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 مقدمة التحقيق
 

 ومن وااله. وبعد:احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه 
وخاصة تصريف كلمات على غري ،  بدفعها املؤلف تتعلق ابألخطاء اللغوية  يعين)األوهام( اليت  

، أو  بتأنيثها تُعرف لمة ك، وتذكريِّ يف اد ِّعاء ضرورة شعرية أو غريهاالنهج الذي عرفه العرب، 
، وغريها يف هذه األخطاء ،)لغة اجلرائد( عام   هأصل الكتاب املردود عليو . . وهكذاالعكس

تكثر يف استعمال الصحفيني،   اليت،  املعرَّبة، واألعجمية، واملولَّدةك،  أيًضا  األلفاظ الدخيلة  أعينو 
ولكن مؤلف هذا الكتاب اختار من  ك مساه مؤلفه )إبراهيم اليازجي( ابلعنوان املذكور.ولذل

يها مدافًعا عن ملكتهم اللغوية، عل وجودة يف كتب السلف؛ فردَّ بينها القسم األول، وهي امل
 ، بل ومشيًدا هبم، وداعًيا إىل االقتداء هبم. وهنجهم يف التصريف واالختيار

  )الضياء(،  ة صاحبهايف جمل نفسه )لغة اجلرائد( لعنوان منشور اباملردود عليه وأصل الكتاب 
 .هـ 1317 املنشورة يف عام 

اشتغل يف إصالح ترمجة األسفار وغريها و  ،والدهعلى واللغة قرأ األدب  صاحبها )اليازجي( و 
واصطنع حروف الطباعة يف   فهو من نصارى لبنان. لدى املرسلني اليسوعيني تسع سنوات! 

. بريوت، وكانت من قبل حروف املغرب واآلستانة. ومسَّى خمرتعات عديدة ابلعربية. ونظم الشعر
 .م 1906هـ، املوافقة لـ  1324ومات سنة 

 يف كتاب ابلعنوان نفسه، والردُّ عليه ونشره يف العام نفسه كذلك! غة اجلرائد( ت )لمث مُجع
خلَّص فيها  أبرجوزة املؤلف وبعد انتهاء الرد بقيت صفحات بيضاء يف الكتاب، فمألها 

الكلمات  ، وضمَّنها الثناء على السلطان عبداحلميد الثاين رمحه هللا، مستخدًما فيهمضمونه
 وهو يف كل ِّ رد ٍّ عليه يسميه )املعرتض(.  . )اليازجي( ى استعماهلااليت اعرتض عل 

إىل آل )سالم( والء، فقد   ه باوانتس هـ،  1288ولد عام من بريوت.  ،لغوي ، عاملاملؤلف: و 
توىل القضاء  مث، كبار  درس على شيوخ. ى مبحمد سليم، وتسمَّ كان والده نصرانيًّا وأسلم

ويبدو أنه كان ذا ميول  . لتنظيم شأن الصحافة وانتخب يف اللجنة الصحفيةقلقيلية، ب الشرعي
، وانتخب  مث كان مديرًا لألوقافبدمشق يف عهد امللك فيصل،  قومية، فأسس )النادي العريب(  
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،  درَّس يف الكلية الصالحيةقد و . يف بريوت عضًوا يف جممع اللغة العربية، مث عني ِّ أميًنا للفتوى 
 . وقد خلَّف تالمذة، وأثىن عليه علماء. وغريها ، ومدرسة املقاصد،ويف دار املعلمني

فكاهية  شارك يف أتسيس جملة  كما  )القلم العريض( الفكاهية،    وأسس جريدة  كتب يف اجلرائد،
، وشرح ديوان النابغة الذبياين،  ترك أعمااًل علمية، منها كتابه هذاو   أخرى هي )روضة املعارف(.

 م(. 1941هـ، ) 1360وكانت وفاته يف عام  أو مفقودة. وغريمها اليت رمبا تكون خمطوطة
وشيء من : حملات من حياته  عبدالرمحن سالمعامل من بريوت: الشيخ  :  صدر فيه كتاب بعنوان

بريوت:   -هباء الدين سالم.حفيده  مجعها واعتىن هبا    /ابن سالمبقلم  آاثره، ومعه: دفع األوهام  
 .(1) ص 151م،  2005هـ،  1426دار البشائر اإلسالمية، 

عن املطبعة األدبية ببريوت،    كما ذكرت،  هـ،  1317والكتاب احملقق صدرت طبعته األوىل عام  
،  فأوضحته يف الطبعة اجلديدةمبهًما هكذا )دفع األوهام بقلم ابن سالم(، وقد جاء العنوان 

 .  ستعمالاالبقويل: ردٌّ على إبراهيم اليازجي يف رفضه كلمات صحيحة أو جائزة 
 حتته قول مؤلفه:جاء قد و 

 مستفيدْ   طالٌب  مثليمْن هو   ال أدَّعي الفضَل وهل يدَّعي 
 عبداحلميدْ  السلطانِّ   حلضرةِّ   سبحانهُ   هللا   بعدَ   فالفضُل 

 اجمليدْ  الكتابِّ  من آي   أنزلَ   مبا     تعاىَل      هللاُ       أيََّدهُ 
 ( ص من القطع الوسط.64ويقع يف )

: هذا الكتاب أُل ِّف يف  -النسخة اليت صورت منها  –  وكتب ابلقلم يف مقابل صفحة العنوان
صاحب جملة )الضياء( يف مصر على بعض السلف،   الشيخ إبراهيم اليازجي  الرد ِّ على ما انتقده

والشاعر املطبوع، الشيخ عبدالرمحن أفندي سالم  من العلماء والشعراء، أتليف الكاتب اجمليد 
 البريويت.

 

وترمجته من هذا الكتاب، جزى هللا مؤلفه خريًا، وجزى فضـــــــــيلة الشـــــــــيخ خمد بن ءصـــــــــر العجمي خري اجلزاء على   (1)
 إهدائي هذا الكتاب من مكتبته اخلاصة. 

وكنت قد احتفظت بصــــورة من كتاب )دفع األوهام( ألجل حتقيقه منذ ســــنوات، وسثت عن اســــم مؤلفه يوم ذ فلم أعثر 
قت قســــــًما منه، تبنيَّ أن كتااًب صــــــدر فيه، ومعه )دفع األوهام(. وملا وصــــــلين كنت قد شــــــارفت عليه، وملا بدأت به وحق

 على االنتهاء منه. 
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 !بعض شعراء اجلاهليةلغة ى حىت عل  اعرتضوحقٌّ ما قال، فقد 
على ضبط الكلمات، وتفسري غريبها،  فقد اقتصرت فيه وقد حققت الكتاب نوع حتقيق، 

 وتوثيق قسم ال أبس به من النصوص. 
وكذا عالمات إال قلياًل،  من قبل  الكتب اللغوية ليس سهاًل، والكتاب مل تضبط كلماته  وضبط  

 يف أكثره. ، عنه فاحملقق هو املسؤولالرتقيم فيه، 
وأصلَح ما ندَّ من  وقد راجعه من بعدي ولدي صهيب وفقه هللا، فاستدرك على ما حققت، 

 . قلمي، وأشار إىل ما مل أعرفه
، ووضعتها بني  ية منهال( فقرة، ووضعت هلا عناوين، وكانت خا40وأبقيته على ترقيم املؤلف )

 أن املؤلف جعل هلا فهرًسا بعناوين   يف األخريمعقوفات لُيعلم أهنا من صنع احملقق، ولكن تبنيَّ 
إىل أماكنها   كلمات فهرسته  ، فرددت كما فعلتُ ويعين  الكلمات املرفوضة من قبل )اليازجي(، 

وحذفت كتبته، وكانت شبيهة هبا يف معظمها،  يف منت الكتاب، ووزعتها على فقراهتا، بداًل مما  
 للتوضيح فمن قبلي.   منهاوما أبقيته املعقوفات، 

 ة لغة القرآن العظيم.خدممنه وقصدت منه،  فقرات عديدةمفحم يف  والكتاب مفيد، وردٌّ 
 والشكر له على توفيقه وأتييده. واحلمد هلل الذي يسَّر، 

 
 حممد خري يوسف

 هـ 1441صفر 
 إستانبول
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 [مقدمة املؤلف]
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 احلمُد هللِّ وكَفى، وسالٌم على عبادهِّ الذين اصطَفى، أما بعد: 
يف العددِّ التاسعِّ من جملةِّ الفقرُي إليه تعاىل عبدالرمحنِّ سالم البريويت: إنين قد اطلعُت  فيقولُ 

، صاحبِّ  (4) إبراهيم اليازجي، من قلمِّ الشيخِّ  (3) حتَت عنوانِّ "لغة اجلرائد"  على فصلٍّ   (2)   (الضياء)
 رأيُت أنه ال بدَّ يل من الوقوفِّ على مجيعِّ ما اجمللةِّ املذكورة، وبعد أن وقفُت على مضمونهِّ 

 تتمُة هذا الفصل.  تضمَّنتهُ 
لكل ِّ من ينتسُب إىل األدب، أصياًل كان يف أهلهِّ  ، أنه ال مندوحَة فقد ظهَر يل ابدَئ ذي بدء 

 تَب علُمه، والشاعَر فهُمه. ايهمُّ الكعلى مثلِّ هذا البحث، مما أو دخياًل مثلي، من االطالعِّ 
أتتبُع بقيَة األجزاءِّ عدًدا عدًدا، إىل أن اتضَح يل أن املقصوَد مما حرََّرُه إمنا هو خالُف  فأخذُت 

 من نظَر يف مقدمته.ما يتبادُر لذهنِّ 
رائد، والتنبيُه  جلالنصُح لكتَّابِّ ا  :يف املقدمةِّ نفسها فإن خصََّل مفهومِّ عبارةِّ الشيخِّ املومأ إليه

مما ال يليُق ابللغةِّ   ،عنهم، يف بعضِّ ألفاظٍّ استعملوها يف غريِّ خل ِّها على بعضِّ أغالطٍّ صدرتْ 
 اب.والكتَّ 

 

لصــاحبها إبراهيم اليازجي. صــدرت يف مصــر. ســنتها   –كما ظهر على غالفها    –جملة علمية أدبية صــحية صــناعية    (2)
اشت مثانية أعوام. ذكر يف مقدمة العدد األول منها، وع  .هــ(  1317  –  1316م )املوافقة لــ    1899  –  1898األوىل  

 أهنا صنو جملته السابقة )البيان( اليت مل تستوف سنتها األوىل.

 يف اجمللة. 70 – 1من ص  (3)

إبراهيم ءصــــيف اليازجي. ولد ونشــــأ يف بريوت. قرأ األدب على والده. اشــــتغل يف إصــــالح ترمجة األســــفار وغريها   (4)
ــارة زلزل،  ــر، وأصـــدر فيها جمليت )البيان( مع بشـ ــتقر مبصـ ــنوات! مضـــى إىل أورواب، واسـ لدى املرســـلني اليســـوعيني تســـع سـ

نت من قبل حروف املغرب واآلســـــتانة. ومسَّى خمرتعات و)الضـــــياء( بنفســـــه. وقد اصـــــطنع حروف الطباعة يف بريوت، وكا
م(.   1906  –  1847هــــــــــــ(، املوافقة لــــــــــــ )  1324  –  1263عديدة ابلعربية. وقد نظم الشعر وألف كتًبا. حياته بني )

 .1/76األعالم 
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، ودسَّ السمَّ يف الدسم، وشرَع يتهوَُّر يف ختط ةِّ فريقٍّ من مشاهريِّ مَّ القلمَ سَ بيَد أنه ما عتَم أن 
والعلماءِّ واألدابءِّ السالفني، هتوُّرًا ال يكاُد يصدُر عن مطلقِّ إنسانٍّ خلَقُه هللُا وعلََّمُه  ابِّ الكتَّ 

 . البيان
، قلُت يف نفسي هذا التحاملِّ أمرًا أمرَّ من الصَّ وملا كان الصرُب على احتمالِّ مثلِّ  : ال بدَّ من ربِّ

 . (5)الرد ِّ على ذلك، والدفاعِّ عما هنالك 
تركُت ذلك ألهله، من أعالمِّ العلماءِّ وأفاضلِّ األدابء.  من رجالِّ هذا اجملال، ومبا أين لسُت 

علَّيت، ويروي غلَّيت، إىل أن علمُت يقيًنا، أن أول ك اجلهابذَة  وما زلُت أتوقُع منهم ما يشفي 
هو عبارٌة عن   أحُدهم قلَمه، أو يكتَب كلمًة أو يفتَح فَمه، يف رد ِّ ماهم أعظُم من أن حير َِّك 

 خضِّ أوهام، بينها وبني الصوابِّ بعُد املشرَقني.
، داَر يف  (6)ي، أو رشفةٍّ من دِّ رفةٍّ من ي  كغُ   ومبا أهنم وكَّلوا هذا األمَر إىل من هو ابلنسبةِّ إليهم

 ي. أهنم مل يعنوا سواي، ومل يريدوا إال إّيَّ  ديلَ خَ 
، املقصود، مستمدًّا من مفيضِّ اجلودِّ على الوجود، شرعُت يف  وبعد االتكالِّ على ُملهمِّ الصواب 

 ونعَم النصري.  نا من اخللل، إنه على كل ِّ شيءٍّ قدير، وهو نعَم املوىَل فظَ أن يُبعَدء عن الزلل، وحيَ 
أن ال يَلحظَُه بعنيِّ السَخط، وأن وبعد التمام، مسَّيُت ذلك "دفع األوهام"، راجًيا ممن نظَر فيه 

 ، فإن اإلنساَن خلُّ النسيان، وأوُل ءسٍّ أوُل الناس. (7)ططَ سٍّ أو شَ كْ صلَح ما فيه من َو يُ 
 اللَّ من ال عيَب فيه وعَ فجَ   فإن جتْد عيًبا فسدَّ اخللال

 
  

 

 هـ. 1317كان رده يف السنة نفسها اليت صدرت فيها اجمللة، وطبع كذلك يف السنة نفسها ) (5)

 البحر، والدي: املطر يطول زمانه.اليم:  (6)

 الوكس: النقص، والشطط: جتاوز احلد. (7)
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 ينع 
 

: "وكان  حيُث يقوُل يف مقاماته، (8)احلريريَّ يف استعمالهِّ )الَينع( للحديقةوهََّم املعرتُض  (1)
  بناعمِّ  "ّينَع احلديقةِّ "يف تفسريه  (10). وخطََّأ الشريشيَّ (9)"يوًما حامَي الوديقة، ّينَع احلديقة

 .(12)(11) الروضة
 .ما يف معىن احلديقةِّ من اخلالفِّ عند أئمةِّ اللغة، عرَف صحَة كالمِّ احلريري قلت: من عرفَ 

 أو البستاُن من النخلِّ والشجر.  ،ففي القاموس: واحلديقة: الروضُة ذاُت الشجر، مجُعها حدائق
، وهو قوُل ابن ُدريدقاَل يف التاج:   .(14)اجوالزجَّ  (13) وخصَّ بعُضهم من النخلِّ والشجرِّ: امللتفَّ

 وخصَّ بعُضهم الشجَر ابملثمر. اهـ. 
ُح استعماَل الينعِّ وهذا القوُل األخريُ   للحديقة. يصح ِّ

ديقة"، عرَف أن املراَد ابحلديقةِّ مثرُها، خبالفِّ  ومن الحَظ النكتَة يف قوله: "وكان يوًما حامَي الو 
ُة احلر ِّ ما لو قال: ذا وديقة؛ ألن   شدَّةِّ حر ِّ ذلك اليومِّ . فلما قصَد املبالغَة يفالوديقَة هي شدَّ

ُة احلر ِّ  قال:   درجَة التناهي. وإمنا يُدرُِّك ورُق  "حامَي الوديقة"، فأفاَد ذلك أنه يوٌم بلغْت فيه شدَّ
 ، أي: يَنضُج مثرُها يف مثلِّ ذلك اليوم.ويَينع الشجرِّ 

أليَس ذلك تشبيًها  ،  (15) يف قولِّ احلج اج: "إين ألرى رؤوًسا أينعت، وحاَن قطاُفها"مث ماذا نقوُل  
 للرؤوسِّ يف استحقاقِّ القتلِّ بثمارٍّ أَدركْت وحاَن قطاُفها؟

 

 (. 2ليس احلريري وحده، بل أورد اليازجي أمساء آخرين غريه قالوا ذلك. وأييت هذا يف الفقرة ) (8) 

 . 189ذكره يف املقامة النصيبية، ص  (9) 

هـ(، أديب لغوي. له شرح كبري على املقامات   619أبو العباس أمحد بن عبداملؤمن الشريشي األندلسي )ت  (10) 
 . 1/164احلريرية، وآخر وسط، واثلث صغري. األعالم 

 . 2/78شرح مقامات احلريري للشريشي  (11) 

منه(. ولكن    8مجعت حلقات )لغة اجلرائد( يف كتاب، وقف على طبعه مصطفى توفيق املؤيدي، وهذا يف ص  (12) 
 نضد من جديد. ظهرت يف الكتاب أخطاء، بعد أن 

 هـ.  321خمد بن احلسن بن دريد األزدي، من أئمة اللغة واألدب، ت  (13) 

 هـ.  310أبو إسحاق إبراهيم بن خمد الزج اج. من علماء اللغة والنحو املشهورين. ت  (14) 

 . 2/764اتريخ اإلسالم للذهيب  (15) 
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ّينُع مثرِّ احلديقة، على حذفِّ  ، فما املانُع من أن يُراَد ابحلديقةِّ مثرُها؟ أي: ومع ذلك كل ِّه
 .(17)ي: أهَل القريةأ، (16) {َواْسَألِّ اْلَقْريَةَ }يف التنزيل:  مضاف، فقد جاءَ 

أي: من أثرِّ  ، (18) {أَثَرِّ الرَُّسولِّ  مِّنْ مثرِّ شجرِّ احلديقة، على حد ِّ قولهِّ تعاىل: }ّينُع  : يُرادأو أن 
 .(19) الرسولحافرِّ فرسِّ 

بطريقِّ اللزوم، نعم، وأيُّ   وأما تفسرُي الشريشي ِّ ّينَع احلديقةِّ بناعمِّ الروضة، فهو صحيٌح أيًضا 
 ؟ يف يومٍّ بلَغ احلرُّ فيه احلدَّ روضةٍّ ال تكوُن ءعمًة 

 ورقِّ الشجر.وال ريَب أنه يلزُم من مثلِّ ذلك اليومِّ إدراُك 
 . غائيةدرجًة ، ومنه النعومُة ابلنظرِّ ملن أدرَك الوقَت الذي بلَغ احلرُّ فيه ومنه يَنَع الثمر

 
ن محََلتهِّ : "ومل يزْل يف كل ِّ عصرٍّ مِّ وأخَذ على الشريشي ِّ أيًضا بقولهِّ يف ُخطبةِّ شرحِّ املقامات   (2)

 . (20)بدٌر طالع، وزهُر غصنٍّ ّينع"
 . (22)هنرُه، وأينَع زهرُه"يف قوله: "حىت تدفََّق  (21)فضلِّ هللا شهاَب الدين بنَ  وخطَّأَ القاضيَ 

 يف قوله:  (23)والصفديَّ 
 (24)وكذا كسوُف البدرِّ وهو متامُ   ّي من حواُه اللحُد غصًنا ّينعا

كلُّ ذلك من قبيلِّ اعرتاضهِّ على احلريري فيما سبَق ذكرُه وثبتْت صحته، ومع ذلك قلت:  
لزاهرٍّ أو لغصن، ُترَب نعًتا  عال مانَع من تفسريِّ )اليانع( يف قولِّ الشريشي ِّ ابملدرك، سواٌء افنقول:  

هَر ال يقاُل له ؛ ألن الز  جبامعِّ اإلدراكِّ يف كل ٍّ من الطرفنيفالعبارُة على كل ٍّ جاريٌة على التشبيهِّ 
 

 .82سورة يوسف:  (16)

 تفسري الطربي، عند تفسري اآلية. (17)

 .96طه: سورة  (18)

 ". تفسري الطربي، عند تفسري اآلية الكرمية.من أثر حافر فرس جربائيل" (19)

 .1/8شرح مقامات احلريري  (20)

 هـ. 749شهاب الدين أمحد بن فضل هللا العمري، مؤرخ وأديب دمشقي مشهور، ت  (21)

 يف املصدر )لغة اجلرائد(: رواه صاحب فوات الوفيات. (22)

 هـ.764بن أيبك الصفدي، األديب واملؤرخ املعروف، صاحب "الوايف ابلوفيات" وغريه، ت صالح الدين خليل    (23)

 .8لغة اجلرائد ص  (24)
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ما تشعََّب من فهو وإن كان مبعىَن  ،. وأما الغصن(25)حىت يتفتَّح، وهو قبَل تفتحهِّ بُرعومزهٌر 
، فربَّ غصنٍّ هو يف قوةِّ ساقٍّ ابلنظرِّ ملا  ساقِّ الشجر، فإنه خيتلُف سسبِّ اإلدراكِّ والبلوغ

 آخر. يتشعَُّب منه، فهو فرٌع ابعتبارِّ أصلٍّ ابعتبارٍّ 
هو القمُر مطلَق غصن، قوله: "بدٌر طالع"، فإن البدَر  زهرٍّ وال    ْد مطلقَ رِّ ومما يدلَُّك على أنه مل يُ 

، وهو مصدٌر يف األصل،   كماله املمتلئ، ومس َِّي بدرًا لتمامه، قاَل يف املصباح: والبدر: القمُر ليلةَ 
 يقال: بدَر القمُر بدرًا، من اببِّ قـََتَل، مث مس َِّي الرجُل به.

علٌم"  ". فإن قوله: "وهكذا قولُه بعد هذه السجعة: "وعلٌم ترنو إليه أبصار، وتومُئ إليه أصابع
، والزهرِّ كالبدرِّ يف متامهومل يزْل من محَلةِّ علمِّ األدبِّ من هو  ". فكأنه قال:  مما يؤيُد ذلك أيًضا

مبا يتفرُع عنه، وكالعَلمِّ يف سائرِّ حِّ يف أكمامه، والغصنِّ يف إدراكه"، ما جيعلُه كاألصلِّ املتفت ِّ 
 ظًما ورفعة، وما أشبَه ذلك.معانيه، قوًة وثبااًت، وعِّ 

شوي ِّ  وقد ُيكىن ابإليناعِّ عن إدراكِّ املهذا، وقد جاَء فيما استدرَكُه شارح القاموسِّ ما نصه: 
 قد أينعْت  شٍّ رِّ يف كَ  ذعانٍّ الِّ للنجاشي : "هل لَك يف رؤوسِّ جُ مَّ قوُل أيب السَّ واملطبوخ، ومنه 

 ا.هـ.  .(26)وهترَّأت"؟. حكاُه ابُن األعرايب  
، فهل بعد ذلك وبعد وقد مرَّ أيًضا فيما سبَق يف اجلوابِّ عن االعرتاضِّ األولِّ ما قاَلُه احلج اج

 مانعٍّ من أن يقال: زهٌر ّينع، أو غصٌن ّينع؟ قوهلم: "أينعتِّ الَكرِّش" أقلُّ 
من حواُه   شهابِّ الدين: وأينَع زهره، وقوُل الصفدي: ّيوإذا تقرََّر ذلك فقد صحَّ قوُل القاضي  

 . اللحُد غصًنا ّينًعا
 

 ىضوض
ل ِّزة (3)  يف قوله:  (27)وأخَذ على احلارثِّ بن حِّ

 

 يقال: بُرعم، وبُرعوم. (25)

وأورده صـــاحب اتج العروس يف مادة )ينع(. وتفصـــيله يف لســـان العرب، يف املادة نفســـها، وضـــبط )الســـمال( منه   (26)
وأبو الســــمال امسه مسعان بن هبرية، أو الرباء بن مسعان. شــــهد القادســــية. والنجاشــــي .  6/268ومن أنســــاب األشــــراف  

 احلارثي امسه قيس بن عمرو، شاعر خمضرم. واجلذعان مجع جذع، وهو ولد الشاة يف السنة الثانية.

ــاعر ج  (27) ــم )احلارث(، سذف ألفه، كما يف كلمات أخرى. وهو شــ ــل )احلرث(، وهو إمالء قدي الســ اهلي يف األصــ
 .2/154ق. هـ. األعالم  50من بين وائل، من ابدية العراق، أحد أصحاب املعلقات، ت حنو 
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 أصبحوا أصبحْت هلم ضوضاءُ   اأمَرهم بليلٍّ فلمَّ أمَجعوا 
مِّ أنه من اببِّ شحناَء وبغضاء، والذي يلزُم عن هذا فأنََّث الضوضاَء على توهُّ قاَل املعرتض: 

وزنُه  والصحيُح أن الضوضاَء  أن يكوَن اشتقاقُه من ضاَض يضوض، وهي مادٌة مل ينطقوا هبا.
 .(29) . إىل آخرِّ ما قاَل مما ال حاجَة لنا فيه(28)ةوَّ ، واشتقاقُه من الضَّ فعالل، على حد ِّ بلبال وزلزال

ل ِّزَة من اجلاهليني،  فنسبُة الوهمِّ يف مثلِّ ذلك إىل اجلاهلي ِّ أمٌر غرُي قلت: ال خيَفى أن ابَن حِّ
 وهي اجلَلبة، فيجوُز أتنيثُه ابعتبارِّ معناه. ة، وَّ اشتقاقُه من الضَّ وإن كان هذا اللفُظ مسلَّم. و 

 ، بل ذكرُه يف ضاض. على أن صاحَب القاموسِّ مل يشتقَّ هذا اللفَظ من الضوَّة
: اجلَلبة،  -مقصورًة    -الضاد، من اببِّ الضاد: الضوَضى    وإن أََب املعرتض، فقد قاَل يف فصلِّ 

 لغٌة يف املهموزة. ا. هـ. وأصواُت الناسِّ 
 . ووصَف الشارُح املهموزَة ابملمدودة

"الضوَضى   : صاحبِّ القاموسمث انظْر جتْد أن احلاَل مل أتتِّ من هذا اللفظِّ مذكرًة يف قولِّ 
املمدودة"، فهل  وال الصفَة كذلك يف قولِّ الشارح: "  وال اجملروَر يف قوله: "املهموزة"،  "،مقصورة

من أنََّث   ُل توهيمُ قبَ ، يُ بعد هذا كل ِّه، وبعد كونِّ اللفظِّ املذكورِّ مبعىَن اجللبة، وأصواتِّ الناس
 ؟الضوضاء، فضاًل عن كونهِّ ابَن اللغة

 والظاهُر أن املعرتَض مع كثرةِّ اطالعهِّ قد فاَتُه قوُل الشاعرِّ العريب:
 سائْل بين أسدٍّ ما هذه الصوتُ   املزجي مطيَّتهُ  أيها الراكبُ ّي 

 محاًل له على املعىن، أي: ما هذه اجللبة؟أنََّث الصوَت  دفق
خلطََّأ قائَله، كما   األمثلةِّ والشواهد. على أنه لو اطَّلَع على هذا البيتِّ وهذا الباُب واسع، كثريُ 

 هي عادته! 
 

 
 

 

تكملته كما يف مصـــدره: اشـــتقاقه من الضـــوة، وهي الصـــياح واجللبة، وأصـــله ضـــوضـــاء، مث قلبت الواو مهزة لتطرفها   (28)
 بعد ألف. ]هكذا[.

 .15لغة اجلرائد ص  (29)
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 ذهل
أنه فهَم من عبارةٍّ له يف )ذهل( ما ال يتصوَُّر   واعرتَض على صاحبِّ )املصباح( بسببِّ  ( 4)

 : وإليك عبارَة صاحبِّ )املصباح( !فهمُه من مثله
 غفلت.ذهواًل:  -بفتحتني  -عن الشيءِّ أذهل  لتُ هَ قاَل يف )ذهل(: ذَ 

 وقد يتعدَّى بنفسه، فيقال: ذهلته.
 .ابأللف، فيقال: أذهلين فالٌن عن الشيء. ا. هـ. عبارُة املصباحواألكثُر أن يتعدَّى 

 من مثله! ألن مقتضاُه أن التعديتني مبعىن واحد، وأنك  وهذا القوُل عجيبٌ قاَل املعرتض: 
، كما تقول: أذهلين. وهو سهٌو منه؛ ألن تعديَة الفعلِّ بنفسهِّ تقول: ذهلين فالٌن عن الشيء

. وتعديتُه ابأللفِّ تكوُن  إىل الشيءِّ املذهولِّ عنه، تقول: ذهلُت الشيء، وذهلُت عنهوُن  إمنا تك
ليس بشيء، إذ ال تنظرَي   ،يتعدَّى ابأللف  (30) أنفقوله: األكثرُ إىل الشخصِّ الذاهل، كما مثَّل.  

 .(31)كالًّ من التعديتني من واد، كما يظهُر أبدََن أتملهنا؛ ألن  
تنظريًا بني التعديتني، على أن عبارَة   ادََّعى املعرتُض أن يف عبارةِّ صاحبِّ )املصباح(قلت: قد 

نعم، لو َأطلَق العبارَة ومل أيتِّ لكل ٍّ من التعديتني مبثال،   )املصباح( مل تفهْم مثَل هذا االد ِّعاء،
َ  لكاَن يتبادُر للذهنِّ التنظري كلٌّ من مفعويَل ذهَل وأذهُل مبا ، وليس األمُر كذلك، فقد تعنيَّ

، إال التنظري، سيُث يصحُّ أن  ث ِّل، ولوال التمثيُل ملا فهَم املعرتُض، وال من هو فوقُه يف املعقولمُ 
 : ذهلتُه وأذهلته.يقال

يف واد"؟ فالسهُو حاصٌل من   إن كالًّ من التعديتني"لوال النصُّ ومفهومُه أن يقول:  ومن أين له  
  فيما هو بديهيٌّ ال حيتاُج إىل أدَن أتمل، ال من صاحبِّ املصباحِّ املنري.املعرتضِّ لسوءِّ الفهمِّ 

 
 ط انفر ا

أي: انتثَر وتبدَّد. وهو من   ،انفرَط العِّقدُ :  -يعين كت اَب اجلرائد    -قاَل املعرتض: ويقولون    ( 5)
 .أوضاعِّ العامةِّ صيغًة ومعىن

 

 كذا بدت، يف خطأ مطبعي.يف األصل: األكثران! أو ه (30)

 )اهلامش(. 20لغة اجلرائد ص  (31)
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، وهو قولُه ، يف )خزانة األدب((32) بن َحجََّة احلَموياومن الغريبِّ أن هذا اللفَظ ورَد يف كالمِّ 
مع املتأخرين؛   يف الكالمِّ على نوعِّ االنسجام: "وقد أجلأتين ضرورُة اجلنسيةِّ إىل ضم ِّ املتقد ِّمني

 .( 33)ل ال  ينفرَط لعقودها نظام"
فجعَل هنا االنفراَط  .(34)  ينفرَط سلكه"وقدَّمُت عصَر املتأخرِّ ل الَّ صفحات: "د ومثلُه بع

عند العامةِّ االنتثار، وقد فرَط الشيُء للسلك، وهو أغرب؛ ألن املتعارَف يف معىن هذه اللفظةِّ 
، وانفرَط عنقوُد العنب، وحنُو ذلك، وال يقولون: انفرَط  الرم انة بَّ حَ  فانفرط، يقولون: فرطتُ 

 .(35) اخليُط أو احلبل
معروفًا عندء،  قلت: من املعلومِّ أن ما ُحر َِّر من اللغةِّ هو أقلُّها، وأنه قد يوجُد لفٌظ مل يكْن 

مطوَّلٍّ قد خال عن بعضِّ وكم من كتابٍّ  .ابلنظرِّ لعدمِّ ورودهِّ فيما بني أيدينا من كتبِّ اللغة
  املختصرة!كلماتٍّ ذُكرْت فيما دونه من الكتبِّ 

أو تقدََّمُه من أكابرِّ العلماءِّ وأفاضلِّ األدابء، قد ومن املسلَّمِّ أن ابَن حجََّة احلمويَّ ومن عاصَرُه  
 حنن عليه يف عصرء هذا من بعضِّ كتبِّ اللغةِّ وغريها.اطَّلعوا على ما مل نطَّلْع 

)اتج العروس( قد ذكَر يف ُخطبةِّ شرحِّ القاموس، مما وقَف عليه واستمدَّ منه من   وهذا صاحبُ 
 إال على أمساءِّ البعضِّ اآلخرِّ دوَن املسمَّى. ، عدًدا ليس لنا علٌم إال ببعضه، ومل نقْف الكتب

مع السلفِّ الصاحل،   األدبِّ التام ِّ  مراعاةُ  -  معشَر أبناءِّ هذا العصرِّ  - لزمنا وإذا تقرََّر هذا 
؛ لوفرةِّ اط ِّالعهم، وطولِّ وخاصًة املتقدمني، أبن نتلقَّى ما ورَد عنهم ابلقبول، ونعتقَد بفضلهم

، فضاًل عن كوهنم أقرَب عهًدا منا ابللغةِّ وأرابهبا،  فيما هم أحقُّ به منا حتقيًقا وتدقيًقا ،ابعهم
 وعلى سبيلِّ الدرايةِّ على األغلب.بطريقِّ الروايةِّ يف الغالب، الذين كانوا يتلقَّوهنا 

"، بعَد  قد ورَد يف كالمِّ ابن حجََّة احلَموي    -  يعين انفرطَ   -"ومن الغريبِّ أن هذا اللفَظ  فقوله:  
ن كونِّ اللفظِّ املذكورِّ قوله: "وهو من أوضاعِّ العامة"، مما ال يليُق مبثله، ولو طالبناُه ابلربهانِّ ع

 

 هـ. 837أديب عصره تقي الدين أبو بكر بن علي بن حجة احلموي، من محاة، ت  (32)

 .1/426خزانة األدب وغاية األرب  (33)

 ".ا ل ال ينفرط سلكه وتذهب لذتهوقدمت املتأخر عصرً "، وفيه قوله: 1/454خزانة األدب  (34)

 .14اجلرائد ص لغة  (35)
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يف كتبِّ اللغة"، يعين بذلك إال قوَلُه: "إن هذه الكلمَة مل ترْد  من أوضاعِّ العامةِّ مل يكْن برهانهُ 
 مما تداولتُه أيدي أبناءِّ هذا العصر.الكتَب املتداولَة بني أيدينا، كاللسان، والتاج، وما دوهنما،  

هناك كتًبا غرَي  هذه الكتُب مل تتكفَّْل لنا إيراَد ألفاظِّ اللغةِّ كل ِّها، وإن وحين ذٍّ فلنا أن نقول: 
عاميًّا إال ظنًّا واحتمااًل،   . فاندفَع أن يكوَن )انفرَط(هذه مل يبلْغ بعُضها بعَضنا، وال كلُّها كلَّنا

 ، فما ابُلَك فيمن جعَل الشكَّ عنَي اليقني؟!واليقنُي ال يزوُل ابلشك  
. فلم  (37)"وانفرَط الشيُء احنلَّ "، قاَل فيه: (36)جاَء يف )قطر احمليط( للبستاين اللفظَ مث إن هذا 

 للمعرتضِّ إال التسليم، أو أن يتمسََّك أبقوال: يبقَ 
، أو  إن البستاينَّ قد نقَل هذا اللفَظ عن بعضِّ كتبِّ اللغةِّ مما مل يصْل إلينا: أن يقول: أحدها

 ل ال  يكوَن قولُه هذا حجًة عليه. ،ذلك ، ولن يقوَل مل نطَّلْع عليه
كابنِّ   ،أن يقول: إن البستاينَّ قد وجَد هذا اللفَظ مستعماًل يف كالمِّ القومِّ السالفني: اثنيها

، ويستلزمُه سياُق الكالم. وهذا  حجََّة وأمثاله، فوضَعُه يف كتابه، وفسََّرُه مبا يقتضيهِّ ظاهُر املقام
 ؛ نظرًا لوثوقهِّ بكالمِّ املتقدمني، شأَن كل ِّ عاقل.مما يثبُت للبستاين ِّ كبرَي فضلٍّ وغزيَر عقل

فال يسعنا إال أن نقوَل له: وحين ذٍّ  ،يف مثلِّ هذا الفن ِّ : أن يقول: إننا ال نثُق ابلبستاين ِّ اثلثها
من   ، فكلٌّ يدَّعي... وكلُّ أيًضا يف مثلِّ ذلك، ولو ادََّعى االجتهاَد فيه إننا ال نثُق ابليازجي ِّ 

 .(38) خلإيدَّعي. 
 ينفرَط لعقودها نظام" "ل الَّ وكيف نثُق به وهو القائل: إن وروَد لفظِّ )انفرط( يف قولِّ ابنِّ حجََّة  

االنفراَط يف العبارةِّ اأُلوىل  ينفرَط سلكُه" أغرب، بداعي أنه جعَل  الَّ غريب؟، وأن قوَله: "ل
 !؟للنظام، ويف الثانيةِّ للسلك 

 

 م. 1883بطرس البستاين، أديب لغوي موسوعي لبناين، ت  (36)

 مادة )فَرط(. وهو أحد معاين الكلمة. (37)

 يعين بيت جمنون بين عامر: (38)
 وليلى ال تقرُّ هلم بذاكا   وكلٌّ يدَّعي وصاًل بليلى 
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بني النظامِّ والسلكِّ يف العبارتني، ومل أدرِّ ما محَلُه على ذلك سوى اجتهادهِّ  فقد فرََّق املعرتُض 
، من اببِّ ضرب: جعلتُه يف سلك، وهو  على أنه جاَء يف )املصباح(: نظمُت اخلرَز نظًما

 . فراجعه. (39)النظام، ابلكسر
 

 بَه أكر 
 يف قوله:  (40) لََّط اإللبرييَّ غو ( 6)

 فقْل ما قاَلُه الرجُل األريبُ   َك صروُف دهرٍّ ومهما أكربتْ 
 .(41) يريُد أنه مل يَرِّْد )أكرب( مبعىن )كرب(

أكربُت السقاَء إكرااًب ال مانَع من استعمالِّ )أكربَُه األمُر( مكاَن )كربَُه(، ففي التاج: قلت: 
 إذا مألته. 

 حىت أكربتُه وكظظته.: مألُت السقاَء (42)ويف جماز األساس
: هبظه، ومألُه  بفتحهما ،، وكظاظًا وكظاظةاألمُر يكظُُّه كظًّاويف التاج على القاموس: وكظَُّه 

 . (43)وهو جماز. ا. هـ .هَ وأثقلَ  ،هَدهُ وجَ  ، ربَهُ مهًّا، وكَ 
، جاَز أن أييَت أكرَب كرب كظَّ، وكظَّ مبعىن  إذا جاَز أن أييَت أكرَب مبعىن   وهنا لنا أن نقول:

 مبعىن كرب. 
 اإللبريي ِّ صحيٌح، ال غباَر عليه. فقوُل  ،وعليه

 
 
 

 

 مادة )نظم( من املصباح املنري. (39)

مســــعود اإللبريي األندلســــي. شــــاعر، اشــــتهر بغرءطة. نفي إىل إلبريّي إلنكاره على أمريها أبو إســــحاق إبراهيم بن    (40)
. ت حنو   .1/73هـ. األعالم  460كونه استوزر يهودّيًّ

 . 18لغة اجلرائد ص  (41)

 للزخمشري. (42)

 اتج العروس مادة )ك ظ ظ(.  (43)
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 أعد  
 ، يف قوله: (45)  ابستعمالهِّ )أعدَّ( مكاَن )عدَّ( (44)وغلََّط صفواَن بَن إدريس (7)

 (46) با قبلها مخراوما كنُت أعددُت الصَّ   با وقد أسكرْت أعطاَف أغصاهنا الصَّ 
 " مبعىن عددُت له وجٌه يصححه. أعددتُ قلت: قوله: "

ا، وأعددُت الدراهَم وِّحادً أفراًدا و حياين عن العرب: عددُت الدراهَم حكى الل ِّ قاَل يف اللسان: 
فشكُُّه يف ذلك يدلُّ على أن  .(47)ةدَّ أمَن العددِّ أم من العُ  حاًدا. مث قال: ال أدريأفراًدا ووِّ 

 . (48)يف )عددت(، وال أعرفها)أعددت( لغٌة 
يف معناها حيتمُل الوجهني،  وله: "وال أعرفها" ال ينايف وروَدها، ووروُدها مع شك ِّ اللحياين فق

  ومحُلها على معىن )عددت( أقرُب األمرين.
 ال أبَس به.  "فقوُل صفوان: "أعددت 

 
 أهاجت

 يف قوله: )أهاجت( مكاَن )هاجت(، حيُث يقول:  (49)مصطفى احلليبوخطَّأَ ( 8)
 (50)إال أهاجْت يَل األشجاَن واألرقا  وال تغنَّْت على غصنٍّ مطوَّقةٌ 

 قلت: لعلَّ أصَل البيت:
 هاجْت يَل األشجاَن واألرقاو إال   وال تغنَّْت على غصنٍّ مطوَّقةٌ 

املعىن، ومع ذلك فلو  مةِّ الوزنِّ وسالمةِّ ؛ الستقا يبعُد ذلك ، وال يف النسخ فطرأَ عليه التحريفُ 
 سه. ب، ففي القاموس: أهاجه: أيكانت الروايُة )أهاجْت( فهي صحيحة

 

 . 3/205هـ. األعالم  598مرسية، ت  صفوان بن إدريس التجييب، األديب، من الكت اب الشعراء، من (44)

 يعين )أعددت( بدل )عددت(، كما يف األصل.  (45)

 .19 – 18لغة اجلرائد ص  (46)
 . 5/63والبيت يف نفح الطيب

 هذا قول اللحياين. وبعده قول ابن منظور.  (47)

 . 448، 3/281لسان العرب  (48)

 أبو الصفاء مصطفى بن العَجمي احلليب.  (49)

 . 19لغة اجلرائد ص  (50)
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 . وزاَد يف التاج: يقال: أهاجتِّ الريُح النبَت إذا أيبسته
األرَق الذي هو  ، فإن وعليه، فلنا أن جنعَل األرَق يف هذا البيتِّ عبارًة عن الشجنِّ بالزمِّ املعىن

يلزُم منه الشجن، الذي هو   -  عن بعضِّ فقهاءِّ اللغةعلى ما نُقَل  - مبعىن السهرِّ يف مكروه
 .مبعىن اهلم ِّ واحلزن

مطلَق الشجنِّ مبطلقِّ النبت؛ ألن من مجلةِّ معاين وهبذا االعتبارِّ يرتادُف اللفظان، فنشب ُِّه 
 َك من غصونِّ الشجرة.الشجن: الغصَن املشتبِّ 

ابلشجنِّ الذي هو مبعىن الغصنِّ املشتبك،   - مبعىن اهلم ِّ واحلزن  الذي هو    -أو أننا نشب ُِّه الشجَن  
ها  يف كل ٍّ منهما؛ ألن اهلمَّ واحلزَن يشتبكان بصاحبهما جبامع االشتباكِّ  اشتباَك األغصانِّ بعضِّ

 ببعض.
ه، فيؤدي  العاشَق هتييًجا يثرُي أشجانَ ُج املطوَّقَة تتغىنَّ فتهي ِّ  إنَّ املطوَّقَة ابلريح، من حيُث مث نشب ُِّه 

فضي إىل إتالفه. أال ترى إىل أهنم يقولون: فتحرُك النبَت حتريًكا يُ به إىل ضرره. والريُح هتبُّ 
؟ يريدون ابأُلوىَل كثريَة اهلتاف، وهو الصوُت الشديد، أو الصوُت محامٌة هتوف، وريٌح هتوف 

 انة. وال يتأتَّى ذلك إال عند شدَّةِّ الريح. احلنَّ بقوة. وابلثانية: 
  يرتَّنَُّ يستلزُم إاثرَة األشجان. قاَل الشاعُر العريب:وال تقييَد يف املطوَّقة، فهي وكلُّ طائرٍّ 

 ( 51)لورقاَء هتتفُ ي على مجلٍّ بك ِّ ت  سفاهةً  هتفْت ورقاُء ظلتَ  نْ أأ
 وهو مما يثرُي األحزان، ويؤث ُِّر بصاحبِّ األشجان. قال:  عن اهلتفِّ ابلبكاء،  ولذلك عربََّ بعُضهم

 يف فننِّ  شجوٍّ هتفْت  ذات   ربَّ ورقاَء هتوفٍّ يف الضحى
دًء   صاحلًا  ذكرتْ   وهاجْت شجينفبكْت حزًء   إلًفا  وخِّ

 أرََّقين  وبكاها      رمبا        أرََّقها   رمبا        فبكائي    
 أشكو  فما   تفهمين  ولقد  فما   أفهُمها  ولقد  تشكو  

 (52)تعرفينوهي  أيًضا  ابجلَوى   غرَي  أين  ابجلَوى     أعرُفها

 

 . 74جلميل بثينة. منتهى الطلب ص  (51)

 ، مع اختالف كلمات. 45لوعة الشاكي ص  (52)
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يف ُر ر شديَدها العاصف، وحرَّها القاصف، يضرُّ ابلنبت، فالض يف الريحِّ أيًضا، فإنوال تقييَد 
ُح التشبيه، كلُّ ذلك  بعد أن نريَد ابألشجانِّ  كل ٍّ من املشبَّهِّ واملشبَّهِّ به الزم، واللزوُم يصح ِّ

 صاحَبها جمازًا مرساًل. 
، أي: صاحَبها، مبعىَن: أضرَّْت به ضررًا أهاجتِّ املطوَّقُة أشجاَن العاشقوحين ذٍّ فلنا أن نقول:  

 يكاد، كما نقول: أهاجتِّ الريُح النبَت مبعىن أيبسته. فاحًشا يؤد ِّي إىل هالكه، أو 
، ملا يرتتَُّب على ذلك ، أن استعماَل الشاعرِّ )أهاَج( أَوىَل من استعمالِّ )هاَج(ويستفاُد مما تقرَّر

 من املبالغةِّ يف املعىن.
 

 مهاب
، السي ُِّد املهاب"، على ما رواه   (53) سليماَن بَن عبدامللك ( وخطَّأَ 9) بقوله: "أء امللُِّك الشاب 

 .(54)املسعودي يف مروج الذهب
  ، (ب )املها يف توهََّم ضمَّ امليمِّ  إنهإىل القائلِّ من حيُث  (55)إمنا نسَب املعرتُض اخلطأَ قلت: 

 اض.رت  خل ِّ هذا االعيفكما يُفَهُم من كالمهِّ 
 أن اللفظَة إمنا هي بفتحِّ امليمِّ ال بضم ِّها. وحقيقُة األمرِّ 

 يُهاُب فيه. ا. هـ. :هوبٌ هاٌب ومَ ففي القاموس: مكاٌن مَ 
 :(56)أمية بن أيب عائذ اهلذيلقاَل 

 (57) َمهالِّ  َمهابٍّ  مهاوَي خرقٍّ   أجاَز إلينا على بعدهِّ 
 والثايَن مبوضعِّ اهلول.وقد فسََّر ابن بر ي األوَل مبوضعِّ املهابة، 

هااًب  هوب. قاَل صاحُب اتج العروس: وكأنُه يعين مَ هوب، ومكاٌن مَ رجٌل مَ ويف الصحاح: 
 . ا. هـ. هوابً ومَ 

 

 . 3/130هـ(. حكم سنتني ومثانية أشهر. األعالم  99 – 54اخلليفة األموي ) (53)

 . 18لغة اجلرائد ص  (54)

 يف األصل: اخلطاء.  (55)

 . 2/22هـ. األعالم  75شاعر خمضرم. مدح بين أمية. ت حنو  (56)

 . 2/34خزانة األدب للبغدادي  (57)
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 أيتَينا املعرتُض ابلعبارةِّ نفسها، منقولةً  فأيُّ مانعٍّ مينُع من أن يكوَن القائُل خالًّ للهيبة، إال أن
)املهاب(  مبن ضبطَُه، خطًّا كان أو طبًعا، وعندئذٍّ فإن وجدء    يـُْوَثق  ،عن كتابٍّ مضبوطٍّ ابلشكل

 مضبوطًا بضم ِّ امليم، سلَّمنا ذلك، وإال، فاحلكُم ابلظنياتِّ ليس من املسلَّمات.
 

 سسالق  
ومل   ":وسسُ مبعىن القُ  سمجاعُة الُقسُ " يف قوهلم قاَل بعد أن اعرتَض على كت ابِّ اجلرائدِّ  (10)

 ميرَّ بنا مثُل هذا، إال قوَل عبدالرمحن الشريازي:
 (58)فِّ قودِّ والشُّنُ يصلْح لغريِّ العُ   مل  منه جيمدُ لو أنَّ ما ذاَب 

 .(59) ُر ال تعذرُه ضرورةاملتأخ ِّ ف، فحذَف الواَو لضرورةِّ الشعر، وإن كان  نو يعين الشُّ 
البحُث يف الضرورةِّ الشعريةِّ ليست من خصائصِّ هذا املعرتض، واحلكُم بكونِّ املتأخرِّ  قلت: 

ال تعذرُه ضرورٌة ال أصَل له، ولو راجَع كالَم العلماءِّ يف الضرورةِّ الشعريةِّ لرجَع عن قوله؛ ألن  
ُوجدْت ال ما ال مندوحَة عنه للشاعر، وإال ملا    ،حدَّ الضرورةِّ ما ال جيوُز يف النثرِّ على الصحيح

 . وجَد إىل ذلك سبياًل  الشاعُر يروُم خالًصا من خظورٍّ إالضرورٌة يف كالمِّ العرب، إذ ال يكاُد 
من أنواًعا، فهل ّي ترى حنكُم على ومل أدرِّ ما الذي قصَدُه من ذكرِّ الضرورةِّ منَكرة، مع كوهنا 

 مثاًل كمن مدَّ املقصور؟  قصَر املمدوَد 
ُر ال تعذرُه مثُل هذه الضرورة" مثاًل. على أنه قد ورَد  فكان اأَلوىَل أن يقول: "وإن كان  املتأخ ِّ

 أليب متام الطائي، حيُث يقول:مثُلها 
 (60) فانُ يف آذاهنا شُ أفعالُه الغرُّ  ُصو ِّرْت لغَدتْ انَّ الليايل   حىت لوَ 

اجلمعِّ مل ، أم جيُب أن نقول: إن مثَل هذا أاب متام، وهو بطُل الشعرِّ وجمل ِّي حلبتهُئ أفنخط ِّ 
 يَبلغنا؟

 

 . والشنوف مجع َشنف، وهو القرط. 2/384يتيمة الدهر  (58)

 . 19لغة اجلرائد ص  (59)

 . 2/224شرح ديوان املتنيب للعكربي  (60)
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يف قولِّ كل ٍّ من ولو فرضنا أن هذا اجلمَع ال أصَل له، فما الذي مينُعنا أن نقول: إن الشُُّنَف 
 الواردةِّ مثُلها عن العرب، فقد قاَل الشريازي والطائي مفرٌد ال مجع، وإمنا ُحر ِّكْت نونُه للضرورةِّ 

 :  (61) أوُس بن حجر
 أحدُ  منكمُ  ألمَ أليكوَن   معتقًدا لسُت ىَن يْ بَـ ينَّ لُ أبَ 
 (62) َعُبدُ  أابكُم  وإن  ٌة أمَ   كمُ أمَّ  إن   ىَن يْ بَـ لُ   ينَّ أبَ 

 ضرورة، وإمنا أراَد )َعْبُد(.  فقد ضمَّ الباءَ 
يف بيتِّ وكذا بعد اآلذان    ،الشُنوف، يف بيتِّ الشريازي  :كان يلزُم أن يقاَل بعد العقودِّ   فإن قيل:

 ؟مفرًدا شُنفِّ وهذا ينايف كوَن ال  ،الطائي
  عرتاض.فَع االدقلنا: ال مانَع من إرادةِّ اجلنسِّ ابملفردِّ املعرَّف، فهو قائٌم مقاَم اجلمع، فان

 
 استأسر

هـ: وقُتَِّل مقدَُّمهم  658يف اتريخ أيب الفداء، وذلك قولُه يف حوادثِّ سنةِّ  وردَّ ما وردَ  (11)
َر ابنُ ، واستُ كتبغا  ه. ؤسِّ

  رُ البنِّ نباتَة يف الكالمِّ عن اإلسكندر: أصبَح مستأسِّ وكذلك ما جاَء يف شرحِّ رسالةِّ ابنِّ زيدوَن  
 . (63)فالفعُل الزٌم ال متعد ٍّ   أسريًا. األسرى

، صاحُب  (64)إن استعماَل )استأسر( متعد ًِّّي ال شبهَة فيه، فقد صرََّح بذلك املطر ِّزي قلت:
سرا املرأتني اللتني  أاست، وهو أهنما كتابِّ )املغرب(، وأورَد عليه حديَث عبدالرمحن وصفوان

 .(65) كانتا عندمها من هوازن

 

 ق. هـ.  2من كبار شعراء متيم يف العصر اجلاهلي. ت  (61)

 . 1/315لطرفة، أو أوس بن حجر، كما يف مصادر. وينظر معاين القرآن للفراء (62)

 . 22لغة اجلرائد ص  (63)

 هـ. 610برهان الدين ءصر بن عبد السيد املطرزي، ت  (64)

ــفواَن متع  عهُ ومل نســــم  ،كما تَرى  زمٌ وهو الاملغرب للمطرزي مادة )أ س ر(، قال:    (65) د ًِّّي إالَّ يف حديثِّ عبدالرمحنِّ وصــ
م  = ا. هـ. املرأتني اللتني كانتا عندمها من هوازن.اْسَتْأَسرا  اَأهنَّ
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 فهل بعد ما أورَدُه املطر ِّزي جماٌل لالعرتاض؟
 

 ال خيفاك
حسُن هذه أكابرِّ الكت اب، كصاحبِّ نفح الطيب، يف قوله: "وال خيفاَك  ووهََّم بعضَ  (12)

 (68). وسراجِّ الدينِّ املدين ِّ (67)، وقوله: "وال خيفاَك أنه التزَم يف هذه القطعةِّ ما ال يلزم"(66) العبارة"
 يف قوله:

 يُزاحْ  بَك أن   ما  فلعلَّ   ما احلاُل؟ قالوا صْف لنا 
 (69)حاُل السراجِّ مع الرّيحْ   ما   خيفاكمُ فأجبُت :  

 . (70) عدَّى بـ )على(يوعدَّ ذلك من مثلِّهما غريًبا، بناًء على أن هذا الفعَل 
 القاصُر قد حُيذف، فيبَقى مدخولُه منصواًب بنزعِّ  ال خيَفى أن حرَف اجلر ِّ املعدَّى به الفعلُ قلت:  

 يف ألفيَّته:اخلافض. قاَل اإلماُم ابُن مالكٍّ 
 للمنجر ِّ  فالنصُب  وإْن ُحذِّْف    سرفِّ جر ِّ  د ِّ الزًما وعَ 
 (71)كعجبُت أن يُدوامْع أمنِّ لبسٍّ    ويف أنَّ وأْن يُطََّردُ  نقاًل 

، وقد حُيَذُف اق فيصُل إىل َل ابُن عقيلٍّ ما ملخصه: الفعُل الالزُم يصُل إىل مفعولهِّ سرفِّ جر 
 مفعولهِّ بنفسه. قاَل الشاعر:

 إًذا حرامُ كالُمكم عليَّ   جواو مترُّون الدّيَر ومل تع
 

ر ِّيَّة، وهي اليت =   ووقفت على احلديث بلفظ )اســتســر ا( وليس )اســتأســرا(، واألول مشــتق من التســر ي، ويقال للمرأة: الســُّ
( وفيه أن إســــــــناده 4510ك عن طريق الغنيمة وتُنكح مبلك اليمني. ينظر ختريج مشــــــــكل اآلاثر )رقم  يُتســــــــرَّى هبا، فُتملَ 

 ضعيف.
 وقد وردت كلمة )استأسر( يف أحاديث أخرى، حتتاج إىل ختريج.

 .4/58نفح الطيب للمق ري  (66)

 . يلزم من الالم قبل الياءوال خيفاك أنه التزم يف هذه القطعة ما ال  . وكالمه فيه:7/444نفح الطيب  (67)

 سراج الدين أمحد املدين، املعروف ابليـَُتيم.  (68)

 . 378أنوار الربيع ص  (69)

 . 22 - 21لغة اجلرائد ص  (70)

 . 28ألفية ابن مالك ص  (71)
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 مترُّون ابلدّير.   أي:
أْن(، بل يقتصُر فيه على )مع غريِّ )أنَّ( وومذهُب اجلمهورِّ أنه ال ينقاُس حذُف حرفِّ اجلر ِّ 

 السماع. 
بشرطِّ  إىل أنه جيوُز احلذُف مع غريمها قياًسا،    (72) البغداديُّ وذهَب أبو احلسن عليُّ بُن سليماَن  

ِّ احلرفِّ   . (73)ومكانِّ احلذف. ا. هـ ،تعنيُّ
ِّ احلرفِّ يف عبارةِّ صاحبِّ نفحِّ الطيبِّ وكالمِّ سراجِّ الدينِّ ما يوجُب اللبسوليس ما ذُكَِّر   ؛ لتعنيُّ

حين ذٍّ صحيٌح جائز. على أن مثَل ذلك ال يكاُد خيلو  ومكانِّ احلذفِّ يف كل ِّ ذلك، فكالُمهما  
األخفُش  بن سليمان، وهوأيب احلسن علي ِّ  للمعرتضِّ إال ختط ةُ من عبارةِّ كاتب. فلم يبَق 
 .داألصغر، تلميُذ ثعلَب واملربَّ 

 
 وانفساد مفسود

، وقد انفسد، وكالمها خطأ؛ ألن )فسَد( الزم، فال  ويقولون: رجٌل مفسوُد السرية قال: ( 13)
، حيُث  (74)وال يُبىَن له مطاوع. وقد وقَع مثُل هذا للحريري يف مقامتهِّ احلجريةُيصاُغ للمجهول،  

. قاَل الشارح: (75) املنكدر، لعذرَت يف دمعي املنهمر"  ظهرَت على عيشي"أما إنَك لو يقول: 
 .(76) ، والكدورة: ضدُّ الصفاءاملنكدر: املتغري ِّ 

ُح أبن معىن املنكدر: ، مما ال يصر ِّ مث أورَد املعرتُض ما حَكوا يف هذه الكلمةِّ نقاًل عن اللسان
 .(77)املتغري  

، إذ ال مماثلَة بني املنفسدِّ من الصوابِّ يف شيءس  ليلحريري"  لقوله: "وقد وقَع مثُل هذا  قلت:  
شنا كتَب اللغةِّ لوجدء )انكدَر( ومل  ةِّ احلريري؛ ألننا لو فتَّ يف عبارةِّ الكتاب، واملنكدرِّ يف عبار 

 

 وهو األخفش الصغري، كما يف املصدر اآليت. (72)

 . 151 - 2/150شرح ابن عقيل على األلفية  (73)

 وهي املقامة السابعة واألربعون.  (74)

 . 519مقامات احلريري ص  (75)

 . 413/ 3شرح مقامات احلريري للشريشي  (76)

 . 25لغة اجلرائد ص  (77)
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 اخلطأ يف ن ذ، إال أن يكوَن قد أراَد املماثلَة من حيُث مطلقُ جند )انفسد(، فال مماثلَة حي
 االستعمال.

 أيًضا. فنقول: ال خطأ يف قولِّ احلريري، وال يف تفسريِّ الشريشيهذا وعلى 
 بعَض اإلسراع. أسرعَ  :يعدو  انكدرَ  :: ومن اجملازِّ ففي التاجِّ على القاموس

 يف صفةِّ البازي:   (78)اجِّ ، ومنه قوُل العج  أسرَع وانقضَّ  ويف الصحاح:
 (79) ر فانكدَ  فضاءٍّ  ابنَ رْ خِّ  أبصرَ 

قصدوا متناثِّرين عليه، قال:   : صائر: أيبعليه القوُم: انصبُّوا أرسااًل. ويف ال از: انكدرَ من اجملو 
 . (81)ا. هـ. هكذا ممزوًجا ابألصل .(80){انَكَدَرتْ  النُُّجومُ  َوإَِّذا}: ومنه قولُه تعاىَل 

الذي يقتضي العناَء بعد كونهِّ واسًعا صافًيا   فشب ِّهِّ العيَش الضي َِّق املتكد ِّرَ  وعليه: فإن ش تَ 
بعد كونهِّ ساكًنا أو متحرًكا سركةٍّ بطي ةٍّ    مبن أسرَع إسراًعا يستلزُم املشقََّة والنَصبَ   ،يقتضي اهلناءَ 

رِّ استعماَلُه للسائرِّ عملِّ )انكدَر( للعيشِّ تستلزُم الراحَة وتنايف التعب، واستَ  دوَن الَعْدوِّ، وفس ِّ
 م، والتفسرُي ابلالزمِّ صحيح.االنكداَر ابلتغريُِّّ على سبيلِّ اللزو 

ما سقَط لزَم  جبامعِّ السقوطِّ يف كل ٍّ منهما، وكل  وإن ش َت فشب ِّهِّ العيَش الدينَء ابلطائرِّ املنقض ِّ 
 .منه التغريُُّ ولو من وجه. فاملنكدُر مبعىن التغريُِّّ صحيٌح أيًضا

 والتغريُُّ يف ذلك الزٌم كذلك. أن تُنزَِّل العيَش املتبد َِّد مشلُه منزلَة النجومِّ املتناثرِّ مجُعها.ولَك 
 احلريري والشريشي صحيح. فقوُل كل ٍّ من 

، فلعلَّ فيه إشارًة إىل وأما قوُل الشارح: "والكدورُة ضدُّ ال صفاء"، بعَد تفسريهِّ املنكدَر ابملتغري ِّ
، الذي هو  نكدرِّ على القارئأنه رمبا خفَي معىن امل ، لعدمِّ تصريحِّ كتبِّ اللغةِّ أبن معناُه املتغري ِّ

هِّ أن يف املنكدرِّ تصحيًفا يف النسخ، وأن أصَلُه  ، فغَلَب من أجلِّ ذلك على ظن ِّ تفسرٌي ابلالزم

 

 هـ.  145الشاعر عبدهللا بن رؤبة السعدي التميمي، ت  (78)

َي البازي إذا البازي َكَسر (79) رابَن فضاءٍّ فانكدر  تـََقض ِّ  أبصَر خِّ
 اتج العروس مادة )خرب(. 

 . 2سورة التكوير:  (80)

 اتج العروس مادة )كدر(.  (81)



27 
 

  ، ففسََّر الكدورَة بضد ِّ الصفاء؛ الحتمالِّ التصحيف، وإمكانِّ املتكد ِّر، ابلتاءِّ املثن اةِّ الفوقية
 التحريف.

أن املنكدَر مطاوُع كدر، على ما يُفَهُم من قوله: "وقد  ولو الحَظ املعرتُض هذه النكتَة ملا توهََّم  
 وقَع مثُل هذا للحريري".

 
 فتهاأن

 يف قوله:  (82)( وخطَّأَ لساَن الدينِّ بَن اخلطيبِّ 14)
 (83) وزهدُت يف التنويهِّ  فأنفُتها  قالوا خلدمتهِّ دعاَك خمدٌ 

 . (84) يعدَّى بـ )مِّن( ال بنفسهيريُد املعرتُض أن )أنَف( فعٌل قاصرٌ 
، وقد ثبَت فيما  استعماُل مثلِّ هذا الفعلِّ متعد ًِّّي بنفسهِّ هو من اببِّ احلذفِّ واإليصالقلت: 

احلقيقي ، كما يف  )أنَف(معىن كره، الذي هو معناُه    سبَق بياُن جوازه، ومع ذلك فيجوُز تضمنيُ 
  أنًفا إذا كرَهُه وشرفْت عنه نفسه.ا. هـ. اللسان، فقد قاَل فيه: أنَف من الشيءِّ 

 وعلى كال احلالني فالتعبرُي صحيح، واملعىن صحيح. 
 

 تعافيتها 
 ها( من قولِّ احلريري:ريشيَّ بتفسريِّ )تعافيتُ ش ووهََّم ال  (15)

 (85) يتُ حايل ومل أحوِّ ما حوَ   ها حلالتْ ولو تعافيتُ 
 .  (86)هامبعىن تكارهتُ 

 

 هـ. 776عر املؤرخ األندلسي املشهور، ت ذو الوزارتني لسان الدين خمد بن عبدهللا بن اخلطيب، الكاتب الشا (82)

 . 5/78نفح الطيب  (83)

 . 22لغة اجلرائد ص  (84)

 . 56مقامات احلريري ص  (85)

 . 1/156شرح مقامات احلريري  (86)
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: جتاوزهتا، وكأنُه أخَذ هذا اللفَظ من عبارةِّ احلديث  تعافيتها   :بقوله  وقال: األشبُه أن احلريريَّ أرادَ 
.  (88) ، أي: جتاوزوا عنها وال ترفعوها إيل ، كما ذكَر يف النهاية(87) "وا احلدوَد فيما بينكمف  عاتَ "

 تفسريِّ احلديثِّ ما فيه(.. )يعين أن يف (89)ويف ذلك ما فيه
 . (90) : والتعايف: التجاوزقاَل يف مستدرك التاجقلت: 

 وأيخَذ مبا يف غريها، فكأنه مل يطَّلْع وعجيٌب من مثلِّ هذا املعرتضِّ أن يرتَك عبارَة كتبِّ اللغةِّ 
 ، وهو الذي صرَف غايَل عمرهِّ يف مطالعةِّ اللغة، على ما هو املسموُع عنه. على هذه الكلمة

هذا  أخَذ  :-أي: احلريري  - يستفاُد من ظاهرِّ احلال، أن الذي محَلُه على أن يقولَ  والذي
على كالمهِّ هذا، أن احلريريَّ أيًضا مل  إمنا هو إظهارُه لكل ِّ من وقَف اللفَظ من عبارةِّ احلديث، 

الكلمة،    احلريريُّ هذه يف كتبِّ العربية، فأخرَب أنه قد عرَف من أين أخَذ  يطَّلْع على هذا اللفظِّ 
 ظنًّا منه أن يف ذلك دلياًل على كثرةِّ اطالعهِّ وطولِّ ابعه.

، فأَتى ابلكلمةِّ من احلديثِّ الشريفِّ ليصر َِّح أبن  الذي يعوُد عليه ابلتبكيت  أو أنه أراَد التنكيتَ 
 يف تفسريِّ ذلك احلديثِّ ما فيه مما وصَل إليه فهمه. 

 وآفتُه من الفهمِّ السقيمِّ   وكم من عائبٍّ قواًل صحيًحا  
 

 تركيب حنوي 
 [ واراه، خل ده]

، قال: وقد ورَد مثُل هذا  " يف قوهلم: "واَروا امليَت الرتاب كت اَب اجلرائدِّ   وبعَد أن خطَّأَ  ( 16)
، وكأن الذي سوََّل له  (91) دوها بطوَن األوراق""وخل ِّ للحريري ِّ يف مقامتهِّ الكوفية، وهو قوله: 

 .  (92) {أَْرًضا اْطَرُحوهُ من قوله: }يف سورةِّ يوسف، صحَة هذا الرتكيبِّ ما جاَء 

 

 (. 2954(، وصححه يف صحيح اجلامع )4886(، والنسائي )4376رواه أبو داود ) (87)

 . 3/265النهاية يف غريب احلديث  (88)

 . 23لغة اجلرائد ص  (89)

 . 39/75اتج العروس  (90)

 . 54مقامات احلريري ص  (91)

 . 9سورة يوسف:  (92)
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هَل له هذا االستعماُل فيه تنكرُي  وهذا فضاًل عن كونهِّ من الرتاكيبِّ اليت ال يُقاُس عليها، فإمنا س
. وقيل: (93) ، فنصبْت نصَب الظروفِّ املبهمةكما قاَل الزخمشرياألرضِّ وجتريدها من الوصف،  

أنزِّلوه، وكالمها على ما فيه ال يصحُّ يف عبارةِّ  {، على أتويلهِّ مبعىناْطَرُحوهُ إهنا مفعوٌل اثنٍّ لـ }
 .(94)احلريري

دخل"،  أ"د" معىن  صحيح، على تضمنيِّ "خلَّ "وخل ِّدوها بطوَن األوراق"  قلت: إن قوَل احلريري:  
.  أو ما يف معناُه مما يتعدَّى إىل املفعولِّ الثاين  دوَن واسطةِّ حرفِّ جر 

"وكأن الذي سوََّل له صحَة هذا الرتكيبِّ ما جاَء يف سورةِّ يوسف، من قوله:  وقوُل املعرتض: 
راجٌع إليه تعاىل؛ ألننا لو راعينا القاعدَة النحويَة ملا  {" مل يفهْم منه أن الضمرَي ْرًضاأَ  اْطَرُحوهُ }

، وليس األمُر كذلك؛ ألن الضمرَي إمنا هو راجٌع إليه تعاىل فيما  رجَع الضمرُي إال إىل يوسف
 . قاَلُه حكايًة عن إخوةِّ يوسف

يُقاُس عليها" ال أصَل له، فإن كالَمُه عزَّ  وقوله: "وهذا فضاًل عن كونهِّ من الرتاكيبِّ اليت ال 
أفصُح الكالمِّ وأبلغه، وأحسُن ما يُقاُس عليه، فهو القاعدُة الكربى، والشاهُد األعظُم  وجلَّ 

 لكل ِّ من نثَر أو نظم، كتَب أو تكلَّم. 
إنه  كال التفسريين، ف"وكالمها على ما فيه ال يصحُّ يف عبارةِّ احلريري"، يعين بذلك  وأما قوله: 

، فلم يبُد يل ما ظهَر له يف ذلكمن املعرتضِّ دعوى عريضة. على أين أعملُت الفكَر يف فهمِّ 
من صناعةِّ اجلوهري ِّ ما ال يتبادُر للجوهري ِّ فهمُه مطلًقا،    ادُ شيٌء وجيه، وال بدَع، فرمبا فهَم احلدَّ 

 . (95)والفرُق بينهما غرُي خفي  األوَل ابلنسبةِّ إىل الثاين كالصرييف ِّ ابلنسبةِّ إىل الصريف ، إال أن 

 

من العمران، وهو معىن تنكريها وإخالئها من   أرضـــــــاً منكورة جمهولة بعيدةلفظه عند تفســـــــري اآلية يف الكشـــــــاف:    (93)
 .الوصف، وإلهبامها من هذا الوجه نصبت نصب الظروف املبهمة

 . 35 - 34لغة اجلرائد ص  (94)

وإن علم من صناعة اجلواهر ما قد خيفى على اجلوهري    -يعين أن احلداد  قال أخي األستاذ هباء الدين عبدالرمحن:    (95) 
كما ال  ،  ال يعلم قيمة اجلواهر ومعرفة احلقيقي منها والزائف مثل اجلوهري - اجلواهر يف أشكال معينة مما يتصل بصياغة 
 الصرف.   يعرف الصرييف علمَ 

فال يوجد شيء مشرتك   ،فالصرييف ابلنسبة للصريف ال مياثل احلداد ابلنسبة للجوهري  ، ا والتشبيه التمثيلي هنا ليس مطابقً 
   =  . وهو صياغة املعادن يف أشكال معينة  ،احلداد فيوجد شيء مشرتك بينه وبني احلداد أما  ، بني الصرييف والصريف
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 هخَرب

نا اثنيًة  ل : ففلَ (96)انيف قولهِّ عند ذكرِّ الغارةِّ على جيَّ  وعاَب لساَن الدينِّ بَن اخلطيبِّ  (17)
 واستوعبنا حرقها وخرهبا". غرهَبا، وجددء كرهبا، 

 . (97)ُه ابجملردَربَ يقاُل له خُه ابلتثقيل، وال قاَل املعرتض: وإمنا يقال: أخرَب املكاَن أو خرَّبَ 
، وثقَبُه أو  بُه خرب خربته. ففي القاموس: وخر د" ال أصَل لهُه ابجملرَّ َربَ "وال يقاُل خقلت: قوله: 
 . خرَّهبا كأخرهبا  :صاَر لصًّا، والدارَ  : شقَّه، وفالنٌ 

 ابلتثقيل، وأخربَُه ابأللف. ، كما يقاُل خرَّبَُه : "خَرَب املكان" ابجملردوهذا نصٌّ صريٌح أبنُه يقال
 

 [مفسود]مثبوت، 
بقولهِّ يف مقدمةِّ اترخيه: "فصاَر املثبوُت يف اجلدولِّ كذا وكذا  (98)وأخَذ على أيب الفداءِّ  ( 18)

 .  (99) "سنة
: "وهو الذي اخرتءُه  يقوُل يف السطرِّ الذي قبله -يعين أاب الفداء  -قاَل املعرتض: مع أنه 

 هذا". وأثبتناُه يف جدولنا 

 

قد يكون التشبيهان منفصلني، مبعىن أنه أراد تشبيه احلداد ابلصرييف  : - وقد راجع الكتاب  -وقال ولدي صهيب = 
تشبيه اجلوهري ابلصريف )جبامع أهنما   )جبامع أهنما يبيعان قطًعا ليست دقيقة الصناعة جدًّا من احلديد وغريه(، مث أراد 

 . دقيقان يف عملهما ومتعمقان يف التفاصيل والرتاكيب( 

 من مدن األندلس.  (96)

 . 40لغة اجلرائد ص  (97)

امللك املؤيد، صـــــاحب محاة، أبو الفداء إمساعيل بن علي األيويب، مؤلف التاريخ املشـــــهور بتاريخ أيب الفداء، وهو   (98)
 هـ.  732املختصر يف أخبار البشر، ت 

"املثبت"، وليس "املثبوت"، وهو ما توقعه مؤلف   -طبعة املطبعة احلســينية مبصــر    -من مقدمته    6املوجود يف ص   (99)
 ما أييت. هذا الكتاب، ك
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 .(101) (100)يف قولهِّ يف هذه املقدمة: "وأما التوراُة العربانيُة فهي أيًضا مفسودة"وأخَذ عليه أيًضا 
أن أيخَذ على أيب الفداءِّ يف مثلِّ ذلك؟ فإنه ال يسل ُِّم عاقٌل أن أاب  قلت: من أين هلذا املعرتضِّ 

عن حتريرِّ عبارةٍّ  "أثبتناه"، مث يقول: "املثبوت"، قبَل أن جيفَّ قلمه، أو ميسَكُه الفداءِّ يقول: 
أن يتحوََّل فكرُه عن الصددِّ الذي سيقْت فيه العبارة. فكاَن األجدُر    دونَ   تقارَب فيها اللفظان

رتضِّ أن حيمَل ذلك على التغيريِّ يف النسخ، فإن التحريَف متحقٌق يف كثريٍّ من الكتبِّ  ابملع
  واملطبوعة.  املخطوطةِّ 

اب، كأيب يقيًنا، خصوًصا إذا كانوا من مشاهريِّ الكتَّ  فال يسوُغ عقاًل نسبُة ذلك إىل املؤلفني
 الفداء.

خبط ِّ املؤلفِّ مثاًل، فرآها رأَي   يالعبارةِّ نفسها، وهأن أحًدا جاَء إىل املعرتضِّ هبذه فلو فرضنا 
، ملا اعتقَد أن أاب الفداءِّ ممن يستعمُل )املثبوَت( مكاَن )املثَبت(، وال )املفسودَة( مكاَن  العني

، بل كانت تضطرُُّه حرفُة األدبِّ وسالمُة الذوقِّ إىل أن يلتمَس له كلَّ عذرٍّ ميكُن )الفاسدة(
عن غريِّ  هذا سهو، أو سبُق قلم، أو ما أشبَه ذلك، مما ميكُن صدورُه ، كأْن يقول: التماسه 

د، فما ابُلَك فيما لو كانتِّ العبارُة مطبوعًة عن نسخةٍّ مطبوعة، أو خمطوطةٍّ خبط ِّ غريِّ  تعمُّ 
، أم جيُب نسبُة ما يف ذلك من التغيريِّ والتبديلِّ لنفسِّ املؤلف -واحلالُة هذه  -، أجيوُز املؤلف

 ذلك إىل النس اخِّ وأراببِّ املطابع؟ أن يُنَسَب 
 

 متعوب
 ، وهو قوله:  (102)أليب عبدهللا بن احلجاج (على ما رواُه صاحُب )خزانة األدب  وأخذَ  (19)

 ( 103)مراح الصوتِّ متعوب العنانِّ   هندٍّ   قبَّ أبخرقَت صفوَفهم 
 

"، ص التاريخ املعترب يف أنباء من غرب. وهذه العبارة موجودة يف مقدمة اتريخ جمري الدين العليمي "4مقدمته ص    (100)
 هـ. 927أيًضا، ويكون نقلها من نسخة من اتريخ أيب الفداء، فوفاته سنة  5

 . 40لغة اجلرائد ص  (101)

، شـــــــاعر فحل، يف شـــــــعره جمون وســـــــخف، من كت اب لبغداديالنيلي ا بن احلجاج أمحد بن حســـــــني بو عبدهللاأ  (102)
 .2/231هـ. األعالم  391العصر البويهي، ت 

وذلك ليصـــــري أشـــــد لســـــًعا. متعوب   ،الضـــــامر. النهد: الســـــريع القفز. مراح الســـــوط: مدهونه  :قب من اخليلاأل  (103)
 ، اهلامش، بتحقيق عصام شقيو. 2/261. خزانة األدب وغاية األرب العنان: عنانه تعب لسرعته



32 
 

 . (105)(104)قال: والصواب: متَعب
 تَعب، ال متعوب.ب، ومُ عِّ القاموس: وهو تَ األصُل يف هذا االعرتاضِّ قوُل صاحبِّ قلت: 

 وذلك كما قاَل الشارح: ملخالفةِّ السماعِّ والقياس.  
والالزُم ال يُبىَن منه املفعول. كذا قاَلُه شيخنا. كذا يف  وقيل: بل هو حلن؛ ألن الثالثيَّ الزم، 

 .(106)التاج
 مطلًقا، وال يف الشعرِّ حالَة االختيار. يقاُل متعوٌب يف النثرِّ فالذي يُفَهُم من ذلك أنه ال 

 للشاعرِّ هذا االستعمال.  وعليه، فالضرورُة هي اليت سهَّلتْ 
 

 [موثوق ]
 يف قوله:  (107)بادي من أهلِّ اجلاهليةِّ بن زيد العِّ وأخَذ على عدي   (20)

 (108)ـل هِّ والقلُب عندكم موثوقُ   ويلومون فيَك ّي ابنَة عبد الـ 
، كما ذكَر األصفهاينُّ يف ترمجته، قال قال: يريد - )موَثق(، وإمنا وقَع له ذلك ألنه كان قروّيًّ

 .(109) "عِّيَب فيها: "وقد أخذوا عليه يف أشياَء -يعين األصفهاين 
)مبغوًضا( مل ُيسَمع، ولو مسَِّع  ال مانَع من قياسِّ ذلك على قوهلم: رجٌل مبغوض، فإن  قلت:

ذلك، فضاًل عن كونِّ اللفظِّ املذكورِّ وارًدا يف شعرِّ   كلُّ   ، كمشرتكواإليصالِّ لكان على احلذفِّ  
؛ ألين وجدُت هكذا، وما أحسبها صحيحةبشعره. هذا إذا صحَّْت روايُة البيتِّ  من يستشهُد  

  هكذا:مذكورًا يف كثريٍّ من الكتبِّ املصحَّحةِّ هذا البيَت 
 ( 110)والقلُب عندكم موهوقُ ـل هِّ   ويلومون فيَك ّي ابنَة عبد الـ 

 

 . 2/261خزانة األدب وغاية األرب  (104)

 .40لغة اجلرائد ص  (105)

 اتج العروس مادة )تعب(.  (106)

 .4/220األعالم ق هـ.  35شاعر من متيم، من أهل احلرية. ت حنو  (107)

 . 2/196احلماسة البصرية  (108)

 . 41 – 40لغة اجلرائد ص  (109)

 . وموهوق مبعىن خبوس.216، ودرة الغواص ص 9/448مثل خزانة األدب للبغدادي  (110)
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َ لنا اسَم الكتابِّ الذي نقَل عنه هذا البيت، فنتأمُل من املعرتضِّ  والقافيُة فيه )موثوق(  أن يبني ِّ
 ، فحين ذٍّ تظهُر احلقيقة، ويزوُل الريب.ال )موهوق(. وإن كان راوًّي له فلينب ِّ نا عمَّن روى

 
 هاخفر 

 وعاَب قوَل الشاعر: (21)
ي برمحِّ القد ِّ  وفـََرت   خفرْت بسيفِّ الغنجِّ ذمََّة مغفري  ( 111)درَع تصربُّ

، وال يقال: : وإمنا يقال: أخفَر ذمَّته، أو خفَر هبا(112)قاَل بعد أن نسَب هذا البيَت البنِّ هانئ
 .(113)خفرها

املشهوُر واملطبوُع يف  ، على ما هو (114) وإمنا هو البن معتوققلت: ليس البيُت البنِّ هانئ، 
 . ديوانه

 ة، غرُي مسلَّم، فقد قاَل الشاعر:وقوله: "ال يقال: خفرها" يعين الذمَّ 
 املرءِّ اخلُفورُ  (115) ةُ قوب َس خلي  فواعدين وأخلَف مث ظين

فسقَط  . "خفَر ذمَّته"وهو نصٌّ صريٌح أبنه يقال:   فورًا. وهذا من خفَر ذمََّتُه خُ قاَل يف اللسان: 
 .(116)االعرتاض

 
 عليه  تعر ف

 على فالن، إذا أحدَث به معرفة. وهو من التعبريِّ العامي. ويقولون: تعرََّف  قال:  (22)

 

 . 43البن معتوق. نفح األزهار ص  (111)

 هـ.  362الشاعر األندلسي أبو القاسم خمد بن هانئ األزدي، ت  (112)

 .40لغة اجلرائد ص  (113)

هـــــــــــــــــ. األعالم   1087شــهاب الدين بن معتوق املوســوي، شــاعر بليغ من البصــرة، مجع ديوانه ابنه معتوق، ت    (114)
3/178 . 

 يف األصل )خليفة(، وتصحيحه من اللسان وغريه.  (115)

 ر(. لسان العرب مادة )خف (116)
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ما يعربَُّ به عن هذا املعىن، لكن جاَء يف كتبِّ ومن الغريبِّ أن أصحاَب اللغةِّ ال يذكرون 
عرَّفتُه به إذا جعلتُه يعرفه، على ما  : تعرََّف به، معدًّى ابلباء. وهو مبينٌّ على قولك: املول دين

 .يؤخُذ من عبارةِّ املصباح
ألتعرََّف    (117)"فحرَّكُت ركايبوقد ورَد مثُل هذا يف )األغاين(، يف أخبارِّ عبادل ونسبه، وهو قوله:  

 .(118) هذا املثال"، إىل آخرِّ ما قال، مما يشبُه هبنَّ وأنشدهنَّ 
مل يطَّلْع على ما يعربَُّ به عن هذا املعىن يف كتبِّ اللغة، على أنه  قلت: من الغريبِّ أن املعرتَض 

 . (119): وتعرََّف إليه: جعلُه يعرفه. ا. هـجاَء يف مستدركِّ التاج
مسهِّ وشأنه، كأنه أعَلَمُه به. ا. هـ. هكذا ممزوًجا  َف إيل : أخربين ابرت ويف التاجِّ أيًضا: واع

 . (120)ابألصل
 ن أء. ا. هـ.ويف اللسان: أتيُت متنكرًا مث استعرفت، أي: عرَّفتُه مَ 

عن هذا املعىن" غرُي  ما يعربَُّ به -يعين مل يذكروا  -"إن أصحاَب اللغةِّ ال يذكرون فقوله: 
 صحيح. 

 
 احلشا

 يف أتنيثهِّ )احلشا(، حيُث يقول: (121)باتةَ نوأخَذ على ابنِّ  (23)

 

 يف املصدر )لغة اجلرائد(: بعريي.  (117)

 . 43لغة اجلرائد ص  (118)

        . وجاء بعده: عرَّف طعامه: أكثَر إدامه، وعرَّف رأسه ابلدهن: رو اه. ا.هـ.24/152اتج العروس  (119)
ــود من قولنا اليوم:   ــت مثل "تعرف إليه" اليت يف املعاجم، فاملقصــــ ــتخدمة اليوم ليســــ هو   "تعرفت عليه""تعرف عليه" املســــ

ا. أما    "تعرفت إليه ""عرفته"، تعرفت على خمد يف العمل: عرفته يف العمل، تعرفنا على بعضـــــــــــنا: عرف بعضـــــــــــنا بعضـــــــــــً
ــي إليه؛ فجعلته يعرفين، مبعىن ــح من احلديث   :فمعناها: عرفت نفســــــ ــي إليه لكي يعرفين فعرفين، وهذا واضــــــ قدمت نفســــــ

. فأقرب شـــــــيء إىل معىن "تعرفت عليه" "تعرف إىل هللا يف الرخاء يعرفك يف الشـــــــدة"املشـــــــار إليه يف النظم آخر الكتاب  
 . )صهيب يوسف(.هو: "تعرَّفته" بال حروف جر

 اعرتف.  -اتج العروس، مادة عرف  (120)

 هـ.  768مد بن خمد بن نباتة اجلذامي املصري، ت الشاعر األديب خ (121)
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 (122)فعييت ابإلجيابِّ والسلبِّ   وسلبَت ليب ِّ واحلشا وجبت
 كذلك يف قوله:  (123)وعلى ابن الفارضِّ 

 (125)(124)حشاَي من السر ِّ املصونِّ أكنَّتِّ  نُّ وما الذي جِّ وما كنُت أدري ما أُ 
 كبدٍّ وطحالٍّ وكرشٍّ   نبطنِّ ماحلجاب، مما يف ال دونَ  هو ما قلت: ال خيفى أن احلشا يف اللغةِّ 

وابعتبارِّ أن ذلك الشيَء ر، ، فهو ابعتبارِّ كونهِّ عبارًة عن شيءٍّ دوَن احلجابِّ مذكَّ وغريِّ ذلك 
يف قولِّ كل ٍّ من ابنِّ نباتَة   من أتنيثِّ احلشافال مانَع  ،هِّ املذكورةِّ مؤنث. وعليهأقسامن عبارٌة ع

 وابنِّ الفارض.
  يف األصل، ملا ذكََّرُه يف قوله:مث لو كان ابُن الفارضِّ ممن فاَتُه أن احلشا مذكَّرٌ 

 رابلَظى هواَك تسعَّ  اوارحْم حشً   ازدين بفرطِّ احلب ِّ فيَك حتريُّ 
 الضمرَي عليه مذكَّرًا.  فقد أعادَ 

 مرين يف قوله:  ومجَع بني األ
 (127) عَلي ْ نًّا إن تَروا ذاَك هبا مَ   ها ختارُ أسالٍّ وال  (126) احشَ  وْ أ

، يف قوله: "وال  بقوله: )سال( على صيغةِّ التذكري، وأرجَع الضمرَي إليه مؤنثًا فوصَف احلشا
 أختارها"، فافهم. 

 
 
 

 

 . 33ديوان ابن نباتة املصري ص  (122)

 632عمر بن علي بن الفارض احلموي املصـري، الشـاعر املتصـوف، يف شـعره فلسـفة تتصـل بوحدة الوجود. ت    (123)
 . 5/55هـ. األعالم 

ة. واحلشــــــــا: أعضــــــــاء اإلنســــــــان وقواه الباطنة. من اتئية ابن الفارض املعروفة. واجلن : ســــــــرت الشــــــــيء عن احلاســــــــَّ   (124)
 . 1/181واملصون: احملفوظ جدًّا، من الصون. والكن : ما حيفظ به الشيء. منتهى املدارك يف شرح اتئية ابن الفارض 

 . 44لغة اجلرائد ص  (125)

 يف األصل: وحشا. وتصحيحه من املصدر اآليت وغريه.  (126)

. كأنه يقول: أمت  (127) ــلو  ــال: من الســ ىن منكم عني ماء أبكي هبا بعد نفاد دمعي، وإمنا كان الدمع منية ألن البكاء ســ
 . 1/70خيفف أمل احلزين. شرح ديوان ابن الفارض، البن غالب 
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 مثاين
 يف قوله:  (128)وأخَذ على البديعِّ اهلمذاين (24)

 (129) كبٌد كثالثةِّ األاثيفويل    ويل جسٌد كواحدةِّ املثاين
 .(130)قال: وإمنا املثاين مجُع مثىن، وهو الوتُر الثاين من أواترِّ العود، فصوابه: كواحدِّ املثاين

وحين ذٍّ فالتعبرُي  حُتَمُل واحدُة املثاين يف هذا البيتِّ على القطعةِّ الواحدةِّ من املثاين، قلت: 
   فصيح، واملعىن صحيح.

 
 من الضرورات

 [دمنة]
 الطائي يف قوله: وأخَذ على أيب متام (25)

 ( 131)ممحوَّتني لزينَب وسعادِّ   دماقالعذلتُه يف دمنتنيِّ ت
 . (132)الضروراتِّ اليت ال تباُح للشاعريريُد تقادمتا، وهو من قال: 

ال مانَع من محلِّ الدمنتنيِّ يف البيتِّ على معنامها، أي: لعذلتُه يف أثَرينِّ تقادما. مث يراَعى  قلت:  
 يف قوله: ممحوَّتني.اللفُظ 

 
 ، والرحى، والقباطي والقدم، والكف   ، عنيتذكري ال

 يف قوله:  - (133) من شعراءِّ اليتيمة -وعاَب املأموينَّ  (26)

 

 هـ.  395بديع الزمان أبو الفضل أمحد بن احلسني اهلمذاين، األديب والكاتب اليمين املشهور، ت  (128)

 . وذكر امليداين أن القصد من اثلثة األاثيف: القطعة من اجلبل. 1/287جممع األمثال  (129)

 .44لغة اجلرائد ص  (130)

فيه الفعل   ردَّ   (تقادما)وقول  . وآخره فيه ويف غريه )رابب(. قال مؤلفه:  3/211املرشــــــد إىل فهم أشــــــعار العرب    (131)
 . ا. هـ. والدمنة: الطلل، أو ما يرتكه الناس من أثر عندما ينزلون منزاًل.وإال لزمه أتنيثه ،على معىن الطلل

 .44لغة اجلرائد ص  (132)

ــ.   383سني املأموين. أديب شاعر، من أوالد اخلليفة املأمون. أقام ببخارى، ت  أبو طالب عبدالسالم بن احل  (133) هــ
 .195، 4/183يتيمة الدهر 
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 (134) ـُذ انفتحا ما انطبقا  عينانِّ منـ من حتتهِّ 
 

 . (135) أي: انفتحتا وانطبقتا
يراُد ابلعينني يف قولِّ املأموين: الطْرفان. قاَل صاحُب املصباح يف الكالمِّ على قولِّ قلت: 
 :الشاعر

 (136)مكحولُ  ي ِّ ار احل والعنُي ابإلمثدِّ 
ها للموصوفِّ ال يلحقُ فعيل، وهي إذا كانت اتبعًة    :مكحواًل ألنه مبعىن كحيل، وكحيلإمنا ذكََّر  

 عالمُة التأنيث، فكذلك ما هو مبعناها. 
ها على معىن الطْرف. والعرُب جترتُئ على تذكريِّ ال عالمَة للتأنيثِّ فيها، فحملَ وقيل: ألن العنَي  

، وابُن مقاَمُه لفٌظ مذكَّر. حكاُه ابن السكيت إذا مل يكْن فيه عالمُة أتنيث، وقاَم املؤنثِّ 
 . (137)األنباري، وحكى األزهريُّ قريًبا من ذلك 

 
 يف قوله:   (138)سيت ِّ واعرتَض على البُ  ( 27) 

 (139)أَرى قدمي أراَق دمي  إىل حتفي مَشى قدمي
 . )أراق( بتذكريِّ الضمريِّ العائدِّ على القدم، يف قولهِّ 

 . أوقَعُه يف هذا طلُب التجنيسِّ بني )أرى قدمي( و)أراق دمي( وإمنا قاَل املعرتض: 
 وقد تبَعُه يف هذا ابُن حجَة احلموي، حيُث يقوُل من بديعيته: 

 

 .4/217يتيمة الدهر  (134)

 .45لغة اجلرائد ص  (135)

 مكحولُ  ي ِّ ر اوالعنُي ابإلمثدِّ احل  إذ هي أحوى من الر ِّبعي ِّ حاجبهُ  (136)
)اخلازي( بدل )احلارِّي(. ومل أره ابللفظ املذكور، واملثبت من مصــــادر عديدة، نســــبة إىل لطفيل الغنوي. وورد يف األصــــل  

 .2/307احلرية، على غري قياس، كما أفاده صاحب شرح الشواهد الشعرية 

، وأمثلـة يف املوضــــــــــــــوع كتـاب فقـه اللغـة للثعـاليب ص 1/362ينظر كتـاب املـذكر واملؤـنث أليب بكر بن األنبـاري   (137)
230. 

 هـ. 400أبو الفتح علي بن خمد البسيت، من بُست، من الشعراء الكت اب اجمليدين، ت  (138)

 .4/373يتيمة الدهر  (139)
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 (141) (140)يسَعى معي فسَعى لكْن أراَق دمي ورمت تلفيَق صربي كي أَرى قدمي
 على األمخص، كما محَِّل األمخُص القدمِّ يف قولِّ كل ٍّ من الُبسيت واحلموي ِّ  ال أبَس سملِّ قلت: 

 . على القدمِّ يف كثريٍّ من املواضع
 
 وعاَب صفيَّ الدينِّ احلل َِّي بقوله: ( 28) 

 وكفي إبنعامكم ممتلي  فقليب إبحسانكم فارغٌ 
 أتوَّلوه. يتٍّ بمْع كذلك، إال يف ُتس ، ومل قال: فذكََّر الكفَّ 

 . (142): أين أنت من حظ َِّي األسىَن وكف َِّي األغىن يف املناظرةِّ بني السيفِّ والقلمومثلُه قوُل ابنِّ نباتةَ 
 يف قولِّ كل ٍّ من احلل ِّي وابنِّ نباتة: الساعد، أو العضو.   ابلكف ِّ قلت: يراُد 

قاَل ابُن األنباري: ابُب  ب. لكْن  ب، على معىن ساعٌد خمضَّ وقوهلم: كفٌّ خمضَّ قاَل يف املصباح:  
 .الشعر ك ذل

 ومحَلُه الثعاليب يف قولِّ الشاعر:
 بايضمُّ إىل كشحيهِّ كفًّا خمضَّ   أَرى رجاًل منهم أسيًفا كأمنا 

 . (143)على العضو، وهو مذكَّر
 
 اخلطيبِّ يف قوله: الدين بنِّ  على لسانِّ وأخَذ  ( 29) 

 (144) رِّ دُ رِّ والبوافيا رَحى الشؤمِّ   طحنتهميف أشهرٍّ عشرةٍّ 
(؛ ألن عنَي األجوفِّ ال رِّ  )دُ أو حذُف الواوِّ من قولهِّ إما تذكرُي الرَحى وهي مؤنثة،  قال: وفيه

 .(145)من أمرِّ األنثىحتذُف 
 

 .1/67خزانة األدب وغاية األرب البن حجة  (140)

 .45لغة اجلرائد ص  (141)

 .45لغة اجلرائد ص  (142)

 شح: ما بني الضلوع واخلاصرة.. وهو لألعشى. واألسيف: الغاضب. والك230فقه العربية وسر  اللغة ص  (143)
 .13/66. هتذيب اللغة لذلك ُقطِّعت فاخَتضبْت بدمِّها فَيغضبُ  يقول: كأن يَدهُ 

 . 5/141نفح الطيب  (144)

 .45لغة اجلرائد ص  (145)
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، وال حذَف  ى كما توهَّم من الصوابِّ يف شيء، فال تذكرَي فيه للرحَ  هذا االعرتاُض ليسقلت: 
الرجَل املخاَطب، املشبََّه برَحى    "رِّ لساَن الدينِّ أراَد بقوله "دُ للواوِّ أيًضا، والربهاُن على ذلك أن  

ها. والذي يشهُد بصحةِّ ذلك قولُه قبَل هذا  ، ومل يُرِّدِّ الرَحى نفسَ الشؤمِّ والبوارِّ تشبيًها بليًغا
  تضمنْت هجاَء املخاَطب، وهو:البيتِّ من قصيدةٍّ طويلةٍّ 

 مغمَض البصرِّ السعي  جمتهدَ  يدوُر هبا  ّي بغَل طاحونةٍّ  
 والبوارِّ ُدرِّ  فيا رَحى الشؤمِّ   يف أشهرٍّ عشرةٍّ طحنتهم

 مث قاَل بعَد ذلك:
 (146)رِّ رَ ةٍّ من العُ رَّ أنت سوى عُ   ما كنَت ّي مشوُم وال وهللا

على أنه لو  . رِّ" أمرًا لألنثىقوله "دُ  أن يكوَن اخلطاُب للرَحى، امتنَع أن يكونَ وحيُث امتنَع 
اليت هي  -ءِّ ، واليا-اليت هي عنُي الفعل  - أن يكوَن فيه حذُف الواوِّ كاَن أمرًا لألنَثى للزَم 

َ أن يكوَن "ُدرِّ" أمرًا للمخاَطبِّ املذكَّر،  - للمؤنثةِّ املخاطبةِّ أيًضا، وال ّيَء يف األصل ، فتعنيَّ
 .ليس إالَّ 

وهٌم   ، ("رِّ "وفيه إما تذكرُي الرَحى وهي مؤنثة، أو حذُف الواوِّ من قولهِّ )دُ  املعرتض:فقوُل 
 صريح. 

 
 يصُف خياًل:  قوَل ابنِّ هانئ األندلسي ِّ  وعابَ  ( 30) 

 ( 147)باطيًّا عليها منشَّراكأن قَ   رًا نواصًعاهْ خجَّلًة غرًّا وزُ 
لثيابٍّ بيضٍّ   -بكسرِّ القافِّ وضم ِّها  -وهي مجُع قبطيَّة . قال: ابلتذكريِّ يف وصفِّ القباطي ِّ 

 .(148) ان، كانت تُنَسُج يف مصر، وهي منسوبٌة إىل القبطرقاقٍّ من الكتَّ 
، ويراُد بذلك اجلنس، وهو عامٌّ أو ما يف معناُه مما هو مذكَّر  على الساتر،  حُتَمُل القباطيُّ قلت:  

 .  ليقوَم مقاَم اجلمع، فإن القباطيَّ مجع يراُد به اخلاص. وإمنا أردء ابلساترِّ اجلنسَ 

 

 

 . والعرَّة: اخللة القبيحة، واجلَرب...5/141نفح الطيب  (146)

 .3/1146احلماسة املغربية  (147)

 .46 - 45لغة اجلرائد ص  (148)
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املفرَد العموَم املصحح، لتأولهِّ ابجلمع، ويدلُّ على ومن املقرَّرِّ أن )الـ( اجلنسيَة تكسُب مدخوهَلا  
 . (149)ر مْ : أهلَك الناَس الدرهُم البيُض والديناُر احلُ العربِّ فيما حكاُه ألخفشذلك قوُل 

 
 و ْرق 

 ابَن املفضَّلِّ البغداديَّ بقوله:  وخطَّأَ  (31)
 (150) إن احلماَم ملغَرٌم ابلبانِّ   سجُع فوقهايَ ْرُق خطرْت فكاَد الوُ 

 .(151)الرمادُق مجُع ورقاء، وهي احلمامُة لوهُنا لوُن رْ الوُ قال: وإمنا 
، وإمنا دخلتُه اهلاُء على  قِّ يف هذا البيتِّ احلمام، وهو يقُع على الذكرِّ واألنثىقلت: يراُد ابلورْ 

 ال للتأنيث، كما صرَّحوا بذلك يف كتبِّ اللغة. ، أنه واحٌد من جنس
 

 شقائق
 يف قوله:  (152)ارِّ الصفَّ وأخَذ على عبدالصمد  (32)

 (153)ضمَّ صدًغا أسودا مليحٌ خدٌّ   وشقائق شقَّ القلوَب كأنهُ 
 . (154) ُر املعروف لواحدةِّ الشقيق، وهو النـَّوْ قال: فذكََّر الشقائق، وهي مجُع شقيقةٍّ 

، فأيُّ ضرورةٍّ  عيفض قوُل عبدالصمدِّ هو الصحيح، وما ذهَب إليه املعرتُض فعلى قولٍّ قلت: 
فإن الشقائَق  ؟األصح  باعهِّ مع وجودِّ ما هو الصحيُح حتوجنا إىل العملِّ ابلقولِّ الضعيفِّ وات ِّ 

وال واحَد له من لفظه. ر. قاَل يف املصباح: قِّ هي النـَّْوُر املعروُف بشقائقِّ النعمان، وهو الشَّ 
تدلُّ   "قيَل يف مثلِّ ذلك "َفى أنَّ  اعتمَد عليه املعرتض. وال خيوقيل: واحدتُه شقيقة، وهو الذي  

 على ضعفِّ مدخوهلا. 

 

 .1/354العدة يف إعراب العمدة  (149)

 .2/159، معاهد التنصيص 1/460خزانة األدب وغاية األرب  (150)

 .46لغة اجلرائد ص  (151)

 أبو القاسم عبدالصمد بن فضالة الصفار. من شعراء اليتيمة. (152)

 .1/509يتيمة الدهر  (153)

 . والنـَّْور: الزهر.46لغة اجلرائد ص  (154)
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  بتذكريِّ قولهِّ  النعمانِّ معروف، واحدُه ومجعُه سواء. ا. هـ.  : وشقائقُ ويف خمتارِّ الصحاح
 "واحُده".  "معروف"، وقولهِّ 

 ويف القاموس: وشقائُق النعمانِّ معروٌف للواحدِّ واجلمع، فراجعه. 
 

 ضرورة
 [الـم  ]

 قوَل ابنِّ حجََّة احلَموي :  وعابَ  (33)
 (155)يف التلحنيِّ  ا يزيُد الطريُ مَّ ـل  والنبت يضبطها بشكلٍّ معرب 

 . (156) ا( خمصوصٌة ابملاضيمَّ ـأن )ليريُد املعرتُض 
  :هذه ضرورٌة شعريٌة تستلزمقلت: 
 الذي يصلُح دخولُه على املضارع.  ا( على معناها محَل )لـمَّ  -

 املضارعني مباضيني.  أو أتويلَ  -

 أو املضارع الذي يليها فقط. -
 ثالثة. فهذه أوجٌه 
 ، حنَي أو إذ يزيُد الطرُي يف التلحني.والطرُي يضبطها بشكلٍّ معرب  :الوجه  األولفاملعىن على 

يساعُد على صحةِّ ذلك من حيُث املعىن،  إذا كان ما قبَل البيتِّ  هذا    (ا زادَ مَّ ـ ل)  ضبطها  : الثاين
 فال نقوُل به. وإال 

 والطري يضبطها بشكل معرب، ملا زاد الطري يف التلحني، ضبطها بشكل معرب.:  الثالثوعلى  
 الشاعر:بصحتهِّ قوُل يشهُد الثالثِّ والقوُل ابلوجهِّ 

 ( 157)شيًخا أقلعا ا صرتُ َي لـمَّ إّيَّ   إين ألرجو خرزًا أن ينفعا

 

 . ومعرب: واضح مبني.2/365، 1/99خزانة األدب وغاية األرب  (155)

 .46لغة اجلرائد ص  (156)

 لسان العرب مادة )قلع(. وآخر البيت فيه )قَلِّعا(. (157)
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وميكُن أن يقال: هو من قبيلِّ ما ُحذَِّف فيه  هذا البيت: يف الكالمِّ على  (158)قاَل الدماميين
 ، أي: لـم ا صرُت رجوُت ذلك. انتهى. كذا يف شرحِّ الكفايةِّ للبيتوشي. اجلواب 
املضارعِّ ابملاضي يف الشعر، مراعاًة حلكمِّ الضرورة، أو مراعاًة  ال ينكُر أتويَل عرتَض ملاأن وأظنُّ 

 : (159)لقولِّ أبيه
 حكمِّ ما ثيَن ملحقنيِّ يف   واثنتنيِّ اثننيِّ  علونوجي

 ، واملتأخُر على رأي ابنهِّ ال تعذرُه ضرورٌة مطلًقا.مع كونِّ أبيهِّ من املتأخرين
، بل بفسادِّ كل ِّ يرجَع املعرتُض عن هذا الرأي، وإما أن يقوَل بفسادِّ بيتِّ أبيهِّ معىًن فإما أن 

دء جماراَة هذا املعرتضِّ ر . فلو أله من ذلك أبيااًت كثرية وقد أحصينا  بيتٍّ له فيه أقلَّ ضرورة.
، ولكن أعرضنا عن ذلك كلَّ اإلعراض، ولكل ٍّ  فيما جاَء به من االعرتاض، ألتينا مبا ال يسرُّه

 وجهة. 
 

 قط  
 :(160) وأنكَر قوَل النواجي (34)

 (161) تفتخْر قطُّ ابمسها  مصُر قالْت دمشُق ال
 : (162)وقوَل اخلوارزمي

 (163) قطرهابلبحرِّ لُه     وّي من لسُت أرَضى قطُّ 

 

 هـ. 827بدر الدين خمد بن أيب بكر الدماميين، حنوي أديب من مصر، ت  (158)

ــعر. ت   (159) ــاعر من لبنان. له كتب يف اللغة والنحو واألدب، ودواوين شـــــــ ءصـــــــــيف بن عبدهللا اليازجي. أديب شـــــــ
 .2/350هـ. األعالم  1287

 هـ. 859مشس الدين خمد بن حسن النواجي، أديب شاعر من مصر، ت  (160)

 . وفيه: ّي دمشق.2/404الطيب  نفح (161)

 ،ب ألدوسر ا  ،ابقعة الدهرأبو بكر خمد بن العباس اخلوارزمي. وصـــفه الثعاليب أبوصـــاف فخمة، مثل قوله فيه:    (162)
 ،وأّيمهـا ودواوينهـا   عربوحيـاضــــــــــــــر أبخـبار ال ،جيمع بني الفصـــــــــــــــاحـة العجيـبة والبالغـة املفـيدة ... وكـانم النثر والن ظموعلَ 

 .223/ 4هـ. يتيمة الدهر  383... ت ة والنحو والشعرغويدرس كتب الل

 .4/273يتيمة الدهر  (163)
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 .(164) ( إمنا تستعمُل للزمانِّ املاضي فقط)قط  يريُد أن 
 .(165) "توض أَ ثالاثا قط  ويف سننِّ أيب داود " قط " أي: دائًما. كنُت أراُه " الكليات: يفقلت: 

 اص". ، وإمنا سبَقُه إليه احلريري يف "درة الغوَّ وهذا االعرتاُض ليس من عند هذا املعرتض
؛ لتعارضِّ ومن أوهامهم يف هذا قوهُلم: "ال أكل ِّمُه قط . وهو من أفحشِّ اخلطأقاَل احلريري: 

، كما  معانيه، وتناقضِّ الكالمِّ فيه. وذلك أن العرَب تستعمُل لفظَة )قط ( فيما مَضى من الزمان
 . (166) فيما يستقبُل ]منه[" )أبًدا( تستعمُل لفظةَ 

، شارُح )درَّة الغو اص(: "قط ، كما عليه  جي ااخلف  الكبرُي أمحُد شهاُب الدينِّ وإليَك ما قاَلُه العاملُ  
ما   : ، ظرُف زمانٍّ ملا مَضى، مأخوذٌة من الَقط، وهو القطع. فمعىن ما رأيتُه قط  عامُة النحاة

 رأيتُه فيما انقطَع من عمري.
يف  ،ويف كالمِّ الزخمشري ، الناس. وقد ورَد ما خيالفُه يف كالمِّ قالوا: وال يعمُل فيه إال املاضي

دٌ قولهِّ تعاىل: } ُهْم ُمْقَتصِّ نـْ ال يبَقى ألحدٍّ   (168)عند اخلوفِّ   احلادثَ   اإلخالصَ   أن ذلك   (167){َفمِّ
 فأعمَل فيه )ال يبَقى( وهو مضارع. . (169)قطُّ 

والعامُل فيه غرُي ظرفًا:  ( نقلهِّ كثرَة استعمالِّ الزخمشري )قطُّ يف البحر، بعدَ  انوقاَل أبو حيَّ 
 .  (170)لكالمِّ العرب  ماض، وهو خمالفٌ 

 

 .50لغة اجلرائد ص  (164)

حـدثـنا هـارون بن عـبدهللا، ( وـقد جـاء هكـذا: 110. واحلـدـيث عـند أيب داود برقم )737الكلـيات للكفوي ص   (165)
ــقيق بن مجرة، عن  ــرائيل، عن عامر بن شـــ ــلمة قال: رأيت عثمان بن عفان حدثنا حيىي بن آدم، حدثنا إســـ ــقيق بن ســـ شـــ

 .، مث قال: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل هذا، ومسح رأسه ثالاثً  ثالاثً غسل ذراعيه ثالاثً 
 .قال أبو داود: رواه وكيع عن إسرائيل قال: توضأ ثالاث، قط

 .. وما بني املعقوفني منه20 – 19درة الغواص ص  (166)

ُهم مُّقْ إِّ قوله تعاىل: }  (167) نـْ نَي َلُه الد ِّيَن فـََلمَّا جَنَّاُهْم إِّىَل اْلرَب ِّ َفمِّ يَـُهم مَّْوٌج َكالظَُّللِّ َدَعوُا اهََّ خُمْلِّصـِّ ٌد َوَما جَيَْحُد َذا َغشـِّ َتصـِّ
َّيتَِّنا إِّالَّ ُكلُّ َختَّارٍّ َكُفورٍّ   .32{ سورة لقمان: ِبِّ

 اخلوف عندما تتعاىل وتضطرب أمواج البحر. (168)

 .3/503الكشاف  (169)

 .8/423البحر احمليط  (170)
 



44 
 

 ، تشبيًها هلا بـ )قـَْبُل(. وهي مبنيٌَّة على الضم  
 إىل أن أصلها قطط، فُجعلْت حركُة األوىل على الثانية. وذهَب الكسائيُّ 

 وال تستعمُل إال بعَد النفي، سواٌء كان ملفوظًا أو مقدَّرًا.
. واستشهَد له مبا وقَع يف احلديث، كما يف البخاري،  قاَلُه ابُن مالك وقد ترُد يف اإلثبات، كما 

 . (171)ا قط  يف السفر  مع النب   صلى هللا عليه وسلم أكثَر ما كن  قصران الصالَة يف قوله: 
 وأما قوله:   

 (172)؟قط الذئبَ  وا مبذقٍّ هل رأيتَ ؤ جا
من  على كثريٍّ  مالك: وهذا مما خفيَ ابُن  قالَ  ،أخو النفي ألن االستفهامَ  ، فيه فال شاهدَ  

   .النحاة
قلت: أواًل ال  ،بعد النفي أن تستعملَ  ط (ق) فإن قلت: شرطُ  :البخاري للكرماين ويف شرحِّ 

 املالكي:   فقد قالَ  ،ذلك  مُ نسل ِّ 
وله   ، بدونه يف احلديثِّ  على النحاة، وقد جاءَ  ابلنفي مما خفيَ  مسبوقٍّ  غريَ  ( قط  ) استعمالُ 

   .نظائر
 اجملاز.   على سبيلِّ  (أبداً )واثنياً: أهنا مبعىن 

  .من ذلك قط   ا أكثرَ وما كن   :، أيمنفي   مبحذوفٍّ  إنه متعلقٌ  :واثلثاً: يقال
   .املبتدأ خربَ  واجلملةُ  ، ءفية  (ما)أن تكون   وجيوزُ 

  .ا يف ذلك الوقتمنَّ  أكثرَ  ا قطُّ والتقدير: وحنن ما كن   ،كان  على أنه خربُ  منصوبٌ  (أكثرَ )و

 

ــبه إليه هبذا اللفظ، مثل خزانة األدب وغريها.   (171) مل أره يف البخاري هكذا، وإمنا تورده كتاب األدب والنحو وتنســــــــــ
". )صـــحيح البخاري صـــلى بنا النيب صـــلى هللا عليه وســـلم وحنن أكثر ما كنا قط وآمنه مبىن ركعتنيولفظه يف الصـــحيح: "

1656.) 

 ؟جاؤوا مبذق هل رأيت الذئب قط   حىت إذا كاد الظالم خيتلط      (172)
 . 3/110. الكامل يف اللغة  ضرب إىل الغربة  ،وخلط ابملاء  [أخرج زبده كله]أي:    واللنب إذا جهد  .يف لون الذئب  :يقول
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 . (173) هـ. ما بعدها فيما قبلها إذا كانت مبعىن ليس. ا إعمالُ  وجازَ 
وإن كانت غري ءفية، وقد   ،ا قط  ما كنَّ  :يف قوله (ما) لفظةِّ  مراعاةُ  هُ زَ الغرءطي: الذي جوَّ  وقالَ 
   .حسن وهو كالمٌ  ا. هـ.املعاين.  دونَ  ى األلفاظُ تراعَ 

   .موضعه يف غريِّ  حلن، الستعمالهِّ  ،قطُّ  يف القواعد: ما أفعلهُ  هشامٍّ  وقال ابنُ 
 عَ ضِّ ما وُ   يف غريِّ   اللفظِّ   استعمالُ   صحيح، وقصاراهُ   أبنه غريُ   يف شرحهِّ   مجاعةَ   عليه ابنُ   واعرتضَ 

 هـ. . ا .يف إعرابه عجيب، إذ ال خللَ  من اللحنِّ  جمازاً ال حلناً، وجعلهُ  فيكونُ  ،له
 هبذا املعىن.   هُ اخلطأ، وهم كثرياً ما يستعملونَ  مبعىن مطلقِّ  ألن اللحنَ  ؛بشيء وليسَ 

  حاالً   (174)فةوكا  ، بعد نفي املاضي  (قط  ـ )ك  خمصوصٍّ   لفظاً يف خل ٍّ   العربُ   فإن قلت: إذا استعملَ 
  هم يف ذلك جائزةٌ فهل خمالفتُ  ،النهار يف أولِّ  للشمسِّ  كالغزالةِّ   ،أو يف معىن خمصوص ،منكرة

 أم ال؟ 
 أو جمازاً؟   حقيقةً  هل يكونُ  ،اجلواز وعلى تقديرِّ 
 ما وجهه؟  :وعلى الثاين

   .جائز من خالفهم أنه غريُ  من كالمهم وختط ةُ  قلت: الذي يظهرُ 
يف  يف املطلق، إال أنه ال يظهرُ  دِّ املقيَّ  من استعمالِّ  ،مرسل أنه جمازٌ  فالظاهرُ  ، جبوازه فإن قيلَ 

  وإن وقعَ ، اإعراهبُ  تغريُ يوإمنا  ،فإن معناها مل يتغري ،اليت ال تتصرف كالظروفِّ   ،وحنوها (كافة)
 .(175)التقصري يف مكانِّ  مثلهُ 

 
ا   أبدا

 : (176)عبيدهللا امليكايلوأنكَر قوَل  (35)
 (177)جُتَمعِّ يف الوَرى مل أبًدا لغريَِّك   لَك يف احملاسنِّ معجزاٌت مجةٌ 

 

 .7/125أخذه من خزانة األدب للبغدادي  (173)

 يف شرح درة الغواص )وكانت(. (174)

 ، يف نقل طويل، مل أجعل خالهلا أقواًسا ل ال ختتلط ابلقوس األول.100 – 97شرح درة الغواص ص  (175)

 .4/191هـ. األعالم  436أمري، من الكت اب الشعراء، من خراسان. ت  (176)

 وفيه أنه للثعاليب يف املكيايل. 2/90، وفيه أنه لبعضهم، معاهد التنصيص 4/408يتيمة الدهر  (177)
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 . (178)يريُد أن )أبًدا( ال تستعمُل إال يف املستقبل
، ففي كتبِّ اللغة: األبد: الدهر. واألبُد أيًضا الدائم. وقد جعَلُه مبعىن دائًما )أبًدا( هناقلت: 
أو  ظرفًا مطلًقا، فقد قال: أبًدا ظرُف زمانٍّ يقُع للقليلِّ والكثري، ماضًيا كاَن  (179)السمنيُ 

 .(180) مستقباًل، تقول: ما فعلتُه أبًدا. ا. هـ
ُه املعرتضولنا أن نقول: إن )أبًدا( يف  " كما تومهََّ ، وإمنا هو  البيتِّ ليس ظرفًا لقولهِّ "مل جتمعِّ

 يف احملاسنِّ معجزاٌت مجٌَّة أبًدا، يعين كثريٌة  لكَ   : الشاعَر يقول، فكأن  ظرٌف لـ )مجَّة(، مبعىن كثرية
 مل جتمع".  لغريَِّك يف الوَرى". مث قال: على الدوام

   يف صدرِّ البيت، فلو ُضمَّْت )أبًدا( وإمنا يتوهَُّم أن )أبًدا( ظرٌف لقولهِّ "مل جتمع" لتمامِّ الفائدةِّ 
 إىل الصدرِّ ملا ُتوه َِّم ذلك.

 
 حانصال 

 يف قوله:  - من شعراءِّ اليتيمةِّ  -وأخَذ على عبداحملسن الصوري  (36)
 (181)فتصلحُه حىت مىت أنت حاقدُ   للمالِّ منَك طويةٌ  أما انصلحتْ 

 ، من شعراءِّ اليتيمةِّ أيًضا: قال: ومثلُه قوُل عبدالوهاب بن جعفر احلاجب
 (182)غرُي منصلحِّ ففساُد عمرَِّك   أصلْح فساَد العيشِّ جمتهًدا

  قوله "انصلحت" يف البيتِّ األولِّ الستقامةِّ الوزنِّ قلت: ال مانَع من طروءِّ التحريفِّ على 
" اخل. ومع ذلك  أما صلحتْ واملعىن، فيما لو قلنا إن أصَلُه " فيمكُن أن يقال: إن  للمالِّ

  مُ فهَ مطاوُع )أصلح( الرابعي، فقد عدَّ بعُضهم ما هو من هذا القبيلِّ َمقيًسا، كما يُ  )انصلح(
، على قولِّ احلريري يف )درة الغواص(، ويقولون: انضاَف إليه، وانفسَد األمُر من كالمِّ اخلفاجي

 . (183)عليه. فراجعه
 

 .50لغة اجلرائد ص  (178)

 هـ. 756السمني احلليب شهاب الدين أمحد بن يوسف بن عبدالدائم، العامل النحوي املفسر، ت  (179)

 .7/128خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  (180)

 .1/377يتيمة الدهر  (181)

 .1/521يتيمة الدهر  (182)

 .184شرح درة الغواص للخفاجي ص  (183)
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 أزر ة

 الشاعرةِّ يف قوهلا:  (184) ةِّ الغرءطي وأنكَر على نزهونَ  (37)
 ( 185)والغصُن ميرُح يف غالئله  البدُر يطلُع من أزرَّتهِّ  

( إمنا جيمُع على أزرار.    يريُد أن )الز ِّرَّ
الزرَّ على أزرَّة، وهي يف  جبمعها عجيٌب من هذا املعرتضِّ أن أيخَذ على نزهوَن هذه قلت: 

وذلك أهنا  .هذا البيت السبَب يف إنشادهان عرَف ا يُعَلُم وجُه اضطرارها مَ منذلك مضطرَّة. وإ
، فقاَل خياطُب  فدخَل عليهما أبو بكر الكتندي املخزومي األعمى، أيب بكر تقرأ على  كانت

 مي:و املخز 
 مه من تكل ِّ  تبصرُ  لو كنتَ 

 ، فقالت نزهون:، وأطال، فما وجَد شيً افحمفأُ 
 من خالخلهِّ  أخرسَ  لغدوتَ 

 (186)غالئلهِّ    يف    ميرحُ    والغصُن        أزرَّتهِّ    من  يطلعُ   البدرُ 
نزهوُن هذه يف  على أن االرجتاَل قد اضطرَّ كثريًا من رجالِّ الشعراءِّ وشعراءِّ الرجال، أفال تُعَذُر 

 ذلك، وهي من نوعِّ النساء؟
االعرتاضِّ عن مثلِّ ذلك. وإن كان ال بدَّ له من فكان األليُق بصاحبِّ االعرتاضِّ اإلعراَض 

 ، فلينظْر فيه وليقْل ما شاء. اخلنساء على النساء، فقد طُبَِّع ديوانُ 
 

 ارصفَ 
 متيم يف قوله:  على جمريِّ الدين بنِّ  وأخذَ  (38)

 وأعقَب ذاَك الوعَد منَك نفارُ   حبييب وعدت الكأَس منَك بقبلةٍّ 

 

 

 .3/262اإلحاطة يف أخبار غرءطة  .واب، صاحبة فكاهة ودعابةأديبة شاعرة، سريعة اجل (184)

 .3/263اإلحاطة يف أخبار غرءطة  (185)

 املصدر السابق. (186)
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 ( 187)صفارُ لطولِّ االنتظارِّ  عالها    أهنا   غرَي  لوهنا   هذا   كان   وما 
لغٌة عامية؛ ألن العامَة    ذلك غريًبا من مثله؛ ألن مقتضاُه أن يقوَل )ُصفرة(، وأن )الصفاَر(   وعدَّ 

 . (188)السواد، والبياضهي اليت تقول: الصفار، واخلضار، وغرَي ذلك، قياًسا على 
والظاهُر أن ذلك  من أين حتقََّق هذا املعرتُض أن الصفاَر يف قولِّ الشاعرِّ بفتحِّ الصاد؟قلت: 

، وقلَُّة الرتو ِّي، الناشُئ كلٌّ منهما عن غلبةِّ ظن ِّه،  ، واألصُل يف اعتقادهِّ عدُم التأمُّلمنه أمٌر ظين ِّ 
 . متالءِّ مسعهِّ من نطقِّ العامَّةِّ هبذه اللفظةِّ مفتوحَة الصاد، ليس إالَّ نظرًا ال

 الفهمِّ ملا وقَع يف مثلِّ هذا الوهم.َد هي بضم ِّ الصادِّ ال بفتحها. فلو قدَح املعرتُض زءفاللفظُة 
 ا. هـ.  ( 189)  والبَشرة.فاُر صفرٌة تعلو اللونَ قاَل يف اللسان: والصُّ 

 : (190)من الشعراء. قاَل األرَّجاينوقد استعمَل هذه الكلمَة غرُي واحدٍّ 
 (191)وفِّ اجلودِّ منَك ُصفارُ عالُه خل  وما كاَن لوُن التربِّ ذاَك وإمنا 

فاَر بفتحِّ الصادِّ ال بضم ِّها، وال أظنُّ أرادا الصَّ إال أن يُثبَِّت لنا املعرتُض أن هذين الشاعرينِّ 
 . (192)ذلك مما ميكن

 

 .2/87خزانة األدب البن حجة  (187)

 .62لغة اجلرائد ص  (188)

 لسان العرب مادة )صفر(. (189)

 544القاضـي ءصـح الدين أبو بكر أمحد بن خمد األر جاين. شـاعر، يف شـعره حكمة. ويل القضـاء بتسـرت. ت    (190)
 .1/215هـ. األعالم 

 .2/87خزانة األدب البن حجة  (191)

 ، كما يبدو، وهو:62علق عليه يف هامش )لغة اجلرائد( ص  (192)
ــفة بعض املتحذلقني   ــادزعحيث    ،بعد ظهور هذا النقدأعجبتنا هنا فلســ ــم الصــ ــفار بضــ ــاعر إمنا أراد الصــ وهو   ،م أن الشــ

يعين أن اخلمر من طول انتظـارهـا للحبـيب أصــــــــــــــيـبت ـبداء الريقـان، فليـتأمـل املطـالع هـذه الفطـنة اـلدقيقـة يف فهم   ،الريقـان
هيك هبا وء  ،صـــــور أي كأس شـــــهية أعدها هذا الشـــــاعر حلبيبه ودعاه لشـــــرهباتوي  ،بل ليتأمل هذا الذوق اللطيف  ،املعاين
ومن هنا   :مث قال  ،قد روى هذين البيتني البن متيم[  2/192]  (خزانة األدب)ا ممزوجة ابلريقان. على أن صــــاحب  كأســــً 

 الدين ابن الصاحب فقال: رأخذ الشيخ بد
 من بعد حبس الدءن حسره       ّي حـابس الكـأس ال تـزدها

 =  هصفر       االنتظار     أورثه    ا     لطيفً   هلا  ا  مزاجً   واغنم 
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 زايدة الباء 

 [أبن  ]
 على ابن العط ارِّ يف قوله:  وأخذَ ( 39)

 صحيُح التصايب والفؤاُد عليلُ   وقْل لعليلِّ الطرفِّ عين أبنين
بعَد القول، إال إذا كان القوُل مبعىن الرأي واملذهب، ال على )أنَّ(  قبلَ ال تُزاُد  يريُد أن الباءَ 

 . (193)صلِّ معناهأ
ابلباء. وبذلك يكوُن  أيُّ مانعٍّ مينعنا من أتويلِّ )قل( مبعىَن أخرْب أو أنبْئ؟ فكالمها يتعدَّى    قلت:

 املعىَن صحيًحا.
 
 : (194)أسدٍّ الفارقي  قال: ورمبا زادوا الباَء يف غريِّ ذلك، كقولِّ ابنِّ  (40)

 ( 195) نسيُت أبن يف األمساءِّ ريقا  أمساٌء ولكْن وللصهباءِّ 
 ، وال تقول: نسيُت به. مراأل: نسيُت ؛ ألنك تقولوال وجَه لزّيدهتا

 

وزاد على ذـلك   ،وهو املعىن اـلذي فهمـه من هـذه اللفظـة يف بـيت ابن متيم  ،مكـان الصــــــــــــــفـار ابلصــــــــــــــفرة  )؟( ـفإـنه عرب= 
  .ومراده هبا مزجها ابملاء ال صبغها ابلريقان ،الذي ذكره يف صدر البيت الثاين ،وهو املزاج ،صريح بسبب صفرة اخلمرتال

ــفار ابلريقان ليس بصـــحيح ــري الصـ ــَّ   ،على أن تفسـ ــه: الصـ ــان العرب ما نصـ ــريه يف لسـ ــُّ فَ ولكن جاء يف تفسـ ود ار دفَ ر والصـ
 ا.هـ ورمبا قتله. ،اعنه اإلنسان جدًّ  فيصفرُّ  ،وشراسيف األضالع ،يكون يف البطن

  .تفسريه ابلريقانصف اخلمر من يف و  شهى )؟(وهذا أ
ــفرةنوبعد فإن ابن متيم مل ي ــفار مكان الصـ ــتعمال الصـ ــبقه إليه الدَّ ف  ،فرد ابسـ ــاحب  قد سـ  (،حياة احليوان الكربى )مريي صـ

ومنه ما   ،فمنه ما حتضـنه  ،هنا )أي النعامة( تقسـم بيضـها ثالاثً إحيث قال يف الكالم على النعام ما نصـه ابحلرف: ويقال  
 .(311هنالك )انظر اجلزء الثاين من كتاب الدمريي املطبوع يف مصر ص  اإىل آخر م .جيعل )صفاره( غداء

 .52لغة اجلرائد ص  (193)

 .6/112الدر الفريد  (194)

يف األصل )الفاروقي(. والصحيح ما أثبت. ونسبته إىل مدينة ميافارقني. وهو أبو نصر احلسن بن أسد الفارقي.   (195)
 هـ. 487لغوي فصيح. ت  شاعر
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 :(196)ي  قِّ ومثلُه قوُل ابنِّ بَ 
 (197)عليَّ أبن أراَك مفارقيصعٌب   ودَّعُت َمْن أهَوى وقلُت أتسًفا

 .فزاَدها على املبتدأقال: 
  بقوله، يف معلَّقتهِّ املشهورة: وأخَذ أيًضا على عنرتَة العبسي ِّ 

 (198) ضمضمِّ يف احلربِّ دائرٌة على ابيَن   ومل َتُدرْ ولقد خشيُت أبن أموَت 
 . تُزاُد على مفعولِّ خشي، ليس بشيءوقوُل من قاَل إن الباَء قال: 

 ما جاَء من مواضعِّ زّيدهتا قوُل ابنِّ حجََّة احلَموي، رواُه لنفسهِّ يف خزانةِّ األدب: مث قال: وأنكُر  
 (199)أبن تنقَد من دقَّةِّ اخلصرِّ تكاُد   اُء مهضومُة احلشامنعمٌة لفَّ 

 فزادها يف خربِّ )كاد(. 
 . (200) ما قال، مما ال حاجَة لنا بهإىل آخرِّ 

 ، وال أبَس بزّيدةِّ الباءِّ ضرورة.  من الضروراتِّ الشعرية كلُّ ذلك قلت:  
والضرورُة الشعريُة هي ما مل يرْد إال يف الشعر، سواٌء كاَن للشاعرِّ فيه قاَل أبو البقاءِّ يف كلياته: 

 .(201) أم المندوحةٌ 
 يداوَي غريه. ن  أخَذ الطبيُب أب ، حيُث يقول:ك قد زاَد الباَء يف مثلِّ ذل (202) وهذا أبو املعرتضِّ 

، فهو غرُي  "من قاَل إن الباَء تُزاُد على مفعولِّ خشي، ليس بشيء"إن قوَل : وقوُل املعرتض
يُعَمُل به عند املتأخرين،    -صحيًحا كاَن أو ضعيًفا    -مسموعٍّ منه؛ ألن كلَّ قولٍّ قاَلُه املتقدمون  

إال التقدَُّم  ال يرَضى لنفسهِّ كما جرْت عادُة اخللفِّ يف اتباعِّ السلف، فكأنُه وإن كاَن متأخرًا 
 والتفرَُّد ابلرأي، فرحَم هللا القائل:

 

 هـ. 540حيىي بن عبدالرمحن بن بقي القرطيب، من شعراء قرطبة، ت حنو  (196)

 .2/237خريدة القصر  (197)

 .221ديوان عنرتة ص  (198)

 . وفيها: )رقة اخلصر(. واللف اء: الكثرية حلم الفخذين.2/351خزانة األدب  (199)

 .53 - 52لغة اجلرائد ص  (200)

 .576الكليات ص  (201)

 ءصيف عبدهللا اليازجي. (202)
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 (203) رى منه ما ال يَ هُ رأى غري   ومن جهلْت نفسُه قدَرهُ 
أن أحًدا أيخُذ بقولِّ هذا املعرتضِّ ويرتُك قوَل عنرتَة العبسي، وهو الذي يُعترَبُ حجًَّة   وما أظنُّ 

 على من بعدُه يف كل ِّ ما ثبَت له. 
يف شرح الشواهدِّ من كونِّ الباءِّ مبعىن )من(، فقد مسَِّع ذلك عن العرب. وعدَّها  على أنه ال مانَع  

 الكربى للسببية، وروايُة البيتِّ هناك:
 للحربِّ دائرٌة على ابيَن ضمضمِّ   شيُت أبن أموَت ومل تكنْ ولقد خ

 . اهـ. (204)الباءُ للسببية، والتقدير: خشيُت بسببِّ مويت واحلاُل مل يكْن للحربِّ دائرة  قاَل العيين:
 وهللا سبحانُه وتعاىَل أعلم.

 شهرِّ ربيعٍّ الثاين، سنَة سبَع عشرَة وثالمثائةٍّ وألف. وكان متاُم ذلك يف صبيحةِّ اليومِّ العاشرِّ من 
 واحلمُد هلل يف البدءِّ واخلتام 

  

 

 .71للمتنيب. األمثال السائرة من شعر املتنيب ص  (203)

 .3/1160املقاصد النحوية للعيين  (204)
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 (205)ملحق
 

من عبارة، وال يف ذيلِّ هذا الرد ِّ بعد متامِّ الطبعِّ صفحاٌت مل يكْن هلا حظٌّ  قاَل املؤلف: قد بقَي  
، ألزي َِّن به  نصيٌب من كالم، فأعملُت الفكَر من أجلِّ ذلك، يف انتقاءِّ موضوعٍّ يناسُب املقام

نظَم قصيدةٍّ  إىل أن اخرتتُ  ،كانت عاطلًة خالية، فاحرتتُ   ها، فتعوُد حاليًة بعد أنأوجهَ 
 من األلفاظ؛ ألفوَز أبجرِّ املقتدي مبن سلف، وأجنَو من ما اعرتَض عليه املعرتضُ ها  أستعمُل في

 جرأةِّ املعتدي من اخلَلف. 
 ذلك يف قالبِّ احلكمة؛ ليكوَن أفيَد للقارئِّ والسامع. وقد سكبُت 

 يف سلكِّ النظم، فإنُه أحَلى يف الذوق، وأروُق للمسامع.وسبكتُه 
، سي ِّدء وموالء أمريِّ املؤمنني، وخليفةِّ رب ِّ العاملني، السلطانِّ األعظموختلصُت مبدحِّ متبوعنا 

 .، السلطانِّ الغازي عبداحلميدِّ خان، أطاَل هللا لنا عمره، وأعزَّ نصره. آمنيابنِّ السلطان
 فقلت:

 واحلقيقهْ         اجملاَز          وأنزَل   هْ اخلليق      برأَ     ملوىًل     محًدا 
 (206)الوديقهْ       حامَي    يوًما     وكانَ   احلديقهْ      عُ ّين    يومٌ    مرَّ   ما 

 اجلوامعِّ    ابلكلمِّ       جاَءء   َمن   الشافعِّ      للنيب ِّ    الصالُة   مث 
 ّينعِّ  غصنٍّ  زهُر   روًضا  زاَن  أو   طالعِّ  بدرٍّ   نوُر    لياًل  ابَن  ما 

 ضياءُ        لنا       همْ ف    هبديهم   أضاؤوا والصحبِّ اأُلىَل واآللِّ 
 ضوضاءُ     املال   بني    مسَِّعْت  أو   مساءُ      وأرعدْت     ما  أبرقتْ 

كمْ  أن  هذهِّ    فاعلْم  وبعُد   القلمْ  هبا  جَرى  القصدِّ  سَسبِّ   حِّ
 أملَ ْ أمٌر     مثلِّها     عن  أذهَلين   فكمْ  مثلي   َتذهَلها  أن    كَ إّيَّ 

 منطْ  أهبَى  على   لكْن   فُصغُتها   انفرطْ  ها قد عقدِّ  نظاُم  كان 
 فقطْ      هلل    والعصمُة      شأيَن   فيها فالغلطْ فإْن أكْن أخطأُت 

 

هذا نظم ملا ســـــــــبق بيانه يف الكتاب، من جواز اســـــــــتعمال كلمات رفضـــــــــها اليازجي، ولذلك مل أبني  غامضـــــــــها   (205)
 وغريبها، إال إذا كانت جديدة.

 سبق بيانه أبنه احلرُّ الشديد. (206)
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 األَذى   وكظََّك   اجلهُل   أكربَك   إذا  ابلعلمِّ  مغروُر   ّي   عليَك 
 استحوذا عليه  جهلٍّ  من  ابلعلمِّ   أُنقِّذا  قد    جاهلٍّ    كْم   فإنه 

م       فكْن    لنا   مقتَدى   السالفوَن    العلماُء   مستشهِّدا  بقوهلِّ
 الصوابِّ واهلَدى    ضللَت عن هنجِّ    َدىسُ  قوهَلم    أعدَّ   ملن  وقْل 

 (207)هي اخليُم الوخيمْ  فالدعَوى دعواَك    علُمَك اجلسيْم  َك أن يُهيَج إّيَّ 
 (208){َوفـَْوَق ُكلِّ  ذِّي عِّْلمٍّ َعلِّيمٌ } لنا:     القديْ قاَل  يف  كتابهِّ     فاهلل 

 رًا   على   وجهِّ  الثَرى قدْ   لنفسهِّ   الرجُل  املهاُب َمن  ليَس يَرى
 (209) يقد ِّْمَك  الوَرى  شهًما   فإن تكْن    إىل ورا الُعالإذا رمَت   فارجعْ 

 رفا فناَل  الشَّ     حد ِّهِّ   دونِّ       من         األءمِّ  وقفا    بني   كم  فاضلٍّ  
 (210)حاَكى  هبا  الدرَّ  وأزَرى  الشنفا   َمن  َوصفا   إذا حَكى أوصاَفهُ 

 (211) أخََّرهْ دعواُه     ما    من    قدََّم       استأسَرهْ     هُ صَلفُ  وكم   فىًت  
نَسانُ  قُتِّلَ }   فـ          ما   أنكَرهُ لَ العُ    فضَل   كبارِّ    (212){َأْكَفَرهُ  َما اإْلِّ

 املاَل   َمن    ءاَل  بني   ءَلُه  قد         هذا   وال   خيفاَك   أن  املاال
 واآلماالاملراَم           به     بلْغ تَ        فْلَيُك  ما   تكسبُه     حالال
 أفر ْ عنِّ  احلرامِّ  ال     أجلهِّ    من        وإْن تقْل عيشَي عيٌش منكدرْ 

    يُغنَِّك    اإللُه     املقتدِّرْ عليهِّ     قلُت كَفى الرزُق الكفاُف فاصطربْ 
 إنَّ   األيبَّ    أينُف       احلراما       ما زاَد  عنَك  فهو    لليتاَمى

 احلِّماما وفيهِّ   سمٌّ    َيشَربِّ             أن  أيكَل  الطعاما ومن  يُرِّْد 
 لنا   حدوًدا   عدَّها  َمن    عدَّا  هللاُ  جلَّ   شأنُه   قد    حدَّا

 

 اخليم الوخيم: الغشيان الثقيل. (207)

 .76سورة يوسف:  (208)

 الورى: اخللق من البشر. وورد يف األصل )العلى(. (209)

 من شنف، إذا أبغض. (210)

 الصلف: التكرب. (211)

 .17سورة عبس:  (212)
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ا  فمن  تعافاها    فقد   تعدَّى  فلَيُك     للحسانِّ      مستعدَّ
 الباري  خلََّدُه   بطَن    اجلحيمِّ          ارِّ اجلبَّ  عَصى   أوامَر   ومن  
 الدارِّ    بتلكَ   زُلَفى  من  لكَ ما   دارِّ    املطيُع    أيها      وأنتَ 
 (213)بْ ولألخَرى خرَ  من عمََّر الدنيا    واحلَربْ   ينادي ابلثبورِّ سوَف 
 أو جَربْ     جذامٍّ  من  تفرُّ  كما   للنارِّ حصبْ  فهو  منه  ففرَّ 

 ماال منُه    تطلَب    أن   خشيَة   ماالصديٌق   موثوقًا  يُك  ال 
 ال ما   فرُييكَ     النتاجِّ     قصَد   اآلماال     بهِّ     تلق ُِّح   أنَت 

َتهْ     يوًما   عنهُ   تفر ِّْج   وال   فاخفْر ذمََّتهْ   الذمَّةَ  من خفرَ   ُغمَّ
 خدمَتهْ    ترَضى    أنَك    وأرهِّ   فارَع حرمَتهْ    للود ِّ  يـَُعْد   وإنْ 
 َرفِّ الشدَّةِّ فافعْل تـُعْ  يف يـَْعرِّْفَك   َتعرَّفِّ    الرخا   يف  اإللهِّ  إىل 

 ُكفِّي      رب ِّهِّ    مقامَ   خَيَفْ   فمن  ومنُه يف اإلعالنِّ والسر ِّ َخفِّ 
 فيها  ُتَذْب  صبابًة  منه  احلشا  قِّ اهلَوى فمن مَشىرْ ال متشِّ يف طُ 

 وقَت العِّشا فقَضى  عليه واشٍّ   أحبَّ صبًحا فوَشى جٍّ فكم ش
 (214)املثاين       واحدةَ       جسُدُه   يعاين حَكى مبا  فٍّ لِّ كَ   كم 

 (215)مكحوالنِّ     اخلازي ِّ    ابإلمثدِّ   عينانِّ     خبوبهِّ  من   أضناُه  
     َدمْ     أراقَ   فكم    دِّما  خمضًَّبا        قدمْ  (216)احلبُّ كم يف هنجهِّ أُرى

 (217)وكم وكم  وكم  وكم  من أجلهِّ   سي ِّزِّ العَدمْ   ثَوى حيٌّ  وكم 
ها طب  فُّ فكَ         فَّ عن الدنيا فب سْت هذي  كُ   هاذي   بكل ٍّ    شِّ

 (218)اآلذي أنُه يف الذوقِّ  مثُل  مْع   يـَُرى كاملاذي اآلذي  نعيُمها
 

 احلَرب: الويل واهلالك. (213)

 الكلِّف: احملب. (214)

 سبق التنبيه إىل تصحيف كلمة )اخلازي(، وأن الصحيح هو )احلاري( نسبة إىل احلرية. (215)

 هكذا ضبطت الكلمة، بضم اهلمزة، ولو جاءت ابلفتح لكانت أوضح . (216)

 ثوى: استقر. (217)

 املاذي: العسل اخلالص. (218)
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 أبدا      العاملني    بني     يدوُر   رَحى البوارِّ والرَدى  خداعها
 ذي اجلدا  عبدِّاحلميدِّ  سلطانِّنا          عِّدا ُدْر على فيا رَحى البوارِّ 

 (219) الوَرى  كلَّ   كسا   العدلِّ  سلَّةِّ    ْلٌك هتاُب أبَسُه ُأْسُد الشََّرىم
رانُ     إنْ    هبا القباطي ِّ    على        نفخرا   أن  لنا  قَّ حُ    ّي حلةً    ش ِّ

 ناَن الفلكِّ به األرُض عَ   ابهتْ         امللِّكِّ  هذا  أّيمِّ  الـُملُك يف 
 (220)مَلكِّ  مبا دعا ما يف السما من   فُحكي    ببقاهُ   غىنَّ  ُق رْ والوُ 

 (221) السماءِّ  يف     رِّ ااألقد  شقائُق   َلى األعداءِّ يف طُ باُه ظُ  مْلٌك 
 كاألصداءِّ       اُل خي   شقائٌق         الدماءِّ   من  صفحاهتا   يف 

 املعارفا     وعمَّمَ    ُجودهِّ   من   وارفا  ظالًّ  مدَّ على الوجودِّ 
 (222)طارفاالغُ   جنوَدُه   يَرى      لـمَّا  الليُث يف اهليجاءِّ يغدو خائفا

 هللاِّ     بعَد     العلياءِّ   حضرتِّهِّ       جاهِّ  بغريِّ   قطُّ  تفتخْر  ال 
 الباهي  العظيمُ  اجلاُه     فجاههُ   هِّ ااألوَّ  الرسلِّ   خريِّ  وبعَد 
 ومقتَدى  موئاًل     سواهُ   قطُّ   أحدافلسُت أرَضى  أم ا أء

 ما بدا امللوكِّ  بني   غريهِّ  من   جمٌّ أبدا  املعروُف  معروفُه 
 قد رجحْ  برأيٍّ   الكوَن  وعمََّر   قد غمَر الناَس أبنواعِّ املَِّنحْ 
 ابلـمَِّدحْ   الشعراُء   فيه   ففاَه   أصلَح شأَن كل ِّ حالٍّ فانصلحْ 

 مستمرَّهْ    دُّ شَ تُ  الُعَرى   هبا   هْ كاألزرَّ     هللاِّ    ديَن    آزَر 
 احملَكمِّ من مضرَّهْ  كمهِّ حُ  يف   أن تُلفَي قدَر ذرَّهْ  هيهاَت 

 إعصارُ   زفريها    من  ُيسَمُع   فشبَّْت ءرُ اَء كم هاَج هيج
 صفارُ   العِّدا   أبوُجهِّ   الَح   امحرارُ  من شرارها  إن الَح 

 

 أُسد الشرى: أشد اء شجعان. (219)

  الُوْرق: احلمام. (220)

 الظُّبا مجع ظَُبة، وهي حدُّ السيف. والطَُّلى مجُع طُلوة، وهي صفحة العنق. (221)

 الغطارف مجع غطريف، وهو السيد الشريف. (222)
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 (223)قـُنَّهْ   العالءِّ  من  ا مسََ  َمْلكٌ   أبنَّهْ    جيهلُه   ملن     فقلْ 
نَّهْ  إنَسُه     الوجودَ   رَعى   من السما لكنَّْه   ٌك ملَ   بل  ( 224)وجِّ

 قدرهِّ السَّين ِّ السامي بوصفِّ    صعٌب أبن أحيَط يف كالمي
 البدءِّ واخلتامِّ   مسكُ  ما فاَح   منصورًا على الدوامِّ  ال زالَ 

 تنبيه: 
هذه األلفاَظ اليت اعرتَض عليها املعرتض، ليكوَن العوامُّ ومن هو يف يف منظوميت   استعملتُ إمنا  

 من أن كلَّ ما تكلموا به صحيح، وإال فاخلواصُّ على اختالفِّ طبقاهتم ال  درجتهم على يقنيٍّ 
ر. يداخُلهم شكٌّ وال يتخلَُّل   عقائَدهم ريٌب يف صحةِّ كالمِّ السلف، من متقد ِّمٍّ ومتأخ ِّ

  بعده. العصمُة هلل وحَدُه وألنبيائهِّ و 
 واحلمُد هلل رب ِّ العاملني، وصلَّى هللا على سي ِّدِّ املرَسلني، وآلهِّ وصحبهِّ أمجعني. 

 
  

 

 .اجلبل املنفرد املرتفع يف السماء :الُقنَّة (223)

 واتب عليه. الناظم مبالغة غري خمودة. عفا هللا عن (224)
 



57 
 

 املراجع 
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 هـ. 1411بريوت: دار الفكر املعاصر،  -حتقيق خمد رضوان الداية. 
  - تب األصبهاين؛ حتقيق آذراتش آذرتوش.عماد الدين الكا /خريدة القصر وجريدة العصر
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