة وال لككظ". و"رقيقككًا"  عككا م"أعككا بعككد م نلككيكن قلعككل بحرينككًام ال سككعينًا وال رقيقككاً 

نككة عككن الدقككةم نككالقلم ععككا لككر طككو  واسككتدارام نمككو "عحككرف عككن "دقيقككاً  . والرقككة عحرن
(م ونككي الككنت اسككتعع  السككعين نككالِ َلظ وهعككا نقككي  الككدقيق 7يوصككف بالدقككة الفقككرة 

بكككراهيم بكككن العبكككاا الصكككولي ل كككالم ككككان ( قكككا  غ33لدقكككةم ونكككي أد  الكتكككا   توا
 ر  "ليكن قلعل صلبًا بين الدقة وال لظ".يكت  بين يدي

 ( للنجاشي:5/318وأيضًا في العقد ) -ج

 بككككن عقبكككك ِ  ورقككككة       نعككككاد  بنككككي العجككككالن رهككككطذا اللككككر عككككاد  أهكككك  لكككك م غ
وع كككى هكككذا البيكككت عكككع اخكككتالف يسكككير نكككي بعككك  ألفاظكككر عكككع تعليكككق العالعكككة     

ن دا  ال رقكة بكالرابم وقلكت غبال "(م وبيننت أن الصوا  "دقة73العيعني علير  الفقرة 
 ( على وجر الصحة.3/31البيت ورد ني البيان والتبيين  

 جمع الجواهر في الملح والنوادر":تحريف في " -13

ونكككي "جعكككع الجكككواهر نكككي العلكككص والنكككوادر" للحصكككري القيروانكككيم وهكككو بتحقيكككق 
 (  "وكعكا66(م قا  العتبكي  ت7133ايستاذ علي البجاوي  وعطبوس بعصر سنة 

لكى الجكز "م والرقيكق عحرننكة مز م كذلل ي َع ن الرقيكق نيحتكاإ غي َع ن الجدن نيدخ  ني ال
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الجليك م وهكي عقابلكة نكادرة أحوجكت عن الدقيقم والدقيق يقاب  الجز م والجز  ععناا 
 ليما السجعة.غ

 تحريف في "كليلة ودمنة": -14

عككة التككي عككن الطب 7113ونككي كتككا  كليلككة ودعنككةم وهككو عصككونر ببيككروت سككنة 
الد وايراخككت وهككادرم علككل المنككد" ذ عبككدالوها  عككزامم جككاب نككي بككا  "ابككحققمككا ايسككتا

طكريم قكد مكا العلكل غنكي عكع رقكة هكأنيم و كعف خ( قو  ابالد للعلكل "أي223 ت 
أغلظكككت نكككي القكككو  واجتكككرأت". وأر  أن الوجكككر نكككي "رقكككة" "دقكككة"م أي  ككك لة هكككأني. 

 و د الدقنة أو ال  لة الجاللة.

 وأظنن قانلر عصريًا  7133حفظتر سنة  وعنر قو 

 اللكككككككككككككككككككككككككككككككر جككككككككككككككككككككككككككككك  هأنككككككككككككككككككككككككككككككككر      لككككككككككككككككككككككككككككر الصفككككككككككككككككككككككككككككككات العاليككككككككككككككككككككككككككككككككة
نمككذا هككاهدي لجاللككة الهككأنم وعككن بحككث ن يككر بعيككد أن يظفككر بهككاهد علككى دقككة     

 الهأن.

 تحريف في "رحلة ابن بطوطة": -15

قكو  عنقكو  عكن رحلكة  7173( العطبكوس سكنة 7/761وني عجكاني ايد    -أ
بككن بطوطككة جككاب نيككر "صككنعوا عنككر ق ككبانًا نككي طككو  هككبر ونصككفم بع ككما رقككاقم ا

م وليسكككت الرحلكككة بكككين يكككدي. …"وتبكككاس الرقكككاق…  وبع كككما غكككالظم نتبكككاس ال كككالظ
وعلككى ككك  حككا م الصككوا  "دقككاق" نككي العو ككعينم نالق ككبان ذات طككو  واسككتدارةم 

ن الرقكككاق بععنكككى وال كككالظ ي قابلمكككا الرقكككاق. وكككم غنكككر لكككيا نكككي سكككياق القكككو  عكككا يكككد  أ
 ال عاف.
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د (م عككن رحلككة ابككن بطوطككةم جككاب نككي العككو 713و 712ونككي عجككاني ايد   ت - 
ال أن قهرة دقيقم وأوراقر كأوراق البلكوط". والصكوا  المندي "هجرا يهبر هجر البلوط غ

 (.2 أن ي قا  ني القهر "رقيق" وال وجر لوصفر بالدقة  انظر الفقرة

 ألرسطو: تحريف في "طباع الحيوان" -16

رسككطوم وهككو عصككونر ببيككروت عككن طبعككة الكويككت يونككي كتككا  طبككاس الحيككوان  -أ
بتحقيككككككق الككككككدكتور عبككككككدالرحعن بككككككدويم جكككككككاب نككككككي حجككككككا  الصكككككككدر  7111لسككككككنة 
(  "وهككككو الحككككق باي ككككالس والجنبككككين والفقككككار. ونككككي أوسككككطر أجككككزاب دقيقككككة 31 ت

ق الككالم يقت كي أن خلقتما عن صفاق". وأر  أن "دقيقكة" تحريكف "رقيقكة"م ين سكيا
توصف أجزاب الصفاقم وهو كالنسيلم بالرقة. ويجوز أن توصف أجزاب عن النسيل 

الدقكةم ككأن تككون نكتكًا دقيقكة أو نحكو بأو عا يهبمرم كالصفاق العذكور نكي الكنتم 
صكف الصكفاق علكى الصكوا م أعنكي بالرقكةم لم وليا ذلل بالعراد ني النت. وو  ذل

(. جاب نير  "ونيعا يلي ناحيكة الحجكا  عنمكا 737ني عو ع  خر عن الكتا   ت
 نخلقتر عن صفاق رقيق جدًا".

( جاب ني ايسد "وني بعك  عظاعكر الرقيقكة عكخ 733 ت وني الكتا  عينر - 
يسكككير". والرقيقكككة تحريكككف الدقيقكككة. ين العظكككام ال عكككخ نيمكككام نمكككي كالصكككحيفةم بكككال 

العظكام التكي توصكف نعا يكون ذلل ني بعك  ا  جوفم كعظم الكتف وكاي الس. و 
 بالدقة التي هي بخالف ال لظم وهي تهبر اينابي .

 تحريف في "محاضرات األدباء": -17

 2 ط 7113وني كتا  "هعر دعب  بن علي الخزاعي" العطبوس بدعهكق سكنة 
( نقكك  الع لكككف الككدكتور عبكككدالكريم ايهككتر نكككي الحاهككية عنوانكككًا عككن كتكككا  713ت

و "عظككم العخلخكك  ورقككة الخصككر". ولككيا بككين (م وهكك2/713"عحا ككرات ايدبككاب"  
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يدين عحا رات ايدباب. والصوا  على ك  حا  "ودقكة الخصكر" بالكدا  عكن "دقكة". 
 (.1وتقدم قو  عبسوط ني دقة الخصر  الفقرة 

 تحريف في الحاوي في الطب": -18

  7163( العطبكككوس بحيكككدر  بكككاد سكككنة 1/11ونكككي كتكككا  "الحكككاوي نكككي الطككك   
 ال يقة الفرإم التي ال تلد"م والصوا  "الدقيقة" الخصر."الرقيقة الخصرم 

 تحريف في "اإلمتاع واالنتفاع": -19

وني كتا  "ااعتاس واالنتفاس بعسألة سعاس السكعاس" لعحعكد بكن الكدرناإ السكبتي 
(  "والعككر  تسككعى الرقيككق عككن أوتككارا الزيككرم والوككاني 33جككاب نككي أوتككار العككود  ت

الدقيق"م ين الوتر ععا نير طو  واستدارام ويجكوز أن وأر  أن الوجر "…".  العونى
ي قككا   الزيككر وتككر دقيككق وصككوتر رقيككقم ين أرقن أوتككار العككود صككوتًا الزيككرم وي لككظ 

وتار و خرها نهينًا ني البم والَبمُّ رابع ايالصوت هينًا ني العونىم نهينًا ني الَعْوَلثم 
"سكككعع بعككك  العكككر  صكككوت  ( 7/233وأغلظمكككا صكككوتًا. رو  القكككالي نكككي أعاليكككر  

يريككد   –ن ا ني أهكك  حسككنًام ولكككن اقطككع هككذا ايبككصن نككيالعككود نقيكك  لككر  عككا تسككعع؟ قككا 
م". وذلككل ل لككظ صككوترم ونككي القككاعوا نككي الزيككر "الككدقيق عككن ايوتككار وأحككدنها"م الككب

وعحقق كتا  ااعتاس هو الدكتور عحعد بن هقرون ايستاذ بجاععة عحعد الخاعا 
كككر لعو ككع الطبككع وال سككنتر. ونيككر عككا يككد ن علككى أنككر ط بككع ب َعيككد ولككيا نككي الكتككا  ذ

 . وني الكتا  غلط عطبعي كوير.7113سنة 

 استعمال الدقيق والرقيق مجازًا: -21

كنكككت قكككد كتبكككت أيكككام الطلككك  عقالكككة اسكككتععلت نيمكككا "دقكككة الععنكككى" نكككي تقريظكككي 
قككا  كككالعنكر ِلهككعرم واتفككق أن اطنلككع علككى العقالككة قبكك  نهككرها عككالم ل ككوي جليكك م ن

علين  كيف تستعع  دقة الععنى للتقريظ وهي ل دا؟ ن ينرت اللفظة  خذًا بقولكرم وكم 
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و ككككص لككككي أنككككر كككككان واهعككككًام وأنككككر ربعككككا كككككان قككككد قككككاا دقككككة الععنككككى علككككى بعكككك  
االستععاالت العجازينة العراد بمكا الكذم كدقكة الخلكق عكع أن القيكاا نكي هكذا العو كع 

ل العالم الجلي  رحعر اللرم ولم ينهر رأيكر نيعكا قد ي   عن الصوا م وقد توني ذل
نهر عن تصحيص ني الل ةم وأظنر بكدا لكر نيكرم نكيذا علعنكا أن "رقيكق اللسكان" للعكدح 

ذا علعنا أن "دقيكق ا  لم يجز لنا أن نقيا علير "رقيق الدين" ننعدنا للعدحم ينر للذم و 
عككدحم علككى أنن اسككتقراب الخلككق" للككذم لككم يصككصن أن نقككيا عليككر "دقيككق الككذهن" ننعككدا لل

لى االستدال م عن هأنر أن م عع الرغبة ني التفمنمم والعي  غنصوت الدقيق والرقيق
يذلن  عا تعنندم ويحلن  عا تعقندم وِلَوهم ذلل العالم الجلي  ني "دقة الععنى" ووهم غيرا 
ععن ذكرت ني عقالتي هذا ني االستععا  العجازي للدقيق والرقيكقم رأيكت أن أنهكر 

اهنا جريدة بعا اجتعع عندي عن االستععاالت العجازية لماتين اللفظتينم ذاكرًا عكا ه
 غياها بهواهد صحيحة  كان عنما للعدح أو الذم أو غيرهعام وعقينداً 

 الدقـة: -أ

حًا  الفقرة  -7  أ( -72دقة ايص   للذم(  عن قو  الهاعر عصحن

 صكككككككككككككككككك ِ أبككككككككككككككككككقت رياستككككككككككككككككككر يسرتكككككككككككككككككككر       لككككككككككككككككك م الفككككككككككككككككككروس ودقككككككككككككككككككة اي
 

َعير  ديوان العف ليات تدقة اا -2  ( 233نسان  للذم(  قا  وعلبة بن ص 

 عكككككككككارم يجعلككككككككن الفتككككككككى نككككككككي أروعككككككككة      يفككككككككاس وبعكككككككك  الوالككككككككدين  دقيكككككككككق  
 

دقككة الحسكك   للككذم(  تقككدم لمككا بيككت للفككرزدقم وقككو  يبككي علككي البصككير  الفقككرة  -3
77.) 
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لككر عنككر  ايخبككار ر ككي الدقككة الخلككق  للككذم(  عككن خطبككة لعلككي بككن أبككي طالكك   -3
 خالقكم دقاقم وعمدكم هقاقم وعا كم ز عاق".(  "أ767الطوا  ت

( و خككر عكككن 1/211دقككة الككذهن  للعككدح(  تقكككدم لككر هككاهد عككن تكككاريخ الطبككري   -3
  (. -1(  الفقرة 3/737ااعتاس والع انسة  

 (.73دقة الهأن  للذم(  عرن هاهدها عصححًا ني كليلة ودعنة  الفقرة  -6

 أ(.-1 الفقرة  21دقة الفكر  للعدح(  تقدم لما هاهد عن هرح أد  الكات  ت -1

دقكة الفمكم  للعكدح(  قكا  الجكاحظ نكي رسكالة القيكان  "عكذ  اللفكظم دقيكق الفمككمم  -1
 (.17لطيف الحام خفيف الروح"  رسان  الجاحظ ت

 ( 7/33دقة العحتد  للذم(  قا  الفرزدق  البيان والتبيين  -1

 لككككككككككككى  دقككككككككككككة  العحتككككككككككككداللنكككككككككككام       ور دنت غ علكككككككككككت نكككككككككككيسكككككككككككأرعي ولكككككككككككو ج
 

(  "كيكف سكعنيت 313دقة الععنى  للعدح(  قكا  الزعخهكري  نزهكة ايلبكاب ت -73
هكككذا الكتككككا  عكككع نفاسككككتر وغعكككو  ععانيككككر ودقتمكككا بمككككذا االسكككم". وانظككككر بيتككككًا 

 (.6(م وانظر طوق الحعاعة  ت333للعتنبي ني الوساطة  ت

(  "الم نكككا" النسككك  6/311عرابكككي  التمكككذي  اي قكككا  ابكككندقكككة النسككك   للكككذم(   -77
 الدقيق الخسيا".

(  "ويعنكي بكر العتفلسكف 21دقة النظر  للعدح(  ني "هرح أد  الكاتك "  ت -72
 والعنجمن لدقة نظرهعام ولطف نمعمعا".

...  (  "ي قكككا   نكككالن بخيككك 36دقكككة الكككنفا  للكككذم(  نكككي ايلفكككاظ الكتابيكككة  ت -73
 نيب النفا".ودقيق النفام ود
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نكككار جريككر قولككر  733دقككة النقككد  للعككدح(  نككي كتككا  الصككناعتين  ت -73 (  "وا 
 الوني عن كسانمام نقد دقيق". وسياق الكالم كلر يد  على العدح.

ككة  للككذم(  نككي "الصككداقة والصككديق"  ت -73 (  "ينمككم عككن دقككة المعككمم 1دقككة المعن
 وعة العذكورين".ن يكونوا ني حوخساسة النفوام على حا  ال يجوز أ

 الرقـة: -ب

(  "غككزا عنتككرة طينككًا وقككد رقن 762رقككة البصككر   ككعفر(  نككي ديككوان عنتككرة  ت -7
 بصرا..."م وسياق الكالم كلر يد  على العدح.

 رقة الحا   سو ها(  ني اللسان  عادة  رق(  "وأرقن نالنم رقنت حالر". -2

اقكككتم (  "وخالنكككق رقنكككت ور 7/3رقكككة الخلكككق  للعكككدح(  نكككي ععاهكككد التنصكككيت   -3
 وطرانف علت وناقت".

عليككر  "  "... نقككو  حعلككر316ذ  العفتككري ترقككة الككدين  للككذم(  نككي "تبيككين ككك -3
 رقة الدين وقلة الحياب".

اهعا. -3  رقة الهوق  للح (. وععناهعا عتقاربان. وهذن عني نصن

 رقة الصبابة واستععالما ععروف. -6

 رقة العزيعة  للذم(  قا  صفي الدين الحلي  الديوان  ت(  -1

 لعا سعينا نعا رقنت عزانعنا        ععا نروم وال خابت عساعينا      
 

 أ(.-1(  الفقرة 1/713رقة العق   للذم(  ع ى هاهدا عنقواًل عن التمذي    -1

رقكككة الككككالم  للعكككدح( أي لينكككرم نكككي كليلكككة ودعنكككة "نلعكككا نكككر  الجكككرذ عكككن الككككالم  -1
 أجابتر السلحفاة بكالم لطيف رقيق".
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( 7/333  َع كككى هكككاهدها عنقكككواًل عكككن البيكككان والتبيكككين  رقكككة اللسكككان  للعكككدح( -73
 (.3 الفقرة 

(  "وكالعكككر 773رقكككة اللفكككظ  للعكككدح(  نكككي رسكككان  أبكككي حيكككان التوحيكككدي  ت -77
 ... بععان دقيقةم وألفاظ رقيقة". السحر الحال 

نعكا ذككرت عنكر عكا نجكم  والعجاز عن الدقيق والرقيق أكور عن هذا بكوير. وا 
 لي اتفاقًا.

 م:ختـا -21

ن كنككت  قلعككت  هككينًا ا  غن التحريككف بككين الككدقيق والرقيككق طريككق نبككت عليككر عوسككل. و 
واعمككا التبصكككير عنككرم نعسككى أن يككنم  غيككري ليقلككع عنكككر العزيككد. نفككي ذلككل نوانككد ق

د يصكي  عنمكا عكن هكابم ... وهكي نوانك عانة على تحقيكق الكتك بعوا ع الكلمم واا
 61ليكر عكن الكتك  غم وقد بلكغ عكا رجعكت م عجهَّعًام وال أن ي رم ع رعاً دون أن يجهَّ 

. والحعككد SOASوأكورهككا عسكتعار عككن عكتبكة  –عكع عككدن جكزب الكتككا  كتابكًا  –كتابكًا 
 للر على عونر وتونيقر.


