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that, at its best, its pre- Nakba people were not more than a group of 
herders and peasants. 
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Regaining the Space, Regaining the Human 

A Reading in Anwar Hamed's Novel" Jaffa Prepares 
the Morning Coffee" 

Abstract 
The Palestinian narrative was occupied by the overwhelming 

event – the Nakba, and immensely engaged in its harbingers and later 
in its variant consequences. Yet it was for so many years shortsighted, 
unable to revive Palestine, whose entitlements for modernity were 
realized long before World War I, and which witnessed urban 
societies that disappeared in 1948 yet need to be revived in the 
memory. The restoration of the Palestinian memory stands as a 
steering theme in Anwar Hamed's novel Jaffa Prepares the Morning 
Coffee in which he lays the foundation for a rectifying narrative 
going in two paths: one in the direction of the Palestinian narrative, 
and the other in the direction of the narrative of the other, the 
colonizer's. 

The study starts with an introduction of the author and his 
works. Following that it investigates what the title of the novel 
conduces, then the novel’s plan that was revealed by the meta-fiction 
technique Hamed uses. Following this, the study examines the 
diction which carries out this plan from two perspectives. The first is 
the revival of the Palestinian urban society which permeated in Jaffa 
before the Nakba, moving on to related issues regarding the cultural 
criticism which aims at restoring and refining/correcting memory. 
The second represents the position this narrative of revitalizing the 
Palestinian urban society takes, providing a new discourse that 
challenges the discourse of the colonizer which invested much effort 
attempting to convince the world that Palestine has never existed, or  
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 اخلط الثاين: التعلٍن والثقافح والفٌىى

 

 



قراءج يف رواٌح "ٌافا تعد قهىج الصثاح" ألًىر حاهد استعادج ادلكاى، استعادج اإلًساى  د.هىسى خىري 

�

 

 

 



  
 م0101 األول كاًىى -تشرٌي األول/ 013العدد        جملح جموع اللغح العرتٍح األردين       

 

 
 



قراءج يف رواٌح "ٌافا تعد قهىج الصثاح" ألًىر حاهد استعادج ادلكاى، استعادج اإلًساى  د.هىسى خىري 

�



  
 م0101 األول كاًىى -تشرٌي األول/ 013العدد        جملح جموع اللغح العرتٍح األردين       

 

 اجتواعً -اخلط الثالث: التجاور الدٌين والٌىع

 



قراءج يف رواٌح "ٌافا تعد قهىج الصثاح" ألًىر حاهد استعادج ادلكاى، استعادج اإلًساى  د.هىسى خىري 

�



  
 م0101 األول كاًىى -تشرٌي األول/ 013العدد        جملح جموع اللغح العرتٍح األردين       

 

 اخلط الراتع: طقىس واحتفاالخ وطعام

 



قراءج يف رواٌح "ٌافا تعد قهىج الصثاح" ألًىر حاهد استعادج ادلكاى، استعادج اإلًساى  د.هىسى خىري 

�

 



  
 م0101 األول كاًىى -تشرٌي األول/ 013العدد        جملح جموع اللغح العرتٍح األردين       

 

 اخلط أو اخلٍط الٌاظن: إطالق ادلدٌٌح ادلقٍدج

 



قراءج يف رواٌح "ٌافا تعد قهىج الصثاح" ألًىر حاهد استعادج ادلكاى، استعادج اإلًساى  د.هىسى خىري 

�

 



  
 م0101 األول كاًىى -تشرٌي األول/ 013العدد        جملح جموع اللغح العرتٍح األردين       

 
 خامتح



قراءج يف رواٌح "ٌافا تعد قهىج الصثاح" ألًىر حاهد استعادج ادلكاى، استعادج اإلًساى  د.هىسى خىري 

�



  
 م0101 األول كاًىى -تشرٌي األول/ 013العدد        جملح جموع اللغح العرتٍح األردين       

 
 ادلصادر وادلراجع

 



قراءج يف رواٌح "ٌافا تعد قهىج الصثاح" ألًىر حاهد استعادج ادلكاى، استعادج اإلًساى  د.هىسى خىري 

�



  
 م0101 األول كاًىى -تشرٌي األول/ 013العدد        جملح جموع اللغح العرتٍح األردين       

 



قراءج يف رواٌح "ٌافا تعد قهىج الصثاح" ألًىر حاهد استعادج ادلكاى، استعادج اإلًساى  د.هىسى خىري 

�

32- Benda, Julian. The Treason of the Intellectual, trans. 

Richard Aldington. New York: Norton, 1969. p. 43. 

www.alkalimah.net



  
 م0101 األول كاًىى -تشرٌي األول/ 013العدد        جملح جموع اللغح العرتٍح األردين       

 

www.m.hewar.org. 

www.arabicfiction.org.



ألنور حامد" يافا تعد قهوة الصباح"قراءة في رواية  استعادة المكان، استعادة اإلنسان  موسى خوري.د 

�

15 
 

34- al-Ṭā`ī, Maʿn, “al-Marwiyyāt al-Kubra wa Jamāliyyāt 
Tazyīf al-Wāqiʿ fi al-Thaqāfa al-kulunyāliyyah”, (in 
Arabic), Mawqiʿ al-Ḥiwār al-Mutamaddin. (www.hewar.org).  

35- “Yāfa Tuʿiddu Qahwata al-Ṣabāḥ”, al-Ṣafḥa al-
Rasmiyyah li Jā`izat al-Riwāyah al-ʿarabiyyah,  
(www.arabicfiction.org). 

  



  
 م0101 كانون األول -تشرين األول/ 013العدد        مجلة مجمع اللغة العربية األردني     

 

25 
 

26- ʿabbās, `iḥsān, “….. wa Qiṣaṣ `ukhra”, (in Arabic), 
Majallat al-`Ᾱdāb, issue 8, 1960, Beirut.  

27- Kanāʿnah, Sharīf, “al-Thaqāfah al-Shaʿbiyyah wa al-
huwiyyah al-Waṭaniyyah”, (in Arabic), al-Turāth al-
Filisṭīnī Bayna al-Ṭams wa al-`iḥyaa`, ed. Minʿim 
Ḥadād, (Palestine: Markaz `iḥyaa` al-Turāth al-ʿarabi, 
1986), 1st ed.    

   28- --------------------, “al-fulklūr ma Huwa?”, (in Arabic), 
al-Turāth al-Filisṭīnī Bayna al-Ṭams wa al-`iḥyaa`, ed. 
Minʿim Ḥadād, (Palestine: Markaz `iḥyaa` al-Turāth al-
ʿarabi, 1986), 1st ed.    

29-  Kanfāni, Ghassān, `um Saʿd, (in Arabic), (Beirut: 
Mu`assasat al-`abḥāth al-ʿarabiyyah, 2004) 5th ed. 

30-  Miftāḥ, Muḥammad, Dīnāmiyyāt al-Naṣṣ, (in Arabic), 
(Beirut: al-Markaz al-Thaqāfi al-ʿarabi, 1990), 1st ed. 

31-  Yakhluf, Yaḥya, Mā` al-Samā`, (in Arabic), (Amman: 
Dār al-Shurūq, 2008), 1st ed. 

B. English References: 
32-  Benda, Julian. The Treason of the Intellectual, trans. 

Richard Aldington. New York: Norton, 1969. p. 43. 

C. Websites: 
33-  Darrāj, Faysal, “Sulṭat al-Namūdhaj: Qirā`at al-Wāqiʿ iyyah 

al- `ishtirākiyyah fi Zamn `ākhar”, (in Arabic), al-Kalimah: 
Majallah `adabiyyah Fikriyyah Shahriyyah, 2nd  year, issue 
20.  (www.alkalimah.net). 



ألنور حامد" يافا تعد قهوة الصباح"قراءة في رواية  استعادة المكان، استعادة اإلنسان  موسى خوري.د 

�

35 
 

18-  Ḥamdāwī, Jamīl, “al-Simyūṭiqa wa al-ʿanwanah”, (in 
Arabic), Majallat ʿālam al-Fikr, 1997, vol. 25, issue 3, 
al-Majlis al-Waṭanī li al-Thaqāfa wa al-Funūn wa al-
Ᾱdāb, Kuwait.  

19-  al-Ḥūt, Shafīq, Bayna al-Waṭan wa al-Manfa: Min Yāfa 
Bada`a al- Mishwār, (in Arabic), (Ramallah: Markaz 
al-Abḥāth fi Munaẓamat al-Taḥrīr al-Filisṭīniyya, 
2015), 2nd Edition.  

20- Khrīs, `Aḥmad, al-ʿawālim al- Mītāqaṣṣiyyah fi al-
Riwāyah al-ʿarabiyyah, (in Arabic), (Beirut: Dār al-
Fārābi, 2001),1st ed..            

21-  Khaḍir, Sāmiḥ, al-Mawta la Yantaḥirūn, (in Arabic), 
(Amman: al-Ahliyyah li al- Nashr wa al-Tawzīʿ, 2016), 
1st ed. 

22- Darrāj, Fayṣal, al-Dhākirah al-Qawmiyyah fi al-
Riwāyah al-ʿarabiyyah Min Zaman al-Nahḍah `ila 
Zaman al-Suqūṭ, (in Arabic), (Beirut: Markaz Dirāsāt 
al-Wiḥdah al-ʿarabiyyah, 2008), 1st ed. 

23-  Darwīsh, Maḥmūd, `athar al-Farāshah, (in Arabic), 
(Beirut: Riyāḍ al-Rayyis li al-Kutub wa al-Nashr, 
2008), 1st ed..  

24-  Said, Edward, al-Muthaqqaf wa al-Sulṭah, (in Arabic), 
trans, Muḥammad al-ʿanānī, (Cairo: Ru`yah li al-Nashr 
wa al-Tawzīʿ, 2006). 1st ed. 

25-  Ṣāliḥ, Fakhrī, “Filisṭīn fi Marāya `ukhra: `aṣwāt Jadīdah 
fi al-Riwāyah wa al-Qiṣṣah fi Filisṭīn”, (in Arabic), 
Majallat al-Dirāsāt al-Filisṭīniyyah, issue 96, 2013, 
Ramallah, Palestine.  



  
 م0101 كانون األول -تشرين األول/ 013العدد        مجلة مجمع اللغة العربية األردني     

 

45 
 

9-   Genette, Gerard, Khiṭāb al-Ḥikāyah, (in Arabic), trans. 
Muḥammad Muʿtaṣim, (Cairo: al-Mashrūʿ al-Qawmī li 
al-Tarjamah, 2000).  

10-  Ḥāmid, Anwar, Jusūr wa Shurūkh wa Tuyūr la 
Tuḥalliq, (in Arabic), (Beirut: al-Mu`ssasah al-
ʿarabiyyah li al- Dirāsāt wa al- Nashr, 2010), 1st. ed.. 

11- -----------------, Jinīn 2002, (in Arabic), (Beirut: al-
Mu`ssasah al-ʿarabiyyah li al- Dirāsāt wa al- Nashr, 
2014), 1st ed..  

12-  -----------------, Ḥijārat al-Alam, (in Arabic), (Ramallah: 
Markaz Ugarit li al-Nashr wa al- Tarjamah, 2005), 1st 
ed.. 

13-  -----------------, Shahrazād Taqṭifu al-Zaʿṭar fi ʿanabta, 
(in Arabic), (Beirut: al-Mu`ssasah al-ʿarabiyyah li al- 
Dirāsāt wa al- Nashr, 2008), 1st ed.. 

14   ----------------, wa al- Tiih wa al-Zaytūn, (in Arabic), 
(Beirut: al-Mu`ssasah al-ʿarabiyyah li al- Dirāsāt wa al- 
Nashr, 2016), 1st ed.. 

15- -----------------, Yāfa Tuʿiddu qahwata al-Ṣabāḥ, (in 
Arabic), (Beirut: al-Mu`ssasah al-ʿarabiyyah li al- 
Dirāsāt wa al- Nashr, 2016), 1st ed.. 

16-  al-Ḥusaynī, Isḥāq Mūsa, Mudhakarāt Dajājah, (in 
Arabic), (Jerusalem: Manshūrāt al-Fajr, no date). Dār 
al- Maʿārif of Egypt published the 1st ed. in 1942.  

17-  Ḥalīfī, Shuʿayb, “Istrātījiyyāt al-ʿunwān fi al- Riwāyah 
al-ʿarabiyyah: Dirāsah fi al-Naṣṣ al Muwāzi”,(in 
Arabic) Majallat al- Karmil, 1992, issue 45, Cyprus. 



ألنور حامد" يافا تعد قهوة الصباح"قراءة في رواية  استعادة المكان، استعادة اإلنسان  موسى خوري.د 

�

55 
 

A. Arabic References Transliterated: 
1-   al-Idrīsī, Yūsuf, Atabāt al- Naṣṣ fi al- Turāth al-arabī 

wa al-khiṭāb al- Naqdī al- MuāṢir, (in Arabic), (Beirut: 
al-Dār al-arabiyya li al-ulūm wa al-Nashr, 2015). 

2-   Khashba, Drīnī, Asāṭīr al-Ḥub wa al-Jamāl inda al-
Yūnān: Dirāsah wa Nuṣūṣ, vol.1 (in Arabic), (Beirut: 
Dār al-Tanwīr li al-Ṭibāah wa al-Nashr, 1983). 

3-  Ong, Walter, al-Shifāhiyyah wa al-Kitābiyyah, (in 
Arabic), trans. Ḥasan al-Banna izz al- Dīn, (Kuwait: 
Silsilat ālam al- Marifah, 1994).   

4-  Propp, Vladimir, Mūrfulūjyah al-Ḥikāyah al-
Khurāfiyyah, (in Arabic), trans. Abu Bakr `Aḥmad 
Baqādir wa `Aḥmad abdul Raḥīm Naṣr, (Jedda: al-Nādi 
al-Adabī al-Thaqāfī, 1989).  

5-    Baydas, Khalīl, al- Wārith, (in Arabic), (Ramallah: al-
Raqamiyyah li al-Nashr wa al-Tawzīʿ, 2011), Ist ed. 
Originally published in 1920.  

6- ------------------, Masāriḥ al- Adhhān, (in Arabic), (Egypt: 
al-Maṭbaʿah al-ʿaṣriyyah, 1924).  

7-   Pappe, Ilan, al-Taṭhīr al-ʿirqī fi Filisṭīn, (in Arabic), 
trans, `Aḥmad Khalīfah, (Beirut: Mu`assasat al-Dirāsāt 
al-Filisṭīniyyah, 2007).  

8-  Tamārī, Salīm, ʿām al-Jarād: al-Ḥarb al-ʿuẓmah wa 
Maḥw al-Māḍī al-ʿuthmānī min Filisṭīn, (in Arabic), 
(Beirut: Mu`assasat al-Dirāsāt al-Filisṭīniyyah, 2008).    



  
 م0101 األول كاًىى -تشرٌي األول/ 013العدد        جملح جموع اللغح العرتٍح األردين       

 



ًّد عفيفي يطر  املهدي اجلّراح د.عبد، د.خاند بين دويي  يقاربة نساَّية انّتشاكم انّداليّل يف شعر حم

�

د.عبد املهدي اجلّراحد.خاند بين دويي



 و0101 كاَىٌ األول -تشريٍ األول/ 013انعدد        جمهة جمًع انهغة انعربية األردين       

 

Semantic Isotope 
in the Poetry of Mohammed Afifi Matar 

A linguistic Approach 
Abstract 

This research aim to study the semantic variation in the 
models of the poetry of Mohammed Afifi Matar, and to 
present a linguistics approach in order to highlight the range 
of semantic and linguistic functions carried out by the 
phenomenon of semantic isotope. 

In the beginning, the study examined the concept of 
isotope  The study isotope 
analysis affected in the unity of the text coherence and 
cohesion, because it has an active role in the formation of 
successive synthetic and seminal unclei. Then proceeded to 
study the semantics isotope in the models of Matar’s poet. 

The research concluded that the poet had invested the 
technique of semantic isotope in the two processes: 
expressionism and structuralism of the text, all of which 
made the text a coherence and expressive unity. 

Keywords: Semantic Isotope, Poetry, Mohammed Afifi 
Matar, Cohesion, Linguistic Approach. 
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2 .See: Cruse. D. A: Lexical Sematics, Cambridge; Cambridge University Press, 

1986, P. 66. & See: Halliday, M.A.K. & Hasan: Cohesion in English. 
London: Longman, 1976, P. 217. 
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 انّتشاكم انّداليّل يف مناذج يٍ شعر يطر: سيًائّيةثاًَيا: 

1  . See: De Beaugrand, R.A. & W.U.Dressler: Introduction to text Linguistics, 
London, Longman, 1981, p.3 & Donnelly, C: Linguistics for writers. 
Buffalo: Suny Press, 1994, p.1o5. & Schiffrin, D: Approaches to Discourse, 
Oxford: Basil Blackwell. 1994, p. 176.  

2 . See: Hoey, M: Lexical Priming: a New Theory of Words and Language, 
London: Routledge, 2005, p.10. 
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ُّّص: ثاًَيا: ان  تُايي انّداليّل انكّهّي نه

T.A.vandijk)،
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Waels,K: A Dicationary of Stylistic, p. 265. 
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2 .  See: Cruse, D. A: Lexical Semantics, P. 66. 
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Hoey

 ج. استُساخ قيى دالنّية يتراصفة

1. See: Hoey, M: Lexical Priming, P.10. 
2  . See: Nunan, David: Introducing Discourse Analysis, London: Penguin 

English, 1993, P. 211.                                                                      
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2 .See: Scott, Mike & Thompson, Geoff: Patterns of Text. Amsterdam: John 
Benjamins, Rool, 2004, P. 14.                                    

maamri-ilm.yoo7.com. 
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The code in the short story of Jordan: 

 Saud Qabilat model 
 

Abstract 
 

This study seeks (the code in the short story of Jordan: 
Saud Qabilat model) 

 to raise an important issue of literary criticism is the 
case of the symbol, and his ignorance in the Jordanian short 
story, especially in the stories of the story of Saud 
Qabaylat, which is clear, and drowning in the symbol. 

The writer addresses in his stories the issues suffered 
by modern man in Jordan, a severe affinity with the end of 
madness at times, and indulging in hallucinations, and 
surrender to the dreams of nightmares, nightmares and 
other times, which led to the use of the symbol a lot for the 
occasion methods of expression, reference, and clarification. 

Keywords: Symbol, Nightmares, Interpreting, Surrealism.
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 ثاوًيا: سعود قبيالث: حياته وأعماله:

 /----culture.gov.jo/new.
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(Che Guevara
Ernest Hemingway

 وعه إوتاجه األديب:
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 : الرمز يف قصص سعود قبيالث:لًثاثا

 :الرمز باملوروث - أ
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 تختفذذسإلنذذذا نجإلنانذذذعتإلناا ة ذذذ إل  ذذذ ا إل اذذذ إل.إلتحذذر اإلنسانذذذ تإلاذذذتإلتعذذذ   إل ن   ذذذ 
ناتذذذسإلةااذذذ إلناا ذذذسإل(إلا ذذذس)ن ذذت  اإلنااو  اذذذ سإل نانذذذتااناإلةذذذسإلناحةذذذ  إلةذذسإل  ذذذ إل

إل:ةة  إل ا إلننتااناإلناتحديسإل نااو  ا 

إلإل.( )"اآلن أواصل المشي: وبينما هو خارج السجن، قال"إل

نأل ذذ ا إلنا اةةذذ إلناافوذ د سإلناتذذسإلتخ ذاإلاذذتإلخذذ اإل ةذسإل  ذذ ا إلااذىإل اذذ إلااذ إل
نااغةذذ إلةذذسإلنااو  اذذذ إلاذذمإلنذذدهإلناذذذتااتإلاا ذذ ذإلة ذذرنإلناح ذذذ تإلناذذريإل ذذ  ا إل ذذذ ا إل
إلاذذتإلحة تذذىإلنااتةةذذ إلةةحذذ  اإلناخذذا  إلنا ذذ سإلااذذتإل ا ذذ إلاذذىإلراذذ إل عاة ذذ سإل   ةذذ سإلةاذذا 
ةذسإلاعتاذذمإلاوةذدإلةن نذذاإلنانذ ا إلناتذذسإلاإلتنذا إلةذذ ات ةةاإل ناخذا  إلنا ذذ ذإلةاذذ جإل

إل: تإل   ا إل ا إلا جإلنا ا ة سإل نااةاإلنسان اسإلناخ اصناح 

... فييييي البييييير اليييي ث ةرسييييو، سييييان  ميييية سييييي ، والسييييي  ل يييييو بن قييييية" 
 .( )"طاخ، هوى الحصان إلى األرض، وارةفعر شاه ة..طاخ..طاخ..وهس ا

سإل ااذ إلالعصيفور اتإلنااا  إلناتذسإلتاذااإلخ  ا ذ إلةذسإلناو ذ إلاذاإلاذتإلااذ إل
إلةذذسإلاذذاإلاذذتإل  ذذ إلإلالعصييفور اذذ إل.إلالطفييل إل   ذذ (إلت  ُّذذا)ةوذذدإلتاذذااإل ا د إلاذذ  ل

  فاذذذ إلناذذذدإلنانذذذ ا إل(إلت  ُّذذذا)ةفذذذسإل  ذذذ إل(.إلنذذذعت)   ذذذ إل(إل حذذذد )إل   ذذذ (إلعذذذا )
ة ذذ ا إل  د،ذذ سإلةاة،ذذ سإلانذذ اا سإلغةذذاإلناانذذتوا إلناتذذسإلتنذذتاةمإلناتاوذذاإلاةفاذذ سإل  ةااذذ إل
 ذذ ،جسإل نا  ذذ اإلحة اذذ إلتاةذذدسإل ناوذذدا إلن ذذ إلح ذذ ا  إلةذذسإلر ذذتإلنسانذذ تإلة ذذ ا إل

إلناةاذذذذذذذذذاإلةت   ذذذذذذذذذاإلةذذذذذذذذذسإلا ذذذذذذذذذةىإلا اذذذذذذذذذجإل ذذذذذذذذذس ن  إلاذذذذذذذذذ إلانذذذذذذذذذتاا ذإلة اذذذذذذذذذدا إلخذذذذذذذذذا 

                                 
 .11صإلس1991سإلدناإل  اا سإلنا تسإلمشيإلن  دإل ةة جس(إل1)
 . 2صإلسقة نانإلاد اان(إل )
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الشاهد على ذلك، واألكثر من ذلك أنهاا كانات ولومال علاى وهث ارض، ووعاي   عليال  
 :الخنا  في أسئلوها الموكررة عن ذلك

 .( )"عندئٍذ هّزت رأسها، وطارت بينما واصل هو مشيه، وتعّثره" 

رقابة السالةة الواي وّات  وا وي أيًعا ورمز إلى ( جرح) والهصفورة في قصة 
لإلنسااان ب شااكات عاادة، ووهاقباال عنوبااات مونوعااة، وموهااددةو فوجر اال الهصاافورة، 
ووادمي جر ال، ويساوموو هااو باذلك قّهاار قدروال علااى مناوموهاا، والو ل ا  عليهااا 

 :في المجومو الثوري الذي يهيش فيلو العويادض على جرا ها

وهووو لاشنووائ ، ك يفلوور  وو  طوووال سوونيس، وسوونيس بعوود ذشوو   وول يمشوو  " 
شوو  ، وك ي ووي بشوو   هيوور أنووه عنوودما أ وواو  وو  اشنهايوو ، ون وور  شوو  نفسووه 

 .( )"التشف أس جر ه ك يزال ينزف

ورماااز الهصاااافورة إلاااى المااارأة الرفيناااة الاااذي ال يوناساااا  ( و ااادة)وفاااي قصاااة 
وجودها مو وجود السلةةو فبنيات صاوروها فاي  لاب البةات و ادض ذلاك أنال عنادما 

 :الّالب المرموز بل إلى النوة المسيةرة في المجومو ةارت الهصفورة ت 

ذات موور ، ولوواس كئووذاا ب لاياتهووا، مستضنساووا ب تووورها، هامووت اشووودنيا، " 
 .( )"وتلّدرت، وان جبت اششمي؛  طارت اشعصفور 

                                 
 .111ص ،بعد خراب اش ا ل  (1)
 .111ص ،المصدر الساب  (2)

 .21ص ،مش  (1)
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  الغزايلّ وااز عند أيب حامد احلقيقة  

١د.عريب حجازي

)**(  

  ملخصال

من جهة على تجلّيات باب الحقيقة والمجاز  الوقوفَ تحاول هذه الدراسةُ
 وكيف كان ،اللّغة عنـد أبـي حامـد   في مباحث بعد ذلك ه دورانُثبوته ابتداء 

الغزالي ،أصالً من حيثُ كان ه، فباب الحقيقة والمجاز بهذا عنا لغيره، أو فرع
التّركيب يكاد يقابل كلَّ ما يمكن أن يذكر من مباحث اللّغة خال مبحث مـا ال  
يدخله المجاز، وما ال يسمى حقيقة عند بعض العلماء. ومن ذلـك أن مبحـث   

نى الذي تدور فيه داللة المطابقة والتّضمن وااللتزام، مقسوم عالقة اللّفظ بالمع
١(وهو المطابقة والتّضمن ،شطرين، شطر للحقيقة

٢

وهـو   ،، وشطر للمجـاز )
تندرج  الحقيقة أقسامااللتزام، وبهذا التّقسيم تتوزع مباحث اللّغة عند العلماء، ف

مر والنّهي في مبحث المحكم والنّص والمشترك، وتدخل داللتا األ مباحث في:
المتشـابه والظّـاهر    :المشترك. أما المباحث المنضوية تحت المجـاز فهـي  

كثبـوت البـاب، وتكميليـة     ،تأصيلية مباحثَالدراسةُ على  تقوموالمؤول. و
  وأنواع الحقائق. ،كمباحث القرائن والعالقات

  

                                         

  محاضر غير متفرغ في الجامعة األردنية. )*(

تدخل في باب المجاز من باب عالقة الجزء بالكّل، أو العكـس.   -في ظنّي-وداللة التّضمن  .١
  ا بالنّسبة إلى دوران داللة االلتزام.ولكنّها أقل دورانً
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Truth and metaphor of Abu Hamed Al Ghazali 

 
Abstract 

 
This work aspires to investigate the concept of truth and 

metaphor. It starts with confirming its existence, and how it 
affected the language fields in Abu Hamed Al Ghazali, as 
being the origin for others, or it branching from others. The 
concept for truth and metaphor is found almost in all fields of 
language. The relationship between the expression and the 
meaning, where the almutabaqa )المطابقة(, (Altadamun) ()التضمن  
and (aliltizam) )االلتزام(   are embedded, is divided onto two 
parts, namely, the truth, which is the (almutabaqa) )المطابقة( and 
تزام(ـــ)االل and the metaphor, which is the (aliltizam) ,)التضمن( . 
Using this classification, the fields of language are established 
with respect to scientists to the truth: )مباحث المحكم(   (and alnas 
almushtarak) )النص المشترك(, and the indication of مر( )األ 
and )النهي( in mabhath (almushtarak) )مبحث المشترك(. (As 
almutashabih) (المتشابه) , and (الظاهر)   they belong to , )المؤول(
metaphor. This study is based on )مباحث تأصيلية(   such as 
(thobout albab) (ــــبوت البـــث)اب  and (takmeelia)  as ,( ة(ـــــتكميلي
(mabahith alquran) (باحث القرائنـم) , relationships and truth types. 
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  مقدمة

في علم أصول الفقه أساس بنيان الفقه اإلسالمي، ولواله لذهب الفهم لمراد اهللا 
ضبط علماء أصـول الفقـه    وقد، -صلّى اهللا عليه وسلّم–كتابه وسنّة رسوله 

، وفصلوا فيه القوَل بحيث اطمأن النّاس ت بناءهأصوَل الشّريعة بضوابط أحكم
ةمن بعدهم لطرق استنباط األحكام الشّرعي علـم كان أصـول الفقـه    . وبذاك

سـبحانه – التي وصفها اُهللا الشّريعة، لوقوف على مقاصدل السبيَل والمنهاج- 
ــه: ب  حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف ُّقولـ
  . )١(  َّحم جم يل ىل مل خل جمحم هل مل خل

علمـاء، علـى اخـتالف مشـاربِهم     الوقد برز في هذا العلمِ كثرةٌ من 
واتّجاهاتهم، وكان اإلمام الغزالي الفقيه المتكلّم من أكثرِهم شأنًا، ولعلّـه بـذّ   

ينِ اسـتحقّ بهمـا أن يوسـم بحجـة     توقوة عقله الل ،المعرفيةأقرانَه بثروته 
؛ فألهمية علم أصول الفقه، ومكانة اإلمام الغزالي في علوم الشـريعة  اإلسالم

القائمة على فهم دالالت الكتاب والسنّة، ودوران هذه الدالالت على الحقيقـة  
حامـد منهـا    والمجاز، حقّ لطالبِ علمٍ أن يحاوَل اسـتظهار موقـف أبـي   

راسةُ منهجا للنّظـر  واستجالءه؛ لتسهيل متناوله على الباحثين، وقد اقتضت الد
بين الوصف والتّحليل. واقتضت الدراسة كذلك بناء مباحـث تفرعـت مـن    
مبحث ثبوت باب الحقيقة والمجاز، وضبط المصطلح، وعالقة اللفظ بالمعنى، 

يدخله المجـاز ومـا ال يدخلـه،    وموقف أبي حامد من القياس في اللغة، وما 
وأنواع الحقائق: اللُّغوية والعرفية والشّرعية، وتنازع الحقـائق فيمـا بينهـا،    
وتنازعها مع المجاز من جهة أخرى. وداللة العـام والخـاص، والقـرائن،    

  وآخرها مباحث دوران أبواب اللُّغة عند أبي حامد بين الحقيقة والمجاز.
                                         

 . ٢٥-٢٤سورة إبراهيم، اآليتان  .١
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  :ثبوت ااز

 رهوكما يلذلك كان علينا أن  ؛)١(قال: الحكم على الشّيء فرع عن تصو
  ه.مباحث تفصيالت فيوبعدها  ،نشرع من حيث ثبوت الباب

وقد اشتهر القول بإنكار المجاز في اللّغة عن اإلمام ابنِ تيمية، ونقل هو 
، فناقش المجاز وأسـهب  )٢(ذلك عن مجموعة من العلماء في كتاب (اإليمان)

            وكان باعثه على الـرد هـو الـدفاع عـن معنـى اإليمـان عنـد        وفصل،
  ،  )٥(ةـ، والمعتزل)٤(ا للجهمية، خالفً)٣(أهل السنّة، وهو: "اإليمان: قول وعمل"

                                         
، محمـد الخطيـب،   يالشّـربين قاعدة أصولية كثيرة التّوارد عند األصوليين والفقهاء، انظر:  .١

، دار الفكـر، بيـروت،   المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني م)، ١٥٦٩هـ/٩٧٧(
  .٣٦٣، ص٢ج (د.ت).

، ٣، المكتـب اإلسـالمي، ط  اإليمـان م)، ١٣٢٨هـ/٧٢٨ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، (ت .٢
 م.١٩٨٨بيروت، 

٣.  ،١٨٣ص١جاء في "االعتقاد" للبيهقيسمعت سفيان الثّوري يقول: خالفنا المرجئة في ثالث" : :
نحن نقول: اإليمان قول وعمل، وهم يقولون: قول بال عمل، ونحن نقول: يزيد وينقص، وهم 
يقولون: ال يزيد وال ينقص، ونحن نقول: أهل القبلة عندنا مؤمنون، أما عند اهللا، فاهللا أعلـم،  

  وهم يقولون: نحن عند اهللا مؤمنون". 
ق المعتزلة في نفي الصفات األزلية أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة، واف .٤

 وزاد عليهم بأشياء: منها: قوله: ال يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه ألن
ذلك يقضي تشبيها، فنفى كونه حيا عالما ألنُـه ال يوصـف   خالقً ا فاعالًا، وأثبت كونه: قادر

الشّهرسـتاني، محمـد بـن عبـدالكريم،     والخلـق. انظـر:    بشيء من خلقه بالقدرة والفعل
. ٨٦ص١م، ١٩٧٥، بيـروت،  ٢ط ،، دار المعرفـة الملل والنّحـل م)، ١١٥٣هـ/٥٤٨(ت

  ا بـ(الشّهرستاني، الملل والنّحل).وسأشير إليه الحقً
أصحاب واصل بن عطاء، ويسمون أصحاب العدل والتّوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية، وهم  .٥

ا وقالوا: يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره مـن اهللا تعـالى   ة مشتركًجعلوا لفظ القدري
ـ    احترازاً  ا عليـه. انظـر: الشّهرسـتاني، الملـل    من وصمة اللّقب؛ إذ كان الـذّم بـه متّفقً
  . ٤٣ص١والنّحل،
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خالفَ بهما جمهـرةَ  وقد عرض ابن تيمية حجته في جوابين،  .)١(واألشاعرة
ا. فابن تيميةَ يثبـتُ األلفـاظ   ال يتجاوز أن يكون خالفًا لفظي الفهخالعلماء، و

حقيقةً، أم مجـازا،   -على رأي المثبتين-على المعاني المحتملة، سواء أكانت 
فمجمُل رأيه يلخّص في أن هذا كلّه كالم العرب، لم يتجوزوا به، بل ما يفهمه 

بقيد لفظي أو حالي، ولـيس  العربي من معانٍ في سياقات مختلفة للفظ واحد، ف
 حسب رأيه–أحد المعاني بأولى من صاحبه؛ فال يستطيع أحد-   أن يثبـت أن

جماعة من العرب اجتمعوا ليضعوا لفظ كذا علـى المعنـى كـذا، وال أنّهـم     
هـذا  أظـن أن  . و)٢(اجتمعوا لينقلوا لفظًا من معنى إلى غيره، متجوزين بـه 

  نظر، وهو ال يؤثّر في الثّمرة. الرأي وجيه، ومحتاج إلعادة

 ،أن اهللا عز وجّل أنزَل القرآن بلغة العـرب  المجاز لدليل على وقوعوا
إذ وقوعه في القرآن دليٌل على وقوعـه   ؛المجاز في اللّغة ويقتضي ذلك وقوع

في اللّغة ما لم يكن فيه تنفير وسخف يعاب عليه قائله، ولـيس هـذا المـراد    
  .)٣(ألن أكثر الفصاحة إنّما تظهر بالمجاز واالستعارة؛ بالمجاز الواقع

الحقيقة والمجاز بدليل وروده في لغة العـرب،   بابأبو حامد  أثبتَوقد 
                                         

١.    اإلنسان إذا فكّر في خلقتـه مـن أي" :قال األشعري ،أصحاب أبي الحسن، علي بن إسماعيل األشعري
ا أنّه ا بعد طور حتّى وصل إلى كمال الخلقة، وعرف يقينًشيء ابتدأ وكيف دار في أطوار الخلقة طور

ويرقيه من نقص إلى كمال علم بالضرورة أن  بذاته لم يكن ليدبر خلقته، وينقله من درجة إلى درجة، 
له صانعا قادرا عالمر حدوث هذه األفعال المحكمة ا مريدآثار االختيار  لظهورمن طبع ا؛ إذ ال يتصو

في الفطرة وتبين آثار اإلحكام واإلتقان في الخلقة، فله صفات دلّت أفعاله عليها ال يمكن جحدها، وكما 
دلّت األفعال على كونه عالما قادراللة ال يختلـف  ا مريدوجه الد ا دلت على العلم والقدرة واإلرادة ألن

شاهداا وغائب ،٩٤ص١لملل والنّحل، ا". الشّهرستاني.  
  .٨٥-٨٤ص ،اإليمان ،ابن تيميةانظر:  .٢

، دار الكتـب  المعتمد في أصول الفقهم)، ١٠٤٤هـ/٤٣٦البصري، محمد بن علي، (تانظر: ٣ 
  .٢٤ص١ م.١٩٨٣ العلمية، بيروت،
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من  ، وهووكثرته في القرآن، وعرض لمعنى المجاز في اللّغة قبل االصطالح
 نطبقعالمشترك اللّفظي الم   صادقة وأخرى باطلة، وأشـار إلـى أن لى داللة

داللته الباطلة قد تكون هي التي حملت بعضهم على إنكار وقوعه فـي لغـة   
العرب، وخاصة في كالم رب العالمين، وبطالنها آت مـن جـواز تكـذيب    
المتكلّم، فلو قيل: كلّمتُ القمر وكلّمني، لجاز أن يقال: هـذا كـذب ال يجـوز    

  .)١(وقوعه عقالً

الحقيقـة والمجـاز، فـالقرآن    فقال أبو حامد: "ألفاظ العرب تشتمل على 
  .)٢(يشتمل على المجاز، خالفًا لبعضهم"

ى الباطل الـذي ال حقيقـةَ   عل المجاز اسم مشترك قد يطلق": وقال أيضاً
له، والقرآن منزه عن ذلك، وقد يطلقُ على اللّفـظ الـذي تُجـوز بـه عـن      

  .)٣("موضوعه، وذلك ال ينكر مع كثرة وروده في القرآن

ويبين أبو حامد صحة قول من قال باستحالة ورود المجاز في القـرآن  
                                         

ن الجـدار ال  كذب، أليقول ابن قتيبة: "وأما الطّاعنون على القرآن بالمجاز فإنّهم زعموا أنّه  .١
يريد، والقرية ال تسأل. وهذا من أشنع جهالتهم، وأدلّها على سوء نظرهم، وقلّة أفهامهم. ولو 

نسب إلى غير الحيوان باطالًكان المجاز كذبا، وكّل فعل يأكثر كالمنا فاسد ا؛ ألنّا نقول: ، كان
، وكان بمعنى حدثَ، واهللا جّل نبتَ الزرع، وطالت الشّجرة، وأينعت الثّمرة ... وتقول كان اهللا

فإذا عزم األمـر"  ون بعد أن لم يكن. واهللا يقول: "فيك وعز قبل كّل شيء بال غاية، لم يحدث:
، تحقيق القرآن مشكل تأويل ،هـ)٢٧٦اهللا بن مسلم، (ابن قتيبة، عبدوإنّما يعزم عليه. انظر: 

د أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربيي٩٨. صم١٩٥٤القاهرة، ، ١ة، طوشرح: الس .  
 ا.كما مر آنفًوهو ما ذهب إليه جماعة منهم ابن تيمية  .٢
 يدلُّل أبو حامد بدليل الورود كما ترى، وهو من أقوى الحجج. .٣
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إذا دّل على الباطل المقابل للحقّ، وبالمقابل صحة من قـال بـوروده إذا دّل   
على ما استعمله العرب في غير ما وضع له لعالقة، وذلك ألن الفرقـاء لـم   

  .)١(المصطلح حريريقفوا على حقيقة اختالفهما في ت

ويتّضح من كالم أبي حامد على المجازِ بوصفه من المشترك اللفظي أنّـه  
يتحاشَى داللتَه على الباطِل الذي ال حقيقةَ له، هروبا من مناقضة ذلك للقـرآنِ  

  تدلُّ داللةً باطلةً، فهو كتـاب ه عن احتواء ألفاظيك ىك مكُّالكريمِ المنز 
ر المعنى اآلخـر  . وهو يق)٢(   َّين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل مل

للمجازِ بوصفه لفظًا تُجوز به عن موضوعه، ويستدلُّ أبو حامد بوروده فـي  
، وقولـه:  )٣(َّ ين ىن نن من زن رن ُّالقرآن في قوله تعـالى:  

، )٥(َِّّ ُّ َّ  ٍُّّ ، وقولـــه: )٤(َّزب رب يئ ىئُّ 
 ،)٦(َّىت  نتُّ  :ل أبو حامد بقوله: فالصلوات كيف تُهـدم؟ وقولـه  ءويتسا

          من يقع اإليذاء في اآلية بقولـه: وهـو يريـد رسـولَه، وقولـه:     ويبين على 
                                         

، تحقيق: فهد بن محمد، مكتبة العبيكان، الرياض، القياس أساسانظر: الغزالي، أبو حامد،  .١
  .٣٤م، ص١٩٩٣

 .٤٢فصلت، اآلية سورة  .٢

 . ٨٢سورة يوسف، اآلية  .٣

  . ٧٧سورة الكهف، اآلية  .٤

 . ٤٠سورة الحج، اآلية  .٥

 .٥٧سورة األحزاب، اآلية  .٦
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، والقصاااااااااكي  ااااااااا  ،    ااااااااا    اااااااااو  (1)َّىل مل يك ىك مك  لكُّٱ
 .(2)وذلَك مك ال ُ  صى، و لُّ ذلك مجكٌز  مك س أتي""عدواًنك؟ ... و قول: 

هو صاّ    نف هالمجكِز م   بثبك إّ  المع كَر األسكَس  ي نظِر أبي  كمٍد إل
؛ وه ذا  كَ  نفُ ه ال ر مِ  لى المعنى  ي تعر ِفه وداللِته  ي القرآ ِ انطبك  ال الِم ع

للّداللِ  األولى م  المشترِك اللفظّي للمجكِز، وهو ال ذب، وقبوُله للّدالل  اأُلخرى، 
 على الّصد  م  بكب المطكبق . وهي ال ّ ،  غدا لفظ المجكز داالً 

 الحقيقة والمجاز، ضبط المصطلح:

صااطل ي ال ق قاا  والمجااكز بطر قاا  م  ماا    اا   قااّدم  ضاابط أبااو  كمااد م
المعنى الّلغوّي، و بّ   عالقته بكلمعنى االصطال ّي،   شا ر إلاى األصال الّلغاوي 

. و شا ر إلاى تغّ ار  اي المعناى عناد (3)لل ق قِ  بقوله: " راد به ذا  الّشاي  و اّد "
. ومعناى (4)"استعمكل لفظ ال ق ق   ي األلفاكظ، بقولاه: "ماك اساتعمل  اي موضاوعه

هذا أّ  ال ق قَ : الّلفظ المستعمل   مك ُوضع له ابتادا   اي وضاع ماك، أ اك  لغو  اك 
أم عر   ك أم شرع  ك، وهذ  الّدالل  مستفكدة م  مقكبلِ  معنى ال ق قِ  لمعنى المجكز 

 .(5)عناااد ب كناااه،   ااا   قاااول  اااي المجاااكز: إّناااه "ماااك اساااتعمل  اااي   ااار موضاااوعه"
 اإلبثبااااااااااااااك  تف ااااااااااااااد العمااااااااااااااوم،  ماااااااااااااا  هنااااااااااااااك ُ ِ ااااااااااااااموالمعر اااااااااااااا   ااااااااااااااي ساااااااااااااا ك  

                                 
 . 194سورة البقرة، اآل     .1
م. 2000، ب ااارو ، 1، دار ال تاااب العلمّ ااا ، طاألصففف   علففف  فففف  الُمستصففف  انظااار: الغزالاااّي،  .2

 .84ي
 . 186در نفسه، يالمص  .3
 .186المصدر نفسه، ي  .4
 .186ي، المصدر نفسه  .5
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والحقيقة عند أبي حامد من باب المشترك اللّفظي  .)١(العود إلى الحقائق الثّالث
  أيضا، كالمجازِ، لقوله:

ويـراد   "اعلم أن اسم الحقيقة مشترك؛ إذ قد يراد به ذات الشّيء وحده،
ولكن إذا استعمل في األلفاظ، أريد بـه مـا اسـتعمل فـي     به حقيقة الكالم، 

  .)٢(موضوعه"
  .)٣(: "ما استعملته العرب في غير موضوعه"وااز

ولعّل عبارات أبي حامد المتقدمةَ تُظهر تركيزه على االستعماِل بوصـفه  
   لتحديـد والمجاز. واالستعماُل شرطٌ أساسـي بين الحقيقة ا في التّفريقمعيار
حقيقية اللفظ من مجازيته؛ وإذا كان اللفظُ يحتمُل كليهِما في القوة واإلمكـانِ،  
فإن االستعماَل يحقِّقُ داللتَه بالفعِل، وكأن االستعماَل هو الذي ينقُل اللفظَ مـن  

ه في االجتماعِ اإلنسانيُل وجودة إلى الوجود بالفعل، ويفعالوجود بالقو.  

  اللّفظ واملعىن:

وإذا كان المجاز هو انتقال داللة اللفظ من الوضـع األول إلـى غيـره    

                                         

، تحقيـق:  األحكام أصول في اإلحكامم)، ١٢٣٤هـ/٦٣١انظر: اآلمدي، علي بن محمد، (ت .١
  . ١١ص١ م.١٩٨٦ بيروت،، ٢السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، ط

الحقيقة اسم مشترك أي: ينطبق على أكثر من معنى عند الوضع األول على التّساوي، ويريد  .٢
هو  هنا بحقيقة الشّيء ذاته، وحده ووصفُه ومعناه، وانطباق اللّفظ على مدلوله الموضوع أوالً

ي المراد هنا، وهذا تعريف الحقيقة عند أبي حامد. وجاء في المحصول: "المجاز إما أن يقع ف
المحصول م)، ١٢١٠هـ/٦٠٦مفردات األلفاظ فقط، أو في مركّباتها". الرازي، فخر الدين، (ت

بيـروت،  ، ١، تحقيق شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة ناشـرون، ط في علم أصول الفقه
  .١١٢ص١م، ٢٠١٢

  .١٨٦الغزالي، المستصفى، ص  .٣
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، بـين الـدال والمـدلول   بشروط؛ كان علينا أن نُبين عالقة اللفظ بالمعنى، أو 
عالقة وضعية أصيلة في أصل الوضع اللّغوي، وهي فعـل الواضـع،    وهي

ـ  ع لفـظ  وتتمثّل بعملية الوضع، والوضع هو: تخصيص لفظ بمعنى، أو وض
ومن األلفاظ ما انتقل بوجه ما إلـى مـدلول مغـاير ألصـل     )١(بإزاء معنى .

وضعه، ولغلبته على االستعمال سمي حقيقة فيما انتقل إليه، كالحقيقة العرفيـة  
التي انتقل فيها اللفظُ إلى مـدلول مغـاير ألصـل الوضـع بالتّخصـيص أو      

حقيقتها كالحقيقة العرفيـة،   المجاورة كما سيأتي، والحقيقة الشّرعية، وهي في
غير أن واضع الحقيقة العرفية هم العرب في اسـتعماالتهم اللّغـة، وواضـع    

 اللّغة، وإلى مجاز، وهو االنتقـال الحقيقة الشّرعية هو الشارع في استعماالته 
أبواب من  إلى مدلول آخر لعالقة ما. واستقرت الثّالثن إحدى هذه الحقائق م

أقسام الكالم على أصولها، فهي ليست من قبيل الحقيقة وال المجاز. فأبحـاث  
اللّغة ال تخرج عن هذه القسمة، فهي إما أصلية، وإما حقيقية، وإما مجازيـة.  
ويقسم الغزالي عالقة اللّفظ بالمعنى من حيث الدال والمدلول إلى ثالثة أوجه، 

  وهي:

لداللة الوضعية على الموضوع بتمامه دون نقـص  : وهي ااملطابقـة  .١
 ،المفرد: هو ما ال يدّل جزؤه على جـزء معنـاه   أو زيادة خارجة عنه، فمثالً

م ال يدلُّ أي منها على جزء معنى الرجل، رجل) فالراء أو الجيم أو الالكلفظ (
  .)٢(فلفظ الرجل منطبق على معناه من غير زيادة وال نقص

                                         
 .٣٥٨السكّاكي، المفتاح، صانظر:  .١
  .٢٥انظر: الغزالي، المستصفى، ص .٢
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: وهو داللة اللّفظ على أجزاء معناه بداللة التّضمن، كقولـك  التّضمن. ٢
(بيت) فهو منطبق على البيت بطريق المطابقة، وداّل على السـقف بطريـق   

  .)١(التّضمن

: كداللة لفظ المكتوب على الكتاب، فإنّـه غيـر موضـوع    االلتزام. ٣
لكتـاب  منًا، بـل لـيس ا  ضا وال متللكتاب كوضعه للمكتوب، فهو ليس مطابقً

جزءا من المكتوب وال المكتوب متضمن للكتاب، بل الكتاب الزم للمكتـوب،  
. يظهر لنا أن اللّفظ إذا دّل بالوضع على )٢(إذ ال يكون مكتوب من غير كتاب

في داللة اللّفظ، فهو من  معنى، فهو من قبيل المطابقة، فإن كان المعنى داخالً
  قبيل التّضمن، وإن كان المعنى خارجا عنها فهو من قبيل االلتزام.

يمكن  انِتلال ماهوالتّضمن هذا التّقسيم يبرز بوضوحٍ أن داللةَ المطابقة و
أدخَُل في بابِ المجازِ، بمـا   يفه داللةُ االلتزاما بالحقيقة اللّغوية، أما ماقترانُه

خدم اللفظُ فيها استخداما يخرج به عن داللته في أصِل الوضعِ، إلى داللـة  يستَ
  عقلية تتعلّقُ به من أحد جوانبِه.

  القياس يف اللّغة:

اختلف العلماء في ثبوت علّة لوضع اللُّغة يقاس عليها، فمنهم من ذهـب  
فتصح مع هذه العلّـة أو  إلى تعليلها، أو تعليقها بمعانٍ يفهم منها علّة الوضع، 

؛ ألنّهـا  : يقال: سميت الخمر من العنـب خمـراً  المفهوم عملية القياس، فمثالً
تخمر العقَل، فتخمير العقل علّة مطّردةٌ في غير المعتصر من العنب، كمثـل  

                                         
 .٢٥الغزالي، المستصفى، ص انظر: .١
  .٢٥، صانظر: المصدر نفسه .٢
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 ي  د  ، وينكر أبو حامدد ذدذا الدّرأي ويدرّدي، وي د(6)الّنبيذ وما جدَّ في صناعة المسكرات
علددا ال ددر  مددا لدد، يقولددوي، وااددتمال اسدد، الصمددر ل يددر الم تصددر مدد   تقددّو ا  ي  د  وي دد

داصددل ألّندد   ؛ال ندد  عنددد أبددي حامددد لدد، يسبددت بالقيددار، بددل بو دد  ال ددر  أن سدد ،
أبدو حامدد أمسلدة مد  األسدماي التدي  دد  ذكر  وي. ولير َمقيساا علي  ،في عمو، الّل ظ

، ولكدددّن ، لددد، يلت تدددوا  لدددا صددد ات ا وم اذيم دددا، بدددل  و ددد  ا ال دددر  تحمدددل صددد اتم
أجَروذددا علددا و دد  ا، كقددول ، لل ددرر األسددود أدذدد،، وك ميمتاددا لل ددرر األحمددر، ولدد، 

ا آصددر أحمددر؛ ألّن دد، لدد، ي دد وا سددود، أو اددي ا يقيسددوا علي مددا السّددوَ  األحمددر أو األ
األدذ، للّسواد أو ال رر، بل و  وي لل درر األسدود، ف دو اسد، مسدت اد عندد  سدناد 

 .الّسواد  لا ال رر
كمددا أّن دد، عّرفونددا أّ  كددّل مصدددر فلدد  فاعددل، فدد ذا سددّمينا : "ويقددول أبددو حامددد
ا كددّل مددا لددير ا، كددا  ذلدد  عدد  تو يددق،   عدد   يددار، فدد ذا فاعددل الّ ددر   دداربا 

علدا  يدار الّتصدريق الدذي عدرق مدن ، بدالّتو يق، فدل سدبيل  لدا  سباتد  وو دد   
 .( )"بالقيار

ّنمددا  ،افددوبو حامددد ذنددا يسبددت  األسددماي سددماعا  ويددرّد  ددول مدد   ددال بالقيددار، وا 
ولددير للقيددار،  ،الّنبيددذ لدصولدد  فددي عمددو، المسددكرات حامددد حرمددةَ  وأبدد ي رجدد   كددا  

دا، بدل ألّ  ال در  ( لَ َر َ )اعل كما ذو ااتقاق اس، ف لير مد  بدا  القيدار أي ا
ددد ا، ويظ دددر أسدددر تادددتّق اسددد، ال اعدددل مددد  الّسلسدددي علدددا ذدددذي الّصدددي ة، ولدددير  ياسا

ال كددر األصددولي ذنددا فددي القيددار الّاددرعّي، فالقيددار الّاددرعي، ي اددتر  لدد  عّلددة مدد  
اصدل فددي وذدذا د. فدل  يددار ،من دوق الص دا  أو م  ومدد ، وذدذا تيدر متددوافر ذندا

الحقيقددددة الّل وّيددددة، أو الو دددد  األّول، وذددددو راجدددد   لددددا الوا دددد  ن سدددد ، فالوا دددد  

                                 
 .686ل زالي، المستص ا، صا: انظر .6
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ها فهو إما لدخولها مادأما اعتلألسماء لم يعلّقها بعلة حتّى يقاس على وضعه، 
عموم اللّفظ كالنّبيذ، أو ألن الواضـع وضـعها مطّـردة علـى األوزان      يف

  المعروفة كما في المشتقّات.
  ما ال يدخله ااز:

وذلـك النطباقهـا علـى     ؛تعد األعالم وصيغ العموم مما ال يدخله مجاز
مدلولها، فاألعالم كزيد وعمرو ليست حقيقة في أصل الوضع وانتقلـت إلـى   

. وكـذلك هـي   )١(ا، بل هي أصيلة في كّل من سميت بهمجازي مسماها انتقاالً
ألفاظ العموم، فهي شاملة ألفرادها على التّساوي، فكلمة (شيء) لـم توضـع   

ر في الوهم، فليس معنى بأولى من غيره. لذات معينة، بل تصلح لكّل ما يخط
وكذلك رأى أبو حامد أن األسماء التي ال يدخلُها المجاز صنفانِ، هما: أسـماء  
األعالمِ نحو: زيد وعمرٍو، واألسماء التـي ال أعـم منهـا نحـو: المعلـوم      
  للتّفريـق ـعضل من هذه األسماء قد ونفَ األوالص أن والمجهول. وعلّةُ ذلك 
بين الذّوات، ال لبيانِ الفروق بينَها في الصفات؛ ويبين ذلك بقوله: "الموضوع 
للصفات قد يجعُل علما، فيكون مجازا؛ كاألسود بنِ الحرث؛ إذ ال يـراد بـه   

، أمـا إذا قـال: قـرأت    )٢(الداللةُ على الصفة، مع أنّه وضع له، فهو مجـاز 
 رن ُّ  كقولـه تعـالى:   يريد كتابيهما، فليس ذلك إالالمزني، وسيبويه، وهو 

، معنـاه: قـرأتُ كتـاب    )٤(، فهو على طريق حذف اسمِ الكتابِ)٣(    َّ زن
                                         

١.    بـين القَـةالنّقل ألجِل ع يكون شرطَ المجاز أن ا؛ ألنمجاز فال يكون لَما العأم :ازيقال الر
  . ١١٥األصِل والفَرع، وهي غير موجودة في األعالم. الرازي، المحصول، ص

  يستَثني هنا األسماء التي وضعت ابتداء للصفات. .٢
  . ٨٢سورة يوسف، اآلية  .٣
ير للمعنى، وهو خالف التّقدير لإلعراب؛ فتقدير اإلعراب يكون إلبراز عامٍل أو غيره، هنا تقد .٤

  أو إلتمام الكالم، وتقدير المعنى تأويلي بحسب المطالب البالغية والعقلية.
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المزني، فيكون في الكالم مجاز بالمعنى الثّالث المذكور للمجاز. فيبقى المزني 
كما سيأتي وسيبويه علمين حقيقيين على صاحبيهما، والتّجوز بحذف المضاف 

  .)١(في مبحث أنواع المجاز والعالقات، وهو توسع وتجوز"

 نفُ اآلخرا الصلـه   فهوأم منها وال أبعد، ويضرب األسماء التي ال أعم
أمثلةً بالمعلوم والمجهول والمدلول والمذكور، فيعلّل عدم تطرق المجازِ إليـه  

ى األشياء، فالمعلوم بالنّسـبة للمـتكلّمِ   بأنّه حين يستَعمُل يصدقُ في إطالقه عل
وهـو   ظُ منها ال يستَعمُل لشيء "إالمعلوم على حقيقته، وكذلك المجهوُل، فاللف

؟ وكذلك يضيف أبو حامد إلـى  )٣(، فكيف يكون مجازا عن شيء")٢(حقيقةٌ فيه
أو  ا، وهو مسميات أهل الحرف والفنون كما سـيأتي، ا ثالثًهذين الصنفين صنفً

  هو عنده ملحق باألعالم.

 انولعلَّ هذين الصنفَينِ من األسماء، مما ال يتطرقُ المجاز إليه، جـدير 
في بابِ الحقيقة القابلـة   اليس ماا في صنف من األلفاظ؛ إذ هموحده احديبأن 

لالنتقاِل إلى بابِ المجاز كسائرِ ألفاظ اللغة التي وضعت لتدلَّ على حقيقة فـي  
أصِل وضعها، ويمكن نقلُها عرفًا، أو شرعا، لتدلَّ على غيرِ ما وضعت لـه.  

فروق بـين  إنّها ألفاظٌ ثبتت على حقيقتها ما دامت غير مستَعملة للداللة على ال
ينة المسمصوال مخص ،فاتقـاَل      بها في الصهـا؛ كـأن يغيـرِ حقيقت بصفة

  للسخرية من فُالنٍ: إنّه مجهوٌل في النّاس!

                                         
  .١٨٦انظر: الغزالي، المستصفى، ص .١
  أي في االسم الذي هذه صفته. .٢
 .١٨٦الغزالي، المستصفى، ص  .٣
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  احلقائق:

تقدم أن الحقيقة من حيث الواضع إما لغوية، وإما عرفية، وإما شرعية، 
  وبيانها عند أبي حامد:

  العرفية:أ. احلقيقة 

، فإن كان الواضع اللّغـةَ  الحقيقة هي اللّفظ المستعمل فيما وضع له أوالً
سميت حقيقة لغوية، وإن انتقل واشتهر بعرف االستعمال عند أهل اللّغة صار 

اللّفـظ المسـتعمل فيمـا     :حقيقة عرفية، فعلى هذا تكون الحقيقة العرفية هي
تعارف عليه أهل اللّغة. ويقسم أبو حامد الحقيقة اللّغوية إلى قسـمينِ اثنـين:   

  وضعية وعرفية، والعرفية هي المنقولة عن اللّغوية باعتبارين:
: التّخصيص، كتخصيص اسم الدابة لذوات األربع، وقـد وضـع   األول

 ىل مل ُّ لى عمومه في قوله تعـالى:  ابتداء لكّل ما يدب، وجاء في القرآن ع
، ويدّل هذا على جواز استعمالها على أصل )١( َّىم مم خم حم جم يل

  الوضع، ولو غلبت عليها الداللة العرفية.
: أن يشتهر اللّفظ في مجازه حتّى يكاد ينسـى المعنـى الحقيقـي    الثّاني

كلفظة الغائط، وقد وضعت للمكان المطمئن، فال يكاد يذكر هذا المعنى عنـد  
  لفهم هو مجازها، وهو المستقذر.إلى اسماعها، بل السابق 

فالمجاز السابق إلى الفهم عند العرب هو المسمى حقيقة عرفية، وذلـك  
ا قه إلى الفهم. وال يرضى أبو حامد ما ذهب إليه غيره كاآلمدي الحقًبدليل سب

من أن ألصحاب الحرف والصناعات أن يضعوا أسماء لصناعاتهم وفنـونهم  
                                         

 .٦هود، اآلية سورة  .١
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من باب الحقيقة العرفية الخاصة، فال يرضى به ويرده بقوله: "أما مـا انفـرد   
ـ المحترفون وأرباب الصناعات بوضعه ألدواتهم، فال يجو ى عرفيا؛ ز أن يسم

ألن مبادئ اللّغات والوضع األصلي كلّها كانت كذلك، فيلزم أن يكون جميـع  
. فمن قول أبي حامـد يظهـر أن مسـميات أهـل     )١(األسامي اللّغوية عرفية"

الحرف والفنون هي من باب الوضع األول؛ فال تـدخل فـي بـاب الحقيقـة     
أبي حامد رأي وجيه فـي مسـميات    ورأيوالمجاز كاألعالم وصيغ العموم، 

اسـم   -في زماننـا هـذا  -األشياء في الحرف والفنون. كإطالق أهل الحدادة 
(الصاروخ) على آلة القص، فهذا اسم مخترع، وهو خالف االصطالح عنـد  
، أهل العلوم، كعلم النّحو، فاالسم الذي يسند إليه الفعل عندهم يسـمى فـاعالً  

ة مع الوضع اللّغوي وهو الذي يحـدثُ الفعـل، وانتقـل فـي     وهو ذو عالق
اصطالح النّحويين إلى من ُأسند إليه الفعل، وهو اسم مرفـوع متـأخّر عـن    

، ال على ذات، واالسم عند أصحاب الحرف )٢(عامله، فهو منطبق على معنى
  منطبق على ذات، أو حدث.

وهي ما ذهب إليه أبو حامد،  وقد قسم العلماء الحقيقة العرفية إلى عامة،
وإلى عرفية خاصة، وهي اصطالحات أهل فن أو صـنعة علـى مـدلوالت    

 .)٣(بينهم

                                         
  .١٨٢، المستصفى، صيانظر: الغزال .١
 وهذا المعنى هو اإلسناد. فقولنا: قام زيد، زيد فاعل بمعنى أنّا أسندنا له القيام.  .٢
، الدار الجامعية، اإلسـكندرية،  دراسة المعنى عند األصوليين حمودة، طاهر سليمان، انظر: .٣

  .١٠١، صم١٩٨٣
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  ب. احلقيقة الشرعية:

لمعتزلـة، وأنكرهـا   وثمة خالف في وقوع الحقيقة الشّرعية، فأثبتهـا ا 
والصـيام،  إلى شرعية كالصالة والزكاة المعتزلةُ وقسمتها ، نيالقاضي الباقال

ني: إنّهـا علـى أصـل    كفر والفسق وغيرها، وقال الباقالودينية كاإليمان وال
الوضع اللّغوي ثابتة، وذلك بدليل ورود هذه األلفاظ في القرآن، والقرآن نـزل  

هذا تكليف بما ال يطاق، أظنّ و .)١(بلغة العرب، فيلزم من النّقل اإلخالل بالفهم
  ؟ويقال بعدها: نقلها عن استعمال العرب إذ كيف يقال نزل بلغة العرب،

إذ ال أثر له، وأثبت وقوعها فـي اللّغـة،    ؛فرد أبو حامد تقسيم المعتزلة
ني وقال: "إنّه ال سبيل إلى إنكار تصرف الشّرع في هـذه  وخالف بذلك الباقال

األسامي، وال سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن اللّغة بالكلّية، كما ظنّه قـوم،  
فعرف ال ولكنفي األسامي... إذ للشّرع عرفٌ في االستعمال كما  لّغة تصر

. ووجها النّقل الشّرعي هما وجها النّقـل العرفـي   )٢(للعرب وهو من وجهين"
  اللذان مرا معنا، وهما:

م في أصل الوضع كما مر معنا فـي الحقيقـة   عا: تخصيص لفظ األول
والصيام، والكفر واإليمان من هـذا القبيـل.   العرفية في لفظ الدابة، فالصالة 

الصالة في أصل الوضع لكّل دعاء، وفي الشّـرع لـدعاء مخصـوص     فمثالً
  بهيئات وشروط.

                                         
  ١٨٣المستصفى، صانظر: الغزالي،  .١
  .١٨٣، صالمصدر نفسهانظر:  .٢
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أو مجاوره كما مر معنـا فـي الحقيقـة     يء بمتعلّقه: تسمية الشّالثّـاني 
العرفية في لفظ الغائط، وفي الشّرع كتسمية الركوع للصالة، لتعلّقه بها. فـأبو  
حامد يقيس النّقَل الشرعي بالنّقل العرفي، وهذا قريب، فنصـوص الشّـريعة   
 ة، فكما جاز للعرب أنة الوضعية في الحقيقة اللّغويكانت يوم كان الكالم حج
ينقلوا بعرف استعمالهم جاز للشّريعة ذلك، ولو سميت حقيقة عرفيـة خاصـة   

فـي النّقـل الشّـرعي     الخالفَأظن أن لجاز لها كما جاز ألصحاب العلوم. و
.خالفٌ غير مؤثّر في الثّمرة، وهو من قبيل الخالف اللّفظي  

    ة هي: اللّفظ الـذي وضـعه الشّـارع لمعنـىفتكون الحقيقة الشّرعي ،
اللّغة في القرآن والسنّة، فال يدخل فيه أقـوال الفقهـاء    الوالشّارع هو استعم

والعلماء وغيرهم، إذ هما فقط خطاب الشّارع بالوحي، وقد قال تعالى: "إنّمـا  
  ما في الكتاب والسنّة. . وال وحي إال)١(أنذركُم بالوحيِ"

  تنازع الدالالت:

وذلك بحسب قـرائن األحـوال    ؛اقوة وضعفً والدالالت في اللّغة متفاوتة
واأللفاظ، وقد ثبت ورود حقيقة لغوية وأخرى عرفية وأخيرة شرعية، وثبـت  
ورود المجاز في اللّغة، وبقيت ألفاظ على أصولها كذلك، وكلّها دائـرة فـي   
االستعمال، فإذا حصل أن توهم المخاطَب أو القارئ تعادالً في القرائن، كـان  

لتّرجيح بين الدالالت في حال أن ظهر له ذلـك. وهـذا   عليه أن يعي قوانين ا
  بيانها:

                                         
 .٤٥سورة األنبياء، اآلية  .١
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  أ.  تنازع احلقيقة اللّغوية والشرعية:

نجد في بادي األمر أن أبا حامد قد أثبت الحقيقة اللّغوية وفـرع عنهـا   
مـن   أن ال فرقَ بين الحقيقتـين إال  الحقيقتين العرفية والشّرعية، وبان لنا قبالً

ضع، فواضع الحقيقة العرفية هو استعمال أهل اللّغة، وواضع الحقيقة جهة الوا
الشّرعية هو استعمال الشّارع، أما في شروط النّقل وكيفيتـه فهمـا سـواء،    

أو الحقيقة اللّغوية ثابتة في الوضع األول لـم يـؤثر فيهـا     ،فالوضع األصلي
خدام العرب فيهـا أثـر   استعمال العرب أو الشّرع، والحقيقة العرفية كان الست

في النّقل، وكذلك الحقيقة الشّرعية، والحقيقة العرفية والشّرعية كالهما محتاج 
أنّهما سميتا حقيقة لسبق داللتهما إلـى   القة وقرينة، فهما من المجاز إالإلى ع

  الفهم عند االستعمال.

الحقـائق  وإذا دار الخطاب بين الحقيقة اللّغوية والشّرعية، أو بين إحدى 
والمجاز، فدليل االستصحاب يدّل على تقديم األصل على الفرع، فالمسـتغني  

والمجاز محتـاج إلـى    ،مقدم على المحتاج، فالحقيقة مستغنية بنفسها باإلفادة
غيره من قرائن وعالقات ـة علـى    خارجة عنه، وكذلك تُقدم الحقيقـة اللّغوي

، هذا في حال ظهور تعارض لعلّة نفسهاالحقائق الفرعية: العرفية والشّرعية ل
وتعذر التّرجيح، أما إذا كانت القرينة مرجحة الفـرع،   ،في الداللة مخّل بالفهم

ألنّه هو المقصود بالخطاب، وتقديم الفرع الراجح بقرينـة   ؛فيقدم على األصل
هو من باب تقديم الخاص على العام، والمقيد على المطلـق، فلـو تعـارض    

ن أحدهما عام واآلخر خاص يحمل العام على الخاص، وكذلك األمر بين نصا
  المطلق والمقيد. فقرائن النّقل اللّغوي تعمل عمل قرائن التّخصيص والتّقييد.

وفي دوران الخطاب بين الحقيقة اللّغوية والحقيقة الشّرعية يعرض أبـو  
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غير أن يبين وجه حجته وهو ا له من ا فيه بين العلماء، ويرجح رأيحامد خالفً
 عادة الشّارع استعمال هذه األسـامي علـى    غالبقوله: "وهذا فيه نظر، ألن

ما يطلـق علـى    كثيراعرف الشّرع لبيان األحكام الشّرعية، وإن كان أيضا 
الوضع اللّغوي، ... والمختار عندنا أن ما ورد في اإلثبـات واألمـر، فهـو    

  .)١(رد في النّهي، كقوله: "دعي الصالة" فهو مجمل"للمعنى الشّرعي، وما و
: إن كان للشّارع لفظٌ منقول واستعمله، فاألولى حمله على القول خالصة

المنقول إليه، وإن تردد استعماله للّفظ بين الداللة اللّغوية والداللة الشّـرعية،  
انعدمت بعدتْ أوِ فبحسب القرينة، فإن دلّت القرينة على النّقل حمل عليه، وإن 

.بقيت على أصلها اللّغوي  
  ب. تنازع احلقيقة وااز:

ـة،     وهنا أيضة مـع اللّغويا يقال ما قيل في تعارض الحقيقـة الشّـرعي
فالحقيقة مقدمة على المجاز حين التّعارض؛ إذ هي األصل، واألصـل مقـدم   

والمجاز محتاج إلـى   ،على الفرع، إضافة إلى أن الحقيقة تفيد من غير قرينة
 قرينة، والمستغني في اإلفادة عن القرينة أولى من المفتقر إليهـا كمـا تقـدم.   
ويقول أبو حامد: "إذا دار اللّفظ بين الحقيقة والمجاز، فاللّفظ للحقيقـة إلـى أن   

. وال يرضى أبو حامد عمن يقـول إنّـه مـن    )٢(يدّل الدليل أنّه أراد المجاز"
من غير تفصيل يعد من المهمل، وال يجوز العمـل بـه   المجمل، إذ المجمل 

لتردده بين دالالته من غير مرجح، ويبين ذلك أبو حامد بأن ما كـان الزمـه   
فهو باطل، إذ لو حملنا كّل لفظ أمكن أن نتجوز به على اإلجمال لتعذر  باطالً

عرفيـة  الخطاب واالتّصال واإلفادة، ويبرز أبو حامد الفرق بـين الحقيقـة ال  

                                         
 .١٩٠انظر: الغزالي، المستصفى، ص .١
  .١٩٠، صالمصدر نفسهانظر:  .٢
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أما المجاز فـال   والمجاز بغلبة المنقول إليه المنقوَل عنه، فيغدو حقيقة عرفية،
لعارض، ويقوى المجاز ويضعف بحسب الشّيوع، فـإن شـاع    يصار إليه إال

وغلب في االستعمال تقدم إلى رتبة الحقيقة العرفية وأخذ أحكامهـا وقوتهـا؛   
ئن، بل لسبق الفهم إليه، وال يقال هنـا إن  وتقدم على الحقيقة اللّغوية بغير قرا

سبق الفهم قرينة، ألن القرينة في المجاز خارجة عنه، أما سبق الفهم للحقيقـة  
.فهو ذاتي  

وال ينظر أبو حامد في تعارض الحقيقة اللّغوية للحقيقة العرفية، وذلـك  
بـين  لعدم الحاجة إليه في مباحث أصول الفقه، فمباحث أصول الفقـه دائـرة   

الحقيقة اللّغوية والحقيقة الشّرعية، أما الحقيقة العرفية فهي داخلة في الحقيقـة  
  اللّغوية، فال حاجة إلى التّفصيل فيها.

  أنواع ااز والعالقات:

يقسم أبو حامد المجاز إلى ثالثة أنواع، وهي مندرجـة تحـت تقسـيم    
وهي االستعارة، وما ليس ، ةالمشابهالعلماء، حيث قسموها إلى ما كان بسبب 

  بسبب التّشبيه، وهو المجاز المرسل، وتفصيلها عند أبي حامد:
. ما كان بسبب المشابهة في خاصية مشـهورة، وهـي االسـتعارة،    ١

كاستعارة اسم األسد للرجل الشّجاع، والشّجاعة صفة ظاهرة في األسد، وليس 
اللّفظ في غير ما وضع لـه  . وهذه االستعارة من باب استعمال )١(البخَركذلك 

ابتداء، فاسم األسد موضوع للسبع المعروف، وليس للرجل الشّـجاع. فهـذا   
  مجاز، وفيه توسع في االستعمال.

. وهو والذي يليه ليسا من قبيل التّشبيه، بل هما توسع من باب آخـر،  ٢

                                         
 .١٨٦انظر: الغزالي، المستصفى، ص .١
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 جه ين  ُّ ، فالزيادة في قوله تعـالى: )١(وهو التّوسع في الزيادة أو النّقص
، إذ الكاف موضوعة لمعنى التّشبيه، وهنا ال يجـوز إرادة التّشـبيه،   )٢(َّمه

فذهب أبو حامد وبعض أهل البيان إلى زيادتها، وذهب آخرون إلى أنّها ليست 
  ، وإن خرجت عن باب التّشبيه.)٣(بزائدة، بل هي مفيدة لتوكيد نفي الشّبه

ال تكـون  ، فالقريـة  َّزن رنُّكقوله تعـالى:   )٤(. في النّقص٣
مسؤولة في واقع الحال، والذي يصح فيه المعنى هم أهلها، وقـد ذكـر ابـن    

فائدة لهذا االستعمال في المجاز، وهي توكيـد صـدقهم، أي: اسـأل     )٥(جنّي
الجمادات فستشهد بصدقنا، فما بالك لو سألت أهلها؟ فهو زيـادة فـي توكيـد    

  الخبر.

                                         
١.     ،يادة والنّقص من المجـاز، انظـر: الجرجـانيوقد أنكر عبدالقاهر الجرجاني أن تكون الز

  . ٤١٣، تحقيق: محمد خفاجي، مكتبة اإليمان، القاهرة، (د.ت)، صالبالغة أسرارعبدالقاهر، 
  .١١سورة الشّورى، اآلية   .٢
. وقد ذهب ابن األثير إلى ١٦ص /٨، القرآن ألحكام الجامعانظر: القرطبي، محمد بن أحمد،  .٣

أن المعنى ليس كاهللا شيء، ومثل له بقول العرب: مثلُك إذا سئل أعطى، أي أنتَ، وقال: "إنّما 
  .١٩٠ذكر ذلك على طريق المجاز قصدا للمبالغة" انظر: ابن األثير، المثل السائر، ص

 زن رن ُّ وله تعالى:: "من أنواع المجاز اإلضمار، كق٤٣٢جاء في الكوكب الدري، ص .٤
، واختلفوا، فذهب الفارسي وجماعة... إلى أن اإلضمار أولى من تضمين كلمـة  َّنن من

معنى أخرى على سبيل المجاز، ... ثم استدّل بعد ذلك بأن اإلضمار في كالم العرب أولى من 
تحقيق: ، الدري الكوكبم)، ١٣٧٠هـ/٧٧٢الرحيم، (تجمال الدين عبدالتّضمين". اإلسنوي، 

  .٤٣٢ص ،م١٩٨٥ عمان، ،١ط ،دار عمار ،محمد حسن عواد
، تحقيق: محمد علي النّجار، الهيئة الخصائصم)، ٤٩١هـ/٣٢٩ابن جنّي، عثمان، (تانظر:  .٥

  .٤٤٥ص/٢ ،م٢٠١٠القاهرة،  ،٥ط المصرية العامة للكتاب،
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ومن هذه األنواع نتبين وجه العالقة بين الحقيقة والمجاز عند أبي حامد، 
لعملية التّجوز، فالنّوع األول قائم على التّشـبيه، والنّـوع    األول الركنوهي 
قائم على توكيد المعنى المذكور بزيادة المبنى، واألخير  -وهو الزيادة-الثّاني 

وهو النّقص قائم على المجاورة أو المحلّية، حيث ذكر المحـّل وأراد الحـاّل   
ها غيره مـن العلمـاء،   فيه، وال يصرح أبو حامد بتفصيل العالقات كما فصل

، منها العالقـة السـببية،   ىولكنّه يكشف في شواهد متناثرة عن عالقات أخر
وذلك عندما يسمي صيام الحائض بعد رمضـان قضـاء، فالقضـاء يكـون     
للواجب، وليس الصيام بواجب على الحائض، بل هو حرام، فلما كان صيامها 

ا ي رمضان، سمي قضاء مجـاز بعد رمضان بسبب منعها عنه في حيضها ف
  .)١(بهذا السبب

ا منها: إطالق اسم السبب قد قسم الرازي العالقات إلى اثني عشر قسمو
فالتقى مع أبي حامد فـي  ، )٢(على المسبب، وإطالق اسم المسبب على السبب

  التشبيه، والمجاورة والزيادة والنقص.

تعرض ألبي حامد، وخطّـأه   وتجدر اإلشارة هنا إلى أن ابن األثير قد 
ـلها    في تقسيم المجاز إلى أربعة عشر قسمعليه تقسـيمه هـذا، وفص ا، ورد

ها جميعع واالستعارة والتّشبيه فقط، وقد بحثتُ حثيثًوردا عن هـذه  ا إلى التّوس
األقسام التي ذكرها ابن األثير ونسبها إلى الغزالي فلم أظفر منها بشيء فيمـا  
اطّلعتُ فيه من كتب الغزالي، وقد ذكر ابن األثير أن الكتاب الذي نظـر فيـه   

                                         
١. الغزالي، محمين علوم إحياءم)، ١١١٢هـ/٥٠٥د، (تد بن محمد عمران، دار الدتحقيق: سي ،

  م.٢٠٠٤القاهرة، ، ١الحديث، ط
  .١١٣ص١لرازي، المحصول، اانظر:  .٢
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للغزالي في أصول الفقه، ولم أعثر بشيء مما ذكره ابن األثير فـي مؤلّفـات   
  .)١(الغزالي في األصول

  اص:العام واخل

ويتعلّق مبحث العام والخاص في باب الحقيقة والمجـاز بدخولـه فـي    
، فنجده فـي  )٢(العالقات، فمن عالقات المجاز المرسل عالقة الكلية والجزئية

بعالقة الخـاص بالعـام،    انتقال الحقيقة اللّغوية إلى عرفية أو شرعية منقوالً
فالدابة كما مر معنا، في أصل الوضع لكّل ما يدب، وفي العـرف للبهيمـة،   
فالبهيمة فرد من أفراد عموم كّل ما يدب، وفي الشّـرع تخصـيص الصـالة    
بالمعهودة، هو تخصيص لعموم لفظ الصالة بكّل دعاء. وقد قال أبو حامد في 

اللّفظَ عن الحقيقة إلى المجاز، فإنّه إن ثبت  هذا: "وكذلك تخصيص العموم يرد
أن وضعه وحقيقته لالستغراق، فهو مجاز في االقتصار على البعض، فكأنّـه  

  .)٣(رد له إلى المجاز
جال لفظ العامهو اللّفظ المستغرق في داللته لجميع ما يصلح له، فـالر :

ن حيث الوضع، ويخالف عام ألنّه يدّل على استغراق كّل ما يصلح له اللّفظ م
     ـا العـامالمطلق يدّل على كّل ما يصلح له بطريـق البـدل، أم المطلق بأن

                                         
 الكاتـب  أدب فـي  السـائر  المثلم)، ١٢٣٩هـ/٦٣٧ابن األثير، محمد بن محمد، (تانظر:  .١

. وقد ٣٥٤ص١، م١٩٩٨، بيروت ١دار الكتب العلمية، ط ،تحقيق: كامل عويضة ،والشّاعر
  في المستصفى، والمنخول، وأساس القياس، وشفاء الغليل. نظرتُ

٢. من أنواع المجاز أيض .مع األعم ا إطالق اسم البعض على الكل وعكسه، وفي معناه األخص
 ،ري٤٣٤حاشية، صفي الانظر: اإلسنوي، الكوكب الد.  

  . ١٩٦انظر: الغزالي، المستصفى، ص .٣
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  .)١(فيستغرق الجميع على االستواء

ة، فقد يكون اللّفظ عامداللة نسبي والخاص وداللة العاما ا من جهة، خاص
من جهة أخرى، وذلك بحسب الجهة، فلفظ (المؤمنـون) عـام فـي أفـراد     

  المؤمنين، وخاص من جهة عدم تناوله غير المؤمنين.

والعام من عوارض األلفاظ، أي أنّه متغير غير ثابت، من حيث المعنى 
النّفسي والمعنى الخارجي، فاللّفظ يمر في داللته على المعنى بثالث مراحـل،  

ـ    ى األولى في النّفس، والثّاني في الصوت باللّسان، والثّالث فـي انطباقـه عل
المعنى الخارجي. فقال أبو حامد: "فقولنا: الرجل له وجود في األعيان وفـي  

  األذهان وفي اللّسان.

أما وجوده في األعيان فال عموم فيه، إذ ليس في الوجود رجل مطلـق،  
  بل إما زيد، وإما عمرو، وليس يشملهما شيء واحد هو الرجولية.

قد وضع للداللة، ونسبته في الداللـة  أما وجوده في اللّسان فلفظ الرجل 
  إلى زيد وعمرو واحدة، فيسمى عاما بنسبة الداللة إلى المدلوالت الكثيرة.

ى كلّيجل فيسما ما في األذهان من معنى الرالعقـل   وأم ا من حيـث إن
يأخذ من مشاهدة زيد حقيقةَ اإلنسان، وحقيقة الرجل، فإذا رأى عمرا لم يأخـذ  

 .)٢("ةً أخرىمنه صور

                                         
، دار الفكر العربي، القاهرة، الفقه أصولم)، ١٩٧٤هـ/١٣٩٤أبو زهرة، محمد، (تانظر:  .١

 .  ١٤٠ص م.١٩٩٧
 .٢٢٤انظر: الغزالي، المستصفى، ص .٢



  م٢٠٢٠ كانون األول - تشرين األول/ ١٠٣العدد         جملة جممع اللغة العربية األردين     

 

١٥٠ 
 

  :القرائن

وهي الركن الثّاني لعملية التّجوز، وهي التي يجوز بهـا إضـافةً إلـى    
العالقة استعمال اللّفظ في غير ما وضع له حيثُ إنّه ال بد من قرينة تصـرف  

وقد بحث العلمـاء فـي    داللة اللّفظ إلى مدلول مغاير ألصل حقيقته الوضعية.
وحالية، وقد فرقوا بينهما بأن اللّفظ إذا دلَّ علـى  القرائن وقسموها إلى لفظية 

الحقيقة فإنّه يتَصرفُ فيها بجمعٍ، وتثنية، واشتقاق، وتعلّق بالغير، نحـو اسـم   
األمر إذا وقع على القول، فإنّه يتعلق بالمأمور به، فيقال هو أمر بكذا، وإذا لم 

، وأبـو حامـد يجعـل    )١(ةيجمع االسم، ولم يثن، ولم يشتقّ منه لم يكن حقيق
للمجاز أربع عالمات، فيقول في باب طرق معرفة المجـاز: "وقـد يعـرف    

: هي العموم واالشتقاق السم الفاعل، واشتقاق )٢(المجاز بإحدى عالمات أربع"
  الجموع، والتّعلّق، وتفصيلها:

١    (عـالم) :تطلق على عموم أفرادهـا؛ كقولُنـا أن ّالحقيقةَ يصح أن .
على كلِّ ذي علم، وقوله تعالى: "واسأل القرية"، يصـح فـي بعـض     يصدقُ

الجمادات؛ وال يصح في بعضها، وأنتَ تريد صاحب القرية، فيقول أبو حامد: 
  ؛ لقربـهبعقاُل: سِل الطّلَل والري قد كان وإن ،سِل البساطَ والكوز :وال يصح"

ح داللة اللّفظ على مفرداته على . والعموم هو أن تص)٣(من المجاز المستعمل"
                                         

  . ٢٦ص١اآلمدي، المعتمد، انظر:  .١
وقد فرق بينهما باالطّراد ونفيه، . وقد جاء في المعتمد: "١٨٦انظر: الغزالي، المستصفى، ص  ٢

 كان حقيقة فيه، فمتى اطّرد االسم في معنى على الحد ،الذي استعمل فيه من غير منع شرعي
المجاز ال يطّرد، ومتى لم يطّرد فيه من غير منع كان مجاز ٢٦ص١ا، ألن.  

عنهم، فاللّغة العربية مـا قالتـه    هنا يظهر رأي اإلمام الغزالي في ما يعد في عرفهم منقوالً  .٣
العرب من حيثُ الوضع؛ فهو حقيقة، وما تجوزوا به فهو مجاز؛ فنحن ننقل عـنهم الحقيقـة   
والمجاز، واالستعمال المعتمد عند أبي حامد هو ما وافق طريقة العرب في االشتقاق ِلاتّسـاع  

عند رفضه مخاطبة الكوز والبسـاط  الوظيفة الداللية والتّجوز يكون على سنَنهم، ويظهر ذلك 
 ألن العرب لم تستعمله.
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طريق الشّمول، ال على طريق البدل، وقد استعمل بعض العلماء لفظَ العمـوم  
ليس من ألفاظ العموم، بل كـكلمة (عالم) وأرادوا به اإلطالق، فالمفرد النّكرة 

 حمل استعمالهم هذا على التّسامح، فقوله: عالم يصحهو من ألفاظ اإلطالق، وي
  ا مستغنيا عن القرائن.قه على كّل من حمل علمعند إطال

. ويثنّي أبو حامد ويثلّثُ القرائن بقضايا اشتقاقية، كامتنـاع اشـتقاق   ٣-٢
اسم الفاعل في المجاز، واختالف الجموع، ويمثل عليه بلفظ (األمر) إذ يشتقُّ 

اسم فاعـل  منه (آمر) إذا دلَّ على الطّلب، ويجمع على (أوامر)، وال يشتقُّ له 
، يراد به الشّأن، )١(َّخم حم جم هلُّ  إذا أريد به الشّأن، فقوله تعالى:

  اسم فاعل، وال يجمع على أوامر، ويجمع على (أمور).فال يشتقُّ منه 
واستعمل فيمـا ال تعلُّـق لـه، كــلفظ      . أن الحقيقي إذا كان له تعلُّقٌ،٤

(القدرة) إذا أريد به الصفة؛ كان له مقدور، وإن أريد به المقدور كالنّبـات، إذ  
    ه؛ لم يكـن لـه متعلـقٌ؛ إذإلى مقدورات اِهللا تعالى، أي إلى قدرة قال: انظري

قدم المعرفة . وقال أبو حامد: "ويكون طريق فهم المراد ت)٢(النّباتُ ال مقدور له
بوضع اللّغة التي بها المخاطبة، ثم إن كان نصا ال يحتمل كفى معرفة اللّغـة،  

قرينة إلى  بانضمام فال يعرف المراد منه حقيقةً إالوإن تطرق إليه االحتماُل، 
  مث هت مت ُّ اللّفـظ، والقرينـة إمـا لفـظ مكشـوف، كقولـه تعـالى:       

  تعـالى:  كقوله إحالة على دليِل العقِل،، والحقّ هو العشر، وإما )٣(َّحج
                                         

  .٩٧سورة هود، اآلية   .١

 شبه جملة تكون من تمام معنى الفعل أو المشتق العامـل،  التّعلق في النّحو هو: وجوب وجود .٢
كقولنا: (قدرتُ على صناعة شيء)، فقولنا: على صناعة، الزم لقولنا (قدرت)، فـال بـد أن   
تتعلق القدرة بالمقدور، وهو هنا الشّيء، وتصل إليه بحرف جر مناسب، والقدرة يناسبها حر 

   (على) وهو من تمام المعنى. الجر
    .١٤١سورة األنعام، اآلية  .٣
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 خف حف جف  مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حضُّ 
. وإما قرائن أحواٍل من إشارات ورمـوزٍ وحركـات وسـوابقَ    )١(َّمف

  .)٢(ولواحقَ ال تدخُل تحتَ الحصر والتّخمين"

وقد اختلف العلماء في هذه القرائن، وبالغَ الرازي في الرد علـى أبـي   
ا، المحصول لرأي الغزالي في القرائن، وضعفها جميع حامد، حيث عرض في

فاالطّراد وعدمه ليسا بحجة عند الرازي، ألن الدعوى بتعميمه تحتـاج إلـى   
استقراء، وال يكتفى للدعوى بمثال واحد، ولكن الرازي لم يبرهن لنـا علـى   
 دعواه ببرهان واحد يبطل به دعوى أبي حامد، وما جاء بـه مـن أمثلـة ال   

نفسه على دعواه، إذ منع العقِل والشّرع لالطّراد ال يمنع االطّراد  تصلح دليالً
المراد لواضع اللّغة فيما زاد على اللّفظ في الداللة، فقولنا عالم يصـلح لكـّل   

ا، أو عالم بعلـم زائـد علـى    ا أو قديمعالم، وال يؤثّر فيه إن كان العلم محدثً
. ومثال الرازي في األبلق ال يصلح، حيث نفسها اتالذات، أو أن العلم هو الذّ

ذكر أبو حامد ذلك في أن العرب تضع الكلمة على غير قياس في نسبة بـين  
اللّفظ والمعنى غير مطّردة في غير موضوعها، فـاألبلق للفـرس المتلـون،    
كالكُميت للفرس األحمر. فهو مطّرد في كّل فرس أحمر، فمن هنا كان مطّردا 

  وم جنسه.في عم

أما رد الرازي على ما ذهب إليه أبو حامد في منع االشتقاق من المجاز 
                                         

  .٦٧سورة الزمر، اآلية  .١
  .١٨٤انظر: الغزالي، المستصفى، ص .٢
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ه وصياغة اسم فاعل، فهو رد وجيه، فقد جاء الرازي فيه بما يؤيد رأيه، ولكنّ
وذهـب  ، "الرائحـة من " لشتقاق اسم الفاعالمثال الذي جاء به ال لم يصب في

حقيقة في الريح ؛ ألن الرائحة: ا فيه نظرهذو .ال يشتقُّ منه اسم فاعل إلى أنّه
فقد جاء فـي لسـان    ؛طيبة أو كريهة، إذ قد يصاغ على مروح السم الفاعل

العرب منه اسم مفعول مروح. وفي الجمع ذكر أن دعوى أبـي حامـد فـي    
اختالف الجمع منتقضة بجواز أن نتجوز بحمر في البلداء من النّـاس، وهـو   

د في الدابة والبليد من النّاس. ورد الرازي على أبي حامد بحاجـة  جمع مطّر
ـ  ا الحقيقة إلى المتعلّق إن كان لها متعلّق، واستغناء المجاز عنها، مردود أيض

عند أبي حامد بسبق الفهم إلى الحقيقة دون المجاز، والسابق إلى الفهـم عنـد   
  ر.سماع كلمة القدرة مطلقةً هو الصفة وليس المقدو

  دوران احلقيقة وااز يف مباحث اللّغة:

وقد يكون من األولى أن أنوه في استثمار باب الحقيقة والمجاز عند أبي 
حامد عن أنّه قد نبه على سوء االعتماد على داللة االلتـزام فـي البـراهين    
والحدود، وحذّر منه، فقال: "وإياك أن تستعمَل في نظرِ العقل من األلفاظ مـا  
 ن؛ ألنطابقة والتّضمعلى ما يدلُّ بطريق الم يدلُّ بطريق االلتزام، لكن اقتصر
الداللة بطريق االلتزام ال تنحصر في حد، إذ السقفُ يلزم الحـائط، والحـائط   

. وهذا يستلزم دوران الحقيقة فـي  )١(واألس األرض، وذلك ال ينحصر" ،األس
مدت فـي أغلبهـا علـى داللتـي     األصول أكثر من دوران المجاز؛ وقد اعت

المطابقة والتّضمن اللتين هما أساس الداللة الحقيقية، فتغلب على علم األصول 
                                         

  .٢٥الغزالي، المستصفى، ص  .١
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. وفي مقدمة علم الكالم عند داللة النّص والظّاهر، وهذا مناسب لكونها أصوالً
علم أبي حامد في المستصفى، وتقديمه    العلـوم الكالم على العلـوم، وجعلـه 

إليه، نراه يبرهن على دعواه بعلم الكالم نفسه، والمراد بـالكالم هـو    محتاجةً
طريقة إقامة الحجة والبرهان، وهذا يستوي ويستقيم هنا، ولكنّه مدخول بتقـدم  
عقل النّاس للمعقوالت قبل وضع علم الكالم، فيكون الكالم والعلوم مفتقـرين  

يس هذا الموضـع موضـعه   إلى العقل الفطري عند اإلنسان، وليس للكالم، ول
  .)١(فليرجع إلى مظانّه

أما داللة االلتزام فهي باب الدخول إلى المفاهيم، وهي أم باب المجـاز،  
إذ منه تظهر الصفات المشتركة بين الحقيقة والمجاز، فلوال أنّنا نفهم عند ذكر 

ها فـي  ظ إلى معنى مشترك بيناألسد الشّجاعة، لم يكن لنا مسوغ لالنتقال باللّف
، ولو رجعنا إلى أقسام المجاز عند أبي حامد، لرأيناه كيف شبه الرجـل  ةالصف

 نـا داللـةُ  لالشّجاع باألسد، والبليد بالحمار، والوجه البهي بالقمر، ولظهرت 
االلتزام حيث التفتنا، فالزم اسم األسد هـو الشّـجاعة، والزم اسـم الحمـار     

. وفي الزيادة نلحظ كيف أن علمـاء  )٢(البالدة، والزم اسم القمر البهاء، وهكذا
البيان قد ربطوا بين المبنى والمعنى من حيث الزيادة والـنّقص فـي المبنـى    

ا فـي  في المبنى أن يحدث تغيـر  وأثره في المعنى، فقالوا: األصل في التّغير
زيـادة فـي    )٣(َّمه جه ين  ُّالمعنى، ومثال أبي حامد في قوله تعالى: 

                                         
م)، ١٤٠٥هـ/٨٠٨، (تالرحمن. وانظر: ابن خلدون، عبد٦٧صالغزالي، المستصفى، انظر:  .١

  .٣٦٣م. ص٢٠٠٠بيروت، ، ١، دار الكتب العلمية، طالمقدمة
  .١٨٦انظر: الغزالي، المستصفى، ص ٢.
  .١١سورة الشّورى، اآلية  ٣.
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المبنى، فهي لتوكيد النّفي للتّشبيه، والنّقص في المبنى في قوله تعالى: واسـأل  
  القرية" الزمه المبالغة في صدق الخبر، والمبالغة زيادة في المعنى.

ا في الفروع كالفقه، وال يجوز في مذهب أبي وتدخل داللة االلتزام أيض
، ظنّـي  الشارعحامد دخولُها في األصول، وداللة االلتزام مستفادة من خطاب 

الداللة في القرآن والسنة. كاأللفاظ التي تحمل معاني ظاهرةً الزمة في الذّهن 
إلثابة عند إطالق اللّفظ، كلفظ واجب، فعند سماعه يفهم اإللزام باإلضافة إلى ا

  .والعقاب على تركه وهكذا ،على فعله
ـ جعلوقد يقال: لماذا   دنا داللة االلتزام مستثمرةً في باب المجاز، ولم نع

مع أنّهما فرعا داللة المطابقة العقليان؟ فالجواب على في الباب التّضمن  داللةَ
اللـة  تزام فرع داللة المطابقة العقلية صـحيح، ولكنّهـا د  لذلك: أن داللة اال

مستفادة من خارج المعنى، وليست جزءا منه كداللة التّضمن التي هي جـزء  
المعنى، فالسقف جزء البيت، والسكينةُ الزمة البيت وليست جزءا منـه، وقـد   

  تقدم أن المجاز محتاج إلى غيره في اإلفادة، والحقيقة مستغنية بنفسها.
  أ. ما يندرج يف احلقيقة من مباحث اللّغة:

وهو كما قدمنا ما يقوم على داللتي المطابقة والتّضمن، وقـد بيناهمـا،   
  ن اآلن رأي أبي حامد بالمحكم والـنّصوالمشترك، ولنبي ومنه المحكم والنّص

  والمشترك.
  . احملكم:١

 من زن رن مم ام يل  ُّفي القرآن محكم ومتشابه لقوله تعـالى:  
، والمحكم هـو مـا دّل   )١(َّمي زي  ري ٰى ين ىن نن

على وجه المطابقة، أي: هو النّص ذو الداللة القاطعة، ويستقر المحكـم فـي   
                                         

  .٧سورة آل عمران، اآلية   .١
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الدالالت النّصية في باب أصل الوضع أو الحقيقة، يقول أبـو حامـد: "فـي    
القرآن محكم ومتشابه ... واختلفوا في معناهما، ولم يرد توقيف فـي بيانـه،   

. )١(ل اللّغة ويناسب اللّفظ مـن حيـث الوضـع"   فينبغي أن يفسر بما يعرفه أه
في معناهما، لعدم انسجامها مع مدلول الوضع اللّغوي؛ منهـا: أن   ويردّ أقواالً

، )٢(المتشابه هو الحروف المقطّعة في أوائل السور، والمحكم مـا وراء ذلـك  
  ويرجع أبو حامد داللتي المحكم والمتشابه إلى معنيين هما:

، فالمحكم ما ال يتطرق االحتمال إلى داللتـه.  قطعية للمحكمالداللة الأ. 
  فالمعنى األول هو دوران المحكم على قطعي الداللة.

، وهو المعنى الراجح المستفاد مـن  الداللة على غلبة الظّن للمحكمب. 
المجمل، وهو الظّاهر، أو هو المعنى المستفاد من المجمل على وجه التّاويـل  

تعارض مع داللة الظّاهر، فعلى هذا الوجه هو محكم  فيه تناقض أوما لم يكن 
  يفيد غلبة الظّن، ال اليقين.

أما قول أبي حامد: "ولم يرد فيه توقيف" فهو يعني لم يرد عن الشّرع ما 
يصرف داللة لفظ المحكم عن معناه اللّغوي، فيبقى على أصل وضعه، ولـو  

اجتهاد في مورد النّص، وهذا يدّل على أن الداللـة  وجد لرفع الخالف، إذ ال 
فلـو وجـدها    إذا صحت قرينتُهـا،  الشّرعية مقدمة عنده على الداللة اللّغوية،

وقوله: "وال يناسبه قولهم..." يدلُّ على اشتراط عالقة مناسـبة بـين   لقدمها، 
  المعنى اللّغوي وما ذهبوا إليه من معنى جديد.

                                         
 .٨٥الغزالي، المستصفى، ص .١
 . ٨٥صالمصدر نفسه، الغزالي،  .٢
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٢صالن .:  

وهو اللّفظ الذي ال يحتمل التّأويل، وهو عند أبي حامد اسـم مشـترك،   
  ويطلقُ عند العلماء على ثالثة أوجه:

، ، وهو ما ال يتطرق إليه احتمال ابتداء، كالخمسة مثالًأ. ما يفيد اليقين
فإنّه نص في معناه، ال يحتمل الستّة، وال األربعة وسائر األعداد، فكـّل مـا   

فإنّه يسمى نصا في جهتي اإلثبات والنّفـي، أي:   ،على هذا النّحوكانت داللته 
في إثبات المسمى، ونفي ما ال ينطبق عليه، فيحده أبو حامد بقولـه: "حـده:   
اللّفظ الذي يفهم منه على القطع معنى، فهو باإلضافة إلى معناه المقطوع بـه  

"١(نص(.  

:فيد الظّنوهو ما ذهب إليه الشّ ب. ما ي وهو موافق للّغة، فالنّص ،افعي
ـ  في اللّغة بمعنى الظّهور، تقول العرب: نصـت الظّبيـةُ   ـ رأس ه ها، إذا رفعتْ

ه، وسمي الكرسي منصة، إذ تظهر عليه العروس، فهو اللّفـظ الـذي   وأظهرتْ
يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع، فهو بالنّسبة إلى المعنى الغالب 

٢(نص(.  
عما ال يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل، وهذا  التّعبير بالنّصج. 

يرجع إلى األول من حيث عدم قطعيته، وإلى الثّاني لعدم اعتبـار االحتمـال   
  .)٣(غير المؤيد بالدليل

                                         
. وقد استعمَل الفقهاء كلمةَ النّص من باب التّسامح بمعنى الدليل ١٩٦الغزالي، المستصفى، ص .١

                                          من الكتاب أو السنّة على أي وجه كان ثبوتًا أو داللة.                                                                         
  .١٨٤، صمصدر نفسهانظر: ال .٢
 .١٩٦انظر: المصدر نفسه، ص .٣
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  والنّص ضربان: منطوق ومفهوم، وتفصيله:
ــه    - ١ ــه: قول ــه، مثال ــه ومنظوم ــص بلفظ ــو ن ــرب ه ــالى:ض                    تع

) ١(َّ ىف يث ىث  ُّ 
  .)٢(َّ ربزب يئُّ   

 حئ جئ  ُّ  وضرب هو نص بفحواه ومفهومه، نحو قولـه تعـالى:   -٢
، فقــد )٥( َّحئ  جئ يي ىي ني ميُّ  ،)٤(َّجح مج حج ُّ ،)٣(َّخئ

الضرب والشّـتم ومـا وراء   اتّفق أهُل اللّغة على أن فهم ما فوق التّأفيف من 
والذّرة من المقدار الكثير أسبق إلى الفهم منه من نفس الـذّرة والفتيـل    الفتيل

ية مباشـرة، وكـذلك قتـل    . فحرمة الزنا مستفادة من منطوق اآل)٦(والتّأفيف
النّفس، وهذه داللة المنطوق، وما فوق التّأفيف والفتيل وما فوق الذّرة مسـتفاد  

  من مفهوم الخطاب وفحواه.

  :املشترك. ٣

وهو أن تكون الكلمة موضوعةً لحقيقتين مختلفتين في الوضـع أوالً، أو  
المشترك هو الكلمة الموضوعة لمعنيين فأكثر، كلفظ العين للباصرة والميزان 

                                         
 .٣٢سورة اإلسراء، اآلية  .١
  .٢٩سورة النّساء، اآلية  .٢
  .٢٣سورة اإلسراء، اآلية  .٣
  .٧٧سورة النّساء، اآلية  .٤
 .٧سورة الزلزلة، اآلية  .٥
 .١٨٤انظر: الغزالي، المستصفى، ص .٦
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والجارية والذّهب، وكلفظ المشتري لقابل عقد البيع، وللكوكـب المعـروف،   
حقيقـة اللّغويـة،   وغير ذلك كثير من األلفاظ المشتركة، والمشترك من باب ال

    فهو يدّل على معناه باالشتراك من غير قرينة، وهو يخـالف المجـاز بـأن
المجاز هو انصراف الفهم إلى المعنى بقرينة، والمشترك ال يحتاج إلى قرينـة  

أنّهـا مفهومـة عنـد     عينه. فعلى تعدد معانيه إالتطلبه، بل يحتاج إلى قرينة تُ
اللة عا، وااإلطالق جميعبقرينة، وتفصيله عنـد أبـي    لى المجاز ال تُفهم إاللد

  حامد أن االسم المشترك قد يدّل على:
: وهو إطالقه على مسميات مختلفة ال تشترك فـي الحـد   المختلفين. ١

  والحقيقة البتّة كاسم العين للعضو الباصر وللجارية.
ـ  المتضادين. ٢ ان، : كالجلل للحقير والخطير، والنّاهل للعطشـان والري

  .)١(والقرء للطّهر والحيض
  ومنه مبحث األمر والنّهي. ،فالمشترك من مباحث الحقيقة

  األمر والنّهي:
، والنّهي طلب التّرك. وللغزالي في مبحث في اللّغة طلب الفعل )٢(األمر

األمر والنّهي مذهب دقيق، حيث يحدهما بمقتضى وضع اللّغة فيقول: "األمـر  
                                         

  .٢٦الغزالي، المستصفى، صانظر:  .١

. صيغة افعل مثـل  ١األمر: وهو طلب الفعل على وجه االستعالء واإللزام. وله أربع صيغ: . ٢
 .المضارع المقرون بالم األمر. مثل: ولي٢قولك: اكتُب . .اسم فعل األمـر، ومنـه   ٣كتب .

. المصدر النّائب عن فعل األمر، مثل قول القائد لجنوده: اسـتجابة  ٤ (عليكم) بمعنى الزموا.
 بيـروت، ، ١، دار النّهضة العربية، طالمعاني علمالعزيز، عتيق، عبدلصوت الحقّ. انظر: 

  .٨١ص م.١٩٧٤
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المأمور بفعل المأمور بـه، والنّهـي هـو القـول     هو القوُل المقتضي طاعةَ 
، وتوقّفَ الغزالي في داللة األمر على وجه من وجوه )١(المقتضي ترك الفعل"

االمتثال دون غيره من وجوب وندب وإباحة وغيرها، لعدم ورود ذلـك عـن   
كلَّ قائل بوجه متحكّم ال دليَل له يستند إليه، فقال: "والمختار أنّه  عدو ،العرب

، ومعنى التّوقّف عند أبي حامد أنّه ال يقول فيه برأي كما ذهب )٢(متوقَّف فيه"
غيره إلى أن األمر للوجوب، أو أن األمر للنّدب، أو أن األمر لإلباحة، فهو ال 

العبارة، فمـرة   ا متردد، بل يشقّ له مذهبيقول بشيء مما ذهب إليه الذّاهبون
 ،يقول بالتّوقف، ومرة باالشتراك، ولكنّه عنـد التّطبيـق يطبـق االشـتراك    

  ا ذهب إليه غيره، فالتّوقّف يعنـي أنويتخلّص من التّوقّف، أو أنّه متوقّف عم
األمر من المجمل، واإلجمال إطالقُ المعنى في موضوع ما دون تعيين، ففي 

يصح المعنى في كّل ما تصح فيه  )٣(َّحج  مث هت مت ُّ  ه تعالى:قول
 اللة، نعم، ولكند الدكلمة (حقّ) وهو غير مفهوم عند إطالقه، والمشترك متعد
الداللة محصورة فيما فهم عند اإلطالق، مثل كلمة (الجون) فيفهم عند سماعها 

كالمجمل، فالمشـترك كمـا هـو     رسالًا، والمعنى ليس ماألبيض واألسود مع
ظاهر من باب الحقيقة اللّغوية، فقال أبو حامد: "ويحتمل أن نقول: إنّه مشترك 
بمعنى أنّا إذا رأيناهم أطلقوا اللّفظ لمعنيين، ولم يوقفونا على أنّهـم وضـعوه   
ألحدهما وتجوزوا به في اآلخَر، فنحمل إطالقهم فيهما علـى لفـظ الوضـع    

  كالم أبي حامد هذا على قوله باالشتراك.، فيدّل )٤(لهما"

                                         
  .٢٠٢انظر: الغزالي، المستصفى، ص .١
  .٢٠٦المصدر نفسه، ص .٢
  .١٤١سورة األنعام، اآلية  .٣
  .٢٠٧ص انظر: الغزالي، المستصفى، .٤
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  األمر "المقتضي"، أي المتطلّب. ويكون الطّلـب وقول أبي حامد في حد
فعل وطلب ترك، وطلب الفعل إن كان جازم ا فهو الواجـب، وإن كـان   طلب

ا، فهو الحرام، وإن كان غير جازم، فهو المندوب، وطلب التّرك إن كان جازم
المكروه. والنّهي هو: القول المقتضي ترك الفعل. وما قيل في غير جازم فهو 

  األمر يقال في النّهي.

أن يمر علـى   -وهو رأس في أهل الكالم-وليس من مذهب أبي حامد 
ة مرورة كالميقضيوالكالم ا ظاهر ا، بل يقف ليتساءل ويناقش الكالم النّفساني

أصول الفقه، فقد ثبت الـنّص    الصائت، وليس لهذه الوقفة أثر مهم في مباحث
مسطور طور داالً ا فيالشّرعيعلى قول الشّارع وفعله وسـكوته، ولـو    الس

جاز النّظر في الكالم النّفسي، فال يجوز لنا أن نتجاوز به اإلنسـان المـدرك   
المحسوس إلى خالق الكون واإلنسان والحياة، فهذا قياس باطل ال قدم له. فال 

  يقاس الواجب على الجائز، وال الغائب على الشّاهد مختلف النّوع.

حث الكالم النّفساني والقول باللّسان بباب الحقيقة والمجـاز  أما اتّصال مب
فهو من جهة أن القول باللّسان دليل على الكالم النّفساني وعبارة عنه، أو ناقل 
له من حيز القوة إلى حيز الفعل، وقول الغزالي بأن تسمية الرمز الصوتي أو 

عالقة ما في ا ؛ا من المجازغيره كالم لنّفس بالقول باللّسان هي مـن  ذلك ألن
ا، أو هو من باب الشّبه فـي الصـورة   تسمية الخمر عنب، كباب عالقة ما كان

  ا.دون الكُنه، كتسمية صورة إنسان إنسانً

القول المقتضي طاعة المأمور، أردتـم   :فقال: "فإن قيل: قولكم األمر هو
يقان؛ الفريـق األول هـم   به القول باللّسان، أو كالم النّفس؟ قلنا: النّاس فيه فر

المثبتون لكالم النّفس، وهؤالء يريدون بالقول ما يقوم بالنّفس مـن اقتضـاء   
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 ،فسوهو قـائم بـالنّ   ،عليه وهو الذي يكون النّطق عبارة عنه ودليالً ،الطّاعة
ويتعلّق بالمأمور به، ويدّل عليه تارةً باإلشارة والرمز  ،وهو أمر بذاته وجنسه

األلفاظ، فإن سميت اإلشارة المعرفة أمرا فمجاز؛ ألنّـه دليـل   والفعل، وتارة ب
على األمر، ال أنّه نفس األمر، وأما األلفاظ فمثل قولـه: أمرتـك، وأقتضـي    
طاعتك، وهو ينقسم، أي األمر، إلى إيجاب وندب، ويدّل على معنـى النّـدب   

ولـه:  بقوله: ندبتك ورغبتك فافعل، فإنّه خير لك. وعلى معنى الوجـوب، بق 
أوجبت عليك، أو فرضت، أو حتّمت فافعل، فإن تركت فأنت معاقـب، ومـا   
يجري مجراه، وهذه األلفاظ الدالة على معنى األمر، تسمى أمرا، وكأن االسم 
مشترك بين المعنى القائم بالنّفس، وبين اللّفظ الدال، فيكون حقيقـةً فيهمـا، أو   

ازا في اللّفظ، وقوله: "افعـل" يسـمى   يكون حقيقة في المعنى القائم بالنّفس مج
أمرا مجازا، كما تسمى اإلشارة المعرفة أمرا مجازا، ومثل هذا الخالف جـاز  
في اسم الكالم أنّه مشترك بين ما في النّفس وبين اللّفظ، أو هـو مجـاز فـي    

  .)١(اللّفظ"

 فداللة األمر على الوجوب أو النّدب عند أبي حامد محتاجة إلى قرينـة، 
حيث يقال: أمرتك فافعل، وإن لم تفعل عاقبتك، هذا في الواجب، وفي النّـدب  
يقال: افعل خير لك. والوجوب والنّدب واإلباحة وهي أقسام خطاب التّكليـف  
تفهم من داللة االلتزام، فعند قولك: افعل خير لك، الزمه الذّهني هو النّـدب،  

وكّل ما قيـل   ،الذّهني هو الواجبوقولك افعل مع التّهديد على التّرك، الزمه 
  ما يقابله في النّهي.في في األمر يقال 

                                         
  .٢٠٢انظر: الغزالي، المستصفى، ص .١
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  ب. ما يندرج يف ااز:

فيـه المتشـابه والظّـاهر    ووهو المستفاد من داللة االلتزام كما تقـدم،  
  والمؤول.

 :)١(المتشابه .١
بشكل واضح جلـي،  اللغوي ذكر ابن قتيبة معنى المتشابه من جهة أصله 

فقال: "أن يشبه اللفظُ اللفظَ في الظاهر، والمعنيان مختلفان. وساق لـه قولـه   
، أي متّفـق  ]٢٥[البقـرة:     َّٰى ٰر ٰذ ُّ تعالى في وصف ثمر الجنة:

  .)٢(المناظر، مختلف الطّعوم"
ومنه يقال: اشتبه علي األمر، إذا أشبه غيره؛ فلم تكـد تفـرق بينهمـا،    

. والمتشابه في كتاب اهللا ما احتمـل  )٣(علي؛ إذا لبست الحقّ بالباطلوشبهتَ 
  .عدة يمعان

 نن من زن رن مم ام يلُّ   فهوم قوله تعـالى: المتشابه من م
هو متبوع من في قلبه زيغ، فهـو مـا    .)٤(َّ زي  ري ٰى ين ىن

                                         
١.  ه اللفظُ اللّفظَ في الظّاهر، والمعنيان مختلفان. قال اهللا عزشبقتيبة: وأصُل التّشابه: أن ي قال ابن

متّفق المناظر، مختلف الطّعوم. ... ومنه  أي   َّٰى ٰر ٰذُّوجّل في وصف ثمر الجنّة: 
يقال: اشتبه علي األمر، إذا أشبه غيره، فلم تكد تفرقُ بينهما، ومنه يقال ألصحاب المخاريق: 
أصحاب الشّبه، ألنهم يشبهون الحقَّ بالباطل. ثُم يقال لكّل ما غَمض ودقَّ: متشابه، وإن لم تقع 

بغيره، أال ترى أنّه قيل للحروف المقطّعـة فـي أوائـل السـور:      الحيرة فيه من جهة الشّبه
  .٧٤متشابه... انظر: ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص

  .٧٤ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص .٢
 .٧٤صابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن،  .٣

  .٧سورة آل عمران، اآلية  .٤
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علقَ باألصول وليس منها، فاألصول هي المتبوعة، والفروع تابعة لهـا فـي   
  وهو معنى حمل الظّنّي على القطعي.الداللة، 

ـ  والال ة المختلفة تتخذ من اآليات المتشـابه حججالفرق اإلسالمي ا فت أن
تعالى: "ما منَعـك َأن تَسـجد ِلمـا    لمذاهبها، كاآليات الموهمة التّشبيه، كقوله 

يدر، كقوله )٢(َّمئ خئ حئ جئييُّ "، أو الجبر، كقوله تعالى:)١(خَلَقْتُ بِيأو القد ،
، وما ُأوهم به المعتزلة بـأن القـرآن   )٣(َّين ىن نن من زنُّتعالى: 

. والمتشابه هو )٤(َّىن من خن حن جن يم ىمُّ  مخلوق، كقوله تعالى:
وهو أيض ،معنى ا اللّفظ ذو المقابل للمحكم عند أبي حامد، وهو ما احتمل غير

والمشترك والمجمل وغيره، أي فيمـا  الداللة الظّنّية، وهو المتردد بين المجاز 
احتاج في البيان إلى غيره من قرائن لفظية وحالية وعقلية. والمتشابه هو مـا  

ا كلفظ (القرء) أو المجمل، كالتّردد بين الزوج والولي فـي اآليـة   كان مشتركً
. ويضيف أبو حامـد إليـه المـؤول    َّمفحق خف حف ُّ  الكريمة: 

  .)٥(يظن أنّه صفة هللا سبحانهكاآليات المشتملة على ما قد 

                                         

  .٧٥سورة ص، اآلية  .١

  .١٦سورة الرعد، اآلية  .٢

  .٩٤سورة المائدة، اآلية  .٣

 .٥، والشّعراء، اآلية ٢سورة األنبياء، اآلية  .٤

 .٨٥انظر: الغزالي، المستصفى، ص  ٥
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  . الظّاهر:٢

لمجمل، فالمجمل إن ترجح فرد من أفراد دالالته من ا ةالقريب لداللةُوهو ا
بقرينة قريبة، فهو الظّاهر، وهو كثير الدوران فـي األحكـام، مثـل قولـه     

، قال أبو حامد: "إنّه أراد الظّاهر؛ ألن المـراد بـه   )١(َّهت متُّ تعالى:
الحقيقي بكلمة الشّهادة التي هي ظاهر اإليمان دون الباطن الذي لم يكلّف العلم 

. وإرادة الظّاهر بقرينـة قريبـة،   )٢(ا"ا مجازبه، واإليمان باللّسان يسمى إيمانً
وهي أنّنا غير مطالبين بالحكم على الباطن، بل غير قادرين عليـه، فيحمـل   

اإليمان باللّسان، فيحصل العلم باإليمان على ما يمكن الحكم عليه، وهو إعالن 
ـ  ا، بعالقـة  ا مجـاز سماعا، وهو ممكن لكّل عاقل، وتكون تسمية القول إيمانً

  قوله وفعله.على ر هذا اإليمان السببية، فاإلنسان يؤمن بقلبه ابتداء، فيؤثّ
  . املؤول:٣

 ويل باب حرج انزلقت فيه األقدام وما تزال، وقد وضـع أبـو  أوباب التّ
ا للتّاويل ذكره في كتاب (فيصل التّفرقة)، وذكر أن قانونـه رافـع   حامد قانونً

فهم ذلـك   للخالف بين الفرق إني ر أنتصوأصغوا إليه وفهموه، فقال: "وال ي
الميزان، ثُم يخالَفُ فيه، إذ ال يخاِلف فيه أهُل التّعليم، ألنّي اسـتخرجته مـن   

فيه أهل المنطق، ألنّه موافقٌ لما شرطوه فـي   القرآن وتعلمته منه، وال يخالف
المنطق وغير مخالف له، وال يخالف فيه المتكلّم، ألنّه موافق لما يذكره فـي  

                                         
  .١٠سورة الممتحنة، اآلية  .١
. وإطالق لفظ المجمل على الظّاهر هو مـن المجـاز   ١١٦انظر: الغزالي، المستصفى، ص .٢

  بعالقة ما كان.
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، وميزان أبي حامد يقوم على اإلقرار بالوجود بمرتبة مـن  )١(أدلة النّظريات"
مراتب الوجود التي تدور في رأيه على خمسة أوجه، فمن أقر بواحـد منهـا   

  ؤمن، ومراتب الوجود الخمس عنده هي:فهو م

. الوجود الذّاتي، وهو الوجود الحقيقي الثّابت خارج الحـس والعقـل،   ١
  كوجود السماء واألرض والنّبات والحيوان، وسائر الموجودات المادية.

. الوجود الحسي، وهو ما يتمثّل في القوة الباصـرة، وال وجـود لـه    ٢
  نّائم.خارج العين، كالذي يراه ال

. الوجود الخيالي، وهو صورة للموجودات الذّاتية بعد غيابهـا عـن   ٣
  العين.

. الوجود العقلي، وهو التّصور العقلي للموجودات، كتصور اليد فـي  ٤
  العقل، وهي القدرة على البطش.

. الشّبهي، وفيه كالم مهم في الصفات حيثُ قال فيه: "فمثاله الغضـب  ٥
لصبر، وغير ذلك مما ورد في حقّ اهللا سـبحانه وتعـالى،   والشّوق والفرح وا
حقيقته أنّه غليان دم القلب إلرادة التّشفّي، وهذا ال ينفك عن  ،فإن الغضب مثالً

نقصان وألم، فمن قام عنده البرهان على استحالة ثبـوت نفـس الغضـب هللا    
ثبوت صفة أخرى يصـدر  ا ذاتيا وحسيا وخياليا وعقليا، نزله على تعالى ثبوتً

منها ما يصدر من الغضب كإرادة العقاب، واإلرادة ال تناسب الغضـب فـي   
حقيقة ذاته، ولكن صفة من الصفات تقارنها، وأثر من اآلثار يصـدر عنهـا،   

فإرادة العقاب هي إرادة إيقاع األلم على المغضـوب عليـه،    .)٢(وهو اإليالم"

                                         
، ١، دار الجيـل، ط الضـالل  مـن  المنقذم)، ١١١٢هـ/٥٠٥محمد بن محمد، (ت الغزالي، .١

 .٣٩ص م.٢٠٠٣بيروت، 
  .٦١م، ص١٩٨٦، منشورات دار الحكمة، دمشق، التّفرقة فيصلالغزالي، أبو حامد،  .٢
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  وهو العذاب.  

على معنى له بعيد، بتقوية احتمال هـذا المعنـى   والتّأويل هو حمل لفظ 
بقرائن عقلية أو قياسية، حتّى يصبح أقرب إلى الظّن من المعنى الظّاهر، وهو 

المؤول من باب المجاز. ومثالـه: قولـه   ن فانتقال من الحقيقة إلى المجاز، إذ
ي ربـا الفضـل،   ، فإنّه كالصريح في نف)١(عليه السالم: "إنّما الربا في النّسيئة"

" صريح في إثبات ربا الفضل، فيمكن أن )٢(بمثل وقوله: "الحنطة بالحنطة مثالً
لآلخر، ويمكن أن يكون قوله: "إنّما الربا في النّسيئة" أي:  يكون أحدهما ناسخاً

في مختلفي الجنس، ويكون قد خرج على سؤال خاص عـن المختلفـين، أو   
االحتمال، والجمع بهذا التّقـدير ممكـن، وإن بعـد،     حاجة خاصة حتّى ينقدح
مة الربا، أكـان آجـالً، أم   فبهذين الحديثين تَظهر حر أولى من تقدير النّسخ.

 ماثل الصنف أو مختلفه.ت، معاجالً

 

 

 

 
                                         

صلى ُأسامةُ بن زيد َأن رسوَل اللَّه  يالمحدثين ولفظ مسلم: "حدثَنالحديث رواه غير واحد من  .١
  .٥٠ص، ٥ِإنَّما الربا فى النَّسيَئة". صحيح مسلم،  اهللا عليه وسلم قَاَل: "َأال

الحديث رواه غير واحد من المحدثين، ولفظ أحمد: "عن َأبِي هريرةَ قَاَل قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى  .٢
هلَيع رِ اللَّهبِالتَّم رالتَّميرِ وبِالشَّع يرالشَّعو نْطَةنْطَةُ بِالْحالْح لَّمسالً ولْحِ كَيبِالْم لْحالْمنًا  وزوٍل وبِكَي

  .٩٢، ص١٢بِوزنٍ فَمن زاد َأو َأزاد فَقَد َأربى ِإلَّا ما اخْتَلَفَ َألْوانُه" مسند اإلمام أحمد، 
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 اخلامتة  

قامت هذه الدراسة على محاولة استظهار باب الحقيقة والمجاز عند أبي 
 رسمن مؤلّفاته، وقد تطلّب الد عتُ الباب في ما توافر لديحامد الغزالي، فتتب
طَرقَ مباحثَ متعلّقة بالباب، كثبوته في اللُّغة، ودراسـة عنوانـات فرعيـة،    

أبي حامد في كتبـه وبخاصـة    كالقرائن والعالقات، وبيان دوران الباب عند
 (المستصفى)، وقد أظهرت الدراسة عدة نقاط، أبرزها:

  ثبوت باب الحقيقة والمجاز في اللُّغة.توكيد . ١

  .أبي حامد. أن باب الحقيقة والمجاز ثابت بثبوت مجال درسه عند ٢

كامِ . أن لهذا البابِ أثرا جليا في مباحث أصوِل الفقه، وفي طبيعة األح٣
  الشّرعية المستنبطة من كتاب اهللا تعالى، ومن فهمنا لسنّة رسوله األمين.

. وقد يكون تقسيم مباحث اللغة عند أبي حامد تحت تفريعات الحقيقـة  ٤
  والمجاز من األمور التي قد تسهل للدارسين النّظر فيها.  

ع الباب في مظانّه، في محاولة ترتيوقد بذلتُ جهدوتصـنيفه،  به ا في تتب
أن الباب ما زاَل مشرعا للدراسـة والبحـث والتنقيـب     والخروج بنتائج، إال

ارسـين لخـوض   ا عميقًوالنّظر فيه نظرة الباب وعمقه يستنهضان الدا، فأهمي
غماره واستخراج ثماره؛ ذلك لتعلّقه بكتاب رب العالمين وسنة رسوله األمين، 

ه، فضالً عن اشتماله علـى قضـايا   وأصول الفكر العربي اإلسالمي وفروع
  جوهرية في العربية وعلومها.

  والحمد هللا رب العالمين
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  المصادر والمراجع

  المصادر:  . أ

 القرآن الكريم. .١
فـي أصـول    م)، اإلحكـام ١٢٣٤هـ/٦٣١اآلمدي، علي بن محمد، (ت .٢

 ، تحقيق: السيد الجميلـي، دار الكتـاب العربـي، بيـروت،    ٢، طاألحكام
 م.١٩٨٦

في أدب  م)، المثل السائر١٢٣٩هـ/٦٣٧األثير، محمد بن محمد، (تابن  .٣
، دار الكتب العلمية، بيروت ١ط ،تحقيق: كامل عويضة، الكاتب والشّاعر

 م.١٩٩٨
الكوكب الدري، م)، ١٣٧٠هـ/٧٧٢الرحيم، (تجمال الدين عبداإلسنوي،  .٤

 م.١٩٨٥ ، تحقيق: محمد حسن عواد. دار عمار. عمان،١ط
، عـالم الكتـب،   ١، طشرح منهاج الوصـول  نهاية السول ________، .٥

 م.١٩٩٩ بيروت،
عـن   م)، مغني اللّبيـب ١٢٧٣هـ/٦٧١اهللا بن هشام، (تاألنصاري، عبد .٦

الحميـد، دار الطّالئـع،   عبدالـدين  ، تحقيق: محمد محيي كتب األعاريب
 م.٢٠٠٥القاهرة، 

، ٢األدب المفـرد، ط م)، ٨٧٠هـ/٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعيل، (ت .٧
 م.١٩٨٥لم الكتب، اترتيب وتقديم: كمال الحوت، ع

محمد النّاصر، دار طوق النّجـاة،   :________، الصحيح الجامع، تحقيق .٨
 م.٢٠١٠الرياض، 
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فـي أصـول    م)، المعتمد١٠٤٤هـ/٤٣٦البصري، محمد بن علي، (ت .٩
 م.١٩٨٣ ، دار الكتب العلمية، بيروت،الفقه

، تحقيق السيد ١م)، االعتقاد، ط٤٥٨/٧٧٩بن الحسين، (تلبيهقي، أحمد ا .١٠
 م.١٩٨٨ الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت،

، تحقيق وتعليق: عبداهللا إلى سبيل الرشاد والهداية االعتقاد ________، .١١
  م.٢٠٠٢، اليمامة، دمشق وبيروت، ٢الدرويش، ط

 م.١٩٩٩ ،، دار المعرفة، بيروت١، طالسنن الصغرى ________،   .١٢
، ٣م)، اإليمـان، ط ١٣٢٨هـ/٧٢٨، (تالحليمابن تيمية، أحمد بن عبد  .١٣

 م.١٩٨٨المكتب اإلسالمي، بيروت، 
القادر ، تحقيـق: عبـد  ١ن الحقّ والباطـل، ط الفرقان بي ________،  .١٤

 م.١٩٨٥األرنؤوط، مكتبة دار البيان، دمشق، 
م)، البيـان  ٨٦٩هــ/ ٢٥٥بـن بحـر، (ت   عمروالجاحظ، أبو عثمان   .١٥

 ت)..(د السالم هارون، دار الفكر، بيروت،، تحقيق: عبد٤ن، طيوالتّبي
١٦.  لـة  ١٠٧٨هـ/٤٧٠القاهر، (ت، عبدالجرجانيسالة الشّافية، مذيم)، الر

، تحقيق: محمود شـاكر، مطبعـة المـدني، جـدة     ٣بدالئل اإلعجاز، ط
 م.١٩٩٢ والقاهرة،

أسرار البالغة، تحقيق: محمد خفاجي، مكتبـة اإليمـان،    ________،  .١٧
 .القاهرة، (د.ت)

، ١م)، التّعريفـات، ط ١٤١٣هــ/ ٨١٦الجرجاني، علي بن محمد، (ت  .١٨
 م.١٩٨٥ مكتبة لبنان، بيروت،
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، تحقيـق:  ٥م)، الخصـائص، ط ٤٩١هــ/ ٣٢٩ابن جنّي، عثمان، (ت  .١٩
 م.٢٠١٠للكتاب، القاهرة، محمد علي النّجار، الهيئة المصرية العامة 

، ٢صـحيح، ط الم)، ٩٦٥هــ/ ٣٥٤حبان، محمد بن حبـان، (ت ابن   .٢٠
 م.١٩٩٣تحقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، تحقيـق:  ١م)، معجم األدبـاء، ط ١٢٢٩هـ/٦٢٦الحموي، ياقوت، (ت .٢١
 م.١٩٩٣ إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،

م)، المسند، تحقيق: أحمـد شـاكر، دار   ٨٥٦ـ/ه٢٤١حنبل، أحمد، (ت  .٢٢
 م.١٩٥٨المعارف، القاهرة، 

، دار ١م)، المقدمـة، ط ١٤٠٥هــ/ ٨٠٨، (تالرحمنابن خلدون، عبد  .٢٣
 م.٢٠٠٠ الكتب العلمية، بيروت،

م)، وفيـات األعيـان،   ١٢٨٢هـ/٦٨١ابن خلّكان، أحمد بن محمد، (ت  .٢٤
النّهضـة المصـرية،    ، مكتبةالحميدعبد الدين ي، تحقيق: محمد محي٧ط

 م.١٩٩٤ القاهرة،
م)، سير أعـالم النّـبالء،   ١٣٤٧هـ/٧٤٨، (تأحمدالذّهبي، محمد بن   .٢٥

 م.٢٠٠٦ شعيب األرناؤوط، دار الحديث، القاهرة، :إشراف
في علم أصـول   م)، المحصول١٢١٠هـ/٦٠٦، (تالدينالرازي، فخر   .٢٦

شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت،  :، تحقيق١، طالفقه
 .م٢٠١٢

، تاج العروس )م١٧٩٠/هـ١٢٠٥( محمد الحسيني، بنالزبيدي، محمد   .٢٧
، تحقيق: علي شيري، دار الفكـر، بيـروت،   ١جواهر القاموس، ط من

 م.٢٠٠٥
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م)، البرهان في علوم ١٣١٥هــ/٧٩٤الزركشي، بدر الدين محمد، (ت  .٢٨
، تحقيق: أبي الفضل الـدمياطي، دار الحـديث، القـاهرة،    ١القرآن، ط

 م.٢٠٠٦

، دار العلم ٣م)، األعالم، ط١٩٧٦هـ/١٣٩٦الزركلي، خير الدين، (ت  .٢٩
 م.١٩٩٨ماليين، بيروت، لل

م)، أسـاس  ١١٤٤هـ/٥٣٨بن عمر، (ت محمودالزمخشري، جار اهللا   .٣٠
 م.٢٠٠١ ، دار إحياء التّراث العربي، بيروت،١البالغة، ط

فـي شـرح    م)، اإلبهاج١٣٥٥هـ/٧٥٦(ت ،السبكي، علي بن الكافي  .٣١
 م.١٩٨٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، طالمنهاج

قيق: محمـود محمـد   ، تح٢طبقات الشّافعية الكبرى، ط ________،  .٣٢
الفتّاح الحلو، هجر للطّباعة والنّشر والتّوزيـع، القـاهرة،   الطّناجي، وعبد

 م.١٩٩٣
، ١م), مفتاح العلوم، ط١٢٢٩هـ/٦٢٦السكّاكي، يوسف بن محمد، (ت  .٣٣

 م.١٩٨٣دار الكتب العلمية، بيروت، 

فـي   م)، المزهر١٥٠٥ه/٩١١(ت الرحمن،الدين عبد جاللالسيوطي،   .٣٤
 م.١٩٨٦، المكتبة العصرية، بيروت، علوم اللغة وأنواعها

م)، الموافقـات فـي   ١٣٨٨هـ/٧٩٠الشّاطبي، إبراهيم الغرناطي، (ت  .٣٥
 م.٢٠٠٦أصول الشّريعة، تحقيق: عبداهللا دراز، دار الحديث، القاهرة، 

ة، تحقيـق:  م)، الرسـال ٨١٩هـ/٢٠٤الشّافعي، محمد بن إدريس، (ت  .٣٦
  .١٩٨٧أحمد محمد شاكر، المكتبة العلمية، بيروت، 
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إلى  م)، مغني المحتاج١٥٦٩هـ/٩٧٧، (تالخطيبالشّربيني، محمد  .٣٧
 ت)..(د ، دار الفكر، بيروت.معرفة معاني ألفاظ المنهاج

م)، الملـل  ١١٥٣هــ/ ٥٤٨الكريم، (تالشّهرستاني، محمد بن عبـد  .٣٨
 م.١٩٧٥ ، دار المعرفة، بيروت.٢والنّحل، ط

٣٩.   ،دالشّوكانيت محم) ،م)، إرشـاد الفحـول   ١٨٣٩هـ/١٢٥٥بن علي
، تحقيق محمـد البـدري، دار الفكـر،    ١إلى تحقيق علم األصول، ط

 م.١٩٩٢
م)، شـذرات  ١٦٧٨هــ/ ١٠٨٩الحي بن أحمـد، (ت ابن العماد، عبد .٤٠

الذّهب في أخبار من ذهب، دار إحيـاء التّـراث العربـي، بيـروت،     
 ت)..(د

م)، إحياء علوم الـدين،  ١١١٢هـ/٥٠٥الغزالي، محمد بن محمد، (ت  .٤١
 م.٢٠٠٤، تحقيق: سيد عمران، دار الحديث، القاهرة، ١ط

: فهد بن محمد، مكتبة العبيكـان،  تحقيقأساس القياس،  ________، .٤٢
 م.١٩٩٣الرياض، 

، دار الكتـب العلميـة،   ١االقتصاد فـي االعتقـاد، ط   ________،  .٤٣
 م.١٩٨٨بيروت، 

إلجام العوام عن علم الكالم، تحقيـق: حسـين حلمـي     _______،_  .٤٤
 م.١٩٨٤ستنبولي، مكتبة الحقيقة، تركيا، إ

 م.١٩٧١، مطبعة اإلرشاد، بغداد، ١شفاء الغليل، ط ________، .٤٥
، منشـورات دار  بين اإلسالم والزندقـة  فيصل التّفرقة ________، .٤٦

 م.١٩٨٦الحكمة، دمشق، 
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، المطبعـة الكاثوليكيـة، لبنـان،    ١المستقيم، ط القسطاس ________، .٤٧
 .م١٩٥٩

، دار الكتـب العلميـة،   ١المستصفى في علم األصول، ط ________، .٤٨
 م.٢٠٠٠ بيروت،

 م.١٩٩٨، دار الفكر، ٣، طفي علم األصول المنخول ________، .٤٩
 م.٢٠٠٣ ، دار الجيل، بيروت،١المنقذ من الضالل، ط ________، .٥٠
٥١.  م)، مسـالك  ١٣٤٨هـ/٧٤٩، أحمد بن يحيى، (تابن فضل اهللا العمري

، تحقيق: محمد خريسـات وآخـرين،   ١األبصار في ممالك األمصار، ط
 م.٢٠٠١ مركز زايد للتّراث والتّاريخ، العين، اإلمارات العربية المتحدة،

م) تأويل مشـكل القـرآن،   ٨٨٩هـ/ ٢٧٦اهللا بن مسلم، (ابن قتيبة، عبد  .٥٢
صـقر، دار إحيـاء الكتـب العربيـة،      ، تحقيق وشرح: السيد أحمد١ط

 م.١٩٥٤القاهرة، 
م)، لُمعـة  ١٢٢٣هـ/٦٢٠اهللا، (ت، موفق الدين عبديابن قدامة المقدس  .٥٣

بدر الـدين   :االعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، خرج أحاديثه وعلق عليه
 .م١٩٨٦، الدار السلفية، الكويت، ١بن عبداهللا، ط

ـ ٦٧١القرطبي، محمد بن أحمد، (ت  .٥٤ م)، الجـامع ألحكـام   ١٢٧٣ـ/ه
، المكتبة التّوفيقية، القـاهرة.  ١، ط"تفسير القرطبي، المعروف بـ"القرآن

 ت)..(د

م)، البداية والنّهايـة،  ١٣٧٣هـ/٧٧٤ابن كثير، إسماعيل الدمشقي، (ت  .٥٥
 م.٢٠٠٣، دار الفجر للتّراث، القاهرة، ١ط تحقيق: حامد أحمد الطّاهر،
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١٧٥ 

 

م)، لسان العرب، دار ١٣١١هـ/٧١١مكرم، (ت بن محمدابن منظور،   .٥٦
 م.١٩٨٨الجيل ودار لسان العرب، بيروت، 

٥٧.  مجمـع األمثـال،   م)،١١٤٤هــ/ ٥٣٩، أحمد بن محمد، (تالميداني 
 الحميد، دار المعرفة، بيروت، (د.ت).محمد محيي عبدتحقيق: 

 :مراجعال  . ب

 ،الجامعيـة دراسة المعنى عند األصوليين، الدار ، حمودة، طاهر سليمان .١
 م.١٩٨٣سكندرية، اإل

م)، أصـول الفقـه، دار الفكـر    ١٩٧٤هـ/١٣٩٤أبو زهرة، محمد، (ت .٢
 .م١٩٩٧العربي، القاهرة، 

 ، دار النّهضة العربيـة، بيـروت،  ١العزيز، علم المعاني، طعتيق، عبد .٣
 م.١٩٧٤

طبعـة التّقـدم،   م، ١الفتّاح، التّفكير البالغي عند المعتزلة، طعثمان، عبد .٤
 م.١٩٨٤القاهرة، 
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demanded by each verse, exclusively built on a special use 
of the term in question. 

Keywords: AL- -kibar, syntactic structure, semantic 
value, Holy Quran, context

  



 م0101 كانون األول -تشرين األول/ 013العدد        مجلة مجمع اللغة العربية األردني     
 

681 
 

The term "AL- kibar" in the Holy Quran, a contextual 
study in the light of structure and semantic value  

Abstract 
The Arabic term “Al-kibar” occurs six times in the Holy 

Quran; three times predicated to verbs: “aṣābahu al-kibar,” 
“balaghani al-kibar” and “massani al-kibar.” In two of the 
other cases, it is preceded by a preposition: “min al-kibar” 
and “cala al-kibar.” For the last occurrence, “al-kibar” is 
used as an additional part of an objective phrase” 
“yablughannacindaka al-kibar.” 

The present study attempts to explore and show the 
semantic values and the aesthetic dimensions of the 
linguistic contexts in which term “al-kibar” is used. It also 
aims at showing the different uses of this term in analogous 
verses of the Holy Quran; its infinitivity, singularity, and 
definitiveness, making use of its position and order in the 
verses, the unique appropriateness of its use, its contextual 
values and the relations that hold among the verses of the 
Quran with reference to this term. 

  The present study concludes that the use of the term “al-
kibar” in the Holy Quran, while generally indicative of 
weakness  and old-age, has many semantic, syntactic and 
aesthetic values and meanings; its employment in the different 
structures of the six verses of the Quran and its use with 
different verbs were a semantic necessity and a contextual 
requirement. Also, its different  syntactic positions and orders 
as well as the unique appropriateness of each occurrence are 
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 هفهىم لفظ )الِكَبر( وهعٌاٍ املعجوي:
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    هىاضع لفظ الِكَبر يف القرآى الكرمي:

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٱُّ
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ 

 َّىت نت
 زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئٱُّٱ

 َّنث مث زث رث يت  ىت نتمت

 مخ جخمح جح مج حج  مث هت مت خت حتُّ 
 َّخس حس جس

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جنُّ 
 ٱٱَّيي ىي مي خي  حي

 ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يلُّ 
 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي
 ٱَّهب مب
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 من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ 
 ٱٱَّٰى ين ىن نن

 

 قىاسن تركيبية هشتركة بني اآليات مجيعها:

 هل مل خلَُّّرب يئ  ىئُّ
َّجم
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 زي ري ٰىٱُّٱٱٱٱٱٱَّزت رتُّٱ
َّ مي
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 قىاسن تركيبية هشتركة بني بعض اآليات:

 يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ ٱُّ
 ىكٱُّ ٱٱٱٱَّنث مث زث رث يت  ىت نتمت زت رت
َّٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك
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َّ مي زي ري ٰىٱُّٱ
ٰى ين ىن نن

 خت حت ٱُّٱٱ
ٱٱٱَّمج حج  مث هت مت

 جح مج حجُّٱ
 خص حص مس خس حس  جس مخُّ َّجس  مخ جخ مح
ٱٱَّجغ مع جع مظحط مض  خض حض جض مص

 ٱ

. 
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 إليَ يف القرآى الكرمي: لفظ "الِكَبر" هسٌدًا  

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّٱُّ
 زث رث مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
  َّلك اك يق ىق يف ىف يث ىثنث مث
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 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ
 َّ ... يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ
ٱٱٱٱَّزت رتُّ
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ٱ
 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن
 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي
 يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 ىثنث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
 َّلك اك يق ىق يف ىف يث
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 َّ رنزن ممُّٱ
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َّ نب مب زب رب  يئ ىئ ُّٱٱ  

  َّ نتمت زت رت يب ىب ٱُّٱ

 

 ىن نن من زن رن ممٱُّٱ
 َّٰى ين
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 مكلك خك حك جك مق حق  مف خف حف ُّ
 مه جههن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل  خل حل جل
 ٱَّهت مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه

 يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خلُّ
 مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن منخن  حن جن
 رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 َّمئ زئ
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 َّ ٍّ ٌُّّٱ
َّرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 مل يك ىك ٱُّٱ
ٱٱٱَّٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل
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 زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىكٱُّٱ
َّٰى ين ىن نن من

  ٱَّ رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئُّٱ
َّين ىن نن منُّٱ

 ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱٱ
  َّرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
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َّين ىن نن منُّٱ

َّٰى ين ىن نن منٱُّ
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 من زن رن ممٱُّٱ
َّٰى ين ىن نن
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  حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ٱُّٱ
 َّجه ين ىن منخن

 جي يه ىه ٱُّٱ
ٱَّيي ىي مي خي حي

 جخ مح جح مج حج مث هتُّٱ
 خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خنُّ َّمخ
 ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱَّٰذ يي ىي مي
 يك ىك مك لك اك يق ٱُّٱَّني مي زي  ري
ٱَّ نن من زن رن مم ام يل ىل مل
ٱ

 حك جك مق حق  مف خف حف جفُّٱٱٱ
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  حن جن ممُّٱٱَّحم  جم هل مل خل حل جل مك لكخك
   َّحي جي ٰه مه جه هن من خن

 ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زبُّ
   َّيث ىث نث مث  زث رث يت
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ٱَّجه ين ىن ٱُّٱٱ

 ىي مي خي  حي جي يه ىه ٱُّٱ
  َّيي
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 لفظ الِكَبر خالف البٌية اإلسٌادية يف القرآى الكرمي:

 جح مج حج  مث هت مت خت حتُّٱٱ
ٱَّخس حس جس مخ جخمح

 



" دراسة سياقية  م"الِكَبر" في القرآن الكريلفظ   
 

 أ.د. منير شطناوي، د. حسين العظامات 
�

215 
 

مرحلة زمنية وهي ظرف استوعب إنجاب الولد، والظررف ممرا هرو مملروع م مرو  
فيرر ، ولمنرر  اسررتمم  حرررف الجررري يعلررىيا ليالررير إلررى اسررتم    مررر ا  علررى مرر  

، فرررمر ا   م،ررر و علررى، وا  يحررو  دوب اجنجرراب سرر،ب، فرركاا مرراب المب،اررر سرر،،ا  
 غالب على  مره.

وفي قول  يإبي ر،ي لسميع الدعا ي إالارة إلى  ب إ،راهيع علي  الس ع على 
 حط مض ُّٱم،ر سني  ماب يدعو ا   ب يه،  الولد، قا  تمالى على لساب إ،راهيع 

اا جممنا ،يب هاه اآل(1)َّحق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ية . وا 
 جس مخ جخمح جح مج حج  مث هت مت خت حتٱُّٱٱ:وقول  تمالى
ت،يب لنا  ن  ماب يدعو ا  على الريغع مب م،ر سني   ب يرزق   َّخس حس

 مف خف حف جفُّ ُيمط ، إا جا  ،مد دعا  إ،راهيع بالولد. ومرع ا   م،ر مب  
ٱَّخك حك جكُّ قول  تمالى: ٱَّحق ،   مرم  ا  ،،الرى  خرى ،مد ٱٱ

 (2)َّنت  مت زت رت يب ُّٱ  ب وه،  إسماعي  وهي قول  تمالى:
 جم  هل ملُّٱ والارم  في ال،الرى الثانية زوج ، قا  تمالى:

 حم جم يل ىل مل خل من خن حن جن مم خم حم
  حي جي يهىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىممم خم
 رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي
1)َّرب يئ ىئ نئ مئ زئ

3). 

                                 
 .100و 99/الصافات (1)

 .112الصافات/ (2)

 .74-71هود/ (3)
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 جن مم ٱُّٱ
 هت مت خت حتُّٱٱٱٱٱَّخن حن
ٱٱَّخس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث

ٱَّخك حك جكُّ

 مك لكٱُّٱَّ جه ين ىن من خن حن جنُّ
َّمم خم حم جمهل مل خل حلجل
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 يل ىل مل يكٱُّ
 مي زي ريٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
َّيي ىي ني

 حقمف خف حف جف مغٱُّ
 حم جم يل ىل مل خل  خك حك جك مق
ٱٱَّين  ىن من خنحن جن يم ىم مم  خم
 خمجم هل ملخل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مفُّ
َّٰه مه جه هن من خن حن جن مم

 ٱ

 زي ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل ٱُّ
 مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي
ٱَّهب
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  ٰى
يي ىي ني مي زي ري
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 ًتائج البحث
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 رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ ُّ
ٱٱَّنث مث زث رث يت  ىت نتمت زت
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 يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ
ٱٱٱٱَّٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام

ُّ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  
 ٱٱَّرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
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 املراجعاملصادر و
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Deliberate Changes in Classical Arabic Poetry, with 

Reference to Details such as proper Nouns, Locations and 
Diction: A study of the Phenomenon 

Abstract 
This research deals with the phenomenon of multiple 

narrations of one and the same poem in old Arabic poetry, 
with an eye on determining whether such changes and 
modifications were intentional or not. The researcher traces 
the manifestations of these changes, as well as points out 
that some of them are only partial changes within the same 
line of poetry due to changes in the names of tribes, people 
and places, as well as some vocabulary items. Changes, 
however, sometimes extend to include the meanings and 
images, ending up with a complete change at the text level. 
This research deals with some cases in point, such as two 
poems by Umru Al-Qais and Bishr ibn Abi Khazim with the 
same rhyme, and, finally, the elegy reported by Badi al-
Zaman al-Hamadani, which was claimed by some other 
critics and narrators to Amr ibn Ma`di Karib al-Zubaidi. 

Keywords: Pre-Islamic poetry, Narration, Intentional 
Changes, Modifications, Fake Poetry 
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 انصرف واإلحلاق اجلزئٌ

 يف أمساء انقبائم واألشخاص: -0
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 يف أمساء األماكه وانبقاع /اإلحلاق اجلغرايف: -0
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 يف ادلعاين وانصور: اإلحلاق ادلعىوً وانصورً: -4

 رواٍاث مغرضت: انتزوٍر: -أ
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 رواٍاث غري مغرضت: انتحوٍر: -ب 
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 :( )فقد روي أيضا  

 فكأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة فا أأأأأأأأأأأأأأأأأأا   أأأأأأأأأأأأأأأأأأد أو  ر أأأأأأأأأأأأأأأأأأد 
 

 َثَغأأأأأأأأأأأأأأأأ ا  رر يأأأأأأأأأأأأأأأأ     يأأأأأأأأأأأأأأأأ   ر  كأأأأأأأأأأأأأأأأر   
وكأأدة  د أأد ر  يأأر  أأع يأأربس د أأر ر ب  أأع  ددأأج   يأأ  ر  كأأر   ف   أأج د بأأا     أأا   

و أد ر بضأذ   أغ بغييأرر  كأا    فأ    يأ  أ يأات ر  يأر بقري أا   . ر  ي   ج  ج ريقها
و أ ر ر بغييأر  أين  أة  .(5)حبذ  ار كددج  ير آخر ك ا يقو  داصر ر دية رأل أد

 . بح ية  ا بدكيدضر  ر
و أأة  أأ ر ر دأأو  ر  أأا م أيضأأا   أأا يقأأدع صأأور   أأدو   أأة صأأور   كقأأو  أون 

 :( )ر ة ح ر

ي أأأأأأأأأر   أأأأأأأأأيهع    كأأأأأأأأأدة   أأأأأأأأأود ر د  أأأأأأأأأر   
 

 إ ر َ    أأأأأور  أأأأأية رَداخأأأأأ  ور َحأأأأأ  ن  
 

أأ    أاس   أأيهع": ر أ ي روي  أأ رأل رألو   كأ ر   ف  أ   أأ ر ( )"كأأدة د أاع ر   
ر بحريأأغ ريأأر ر أأور    ثأأع  أأو و يدأأدر  بحأأر  ر بغييأأر  أأين  أأة   يأأ  ر  أأهو أو

 .   ذ ر بح ية ورَص ح
و ة ر دو  ر ثاد   ة ر بغيير ورَ حام ر أ ي يقأدع روريأ   ضأاد  فأ  ر   دأذ 

  :( )أو ر صور  ر يدي   و    يد  ة أ   ر ي  

                                 
 فيكأأوة ر  أ ن بصأأي ج و ر   أ  تأأ  فأ  ر غأأدير: ر ثغأ  .4 ر حأادر   ديأأورة  أ ر ر حأأادر     ( )

 . ج أ رد
 .ر  ا م (5)

  بحقيأأم و أأرح  ح أد يو أأغ د أأع  درر صأأادر  ديوون أوسنبو ووأو  وو ر أأة ح أأر  أون  أأة ح أر   ( )
 . 2ع   641  يرور  

 .ر  ا م ( )
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 اإلحلاق انكهٌ /اإلحلاق انىصٌ:
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 اخلامتت: 
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� Al-Mothaqqab, 'aayeth Bin Mohsen Al-Abdi: The Poetry of 

Al-Muthaqqab, Investigated by Hasan Kaamel Al-Serafi, 

League of Arab States, Institute of Arab Manuscripts, The 

Egyptian Company for Printing, Egypt, 1391 AH - 1971 AD. 

� Al-Marzubaani, Abu Abdullaah Muhammad bin Omraan, Al-

Muwashah, investigated by Ali Muhammad Al-Bajjaawi, 

Arab Thought home, Cairo, 1965 AD. 

� Ibn Manzur, Abu Al-Fadl Jamaal al-Din Muhammad bin 

Makram: Lisaan al-Arab, Dar al-Ma'aarif, Cairo. 

� Al-Hudhali, Abu Dhuayb Khuwaylid Bin Khaaled, Al- 

Hudhaliyin Diwan - First Section, The Egyptian Library, 

Cairo, 1364 AH - 1945 A.D. 

� Al-Hamadaani, Abu Muhammad Al-Hasan bin Ahmed, Al-

Ekleel (vol. 8), investigated by Muhammad bin Ali Al-Akwa' 

Al-Hawaali, 1399 AH - 1979 A.D. 

� Al-Hamadhaani, Badi' Al-Zamaan Abu Al-Fadl Ahmad Ibn 

Al-Hussein, Maqaamaat of Abi Al-Fadl Badi' Al-Zamaan Al- 

Hamadhaani, investigated by Muhammad 'abdoh, The 

Catholic Press of the Jesuit Fathers, Beirut, 1889. 

� Al-Yaqout, Qasam Alsayed Mohamed Hasan, Grammarians 

and Poetry Witness Industry, Sudan University for Science 

and Technology, Sudan, 2012. 
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� Amali Ibn Al-Shajari, investigated by Mahmoud Muhammad 
Al-Tanaaji, 1st edition, Al-Khaanji Library, Cairo, 1413 AH - 
1992 AD. 

� Al- Shak'ah, Mustafa, Curricula for Authorship by Arab 
Scholars, Science home for the Millions, Beirut, 1974 AD. 

� Al-Shammaakh bin Diraar bin Harmalah, Diwan of 
shammaakh, investigated by Salaah al-Din al-Haadi, Dar al-
Ma'arif, Egypt, 1968. 

� Sabbaah, Maalek Salim, the difference in the recitations of Al-
A'sha's poetic narrations in Lisaan Al-Arab, an M.A thesis, 
An-Najaah University, Nablus, Palestine. 2009 AD.  

� Al-Dhabi, Al-Mufaddal, Al-Mufaddaliyyat, investigated by 
Carlos Ya’qub Layal, The Jesuit Press, Beirut, 1920, p. 33. 

� Al-'aamiri, Labid bin Abi Rabi’a: Labid’s Diwan, investigated 
by Ihsaan Abbaas, Kuwait Government Press, Kuwait, 1962 
AD. 

� Abdul-Rahmaan, Afif, Dictionary of Poets, 1st  Edition, Dar 
Al-Manaahil, Beirut, 1417-1996 AD. 

� Al-'awfi, Hamad Abdullah, Difference in the recitation in the 
Poetry of Al-Hudhalin, Rhetorical Study, PhD Thesis, King 
Abdulaziz University, 2019. 

� Al-Qaali, Abu Ali Ismaail bin Al-Qaasim, Al-Amaali, Dar Al-
Kutub Al-Alelmiyah, Beirut, without date. 

� Al-Qurashi, Abu Zayd Muhammad Ibn Al-Khattaab, The 
Collections of Arab Poems, investigated by Ali Muhammad 
Al-Bajjaawi, 1st Edition, Dar Nahdat Misr, Cairo, 1387 AH - 
1967 AD. 

� Al-Mubarred, Abu Al-Abbaas Muhammad Ibn Yazid, Al-
Kamil, 1st Edition, Al-Istiqaamah Press, Cairo, 1308 AH. 
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- Ibn Hajar, Aws Ibn Hajar, Diwan Aws Ibn Hajar, investigated by 
Muhammad Yousef Negm, Dar Sader, Beirut, 1968. 

� Hussein , Taha , Wednesday Hadith , 10th  edition , Dar Al-
Ma'aarif , Egypt. 

� Al-Hutaya’ah, Jarwal Bin Aws, Al- Hutaya’ah Diwan, 
investigated by Nu'man Muhammad Amin Taha, 1st Edition, 
Al-Khaanji Library, Cairo, 1407 AH-1987. 

� Al-Hamawi, Shihab al-Din Abu Abdullah Yaaqut bin 
Abdullah, Dictionary of the Countries, Dar Saader, Beirut, 
1397-1977 AD. 

� Dhu al-Remah, Ghaylaan bin Uqbah al-Adawi, Diwan of 
Dhu Al-Remah, investigated by Abdul Quddus Abu Saaleh, 
Al-Iman Foundation, Beirut, 1402 AH - 1982 AD. 

� Al-Rafi'i, Mustafa Saadiq, History of Arab literatures, 4th  
Edition, Arab Book House, Beirut, 1394 AH - 1974 AD. 

� Al-Zubaidi, Amr Ibn Ma`dikarb, Amr Ibn Ma`dikarb's 
poetry, investigated by Mutaa' Al-Taraabishi, Publications 
of the Arabic Language Academy, Damascus, 1394 AH - 
1974 AD. 

� Al-Zerekli, Khair El-Din Mahmoud, Al-A'lam, 5th  Edition, 
Knowledge home for the Millions, Beirut, 1980. 

� Al-Suyuti, Jalaal al-Din: Al-Muzher, investigated by 
Muhammad Ahmad Jaad al-Mawla and his colleagues, Dar 
al-Fikr. 

� Ibn Al-Shajari, Hebat Allah bin Ali Abu Al-Saadat Al-
'alawi, Selections of Arab Poets, investigated by Ali 
Muhammad Al-Bajjaawi, 1st Edition, Dar Al-Jeel, Beirut, 
1412 AH - 1992 AD. 
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� Al-Bakri, Abu Ubaid Abdullah bin Abdul Aziz, A 
dictionary of mysteries, investigated  by Mustafa Al-Sakka, 
The World of Books, Beirut, 1364 AH - 1945 AD. 

� Al-Talab, Abd AlKhaaleq Muhammad Al-Sayed, The Difference in 
the recitation of Poetry between al-Mufaddaliyyaat and Al-
Asma'iyaat: A Critical and comparison Study, Faculty of Arabic 
Language in Manufiyah, Al-Azhar University. 

� Al-Jaahez, Abu Othman Amr bin Bahr, Al-haywaan, 
investigated by Abd Al-Salaam Haroun, 3rd Edition, House 
of Revival of Arab Heritage, Beirut, 1969 AD. 

� Al-Jumahi, Muhammad bin Salam, Tabaqat Al-Shu’araa’s 
Stallions, investigated by Mahmoud Muhammad Shaker, 
Al-Madani Press, Jeddah, 1980. 

� Jamil Allah, Ibrahim Hamad Ahmed, the difference in the 
narration of poetic evidence and its effect on the derivation 
of grammatical rules, (a grammatical and descriptive study), 
an M.A thesis, Um durmaan University. 

� Al-Jundi, Darwish, Al-Hutayah, 1st  edition, Nahdet Misr 
Library, Egypt, 1382 H - 1962 AD. 

� Ibn Jennii, Abu Al-Fath Othman, Al- khasaaes, investigated 
by Muhammad Ali Al-Najjaar, The Scientific Library, 
Cairo, 1372 AH - 1952 AD. 

� Al-Hadhirah, Qutbah Ibn Aws, The Poetry of Al- Hadhirah, 
investigated by Nasir Al-Din Al-Asad, Dar Saader, Beirut, 
1973. 
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، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٢٨١ 

 

  "حتقيقات لغوية"
  للراغب األصفهاينّ:  جممع البالغة: 

  حتقيق د.عمر الساريسي
   تنبيهات واستدراكات لغوية حول اللغة والشواهد

١أ.د.منصور الكفاوين

  (**)  خالد املساعفة أ.د.   )**(

  الملخّص 

 ،"مجمع البالغة" للراغب األصـفهاني موسـوعة فـي اللغـة، واألدب    
 ،الشّـعر  يعد من أهم مجاميع اللغـة، واألدب بقسـميه:   ،والنوادر ،واألخبار

علـى   وليس أدّل ،ونوادر ،والنثر حشد فيه مؤلّفه ما وصله من أشعار وأخبار
فضالً عن الشواهد من  ،أهمية هذا المصنَّف من اهتمام القدامى والمحدثين به

  الشعر والنثر واألخبار والنوادر اللغوية واألدبية.
عن دار األقصى للنشر  م١٩٨٦ب في نشرته األولى عام وقد صدر الكتا

  بتحقيق د.عمر الساريسي. ،والتوزيع، عمان
نهض د.عمر الساريسي بمهمة تحقيق هذا األثر النفيس علـى نسـختين   

يتراءى لكّل من اطّلع على الكتاب  ،خطّيتين، باذالً في سبيل ذلك جهداً عظيماً

                                         

  .قسم اللغة العربية وآدابها/ جامعة الحسين بن طالل )*( 

  قسم اللغة العربية وآدابها/ جامعة الحسين بن طالل. )**(
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لعظيم للمحقِّق إذا عرفنا أن شـواهد الشّـعر   ويمكن أن نتخيل الجهد ا ،محقّقاً
خرج منها ما يربو علـى ألفـين    ،بلغت أزيد من خمسة آالف وثالثمئة شاهد

شعري وبقي حوالي ألفين وثالثمئة شاهد لم يـتمكّن المحقـق    ،وتسعمئة شاهد
  الكريم من عزوها.  

جز عنه فما قام به من جهد ربما ع ولنا أن نلتمس العذر للمحقق الكريم؛
عن  فضالً وتخريج األقوال واألشعار واألخبار. ،فريق من حيث تحقيقُ النص

ويكفـي أن نقـول إن هـذه     ،الفهارس التي قام المحقق بصنعها تكملةً لتحقيقه
-الفهارس استغرقت أكثر من ثالثمئة صفحة مـن الكتـاب الـذي تجـاوز     

  ومئةً وسبعين صفحة. ألفاً -بمجلّديه

بعـض   ناووجـد  ،اب غير مرة قراءة مستفيد مـدقِّق في الكت ناوقد قرأ
عـن التصـحيفات    فضالً ،المالحظات فيما يخص الشواهد الشعرية والنثرية

بهـا   نُثـري في أن  ناغوية؛ فرغبلّ، وبعض التحقيقات والتنبيهات الوالتحريفات
  ومحققّه. ،هذا السفر النفيس احتفاء وتقديراً لمصنّفه

ضـع هـذه   نأن نـا  كتاب جاء كبيراً في مجلّدين؛ رأيونظراً ألن حجم ال
سأل أن يوفّقنا لخدمة هذه نالتعليقات، والتنبيهات بحسب والء الصفحات، واَهللا 

  اللغة العظيمة، عالمين ومتعلّمين، إنّه نعم المولى، ونعم المستعان.
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٢٨٣ 

 

 evidences ،where the investigator was able to attribute two 

thousand and nine hundred poetic evidences ،while he 
wasn't able to attribute the other two thousand and three 
hundred poetic evidences. 
We may excuse the scholar ; what he did was a great effort 
that would need a whole team in terms of verifying the 
contexts and attributing the sayings, poems and news as well 
as the indices that the scholar designed to complete his effort 
of verification. It is worth mentioning that the indices 
reached more than three hundred  of the book that exceeded 
one thousand, one hundred and seventy pages in  its two 
volumes. 
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Linguistic investigations 

Rhetoric collection : Al-Ragheb Al-Asfahani 

linguistic rectifications and alerts about 
   language and evidences 

Abstract 

The Rhetoric collection for Al-Ragheb Al-Asfahani is an 
encyclopedia in language, literature, news and anecdotes، 
that is considered as one of the most important language and 
literature collections; poetry and prose, where its author 
documented all that he obtained from poetry, news and  
anecdotes. The importance of this book is manifested in the 
interest that it received by the antecedent and narrators in 
addition to the evidences from poetry and prose as well as 
linguistic news and  anecdotes. 

The book was first published in 1986 by Dar Al-Aqsa 
for publishing and distribution in Amman, which was 
verified b y Omar Al-Sarisi. 

Prof. Omar Al-Sarisi investigated and verified this precious 
heritage in two copies and  he did a great effort to do so. We 
may imagine the great effort that he did if we realized that the 
linguistic evidences amounted to five thousand and three hundred  
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٢٨٥ 

 

ــل  ١/٤٣ ــرز معق ــل أح   إن العق
          

  ولقد أفلـح مـن كـان عقَـل    
  أشار المحقق في الهامش أنّه بحر الرمل!! ولم يخّرج الشاهد.  

  في قصيدته التي مطلَعها: )١(العجز للبيد التخريج:

  لفّــإن تقــوى ربنــا خيــر ن  
          

ــل  جــي وع ــإذنِ اهللا ريث   وب
  

  إلى أن يقول:

ــي   ــا تعقل لم ــت ــاعقلي إن كن   ف
          

  ولقد أفلـح مـن كـان عقَـل    
وهو نثر!! جـاء فـي    ،إن العقل أحرز معقِل: عده المحقق صدراً للبيت  

وأحصـن الجـنَن    ،: "أمره بتقوى اهللا التي هي أحرز المعاقل)٢(صبح األعشى
  : "العقُل أحصن معقِل".  )٣(وفي التمثيِل والمحاضرة ل".النوازعند 

  وفي بعض القلوب عيون. ،رأيه كاهن وظنُّه منجم ١/٤٤
            جـاء فـي التمثيـل     ،وهـو نثـر   ،عد المحقق هـذا الكـالم شـعراً   

.. وبعده في الصفحة نفسـها: "األلمعـي   "... "ظن العاقل كهانة)٤(والمحاضرة
                                         

١-  ،م١٩٨٤، ٢ط ،حسان عباس، مطبعة حكومة الكويتتحقيق إ ،ديوانهلبيد بن ربيعة العامري ،
بيروت، ، ١، اعتنى به حمدو طماس، دار المعرفة، طديوان لَبيد بن ربيعة وانظر: .١٧٤ص

 .اعقلي ، وفيه:٩٠م، ص٢٠٠٤

 .٤/١٩٧ صبح األعشى -٢

 ،م١٩٨٣ ،٢تحقيق عبدالفتاح الحلو، الدار العربية للكتاب، ط، التمثيل والمحاضرةالثعالبي،  -٣

 .٨٥ص

 . ٤٢٧ص التمثيل والمحاضرة للثعالبي، -٤
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موب"منج ،..نثـراً  عده "وفي بعض القلوب عيون هـي   .". وقد نثرها الثعـالبي
وجاء في التمثيل والمحاضرة في موضع آخـر فـي بـاب    ، أمثاٌل ال أشعار

  من غاب عن البصر غاب عن القلب وفي بعض القلوب عيون".": )١(العين
قلتُ: وقد يكون شعراً مضمناً في كالم نثري، وهو شعر مـن مجـزوء   

  الوافر.

  كأنّك مطّلع في القلوب إذا ما تناجت بأسرارها   ١/٤٥

ــدة   ــك مرتـ ــرات طرفـ   إليـــك بغـــامض أخبارهـــا  وكـ
  لم يعزه المحقّق.

كما في التمثيـل   ،البيتان لمحمد بن علي في طاهر بن الحسين :التخريج
لطاهر بن الحسين ال يمدح سواه  ، ومحمد بن علي كان مالزماً)٢(والمحاضرة

 ذكرها صـاحب  ،وله أشعار في الغزل ،مقتدراً كان مطواعاًو، منذ اتصل به
  لم يكن في األرض أخرص منه وأحزر. .)٣(طبقات الشعراء""

ــه   بديهتـــه مثـــل تَفكيـــره  ١/٤٥ ــا يحاول ــم فيم لْهــن م   ملقّ
وأشار فـي الهـامش أن   ، وضع المحقق الشطرين على أنّهما من الشعر

  في ذكر صفات واصل بن عطاء. ،يالشّطر الثاني لصفوان األنصار
                                         

 .١/٢٣٦ مجمع األمثال -١

 .٣١٠، صالتمثيل والمحاضرة -٢

تحقيق سليم النعيمـي، وزارة   ،ونصوص األخيار ربيع األبرارالزمخشري، محمود بن عمر،  -٣
 . ١/١٠٦ ،والحماسة البصرية ، وفيه فكرات طرفك ممتدة.١/٢٧٠ األوقاف، بغداد،
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٢٨٧ 

 

هما شطران ملفّقان؛ األول من المتقارب ألشجع السـلَمي فـي    التخريج:
 ،من قطعة ذكرها األصفهاني في األغاني ،مدح جعفر بن يحيى والي خراسان

  .. والبيت في األغاني في موضع آخر وتمامه:)١(وعدتها ثالثة عشر بيتاً
ــره  ــل تفكيــ ــه مثــ ــى رم  بديهتــ ــتجمعمت ــو مس ــه فه   تَ

.والثاني من البسيط لصفوان األنصاري  
  : أصقع الناس برجم صائب.١/٤٥

  لم يخرجه المحقّق وأشار إلى أنّه من الرمل.
  : هذا البيت من مفضلية لسويد بن أبي كاهل اليشكري وأولها:التخريج

  بســطت رابعــة الحبــَل لنــا   
  

  فوصلنا الحبَل منهـا مـا اتّسـع   
  ن يقول:إلى أ  

ــائب   ــرجمِ ص ــاسِ ب ــقع النّ   )٢(ليس بـالطيش وال بـالمرتَجع    أص
١/٤٥ لت عنه الشؤون وصدقت عنه الظنونج وقلب  

  ظنّه المحقق من نثر األصفهاني، وهو صدر بيت.
المنسوب ألبي العالء المعري: وقـال   :)٣(جاء في شرح ديوان الحماسة

  زميل:
                                         

 .٥/٥٤، نياألغا -١

٢- ار  ،تحقيق شاكر عاشور ديوانه، ،هـ)٦٠سويد بن أبي كاهل (ت ،اليشكريمراجعة محمد جب
 .٣٢ص ،١٩٧٩ ،العراق، ١ط ،منشورات وزارة اإلعالم ،المعيبد

دار الغـرب   شـة، تحقيـق حسـين نق  المنسوب،  شرح ديوان الحماسة ، أبو العالء،المعري -٣
 الشعر والشعراء و زميل ابن أم دينار، لترجمته انظر:، وه٢/٩٤٧بيروت، ، ١اإلسالمي، ط

 .٢/١٤٨ خزانة األدب، ١/٤٠١
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  برك ظهر الغيب ما أنت فاعُليخّ  جلت عنه الشـؤون وإن تشـأْ  وقلبٍ 
  ... ألرطأة بن سهية المري.  )١(وفي أمالي اليزيدي

علّـق المحقـق فـي الهـامش: مـن       "تغافَْل كأنك من واسط". ١/٤٥
  المتقارب!!

وقد ذكر الثعالبي أنّه مـن أمثـال أهـل     ،هذا نثر وليس شعراً التخريج:
  .)٢(بغداد

  صيب. لم يخرجه المحقِّق.وقيل: الظن يخطيء مرةً وي ١/٤٦

  :)٣(قال أبو العتاهية ،هذا صدر بيت ألبي العتاهية التخريج:

ــ ــن يخط ــيب ئالظ ــارةً ويص   وجميع ما هـو كـائن فقريـب     ت

  استحدث القوم أمراً غير ما وهموا   ١/٤٧

  وتمامه: ،)٤(البيت ألبي زبيد في أساس البالغة: التخريج  

أمراً غير شتّى وما جمعوا  ما وهمـوا  واستحدث القوم هموطار أنصار  
                                         

شعر أرطأة بـن سـهية    وقد تفرد اليزيدي في نسبته ألرطأة، انظر: ٧٢، صأمالي اليزيدي -١
، ٢٠٠٦عمـان،  ، ١، دار المناهج للنشر والتوزيع، طه، جمعه وحقّقه د.شريف عالونالمري

 .١٣٧ص

 وقد يكون مثالً منظوماً على المتقارب.  .٤٥، صوالمحاضرة التمثيل -٢

 .٤١، ص١٩٨٠، دار صادر، بيروت، هديوان ،العتاهية وأب -٣

 ، وهم.أساس البالغةالزمخشري، محمود بن عمر،  -٤
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٢٨٩ 

 

لـم أجـد    لو غرس الشوك أثمر العنبا. علّق المحقّق في الهامش: ١/٤٧
  لهذه الشطرة ما يكملها.

  :)١(هذا عجز بيت البن الرومي وتمامه: التخريج

ــدة   ــد ووال ــن وال ــك م ــم ل   لو غرس الشـوك أثمـر العنبـا     ك
  ماء سدى  بغير دلوِ ورشِأ الستقى  لو بعثوا سعداً إلى ال ١/٤٩

ألعرابيـة فـي    ١/٣٠٦البيت من قطعة في ربيـع األبـرار    التخريج:
وفي البصـائر   ) وقالت أخرى في ابنها.٨٤وفي مجالس ثعلب ص ( ،)٢(ابنها

 والصـواب  ،رشأ: يختّل الرجز" وبرواية ،٣٢والذخائر ألعرابية في ابنها ص
."ورِشاء"  

  اشرت أمراً ُأريده        تدانت أقاصيه وهان أشَدهقال: وإنّي إذا ب ١/٤٩

وتقول العرب: فـالن وثّـاب علـى     ،)٣(: البيت في المستطرفالتخريج
  وقال بعضهم: ،الفرص

ــده  ــراً ُأري ــرتُ أم ــي إذا باش   تــدانت أقاصــيه وهــان أشــده  وإنّ

                                         

 . ١/٢٩٩، ج١٩٧٣، ١ط ،، تحقيق حسين نصار، دار الكتب المصريةديوانهابن الرومي،  -١

وزارة  ،تحقيق سليم النعيمـي  ،ربيع األبرار ونصوص األخيار ،مرمحمود بن ع ،الزمخشري -٢
 .١/٣٠٦ ،د.ت ،بغداد ،األوقاف

 .٢٩٣، صالمستطرف في كّل فن مستظرف -٣
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وهذا مـن أوهـام    ،: الصواب: حاضرةجاضرة: له بصيرة ٧س ١/٤٩
  الطباعة.  

  تنضـجه وإذا طبخت بغيره لـم    ذا طبخـــت بنـــاره أنضـــجتهإ
  المحقق: الكامل!!

 ،في قصة مقتل ابن األشـعث  ٤/٤٦٣قصة البيت في األغاني  التخريج:
 ٢/٢٢، وفي العقد الفريـد  ١/٧٤والبيت لعمران بن عصام في مجمع األمثال 

 -الروايـة  بهذه-والشِّعر  ،١/٥٠، ١/١٥والبيان والتبيين  ،لعمران بن عصام
  وصوابه: ،وهو من الكامل ،مختّل عروضياً

  تُنضجِوإذا طبخْتَ بغيره لم 

    .(بكر) وفي صفة كلب: سميع بصير طلوب  

  المحقق في الهامش: المتقارب.  

  :)١(وذكر كلباً ،قال امرؤ القيس ،: البيت المرئ القيسالتخريج

 ــن ــم داجــ ــدركنا فَغــ   كــر ســميع بصــير طلــوب نَ  فيــ
 ،يقال للكلب: ما أشد فغَمه!! بكـر: تحريـف   ،فَغم: حريص على الصيد

  نَكر. والصواب:
                                         

، ١٩٩٠شرح وتحقيق حسن السندوبي، طبعة دار إحياء العلوم، بيروت،  ،ديوانهامرؤ القيس،  -١

 .١١٤ص
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٢٩١ 

 

  رقيع ال يفيـق مـن الرقاعـه     سمين الحقّ مهزول الحصـاة  ١/٥١
ولم نتحقّق أنّهما قسيمان في بيت  ،قال المحقق في الهامش: البحر الوافر

  شعر واحد.
  ني من قصيدة البن بسام في الوزير الخاقاني.: الشّطر الثاالتخريج

  .)١(جاء في معجم األدباء: وقال ابن بسام في الوزير الخاقاني

ــة  ــن الرقاع ــق م ــا يفي ــر م   يولّى ثُـم يعـزل بعـد سـاعة      وزي
ــارم    وشَـر الرجـاِل علـى أهلــه     ١/٥٢ ــقُ الع ــحابِه الحم   وأص

  المحقق: البحر المتقارب.
  .)٢(: ألبي األسود الدؤليريجالتخ

١/٥٣ فالن رحمـل".  : "ويقال ببغداد في الجهل: "الغالساعةَ سقط من الم
لم أعثر على أصل "بالخراساني الوارد عليهم" قال المحقق في الهامش:  تشبيهاً

ويبدو أنّه يتعلّق بأحداث خاصة تتصل بوصول أحد الحمقى مـن   ،لهذا القول
  ".خراسان إلى بغداد

"أهل بغـداد:   :)٣(ص عند الزمخشري في ربيع األبرارجاء الن التخريج: 
الـوارد  شبهوه بالخراساني  ،ييريدون أنه غب ،فالن الساعةَ سقط من المحمل

  لم يخبر أحوال بلدهم....". ،عليهم
                                         

 بال عزو. ، ٨٣ص وفي محاضرات األدباء،، ٢/١١٨، معجم األدباء -١

                 )، تحقيـق محمـد حسـن   ـه٢٩٠(ت ، صنعة أبي سعيد السكّريديوان أبي األسود الدؤلي -٢
 .٩٩، ص١٩٩٨، ٢ط ،آل ياسين، دار ومكتبة الهالل

 .١/١٠٢، ربيع األبرار -٣



  م٢٠٢٠ كانون األول - تشرين األول/ ١٠٣العدد         جملة جممع اللغة العربية األردين     

     

٢٩٢ 
 

ــتهم    ١/٥٣ ــوم إذا جالســ ــربهم العقــول  قــ ــدئتْ بق   ص
  المحقق: مجزوء الكامل.

  :  )١(وقال آخر التخريج:

ــراً ــالس معشــ ــلُ    إنّــــي أجــ ــم ثقيـ ــوكَى أخفُّهـ   نَـ

  ويقال ألحمق يتصدى للكالم: إنّك من طير اهللا فانطقي. ١/٥٤
  المحقق: الرجز!!

انطقي يا رخَم إنّك من طير اهللا... يقال:  :)٢(: في مجمع األمثالالتخريج
بها: إنّك من طيـر   فقيل لها يهزُأ ،إن أصله أن الطير صاحت فصاحت الرخَم

وليس من الطيـر   ،اهللا فانطقي... يضرب للرجل ال يلتفت إليه وال يسمع منه
  شيء إال وهو يزجر الرخَم.

  جهوٌل أعانته المقادير. ١/٥٥
  المحقق: شطرة غير مكتملة من البحر الطويل.  

وهي قطعة مـن   ،: لطاهر بن الحسين إلى إبراهيم بن المهدي)٣(التخريج
  سة أبيات.  خم

                                         
 .١٥٧، صبهجة المجالس -١

ـ ، ٢، صومحاضرات األدباء، ١/٤٤٣، مجمع األمثال -٢ ، ٣٧٣، صوان الكبـرى وحياة الحي
 . ٤٦٨، صونثر الدرر، ٣، صوجمهرة األمثال، ٧٩، صوالمستقصى في أمثال العرب

، ألبي العباس أحمد بن بختيـار فـي ابـن    ١/٨٤وفي معجم األدباء،  ،٢/٦٧، العقد الفريد -٣
 ، لطاهر بن الحسين. ١/٩٧ وفي نهاية األربالمرخم، 



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٢٩٣ 

 

وصدر البيت: وإن ظفرتَ على جهِل ففُزتَ به قـالوا (جهـوٌل أعانتـه    
 (ه في معجم األدباءالمقاديرونص)١(.  

ــا ــاب جملته ــارى ذوو األلب   قالوا: (جهوٌل أعانتـه المقـادير)    إذا تج
  (البسيط) وليس من (الطويل) كما ذكر المحقِّق الكريم.   والشِّعر من بحر

  ما حباك به الجهل.   إال وال عيش ١/٥٥

وربما كانت بداية صدر هدا البيـت: جهـوٌل أعانتـه     ،المحقق: الطويل
  .المقادير  

بـل هـو تتمـة بيـت      ،األمر ليس كما ذكره المحقق الكريم التخريج:
  :)٢(وصدره ،للبحتري

  ما حباك به الجهـلُ  وال عيش إال  في المعيشـة للفتـى   أرى الحلم بؤساً
  : ال يدري بما فيه من جهل.  متغافٍل جاهٍل : وتقول في١/٥٥

  المحقق: شطرة غير مكتملة من البحر الطويل.

                                         

، وفي التذكرة الحمدونية، لطاهر بن الحسين، ١/٣٣، ، في ربيع األبرار١/٨٤معجم األدباء،  -١
وبال عزو في ، لطاهر بن الحسين، ٨، لطاهر بن الحسين، وفي أمالي ابن دريد، ص١/٣٧٥

، ٩٧، وعزاه أسامة بن منقذ مرة أخرى في اللباب، ص٢٤، صألسامة بن منقذ لباب اآلداب
 لطاهر بن الحسين. 

، م١٩٨٧يخ محمد، طبعة دار الكتب العلميـة، بيـروت،   ، تحقيق يوسف الشديوانهالبحتري،  -٢
في المعيشة  ، قال الشاعر: أرى العقل بؤسا١/٦٩ً، وفي غرر الخصائص الواضحة، ١/٦١ج

 .١٣٥للفتى، وبهجة المجالس، ص
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٢٩٤ 
 

  قال المتنبي:   ،للمتنبي في محاضرات األدباء :)١(التخريج

  وليس بمهتدي يرى الناس ضالالً  ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهل
  وبه من طائف الجن أولقُ. المحقق: الطويل. ١/٥٦

  :)٢(وصدره ،الشّطرة جزء من بيت لألعشى ميمون بن قيس :التخريج

  وتصبح في غـب السـرى وكأنّمـا   
  

 أولـقُ   يهاألم من طائف الجـن  
لـم   كأنّه من شهود الجِن محتضر وقد رأى عقلَه من على سـفَر  ١/٥٦  

  يعزه المحقق.
  ، قال ابن مقبل:)٣(الشعر البن مقبل التخريج:

ــاب  ــأس بالنّ ــر الف ــهيفرف خلَعرِ  ين يمحتض ن شُهود الجنفي أفكٍل م    
  قد بِتُّ من عقلي على مراحل. ١/١/٥٧

  المحقق: الرجز.
                                         

، وقد أخّل به ديوان المتنبي، تحقيق مصطفى السقّا وزميليه، ط دار ٤محاضرات األدباء، ص -١
 المعرفة، بيروت. 

، مكتبـة اآلداب  ١، شرح وتعليـق د.م.محمـد حسـين، ط   ديوانهاألعشى، ميمون بن قيس،  -٢
، ميمون بن قيس، شرحه وقدم ديوان األعشى ، وانظر:٢٢١، صم١٩٥٠بالجماميز، القاهرة، 

 .١٢٠، صم١٩٨٧، بيروت، ١ط ،له محمد مهدي ناصر الدين، دار الكتب العلمية

، ١٩٩٥قيق عزة حسن، دار الشـرق العربـي، بيـروت،    ، تحديوانهتميم بن ُأبي بن مقبل،  -٣
بيـروت،  ، ١، شرح مجيد طراد، دار الجيل، طديوان تميم بن أبي بن مقبل . وانظر:٨٤ص

 محتضر، بكسر الضاد. وفيه: ٥٧، ص١٩٩٨



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٢٩٥ 

 

  : وقال الشاعر:التخريج

  ولم َأر المغبـون غيـر العاقـلِ     لمــا رأيــتُ الحــظّ حــظّ الجاهــِل 
  فَبِتُّ من عقلـي علـى مراحـلِ      مــن كــرومِ بابــِل رحلْــتُ عنَســاً

ـ الشعر لعبدو ول الشـعراء  الرحمن بن عبداهللا بن عائشة في طبقات فح
 ،١٣٧وفي ديوان المعـاني ص  ،بال عزو ،١٨٨، وثمار القلوب ص١٠٣ص

  البن عائشة.

  شديد السكْر من غير المدام. المحقق: من البحر الوافر. ١/٥٧

وهو عجز بيت وصدره: عليُل الجسمِ ممتنـع   )١(: الشّعر للمتنبيالتخريج
    القيامِ.  

  والصواب غيابته. ،: وال تتجلّى غيايته... تصحيف٢س ١/٥٧

  :يا (ناظراً) ١/٥٨

ــد   ــي راقــ ــو بعينَــ   ومشاهداً لألمـر غيـر مشـاهد     يرنــ
  المحقق: الكامل.

  :)٢(ونصه في الديوان ،محمود الوراق التخريج:

ــد  ــي راق ــو بعينَ ــاظراً يرن ــا ن   ومشاهداً لألمـر غيـر مشـاهد      ي

                                         
 .٤/١٤٦جم، ١٩٧٨، تحقيق مصطفى السقّا وزميليه، ط دار المعرفة، بيروت، ديوانهالمتنبي،  -١

 .٧٨ص ،م٢٠٠١ ،بيروت، ١ط ،دار صادر ،تحقيق وليد قصاب ،وراق في ديوانهمحمود ال -٢
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٢٩٦ 
 

ــتمعاً   ١/٥٨ ــبه مس ــتاًتحس ــرى    منص ــة أخ ــي أم ــه ف   وقلب

  المحقق: البحر السريع.

  .  )١(: الشّعر لماني، الملقّب بـ"الموسوس"التخريج

  ال يدري أي الشهور المحرم. المحقق: شطرة غير مكتملة.   ١/٥٩

فـي   ،شطرة من بيت لفُديك بن حنظلة يهجو يزيد بن الطّثرية التخريج:
  قال: ،٢/٣٧٠ ،ألغانيا

  فَلَم تدرِ ما أي الشـهورِ المحـرم  ومنّــا الــذي ال قَتْــه ُأمثــل خاليــاً  
   مـن حسـنه  ما قبـيح األمـرِ     : ليس يـدري مـن حماقتـه   ١/٥٩

  المحقق: الرمل.

 : الشِّعر البن بازان األصفهاني يهجو رجالً من كتّاب أصبهان.التخريج 
 له:وقد مات ختن  

ــه      كاتـــب يبكـــي علـــى ختنـــه ــى ذقن ــاء عل ــه ج معد  
ــه   يعلــم القرطــاس فــي يديــه    ــن وطن ــذّ ع ــد ش ــه ق   أنُ
  مــا قبــيح األمــر مــن حســنه  لـــيس يـــدري فـــي كتابتـــه

                                         

جمـع وتحقيـق    ،هـ)٢٤٥(ت أبو الحسن محمد بن القاسم المصري ،شعر ماني الموسوس -١
 "ناصتاً". وفيه ٤٦ص، ١٩٨٨ ،دمشق ،١ط ،وزارة الثقافة ،عادل العامل



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٢٩٧ 

 

وعجز البيت مكسور بهـذه   ،وليس من الرمل ،والشّعر من البحر المديد
  والصواب: ،الرواية

  من حسنهما قبيح األمرِ 
  وفي صفة الجاهل:   ١/٦١

  وكيف يكون النَّـوك إال كـذالكا    يصيب وما يدري ويخطي ومـا درى 
  )  ١(الشعر ألبي األسود الدؤلي التخريج:

  به فقـر إلـى (ذهـن) جليـل       وصرت أذلَّ من معنى دقيـق  ١/٦١
جمهرة  وورد في ،بال عزو ،١/٢١٤ ،: البيت في مجمع األمثالالتخريج

  .  )٢(مثٌَل مولّد مأخوذٌ من قول أبي تمام ،١/١٥٢ ،األمثال

١/٦١   والعيـون أبصــار  وقد تعمى القلـوب ولــن تــرى الشــمس  
  وهو عجز بيت له، وتمامه: )٣(: الشّعر البن الروميالتخريج

ــرى الشــمس أبصــار   عابوا قريضي وما عـابوا بمعرفـة    ــن ت   ول
ــر      موه فـي ادعـاه مـن حكـم     ١/٦٢ ــى بق ــه عل ــن تمويه   لك

  بال عزو.   ،٦٣في محاضرات األدباء، ص التخريج:

                                         
١- صنعة أبي سع٦٩(ت ديوان أبي األسود الدؤلي ،(هـكَّريت يد الس)تحقيق الشـيخ   هـ)٢٩٠

 .٤٤٥، صم١٩٩٨، ١طمحمد حسن آل ياسين، منشورات دار ومكتبة الهالل، 

 .٨٥٦، صم١٩٨١، شرح وتحقيق إيليا الحاوي، طبعة دار الكتاب، بيروت، ديوانهأبو تمام،  -٢

 .٣/٢٥٨، ١٩٩٨، بيروت، ١شرح قدري مايو، دار الجيل، ط، ديوانهابن الرومي،  -٣
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٢٩٨ 
 

  وفي قَلَّة التحصيل: ١/٦٢

ــاهم التحصــيُل  المنتمون إلـى العلـوم (جماعـة)     ــلوا أفن إن حص  
وقـد عاتبـه أبـو     ،٥/٣٥البيت لسعيد بن حميد في األغاني  التخريج:

  وفيه: ،ثوابهالعباس ابن 
لحارثة بن بـدر   ،١/٩٩وفي ربيع األبرار المنتمون إلى اإلخاء جماعة.

  وفيه: ،الغداني

ــرة   ــوم كثي ــى العل ــون إل ــاهم التحصــيُل  المنتم ــلوا أفن إن حص  
 ،١/٢٢٢ البصائر والـذخائر في و ،وفي اإلماء الشّواعر لسعيد بن حميد

 ،وفي محاضرات األدباء ،الثة عشر بيتاًلسعيد بن حميد من قطعة مؤلفة من ث
وفـي   ،لسـعيد بـن حميـد    ،١/٢٣١ وفي زهرة اآلداب ،بال عزو ١٣٢ص

 ٢/٥٦وفي التـذكرة الحمدونيـة    ،لسعيد بن حميد ٢٠الصداقة والصديق ص
لسعيد بن  ٣١وفي المنتحل ص ،لسعيد ١/١٦٧وفي العمدة البن رشيق ،لسعيد
  حميد.

لسـت مـن   عترض في كالم له: : "وقال ابن يوسف لبعض من ا١/٦٢
ص كما في ربيع ستأجر وال تستأسد...".صواب الن أرض كذا فإذا ذكر مثله فا

قال ابن يوسف رحمه اهللا لبعض من اعترض في كالمـه:  : "١/١٠٩األبرار 
وال تستأسـد". وقـد ذكـر     ستأسرفافإذا ذُكر مثُل هذا  ،لست من أرض هذا

  ستأثر!!  (س) فا فيالمحقق أنّها 
  : وتقول في راغبٍ عن العلم: فيالك من مختار جهٍل على علمِ.١/٦٣

قال معن  ٨٨ص ،: عجز بيت لمعن بن أوس في جمهرة األمثالالتخريج
  بن أوس:  ا



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
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٢٩٩ 

 

  ِل وهلـةالخيِل مـن أو جهٍل علـى علـمِ    فكان صريع عداً له مختارفَب  
  .: فأهوِن به مختار جهٍل على علم٩١ِوفي رسالة الصاهل والشاحج ص

  تْ رياضتُه على الـرواضِ أعي  إن الكبيــر إذا تناهــت ســنُّة  ١/٦٣
  .٢/١٦١: ألبي مسلم الجهني في يتيمة الدهر التخريج

  على خُلُق نشـأتُ بـه غُالمـا      وكيف مالمتي مذْ شاب رأسي ١/٦٣
  رأسي.وفيه: إذ شاب  ،بال عزو ١٢/١٥٤: في الكامل للمبرد التخريج

ــب سقام ما يصـاب لـه طبيـب      ١/٦٣ ــب ذي ــُل التأدي ــى يقب   وأنّ
: وقال أبو نصر بن عبدالعزيز بن )١(الشعر البن نباتة السعدي التخريج:

  عمر بن نباتة:  

ــب    ــه طبي ــاب ل ــا يص ــقام م ســـنها عيـــوبمحاس ـــاموأي  
  يقبــل التأديــب ذيــب  كمــا ال  ودهر لـيس يقبـل مـن نصـيحٍ       

  وليس أخو علمٍ كمن هو جاهل.   ١/٦٤
  وقد ذكر المحقق صدره وهو:   ،عجز بيت التخريج:

    تعلم فليس المرء يولد عالماً  

                                         

ـ ٤٠٥(ت السعدي، أبو نصر عبدالعزيز بن عمر بن نباتة -١ ، دراسـة وتحقيـق   ديوانـه )، ـه

 .٦١، ص٢، ج١٩٧٤، بغداد، ١عبداألمير مهدي الطّائي، ط
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٣٠٠ 
 

بـال   ١/٦٦وفي البيان والتبيـين   ،بال عزو ١/٧٨البيت في العقد الفريد 
مـع الغـالم   العزيز في قصـته  عبد وفي المستطرف تمثّل به عمر بن ،عزو

  الفصيح.
    .اآلراء محكَماآلراء مأمون العقد. الصواب:  فحكم: ١/٦٤

 ١٧ص ،: هذا عجز بيت لعبد األعلى في البرصان والعرجـان التخريج
  وهي قطعةٌ من ستة أبيات قال:

ــه  ــتوت حنكتـ ــب اسـ ــد  أو لبيـ ــأمون العقَ ــرة م ي المــوف   م
علّـق المحقـق فـي     "ويغلط غلط الصرورة وقد حج واعتمر..". ١/٦٦

ولعـّل   ،وهذا اليتناسـب مـع السـياق    ،يتزوجالهامش: الصرورة الذي لم 
 "ال صلّى اهللا عليه وسلّم:-جاء في اللسان من حديث النبي  ،يحجلم  الصواب:

وال يقبـُل   ،قال ابن األثير: أراد من قَتََل في الحرم قُتل صرورة في اإلسالم".
ما حججتُ وال عرفْتُ حرمة الحرم قال: وكـان  (إنّي صرورة)  منه أن يقول

فكـان إذا لقيـه    فلجأ إلى الكعبة لم يهج؛ ،الرجل في الجاهلية إذا أحدثَ حدثاً
  )١(قيل له: هو صرورةٌ فال تَهِجه. ولي الدم في الحرم

  : فإن فساد الرأي أن تترددا.  ١/٦٦
وزيـر المـأمون    وسمع محمد بن داود ،: ألبي جعفر المنصورالتخريج

  قول القائل:

ــة ــن ذا عزيم ــتَ ذا رأي فك   فــإن فســاد الــرأي أن تتــرددا  إذا كن

                                         
 .، البن األثير، صرروالنهاية في غريب الحديث واألثر، صرر، اللسان -١



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٠١ 

 

  :)١(فأضاف إليه قوله

ــيال  وإن كنت ذا عـزمٍ فأنفـذه عـاجالً    ــزم أن يتق ــاد الع ــإن فس   ف
  لــه أنــه فــي عصــاك ســيد  لـك مـن همـه وعــزم     يـا  ١/٦٦

  .)٢(تبيين: ألبي تمام في البيان والالتخريج

  ضيعت حظَّك من وقـود النـار     أصبحتَ تنفخُ في رماد بعد ما  ١/٦٨
وفيه: أصبحت تنفخ في  ،بال عزو ٥: في محاضرات األدباء صالتخريج

  رمادك.

ــه  أنخـت  مكرمـة تسنّم ظهـر   ١/٦٨ ــالهيوبِ   لتركب ــك ب   وال تَ

  فيه:و ،بال عزو ١/٣٠٦: في ربيع األبرار التخريج

  ــر ــنَّم ظه ــرةتس ــت مفخ ــا   ُأنيخ ــالهيوبِ  وال لتركبه ــك ب   ت
  حتى إذا فات أمر عاتب القـدرا    وعاجز الرأي مضياع لفرصته ١/٦٨

وفي العقد الفريـد   ،٣٧: نُسب للخليل بن أحمد في المنتحل صلتخريجا
فـي غـرر    وللرياشي ،بال عزو ١/٩٩وفي بهجة المجالس  ،بال عزو ١/١٩

  .١/٣٧٤وللرياشي في التذكرة الحمدونية  ١/١٧٨الخصائص الواضحة 
                                         

وبال عزو في جمهـرة  ، ٩ص ،في الحلّة السيراءألبي جعفر المنصور،  ٧٤المستطرف، ص -١
، ١/١٣٤، وألبي جعفر المنصور في الحماسة البصرية ١/٣٠٤، ربيع األبرار١٤٨األمثال ص

 .١/٢٥٩ األكموزهر ، ١/١١٢، والتذكرة الحمدونية ٨٦ص وزهر اآلداب

 .وقد أخّل به ديوان أبي تمام ١/٢٣٨ البيان والتبيين -٢
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٣٠٢ 
 

١/٩٦   ــر غ ــان ــإن الزم ــْل ف مــانعجالز ــن قبــِل أن يفطــنم  

والمرأة كَتبتْ إلى  ،عزو بال ٣٠٦ص ،في محاضرات األدباء :التخريج
  .١/٤٤٠في محاضرات األدباء  ،صديقتها
  فق في األمر أرشدا.عسى أن يكون الر ١/٧٠

  وتمامه: )١(،عجز بيت لتميم بن أبي بن مقبل التخريج:

  عسى أن يكون الرفق في األمـر   خليلــي ال تســتعجال وانظــر غــداً 
  وقد يشفي من الجربِ الهناء. ١/٧٢

  :)٢(قال زهير التخريج:

ــه   ــرأس من ــأبرى موضــحات ال   الهنـاء وقد يشفى من الجـربِ  ف
  وتبلّدت في القريحة بعدما  كانت نفاداً كالشهاب الثاقب   ١/٧٣

  .)٣(للصاحب بن عباد التخريج:
  وما العجز إال أن تشاوِر عاجزاً. ١/٧٥

  بال عزو. )٤(في الكامل للمبرد ،: صدر بيت وتمامهالتخريج

                                         
فـي   لمكثُاوفيه: عسى أن يكون  .٤١ص، دتميم بن أبي بن مقبل، ديوانه، شرح مجيد طرا -١

 .ارشدااألمر 

 .١/٣٠٧ الجليس الصالح -٢

 . ١/٢٧٨معجم األدباء  -٣

 .٢/١٨٥، وفي نهاية األرب ذكر معه بيتاً آخر دون عزو ١/٥٤ الكاملالمبرد،  -٤



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٠٣ 

 

  فـتفعال  وما الحزم إال أن تهـم وما العجـز إال أن تشـاور عـاجزا     
  غير طَلق للنصيحة وال هشّ. علىآرائي وسقت نصيحتي  تنخّلتَ ١/٧٦

  .)٢(وفي محاضرات األدباء )١(: الشعر في ربيع األبرارالتخريج

  :وأنشد الثوري  

  غير طلق للنصيح وال هـشّ  إلى  تنخّلْــتَ آرائــي فّســقت نصــيحتي
  حـاذقٌ الحـقِّ  على  ك سكَّينفذل  رى ناصحاً فيما بدا فإذا خال : ي١/٧٧

  .)٣(: الشعر ألبي ذؤيبالتخريج

  أفعالُـه أفعــاُل غيـرِ مصــيبِ   وأقلُّ ما يجدي إصـابةُ قائـٍل    ١/٧٨
  )٤(قال: ،: البن كناسة وقيل: ابن داود البالذريالتخريج

ــا   ــل   ولقلّم ــابة قائ ــي إص   أفعالـه أفعــاُل غيـرِ مصــيبِ    يغن
                                         

 بال عزو. ١/٤٧٠ربيع األبرار -١

 .١/٥٣محاضرات األدباء  -٢

٣- ٢٦(ت ديوان أبي ذؤيب الهذلي   ،م له ووضع فهارسه سـوهام المصـريهــ)، شرحه وقد
المكتب اإلسالمي ،وبيعلـى الحلـق".   ، وفيه:١٧٣، ص١٩٩٨، ١ط ،مراجعة ياسين األي" 

، م١٩٦٥، الناشر الدار القومية للطباعـة والنشـر، القـاهرة،    ١، طديوان الهذليين وانظر:
ولكن في هذا الموضع  لق سواء.وحاذق وحا على الحلق حاذق، قال أبو سعيد: وفيه: ١/١٥١

، حياته وشعره، نورة الشّمالن، عمادة شـؤون المكتبـات،   ذؤيب الهذلي أبووانظر:  "حالق".
 .٩٤، صم١٩٨٠هــ/١٤٠٠، ١جامعة الرياض، ط

 . ١/٣١٣ربيع األبرار  -٤
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  .  )١(ي البن كناسةغانوفي األ

  للناس باديـة مـا إن يواريهـا      من عري عورتـه   كن كالناس ١/٧٨
  تحريف، وخلل واضحان!!

  وفيه:   )٢(: ألبي العتاهيةالتخريج

لبسِ الثوبكالم   يتُـهوخَز ـرين عللناس باديـةٌ مـا إن يواريهـا     م  
    )٣(ابه: مجرس.صو ،: تصحيفمحرس: وهو مجرب مدرب ١/٧٨

  .)٤(صوابه: منَجذ ،: تصحيفمنجدضرس م

  وذريــت الزمــان بكــّل ريــح  حلبت الدهر من عسٍل وصاب ١/٧٩

    .بال عزو ١/٥: في محاضرات األدباء التخريج

  فكشّفه التمحيص حتى بداليا   ١/٨٠

هللا بـن  ، عبـدا ٣/٣٦٩الشعر لعبداهللا بن معاوية في األغـاني   التخريج:
لعبـداهللا   ١/٥٦وفي الكامل للمبرد  ،معاوية بن عبداهللا بن جعفر بن أبي طالب

  بن معاوية بن عبداهللا بن جعفر بن أبي طالب وفيه:ا

                                         
 . ٤/٢١ األغاني -١

 .٤٦٩أبو العتاهية، ديوانه، ص -٢

 اللسان، جرس. -٣

 اللسان، نجذ.  -٤



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٠٥ 

 

  فكشّفه التمحيص حتى بـدا ليـا   رأيت فضـيالً كـان شـيئاَ ملفّفـاً         
  ومنها البيت المشهور: ،والبيت من قطعة عدتُها ستّة أبيات

  ولكن عين السخط تبدي المساويا  فعين الرضا عن كـلِّ عيـبٍ كليلـةٌ    

وقد أدخله عبداهللا بن معاويـة بـن جعفـر     ،وينسب الشعر كذلك لجرير
  بأبياته التي يقول فيها:

  فال أدري من تقدم صاحبه إليه....  

في الفضـيل  ية واألبيات لعبداهللا بن معاو .)١(رأيت فضيالً كان شيئاً ملفّفاً
  .)٢(بن السائبا

  ت تجهل.  نتعلّمك األيام ما ك ١/٨٠
    )٣(العوام قاله يوم الخندق: وتمامه: الزبير بن التخريج

ــيفه  ــه فبس ــرءاً إن تلُق ــالق ام   تعلّمك األيام مـا كنـت تجهـلُ     ت
    .برد غداة غر عبداً من ظمأ: المحقق: الرجز ١/٨١

 )٤(جاء في مجمـع األمثـال   ،الرجز : هذا مثٌل يستشهد ببيت منالتخريج
رح الماشية في غداة باردة ولـم  قيل في عبد س "كبرد غداة غر عبداً من ظمأ.

  (ظما) من غير همز. صوابها ،يتزود فيها الماء فهلك عطَشاً". ظمأ
                                         

 .١/١٥٢، بهجة المجالس -١

 ١/٢٨٥اهللا بن معاوية في ربيع األبرار ولعبد ١٠١ص ثمار القلوب في المضاف والمنسوب -٢
 .٥/٥٠والتذكرة الحمدونية  ٣٥وزهر اآلداب ص

 .١/٤٩ العقد الفريد -٣

 .١/٨٧ المستقصى في أمثال العرب -٤
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  فال يدري أيخثر أم يذيب   ١/٨١
  المتردد!! وهو مثٌل يضرب للمتحير ،المحقق: الوافر

    )١(: أنشد ابن السكّيتالتخريج

      المخـاض علـى ابـن بـو قتتفر فمــا يــدري أيخثــر أم يــذيب  
  نَهوضاً وهو يـزداد ارتطامـا  وكنت كناشبٍ في الوحل ينوي     ١/٨٢

  . ٥: في محاضرات األدباء بال عزو صالتخريج

   ل أسائل هـذا وذا مـا الخَبـر     ولســتُ بإمعــة فــي الرجــا  ١/٨٢
فقد نُسب لعلي بن أبي طالب رضـي اهللا   النسبة: البيت متدافع التخريج:

  .)٢(كذلك ،وهو في ديوانه ،ونُسب لإلمام الشّافعي ،وهو في ديوانه ،عنه

  وإن لواً عناء. إن ليتا ١/٨٥

ــاء  : ليت شعري وأين مني ليتُالتخريج ــواً عنـ ــاً وإن لـ   إن ليتـ
 بيد الطائيوخزانـة   ١/٢٦٦وربيع األبـرار   ٢/٣٣ يفي األغانألبي ز

  وقد ذكر منها صاحب الخزانة ستة أبيات. ،األدب

                                         

 .١/٤٣، والمستقصي في أمثال العرب ١/٣٢٠مجمع األمثال  -١

، بيروت، ١ط ،رحاب خضر عكّاوي، دار الفكر العربي ، تحقيق د.ديوانهب، لعلي بن أبي طا -٢
، تحقيق د.محمـد حمـود، دار الفكـر    ديوان اإلمام علي، وهو، كذلك، في ٧٣، صم١٩٩٢
١٤٥، صم١٩٩٥، ١ط ،اللّبناني ،محمد عبدالمنعم  ، تحقيق د.ديوانه، ونُسب لإلمام الشافعي

ديوان ، وفي ١٠١بيروت، ومكتبة الكلّيات األزهرية، القاهرة، ص، ١ب، طخفاجي، عالم الكت
٧٨، تحقيق وتقديم محمد إبراهيم سليم، مكتبة ابن سينا، القاهرة، صالشافعي. 



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٠٧ 

 

  أميم جالميد تَـركْن بـه وقـرا      رماه الكرى في الرأس حتـى  ١/٨٦
  .  )١(: للفرزدقالتخريج

  وقال وقد مالت به نشوة الكرى. ١/٨٦
  : )٢(: وقال حطيمالتخريج
  لت به نشوة الكرى نُعاساًوقال وقد ما

  
  ومن يعلق سرى الليـِل يكسـلِ  

  ١/٨٧              الكرى رأسـي علـى   ما زلت أشربها والليل معتكر حتى َأكب
  قدمي

  قال المحقق: لعلّه من شعر أبي نواس.

  .)٣(: للحسين بن الضحاكالتخريج

ـ  ،نام نومةً كحسو الطير من ماء الثماد جزعة ١/٨٧ ائر وكتصفيقة الط
وقـد علّـق    ،والصواب: المستحر خفّة ،المستجر: تصحيف خفّة.. المستجر

  !!!الجرجرة وهي حب الماء في الحلقالمحقق في الهامش: المستجر من 
الشعراء كثيراً كقول امـرئ   وقد وردت كلمة... الطائر المستحر... عند

  :  )٤(القيس
ــا  ــرد أنيابهـ ــه بـ ــلُّ بـ ــائر الم  يعـ ــرب الط ــتحرإذا ط   س

                                         
 .١٧٠، صم١٩٨٧، بيروت، ١دار الكتب العلمية، ط ،، شرحه وضبطه علي فاعورهديوان ،الفرزدق -١

 .٢/٣٠ شرح ديوان الحماسة -٢

 .١/٢٤٥ األماليقالي، أبو علي، ال -٣

هــ)، تحقيـق د.أنـور    ٢٧٥(ت ، بشرح أبي سعيد السـكّري ، ديوانه وملحقاتهامرؤ القيس -٤
م، المجلّـد  ٢٠٠٠أبوظبي،  ،١ط أبوسويلم، ود.محمد الشوابكة، مركز زايد للتراث والتاريخ،

 .٢٢٥انظر مجالس ثعلب، ص وحول وقت تغير األفواه: .٦٢٢الثاني، ص
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  وذلك وقت تغير األفواه.   ،والمستحر: وقت السحر

  ورسم الكرى بين الجفون محيُل. ١/٨٨

  قال الحكمي: )١(: الشعر للحكمي في الرسائلالتخريج
  عفّى عليه بكـاً عليـك طويـلُ     رسم الكرى بـين الجفـونِ محيـلُ   

  لنوم لي إن كنتما تصـفانِ صفا اوكيف يكون النـوم أم كيـف    ١/٨٩
  .)٢(: للعباس بن األحنف في األغانيالتخريج

ــوا   ١/٨٩ ــوم للنـ ــت النـ   مِ إشـــفاقاً علـــى عمـــري  تركـ
ــو      ــي النـ ــع فـ ــا يطْمـ ــكْرِ فمـ ــاعةَ الســ   مِ اإل ســ

  .)٣(: كشاجم الرمليالتخريج

١/٩١    عـداً وال هزال   إذا قال بذَّ القائلين ولـم يس في القول جدلملتَم  
  بال عزو. ٥/٤١٣البيت في صبح األعشى  التخريج:

١/٩٣      بـل نظـام ـدامبـل م الغمـام   كالم من المرجانِ بل صوب  

                                         

 .١/١٠٧، الرسائل -١

 .٢/٤٢٨األغاني  -٢

 كشاجم الرملي، أبو الفتح محمد بن الحسين بن السـندي بـن شـاهك المعـروف بكشـاجم      -٣
، ١ط، تحقيق وشرح خيرية محمد محفوظ، مطبعة دار الجمهوريـة،  ديوانههــ)، ٣٥٠(ت

 .ولم يرد البيت الثاني في ديوانه ،٢٥١، ص١٩٧٠بغداد، 
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وورد  .)١(إلبراهيم بن سياه األصفهاني في أبي مسلم بن بحـر  تخريج:ال
 )٢(نظام من الياقوت بل صـوب الغمـام  بل  ،منثراً في اليتيمة له كالم بل مدا

  .)٣(وبال عزو في المنتحل

  فــأطلقَ فــي إحســانه يتخّيــر  كأن كالم الناس جمـع حولـه    ١/٩٣

  .)٤(: للخنساءالتخريج
١/٩٧    ـالفةمـن س إلي كان زياد يقول: لَحديثٌ أسمعه من غافٍل أحب"

كما فـي   ،والصواب ،في النص تصحيفٌ في يومٍ ذي وديقة". ثغببماء  فُتنت
فُتقـت  " )٦(وفي التذكره الحمدونية "نغببماء  فُتئت"من سالفة  )٥(ربيع األبرار

  "...بماء ثقب
١/٩٨  .ــاح ــيس مفت ــى إبل ــن رقَ ــه م ــي كفِّ ــي  ف ــنص ف                   ورد ال

ني العتبـي  : الرياشـي: أنشـد  )٨(وجاء في العقد الفريد )٧(التمثيل والمحاضرة
:ألعرابي  

                                         
 .٢/١٧٨ الدهر يتيمة -١

 .١/٧٤يتيمة الدهر  -٢

 .٥، صالمنتحل -٣

وقد أخّل به ديوان الخنساء، تحقيق أنور أبوسـويلم،   .١/٨٢ للخنساء في محاضرات األدباء -٤
 .وكذا أخلّت بالبيت نشرات ديوان الخنساء األخرى

 .١/٤٥٥ربيع األبرار  -٥

 .١/٣٦٣التذكرة الحمدونية  -٦

 . ١/٢٣٦ثال ، ومجمع األم٣٨٦التمثيل والمحاضرة ص -٧

 .١/٦١دون نسبة وربيع األبرار  ٢٢وثمار القلوب ص ١/٤٤٧العقد الفريد  -٨
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ــه     ــز عمامتُ ــه خَ ــو فكاهتُ   في كفِّه من رقى إبليس مفتـاح    حلْ

  نزل األعصم من رأس اليفع   ١/٩٨

  من الرمل: )١(: لسويد بن أبي كاهلالتخريج

  تُنزِل األعصم من رأس اليفَـع  ودعتنــــي برقاهــــا إنّهــــا   
  مجتبيه مجتنيه مصحفة عن: .لمجتنيهل من السحر الحال ١/٩٩

  لما حبتـك بحسـنه لـم تـوجزِ      وحديثها السحر الحـالل لـو أنّهـا    
    .)٢(أبو تمام التخريج:

ــادرة   وما شئت من خبـر نـادر   ١/١٠٠ ــدها نـ ــادرة بعـ   ونـ
  .)٣(أحمد بن جعفر جحظة ،: ِلجحظةالتخريج

ـ    ١/١٠١   الدر مجموعاً إذا لم تَكلَّـمِ وكما ا هي الـدر منثـوراً إذا م
  .)٤(: للقطاميالتخريج

                                         

 .٢٥ص، سويد بن أبي كاهل اليشكري ديوان -١

٢-  ،ام، حبيب بن أوس الطّائيرواية أبي علي القالي، دراسة وتحقيق د.عبداهللا حمد ديوانهأبو تم ،
، م٢٠١١الكويـت،  ، ١طمعـة الكويـت،   جا، المحارب، لجنة التأليف والتعريب والترجمـة 

 .٣٩٠ص

 . ١/٢٩٣، ومحاضرات األدباء ١/٨٧معجم األدباء  -٣

، تحقيق إبراهيم السامرائي، ديوان القطامي، وقد أخّل به ١/١٠٠نُسب للقطامي في ديوان المعاني  -٤
تين بال عزو، كتاب الصـناع  ٢١وأحمد مطلوب، طبعة دار الثقافة، بيروت، والتذكرة الفخرية ص

 بال عزو. ١٠٧ص
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ــين غنـــى  ١/١٠٣ ــواه وفـــي العـ ــق أفـ ــنِ أن تنطـ   يـ
بال  ١/١٩٧ن يوالبيان والتبي ،بال عزو ١/١٩٧في العقد الفريد  التخريج:

  عزو.

  فأبلغْ به من ناطق لم يحاور. ١/١٠٣

ولعبـدالملك   ،البيت متدافع النسبة؛ فقد نُسب لعبدة بن الطبيـب  التخريج:
قال: الطويل: )١(الحارثي  

 جوابــه رجــع تــمنا بالصعلـم يحـاورِ     وأســم غْ به من نـاطقفأبل  
  فال هو أبداها ولم يتجمجم. ١/١٠٥

علـى   ى صـدراً وصدره: وكان طَـو  )٢(لزهير بن أبي سلمى التخريج:
    .همستكنِّ

ـ   وال تك كالعذراء يوم نكاحها  ١/١٠٥   مِ إذا استؤذنت في نفسها لم تكلِّ
  .)٣(: الشعر لبشّارالتخريج

                                         
، ولعبدالملك بن عبدالرحيم الحـارثي فـي   ١/٢٧٣نُسب لعبدة بن الطبيب في شرح ديوان الحماسة -١

 .١/٤٨٤، والتذكرة الحمدونية ١٠١، والحماسة البصرية، ص٢٤، صرسالة الصاهل والشاحج

ـ  ،زهير بن أبي سلمى -٢ دار اآلفـاق،  ، شرح األعلم الشنتمري، تحقيق فخر الدين قباوة، هديوان
، شرح وتقديم علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، ديوان زهير، ونصه في م١٩٨٢بيروت، 

 .وكان طوى كشْحاً على مستَكنِّه فال هو أبداها ولم يتَجمجمِ :١٠٨، صم١٩٨٨بيروت، ، ١ط

لكتـب  ، شرحه ورتب قوافيه وقدمه محمد مهدي ناصـر الـدين، دار ا  ديوانهبشار بن برد،  -٣
 .٦٠٦ص، ١٩٩١بيروت، ، ١طالعلمية، 
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 أحب إلي مـن حـذف الكـالمِ     شيءفأوجِز لي الكالم فليس  ١/١٠٦

  .  )١(للحسين بن رجاء في األغاني التخريج:

  أتعبتَ من طول ما تهذي به الحفَظة   ١/١٠٨

 .)٢(: لديك الجن الحمصيلتخريجا

 إن المجــــالس باألمانــــة ال تُخــــرجن حــــديثاً  ١/١٢٧

: "المجالس )٣(شعراً جاء في التمثيل والمحاضرة هذا نثر وليس التخريج:
وقد يكون مـن   باألمانة.. وهي من سائر أمثاله وحكمه عليه الصالة والسالم".

 وعجزه مثٌَل مولّد.   ،مجزوء الكاملوالبيتُ من  ،باب نظم المنثور

ــثَلّم          فإنّما  وال تودعي األسرار أذني ١/١٢٨ ــاء م ــي إن ــاء ف ــبين م  تص
وفيه ((تصـبن)).. وربيـع    ٢١٠بال عزو في المستطرف ص :التخريج  

والتـذكرة الحمدونيـة    ،بـال عـزو   ،ومحاضرات األدباء ،األبرار بال عزو
  بال عزو.  ٣٢٩ص

                                         
 .٢/٢٧األغاني  -١

، حقّقه وأعد تكملته ديوانه، هـ)٢٤٥(ت ديك الجن الحمصي، أبو محمد عبدالسالم بن رغبان -٢
، ونُسب في ١٠٩، ص١٩٩٨بيروت، ، ١د.أحمد مطلوب، وعبداهللا الجبوري، دار الثقافة، ط

، ١ط محمود جاسـم درويـش، دار الرشـد،    ، تحقيقشرح مقصورة ابن دريد البن خالويه
 ألبي الضوء الشاعر، سراج بن أحمد بن رجاء الكاتب. ٣٧٢صم، ١٩٨٦الرياض، 

، ٢٩ص ونثر الدر، ٢، وبهجة المجالس ص٣/٦٢، والعقد الفريد ٢٨التمثيل والمحاضرة، ص -٣
 .٩٥ولباب اآلداب ص
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١/١٢٨  هـا وال أكتم األسرار لكنأنم   
          

 وال أترك األسرار تغلي على قلبـي 

    
  :)١(قال سحيم ،: سحيم الفقعسيالتخريج

 ــن ــرار لك ــتم األس ــاوال أك    أذيعه
        

 وال أدع األسرار تغلي على قلبـي 
 

١/١٢٨     ــوح ــح فتفـ ــب ريـ ــأبى   طيـ ــا وتـ ــن نخفيهـ   نحـ
  .)٢(أبو نواس التخريج:  

  أال كلُّ سر جاوز اثنين شائع   ١/١٢٩
  وفيه: )٣(ألبي األسد الشيباني في األغاني الشّاهد متدافع النسبة؛ التخريج:

  فال يسـمعن سـري وسـرك ثالـثٌ    
          

  شـائع  االثنـين أال كلُّ سر جاوز 
  .)٤(شائع اثنينِوصوابه: أال كلُّ سر جاوز  ،عجزه مكسور

                                         
م المنسوب ألبـي العـالء المعـري،    ، وشرح ديوان حماسة أبي تما١/٩٢ في الكامل للمبرد -١

دون عـزو،   ٣٦بال عزو، والجليس الصـالح ص  ٢١٠بال عزو، والمستطرف ص ٢/٢١٤
 ٢/١٨٥أنُمها، لسحيم الفقعسي، والحيـوان   وفيه: ١/٤٦٠ولسحيم الفقعسي في بهجة المجالس

والحماسـة   ،٢٥٠لسحيم، في ربيع األبرار، وبال عزو في غرر الخصائص الواضـحة ص 
 دون عزو. ١٢٧ص مغربيةال

 وفيه: ويأبى. ٥٤، دار مكتبة الثقافة، بغداد، صهديوان ،نواس وأب -٢

بتحقيق مهدي محمـد ناصـر    ديوان جميلونُسب لجميل بثينة، وقد أخّل به  .٤/٦٧األغاني  -٣
 ، جمعه وحقّقه وشرحه إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربـي، ديوان جميلالدين، وأخّل به 

 .١٩٩٢ت، بيرو، ١ط

 ،"مقلُّـون  شـعراء  عشـرة " :كتـاب  ،الضـامن  حـاتم  شعره جمع ،الحدادية منقذ بن لقيس -٤
 .٤٨-٢٧ص ،م١٩٩٠،بغداد
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  .الجريالسانه وتكلّمتْ بل ١/١٢٩
زهـر  "وألبي نواس كما في  ،)١(رواه قوم ِلعنان جارية الناطفي: التخريج

  اآلداب" الكامل:  

ــا استأنســتْ بحــديثها ــى إذا م   وتكلّمــت بلســانها الجريــال    حت
  .وعتْه.. لعّل الصواب: "اآلذان ودرسته الصبيان "دعتْه ١/١٣١

١/١٣١    ر عـن مـداها الـريحـهام     تقصوتعجز عـن مواقعـه الس  
  .  )٢(للسري الرفّاء :التخريج

، "يـدها جوال يخلُـقُ   ،"وال تقول: نادرة سائرة ال يقف بريـدها  ١/١٣٢
حين هذه الخصال لم ": )٣(جاء في الحيوان والصواب: جديدها؛ جيدها تحريف
    ."ولم يوهن غربها ،يخلُق جديدها

  غرته  ورمح غيرك فيه العي والخَطَُل  طعنتَ بالحجه الغراء ث ١/١٣٧

  .)٤(بال عزو في ربيع األبرار التخريج:  

ــْل  فرميت القوم رشـقاً صـائباً    ١/١٣٧ ــل وال بالمفتع صــيس بالع   ل
                                         

 دار ، جمعه وشرحه وحققه سعدي ضنّاوي،ديوان عنان الناطفية، وقد أخّل به ٥زهر اآلداب ص -١
ـ ، ونُسب ألبي نواس، وقد أخّل به م١٩٩٨بيروت، ، ١طصادر،  ، تحقيـق بـدر الـدين    هديوان
شرح ديـوان أبـي   ، وأخّل به م١٩٩٢بيروت،  حمايمي، دار الشرق العربي، ، ومحمديحاضر
، ديـوان أبـي نـواس   وأخّل به  .م١٩٨٧، ، إيليا الحاوي، الشركة العالمية للكتاب، بيروتنواس

 م.٢٠٠٣برلين، ، ٣طتحقيق المستشرق غريغور شولر، كالوس شفارتس فرالغ للنشر، 
 .٢/٦٣٣بغداد، ، ١، تحقيق حبيب الحسني، دار الرشيد، طديوانه سري الرفّاء،ال -٢
 .١/١٣الحيوان  -٣

 .١/١٠٩ربيع األبرار  -٤



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣١٥ 

 

  .)١(: البيت للبيدالتخريج

١/١٣٨ (رجوع) الفتى بالحقّ أحسن  
   

  وأولى به من أن يلـج بباطـل  
ِ  بمثلوأحس ين    (هشـدر) بترك لَجاجٍ أو ممـاراة جاهـلِ    أن يراجـع  

  بال عزو. )٢(: في ربيع األبرارالتخريج    

١/١٤٠ .في مجمع من نواصي الناس مشهود  

  وفيه:   )٣(س الضبية في شرح ديوان الحماسةأم قي التخريج:

  النـاس  في مجمعٍ مـن نواصـي    وموقف قـد كفيـتُ النـاطقين بـه    
  سميع إذا اآلذان صم جوابها. ١/١٤٢  

  قالت من الطّويل:   )٤(أة من طييء في التذكرة الحمدونية: ال مرالتخريج
ــه   ــه فإنّ ــداعي إلي ــه ال عهــا  متــى يدجواب ــماآلذان ص ســميع  

١/١٤٢  كْل لو أنـ     ويفهم قول الح هاتساوِر أخرى لـم يفتـه سوار  
                                         

، ١٩٤ص، ١٩٨٤، ٢مطبعة حكومة الكويت، ط، تحقيق إحسان عباس، ديوانهلبيد بن ربيعة،  -١
 .وال بالمقتعل وفيه:

 ، وفيه (نُجوع).١/١٠٩ ربيع األبرار -٢

المرأة من أسد، وألم قيس الضـبية فـي    ٥/٧٧ ، وفي األغاني١/٣٢٦ ديوان الحماسة شرح -٣
مع اختالف بين المصادر فـي روايـة    التذكرة الحمدونية، وبال عزو في محاضرات األدباء.

 صدر البيت.

 .١/٤٨٥ التذكرة الحمدونية -٤
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٣١٦ 
 

  قال العماني:   )١(: للعمانيالتخريج

  ــو أن ــل ل ــول الحك ــم ق   تُساوِر أخرى لـم يفُتْـه سـوارها      ذرةويعل
  وأسأت فهما. أسأتَ إجابة ١/١٤٢

  ، قال:)٢(البربري لسابقا التخريج:

ــا   إذا "ما" لم يكـن لـك حسـن فهـم      ــأت فهم ــةً وأس ــأتَ إجاب   أس
  غضيتُ عن رد الجواب تبلُّدا.أ ١/١٤٢

  وتمامه:   ،بال عزو )٣(: في الزهرة لألصفهانيالتخريج

  وخير قلوبِ العاشـقين بليـدها   فأغضيت عن رد الجـوابِ تبلُّـدا      
ــامض   عذروا وإن حمـض الجـوا   ١/١٤٣ ــع بح ــرب منتَف   ب ف

  .)٤(: البن الروميالتخريج
                                         

نسوباً للعماني، أبي العباس م ١/٩٣ ، وبهجة المجالس١/١٢ ، والبيان والتبيين١/٣٠٥ الحيوان -١
، والمعاني الكبيـر،  ١٣٣محمد بن ذؤيب الفقيمي، وثمار القلوب في المضاف والمنسوب ص

 .يفتْها سوادهاأخرى لم  تُساوِد :، ورواية العجز١٥٠ص
، جمع وتحقيق بـدر أحمـد ضـيف، دار    شعره ،هــ)١٠٠سابق بن عبداهللا البربري، (ت -٢

، وقد ذكر جامع شعره أنّه أضاف "ما" ١٢٠، صم١٩٨٧سكندرية، إلا، ١المعرفة الجامعية، ط
 في الصدر ليستقيم الوزن، وهو سابق بن عبداهللا البربري، أبو سعيد، ولـيس مـن البربـر   

شاعر من الزهاد، له كالم في الحكمة، اتّصل بالخليفة عمر بن عبـدالعزيز،   هــ)١٠٠(ت
خزانة األدب ، ٦/٣٨ تهذيب ابن عساكر، ٣/٢٧٥ قتاريخ دمش وكان يعظه، لترجمته، انظر:

 . ٤/١٦٤ للبغدادي
 .١/١١٥ لألصفهانيالزهرة  -٣
  وفيه: ٤أخّل به ديوان ابن الرومي، وتصحيح الفصيح ص -٤

 ضــامـر حـو جـرب حلـف      وابـض الجـبر وإن حمـواص



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣١٧ 

 

  الالً لها ال تجاوب.  يساِئُل أط ١/١٤٣

  .)١(: األخنس بن شهاب التغلبيالتخريج

   صمم وما بها عن جواب خلق منسئلتَ              عجنا فما كلّمتنا الدار إذا ١/١٤٤
  .)٢(ة بن غريض بن عادياء أخو السموأل: سعيالتخريج

١/١٤٤ رعن بعض المقالة جانبي. ويزو    
  وتمامه: )٣(: للفرزدقالتخريج

ــه   أ ــي وإنّ ــان النع ــاخَ لغرب   ص
         

  ـهعن بعض المقالـة جانب رألزو  
  

١/١٤٦   كـلَّ شـارقة يزدحم الناس  
          

ــه ــن أدبِ ــرعين م ــه مش   بباب
ــه      ــي جوانحـ ــا راح فـ   هللا مـ

          
   عـن طلبِـه ن لؤلٍؤ ال ينـامم  

  
ــا  ــدى كم ــه للن ــن في م نيخــرج  الس راجِ من ليخرج ضوء هبـه  

  .  )٤(: بشّار بن برد يصف نفسهالتخريج

ـ ولو ظفروا بالحزم مـا     أهلـه هم سمنوا كلباً ليأكـل   ١/١٤٨   منواس

                                         

 .٢/٤٥٤، خزانة األدب ٤/٢٢١ شرح ديوان الحماسة -١

 .٥/٤٨٨ األغاني -٢

 .٩٧، صديوانهالفرزدق،  -٣

 .١/٤٦٠ أخّل به ديوان بشار بن برد، ربيع األبرار -٤
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٣١٨ 
 

  .)١(بن أسماء لمالك التخريج:
  صياح بنات الماء أصبحن جوعا   ١/١٥٤

  وتمامه:   )٢(اح بن ظالم في شرح ديوان الحماسة: لمثلّم بن ريالتخريج

ــيح ا ــيهِم  تص ــا وف ــات فين لرديني  
          

  صياح بنات الماء أصبحن جوعا
    

  والريح عاصـفةً والمـوج ملتطمـا     منحدراً إن صاح يوماً حسبتَ الصخر ١/١٥٧
، وفـي  ١٠٠: للطّرماح بن حكيم في جمهرة أشعار العرب صالتخريج   

والعقـد   ،لشاعر يصف شبيب بن يزيد بن نعيم الحـروري  ٥/٢١٣األغاني 
وغـرر   ،وبال عزو في ربيع األبـرار  ١/٤١ والبيان والتبيين ،١/٣٢الفريد 

  .  ١/١٧٧الخصائص الواضحة
  واإلفك مثـل العسـل المـاذي      الصدق في أفواههم علقَـم  ١٦٠ /١

  .)٣(: أبو الشَّمقْمقالتخريج
  وأنشد الثوري: ١/١٦٢

  فلما أبـى نطحـي سـلكت طريقـه    
          

  ه من قول زور ومن غـشّ وأوسعت
                                           

١- جمع وتحقيق ودراسة، د.شريف راغب عالونـه، دار المنـاهج   شعر مالك بن أسماء الفَزاري ،
ثمار القلوب فـي المضـاف   بعضهم لم يسمن الكلب،  ، وفيه:٦٦، ص٢٠٠٤عمان، ، ١للنشر، ط

، وزهـر  ٣٨ص الضبيأمثال ، ولمالك بن أسماء في ١/٨، الحيوان ١٢٠ص للثعالبي والمنسوب
، ٢٧٠وبال عزو في محاضرات األدباء ص ١/٢٢٥، وبال عزو في جمهرة األمثال٣٣٤األكم ص

  .١٣ص المحاسن واألضدادوبال عزو في 

ولهـالل فـي    ٢٠٦ص والزهـرة  ١/٤٢٤ ومعجـز أحمـد  ، ١/١١٥ شرح ديوان الحماسة -٢
 .٢٤والتذكرة ص ١/٣٩٤ء صمحاضرات األدبا

 .١/٢٥٨محاضرات األدباء  -٣



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣١٩ 

 

  .  )١(بال عزو في محاضرات األدباء التخريج:

١/١٦٢ .قوتمامـه فـي الـديوان     وفي الصدق منجاة عن الشّر فاصد
  وشرحه:

  وفي الصدق منجاةٌ عـن الشّـر     وفي الحلْم إدهان وفي العفـو دربـةٌ   
  .)٢(زهير بن أبي سلمى التخريج:

  أو عادة السوء أو من قلّة األدبيكذب المرء إال من مهانته        ال  ١/١٦٤
ونهايـة األرب   ،بـال عـزو   ٩٢: في التمثيل والمحاضرة صالتخريج

 ١/١٢٧بال عزو وبهجـة المجـالس   ١٤بال عزو، وفي الموشّح ص ١/٣٧٤
  بال عزو. ١/٣٧٨وربيع األبرار 

  ولربما نفع الفتى كذبه  ١/١٦٤

  بال عزو. ١١٧ي اإلمتاع والمؤانسة ص: فالتخريج
  دقُ  ـالصفعِ ـإذا لم ين   ل ـع بالباطـطلبنا النف ١/١٦٤

  .)٣(ق بن إبراهيم الموصلي في األغانيإلسحا التخريج:

ــل    ــع بالباط ــا النف ــه: طلبن ــع    وفي ــم ينفـ ــقُّ إذا لـ   الحـ

                                         
 .٥٣محاضرات األدباء ص -١

، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، صنعة أبي العباس ثعلب -٢
 ،ديـوان ، والبيت فـي  ١٨٥، ص١٩٩٢بيروت، ، ١طحنّا نصر الحتّي، دار الكتاب العربي 

 .٧٢، ص١٩٨٨بيروت، ، ١اعور، دار الكتب العلمية، ط، شرح وتقديم علي الفزهير

 .١/٢٣١، إلسحاق الموصلي في معجم األدباء ٢/١٠٥األغاني  -٣
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٣٢٠ 
 

  تري الكذبِ  وليس لي حيلة في مفخبري             دونإن النّموم أغطّي  ١/١٦٤

    )١(الحسن: هو أبو العباس المبرد قال أبو ،وقال آخر التخريج:
  خبري وليس لي حيلةٌ في مفتري الكذبِ   دونهإن النموم أغطّي 

  ضوء صادق   قولهعلى كاذبِ من  ١/١٦٥
  وتمامه: )٢(: للمتنبيالتخريج

ــةٌ   ــي مليح ــا القُطْربلّ ــقتْني به س  
          

ضـوء   مـن وعـدها   على كاذبٍ
٣(جاء في خزانة األدب  صادق(.  

  ى المصراع الثاني غير الكسائي كذا:ورو

ــيمةٌ     ــية لوس ــن عبس ــك م   على كاذبٍ مـن وعـدها ضـوء     لَهِنّ
ــدت   ١/١٦٧ ــا أدري أزي أم رأي المحـب وال   الخَلـق على وواهللا م

  ديوان:ونصه في ال )٤(لمجنون ليلى التخريج:  

ــةً  ــد مالح ــا أو تزي ــن منه على ذاك أو راءى المحب فـال    بأحس
                                         

 وبال عـزو فـي ربيـع األبـرار     ١/٣٧٤وبال عزو في نهاية األرب  ١/١٥٢الكامل للمبرد  -١
 .٣٢٨والتذكرة الحمدونية ص ١/٢٥ وغرر الخصائص ١/٣٧٨

 .٢/٣١٨ديوان المتنبي  -٢

 .٤/٥١خزانة األدب  -٣

، ١٩٩٢، دار الكتـاب العربـي، بيـروت،    ١، شرح يوسف عرفات، طديوانهمجنون ليلى،  -٤
 .١١٢ص



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٢١ 

 

 )١(في التمثيل والمحاضرة اللُّفَظة. ما أنت إال الحفَظة تكتب لفظ ١/١٦٩
 ،ما يلفـظ بـه   أعرابي إلى متأدبٍ يكتب كّل نَظَر"ورد النص في صورة نثر: 

رد النص عن األصمعي في وو ،اللَّفَظة..." فقال: ما أنت إال الحفَظة تكتب لفظ
مـا أنـتَ    قال األصمعي: "رآني أعرابي وأنا أكتب ما يقول فقال: )٢(الكشكول

  تكتب لفظ اللفظة". ،إال الحفظة
١/١٧٠ .يقلّب قرطاساً كما قبّل البساط شكور راكع ساجد  

فـي   للصولي: " وقال عبداهللا بـن المعتـز   )٣(: في أدب الكتّابالتخريج
  بن عبداهللا: االقاسم 

   راكـــع ســـاجد يقلـــب قرطـــا
          

    ـل البسـاط شـكورساً كمـا قب  
  

ــذي تقــول المــوالي  ليس يستطيع أن يقول المعادي ١/١٧٦   فيــك إال ال
  بال عزو.   ١٧٥محاضرات األدباء ص التخريج:  

  للّه در الغانيات المده  ١/١٧٦
  سترجعن من تألُّهيوتمامه: سبحن وا .)٤(: لرؤبةالتخريج

                                         

 .٣٢٥التمثيل والمحاضرة ص -١

 .١/١٦ومحاضرات األدباء  ١/٤٢٢ الكشكول -٢

 .١٩للصولي ص أدب الكتاب -٣

دار اآلفـاق   البروسـي،  وترتيبه وليم بن الـورد  ، اعتنى بتصحيحهديوان رؤبة بن العجاج -٤
ولرؤبة في الكامل  ،١/١٧٧، ولرؤبة في أمالي القالي ١٦٥، ص١٩٧٩بيروت،  ،١ط الجديدة،
 .١/٢٢٥للمبرد 
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٣٢٢ 
 

  يقضي   نعمةوما كلُّ من أوليته   التُّقى شكرتك إن الشُّكر (حظ) من ١/١٧٧

ونصه فـي   )١(غانيالملك كما األ: ألبي نخيلة في مسلمة بن عبدالتخريج  
  األغاني:

  شكرتُك إن الشُّكر (حبٌل) من التُّقـى 
          

  يقضـي نعمتي وما كُل من أوليته 
  

  ألبي نخيلة. )٢(الي القاليونُسب في أم

  ولم يخُْل من تقريظه بطـن دفتـر     مخبر ولم يخُْل من إحسانه لفظ ١/١٧٩
    

  بال عزو. ٥/٤٠٢ : في صبح األعشىالتخريج

  أيادي ال أستطيع كنه صفاتها ١/١٧٩
          

  أعضائي جميعـا تَكلَّـم ولو أن  
   )٣(ألبي الوفاء في محاضرات األدباء :التخريج    

  ألذُّ من الصهباء بالماء ذكره   ١/١٧٩
  وتمامه:   )٤(للمتنبي :التخريج

                                         
 .٥/٣٢٢األغاني  -١

البن المعتز،  طبقات الشعراءوألبي نخيلة في  ١/١٣٤وألبي نخيلة في الحيوان  ١/١٥األمالي  -٢
 .١٥ص

 . ١/١٦٨محاضرات األدباء  -٣

 .٤/٨٦لمتنبي، ديوانه ا -٤



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٢٣ 

 

  وأحسن من يسرٍ تلقّـاه معـدم     ألـذُّ مـن الصــهباء بالمـاء ذكــره    

  نسجهاضاقت لو أنّي تكلّفت  ١/١٨٠
    

  ألملست بي أحكامهـا ومـدادها   
غـرر   نسخها" وفيبال عزو وفيه " ٥/٤٠١صبح االعشى : في التخريج  

  بال عزو.   ١/١٥٣الخصائص الواضحة 

  لساناً يطيل الشكر فيك لقَصـرا   ولو أن لي في كـّل منبـت   ١/١٨٠

ونصرة الناثر علـى المثـل    ،بال عزو ٥/٤٠٢صبح االعشى  التخريج:
يبثّ الشكر". والمستطرف فـي كـّل فـن مسـتظرف     وفيه " ٨٤ص السائر

  بال عزو. ١/١٦٨باء ومحاضرات األد ،بال عزو ٢٣٧ص

  وإن كان يوم الروع غيري حاملُه  على أنّني َأطري الحسام إذ مضى١/١٨٢

  .  )١(أبو تمام التخريج:
ــرف   يا من إذا قلتُ فيه صـالحة  ١/١٨٢ ــر واعت ــدد أق ــن ع   ع

    )٢(ابن الرومي التخريج:

                                         

شرح وفي  َأطري الحسام. ولكنّني، وفيه: ٤٥٠أبو تمام، ديوانه، رواية أبي علي القالي، ص -١

، قال أبو ٦٩١، صم١٩٨١بيروت، ، ١ط، إيليا الحاوي، دار الكتاب اللبناني، ديوان أبي تمام

 أمدح. أي: :الحسام..... ". وأطري ُأطريولكنّني  تمام في رثاء القاسم بن طوق:

٢-  ،ه فتذيعه. / وفيه:٥، جديوانهابن الروميبه أنفاس تطيب 
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٣٢٤ 
 

١/١٨٤ .كتَمي يحالر عمسك ُأود وهل سر  
  وفيه: ،بال عزو ١٤٤المستطرف صفي  لتخريج:ا

ــذيعها    ــهم فت ــه أنفاس ــب ب   يكـتم  وهل سر مسك أودع الـريحِ   تطي
  هبِ الروض ال يثني على الغيب نشره   ١/١٨٤

  أمنظره يخفي مآثره الحسنى )١(البن الرومي التخريج:

  أجمـع واصـبا   يوماً بذم الدهر   ال أشتري الحمد القليَل بقاؤه  ١/١٨٧
    )٢(ألبي األسود الدؤلي التخريج:

  عتاب الفتى في كلِّ يومٍ بليةٌ ١/١٩٠
  وتمامه: )٣(: بشّار بن بردالتخريج

    أضغانِ النّساء عناء الفتى في كل يوم بلية        وتقويم عتاب  

ــودي  دعي عد الذُّنوبِ إذا التقينـا   ١/١٩٠ ــود وال تع ــالَي ال نع   تع
، وبال عـزو فـي نهايـة    ٥/٤٥٤: الشّعر للمؤمل في األغاني لتخريجا

  .٢/٥٧األرب 
                                         

المنصف للسـارق  ، والبن الرومي في ٢١ديوان ابن الرومي، والبن الرومي في المنتحل ص -١
 ، وفيه: ال يثني على الغيث.٢٧٢والتمثيل والمحاضرة ص ١/١٥٢ والمسروق

 .٥٢الشيخ محمد حسن آل ياسين، ص أبو األسود الدؤلي، ديوانه، تحقيق -٢

 مة محمد الطاهر بن عاشـور، ه وشرحه وكمله وعلّق عليه العال، جمعديوانهبشّار بن برد،  -٣
، ١الشركة التونسية للنشر والتوزيع، تونس، والشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائـر، ط 

 .١٥٣ص، ١، ج١٩٧٦



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٢٥ 

 

  جوانب داء تمسحعلى كبِد ولم   لم تُشف من كمد ولم تُبـرد  ١/١٩١
  .  تمنح.وفيه: ولم  ١/٧٢د في يتيمة الدهر: البن خالالتخريج

  أنم من الزجاج على صفاة. ١/١٩٣
  .١/١٤٠د في يتيمة الدهر : للحسين بن خالالتخريج

١/١٩٣  استودعتَه من زجاجة  لماأنم    ترى الشيء ظاهراً وهو بـاطن  
  ، ونصه:الرفّاء: السري بن أحمد )١(التخريج

 بمـا  َأنَم   جاجـةشتَرى ال  اسـتودعتَه مـن زـو   يءفيها ظـاهراً وه  

ــأراً   ١/١٩٣ ــام ث ــا أدرك النم   وال محــا بنميمــة عـــارا    م
قال المحقق: السريع مع اضطراب في العجز!! قلت: هـذا البيـت مـن    

  مجزوء الكامل، وليس من البحر السريع.
: "ومـا أدرك  )٢(نسـة جاء في اإلمتاع والمؤا ،: النص من النثرالتخريج

  لمنظوم.أو من نثر ا ،النمام ثأراً وال محا عاراً". فقد يكون من نظم المنثور
١/١٩٧ .وتُحلَب كالدنيا تُذَم َأر ولم  

 ١/٢٣٦ وفي بهجة المجالس ،عزو بال ١/٣٨في يتيمة الدهر  التخريج:
  بال عزو، وفيه:

ــا   ــم يحلبونه ــاهم وه ــذمون دني ــم أ  ي ــبول ــذَم وتُحلَ ــدنيا تُ   ر كال
                                         

 ،تحقيق ودراسة د.حبيـب حسـين الحسـني    ،نهديوا ،هـ)٣٦٢(ت ،السري بن أحمد الرفّاء -١
 .٢/٧٢٥ج ،١٩٨١،العراق، ١ط ،وزارة اإلعالم ،منشورات دار الرشيد للنشر

 .١١٧، صاإلمتاع والمؤانسة -٢
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٣٢٦ 
 

١/١٩٧   حى وتُمدوما زالت األشراف تُهج  

  .)١(النُّميري للراعي التخريج:

  عائب  كلُّ يجاذبه وكلٌّ  ١/١٩٧

  ونصه:   )٢(الشّريف الرضي التخريج:

ــب    دنيا تضـر وال تسـر وذا الـورى    ــل عات ــا وك ــلٌّ يجاذبه   ك

  بقارعة أنيابها تقطر الدما ١/٢٠١
  ونصه:  ) ٣(ر: لجريالتخريج  

  وعاوٍ عوى من غيرِ شـيء رميتـه  
          

  عة أنفاذُهـا تقطـر الـدما   بقار
  وفي طبقات فحول الشعراء: بقافية أسبابها تقطر الدما.    

                                         

، جمعه وحقّقه راينهرت فايبرت، المعهد ديوانههـ) ٩٧(ت الراعي النُّميري، عبيد بن حصين -١
  ونصه: ٤٤، ص١٩٨٠األلماني لألبحاث الشرقية، بيروت، 

  مدحـرافُ تُهجى وتُـت األشـوما زال  دحتُه ـي مـم إنّـيراً ثـوتُ زهـهج
، دراسة وتحقيق نوري القيسي وهـالل نـاجي، مطبعـة    شعر الراعي النميري وقد أخلَّ به:

  .١٩٨٠المجمع العلمي العراقي، بغداد، 

وكـلٌّ   ، وفيـه: ١/٨٥، دار صادر، بيـروت، ج ١، طديوانههـ)، ٤٠٦(ت الشريف الرضي -٢
عاتب. 

، شرحه وقدم له محمد مهدي ناصر الدين، دار ديوانههـ) ١١٤(ت يالخطفجرير بن عطية  -٣
  .٤١١، ص١٩٨٦بيروت، ، ١الكتب العلمية، ط



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٢٧ 

 

  قوارض تسلب المقَل الهجوعا. ١/٢٠١
  وفيه: ،بال عزو ٣٣: في المنتحل صالتخريج

ــدي   ــكم وعن ــى قوارض ــام عل   قوارض تسلب المقََل الهجوعـا   أن
    لحشااوإنك مهداء الخنا نطفُ  ١/٢٠١

  .)١(الحسين بن عرفطة التخريج:

  شديد الشّـباب رافـع الصـوت     النّثــاوإنّـك مهــداء الخنــا نَطــفُ  
١/٢٠٢ .نابح ا الكلبوقال آخر: دعِ الكلب ينبح إنم  

  .  )٢(: للراعي النُّميريالتخريج
  فدى عينيك فهي لك الغـالء    روحي وإن رضي الزمان بمثل ١/٢٠٩

  
  .١/١٨٢الخوارزمي في محاضرات األدباء  ج:التخري

ــدا  ١/٢١١ ــاء م ــك اهللا البق   حتى تـرى ابنَـك هـذا جـدا      مــد ل
ــدى     مـــؤزراً ِلمجـــده مـــردى   ــا تُفَ ــل م ــدى مث   يفّ
ــدى ــت إذا تبــ ــه أنــ   شـــمائالً محمـــودة وقـــدا  كأنّــ

                                         
، وللحسين بن عرفطة فـي ربيـع   ١/٢٨٥ ، البيان والتبيين٢٩٣، ١/٢١٤الجاحظ، الحيوان  -١

 . ١/١٧٠ األبرار
ضمن المـدافَع مـن    ٢٦٩، جمعه نوري القيسي، وهالل ناجي، صشعرهيري، الراعي النُّم -٢

  شعره، ونصه:
ــه    ــقُ كلب ــو يخنُ ــه وه ــتُ إلي دفع  

  
ــا   ــبٍ ال أب ــلُّ كل ــابح  أال ك ــك ن   ل

 للراعـي ، تحقيق راينهرت فايبرت، ضمن ما نُسـب  ديوان الراعي النُّميريوورد البيت في   
  وقبله: في هجاء الحطيئة. ٣٠٣وليس له، ص

 افه فهو سالحـف ضـيـّل ضـى كـلـع   ه ـــة إنّــيئـطـح اهللا الحـــبـأال ق
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٣٢٨ 
 

قالها في عبـداهللا بـن    ٢/٨١ يإلسحاق بن إبراهيم في األغان التخريج:
العباس بن الفضل وهو طفل مع اختالف يسير في رواية األغاني وبال عـزو  

   .١/١٨٥في ربيع األبرار 
 ١/٤٧٤والتذكرة الحمدونيـة   ١/٣٢٦وبال عزو في البصائر والذخائر  

  بال عزو.
  ال جنِّبتَ تبريح الولَه. مالك ١/٢١٢

  ن عمير التّميمي.قال صحير ب ،)١(في األصمعيات التخريج:

وأنت     تبـريحِ الولَـه نّبـتــة  ال ج ــداً أو مثكل ــزؤودةً أو فاق   م
قال النجيرمي: هـذا   )٣(وفي سمط الآللي ،ألعرابي )٢(وفي أمالي القالي

.جز لألصمعيالر  

  واللواتي عليه حـرمهن اهللا   ١/٢١٣
          

ــاء زوانٍ   ــورة النس ــي س   ف
  بال عزو وفيه: فاللواتي. ١/١٨٩زهرة لألصفهاني في ال التخريج:  

  وقيل: لليدين والفم. ١/٢١٣

  وفيها:   ٤/١٠٩: هذه شطرة من بيت لثابت قطنة في األغاني التخريج

  وما زال فيهم رائـغٌ عـن سـبيلها    
          

ــمِ  ــدين وللف ــوي للي ــر يه   وآخ
                                           

هـ)، تحقيـق وشـرح   ٢١٦(ت ، أبي سعيد عبدالملك بن قُريباختيار األصمعياألصمعيات،  -١
 . ٢٣٥د.ت، ص، ١بيروت، ط أحمد شاكر وعبدالسالم هارون،

 .١/٢٦٤األمالي  -٢

 .١/٢٦٥ الآلليسمط  -٣



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٢٩ 

 

  ه:  ونَص ١/٢٥٨وأمالي القالي  ٤/٢٧١ولربيعة بن مكدم في األغاني 

ــه  ــل إهاب ــالرمح الطوي ــم  وهتكــتُ ب ــدين وللف ــوى صــريعاً للي   فه
من أمثال العرب:  )١(جاء في العقد الفريد ،كالم العرب وقد ورد نثراً في

بسـكران   -ي اهللا عنهرض-"وقولهم لليدين والفم.. ولما ُأتي عمر بن الخطّاب 
؟ وضـربه مائـةَ   يام وأنت مفطرأوِلدانُنا ص ،في رمضان قال له: لليدين وللفم

: لليدين وللفم.. معناه: كبه اهللا لليدين والفـم. ويقولـون   )٢(ومنه قولهم "سوط..
  .)٣(والمثَُل لعائشةَ رضي اهللا عنهافي الشَماتة: "لليدين والفم" 

١/٢١٥ .فاءعلى آثار من ذهب الع  
غـزوة  قال فـي   ٥/١٠٢: لزهير بن جناب الكلبي في األغاني التخريج

  غطفان:

  على آثار مـن ذهـب العفـاء     وقــد هربــت حــار المــوت قــين
  وفيه: ،بال عزو ،٤/١٤١و ٢/٤٧٠وفي األغاني 

  علــى آثــار مــن ذهــبِ العفــاء  أهلهــا عنهــا فبــانوا   تحمــل
وأمـالي الزجـاجي    ،وفي العقد الفريد بال عزو مع اختالف في الصدر

وفي أخبـار   ٨٩هل والشاحج ص، ولزهير بن جناب في رسالة الصا٣٦ص
  مع اختالف في الصدر. ٥أبي القاسم الزجاجي ص

                                         
 . ١/٢٨٢عقد الفريد ال -١

 . ١/١٥٦جمهرة األمثال  -٢

 .٢١٥التذكرة الحمدونية ص -٣
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٣٣٠ 
 

ــاب ١/٢١٥ ــه الرك ــتقَلّت ب ــحاب   إذا اس ــث ال درت السـ   فحيـ
ــث ــاب  وحيـ ــى إيـ   وحيــث ال يبلــغُ الكتــاب    ال يرتجـ

  .)١(: لمحمد بن حازم الباهليالتخريج

  وفي الدعاء على سلطان ظالمٍ:   ١/٢١٦

  فقد ثَقُلـت علـى عنُـق الزمـان      ال اهللا دولتَـــــه ســـــريعاً أز

: الـدعاء بإزالـة   )٢(جاء في محاضرات األدبـاء  ،: ألبي هفّانالتخريج
  الدولة، قال أبو هفّان:

ــريعاً  ــتَهم ســ   فقد ثَقُلـت علـى عنُـق الزمـان      أزال اهللا دولــ

ــرام   ١/٢١٨ ــت الح ــمتُ بالبي   األصــم وحرمــة الشــهرِ    أقس
  .)٣(: للبحتريالتخريج

  وقول اآلخر: ال والذي حجت قريش بيتَه. ١/٢١٩

  قال:   ،الملكفي مدح هشام بن عبد ١/١٠١ألغاني لنُصيب في ا التخريج:

ـ    حلفتُ بمـن حجـت قـريشٌ لبيتـه     دناًوأهدت لـه ب   عليهـا القالئـد  

                                         

١- جمع وتحقيق وشرح مناور محمـد الطويـل، دار   ديوانههـ)، ٢١٥(ت محمد بن حازم الباهلي ،
 ال يرتجى إياب. بحيث :، وهو من مخلَّع البسيط، وفيه٦٣، صم٢٠٠٢ ،١ط الجيل، بيروت،

 .١/١٨٦محاضرات األدباء  -٢

٣-  ،دار المعارف، ديوانهالبحتري ،يرفيني بتحقيقه حسن كامل الص٣/١٩٩٤القاهرة، ، ٣ط، ع. 
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٣٣١ 

 

  أما وضحكتها عن واضح رفل. ١/٢٢٠
  وفيه: )١(ريللبحت التخريج:

  واضـح رفـل  أما وضـحكتها عـن   
    

  تُنبي عوارضـه عـن بـارد شَـبِم    
  دي األنامُلـين ـ(وشلّت) م صديقي  فالمني وإن كان ما بلِّغت عني ١/٢٢١  

: وقرأتُ على أبي بكر )٢(بن مضرب الكندي، قال القالي : معدانالتخريج
  بن دريد لمعدان بن مضرب الكندي:ا

  صديقي وشلّت من يـدي األنامـلُ    ا بلِّغت عنـي فـال منـي   إن كان م
  وصادف حوطاً من أعـادي قائـلِ    وكُفِّنت وحدي منـذراً فـي ردائـه    

في شرح ديوان الحماسةولمعدان بن جو ٣(اس الكندي(.  

ــماء  ١/٢٢١ ــتُ رب الس   وخنتُ الصديق وعبـت النّـدى    وإال لخالف
ن قطعة طويلـة ذكرهـا صـاحب    والبيت م )٤(علي بن الجهم :التخريج

  كتبها علي بن الجهم إلى المتوكّل وهو محبوس. )٥(األغاني
                                         

، والرتُل: المتناسق، المنتظم، والشَّبِم: واضحٍ رتِلأما وضحكتها عن  ، وفيه:٣/١٩٧٠ديوانه،  -١
 سرِح.، من المن٣٩البارد، وورد البيتان في ديوان محمد بن حازم الباهلي، ص

 .١/١٨٧األمالي  -٢
 .٥/٢١٥ ، وصبح األعشى٤٠٥، ١/٤٣شرح ديوان الحماسة  -٣
٤- ني بتحقيقه خليل ديوانههـ)، ٢٤٩(ت علي بن الجهم، بن بكر بن الجهم بن مسعود القرشيع ،

  علي بن الجهم، وفيه: ٧٩، ص١٩٨٠بيروت، ، ٢طمردم بك، منشورات دار اآلفاق الجديدة، 
 النَّدا وعفتُقَ ـتُ الصديـاء   وخنـالسم رب الفتُـفخوإال 

 . ٣٤، ولعلي بن الجهم في المنتحل ص٣/١٤٩األغاني  -٥
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ــن    ١/٢٢٥ ــالق م ــن بط ــت حوافرهــا رقيقــة  ال تحلفَ سأم  
ــا    ــم األن ــد عل ــات ق ــديقة  هيه ــارت ص ــا ص   م بأنّه

  : بأنها كانت صديقة.وفيه ٤/٨: مطيع بن إياس في األغاني التخريج

  منار ومن خير المنار ارتفاعهـا   عالمةٌ لعمرك ما األسماء إال ١/٢٢٨
  .  )١(ميرمسكين الدا التخريج:

  تُحاول ثأراً عند بعض الكواكب  معاٍل تمادت في العلو كأنّمـا  ١/٢٣١

  وفيه:   ١٢صوألبي تمام في أخبار أبي تمام  )٢(ألبي تمام التخريج:

ــا   ــو كأنّم ــي علُ ــت ف لج ــارم   تُحاول ثأراً عند بعـض الكواكـبِ    مك
   ٥/٤٠٠ وفي صبح األعشى

  تُحاول ثأراً عند بعض الكواكبِ  فعــاٌل تمــادت فــي العلــو كأنّمــا 
   صرـم تقـه لـْل عنـفلما تطُ      على  ـاب الـه اهللا ثيـبسـأل ١/٢٣٢

  بال عزو. ١/٩٦رة الفخرية : في التذكالتخريج

                                         
، تحقيق كارين صادر، ديوانههـ) ٨٩(ت مسكين الدارمي، ربيعة بن عامر بن عبداهللا بن دارم -١

 .٧٣م، ص٢٠٠٠بيروت، ، ١دار صادر، ط
٢-  ،ام، حبيب بن أوس الطّائيواية أبي علي القالي، دراسة وتحقيق عبداهللا حمد ، رديوانهأبو تم

شرح ديوان أبـي  معاٍل تمادتْ، و ، وفيه:١٧٠، ص٢٠١١، ١المحارب، جامعة الكويت، ط
 ، وفيه: مكارم لجـتْ. ٨٦، ص١٩٨١بيروت، ، ١، إيليا الحاوي، دار الكتاب اللبناني، طتمام

 .ولي والتبريزيوهي رواية الص 
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٣٣٣ 

 

١/٢٣٢   حيث يصير ولكن يصير المجد  

  قال: ٣/٣٧٠: ألعرابي في عبداهللا بن جعفر كما في األغاني التخريج

  إليك يصير المجد حيـث يصـير    وأنتَ امرٌؤ من هاشمٍ فـي صـميمها  

لألصم الباهلي وهو عبداهللا بن الحجـاج   ١٦وفي المؤتلف والمختلف ص
  بن كلثوم أحد بني ذُبيان وفيه:ا

    إليهم يصير المجد حيث يصير       ن غيالن أنّهـلمت قيس بـوقد ع  
  وقام يذب عن حرم المعالي: ١/٢٣٢

تراه يذب عن حرم المعالي فتحسبه يـدافع عـن    )١(: ألبي تمامالتخريج
  حريم

 ،الي بذُباب حسامه: "يذُب عن حرم المع)٢(وجاء في يتيمة الدهر للثعالبي
  ويحمي غرتها بغرار أقالمه".

  وليس أسود الغابِ مثَل الثعالبِ   ١/٢٣٥

  قال أعرابي:   ،١/٣٣٩: ألعرابي في البصائر والذخائرالتخريج

  وليس األسود الغُلْب مثَل الثعالـبِ   فليس بغاثُ الطيـرِ مثـَل صـقورِها    

                                         

 .٣٠، والحماسة المغربية، ص٧٥لموازنة ص، ا٢٥٤ه، صأبو تمام، ديوان -١

 .٢/١٠٢يتيمة الدهر  -٢



  م٢٠٢٠ كانون األول - تشرين األول/ ١٠٣العدد         جملة جممع اللغة العربية األردين     

     

٣٣٤ 
 

    .ر بهخلِّ الطريق لمن يبني المنا ١/٢٣٦

هكذا وقع الشطر بما فيه من الضرورة  ،قال المحقق في الهامش: البسيط
  الشّعرية.

  قلت: ال أرى ضرورة شعريةً في البيت.
  قال جرير: )١(لجرير التخريج:

    رـال يوقعنّكُـم في سـوءة عملكُـم    يا تيم تيـــم عـدي ال أبـا   
  وابرز ببرزةَ حيث اضطَرك القَدرُ    خلِّ الطريق لمن يبنـي المنـار بـه   

  ضالالً لمن منّـاك تلـك األمانيـا      بيربوع لتدرك دارماً  بخست ١/٢٣٦
  قال لجرير: )٢(: األخطلالتخريج

ــت ــاً  نخس ــدرك دارم ــوع لت   منّـاك تلـك األمانيـا    فمنضالالً  بيرب
  .ا في الديوان: ِلمنفمن: صوابه تصحيف صوابه: نخَستَ. بخستَ:

  أقول للمبتغـي إدراك سـؤدده    عليك فلـيس الـنجم    يخفّف ١/٢٣٥
  ونصه في ديوانه (البسيط): ،)٣(سري الرفّاءلل :التخريج

                                         
 .٢١١جرير، ديوانه، شرحه محمد مهدي ناصر الدين، ص -١

٢-  ،كَّرشعرهاألخطل، مالك بن غياث بن غوث التغلبيصنعة الس ،روايته عن أبـي حعفـر   ي ،
 ، وفيه:٢٥١، صم١٩٩٦بيروت، ، ١بن حبيب، تحقيق فخر الدين قباوة، دار الفكر، طامحمد 

، ١، شرحه وصنّفه محمد مهدي ناصر الدين، دار الكتب العلميـة، ط ديوان األخطلنخستَ، و
  .٣٤٩، ص١٩٩٤بيروت، 

، منشورات وزارة الثقافة وإلعالم، دار الرشيد، ي، تحقيق حبيب الحسنديوانهالسري الرفّاء،  -٣
 .٢/٦٣٣بغداد، ، ١ط
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٣٣٥ 

 

ـ  ــوُل للمبتغـ ــؤدده  يأق   خفِّض عليك فليس النجم مطلوبا   إدراك س
  وأعبد أن يهجي كليب بدارم   ١/٢٣٦

    قال: )١(: الفرزدقالتخريج
ــثلهم    ــي بم ــائي فجئن ــك آب   أولئ

    
  وأعبد أن تُهجي كليـب بـدارم  

    ١/٢٣٧  رفي األرض منثور  محتلب د  
جارية جعفر بن يحيى أشرفت على صبيان البرامكة  )٢(يسلجل التخريج:

  وهم يلعبون فقالت:
  ثـور فـي األرض من  مخشلبِدر   كأنهم مع بني الغوغـاء فـي عـدد    

جـاء فـي    ،لَب، يقال: در مشْـخلب والصواب: مشْخَ ،: تحريفمحتلب
  في التفاوت".   مشخَلبةة "در )٣(التمثيل والمحاضرة

  ولكن الـبالد إذا اقشـعرتْ    ١/٢٣٩
          

  وصوح نبتُهـا رعـي الهشـيم   
وأنشدنا علي بـن   :)٤(جاء في أمالي القالي ،ألبي علي البصير :التخريج  

  ألبي علي البصير   سلمان
                                         

ابن دريد، أبـو بكـر محمـد بـن الحسـن      و، ٢٣للبطَليوسي ص الحللوالفرزدق، ديوانه،  -١
حيـدر آبـاد،   ، ١، طعة مجلس دائرة المعارف العثمانيـة مطب، جمهرة اللغة، هـ)٣٢١(ت

 عبد.هـ، ١٣٤٥
 .٨٩البن أبي عون ص التشبيهات -٢
تاج العـروس مـن جـواهر     محمد مرتضى الحسيني، :وفي .٢٣٩التمثيل والمحاضرة ص -٣

الستار أحمد فراج وآخرين، الكويت، التراث العربي سلسلة تصـدرها  تحقيق: عبد ،القاموس
خَـرز بِـيض    (شـخلب):  ٣/١٠٦، م)١٩٦٥-ه١٣٨٥وزارة اإلرشاد واألنباء في الكويت، (

 .يشاكل اللؤلؤ يخرج من البحر، وهو أقلُّ قيمة

 . ١/٢٦٦األمالي ألبي علي القالي  -٤
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ــى ــب المعلّ ــا نُس ــك م ــر أبي ملع  
          

نيا كــريمإلــى كــرمٍ وفــي الــد  
ــعرتْ    ــبالد إذا اقشـ ــن الـ   ولكـ

        
ــيم ــي الهش ــا رع   وصــوح نبتُه

وبال عزو في التمثيل  ،٢٥وألبي علي البصير في البصائر والذخائر ص  
  .  ٢٧٥والمحاضرة ص

ولـه فـي نهايـة األرب     ١/١١٠األدباء وألبي علي البصير في معجم 
وخـاص   ٣٢٠ ،/١ ليالآل، وسمط ١/١١٥بهجة المجالس وله في  ،١/٢٧٦

 ،٣٦، وله فـي المنتحـل ص  ١٧، والمرقصات والمطربات ص٥الخاص ص
  وهو من شعراء المئة الرابعة. ٢٠٥والزهرة ص

١/٢٣٩   لعقيم هبمثل مانالز إن  

وفي صبح األعشـى   ،بال عزو ١/١٣٥: في محاضرات األدباء لتخريجا
  ونصه:   ،بال عزو

ـ   ــان أن يجـ ــم الزم ــهيعقُ ــيم   ء بمثل ــه لعقـ ــان بمثلـ   إن الزمـ
  تُ بمثلــه فــي الصــالحينـــما إن رأيتُ وال سمعـــــ             ١/٢٤٠

  ) ١(ةلبيد بن ربيع التخريج:

ــر    نُثـــل الجفيـــر فكـــان  ١/٢٤٠ ــمنه الجفي ــا تض ــزع م   أه

                                         
 ، وفيه: بمثلهم في العالمين.٣٢٣قيق إحسان عباس، صديوان لبيد بن ربيعة، تح -١
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٣٣٧ 

 

واألهزع: أجود سهم يبقيـه   ،بال عزو ١/٣٥٦: في ربيع األبرارالتخريج
  الرجل في أسفل جفيره لضنِّه به.

١/٢٤٤   فتقدم عنه أين منزلُه  ومنزُل البدر (حتماً) غير ال يسأل الناس  

ال من البسيط كمـا   ونصه من (المنسرح) )١(: للشريف الرضيالتخريج
  قال: المحقق:  

ــه ا  ــو أمطرتْ ــا  ل ــماء أنجمه لس   ــد ــماء ق ــال للس ــا ق ــزاً لم   ع
ــه   ــن منازل ــيفُ ع ــأل الض ــد  ال يس ــر مفتق ــدر غي ــزُل الب   ومن

  يفضي ويحّلكعتيق الطير  ١/٢٤٤

قال: فانتضلنا وابن سلمى قاعد  كَعتيق الطير  )٢(: لبيد بن ربيعةالتخريج
    .: يغضي ويجّلوالصواب ،يفضي ويحل تصحيف ،يغضي ويجُل

ــون   ١/٢٤٦ ــه والعي ــهكأنّ   من كـّل وجـه هـالُل شـواِل       ترمق
  قال ابن المعتز: المنسرح:   )٣(: البن المعتزلتخريجا

ــوال   تأخـــذهفخلتُـــه والعيـــون   ــالُل ش ه ــج ــّل ف ــن ك   م

                                         
 ١/٣٠٣، ج١٩٩٤، تحقيق إحسان عباس، ط دار صـادر، بيـروت،   ديوان الشريف الرضي -١

 .١/١٨٣والتذكرة الحمدونية 

 . ٩٦لبيد بن ربيعة، ديوانه، شرحه حمدو طماس، ص -٢

بال عزو، وقد أخـّل بـه    ١/٥٣وجمهرة األمثال  ١٩٨نُسب البن المعتز في ثمار القلوب ص -٣
 بيروت. ، ١شرح يوسف عرفات، دار الجيل، ط ديوانه
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ــام   فال تعجب إلسـراعي إليـه   ١/٢٤٦ ــرِع القي ــه شُ ــإن لمثل   ف
  بال عزو. ١/١٣٧محاضرات األدباء  لتخريج:ا
  يقوم العقوَل إذا اقبلوا   ١/٢٤٦

والتـذكرة الحمدونيـة    ،بال عـزو  ١/١٣٧: محاضرات األدباء التخريج
  بال عزو.   ١/٤٢٢

١/١٤٨   قَشيب عليه من الذّل ثوب  
وأنشد الرياشي لبعض  ٦٦في لباب اآلداب ألسامة بن منقذ ص :التخريج

  العرب:  
ــ ــي وإن يلقنـ ــدها يلقنـ   عليه من الـذُّّل ثـوب قَشـيب     ي بعـ

١/٢٤٨  التي تتذلُّلكعرفجة الضب    

  جاء في الحيوان: وأنشد للدبيري: )١(التخريج: للدبيري في الحيوان

   ــدتُكُم ــي وج ــداهللا إنّ ــامر عب ــذلّلكَعرفجــة الضــب   أع ــذي يت   ال
  ار  وفي كُليبٍ رِباطُ اللؤم والع ١/٢٤٨

  قال األخطل:   ،في هجاء جرير )٢(: لألخطلالتخريج

  والعـار  اللـؤم وفي كليب رباط   ما زال فينا ربـاطُ الخيـِل معلَمـةً    
                                         

 . ٢/٢٤الحيوان  -١

، صنعة السكّري روايته عن شعر األخطلوانظر:  رباط الذُّلِّ. وفيه: ١٦٦األخطل، ديوانه، ص -٢
أبي جعفر بن حبيب، تحقيق فخر الدين قباوة، دار الفكر المعاصـر، دمشـق، ودار الفكـر،    

 .رباط الذُّّل ، وفيه:٤١٩، صم١٩٩٦، ١ت، طبيرو



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٣٩ 

 

  فَراشٌ حول نارٍ يصطلينا   ١/٢٤٩
  قال: الوافر   )١(للكُميت التخريج:

  فَراشٌ حـول نـارٍ يصـطلينا       رهــطَ ســلمىكــأن بنــي ذؤيبــةَ 
  وما هم غير أصداء وهامِ   ١/٢٤٩

  قال لبيد:   )٢(التخريج: لبيد بن ربيعه

ــرٍ ــي نقي ــاس بعــدك ف ــيس الن   وال هم غيـر أصـداء وهـام      فل
  لديه وال نكير   غيرفال  ١/٢٤٩

  الملك بن مروان قال:كثير عزة في بالط عبد التخريج:

ــه ــف فتزدري ــرى الرجــل النحي ــه أســ   ت ــي أثواب ــوروف   د هص
ــاً    ــا رقاب ــر أطولُه يــاثُ الط   ولــم تَطُــِل البــزاة وال الصــقور  بغ
ــاً   ــا فراخ ــر أكثره ــاش الطي   وُأم الصــقرِ مقــالتٌ نــزور    خُش
  ــب ــر لُ ــر بغي ــم البعي ــد عظ ــر   وق ــالعظَم البعي ــتغنِ ب ســم ي   فل
ــالهراوي   ــرب ب ــم يض ــوخُ ث ــال   ين ــرفٌف ــر ع ــه وال نكي   لدي

                                         
١-  ،دار صادر، طديوانهالكميت بن زيد األسدي ،بيروت، ، ١، جمع وتحقيق محمد نبيل الطريفي

  ، وفيه:٣٩٤، صم٢٠٠٠

ــي ذؤيبــةَ    ــأن بن ــطُ قــرد ك   ره
  

ــطلينا   ــار يصـ ــول نـ ــراشٌ حـ   فـ
بيـروت،  ، ٢طالكتـب،   جمع وتقديم داود سلُّوم، عـالم  ديوان الكُميت بن زيد،والبيت في   

 .٤٢٧، ص١، جم١٩٩٧

 .١٣٠لبيد بن ربيعة، ديوانه، شرحه حمدو طماس، ص -٢
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٣٤٠ 
 

 ،١ط ،شرح وتحقيق رحـاب عكّـاوي   ،ديوانه ،هـ)١٠٥(ت كثير عزة
   .٩٣ص ،١٩٩٦ ،بيروت ،دار الفكر العربي للطباعة والنشر

١/٢٤٩ .سومن يل مألو رضله ع  

  قال أبو نواس: )١(: ألبي نواسالتخريج

 ــوم ــى وجهــي قُت ــن  أعــاذُل مــا عل ــي ألول م ــوم وال عرض   يس
١/٢٥٠  تناهت إليهم كلُّ فاحشة قوم  

الملك بن مروان ويهجو قيساً وبني كليب يمدح عبد )٢(لألخطل التخـريج: 
  ويقول فيهما:

 تناهــت إلــيهم كــلُّ مخزيــة ـ    قــوم س وكلُّ فاحشـة  ـرضت بهـا مب  
  طوفٌ وهو في الشر وساع  ير قَهو في الخ ١/٢٥١

ـ  ،١/١٤٠ مي في محاضرات األدباءا: للبسلتخريجا رات جاء في محاض
قطـوفٌ   ،فقال: هو وساع إلى الخيـر  رجالً : "وصف أعرابي١/١٣٤األدباء 

  عن الشر؛ وعكس ذلك شاعر فقال:

  هـــو فـــي الخيـــر قَطـــوف
          

   ــاعوس ــر ــي الش ــو ف   "وه
  لو كنتَ ماء لم تكن بعذب أو كنتَ سيفاً لم يكن بعضب   ١/٢٥٤  

                                         
، ٢، تحقيق غريغور سوكر، أصدرته جمعية المستشرقين األلمان، طديوان أبي نواسأخّل به  -١

 م.٢٠٠٣

 .١٥٤شعر األخطل، ص -٢



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٤١ 

 

  .)١(في شرح مقصورة ابن دريد بال عزو جاء الشِّعر :لتخريجا
  عليه.   معصوبكأن التاج  ١/٢٥٥

  قال النابغة:   )٢(: للنابغةالتخريج
  بذي أبانِ  صبنكأن التاج معصوباً عليه ألذواد ُأ  

  قيصـرا  يجبى له ما دون دارةَ  قابوس وعمرو بن هند ماثالً  ١/١٥٦
وبال عزو  ،ألعرابي وفيه "أبا قابوس ١/٣٣في الكامل للمبرد  :التخريج

وقطـب   ،قابوس أو عمرو بن هند قاعـداً" وفيه: " ١/٣٠٧ي البيان والتبيين ف
  ألعرابي. ١/٥٠عزو وفيه "بحاليه"، والمحب والمحبوب  بال ٩٤السرور ص

ــوةً   ١/٢٥٧ ــي نخ ــددتَ عن ــراً  فص ــدقا  وتكبـ   ولويـــتَ شـ
  )  ٣(: ألبي العتاهيةريجالتخ

  تسهَل من أركانه ما توعرا   ١/٢٥٧
  وفيه )٤(: لهدبة العذري في اإلمتاع والمؤانسةالتخريج

  تسهل مـن أركانـه مـا تـوعرا      ُأصبنا بمـا لـو أن سـلمى أصـابه    
                                         

 ٢/٢٧ الكامل للمبرد، و٤٤١، تحقيق محمود جاسم، صشرح مقصورة ابن دريدابن خالويه،  -١
 .بال عزو

مة الشـيخ محمـد   ، جمعه وشرحه وعلّق عليه العالديوانهالنابغة الذّبياني، زياد بن معاوية،  -٢
  .ألذواد ُأخذْن وفيه: .٢٥٥، صم١٩٧٦بن عاشور، الدار التونسية للنشر والتوزيع، االطاهر 

حقيق ، تأبو العتاهية، أخباره وأشعاره :، وفيه: وتجبراً، وانظر٢٩٨ص .ديوانهأبو العتاهية،  -٣
 .، وفيه: وتجبرا٥٨٦ًح، دمشق، صشكري فيصل، مكتبة دار المال

 .١/١٩٥اإلمتاع والمؤانسة  -٤
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٣٤٢ 
 

  سقى اُهللا أطالَل الوفاء بكفّـه  ١/٢٥٨
    

ــه    فقــد درســتْ أعالمــه ومنازل
  بال غرو. ٢٠٥: في المستطرف من كل مستظرف صالتخريج  

  ولم يعلموا أن الوفاء من الغَدرِ. ١/٢٦٠

  امه:وتم )١(: لألخطلالتخريج

  ولم يعرفوا أين الوفاء مـن الغـدرِ    جمــاجم قــوم لــم يعــافوا ظالمــةً

  إذا كنت خواناً فلم تدعي الوفا   ١/٢٦٠

  وتمامه:   )٢(ء: الخبزأرزي في محاضرات األدباالتخريج

  إذا كنت خواناً فلـم تـدعي الوفـا     ولـم تتعـاطى مـا تعـودت ضـده     

  أجاب إليه عالم وجهوُل   ١/٢٦١

  .)٣(أبو فراس الحمداني التخريج:
                                         

١-  ،وديوانه، ١٤٣، تحقيق فخر الدين قباوة، صشعر األخطلاألخطل، غياث بن غوث التغلبي ،
 .١١٦ص

خبرأرزي، أبو القاسم نصر بن أحمد بن مأمون الخبزرزي، أو ال .١/١٣٢محاضرات األدباء  -٢
 هـ).٣٢٧البصري، كان يخبز األرز في دكّان له بالبصرة، (ت

، تحقيق د.إبراهيم السامرائي، دار ديوانههـ)، ٣٥٧(ت فراس الحارث بن سعيد الحمداني أبو -٣
  ونصه: ١٣٥، ص١٩٨٣عمان، ، ١طالفكر، 

 هوُلـالم وجـاب إليها عـدعوةً أج   غدر ـت الدنيا إلى الـنَعم دع



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٤٣ 

 

  أبغي الوفاء بدهرٍ ال وفاء به  ١/٢٦١
          

  جاهٌل بالـدهر والنّـاس   يكأنّن
  .)١(: ألبي فراس الحمدانيلتخريجا    

١/٢٦٣   رائبعلى خير ما (تبنى) عليه الض  

    )٢(ل الكالبي في شرح ديوان الحماسة: للقتّاالتخريج

ــباح    ١/٢٦٣ ــره ص غيال ي ــريم   وال مسـاء   ،عن الخلق الجميلك
  .)٣(أمية بن أبي الصلت الثقفي التخريج:

  األفياء نقٌِّل كتنقّلمت ١/٢٦٦

  .)٤(في نفحة الريحانة محمد العتبي : محمد بنلتخريجا

  وجوهم وأيديهم حديد  ١/٢٦٨

  قال البحتري:   )٥(: البحتريالتخريج

ــالٍ  ــى رج ــان عل ــي الزم ــد   وخلّفن ــديهم حديـ ــوهم وأيـ   وجـ

                                         

  .١٠٤، تحقيق إبراهيم السامرائي، صديوانهأبو فراس الحمداني،  -١
 .١/١٩٩شرح ديوان الحماسة  -٢

، وألمية في مدح عبداهللا بن ٢/٤٧، وألمية في شرح ديوان الحماسة ٢/٤١١ألمية في األغاني  -٣
 .٣٦جدعان التيمي في طبقات فحول الشعراء ص

 .١/٣٣٨ ومحاضرات األدباء ١/٣٧٢وبال عزو في يتيمة الدهر  ١/٤٧٥ نفحة الريحانة -٤

٥-  ،ني بتحقيقه وشرحه حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، ديوانهالبحتريمصـر،  ، ٣ط، ع
١/٥٨١ . 
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  الصخر هشّ عند وجهك في الوقاحة. ١/٢٦٨
الصخر هشّ قولة نثرية، جاء فيه " )١(وفي ربيع األبرار ،المحقق: الكامل

وهـو مـن بحـر     ،ند وجهك في الوقاحة". وقد يكون من باب نظم المنثورع
  الكامل.

  وتستحيِ مخلوقاً فما شئتَ فاصنع  تخشَ خالقاً إذا لم تصن عرضاً ولم ١/٢٦٨
  .)٢(بهجة المجالسأبو دلف العجلي في  التخريج:  

١/٢٧٠  ة ترضى ما رضيتإنرجعواِإن سرتَ ساروا وإن قلت ا  لها  البري 
  ا قفو

    :)٣(جرير :التخريج

  هذي البرية ترضى مـا رضـيتَ لهـا   
  

  وقفوا اربعواسرتَ ساروا وإن قلتَ  ِإن

  وإن نحن أومأنا إلـى النـاس وقَّفـوا     خلفَنا ترى الناس ما سرنا يسيرون ١/٢٧٠
  .  )٤(الفرزدق التخريج:

  الرحىعليه كما دارت على قطبها   وإن أمور الملْك أضحى مدارها ١/٢٧٠
                                         

 .١/٤٨١ربيع األبرار -١

 ، وبال عزو فـي ربيـع األبـرار   ١٦٠وبال عزو في المستطرف ص ١/٢٩بهجة المجالس  -٢
 .١/١٣٠، وبال عزو في محاضرات األدباء ١/٤١١ األمالي الشجريةعزو في  ، وبال١/٤٨٢

 هذيوفيه:  .٢٩٣، شرحه وقدم له محمد مهدي ناصر الدين، صديوانههـ) ١١٤جرير، (ت -٣
 .البريةُ

، القسم ١٩٦٠، دار صادر، بيروت، ودار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ديوانهالفرزدق،  -٤
 .٣٢ص الثاني،



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
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  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٤٥ 

 

  .٥/٤٠١بال عزو في صبح األعشى  :التخريج

ــاه   سـمت مطواعـة    سمتَهإذا  ١/٢٧٠ ــه كف ــتَ إلي ــا وكل    ومهم
كان إذا نظـر   ،)١(بو جعفر محمد بن علي بن أبي طالبكان أ التخريج:

  إلى أخيه زيد تمثّل:  
ــدتَهإذا  ــ سـ ــةً سـ   دتَ مطواعـ

          
ــاه    ــه كف ــتَ إلي ــا وكلْ   ومهم

  
و ،والشعر للمتنخّل الهذليه مالك بن عيمر بن عثمان بـن سـويد   واسم

  .  )٢(يرثي أباه
  : "وقوم ينشدونه: إذا سستَه سست مطواعةً" )٣(قال البغدادي في الخزانة
ـ  ،ولم أجد ذلك في رواية مته وهذه الرواية أثبتها أبو تمام. فرواية... س

وهي تحريف عن  ،ذكرها أي مصدرسمت مطواعة.. كما ذكرها المحقق لم ي
  سسته.

وسسـته مـن سسـت     ،ورواية "سسته" أثبتها أبو تمام صاحب الحماسة
: )٤(الكثير الطـوع ويضـيف صـاحب الخزانـة    والمطواع:  ،الرعية سياسة

"والمصراعة الشاهد وقع في شعر شاعرين أحدهما المتنخّل الهذلي وهو عجز 
واآلخر ذو اإلصبع العدواني وصدره: فإن  ،وصدره: إذا سدته سدت مطواعة

  ."سسته سستَ مطواعة
                                         

 .٦/١٥٥ األغاني -١

القسـم الثـاني،   م، ١٩٦٥الناشر الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، هم، ديوانالهذليين،  -٢
  .، للمتنخِّل الهذلي٣٠ص

 .٣/٢٥٥ خزانة األدب -٣

 ٣/٢٥٦نفسه  -٤
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وكافيهـا.   كفيهـا وأضيفت إلـى   ،أعطى القوس باريها" وتقول: ١/٢٧١
في إهداء حظوظها إلـى أوغادهـا...". كفيهـا:     الفاسدةبه شرطُ الدنيا  نُسخَو

قال المحقق: في (س) فُسخت والصواب كمـا فـي    ،نُسخ: تحريف ،تحريف
 ،وكافيهـا  كفئهـا وأضيفت إلى  ،"ُأعطي قوس السيادة باريها )١(األبرارربيع 

"وكذا في زهر  أوغادها". به شرط الدنيا الفاسد في إهداء حظوظها إلى فُسخو
  .)٣(البالغة"وفي سحر  ،)٢(اآلداب
  المحقق: لعلّها: فص خاتمه. يصرف األمر عنه (طين) خاتمه. ١/٢٧١
  األمر عنه طين خاتمه. فيصر: )٤(: للبحتريلتخريجا

١/٢٧٣ .وفي س (حليل). ،المحقق: الكامل رمقته عين الملك وهو جنين  
    )٥(: أبو تمامالتخريج

رمقَتْه عـين الملـك وهـو     ونصها: )٦(وجاءت منثورةً في ربيع األبرار
    .جنين

  صبياً وعيسى كلّم الناس في المهد   قبله فقد كان يحيى أوتي الحكم ١/٢٧٣

  لمحقق: الطويل.ا
                                         

 .١/٤٤٤ ربيع األبرار -١

 .١/٤٤٦زهر اآلداب  -٢

 وفيه (كفؤها). ٣٢ص سحر البالغة -٣

 .ّل به ديوان البحتريأخ -٤

  ونصه: ٦٠٠أبو تمام، ديوانه، ص -٥
 ملْك وهو جنينـين الـه عـرمقَتْ     ن تجارب ـاسة ابـوشَ سيـاس الجيـس

   ١/٤٤٤ربيع األبرار  -٦
 و جنينـملك وهـن الـه عيـتـرمق      بن تجاربـة اـاسـور سيـساس األم        
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٣٤٧ 

 

"وقد كان يحيى أوتي  )١(جاء في ربيع األبرار ،هذه قطعة نثرية التخريج:
."...اً، وعيسى كلّم الناس في المهدالحكم صبي  

١/٢٧٤ بلـه    طُنُـزٍ عليك علـى    أمره تسليم فيك شيء وأعجوأنّـك قاب  
 ١/١٠٥ ،منصور بن بادان األصفهاني في طبقات ابن المعتّـز  التخريج:

  وفيه:

ــياء ــب األش ــليم  وأعج ــرةتس   عليك علـى طُنُـزٍ وأنّـك قابلـه       إم
ولبكـر بـن    ،٣٩ولمنصور بن بادان األصفهاني في رسائل الثعالبي ص

  وفيه: ١/٤٧٢النظام في محاضرات األدباء 

    لى طنز وأنّك قابلهـليك عـع       ره  ـم أمـوأعجب منك اليوم تسلي  

  خُولـوا   اعنـدم فيا قـبحهم   ١/٢٧٥
          

   مويا حسـنَهم فـي زوال الـنِّع  
    .)٢(لمحمود الوراق التخريج:  

ــلم   خفّ من أهلها أرى مجلس األنصار ١/٢٧٥ وأس ــار ــت مغانهــا غَف   وحلّ
  وفيه: قال العباس: )٣(المطّلب في ربيع األبراربن عبد العباس التخريج:

                                         
 .١/٤٤٤نفسه  -١
 ،بيـروت ، ١ط ،دار صـادر  ،جمع وتحقيق ودراسة وليد قصـاب ديوانه،  ،محمود ،الوراق -٢

  ونصه في الديوان: ،وهو مما ينسب إلى الوراق، وإلى غيره ،١٦٣ص ،م٢٠٠١

ــوا  ــي الـــذي خُولـ ــا قُـــبحهم فـ   فيـ
  

ــنِّعم  ــي زوال الـ ــنَهم فـ ــا حسـ   ويـ
 .٢/٣٨٠ية المطّلب في التذكرة الحمدونوللعباس بن عبد ،١/٨٧ ربيع األبرار -٣  
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٣٤٨ 
 

  خــفّ بأهلــهإذا مجلــس األنصــار 
          

ــلموح وأس ــار ــواديهم غَف ــت ب   لّ
  الدار بالـدار التـي كنـتَ تَعلـم     ناس الذين عهدتُهم وال       ـفما الناس بال  

      
ــه  شاكره   سيانِ في الحكم شاكيه ١/٢٧٧ ــه ومطرب ــام وهاجي ــن األن   م

  .١/٨٨: بال عزو في محاضرات األدباء التخريج  
  مس  ومن ذنَبِ التنّين تنكسف الشّ ١/٢٧٨

  وفيه:   ١٩٢بال عزو في التمثيل والمحاضرة ص التخريج:
وال غرو وان يمنَى أديـب بجاهـٍل    

        
  ن ذَنَبِ التنّين تَنكسـف الشـمسفم  

  وفيه:   ١/٢٨٤وبال عزو في ربيع األبرار   

  فمن ذَنَبِ التنّين تَنكسف الشمس   وال غَرو أن يمنَى شـريفٌ بخامـلٍ  
ال غَرو أن يبكى شـريفٌ   بال عزو وفيه: ٢٦لحمدونية صوفي التذكرة ا

  .بخامٍل

  يحكم في الناس بحكم الجـاثليق   وقاضينا عقاب ذو انقضاض ١/٢٧٩
  وفيه: ٥/٤٦البن مناذر يهجو خالد بن طليق في األغاني  التخريج:

  جالساً يحكم في الناس حكم الجاثليق  أصبح الحاكم بالناس مـن آل طليـق  
والبن منـاذر فـي البيـان     ،وهو محمد بن مناذر بن صبير بن يربوع

، وبهجـة  ١٩٢والبن مناذر فـي الشـعر والشـعراء ص    ،١/١٢٩والتبيين 
 .١٦٤المجالس ص
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٣٤٩ 

 

١/٢٧٩   .ذئاب ال أرضك بالبالدعم  

  :  )١(العزيزكعب األشقري لعمر بن عبدقال  التخريج:

ــاإن كنــتَ تحفــظ مــا يليــك فإنمــا   عمــاب ــالبالد ذئ   ُل أرضــك ب

١/٢٨٢     ظـالم ن عجـبٍ حـاكمظلَمــة  ومفــي م ــيحكم   يرجــى ل

  .)٢(دالبن العميد مخاطباً ابن خالالتخريج: 

١/٢٨٢  من ذي قدرة مذموم والظُّلم  

  ونصه: )٣(: ألبي تمامالتخريج

ــةُ  ــك ظالم ــرِئظلمتْ ــوم الب   والظُّلــم مــن ذي قــدرة مــذموم  ظل
يـأبى لخـوة    ،من الظلم: هو يعاف مطعم الضيملشاب وتقول  ١/٢٨٣

ولعلّها لمتأب؛ دليُل ذلك أن المحقق قال فـي   ،لشاب: تحريف واضح المتظلّم.
هـي األقـرب    ،قلت: لمتـات (لمتات)  "س" وفي ،"ع" "لمتنبي" في الهامش:
  .ولعلّها من وهم الناسخ ،"لمتأب" -في الرسم-وهي تشبه  ،للصواب
  وظلم النهشلي من السواء. ١/٢٨٤
  .١/١٠١بال عزو في محاضرات األدباء  التخريج:  

                                         

 .١/٣٠٩ البيان والتبين -١

 .١/٣٧١ يتيمة الدهر -٢

 . ٥٣، رواية أبي علي القالي، تحقيق د.عبداهللا حمد المحارب، الكويت، صديوانهأبو تمام،  -٣
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٣٥٠ 
 

١/٢٨٣ .عناناً لم تخنْه الشكائم يمد  
  قال عقيل بن علّفة: ،: عقيل بن علّفة المريالتخريج

    )١(د عناناً لم تخنْه الشّكائمأم  أبى لـي أن أرضـى الدنيـةَ أنّنـي    
  صعب الكريهة ال يرام جنابه. ١/٢٨٣

قال أبو كبير الهذلي مـن   ،عامر بن الحليس )٢(: أبو كبير الهذليالتخريج
  الكامل:

ــه  ــرام جناب صــعب الكريهــة ال ي  
          

  ماضي العزيمة كالحسام المقصـلِ 
  السوية أن تُضاما.   أنأال  ١/٢٨٥  

  وتمامه: ٢/٥٦ ،١/٧٧: بال عزو في شرح ديوان الحماسة التخريج

    ــد ــطَ زي ةَ وســوي ــأل الس   الســـوية أن تضـــاما  أال إن  أتس
  .١/٢٦وألبي ثُمامة العازب بن براء الضبي في الحماسة البصرية 

  وال تَقْبلَن ضيماً مخافة ميتة. ١/٢٨٥
  ، قال المتلّمس:١/٢٠١: المتلمس في شرح ديوان الحماسة التخريج

  وموتَن بها حراً وجلدك أملـس    مخافـة ميتـة    فال تَقَـبلن ضـيماً    

والتـذكرة   ،٣٤والمتلّمس الضبي واسمه جرير في الحماسة البصرية ص
 ٧المسـيح فـي التـذكرة السـعدية ص    لّمس بن عبدالمت ،١٥٦الحمدونية ص

  .٣/٢٨وخزانة األدب 
                                         

١- لّفة المرـان،  ، ١ط، د.شريف عالونه، دار المناهج للنشـر،  وشعره سيرته، يعقيل بن ععم
 ونه في تخريج شعر عقيل.، وانظر هوامش عال٩٢، صم٢٠٠٤

 .٩٤ديوان الهذليين، القسم األول، ص -٢
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٣٥١ 

 

  وأقام يطمع في تهضم جانبي ١/٢٨٥
          

  بل فيه يطمـع من لم يكن من ق
  معاتباً الفتح بن خاقان.) ١(: للبحتريالتخريج  

  اإلحسان. أخالفُدرت عليهم  ١/٢٨٧

وأصل األخالف محابِس  ،علّق المحقق في الهامش: أي فروع المعروف
  الدواب خلف البيوت!!

درت ضروع الناقة؛ يؤكد ذلك قوله: " وهي ،جمع خلْف ،قلت: األخالف
نيا "ودرت له أخـالف الـد   )٢(جاء في يتيمة الدهر خالف".لف األولذوات الظّ
    )٣(:قال الحكم بن عبدل" على يده...

ــفّي وال ــرة الصـ ــب الثّـ   حلبــا  غيرِهـا  أجهِـد أخـالفَ    وأحلـ

  )).  رت له أخالفُ الغنىلفقر ((ودفي ذم ا )٤(وفي التمثيل والمحاضرة

  ء الكالب........  وأطبا ،وضروع الشّاة ،أخالف الناقة يقال:

ــب    رعى له فـوق مـا يرعـى    ١/٢٨٨ ــا يج ــوق م ــب ف   وأوج
 ١/١٣٣القاضي أبو الحسن علي بن النعمان في يتيمة الـدهر   :التخريج

  .٢٣وللمنصور الفقيه في من غاب عنه المطرب، ص ،"وفيها: "رعى لي..

                                         

 .٢/٦٩٣ ، دار الكتاب العربي١، شرحه وعلّق عليه محمد التونجي، طديوانهالبحتري،  -١

 .١/٣٦ يتيمة الدهر -٢

 .١/٣٧٠شرح ديوان الحماسة  -٣

 . ٨٢التمثيل والمحاضرة ص -٤
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٣٥٢ 
 

  هم خلطوني بالنُّفوس ودافعوا  ١/٢٨٨
          

  ي مناكـب مـدفع  وراء بركن ذ
  .)١(طيئوكان قد جاور في  ،لرجل من بني عبداهللا بن غفطان التخريج:    

  يرمي عدوي جهاراً غير مكتَتمِ  (وأصبحت) قوسـه دونـي   ١/٢٨٨

والتـذكرة   ١/٣٥٧سالم بن وابصة في شرح ديوان الحماسـة   التخريج:
  .٨٥السعدية ص

  ا فـي ظاللـه وغـد    أهملني ١/٢٨٨
          

ــا   ــام يرعاه ــتمالً بالحس   مش
  ) ٢(: السري الرفّاءالتخريج  

  وآساني لدى كلِّ مركب.   ١/٢٨٨

حجية بن المضرب الكندي أحد بني معاوية بن عامر بن عون  التخريج:
 ١/٥٨ الآللـي . وفي سـمط  ٥/٣١٠كما في شرح ديوان الحماسة واألغاني 

شعرائهم وكان نصرانياً أدرك الجاهلية بن المضرب الكندي شاعر من احجية 
: حجيـة بـن   ٣٥واإلسالم، وفي المؤتلَف والمختلف في أوائل األسـماء ص 
  ونصه:   ،المضرب السكوني يكنى أبا حوط شاعر جاهلي فارس مقَدم

    ن لـو قصـدت لمالـهحريباً آلساني على كّل مركـبِ   ُأحابي بها م  

                                         
 . ١/٢١الكامل للمبرد  -١

، تحقيـق ودراسـة حبيـب حسـين     ديوانههـ) ٥٦٢(ت ء، أبو الحسن بن أحمدالسري الرفا -٢
 .أهملهاوفيه:  ٢/٧٥١، ١٩٨٢بغداد، ، ١طالحسني، دار الرشيد للنشر، 
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٣٥٣ 

 

  أكناف جار مظنّة.وِإنَّي منه في  ١/٢٨٩
  ونصه:   )١(: لبيد بن ربيعةالتخريج

ــا  مضـنَّة رٍ وقد كنتُ في أكنـاف جـا   ــافع فف ــد ن بأرب ــار   رقني ج
  النوائبِ.   جدارِجعلتُك حصناً من  ١/٢٨٩

كلثوم بن عمرو العتّابي. جدار: تصحيف والصواب:  )٢(: العتّابيالتخريج
  حذار.

  سبقتُ إليه الموت والمـوت   ١/٢٨٩
  ادم  ق

  حتى اختلستُ حياتي من يدي أجلي  
  قال المحقق في الهامش: في البيت وزن غير مستقيم (طويل وبسيط).

بـن عمـرو    كلثوم ،والصدر ليس منه وهو للعتّابي ،قلت: عجزه مستقيم
  :)٣(يمدح جعفر بن يحيى، قال

  ولم تزل دائباً تَسـعى بلطفـك لـي   
  

  حتى اختلست حياتي من يدي أجلي
  قال إبراهيم بن المهدي: البسيط. )٤(وفي ثمار القلوب  

  حتى اختلست حياتي من يدي أجلي    تَســعى لتنقــذني  دائبــاً فلــم تــزل

وفيه: حتى اختلست حياتي من يد  ٢١٣وللعتّابي في الفرج بعد الشدة ص
وللعتّابي في مدح خالد بن يزيد بن مزيـد فـي غـرر الخصـائص      ،األجل

                                         
 . ٥٦لبيد بن ربيعة، ديوانه، اعتنى به حمدو طماس، ص -١

 ٣/٢٦٥ األغاني -٢

 .، للعتّابي٢٦٥ ئرزل، والمثل الساوفيه: فلم ت ٢/٢٧٩، معجم األدباء ٣/٢٦٥ األغاني -٣

 .١٨٩ثمار القلوب ص -٤
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٣٥٤ 
 

 ،١/٤٤٩وإلبراهيم بن المهدي في التـذكرة الحمدونيـة    ،١٤٥ص الواضحة
  .٢٠والمنتحل ص

  وأغضب إن لم تعط بالحقِّ أشجعا   سأكفيك جنبي وضعه ووساده   ١/٢٩٠

  .١/١١٥: المثلّم بن رياح في شرح ديوان الحماسة التخريج

  وحرك أحشائي وهرت كالبيا. ١/٢٩٠

وفـي   ١/١٣ان الحماسـة  : حريث بن جابر في شـرح ديـو  التخـريج 
  وتمامه:   ١/١٦٤محاضرات األدباء 

  إذا ظلم المولى فزعتُ لظلمه        فحرك أحشائي وهرت كالبيا  
  كان الصراخ له قرع الظنابيب. ١/٢٩٠

 ،والمفضـليات  ،٢٥/ ١: سالمة بن جندل في الكامـل للمبـرد   التخريج
وجمهـرة األمثـال    ،١/٢٣٧وشرح ديوان الحماسة  ١/٢٣٢والبيان والتبيين 

  ونصه:   ١٧وعيار الشعر ص ،١٦٣ ،١/٤٩

    ــارخٌ فــزِع ــا ص ــا أتان   كان الصراخُ له قَـرع الظنابيـب    إذا م
١/٢٩٠   وليس جاري كعشٍّ بين أعواد  

  قال: ٢/٣٩٥: عويف القوافي في خزانة األدب التخريج

  ال أخذُل الجار بـل أحمـي مباءتـه    
          

  بـين أعـواد  وليس جاري كعـشٍّ  
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٣٥٥ 

 

١/٢٩١ من لهيب النار بالنّار   كمتَّق  
  ونصه: )١(: المجنونالتخريج

  ب النار بالنّارِ  ـمن لهي كمطفئ         وى ـهوى ُأعفي على آثاره به  

  وإذا ما سقَى ليـدفَع عنّـي   ١/١٩١
          

  في الملمات صار عون الملمـة  
  بال عزو. ١/٣٣٨: في محاضرات األدباء التخريج  

١/١٩٢ .واءع ِلكلبي في دياركُم  
  قال: )٢(النابغة التخريج:

ــواء    ألَـــم أك جـــاركم فتركتمـــوني ع ــاركُم ــي دي ــي ف   لكلب

  من قبلي  الغيثأقَبلْتَ ترجو  ١/١٩٣
          

ــغُلِ  ــي شُ ــه ف ــتغاثُ إلي   والمس
    

عينيـة بـن   كتب مالك بن أسماء إلى أخيه  ،)٣(: مالك بن أسماءالتخريج
  أسماء بن خارجة:  

  مـن قبلـي    الغـوث أقَبلْتَ ترجـو  
          

   والمســتغاثُ إليــه فــي شُــغُِل
                                           

، وقد أخلَّ بـه ديـوان   ١/١٤٨ المحب والمحبوب والمشموم والمشروبنُسب للمجنون في  -١
 مجنون ليلى، شرح يوسف عرفات.

وقد أخّل به ديوان النابغة، تحقيق الشيخ محمد الطاهر بن  .١/١١٤للنابغة في الحيوان للجاحظ  -٢
 عاشور.

، وفيه: أقَبلْتَ ترجـو  ١/١٦٧، ولمالك بن أسماء في الشّعر والشعراء ١/١٣٢التبيين البيان و -٣
 الغوث من قبلي.
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٣٥٦ 
 

  ونام عنها تولى رعيهـا األسـد     ومن رعى غّنّماً فـي أرضِ  ١/١٩٣
: ألبي مسلم الخراساني في المستطرف في كلِّ فـن مسـتظرف   التخريج

وربيـع األبـرار    ،١٥لم في حياة الحيوان الكبـرى ص وألبي مس ،٢٠٩ص
، وغـرر  ١٩، والمحاسن واألضداد ص٤٦والحماسة البصرية ص ،١/٣٠٦

، والتذكرة السعدية ١/٣٢٣والتذكرة الحمدونية  ،٩٧الخصائص الواضحة ص
  .١/٢٥١وزهر األكم  ،١٣ص

  كأن عليه تاج آِل محرق. ١/٢٩٣

 وفيه: ١٤ليات صش األصغر في المفض: المرقّالتخريج

ــرق   ــاج آل مح ــه ت ــأن علي  بأن ضر مـواله وأصـبح سـالماً    ك

١/٢٩٤ .تَرإال بو ال تصلُح القوس  

 ١/١١٧: بال عزو في األشباه والنظائر من أشـعار المتقـدمين  التخريج
  وفيه:

    تَروتني والقوس ال تصلح إال بأفَرد 

 القــانص حتــى يعينَــه وتَــره  كالسهم ال يكتفـي بوحدتـه   ١/٢٩٤

: هرم بن عمير التغلبي فـي األشـباه والنظـائر مـن أشـعار      التخريج
  .١/١١٧المتقدمين 

  عما كرهت (وجاعٍل) هواك مثاالً بين عيني وحاجبي  منتزعٍ و ١/٢٩٩

  وفيه: ٣/٤٤٩كلثوم بن عمرو العتّابي في األغاني  التخريج:
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٣٥٧ 

 

 ١٢ولكلثوم بن عمرو في إعتاب الكتـاب ص  .منتزعٍبدل و منصرفو 
  وفيه:

ــزح و ــل منت ــت وجاع ــا كره  عم
          

 هواك مثاالً بين عيني وحـاجبي 
التي أثبتها المحقق محرفة عن ((منتزح)). ولمحمـد بـن    ولعّل "منتزع"    
، وللعتّابي في محاضرات االدبـاء  ١٩أمية الكاتب في الديارات للشابشتي ص

وفيـه:   ٣٠والبن الرومي في المنتحـل ص  ،١/٣٥٨ب وزهر اآلدا ١/٢٠٨
.((ومنتزع))  

  نحن بلونا الموالي عذرنا العبيدا       قد ذممنا العبيد حتى إذا  ١/٣٠٢
  بال عزو.   ١/٢٨١: في ربيع األبرار لتخريجا

  سهُل الحجاب مؤدب الخُدام  ١/٣٠٢

ولمحمـد   ،)١(رمةفقد نُسب إلبراهيم بن ه سبة؛الن البيت متدافع: التخريج
  بن بشير الخارجي ونصه (الكامل):ا

  .ؤدبِ الخُدامـسهل الحجاب م    ود ببابِه ـزل الوفـهشٌّ إذا ن
                                         

دمشـق،  ، ١ط، مجمع اللغة العربيـة،  ، تحقيق محمد نفّاع وحسين عطوانشعر إبراهيم بن هرمة -١
 ، ونُسب لمحمد بن بشير الخارجي في المختلط من شعر إبراهيم بن هرمـة، وورد فـي  ٢٤٢ص

دار قتيبـة للطباعـة    شعر محمد بن بشير الخارجي ،جمعه وحققه وشرحه محمد خير البقـاعي ،
  ، وانظر هوامش البقاعي في تخريجه، ونصه:١١٦، صم١٩٨٥دمشق،  ،١ط والنشر،

هنـسإذا حـُل الف يـطَلْ ه   ـللتَ ببابـاءالـنِ مـقُ اليد بامـؤدخُد  
النجـف،  ، ١ط ،، تحقيق محمد جبار المعيبد، مطبعة اآلدابنهديواونُسب إلبراهيم بن هرمة، 

هشٌّ إذا نزل...ضمن الشِّعر المنسوب إلبراهيم ولغيـره، وانظـر    ، وفيه:٢٩٣، ص١٩٦٩
 هوامش المحقق المعيبد في تخريجه.
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٣٥٨ 
 

  متَنوق في قبح وجه الحاجب. ١/٣٠٤

 ٦٣ص ،تحقيق وليد قصاب ،: الشعر لمحمود الوراق في ديوانهالتخريج
  ونصه:

ــا   ــد لعزه ــأبواب الحدي ــالوا ب   تنوقوا في قـبح وجـه الحاجـب   و  ع
ة بفتح الواو، وفي بد للناس من وزعة: الصواب: وزع : وقيل ال١/٣٠٢

"وفي حـديث   )٢(وجاء في اللسان لطان من وزعة...بد للس ال )١(مجمع األمثال
  الحسن لما ولي القضاء قال:  

  والفساد".   أي أعوان يكُفُّون عن التعدي والشَّر ،بد للناس من وزعة ال  

جليلها. لعـّل الصـواب: ال    يفتَقروخَطأة ال  ،: "عثرة ال يستقيلها١/٣٠٧
من ذلك ما جـاء   ،وتعني الشيء العظيم والحقير ،األضداد يغتَفَر. والجليل من
  "إن شغله بمحقرات األمور تشغله عن جليلها". )٣(في إعتاب الكتاب

١/٣٠٩:  أنّها إلى أشار المحقق  ".نتكتوا"وتقول: رجع عن توبته وارتد
  وأمكث".في (ع) "

 ،جاء في مجمع األمثال "الدهر أنكب ال يلب ؛أنكثقلت: لعّل الصواب:  
  ض لما أبرم".والنقويروى: أنكث، وأنكث أي كثير النكث 

                                         

 .١/١٧٤ مجمع األمثال -١

 اللسان، وزع. -٢

 .٤٠ص إعتاب الكتاب -٣
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٣٥٩ 

 

يقـال: غَفَـر    انـتكس ... لعّل الصـواب:  ارتكس"ونكص على عقبيه و
  .  )٢(ويقال: انتكس من وجعه ثم غفر .)١("وغَفَر إذا انتكس ،المريض إذا برؤ

علّق المحقق فـي الهـامش:    "يقَّلب الطرف بين الخيل والخَول. ١/٣٣١
  العبيد.، والصواب: البعيدالخَول: أي 

 ،رفاعـه: تصـحيف   معاش وكثافـة ريـاش".   رفاعة"هو في  ١/٣٣١
  بالغين. ،رفاغةوالصواب: 

"وأملـس"   وفي (ع) مش:علّق المحقق في الها ".أبلسوأفلس و" ١/٣٣٢
  من النعومة.

ـ   قلت: لعلّها "أملس". وال  ،ءيفالفقير كالحجر األملس ال يبقى عليـه ش
وفي الجليس  ستقر عليه شيء.كما أن الحجر األملس ال ي ،يستقر في يده شيء

"يقال: أملَس من كذا وتملّس أي زال بسرعة لمالسة موضعه وأنّـه   )٣(الصالح
ويقال في هـذا المعنـى: أملـص     ،ا نتوء، ونُبو وتضريسليس فيه أجزاء له

  وتملّص".

  أركانُه".ووهت أركانه...لعّل الصواب:  "ورجعتْ ١/٣٣٣

المراح. أصلُه لمن ال إبل لـه....علّق المحقـق فـي     هو قَرح ١/٣٣٤
ولعلّـه يريـد خلـو     ،"أي في مراحه قُرحةٌ وهو البياض في السواد الهامش:

  المراح من اإلبل".
                                         

 .١/١١٩ مجمع األمثال -١

 .٦٥ص لصاهل والشاحجرسالة ا -٢

 .٣٠٠الجليس الصالح، ص -٣
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٣٦٠ 
 

مراح منفسـح إذا كثُـرت   "المراح: قال األصمعي:  قَرعقلتُ: الصواب: 
"هـو مـن    )٢(وفي موضع آخر من اللسان .)١(وهو ضد: قرع المراح" ،نَعمه

  .قولهم: قَرِع المراح إذا لم تكن فيه إبل"
كظّه األمر يكظُّـه   .يكظُّه :...". الصوابيكظمه"أخذ اإلفالس  ٣٣٤ص

  )  ٣(والكظاظ الشّدة والتّعب. ،كظَّاً بهظه وكربه وجهده

قال المحقق فـي الهـامش: السـعنه:     "له سعنةُ وال معنة... "ما ١/٣٣٥
  والمعنة: الشيء الهين اليسير!!! ،النَّدى الظُّلّة تتّخذُ فوق السطوح حذر

نّما المعنى: ال شيء له، قـال  رة المذكورة وإالعالقة لهذا المعنى بالعبا 
وقال ابن األعرابي: السعنة الكثـرة مـن الطعـام     ،لحياني: السعنة: الودكال

    .والمعنة: القلّة من الطعام وغيره ،وغيره
لَه  ال معنة: أي ماقال أبو زيد: ما له سعنة و .)٤(والمعنى: الشيء اليسير

  .)٥(قليل وال كثير
  .)٦(نفي المال عن الرجل... هذا المثل في بابويضرب 

                                         
 اللسان، فسح. -١

 اللسان، قرع. -٢

 اللسان، كظظ. - ٣

جاء في مجالس ثعلب، تحقيق عبدالسالم هارون،  ١/٢٩٦، والعقد الفريد١/٣١٦مجمع األمثال - ٤
 انتكس فالن من وجعه ثم غَفَر". النَّكْس، ويقال: "والغَفْر: ٨٠ص

 .٣٠وقي صأمالي المرز - ٥

البن السـكِّيت   تهذيب األلفاظ، ١/٥١٤ألبي عبيد  وفصل المقال، ١٧م صالبن سال األمثال - ٦
 .٤٨٨ص
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٣٦١ 

 

"في" تصحيف، صـوابه:   ."باللفّاءالوفاء  في: " وتقول: أرضي ٢٧٤ص
جاء في جمهرة  ،: تصحيف: صوابه: اللّفاء. والّلفاء: الشيء القليلاللفّاء"من"، 

رضيتُ من الوفـاء باللفّـاء دون    ومن أمثالهم: ،لفاء: الشيء القليل"ال )١(اللغة
  لحقّ".ا

تصحيف: الصـواب:   به األمر. يغزى: يقال في المثل: األمر قد ١/٣٨٠
  يعزى.
  ر لعلّها: معمور.مغموواديه مسطور وفناؤه  ١/٣٩٩
المحقـق  قال  دامغة". حائجة"من لم يؤد المال في حقَّه أداه في  :١/٤٠٦

  الحائجة المصيبة"." في الهامش:
ـ  ،الجائحة الحائجة: تحريف والصواب:  :)٢(البالغـة  اء فـي أسـاس  ج

وتقول: رفْع الحوائج أشـد   ،ونزلت بهم جائحة من الجوائح ،"اجتاحتهم السنةُ
نهر أي جائحة. )٣(وفي جمهرة اللغة نزول الجوائح". مأصابته نكبة من الد  

التوازن  والتدابر": التحالفخير من  التوازن"وإيثار التعاطف و :١/٤٢٩
 لعـّل الصـواب:   التحالف:و ،حتى تتناسب مع السجعة ؛ارالتّبلعلّها:  ،تحريف
  .التخالف
  الوجه: أضبطُ".… ، مرير ذو مرة أضبطَ"هو  :١/٤٣٢

                                         
 جمهرة اللغة، لفو، والصحاح، لفأ. - ١

، كتاب العين: )ـه١٧٥أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد(تالفراهيدي، أساس البالغة، جوح، و - ٢
، ٢لسامرائي، مؤسسة دار الهجرة، مطبعة الصدر، طتحقيق: مهدي المخزومي، د. إبراهيم ا

 جوح. ،هـ١٤١٠

 جمهرة اللغة، نكب. - ٣
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٣٦٢ 
 

١/٤٣٢:  واألغيال جمع غيـل   ،صوابه: أغيال ،". تصحيفأعيال"وأبناء
  .  )١(…بالكسر: األجمة وموضع األسد 

ر المحقـق فـي   ذك ،: "حللّت أسنة الرماح (جرائزهم) بغير نكاح١/٤٥٩
مفردهـا   –وفي (ع) جزائرهم وهي األصوب  ،في (س) حرائزهم" الهامش:

  ."ما يذبح من الماشية على التشبيهجزور... 
التي  والحرائز من اإلبل: أو حرائزهم، من الحرز. الصواب: حرائرهم. 

  ال تُباع نفاسةً بها.
ـ    ،. الصواب: صـفرت "وِطابهاصفرت : "قد ١/٤٦٣ ع جـاء فـي مجم
  صفرت، أي خَلَتْ...". ،"الوطْب سقاء اللبن :)٢(األمثال
"انـآد   ينـآد الصواب: لم ينأد، حسام سيفه إذا أصاب بالعظم لم  ١/٤٦٧

...إذا انثنى واعوج نآدانئياداً، فهو م ينآد ٣("العود(  
بـن   قـال: زفـر   ،تحريف صـوابه: أزرق  ،وأرزقومسنون  ١/٤٦٩

 )٤(الحارث.

 واهللا الذي فـوقَ عرشـه  فإن عدتَ 
  

 منحتك مسنون الغـرارين أزرقـا  
علّق المحقق في الهـامش   ويقال للدارع (  ) من صداء الحديد. ١/٤٧٢  

على الكلمة بين الحاصرتين: غير واضحة في األصل ولعلّها (سـهل) أو مـا   
  يشبهها.

                                         
 اللسان، غيل.  - ١

 .١/١٧٤مجمع األمثال،  - ٢

 اللسان، أود. - ٣

 .١/٣٢٩والبيان والتبيين  ١/٤ الحيوان - ٤



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٦٣ 

 

  :)١(قال النابغة ،قلت: الصواب: سهِك
  م تحت السنور جِنّةُ البِيقارسهِكين من صدأ الحديد كأنّه  
  صداء: صوابها: صدأ.    
  صدئ القباء كعصم الهناء.. ١/٤٧٢

    )٢(وهو شعر ألبي النّجم العجلي: ،ظنّه المحقق نثراً
  صدَئ القباء من الحديد كأنّه جمٌل تعمده عصيم هناء  

الصـواب:  .. خَبال: هو في وثاق ورِباق... واعتقال وأغالل. و١/٤٧٥
  حبال.

  .خَلَبوالصواب:  ،تصحيف ،فؤادهخَلَتَ  ١/٤٧٨

  .  أطرفنزيل وألطف دخيل، الصواب  أطرافهم في  ١/٤٧٩

... فـي  يقيم عذبـه : وفي األخوة: كان يتحسى مرارة اإلخوان و١/٤٨٣
زال واهللا يتحسـى   "ومـا  :)٣(وصوابه كما في األمالي للقالي ،النص تحريف

                                         
١ -  ،مصر، د.ت، ، ٣ط، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ديوانهالنابغة الذّبياني

تجدها من اإلنسان إذا عرق تقول: إنّه لسـهِك   ةن، سهك، والسهك: ريحِ كريهِ، واللسا٥٦ص
أي عليهم سهكة الحديـد، وهـي الرائحـة     ، اللسان، سهك.. سهِكين:كاًالريح وقد سهك سهِ

 ، هامش المحقِّق.٥٦المتغيرة، الديوان، ص

، جمعه وحققه وشرحه سجيع جبيلـي، دار صـادر،   هديوانهـ)، ١٢٠(ت أبو النجم العجلي - ٢
 .١٩، ص١٩٩٨بيروت، ، ١ط

وفيه:  ١/١٢٨ والبصائر الذخائر، ١/٦٩الزمخشري، ربيع األبرار ، ١/١٤١القالي، األمالي  - ٣
يتحسـى مـرارة    ١/٢٠١بتحسى مرار اإلخوان ويسقيهم العذب، وفي محاضرات األدبـاء  

إخوانه العـذب.. وفـي    يويسقفالن يتحسى المر  ١/٣٤اإلخوان ويسقيهم عذبه وفيه: كذلك 
 ويسقيهم العذب. .٨٧كتاب الصناعتين ص
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٣٦٤ 
 

فـالن  " )١(براروفي ربيع األ "أخالقه.. ويسقيهم عذوبةاإلخوان  أخالقمرارة 
وقد أشار المحقق في الهـامش أنّهـا    "ويسقيهم عذبه.. ،يتحسى مرار اإلخوان

  ولعّل ما في ربيع األبرار أقرب. ،وفي (ع) عذبا ،في (ع) مرار

 بـدونك كتب ابن العميـد: اسـتخفني الشـوق وال شـفاء إال      ١/٤٩٦
نص في وقد ورد ال ،والصواب بدنوك، أي قربك ،وجوارك... بدونك تحريف

من رسالة كتبها أبو الفضل محمد بن الحسين بن العميد إلـى   )٢(معجم األدباء
  .كومجالست قربكوفيها: وال شفاء إال  ،القاضي أبي محمد الخالدي

". وسـخُه وانفَشّ أصله من فَشَشْتْ السقاء إذا عصرته فخرج ": ١/٥٢٣
امش: في (س) ريحه.. قلت: ما في (س) هـو الصـواب:   قال المحقق في اله

: ويقال فُشّ السقاء إذا خرج منه الريح... ويقال للسـقاء إذا  )٣(جاء في اللسان
  فُتح رأسه وُأخرج منه الريح فُشّ.. وفشَشْتُ الزقَّ: إذا أخرجتَ ريحه...".

"فورتها"، جاء . الصواب .نَورتهاأطفأتُ نار موجدته وسورتها و ١/٥٢٣
وهدأ هائجـه: أي سـكنت   " )٥(وفي الصحاح ،: سكن بعض فورته)٤(في العين

  فورته....".

                                         
 .١/٦٩ ربيع األبرار - ١

 معجم األدباء. - ٢

 اللسان، فشش. - ٣

 العين، خبب. - ٤

 ، هدأ، واللسان، خبب، هيج.الصحاح - ٥



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٦٥ 

 

 ،تحريف ،الثوب وأخلق. أسبل أسبل: وتقول في أخالق الثياب: ٢/٦١٩
ب إسـماالً  ويقال: قد أسمل الثو )١(جاء في إصالح المنطق ،والصواب: أسمل

وأسمل الثَـوب إسـماالً، أي    ،: الثوب الخَلَق"السمل )٢(إذا أخلق.. وفي العين
  أخلق..".  

 متحزق) ومشقوق..(ومحزوقجاء في أخالقه وأطماره وفي  ١/٢/٢٦٠
  السربال.  

والصواب محزوق كما فـي   ،في (س) محروق قال المحقق في الهامش:
مخـروق  : الصـواب  لـت ق وهو الضغط والعصر والشدة. ،(ع) من الحزق

الخرق: الشقّ في حائط أو ثوب ونحـوه   )٣(جاء في العين ،لالسربا ومتخرق
ــ ــققته  فهـ ــوب إذا شـ ــت الثـ ــروق.. وخرقـ ــي )٤(و مخـ   وفـ

 )٦(أي متخرق.. وفـي القـاموس المحـيط    وعليه ثوب شماطيط )٥(الجمهرة 
  .ومتخَرقُه: إذا طال سفره فتشقّقت ثيابه ورجٌل متخرق السربال.

قـال   ،الصواب: كتيس الربـل  ينفض رأسه. الزبلوراح كتيس  ٢/٦٢٩
  بن عبدة التميمي:  اعلقمة 

    اَئك متحلِّبِـه من صـأذاةً ب      اة الربل ينفض رأسه ـوراح كش  
                                         

 .٨٧إصالح المنطق ص - ١
 العين، سمل، والمحيط للصاحب، سمل. - ٢
 .٤/١٤٩العين، خرق - ٣
 للصاحب بن عباد، خرق. المحيط - ٤
 .٢/١٨٢ جمهرة اللغة - ٥
 ، خرق، وتاج العروس، خرق.القاموس المحيط - ٦
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٣٦٦ 
 

من النّبات يظهـر فيـه    والربُل: ضرب )١(جاء في االختيارين لألخفش
وهـي تكـون    ،وشاة الربل البقرة ،خُضرة إذا وجد ريح الشتاء من غير مطر

  .والشاة أيضاً: الثور ،ي الربل فنسبها إليهف
  )٢وقال يزيد بن خذّاق العبدي(

  ن خُنوساـات يغتليـعلى ذرع     نزتْفآضت كتيس الربل تنزو إذا 
علّـق   .الرمـث وأجتنـب (الروثـة) و   وأتمسح بالحجر والمدر ١/٦٤٨

 ،ءالمحقق في الهامش: في (ع) الروث أي يحاذر أال يصيب ثيابه منـه شـي  
  يباعد بينها وبين البول!!! ،وهي الثياب ،وأضاف: وردت الرمد ولعّل: الرمث

 وقد ذكر النص بقضه وقضيضه )٢(قلت: صواب النص في ربيع األبرار
  ".  نب الروثة والرمة"وأجت

، جـاء فـي   . الصواب: استبل.واستبسل: "برَئ من مرضه وبٌل ٢/٦٨٧
  ه، وكذلك استبّل"." يقال بّل وأبل من مرض )٣(الكامل

٢/٧١٩ المحقـق فـي الهـامش: أي سـريعة     قال .. جرباء: يقال: ريح
  الشمال. وهي ريح ،جرِبياءالصواب:  ،الهبوب

                                         
، مؤسسة ة، تحقيق فخر الدين قباواالختيارينهـ) ٣١٥األخفش األصغر علي بن سليمان، (ت - ١

 .٦٢، ص١٩٨٤بيروت، ، ٢طالرسالة، 

، أبو عبيدة معمر بـن  ٢٦٧بن خالويه، تحقيق محمود جاسم، صشرح مقصورة ابن دريد ال - ٢
، والمفضـليات  ١٢١، ص١٩٨٦، القـاهرة،  ١تحقيق محمـد عبـدالقادر، ط   ،الخيلالمثنى، 

 ، واللسان، سـندس. ١/٣٤٩والحيوان  ٧٢البن األعرابي ص وأسماء خيل العرب، ٢٩٧ص
 .٩/ربيع األبرارو

 .١/٢٩الكامل للمبرد  - ٣



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٦٧ 

 

 التقى النّديان.. قال المحقق في الهـامش: وردت ((النَّزيـان))   ٢/٧٢٤
 )١(جاء فـي أسـاس البالغـة    ،الثريانولعّل صوابها النَّديان، قلت: الصواب: 

وأصله أن يسقط الغيث الجود  ،ى النّديان.. مثٌَل في سرعة تواد الرجلين"والتق
"العرب تقـول:   )٢(ض العتيق تحتها.. وجاء في المزهرفيلتقي نداه وندى األر

التقـى مـاء السـماء مـع مـاء      يعنون كثرة المطر وذلك إذا  ،التقى الثَّريان
  ".األرض..

... علّق المحقق في الهـامش:  طُلي بقار حبارالنّخل: يقال فيه:  ٢/٧٤١
ر.. جـاء  جباقلت: الصواب:  وفي (ع) حبار وهو الصحيح. ،في (س) جبار

"وفيه: جبار النّخل.. والجبار من النخل الطويل الذي فـات يـد    )٣(في اللسان
  المتناوِل".  

 )٤(جاء في مجمع األمثـال  ،وتمرد علي بارق.. الصواب: مارد ٢/٧٤٧
  وعز األبلق..."."تمرد مارد 

قال شمعلة بن  ،صوابه: الصريح ،تصحيف – الصريخنقاسمها  ٢/٧٥٠
  :)٥(األخضر

  اراـلي السمـتنا ونالـعلى ع   ا  ـح إذا شتونـا الصريـيهولّـن  

  كما نسختْ مقابلةً حساباً يمحمح خطّ مبديه المعيد. ٢/٧٥٣

                                         
 ، ثري، وجمهرة اللغة، ثري، الصحاح، ثرا.أساس البالغة - ١

 .١/٢٥٩ المزهر - ٢

 اللسان، جبر.  - ٣

 .١/٥٥مجمع األمثال  - ٤

 .١١/٢١٧ ، قمرتاج العروس، ٢٣١، المفضليات، ص١٠٨ص ،الخيلأبو عبيدة،  - ٥
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٣٦٨ 
 

لقرب معناهـا   ولعلّها أقرب ،يمحمح "ع" وفي ،يمجمج (س) في المحقق:
  :  )١(اب "يمجمج"؛ قال بشّارمن "محا". الصو

  القَلَمـيم بـمجمج الم        اعةَـيتَ سـال البـإن خ

 ،إذا ضربتُ عليه بالقلم أو غيـره  الكتاب: مجمجتُ" )٢(جاء في الجمهرة
مجمجـتُ الكتـاب إذا ثبجتـه ولـم تُبـين       )٣(وفي الصحاح" كتاب ممجمج..

  إذا لم يبينْه.   ،ومجمج الرجل في خَبره ،وفالحر

 ،. تحريـف لقُصرتَينفي وصف صالبة الخيل: مختلق قوي أيد ا ٢/٧٥٤
    .)٤(الصواب: القُصريين

 ،تصـحيف  خصـاء:  وخَصاء. ،ومعراء ،سفواء وفي الناصية: ٢/٧٥٧
  .بالحاء المهملة ،حصاء والصواب:

ـ   ٢/٧٩٠ راةُ أصاله: الصـواب: صوالس"جـاء فـي القـاموس     ".اله
والصـال وسـط    )٦(لظَّهر جمعه سروات، جاء في التـاج : السراةُ: ا)٥(المحيط

  الظَّهر منّا ومن كّل ذي أربع.

                                         
هـ) ديوانه، شرحه ورتّب قوافيه محمد مهدي ناصر الدين، دار الكتب ١٦٨(ت بشّار بن برد - ١

 .٦٠٣، صم١٩٩١بيروت، ، ١ط ية،العلم

 الجمهرة، مجمج. - ٢

 الصحاح، مجمج. - ٣

 .٢٢٢، صالخيلأبو عبيدة،  - ٤

 القاموس، سرو. - ٥

 تاج العروس، صال. - ٦



للراغب األصفهانّي:  مجمع البالغة:"تحقيقات لغوية"   
اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغويّة حول، تحقيق د.عمر الساريسي  

 أ.د.خالد المساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

�

369 
 

تاا   2/764 اا ا   ،ساا ا. ت تياا.ض  ساا ا.  تخاا ب اضاا ر ته    ،واليااواس سا
  (1)ع  للنم  ان تولس كم  في ال.ضوانوالش

الاا  ا وفااي وياا  الخضاابت لااخ ا ال  كااا وت ت. ضاا  يااواا ت  2/764
(2) 

 ت(3)ق ب المستوت  ان  اضعة
 نشضَش ال  ْل  في الل ان الوتض ا    َا و منه  َضنهشُّ الم ءه في ال   

  (4)قا  ء  كم  في نه ضة األ س ت. ض  واليواس ،األسن ن أفت ء 2/764
  (5)كم  في نه ضة األ س تقلضبو فعهه  ت ت. ض  يواا ت ودفعه  تعلضب

َشاااان ف   ف لاااال  ن ضعاااادب عاااان   ضقتاااا وأماااا  " 1/765عضااااوس الخضااااب     " المه
ثاااا ضملاااي علااا  عدولااا  ن  ،وضعااادب ،الياااواست والمهشاااتفُّ ياااو الااال  ضاااد    ضقااا 

  (6)ض وغ
عزضاا ت   علااض و  عهزضاا وضعفااو  ويااو .ماا   الناااي  علضاا  الس اا ا  و " 2/769

قاااوَق  يااا .س  (7)ة األ س. ضااا  والياااواس كمااا  فاااي نه ضااات وعهفض   أياااداه لااا  المه
 وقاااااد و د أضلااااا ث فاااااي ال.اااااادض  أن ااااا  كااااا ن ل سااااااوب ،اإلساااااكند ض ة مااااا  مااااا  أيااااااد 

                                 
  1/182 ال.ضوان - 1

الةت ا  ن الفخل، الت ج، مسح 222، 216الخضب ألاي عاضدة، ص - 2  ، وال  

  78الشع  والشع اء ص - 3

  3/69 نهاية األرب - 4

  3/70نفس   - 5

  3/69 نفس  - 6

  3/87 نفس  - 7
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٣٧٠ 
 

وعفير. فأما عفيـر فأهـداه لـه     ،حماران: يعفور ،اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
  وأما يعفور فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي". ،المقوقس
لّق المحقـق  ع ."وهو يرتبط ما ال يزكى ،"وعير من نسل الكُراد ٢/٧٦٩

  ويبدو أن ثمة شيئاً سقط كان يتمها.   ،في الحاشيتن: كذا وردت

يعنـي   "وشَر الماِل ما ال يزكى وال يـذكى  )١(قلت: جاء في أمالي القالي
من قال: شر المـاِل مـا ال   واحتج أيضاً بقول  )٢(الحمير" وفي مجمع األمثال:

نه ال تجب فيـه زكـاة وال يـذبح    ..فقال: إنما عنى الحمار أليزكى وال يذكى
  فيؤكل.

مثيراً.. الصواب: للحرث ألنّه يتحدث عـن   للحرب"الذي كان  ٢/٧٧٦
  البقر.

    .يشوقها عزاز: الصواب: يسوقُها ٧٧٧/  
جاء فـي   ،الديك يقال له العترزان: تحريف والصواب العترفان ٢/٧٩٠
  ذي يؤثر الدجاج بالحب".  "وكذلك قوله في العترفان وهو الديك ال )٣( الحيوان
٢/٧٩٥ ـكين : األنوق: وال تطير في التحسير وال تغترتحريـف؛  بالس :

وقد أشـار المحقـق    )٤(كما في مجمع األمثال .بالشكير""وال تغتر  والصواب:

                                         
 .١/١٤٢األمالي  - ١

 . ١/١١٣مجمع األمثال  - ٢

 . ٤٧٧، وحياة الحيوان الكبرى للدميري ص٢/٦٤ الحيوان - ٣

 .١/٢٩٨والنص في الحيوان  ١/٩٩مجمع األمثال  - ٤



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٧١ 

 

وقرأها بالسكين. وال تغتر بالشكير: أي بصـغار   ،أنها في نسخة (ع) بالسكير
  صباً ثم تطير.بل تنتظر حتى يصير ق ،ريشها
صـوابه: وال تسـقط علـى     ،: تصـحيف الحقيرال تسقط على  ٢/٩٧٥
  .)١(لعلمها أن فيها سهاماً الجعبة؛: يعني الجفير

  : الصواب: قصيرة النقبة.الثقبة" قصيرة  ٢/٨٢٣

المضر: قال المحقق فـي الهـامش: كـذا    كمرأة وجه كالوذيلة  ١/٥٢٧
ء فـي أسـاس   جا ،لصواب: كمرآةكمرأة: ا وردت واألغلب أنها المضرحية.

 "أقبل علي بوجه كالوذيلة وهي المرآة، أو القطعة مـن الفضـة..".   )٢(البالغة
  .)٣(قال ابن أحمر ،كمرآة المضر هي الصواب

ــا  ــرتْ عليه س ــر ــرآة المض   إذا أرمقتَ فيها الطـرفَ جـاال     كم

أو  ،بلَهـا وامرأة مضر إذا تزوجتْ على ضر أي على امـرأة كانـت ق  
. وال عالقـة  إذا رامقْت فيها الطـرف جـاال   )٤(في الجيم للشيبانيو امرأتين.

  .)٥(عني النِّسر، واألبيض من كّل شيءألن المضرحي ت للمضرحي هنا؛
  . الصواب: ليس بكبيره.بكسره."ومسنون الوجه ليس  ١/٥٢٨

                                         
 .٤٣بالغات النساء صو .٣/١١٨ونهاية األرب  ١/٩٩مجمع األمثال  - ١

 أساس البالغة، وذل. - ٢

 .٤/١٦٧ المخصص - ٣

 .ضر، الجيم - ٤

 ، ضرح، واللسان، ضرح. العين - ٥
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٣٧٢ 
 

  وسيم تكاليف الحياة.. الوجه: سئم.   ١/٥٤٦
: علّق المحقق في الهامش: لعلّه يريـد َأنّهـا   معرفةيدة : ويقال ثر)١(وفيه

  !!!عليها اللّحم كأعراف الديكة إذا جمع ،ذات عرِف
مـن   ،)٢(وإنما هي مصحفةٌ عن معرقة ،قلت: ليس لألمر عالقة بالعرف

  وتُسمى الثريدةُ عليها اللّحم عراقاً. ،وهو اللّحم ،عراقال
خفـافين:   ،خفـافين معرفة دكناء رقطاء مكلٌَّل ذاتُ  يقال ثريدةٌ: )٣(وفيه

: وحكى األصمعي عن بعـض  )٤(جاء في الفائق ،تصحيف والصواب: حفافين
راق تجـذب  وجناحين من األع ،العرب: جاءوا بثريدة ذات حفافين من الوذَر

  .  أوالها فتنقعر ُأخراها
ـ  )٥(وفيه      ق المحقـق فـي الهـامش    جدي إنما نُدف على جلده القز.. علّ

 ،: "أي طري الجلد ناعم لطزوجته". قلت: لو استعمل غض، أو طـري ٢رقم 
  من طزوجته.. وهي من الطازج المعربة.   بدالً ،أو رخْص
 ،في يده كسر رابح ردوم أي عطـيم السـمن ردوم: تصـحيف    )٦(وفيه

وُل آخر في صـفة  وق )٧(جاء في أساس البالغة ،بدال معجمه ،صوابه: رذوم
  العظْم:

                                         
 .٢/٥٧١مجمع البالغة،  - ١

 .٦٦، صغريب الحديثابن قتيبة،  - ٢

 .٢/٥٧١مجمع البالغة،  - ٣

 . ٦٦، وغريب الحديث البن قتيبة، ص١/٢٣١، الفائق في غريب الحديث - ٤

 .٢/٥٧١مجمع البالغة  -٥

 .٢/٥٧٢نفسه،  - ٦

 أساس البالغة، بحح. - ٧



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٧٣ 

 

ــومني   ــل تل ــت بلي ــة بات ــح رذوم   وعاذل ــر أب ــا كس ــي كفه   وف

، رابح: تحريف صوابه: )١(وقد رذم يرذم ،عظم رذوم: يسيل مخا وودكاً
قـال:   ،وبيدها كسـر أبـح رذوم   )٢(قال األزهري ،َأبح.. واألبح: كثير المخّ

كذلك: قال أبو  ،وفيه ،أبح )٣(المخّ..، وفي اللسان تليء منواَألبح: الَعظيم المم
لعلّهـا   السم. وقد رِذَم يرذم إذا سال السمن: ،السـم من  الهيثم: الرذوم: القَطْر
  "تَسيُل دسماً". )٤(الدسم.. جاء في التاج

والصـواب:   ،تصحيف "اللّحم المملّح: ما ليس بسمين.". المملّح: )٥(وفيه
    .: لحم ال طعم له كلحم الحوار..المليخ )٦(جاء في العين ،بالمعجمة ،خالمملّ

ويقال في اللّحم المتغير (خَزن): أشار المحقّق في الهامش أنّهـا  " )٧(وفيه
 (ع) من المخطوط (خنز) وهو تحريف والصواب: ما فـي (س).  في النَسخة

"خنـز اللحـم    :جاء في اللسان وهو (خنز)؛ ،كذلك ،قلت: ما في (ع) صواب
ن على القلب".   والتمرد وأنتن مثل خزفس :زخُنوزاً ويخنَز خنزا فهو خَن  

                                         
 أساس البالغة، رذم. - ١

 األزهري، التهذيب، رذم. - ٢

 اللسان، نجح. - ٣

 التاج، رذم. - ٤

 .٢/٥٧٢مجمع البالغة،  - ٥

  نشد:أو الذي ال طعم له" "المليخ: :١٩٨، جاء في مجالس ثعلب، صالعين، ملخ، والتاج، ملخ - ٦
 رـت مــتَ حلو وال أنـال أنـف     وارــم الحــليخٌ كلحـخ مـمسي

 .٢/٥٧٣مجمع البالغة،  - ٧
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٣٧٤ 
 

"ويقال في اللّحم المتغير ونَسم". أشار المحقّق في الهـامش: فـي    )١(وفيه
(س) نشم وهو تحريف وما في (ع) أصوب. قلت: ما في النسـخة (س) هـو   

فـي بـاب    )٢(ي المخصـص به: ونَشم جاء فونَسم تصحيف صوا ،األصوب
((نعوت اللّحم المتغير)) أبو عبيد: نَشَم اللحم: تغيرت رائحته ال من نَتَن ولكن 

  .حنيفة: النّشيم: بدء النّتن.. أبو ،كراهة
 )٤(الصواب / مصلٌّ، جاء فـي العـين   مصٌل بين أنياب الليوث.. )٣(وفيه

  "فإذا أنتن قيل: أصلَّ فهو مصلٍّ".  

  ".  )٦(.. الصواب بهطّه بتشديد الطاءبهِطةيقال للرز بالَّلبن و" )٥(وفيه

ن ضـرار  هذا عجز بيت للشماخ ب ،عسل طابت يدا من يشورها )٧(وفيه
    )٨(وتمامه:

ــوقُها   ــاظرين يش ــون الن ــأن عي   بها عسٌل طابت يدا مـن يشـورها    ك

                                         
 .٢/٧٥٣مجمع البالغة،  - ١

 اللسان، خنز، خزن، سهك. - ٢

 .٢/٥٧٣مجمع البالغة،  - ٣

 العين، خيس، والتهذيب، خاس. - ٤

 .٢/٥٧٤مجمع البالغة،  - ٥

 العين، بهط. - ٦

 .٢/٥٧٥لبالغة، مجمع ا - ٧

٨ -  ،اخ بن ضرار الذبيانيمصر، ، ١ط، تحقيق صالح الدين الهادي، دار المعارف، ديوانهالشم
 .١٦٣ص



للراغب األصفهانّي:  مجمع البالغة:"تحقيقات لغوية"   
اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغويّة حول، تحقيق د.عمر الساريسي  

 أ.د.خالد المساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

�
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ْل: ة    الِعْلَهرََْمللّية  وأكلت عند فالن الق   (1)وفيه إذا أكلةت عاممةمخ يثيًةمخوو والاه
ل:ةةة  ل ةةةا  الكثةةةم   الال:ةةة   بهةةةحيِ هةةةواثه  الاه  (2)جةةةمي فةةة  أبةةةم  الثال ةةة  ،الح 
وو والال :هة   القخة اد ال ةيا ث    مةم دا وقية:   ،جمعوا حبى أكلوا الال:هة   الال:هة   الةو 

ل ا  و (3)الح 
  وفي:م ذهٌب ذائب"كأّن:م ثوبق  أحميت يحو: " (4)وفيه

والشِّةةا  للم:لثةةّ  الةةو ي  كمةةم فةة  أبةة ا   ،هةةواثه  يجةةو: ،يحةةو:  بهةةحيِ
 (و 47)واإلي مح للق وين  ص 1/50بّكمك  ومفبمح الالوا لل ،الثال  

ْشةةةم  " (5)وفيةةةه ْشةةةو  والم  جةةةمي فةةة  الاثةةةمب  ،  الهةةةواب  للثهعّةةةي كاااطلخ   والم 
ْ ٌب من األك: لي  ثم (6)ال اي   لّشديد كأكلك القًّمي ونحوهو"والم ْشو    

ّلقت ف  الموابا َ(7)وفيه َ)ي دي:( ل قَّممخ كأمًم: األًمف  وك ؤو   جمٍ: ح 

قةةةم: المحقّةةةل فةةة  ال:ةةةممي  فةةة  ) ( يةةةدي: والهةةةواب مةةةم فةةة  ) ( ثمانةةةى 
 ييف  ف  فمهو

                                 
 و2/575مجمم الثال  ،  - 1

 أبم  الثال  ، عل: و  - 2

 الهمحب ثن عّثمد، المحيع، عل: ، األ ه ّي، الب:ذيب، عل: و - 3

 و  2/575مجمم الثال  ،  - 4

 و2/575، نفبه - 5

 و2/577نفبه،  - 6

 ، مشو، والبمج، مشووالزاخر العخطبالهم من ،  - 7
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٣٧٦ 
 

جـاء فـي المحـيط     ،قلت: لعّل الصواب ما في (ع) وهو يدبل ال يديل 
ء مجتمع فهو دبِل. وكُل شي ،بلة: شبه كتلة من شيء معجونوالد" )١(صاحبلل

جـاء فـي    ،ولم أجد معنى "يخفي في فمه" فيما رجعت إليـه مـن المعـاجم   
  أما إخفاء األكل فهو الهرس.   )٢(والتِّدبيل: ضخم اللّقْم ،المخصص
وهو  ،ظن المحقّق أنّه نثر أو كأنّه يطين سطحاً أو يلْقُم ناضجا... )٣(وفيه

ترى كـلَّ محلـول اإلزار    )٤(دباءجاء في محاضرات األ ،جزء من بيت شعر
  كأنّما يطين سطحاً أو يلقَّم ناضجا ناضجاً: تصحيف صوابه: ناضح.  

: تصحيف صوابه: ركايا، وهو شطر ركابا)متى أكل فإنه يطم (" )٥(وفيه
    .قال: وكأن الفتى يطم ركاياً تهورتْ أو يسد بثوقَا ،من بيت للبحتري

) قال المحقق في الهـامش:  اً(زِقّا كانت بطناً فَعد نفسك وقيل: إذ )٦(وفيه
. الصـواب: كمـا فـي    اً.وهي في (ع) زماً ولعلّها زقّ وردت في (س) زمناً

وفـي   "والعرب تقول: إذا كنت بطيناً فعد نفسك زمنـاً.. " )٧(الحيوان للجاحظ
  .  "في الزمنَىوقد قال بعض الحكماء: إذا كنت بطيناً فَعد نفسك " )٨(البخالء

                                         
 المحيط، دبَل. - ١

 المخصص. - ٢
 .٢/٥٧٨مجمع البالغة،  - ٣
 . ١/٢٩٠محاضرات األدباء،  - ٤
 .٢/٥٧٨مجمع البالغة،  -٥
 .١/٢٩٠محاضرات األدباء،  - ٦
 .٢/١٢٥الحيوان،  - ٧
 . ٣٧، البخالء - ٨



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٧٧ 

 

وخير العشاء بواصره.. قال المحقق في (ع) نواضره ولكن مـا   )١(وفيه
قلـت: جـاء فـي مقامـات      في (س) يقويه الشّرح الذي يأتي بعد فـي (ع). 

: وما قيل في المثل الذي سار سائره: خير العشـاء سـوافره إال   )٢(الحريري
: خير الغداء بواكره وخير قيلو" )٣(. وفي محاضرات األدباءتعشّي.. ليعجل ال

"خّيـر   )٤(وفي زهـر األكـم   أكل وعليك ضوء...".أي أن ت ،العشاء سوافره
يقال: أسفرت الشـمس وسـفرت إذا    ،العشاء سوافره" والسوافر: جمع سافرة

وكأن اللّقمة حينئذ تسـفر   ،أضاءت والمراد أن خير العشاء ما ُأكل منه بضوء
  .)٥(ا المثل كلّم به األصمعي الرشيدذوه ،للظالم عن وجهها

صوابه: اشتفّ. قال المحقق: في (ع)  ،استفّ الشّراب: تصحيف )٦(وفيه
  اشتفّ، وصوابها استفّ.

جاء  كما هو في النسخة (ع) من المخطوط؛ "اشتفّض"؛ قلت: الصواب: 
في حديث أم زرع عن بناتها: ((وقالت السادسة: زوجي إن أكـل لـفّ وإن   

  .)٧(ا في اإلناء وشفّه: إذا أتى عليهفّ)). ويقال: اشتَفّ مشرب اشت
جاء في  ؛الصواب: الجِربياء ،الحرباءالرياح: الشّمال يقال لها:  )٨(وفيه 
  وقال السابع: أشد برد الشتاء شماٌل جِربياء في غب الَّماء..."." )٩(العين

                                         
 .٢/٥٧٨مجمع البالغة،  - ١
 .١١، صمقامات الحريري - ٢
 . ١/٢٨٧محاضرات األدباء،  - ٣
 .١/٢٢٤زهر األكم،  - ٤
 .١/٣٢٤نفسه،  - ٥
 .٢/٥٨٢مجمع البالغة،  - ٦
 .٣٧بالغات النساء، ص - ٧
 .١/٢٩٠محاضرات األدباء،  - ٨
 .والتهذيب، عمي، واللسان، جربالعين، عمي،  - ٩
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 .(2)وهو اللبن ،، تصحيف صوابه: الصريحريخالص  نقاسمها  (1)وفيه
 .(4): تحريف صوابه: الُقصريينالقْصَرَتينأيِّد  (3)وفيه

 قليلة الل بن: تصحيف والصواب: َلِجبة".  َلِحبة:وشاٌة  (5)وفيه 
 ،وهههو الشههرم الم ههروف ،والصههواب: َمَششههلب ،: تحريههفمحتلههبُدرُّ  (6)وفيههه
بهي ببهن جن هي: ))والمششهلب: ههو الشهرم جاء فهي شهرد ديهوان المتن ،وهي ُم ر بة

الم ههههروف وليسههههو  ربيههههة وب فصههههيحة فهههها سههههت ملها  لهههه  مهههها جههههرو بههههه  ههههادة 
 ابست مال.

ألن هي  ،غير أن ي أرى است مالها وأمثالها غيهر محوهور (7)وجاء في الوساطة
تمهاذ  أجد ال رب تست مل كثيرًا مهن ألاهاو ال جهذ  اا احتاجهو  ليهه  قامهة الهومن وا 

 وقد تتجاوم الك  ل  است ماله مع ابستغناء  نه... ،القافية
 : الصواب والجباه. الحياةتترب له الم اطُس و  (8)وفيه

                                 
 .2/732 مجمع البالغة - 1
، أبو مكريا يحي  بن  لهي الشهيباني  شرح المفضليات - 2 هههه(، تحقيهع  لهي محمهد 502)و ، التبريمي 

، دار نهمهههة مصهههر للطبا هههة،  هههاوي  ، ألبهههي  بيهههدة م مهههر بهههن والخيللل  2/6832د.و، ، 1طالبج 
 .108هه(، تحقيع محمد  بدالقادر، ص209)و المثن  
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، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٧٩ 

 

  املصادر واملراجع

، ١، تحقيق محمد نفّاع وحسـين عطـوان، ط  شعرهإبراهيم بن هرمة،  .١
 مجمع اللغة العربية، دمشق.

٢.  ،شعرهاألخطل، مالك بن غياث بن غوث التغلبي   ،ـكَّريصـنعة الس ،
، ٤بن حبيب، تحقيق فخر الدين قبـاوة، ط روايته عن أبي حعفر محمد 

 . ١٩٩٦دار الفكر، بيروت، 

، كتـاب االختيـارين   ،هـ)٣١٥األخفش األصغر علي بن سليمان (ت .٣
 .١٩٨٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢، طةتحقيق فخر الدين قباو

، ١، جمعه وحقّقه د.شريف عالونـه، ط هشعرأرطأة بن سهية المري،  .٤
 .٢٠٠٦توزيع، عمان، دار المناهج للنشر وال

٥. ديوانههـ)، ٦٩(ت أبو األسود الدؤلي   ـكَّريصنعة أبـي سـعيد الس ،  
تحقيق الشيخ محمد حسـن آل ياسـين، منشـورات دار     ،هـ)٢٩٠(ت

 .١٩٩٨ومكتبة الهالل، الطبعة األولى، 

، األصـمعيات هـ)، ٢١٦(ت األصمعي، أبي سعيد عبدالملك بن قُريب .٦
 ، بيروت، د.ت.  ٥لسالم هارون، طتحقيق وشرح أحمد شاكر وعبدا

، شرح وتعليق د.م.محمـد حسـين،   ديوانهاألعشى، ميمون بن قيس،  .٧
 .١٩٥٠، مكتبة اآلداب بالجماميز، القاهرة، ١ط

، شرح وتحقيق حسن السندوبي، طبعة دار إحيـاء  ديوانهامرؤ القيس،  .٨
 .١٩٩٠العلوم، بيروت، 

ار الكتب العلمية، ، تحقيق يوسف الشيخ محمد، طبعة دديوانهالبحتري،  .٩
 .١٩٨٧بيروت، 
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٣٨٠ 
 

، شرحه ورتب قوافيه وقدمه محمد مهدي ناصـر  ديوانهبشار بن برد،  .١٠
 ، دار الكتب العلمية، بيروت.١٩٩١الدين، الطبعة األولى، 

، تحقيـق: صـالح مهـدي    المثلث)، ـه٢١(ت البطليوسي، ابن السيد .١١
 م.١٩٨١، دار الرشيد، بغداد، ١الفرطوسي، ط

، شرح وتحقيق إيليـا الحـاوي، طبعـة دار الكتـاب،     وانهديأبو تمام،  .١٢
 .١٩٨١بيروت، 

، تحقيق عزة حسن، دار الشرق العربـي،  ديوانهتميم بن ُأبي بن مقبل،  .١٣
 .١٩٩٥بيروت، 

الفتاح الحلو، الطبعة الثانيـة،  ، تحقيق عبدالتمثيل والمحاضرةالثعالبي،  .١٤
 .١٩٨٣الدار العربية للكتاب، 

، دار الكتـب  ١حمد مهدي ناصـر الـدين، ط  ، شرحه مديوانهجرير،  .١٥
 .١٩٨٦العلمية، بيروت، 

، دار ١، جمعه وحقّقه وشرحه إميل بديع يعقوب، طديوانهجميل بثينة،  .١٦
 .١٩٩٢، ١الكتاب العربي، بيروت، ط

، دار ١، تحقيق محمود جاسـم، ط شرح مقصورة ابن دريدابن خالويه،  .١٧
 .١٩٨٦الرشد، الرياض، 

 أنور أبوسويلم.، تحقيق ديوانهاالخنساء،  .١٨

جمهـرة  : )م٩٣٣هــ/ ٣٢١ر محمد بن الحسـن (ت ابن دريد، أبو بك .١٩
، ١، حيـدر آبـاد، ط  ة مجلس دائرة المعـارف العثمانيـة  ، مطبعاللُّغَة

 هـ.١٣٤٥



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
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  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٨١ 

 

، هــ) ٢٤٥(ت ديك الجن الحمصي، أبو محمد عبدالسالم بـن رغبـان   .٢٠
، دار ١ط، حقّقه وأعد تكملته د.أحمد مطلوب، وعبداهللا الجبوري، ديوانه

 . ١٩٩٨الثقافة، بيروت، 

، عمادة شؤون المكتبات، أبوذؤيب الهذلي، حياته وشعره ،نورة الشّمالن .٢١
 .١٩٨٠هــ/١٤٠٠جامعة الرياض، الطبعة األولى، 

، اعتنى بتصحيحه وترتيبه ولـيم بـن الـورد    هديوانرؤبة بن العجاج،  .٢٢
 . ١٩٧٩، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ١البروسي، ط

، دار الجيـل، بيـروت،   ١، شرح قدري مـايو، ط ديوانهمي، ابن الرو .٢٣
١٩٩٨.  

، جمعـه وحقّقـه   ديوانههـ) ٩٧(ت الراعي النُّميري، عبيد بن حصين  .٢٤
 .١٩٨٠راينهرت فايبرت، المعهد األلماني لألبحاث الشرقية، بيروت، 

٢٥.   ،د مرتضـى الحسـينيمحم ،بيديتـاج العـروس مـن جـواهر      الز
سـتار أحمـد فـراج وآخـرين، الكويـت،      تحقيق: عبـد ال  ،القاموس

التــراث العربــي سلســلة تصــدرها وزارة اإلرشــاد واألنبــاء فــي 
 م).١٩٦٥-ـه١٣٨٥( الكويت،

تحقيـق   ،ربيع األبرار ونصوص األخيار ،محمود بن عمر ،الزمخشري .٢٦
 بغداد. ،وزارة األوقاف ،سليم النعيمي

ق فخر الـدين  ، شرح األعلم الشنتمري، تحقيديوانهزهير بن أبي سلمى،  .٢٧
 . ١٩٨٢قباوة، دار اآلفاق، بيروت، 

٢٨. جمع وتحقيق بدر أحمد  ،شعره، هـ)١٠٠(ت سابق بن عبداهللا البربري
 . ١٩٨٧، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ١ضيف، ط
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هـ)، ديوانه، ٤٠٥(ت السعدي، أبو نصر عبدالعزيز بن عمر بن نباتة .٢٩
 ،١٩٧٤، بغداد، ١طدراسة وتحقيق عبداألمير مهدي الطّائي. 

 ، دار الرشيد، بغداد.١، تحقيق حبيب الحسني، طديوانهاء، فّالسري الر .٣٠

ـ  ،هــ) ٦٠سويد بن أبي كاهل اليشكري (ت .٣١ تحقيـق شـاكر    ،هديوان
 ،منشورات وزارة اإلعالم ،١ط ،مراجعة محمد جبار المعيبد ،عاشور
 .١٩٧٩ ،العراق

٣٢.  ،سليم، مكتبة ابن سـينا،  ، تحقيق وتقديم محمد إبراهيم هديوانالشافعي
 القاهرة.

 ، تحقيق محمود جاسم.شرح مقصورة ابن دريد البن خالويه .٣٣

 ، دار صادر، بيروت.١، طديوانههـ)، ٤٠٦(ت الشريف الرضي .٣٤

٣٥.  ،اخ بن ضرار الذبياني١، تحقيق صالح الدين الهادي، طديوانهالشم ،
 دار المعارف، مصر.

تحقيـق محمـد    ،الخيـل هــ)،  ٢٠٩(ت أبو عبيدة معمر بن المثنـى  .٣٦
 . ١٩٨٦، القاهرة، ١عبدالقادر، ط

 .ديوانهأبو العتاهية،  .٣٧

حقيق شـكري فيصـل، مكتبـة دار    ، تأخباره وأشعارهأبو العتاهية،   .٣٨
 ح، دمشق.المال

، تحقيـق حسـين   شرح ديوان الحماسة المنسوب ،أبو العالء المعري .٣٩
 ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت.١نقشة، ط
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  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٨٣ 

 

، دار ١، تحقيق د.رحاب خضر عكّاوي، طديوانـه علي بن أبي طالب،  .٤٠
 .١٩٩٢الفكر العربي، بيروت، 

هــ)،  ٢٤٩(ت بكر بن الجهم بن مسعود القرشـي  ، بنعلي بن الجهم .٤١
، منشـورات دار اآلفـاق   ٢، عني بتحقيقه خليل مردم بـك، ط ديوانه

 .١٩٨٠الجديدة، بيروت، 

 ، دار١، جمعه وشرحه وحققه سعدي ضنّاوي، طديوانهعنان الناطفية،  .٤٢
 .١٩٩٨صادر، بيروت، 

، تحقيـق  ديوانههـ)، ٣٥٧(ت الحارث بن سعيد الحمداني ،أبو فراس .٤٣
 .١٩٨٣، دار الفكر، عمان، ١د.إبراهيم السامرائي، ط

كتاب م): ٧٩١هـ/١٧٥الخليل بن أحمد (تالرحمن الفراهيدي، أبو عبد .٤٤
: مهدي المخزومي، د.إبراهيم السـامرائي، مؤسسـة دار   ، تحقيقالعين

 هـ.١٤١٠، ٢لهجرة، مطبعة الصدر، طا

، تحقيق إبراهيم السامرائي، وأحمد مطلوب، طبعة دار هديوانالقطامي،  .٤٥
 الثقافة، بيروت.

عشـرة  " كتـاب:  ،جمع شعره حاتم الضـامن  ،قيس بن منقذ الحدادية .٤٦
 .١٩٩٠ ،بغداد ،"شعراء مقلُّون

شـاهك   كشاجم الرملي، أبو الفتح محمد بن الحسين بن السـندي بـن   .٤٧
، تحقيق وشرح خيرية محمد ديوانههــ)، ٣٥٠(ت المعروف بكشاجم

 .١٩٧٠، مطبعة دار الجمهورية، بغداد، ١محفوظ، ط

٤٨.  ،ديوانهالكميت بن زيد األسدي   ،جمع وتحقيق محمد نبيـل الطريفـي ،
 .٢٠٠٠، دار صادر، بيروت، ١ط
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٣٨٤ 
 

٤٩.  ،مطبعـة  ٢، تحقيق إحسان عبـاس، ط ديوانهلبيد بن ربيعة العامري ،
 .١٩٨٤حكومة الكويت، 

٥٠.  ،جمع وتحقيـق ودراسـة، د.شـريف    شعرهمالك بن أسماء الفَزاري ،
 .٢٠٠٤، دار المناهج للنشر، عمان، ١راغب عالونه، ط

 ،هــ) ٢٤٥(ت أبو الحسن محمد بن القاسم المصري ،ماني الموسوس .٥١
 ،دمشـق  ،وزارة الثقافـة  ،١ط ،، جمع وتحقيق عـادل العامـل  شعره

١٩٨٨. 

، تحقيق مصطفى السـقّا وزميليـه، ط دار المعرفـة،    يوانهدالمتنبي،  .٥٢
 .١٩٧٨بيروت، 

، دار الكتاب العربـي،  ١، شرح يوسف عرفات، طديوانهمجنون ليلى،  .٥٣
 .١٩٩٢بيروت، 

٥٤. جمع وتحقيـق وشـرح   ديوانههـ)، ٢١٥(ت محمد بن حازم الباهلي ،
 .٢٠٠٢، دار الجيل، بيروت، ١مناور محمد الطويل، ط

دار  ،١ط ،، جمع وتحقيق ودراسة وليد قصـاب هواندي ،محمود الوراق .٥٥
 م.٢٠٠١ ،بيروت ،صادر

 ،هــ) ٨٩(ت مسكين الدارمي، ربيعة بن عامر بن عبـداهللا بـن دارم   .٥٦
 م.٢٠٠٠، دار صادر، بيروت، ١، تحقيق كارين صادر، طديوانه



، حتقيق د.عمر الساريسـي  األصفهاينّ:للراغب  جممع البالغة:"حتقيقات لغوية" 
  اللغة والشواهد تنبيهات واستدراكات لغوية حول

  أ.د.خالد املساعفة، أ.د.منصور الكفاوين

 

٣٨٥ 

 

، جمعه وشرحه وعلّق عليـه  ديوانهالنابغة الذّبياني، زياد بن معاوية،  .٥٧
مد الطاهر بـن عاشـور، الـدار التونسـية للنشـر      مة الشيخ محالعال

 . ١٩٧٦والتوزيع، 

، جمعه وحققه وشرحه سجيع ديوانههــ)، ١٢٠(ت أبو النجم العجلي .٥٨
 .١٩٩٨، دار صادر، بيروت، ١جبيلي، ط

 دار مكتبة الثقافة، بغداد. ،هديوانأبو نواس،  .٥٩

قاهرة، ، الناشر الدار القومية للطباعة والنشر، ال١ط ،ديوانهمالهذليين،  .٦٠
١٩٦٥ . 
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51. mani almuswas, abw alhasan Muḥammad ʾIbn 
alqasim almsry (t245h), shieruhu, jame watahqiq 
eadil aleaml, ta1, wizarat althaqafat, dimshq, 1988. 

52. almatanabiyu, daywanuhu, tahqiq mustafaa alsqqa 
wazamilihi, tdār  almuerifat, bayrut, 1978. 

53. majnun lialaa, diwanihi, sharah yusif eurfat, t1, dār  
alkitab alerby, bayruut, 1992. 

54. Muḥammad  ʾIbn hazim albahly (t215h), daywanuhu, 
jame watahqiq washarah manawir Muḥammad  
altawil, t1, dār  aljil, bayrut, 2002. 

55. mahmud alwrraq, daywan, jame watahqiq 
wadirasat walid qssab, t1, dār  sadār, birut, 2001m. 

56. miskin aldaarmi, rabiet ʾIbn eamir ʾIbn ebdallh 
ʾIbn darm (t89h) diwanuh, tahqiq karyn sadir, t1, 
dār  sadr, bayrut, 2000m. 

57. alnaabighat aldhdhbyany, ziad ʾIbn mueawiat, 
diwānuhu, jameah washarihah wellq ealayh alelamt 
alshaykh Muḥammad altaahir ʾIbn eashwr, aldaar 
altuwnisiat lilnashr waltawziei, 1976. 

58. ʾabū alnajm aleijalii (t 120 h) , diwanuh , jameah 
wahaqqih washarahuh sajie jabiliun, t 1, dār sadir, 
bayrut, 1998. 

59. ʾabū nawas, diwanh, dār maktabat althaqafat, 
baghdad. 

60. alhadhaliuyn, diwānuhum, t1, alnnashir aldaar 
alqawmiat liltabaeat, alqahrt, 1965. 
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42. eanan alnatfyt, diwānuhu, jameah washarihah 
wahaqaqah saedi dnnawy, ta1, dār sadr, bayruut, 
1998 

43. ʾabū farasa, alharith ʾIbn saeid alhmdany (t357h), 
daywanuhu, tahqiq da.'iibrahim alsamrayy, t1, dār  
alfikr, emman, 1983. 

44. alfarāhidiy, ʾabūʿabdalrahmān alkhalil ʾIbn aḥmad 
(t175h/791m): kitābalʿayn, taḥqĪq: mahdia lmakhzūmiy, d. 
ʾibrāhim alsamirāʾiy, muʾasasat dār alhijrat, maṭbaʿat 
alṣadr, 2nd ed.(1210h). 

45. alqitamiu, dayawan, tahqiq 'iibrahim alsamrayy, 
waʾaḥmad  matlub, tabeat dār  althaqafati, bayrut. 

46. qays ʾIbn munqadh alhudadyt, jmae sherah hatim 
aldaamn, ktaba: "eishrat shueara' mqllun", bghdad, 1990. 

47. kashajim alrmly, ʾabū alfath Muḥammad ʾIbn 
alhusayn ʾIbn alsndy Ibn shahik almaeruf bikashajima 
(t350h), daywanuhu, tahqiq washarah khayriat 
Muḥammad  mahfuz, t1, mutbaeat dāraljumhuriat, 
bighadad, 1970. 

48. alkamit ʾIbn zayd alasdy, diwanh, jame watahqiq 
Muḥammad  nabil altryfy, ta1, dār  sadir, bayrut, 
2000. 

49. libayd ʾIbn rabieat aleamry, dayuanih, tahqiq 
'iihsan eabaas, ta2, mutbaeat hukumat alkuayt, 
1984. 

50. malik ʾIbn 'asma' alfazary, shierahu, jame watahqiq 
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