
٣٦٧  

  مراجعـة في كتاب

  ))�َور الكَمائم وسجع احلَمائم((

  و�صوص خمطوطة أُخرى
ّالبن مغاور الشاطبي األندلسي َّ ُ  

  ايةّمحمد رضوان الد. د  
))حياته وآثاره: ابن مغاور الشاطيب((كتاب 

ّ، جيمع بني مقدمة مطولة فيها )١( ّ
ِترمجة وافية البن مغاور، ودراسة ألدبه ق للنصوص الباقية من ّنثره خاصة، وحتقي: َ

َنـور الكمائم وسجع احلمائم((ّآثاره اليت ضمتها خمطوطة  َ ُ ونصوص أخرى ))َْ
ُاستخرجها املؤلف، احملقق الدكتور حممد بن شريفة من مصادر أخرى خمطوطة ِّ ّ َ.  

َدراسة يف حياة ابن مغاور وأدبه، : ُومن هنا ميكن أن يكون تفصيل العنوان ِ ُ
ّائم وسجع احلمائم، مع ماعثر عليه احملقق من سائر نور الكم: وحتقيق كتابه َ

  .ّرسائله ومقطعات شعره
ُِوابن مغاور َ ُ

، وهي ثالث املدن)٣(ِ، من مدينة شاطبة)٢(
ُ

ّ العلمية بشرقي )*( ّ
                                                            

 كما ورد على غالف ))دراسة وحتقيق حممد بن شريفة: حياته وآثاره: ّابن مغاور الشاطيب(( )١ (
ّالكتاب، طبع يف مطبعة النجاح اجلديدة بالدار البيضاء يف املغرب  ّ   . دون دار نشر- ُ

ّ استوىف املؤلف احملقق مصادر ترمجة ابن مغاور )٢ ( ّملة البن األبار التك: وفيها). ١٦:ص(ِّ
ّ، واملعجم يف شيوخ الصديف البن األبار ٥٧٨): ط جمريط( ّوصلة الصلة ) ٢٤٥ - ٢٤٣(ّ

 واملغرب البن سعيد ٢٠٠ - ١٩٩البن الزبري 
ُ

، وزاد املسافر لصفوان ٣٨٦ - ٣٨٥: ٢
  .١٥١ - ١٥٠: ٢١ وسري أعالم النبالء ٤٠- ٣٧

ُ عرف عدد من الكتب اجلغرافية والتارخيية مبد)٣ ( ُ ، ٣٣٧: ّينة شاطبة مثل الروض املعطارََّ
  .٣٠٩: ٣ُومعجم البلدان 

لة / ]ثالثة املدن: ُالوجه أن يقال[) *(   .ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٨  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

َاألندلس بعد مدينيت بلنسية ومرسية ِ ّوقد علت مكانتها العلمية منذ القرن . ُْ ْ ََ
ّلماء واألدباء الذين هجروا قرطبة أيام ًاخلامس، حني كانت مالذا لعدد من الع

طوق : (ََّالفتنة، وفيهم أبو حممد بن حزم؛ ويف شاطبة ألف ابن حزم رسالته الشهرية
ّاحلمامة يف األلفة واألالف ُ ِّ، وفيهم أبو عمر بن عبد الرب الكاتب واملؤلف )ُ ّ

  .املشهور وغريمها
ُّوصاحب الرسائل اليت يضمها كتاب ُ َ لشاطيب هو أبو بكر ُابن مغاور ا: َّ

عبد الرمحن بن حممد بن مغاور الشاطيب، وهو أشهر واحد من جمموعة آل 
ّوقد نبغت يف العلوم اإلسالمية والعربية، وكانت ذات شأن يف تلك . مغاور

ّوالده حممد، الذي كان أحد أساتذته؛ وجده مغاور بن حكم ابن : املدة؛ وفيهم
ّمغاور، ويف ترمجته أنه أدب بالقرآن َّ، وأقرأ بالسبع، وذكر يف مسجده املنسوب ّ ّ

ُْبناؤه إىل واصل، وحدث عنه مجاعة فيهم ابـنه، ومات عن أكثر من سبعني  ُ ّ
  .)٤(سنة

ُأسرة عربية، فهو من بين سليم) ∗(وأبو بكر بن مغاور ينتمي يف ُ :
ُ إىل شاطبة؛ فـنسبوا ))َحكم((ِّكانوا يقطنون غريب األندلس، مث انتقل جدهم  ِ َُ

  .ذلك إليهابعد 
 من ٍوطبقة )∗*(وتتلمذ على أبيهيف شاطبة، ه ٥٠٢ُولد أبو بكر سنة 

ّعلماء زمانه حىت صار أهال للتصدي للعمل، فمارس أعماال متعددة من ًّ كتابة : ً
َّالشروط والوثائق والتدريس والفتوى؛ واشتهر كاتبا بارعا من كتاب الدواوين ّ ً  ويف .ً

اجته إىل الكتابة الديوانية اليت ((: دكتور بنشريفة أنهّترمجة ابن مغاور اليت سطرها ال
                                                            

  .١٢: ))ابن مغاور((وقد سرد ابن شريفة مصادر ترمجته يف . ٥٠٩ كانت وفاته سنة )٤ (
لة/ ]ينتمي إىل أسرة: ُالوجه أن يقال [ (∗)   .ا

َوتـلم: ُالوجه أن يقال [ (**) لة/ ]هَذ ألبيَْ   .ا



  
٣٦٩  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

ُخلق هلا ومل خيلق لغريها ّوأورد له قطعة من الشعر يعتد فيها برباعته يف الكتابة . ))ُِ
  :منها قوله

ُمث أثين ويف العنان مجاح
ِ ِ َ ٍأحرز الشأو يف نظام ونـثر  ّ َِْ ٍ َ ّ ُ ْ ُ 

ُوجبد كما تـهز الصفاح ّ ّ َ ُ ٍّ ٌتأود غصنٍفبهزل كما   ِِ ْ ُ َ َّ 
َوحظي ابن مغاور من ممارسته الكتابة الديوانية بالشهرة واملكانة وطيب 

ِ َ
ّالعيش، واكتوى أيضا بنارها يف األحداث املتسارعة املتقلبة يف املدة اليت فصلت  ّ ً
ّبني املرابطني واملوحدين، واليت توثب فيها عدد من املتغلبني على شاطبة وغريها  ٌ َّ ِّ

ٍفتعرض للسجن، وتنقل بني عدد من بلدان تلك املنطقة : ندلسمن شرقي األ ّ َ ِ َّ ّ
ّكاتبا لعدد من أصحاب الشأن املتنفذين واملتوثبني َُ ّ ً.  

ّحمقق الكتاب هو األستاذ الدكتور حممد بن شريفة األستاذ اجلامعي يف 
ّاملغرب وعضو األكادميية امللكية، وأحد الباحثني يف األدب األندلسي واملغريب،  ّ

ّأحد احملققني املدققني للمخطوطاتو ّ
ّالعربية، وله من اإلصدارات مايشهد له ) ∗(

  .باملكانة واإلتقان
ْجيمع بني هذين امللمحني) ابن مغاور الشاطيب(وكتابه  َ َ َْ

ّالدراسة املتأنية :  ّ
ْشخصه، وأدبه، وعصره، ومن حوله من جهة، والتحقيق : هلذا األديب األندلسي َ

  .ُديب الباقي البن مغاور من جهة أخرىّالعايل للنتاج األ
ًوقد عرفت الدكتور بن شريفة عن كثب، فقد كنا معا حتت إشراف أ ُّ ُ . د. ََْ

ّعبد العزيز األهواين رمحه اهللا وأجزل ثوابه من عامل باحث، وحمقق مدقق،  ّ ٍ ٍ َ ْ
ّوخمتص باألندلسيات واملغربيات مل يكن له نظري؛ إىل ثقافة عربية وأجنبية، ّ ّ 

ِساع أفق، وأستاذية متميزة، يف أناة العامل، ورحابة صدره، وجوده مبا يعرف ّوات ُ
ِ

ّ ّ
َوحدبه على من يـرعى َْ ْ َ َْ.  

                                                            
لة/]يف املخطوطات: ُالوجه أن يقال [ (∗)    . ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٠  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
ا     د))ّالبن مغاور الشاطيب((و َّ أمهية مزدوجة، فإن الدراسة اليت صدر  َ ّ ِ ُ ّ .

ّيف األندلس إضافات مهمة، ُبنشريفة الكتاب تضيف إىل تاريخ األدب العريب 
ّوتضيء جانبا جديدا من النثر الفين يف األندلس ً ُّفهو حلقة من حلقات الكتاب . ً

ُويسبق لسان ِبابن أبي الخصال الغافقي األندلسي الكبار يف األندلس يلحق 
  .ُّالدين بن اخلطيب أشهر كتاب عصر غرناطة األندلسي
 الكرمي، وقرأته يف حينه، َّوكان هذا الكتاب قد وصل إيل من الصديق

َوسجلت على النسخة مالحظات تعودت إضافتها إىل الكتب اليت أقرؤها،  ُ ّ ّ
ٍوأخص هنا كتب الرتاث احملققة بني فائدة أستفيدها، وحملة أنتبه إليها، وبني فكرة  ُ ٍ ٍ ّ َ ّ
ّختطر يل، أو جواب عن تساؤل وضعه احملقق عند كلمة أو عبارة أو إشارة مناسبة  ُ

ُأن تضاف، أو إملاعة ميكن أن تفيدّتستحق  ٍُ َ.  
ُووضعت الكتاب يف موضعه من مكتبيت حىت احتجت إليه لنقل قطعة 
َنظمها ابن مغاور على عادة كثري من شعراء األندلس، وأعدها لتكتب على شاهد  ُ ّ َ

ّفأعدت قراءة مقدمة الكتاب، ولفت نظري عبارات أثارت يف . )٥(قربه بعد وفاته ْ َ َ ِّ ُ
ٍقفت عند قوله، وهو يتحدث عن أفراد من أسرة آل مغاور بشاطبةًشجونا وو ّ :

موع القيم الذي أعتز و(( ّكان آخرهم وفاة أبو بكر بن مغاور صاحب هذا ا ّ ً
ّلقد صرح صديقي ابن شريفة يف تلك العبارة مبا يف نفسي، . ))بإخراجه إىل الناس

                                                            
َ أعددت يف هذا املوضوع رسالة مسيتـها)٥ ( ُّْ ً ُ مجعت فيها مااستطعت ))شواهد الشواهد((: ُ ُ

ُالتقاطه مما نظمه الشعراء، ممن وصلت إيل أشعارهم، لتكتب على شواهد قبورهم،  َّ ّ ّ
  .ّوقدمت هلا بدراسة مناسبة



  
٣٧١  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

ّومل أفسح لقلمي التعبري عنه ْ ِ ُفقد حققت رسائل ا: ُ ْ ، )٦(ِبن أيب اخلصال، وشرحتهّ
وكان كثري من . ُ من املخطوط إىل املطبوع-  وهي فريدة - وأخرجت نسخته 

ا عصيا على القراءة  ِصفحا ْ فصربت هلا زمانا وأخرجتها -  إىل آفات أخرى - َ َ ً ُ
ذا العمل الذي : وأقول مع أخي وصديقي. حبمد اهللا إن النفس لتشعر باالعتزاز 

ُندلسية ومغربية أخرى أخرجتها حمققة مشروحةُيضاف إىل كتب أ َّ ُ ّ.  
َابن مغاور الشاطيب((يف كتاب  ّ مادة غنية للباحثني يف تاريخ األدب العريب ))ُ ّ

ّعامة، ويف تاريخ األدب العريب يف األندلس، فإنه كتاب يقدم جمموعة من الرسائل  ٌ ّ
د والوثائق، والرسائل وجمموعة من العقو) ّالشخصية(الديوانية، والرسائل اإلخوانية 

  .ّالسياسية؛ إىل قطع خمتلفة من الشعر يف أغراض شىت للكاتب الشاعر ابن مغاور
ا تقدم  ّودراسة حمتويات الرسائل ومضمونا  - ّ إىل اجلوانب األدبية الفنية- ّ

ّفائدة سياسية، واجتماعية، وتارخيية، وتلقي أضواء على طبيعة احلياة السياسية  ّ ّ ّ
كانت األندلس تعاين منها يف املدة الفاصلة بني عهدي املرابطني القلقة، اليت 

ّواملوحدين، وتعاين منها من جراء توثب  ّ بعض املغامرين املتوثبني على ) خروج(ّ
ِّالسلطة يف مناطق كثرية من شرقي األندلس، حيث كان ابن مغاور شخصية 

ِمنظورا إليها ملعاجلة أمور التـرسل، والكتابة، واإلس ُّ ََّ ُ   .َّهام يف التسيري والتدبريً
ا، واملالحظات اليت سجلتها  ّوها أنا ذا أقدم بعض القراءات اليت قرأ ّ

ُوالتكملة اليت وضعتها ّ:  
ّجريا على عاديت يف التعليق على ما أقرأ مما أقتين من كتاب -  ّ ً َْ.  
ذا األثر األديب األندلسي، الذي أجد نفسي معنيا به  -  ًوعناية إضافية 
 حنو -  إىل اليوم -  من الوجوه، وقد عشت يف رحاب الرتاث األندلسيٍعلى وجه

                                                            
ِرسائل ابن أيب اخلصال الكاتب الفقيه أيب عبد اهللا بن أيب اخلصال (( صدر بعنوان )٦ ( ِ

  .١٩٨٨ -  ١٤٠٨بتحقيقي، نشرته دار الفكر بدمشق   ))الغافقي األندلسي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٢  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

 .ّنصف قرن من الزمان
ًوهذا الذي أسجله تعليقا على الكتاب ّ َ قراءات واجتهادات ومالحظات : ُ

ّبن شريفة الذي اتبعه يف حتقيق نصوص ابن مغاور . ومطالعات موازية ملنهج د
  .املخطوطة

ِّوشيء آخر، هو أن احملقق الفا َضل ترك عددا من احلواشي خالية، وأثبت ّ ً ً َ
ًهلا عددا  ُارتقابا مللئها مبا يناسب، مث طبع الكتاب، وتلك األرقام خالية ) ًرقما(َ ً
ُواجتهدت يف ملء تلك الفراغات مبا يناسب أو يقارب. على حاهلا ُ ُ.  

ُوهذا الذي صنعه يف عدد قليل من احلواشي قد رأيت مثله عند أستاذنا  َ
تاريخ األدب العريب، فقد ترك :  يف كتابه-  رمحه اهللا تعاىل - ّعمر فروخ الدكتور 

ّبعض احلواشي خالية بعد أن استشكل بعض األمور أو أراد أن يعلق عليها مبا يراه  َ َ ً
ُمناسبا مث أعجله العمل دون ذلك َ ً.  

...  ...  ...  ...  ...  ...  
ا للكتاب مبا معه ُوإين ألهدي هذه القراءة اليت قرأ ُ ا من مالحظات ّ

ًوإضافات إىل الباحث احملقق واألخ الصديق حممد بن شريفة، اعرتافا بفضله فيما  ّ
ّيؤلف وما حيقق، وتقديرا جلهوده، وتنويها بعمله الكبري وإجنازه الضخم بإخراجه  ً ً ّ ّ

ذه املناسبة. ّاآلثار الباقية للكاتب األندلسي ابن مغاور الشاطيب ّإنين : وأقول 
ٍتابا أندلسيا شعرت بأنين أصل نفسي بقريب من األقارب، أو كلما قرأت ك ُ

ِ ً
ُصديق عزيز من األصدقاء؛ وأجد لنفسي واشجة معه وإن بـعد الزمان واختلف  َ ُُ َ ْ ً

  .املكان
ّويف هذه الرسائل واألشعار ما يستفاد منه يف قراءة شخصية ابن مغاور،  ُ ُ

ّته الذاتية بفوائد ّتوضح من سري: ومعرفة تفصيالت عن بعض جمريات حياته
ّقاصدة، وأخرى عارضة ال تقل أمهية؛ كأشعاره اليت نظمها بعد بلوغه الثمانني،  ُ



  
٣٧٣  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

  ً:فقد قال مثال
ّوكتبت وقد أصابتين علة الثمانني(( ُ

)٧(:  
ِلست أشكو غري الذنوب الثقال ِ ّ ُ ْ َ  قل ملن سال عن شكايت وحايل   ُ

ُووصيت أن تكتب ) لتاليةيعين ا(ُكتبت هذه األبيات : ُ وقال ابن مغاور-  ُ ّ
  :)٨(ُّعلى قربي بعد وفايت، ونصها

ِاستمع فيه قول عظمي الرميم َّ َ ًأيها الواقف اعتبارا بقربي   ْ ُ ّ 
ُمن ذنوب كلومها بأدميي ّجهزوين إىل الضريح وخافوا   ٍ ّ َ 
ِحسن الظن بالرؤوف الرحيم ّ ّ ُ َ ّقلت ال جتزعوا علي فإين   َ َّ ُ 

ُغلق الرهن عند ّ َ ِ موىل كرميَِ ًودعوين مبا اكتسبت رهينا   ً ُ 
ِزل العبد عند موىل كرمين هو زادي إىل امل   ُ

َ
 :عاد فقولوا

.. ... ... ... ... ... ... ...     
ّبنشريفة تراث ابن مغاور الباقي حتقيقا عاليا، قل أهله من احملققني . َّحقق د ُ ْ ّ ً ً

ملقتطفات، وتفسري املبهم، وإيضاح ّيف هذا الزمن؛ من قراءة النصوص، وتكميل ا
ُ

ُّاإلشارات، وفك الرموز، وبيان االقتباس والتضمني، والتعليق املناسب، والتوضيح  ّ
  ...التارخيي، واإلملاع إىل األماكن واملواضع

َوقد اجتـهد  َ ّ يف قراءة ما غمض من خط - ّ اجتهاد املدقق ذي اخلربة - َْ
ْكلمات على مقتضى السياق، وحدس ٍاملخطوطة، واستدراك مافات من كلمة أو  َ ُّ

ٍ

ّاملعىن، فتثبت عند التمكن، وشكك عند التوهم، وترك األمر للقارئ ّ ّ َ ّ.  

                                                            
  .٢٢٨: ّ ابن مغاور الشاطيب)٧ (

  .ّ لنا كالم على هذا البيت، وقطعته يف صفحات هذه الدراسة-   
  .٢٢٧:  ابن مغاور الشاطيب)٨ (



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٤  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ُوأفاد الباحث املحقق من خربته الطويلة يف أسلوب ابن مغاور ومعايشته له،  ّ ُ ّ َ ُ ُ َ
  .َّومن ثقافته الواسعة يف رسائل الكتاب األندلسيني السابقني البن مغاور واملعاصرين

وزعت املالحظات واإلضافات على النحو اآليت
ُ ُ ّ:  

ّوضع احلواشي املقرتحة، يف املواضع اليت تركها احملقق فارغة، على  - ١
  .ّمنهج احملقق وأسلوبه

 .ََاملالحظات واإلشارات املتعلقة باحلديث واألثر واخلرب - ٢
 .ّاملالحظات املتعلقة بقراءة النص وتوجيهه - ٣
 .ّاملالحظات واإلشارات الشعرية - ٤
 .اإلشارات واالقتباسات من األمثال - ٥
ُّاملالحظات اللغوية، واملتعلقة بالشروح والتعليقات - ٦ ّ. 

ًويصعب أحيانا الفصل بني جانب وآخر يف بعض املواضع؛ فهذا التقسيم  ُ
  .على الغالب

  ِّالحواشي المقترحة في المواضع التي تركها المحقق فارغة: ًأوال
ًوترك احملقق رقما ) ٢ س١٣٢ص(ُأورد ابن مغاور اسم جزيرة شقر ) ١ ّ

ْشقر(عند  َ؛ وكأنه أراد التعريف باملدينة، وسها عن ذلك، فهي مشهورة، وهلا )٩()ُ ّ َ َّ
ّذكر يف املعاجم اجلغرافية، وهي بلدة ابن خفاجة ُْ.  

  .٤٩ورقم احلاشية الفارغة 
وقد ذكر ابن مغاور . فارغة) ٨٣( ترك احلاشية ١٥٠ويف الصفحة ) ٢

                                                            
ُيلفظ خاء فهي ) j(وحرف ) jucar(وهي باإلسبانية ) ُجزيرة شقر(و ) شقر(ُ تعرف بـ )٩ (

م خوكار  ْشقر= بلسا ُ.   
ْجزيرة شقر( يف ٣٤٩: ُ ينظر الروض املعطار-  بضم الشني على الصواب ويف معجم ) ُ

  .بفتح الشني) ٣٥٤: ٣(البلدان 



  
٣٧٥  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

  .))ة امليالءّتيه عز((فيها 
ُ ضبط احملقق االسم بكسر العني، والصواب- ١: قلت َّ ّ  بفتح العني، ََّعزة: َ

  .االسم املعروف
ًَّ اليت كانت موالة لألنصار، وأقدم من غىن غناء موقـفا َّعزة:  واملراد- ٢ ُ ْ َ ًَ ّ َ َ َْ َ ْ

باحلجاز، وكانت تضرب بالعيدان واملعازف
َ

ِ ُ ِ ْ . يهالتمايلها يف مشُّلقبت بالميالء . َ
َُومن هنا ذكر ابن مغاور التيه واخليالء يف كالمه ّ ُ ُ.  

ا بسنة    .)١٠(هجرية١١٥ّوقدر الزركلي وفا
  :بيتان مها) ٨- ٧س (١٦٧ويف الصفحة ) ٣

ِليس نـفسي نفسي اليت بالعراق
َ
ِ ِ ْ َ ْإن نفسي بالشام إذ أنت فيها  َ ّ ّ 

ْكيف وجدي بكم وكيف اشتياقي َ ْأشتهي أن ترى فؤادي فتد  !َ  ريَ
  .اخلاصة بالبيتني فارغة) ١١٢(ِّوترك احملقق احلاشية 

ّالشعر لمحمد بن أبي أمية، : قلت ّويف ترمجته أنه كان على أيام املأمون ُ ّ
واملعتصم، من ندماء إبراهيم بن املهدي

ُ
وأثبت له صاحب الفهرسة ديوان شعر . 

  .من مخسني ورقة
: ّكتاب الورقة البن اجلراحوالبيتان املذكوران مع بيتني آخرين قبلهما يف 

  .))...كيف صربي((: ّوروى يف الشطر األخري. ٥٠ص
، والوايف ٨٦: ١، وتاريخ بغداد ٣٥٥: معجم الشعراء: ُ وينظر لرتمجته- 
ّ، وينظر الديارات٢٤٧:  والورقة٢٢٩: ٢بالوفيات  ُ :٢١ - ١٨.  
  ).٥ س١٧٥ص(وقال ) ٤
ُومنشدة تنشد يف ظل شجر ((   :الخالفٌ

                                                            
َْأخبار عزة امليالء يف األغاين: ُ ينظر)١٠ ( ّ، والدر املنثور يف طبقات ١٠١: ١٧) دار الثقافة (ّ

ُربات اخلدور   .٢٣٠: ٤، واألعالم ٣٤١: ّ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٦  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ََْإن قضى اهللا حجنا وانصرفنا  ِخالفل بيننا من ليس يف الوص ْ ّ 
  فارغة،) ١٣٦(ِّوترك احملقق احلاشية 

َ الخالف هنا اسم شجر الصفصاف، - ١: قلت ْ َُّ ُ َوقد سبق البن مغاور ِ
ّأن ذكره باسم الصفصاف قبل سطرين  ُعايـنا جنَّات ألفاف، ونسيم يولول يف ((ْ َ ٍَ ّ

ْأوراق صفصاف َ...((
) ١١(.  

ّ بأرض العرب كثري، ويسمى ُواخلالف ُ َالسوجرَ ْ َّ
 وهو شجر عظام ،)١٢(

ّوأصنافه كثرية كلها خوار ضعيف ِّ ُ َ.  
ً بذكر اخلالف يف الشعر، ويف التقدمي له أيضاّالتوريةُ أراد ابن مغاور - ٢ ّ ِ .

  ).يف العبارة النثرية قبل البيت(
  ).٥ س٢٣٢الصفحة (قال ابن مغاور ) ٥
َصدق احلملة، وأقدم (( ْ َ ْ َإقدام عمري بن عبد اهللا على أنف رملةَ َْ َ ُ َ..((.  

  ).٢ س٢٥٨الصفحة (مث قال 
ِوصدقت، وأقدمت عليه إقدام عمرو بن عبيد اهللا على أنف رملة(( َ..((.  
  . فارغتني٣٥٠، و ٢٧٤: ِّترك احملقق احلاشيتني) ١    قلت

عمر : ًخمتلفا هو، )∗(صواب االسم الذي ورد يف املوضعني اآلنفني) ٢
  ).هجرية٨٢ - ٢٢( عبيد اهللا ابن

ّوقد وقع التحريف والتصحيف يف االسم مرتني، وهو من أوهام الناسخ) ٣ ّ.  
من . ّوالرجل هو عمر بن عبيد اهللا بن معمر بن عثمان التيمي القرشي - 

َويل الواليات وقاد اجليوش أيام مصعب بن الزبري . كبار القادة الشجعان األجواد َِ

                                                            
  .٩٤٠ -  ٩٣٩: ٢املوسوعة يف علوم الطبيعة : ُ ينظر للصفصاف وأنواعه)١١ (
َالسوجر هو اخلالف الضيق الورق: ٨٣٢: ٢:  قال يف املوسوعة يف علوم الطبيعة)١٢ ( ّ ِ

ّ.  
لة/ ]ًاملذكورين آنفا/ تقدمني امل: ُالوجه أن يقال [ (∗)    .ا



  
٣٧٧  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

  .وعبد امللك بن مروان
رملة بنت عبد اهللا بن خلف، كانت زوجة عمر بن عبيد :  هي))رملة(( )٤

وكانت حسنة اجلسم قبيحة الوجه عظيمة األنف . اهللا وولدت له طلحة اجلود
ّوفيها ويف عائشة بنت طلحة بن عبيد اهللا التيمية : قال) ١٧٥: ١١األغاين (

  :يقول الشاعر
ِوانبذ برملة نبذ اجلورب اخللق ََ ِ َ َْ َ َ َِْ ٍَأنعم بعائش عيشا غري ذي رنق   ْ ً َْ َ 

َُويف خرب لألصفهاين أن عائشة قالت يوما لعمر بن عبيد اهللا اذكر  -  ً ّ َ
ًتركت يوما مل تكن يف : فذكر ماشاء، فقالت عائشة) تعين بطوالته فيها(ّأيامك 

ْيوم أرخت عليها وعليك رملة : ّوأي يوم؟ قالت: أيامك أشجع منك فيه، قال
  .ح وجههاُتريد قب. السرت

َوفيه أن عائشة كانت من أشد الناس مغايظة ألزواجها -  ً ولعمر تراجم . ّ
ّاحملرب ، وتاريخ الطربي، وتاريخ ابن (وأخبار يف التواريخ وكتب األنساب وغريها 
 ).األثري، وأنساب األشراف، واألغاين وغريها

) ٢٨٣(ِّ ترك احملقق احلاشية ٦- ٥ عن السطرين ٢٣٤ويف الصفحة ) ٦
ا يف املنت عند قول ابن مغاورفارغة   :، وإشار

ُضلت ضالل هذيل فيما استجازت من رسول اهللا (( َّ وسالت، وعدلت َ
  .))...ّعن احلق ومالت، فخسرت آراؤها وفالت

ّاحملفوظ املشهور أن هذه االستجازة كانت من وفد ثقيف، ومن : قلت
  :ذلك

ْفائتمرت ثقيف فيمن يـر((: )١٣(َيف إمتاع األمساع ُ َ ْ ّ حىت ُسلونه إلى النبي ْ

                                                            
  .٤٩١ - ٤٩٠:  إمتاع األمساع)١٣ (



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٨  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ُأمجعوا أن يبعثوا بعبد ياليل بن عمرو بن عمري ومعه رجالن من األحالف، وثالثة  َ َ ُ ْ َ ََُْ
ٌأرأيت الزىن فإنا قوم :  فقال عبد ياليل- من بين مالك،  ّ ّ َ ٌعزاب َ َّالبد لنا منه، وال َُّ

َُْيصرب أحدنا على العزبة، قال َ ََّهو مما حرم اهللا، قال: ُ ّأيت الربا؟ قالَأر: ّ ّالربا حرام، : َ
ْأفرأيت اخلمر: قال   . إخل))...َ

ّ والبد لنا نغتربّقالوا أفرأيت الزىن؟ فإن قوم ((: ويف سبل اهلدى والرشاد
َ﴿وال تـقربوا الزىن: منه، قال هو حرام عليكم، إن اهللا تعاىل يقول ِّ َُ ْ َ : سراءاإل(﴾ ..َ

لكم رؤوس أموالكم إن اهللا : ّلنا كلها قالأفرأيت الربا فإنه أموا:  قالوا)٣٢من اآلية
ِّ﴿وذروا ما بقي من الربا: تعاىل يقول َ

ِ
َ
َِ َ َُ أفرأيت : ، قالوا)٢٧٨من اآلية: البقرة(﴾ ..َ

ُمنا اخلمر والميسرِإ...ّإن اهللا قد حرمها وقرأ ﴿: ّاخلمر فإنه ال بد لنا منها قال ُ
ِ ْ َ َْ ْ َْ ََّ ﴾

ّخال بعضهم ببعض وكلموه أال يهدم الربة ، فارتفع القوم و)٩٠من اآلية: املائدة( ّ
سأبعث إليكم من يكفيكم : إنا ال نتوىل هدمها فقال: فأىب فقال عبد ياليل

ّهدمها، وأمر عليهم عثمان بن أيب العاص
)١٤(...  

  ): أسفل١ س٢٥٧ص(وقال ) ٧
َأصحاب الغار والحجر، وذكرت ماجاء يف األثر عن (( ّاللهم إن كان َ

  . فارغة٣٤٩ِّق احملقق وترك احلاشية ّ مل يعل))... َحقا
عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب : يف احلديث: قلت

ّانطلق ثالثة نفر ممن كان :  يقولمسعت رسول اهللا : رضي اهللا عنهما قال
ّقبلكم حىت آواهم املبيت إىل غار فدخلوه، فاحندرت صخرة من اجلبل فسدت 

ُينجيكم من هذه الصخرة إال أن  تدعوا اهللا تعاىل بصاحل عليهم الغار، فقالوا إنه ال
من حديث متفق عليه، وهو ...  احلديث بطوله))...أعمالكم قال رجل منهم

  .احلديث الثالث عشر يف رياض الصاحلني
                                                            

  .٤٥٥: ٦:  سبل اهلدى والرشاد)١٤ (



  
٣٧٩  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

  ّمايتعلق بالحديث والخبر واألثر) ًثانيا
يف جمال الثناء على ولد اخلليفة ) ٣ س١١٥ص(قال ابن مغاور  )١
ًوعلق احملقق متسائال. ))ّولدته اخلالفة مرتني(( املوحدي ُّ ِهل معناه أنه ولد ولد ((: ََّ َ ََ ُ ّ
))اخلليفة

  ؟ 
ََ نعم، وقد ورد يف األثر:قلت ّأنا ابن الذبيحني((: َ ُ :  قالوعن معاوية . ))َ

ّمسعت رجال يقول للنيب  ً ُ :ّيا بن الذبيحني، فضحك النيب ّ َ ْ.  
ّبيح الذي وردت اإلشارة إليه يف القرآن ّفإمساعيل عليه السالم هو الذ ّ

َّ، وعبد اهللا هو الذبيح الثاين فقد فداه عبد املطلب ّالكرمي، وهو جد رسول اهللا 
ِمبئة من اإلبل يف قصة نذره املشهورة َْ ّ.  

ُ وهناك كالم على هذا األثر يف اجلامع ألحكام القرآن -  َ ويف . ١١٣: ١٥ٌ
  .٢٣٠: ١كشف اخلفا 

  ).١٢س ١٢٤ص (ويف ) ٢
ُلقد أغضى وأرضى، غسل قلوبنا : ّفلله ما صنعه سيدنا معنا من مجيل(( َ َْ ْ

ًمباء وثلج تطهريا، وحشاها حبوة وسرورا ً
ٍ...((.  

ُّيف الكالم أخذ من األثر من حديث الدعاء: قلت َِ َ ٌ ُواغسل خطاي ((: ْ ْ
ِ ْ

َبالثلج والربد ّ((
) ١٥(.  

  ).٧ س١٤٦ص: (وقال )٣
ْوألقت إلينا منكم بفلذة م(( ِن أفالذ كبدهاَ َ..((.  

ْ هذا من األثر املشهور يف حديث بدر- ١: قلت َ ّهذه مكة قد رمتكم ((: َ

                                                            
 ١٣١: ٢ويف مسند اإلمام أمحد . ، وأصله يف النهاية البن األثري)ث ل ج( اللسان )١٥ (

  .))َّاللهم بـرد قليب بالثلج والربد((



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٠  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ا وأشرافها: ُ قال ابن األثري))َبأفالذ كبدها َأراد صميم قريش ولبا ُ
)١٦(.  

وألقت إلينا منكم بفلذة من ((ّ تقتضي السجعة أن يكون الكالم - ٢  
َ، ونصوص األثر تتيح ))أفالذ أكبادها ُ َ   .ًذلك أيضاُ

  ).٦ س١٦٤ص (ويف  )٤
ُوأمدكم مبعونته بصيت يبقى لكم يف بلد األعادي دهرا، وذعر يسري (( ٍ ْ ُ ً َ ِ َ ٍ ّ َ

ْأمامكم شهرا َ...((.  
هذا من األثر املشهور: قلت

َ
َنصرت بالرعب مسرية شهر((:  ِ ْ ُّ ُ ْ ِ ُ((

)١٧(.  
  ).٨- ٧ س١٧٢ص(وقال يف  )٥
ََِّْفمرقت مروق السهم عن الرمية(( ْ َُّ َ ُ ْ((.  

  ).َِعلى وزن فعيلة(ََِّّالرمية : ّ الصواب- ١:)١٨(قلت
َوالعبارة مؤسسة على احلديث الذي جاء يف اخلوارج - ٢ َ ميرقون من ((: ّ

َِّّالدين كما ميرق السهم من الرمية ُ ُْ ّ ّ والرمية هي الطريدة اليت يرميها ))ّ ُ ََِّّ
 ...ّالصائد، وهي كل دابة مرمية

  ).١ س١٧٣ص(وقال  )٦
َْوغادرنا شلوي ا((

ِ َْ ُلشقيني اللعينني والنُّسور القشاعم تغاديهما مخاصا وتروح َ ً َ
ِ

ُ
ِ َ ُ ّ ّ ّ

ًعنهما بطانا ِ...((
 .  

ُكالطري تـغدو مخاصا وتروح .. ((ٍهذا من حديث مشهور فيه : قلت ً
ِ ُ ْ َ ّ

                                                            
  .ان، واللس)ف ل ذ( النهاية يف غريب احلديث )١٦ (

 و ))هذه قريش(( و ))هذه مكة قد رمت بفالذ أكبادها(( وورد األثر بصيغ متقاربة -     
  .))قد ألقت بأفالذها((

  .٢٥٦: ٥، ٣٠٤: ٣ مسند اإلمام أمحد )١٧ (
  ).ر م ى( النهاية واللسان )١٨ (



  
٣٨١  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

ًبطانا َ أي تغدو بكرة وهي جياع وتروح عشاء وهي ممتلئة األجواف))..ِ ُ ً
ِ ُ ٌ ً

)١٩(.  
  ).٢ س١٨٩ص(وقال  )٧
ُْأصابين مبر(( َ حرسها اهللا –سية ِ َ َ أمل من أم ملدم–َ ْ َ هكذا بفتح امليم . ))...ُّ

  ).ملدم(األوىل من 
ُ الصواب :قلت َأم ملدم ّ ْ ِ َأم ملدم: ّويف اللسان. بكسر امليمُّ ْ ِ ُّكنية احلمى، : ُّ ُ

ْجاءت أم ملدم تستأذن((ويف بعض احلديث  َ ِ ُُّ َ((.  
  ). أسفل٧ س١٩٥ص(وقال  )٨
ّقد جعل فالنا وهو مين(( ً ْ حيث تعلم، وال ختفى الغرة يف وجه األدهم َ ُّ ُ

ُغرض سهامه، يفتل يف غاربه وسنامه
ِ َ ََ...((.  

فلم يزل ((ّ روى ابن األثري من حديث الزبري وعائشة رضي اهللا عنهما :قلت
َيـفتل يف الذروة والغارب ِ

َ ْ ُّ ُ
ِ َْ((.) ٢٠(.  

ُفتل يف ذروته((: )٢١( ويف جممع األمثال-  َ ّذروة يف وأصل فتل ال:  قال))َ
ّالبعري هو أن خيدعه صاحبه ويتلطف بفتل أعلى سنامه حكا ليسكن إليه فيتسلق  ِّ َ ُ َ َ َْ

ّروى عن الزبري أنه حني سأل عائشة رضي اهللا عنها اخلروج إىل ُوي. ّبالزمام عليه
َالبصرة أبت عليه فما زال يفتل يف الذروة والغارب حىت أجابته ْ والذروة : قال. َ

  .والغارب واحد
  ). أسفل٦ س٢٠٥ص(قال و )٩

                                                            
  .، واللسان)خ م ص( النهاية يف غريب احلديث )١٩ (
  .واللسان) ف ت ل( النهاية يف غريب احلديث )٢٠ (
  .٦٩: ٢ جممع األمثال للميداين )٢١ (
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٢  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ٌَّميسرّوكل ... (( َُ
ِ ملا خلق له، فليصلح اإلنسان قبل غريه عمله)٢٢( َ ُِ...((. 

َاعملوا وسددوا وقاربوا فكل ميسر لما خلق له((:  يف احلديث:قلت ِ ُِ َ ٌَّ َُ ٌُّ ُ َ ِ ُ ِّ : َ أي))َ
َّمهيأ مصروف مسهل َ ُ ٌُ َّ...((.  

  ).٥ س٢٠٦ص(وقال  )١٠
ّطويت، أدام اهللا عزك، الر(( ّ ا من َ َْسائل، فما املسؤول اليوم بأعلم  َ َ ُ َ
  .))...َّالسائل

ّاقـتبس من حديث جربيل عليه السالم قال: قلت ّأخربين عن الساعة : َْ ْ ِ ْ
ّما املسؤول عنها بأعلم من السائل، هن مخس ال يعلمهن إال : فقال رسول اهللا  ّ ّ َ

ِن الله عنده علم الساعةِ◌﴿إ. اهللا ِ َِ َّ ُْ ْ ُ َ ََّ ))...صدقت:  قال)٣٤ :لقمان(﴾ َّ
)٢٣(.  

  ). أسفل٧ س٢٠٧ص(وقال ) ١١
ْنعوذ باهللا من حور بـعد كور، وإدبار بعد إقبال(( ْ َْ َ ْ َ ٍَ...((.  

ْنعوذ باهللا من احلور بعد الكور((: يف احلديث: قلت َْ َ ُ((
ومعناه من ، )٢٤(

ُمعناه من فساد أمورنا بعد صالحها: ّالنقصان بعد الزيادة، وقيل َ ُ.  
  ).٣ س٢٢٤ص(وقال ) ١٢

ل، وبلغ مرفـها املنتهل، فما برك حىت جاوز (( َحىت شب واكتهل، وعل و َ َُ َُْ ً َّ َ َ ّ َ ّ
َاملعرتك، وترك من اآلثار الصاحلة ما ترك ُْ...((.  

معتـرك املنايا((: املراد هنا: قلت
َ ََْ ُ ما بني الستني إىل السبعني من العمر، ))ُ ّ ّ

والسبعون رأس املعرتك
ُ

.  
ُّأكثر أعمار أميت مابني الستني ((:  قالل اهللا  ويف احلديث عن رسو-  َ

                                                            
  ).ي س ر( النهاية يف غريب احلديث، واللسان )٢٢ (
  .ّ وهو مطول٨٢: ١٤: ُ احلديث يف تفسري القرطيب، وينظر كالمه يف تفسري اآلية الكرمية)٢٣ (
  ).ح و ر، ك و ر( النهاية واللسان )٢٤ (



  
٣٨٣  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

  .))َّإىل السبعني
ُ وملا أنافت سنو عبد امللك بن مروان على الستني وس-  ّ ئل عن مبلغ عمره َ

  .)٢٥(يف معرتك املنايا: قال
  ).٣ س٢٢٥ص(وقال  )١٣

ْفاجلؤوا رمحكم اهللا إىل الدعاء، وارفعوا أيديكم إىل اخلضراء(( َ ّ...((.  
من امل: قلت

ُ
ّفيد اإلشارة إىل أن اخلضراء من أمساء السماء، مسيت كذلك  ُ ْ َ

ا ُصفة غلبت غلبة األمساء، وروى ابن األثري من احلديث : خلضر ّماأظلت ((َ
ّاخلضراء وال أقلت الغرباء أصدق هلجة من أيب ذر ً َ ْ اخلضراء))ّ : ّالسماء، والغرباء: َ

  .)٢٦(َاألرض
  ).٧ س٢٣٥ص(وقال ) ١٤

ِفاشرقي بريق(( ِ َ ِك، وغري غريي بربيقك، فلست من حزبك وال من ْ ْ ِ ُ ُّ
  .))...ِفريقك

َْغري غريي((: ُّيف العبارة من قول علي رضي اهللا عنه للدنيا: قلت ُّ((.  

))ّيادنيا يادنيا إليك عين:  ويف رواية- 
) ٢٧(.  

  ).١ س٢٥٧ص(وقال ) ١٥
ّفمن ورائك مع حلم معاوية سطوة احلجاج(( ِ...((.  

                                                            
وطبعة دار البشائر     ) ٦٩١: مصر(لثعاليب مثار القلوب يف املضاف واملنسوب ل: ُ ينظر)٢٥ (

  . وختريج احلديث فيه٩٧٣:صاحل ص.  دمشق بتحقيق أ- 
 دار -  حملمد رضوان الداية - نشر الطيوب ورحيان القلوب يف املضاف املنسوب : ُ وينظر- 

  .))ّدقاقة الرقاب((: وفيه عنوان: ٩٦) دمشق(البشائر 
  .خ ض ر:  النهاية)٢٦ (
  .٣١٦: ١ّ وصفوة الصفوة ٨٥: ١ألولياء ُ ينظر حلية ا)٢٧ (



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٤  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

  . إىل حلم معاوية رضي اهللا عنهِّوقد أشار احملقق
ُّيزاد أن هناك كتبا مستقلة ألفت يف حلم معاوية رضي اهللا عنه منها : قلت ً ُ

  .)٢٨(ه٢٨١ّكتاب ابن أيب الدنيا املتوىف 
  ). أسفل٢ س٢٥٧ص(وقال ) ١٦

َال نامت عني اجلبان: َووقفت ثابت اجلنان، وقلت(( ُ ْ َ..((.  
  :هللا عنه عند وفاتههذا من قول خالد بن الوليد رضي ا: قلت

ًلقد لقيت كذا وكذا زحفا وما يف جسدي موضع شرب إال وفيه طعنة أو (( ُ
ضربة أو رمية، مث ها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي فال نامت أعني 

))اجلبناء
)٢٩(.  
  :ّفي قراءة النص وتوجيهه: ًثالثا

  :ّمن شعر أيب متام) ٦ س١١٦ص(َوأورد ) ١
ُعطلَّجبوده أي قطريه حوى ال َ ّما أن يـبايل إذا حلى خالئقه   َ َُ َ 

. )∗( هنا زائدة))ما((و . ْ بكسر مهزه إن))...ُيبايلما إن ((الصواب : قلت
  :قول النابغة النافية وشاهده) ما(أن جتيء بعد ) إن(ومن مواضع زيادة 

َّإذن فال رفعت سوطي إيل يدي َ ْ ُما إن أتيت بشيء أنت تكرهه   َ َ ٍُ 

  .)٣٠(عر على وجهه يف ديوانه وقد ورد الش- 

                                                            
  .ّ ديب-  عن دار الوسام ٢٠٠٦ منه طبعة جديدة صدرت سنة )٢٨ (
ً الكالم مشهور، ينظر مثال)٢٩ (    .١٦٥: ١عيون األخبار : ُ

و ) ْإن(بكسر مهزة : ُوالوجه أن يقال. نا زائدةه) ما( و ّبكسر مهزة إن) ما إن يبايل [( (∗)
ل/ ]هنا زائدة) ْإن(   .ةا

  .١١: ٣ ديوان أيب متام )٣٠ (



  
٣٨٥  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

  ).٧ س١٣١ص(وقال) ٢
ِختري للرشاد من السفاه َّ ِ  ٍأمري املؤمنني نداء عبد   َََّ

ََّتحيز((: ّالصواب: قلت ّ فإنه ال يقال ختري لكذا))َ ُ ّواملراد أنه احناز إىل . ّ ُ ُ
َّالرشاد وأهل الرشد دون السفاه وأهل السفه ََّ ِ ِ ُّ ّ.  

  )١٣ س١٣٥ص(وقال ) ٣
َ هدم األصنام والبيع وكسرها، حىت(( َ َ ِ َْ َ َوحصر َ ّاألنوف األبية، والنفوس َ ّ ُ

ِْالعصية اجلاهلية على االنقياد إىل الطاعة ّ ّ...((.  
ّوحض((:  الصواب:قلت َ...((.  
  ). أسفل٥ س١٥٢ص(وقال ) ٤

ُلو مل يكن يف عباب النيل متساح ّ ِ َّكف   ُ ِاك نيل ومصر أرض شاطبةَ َ ُ ُ 
  ):للوزن واملعىن(مضطرب الضبط، وصوابه  الشطر األول :قلت

ُ نيل ومصر أرض شاطبةَاكَّفَك  ..  إخل َ ٌ ٌ 
ّفكفا املمدوح خري من النيل، وأكثـر سالمة، فليس فيها متاسيح كالنيل َ َ َُ ٌ ّ.  

  ).٥ س١٦٦ص(وقال ) ٥
ُوعرف املسك من نـثري يذاع ََُ ِ َْ ْ

ِ
ُأآدايب على كربي تضاع   ْ َُ َِِ 

ّوال قاض فيكفيين الر َولست بعامل أجيب وأجين   ُضاعٍ ٍ ُ 
ّ أرجح أن يكون الشطر الثاين - ١: قلت ّ ِنشريمن ((ُ ْ ُ يذاعَ  وإن كانت ))ُ

ُيف الشطر األول تغري بـ ) آدايب(كلمة  ُوالنشر ). نثري(ّ ْ ّالريح الطيبة: )ّبالشين(ّ ّ .
َوهي املرادة ُ

.  
ّ لعل الشطر الثاين - ٢ ُالرقاع) ؟(ٍوال قاض فتكفيين ((ّ   .ُمجع رقعة ))ّ
  ).. أسفل٥ س١٦٩ص(وقال ) ٦



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٦  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ِفثىن عنانه من شيع، وودع من ودع، وكل أوحش القلوب من استيحاش (( َ َ ْ ََْ ٌّ ّ َّ َّ
ِالفراق ما أودع، وأنا أنشد وإن اختلفت  ُ ِ ُْ َ   :ِّالصنفانِ
َهوى ناقيت خلفي وقدامي اهلوى   ...إخل ... ّوإين : ُّ

َالصفوإن اختلفت ((: ُصواب العبارة: قلت   .))...تانِّ
ًخماطبا صديقا له أهدى إليه شيئا من ): ٦- ٢ س١٧٦ص(وقال ) ٧ ً ً

  :ُالكحل كان طلبه منه
ِيف روضة نضرة النعيم ِ ٍّ ْ ِ عاينت منكم أبا النعيم-١   َ ّ َ 
ِكالسيل من جودك العميم ِ ْ  َ تسيل كفك بالعطايا-٢   َّ
ِقد سال من قدرة احلكيم ِ ْ ٌ وجهت بالكحل وهو صرف-٣   ُ ْ ِ 
 ّ لو كحل الناس منه أعمى-٤   ِأبصر بالليل البهيم
ِ وزدت يف الزاد فارحتلنا-٥   ِعن شكرنا الراحل املقيم َ 
ِمشرقة األفق بالنُّجوم ُم ودَ فانع-٦   ُْ  ٍ يف مساء جمدْمْ

ً وضعت من عندي أرقاما لألبيات ليسهل الرجوع إليها- ١ :قلت ُ ْ َ مث . َ
  .يطأقول إن القطعة من خملع البس

ُّتسيل كفك(( يف البيت الثاين كذا - ٢ لو مسحت ( وأفضل أن أقرأ النص ))َ
  .ّتسيل كفاك): قراءة األصل
َِقدرة((َّوالصواب من . ّ بضم القاف))ُمن قدرة احلكيم((:  يف النص- ٣ َ َ(( 

ّبفتح القاف والدال معا، ومعناها القارورة الصغرية ً ًوسكن الشاعر الدال ضرورة. ّ ّ ُ ّ .
َوالقدر َ ُة هي املرادة ألنه يذكر قارورة كحل من عند حكيم كحالَ َّ ُ..!  

 مضطرب ويصلح لو قيل ))َأبصر بالليل البهيم((): البيت الرابع( وقوله - ٤
  .))البهيمبالليلة أبصر ((



  
٣٨٧  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

  ).٢ س١٧٧ص(وقال ) ٨
م يس(( َ ظلك من احلائط وكحلك من نقورّواهللا يعصمك ويقيك، فإ ْ ُ ّ
  !.))مآقيك

 ويف كنايات ،ّناية مشهورة وصلت إىل الكنايات العاميةهذا من ك: قلت
  :)٣١(تيمور باشا

ِحىت سرقت النوم من ناظري   يا سارق الكحل من العني ّ 

  .)٣٢(والكناية ثابتة يف كالم أهل الشام
  ). أسفل٥ س١٧٩ص(وقال ) ٩

ِويلقى حرونا مجاح الرماح ّ ً ُ َفإن األمري    !َ َ  ا أعزلّ

ّة احملقق ذات الرقم ُيضاف إىل حاشي: قلت يف البيت تورية : ١٥٠ِّ
ِّماك األعزل والسِّبالس   .ّماك الرامحَ

  ). أسفل٧ س٢٠٦ص(وقال ) ١٠
ُإمنا هي حتية تـرد فـرضا، ومودة ال تـتـرك قـرضا، وها أنا قد عجلت إليك (( ْ َْ َُ َ َُْ ٌَُّ ُّ ٌّ ّ

  .))...باملراجعة لرتضى
ْوإذا حييتم ﴿:  تعاىل هناك اقتباس يف العبارة األوىل من قوله- ١: قلت ُ ُِّ َ َِ

َبتحية فحيوا بأحسن منـها أو ردوها ُُّ ْ ََ َ ِْ ٍ ِ
َ َ ْ َِ ُِّ ََّ   ].٨٦:النساء [ ﴾...َ

َّأمجع العلماء على أن االبتداء بالسالم ((: قال القرطيب عند تفسري اآلية الكرمية ّ
ٌسنة مرغب فيها،  َّ ))...ه فريضةُّوردُ

َْـترد فـر((: وهلذا قال ابن مغاور. )٣٣(   .))ًضاَُُّ

                                                            
  .٣٣: أمحد تيمور باشا: َّ الكنايات العامية)٣١ (
َّ معجم الكنايات العامية الشامية )٣٢ (   .٢٩٧:  حممد رضوان الداية- َّ
  . ٢٩٨: ٥ اجلامع ألحكام القرآن )٣٣ (



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٨  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ََِ﴿ قال هم أوالء على أثري : من قوله تعاىل))...عجلت إليك(( وقوله - ٢ ََُ ِ ْ ُ َ َ
َوعجلت إليك رب لتـرضى﴾ َْ َِ ِِّ َ َْ ِ ُ ْ َ   ].٨٤: طه[ َ

ِّ ولعل عبارة املؤلف يف أصلها هكذا -  َقد عجلت إليكوها أنا ذا ((: ّ ُ ْ ِ على  ))َ
  :ن الشعرم):  أسفل١ س١٦٥ص: (وقد قال يف موضع آخر. الوجه الفصيح

ِبسطت له ذراعي بالوصيد ْ ِ َ ُ ْ َ  ٌفها أنا ذا بقصرك مستجري   َ

  .)*(فجاء بالكالم على الصحة والفصاحة
وردت كلمة اخللوة مضبوطة )  أسفل١٠ السطر٢٠٧الصفحة(ويف ) ١١

  .ًالفتح، للمصدر ولالسم معابَْاخللوة : بضم اخلاء والصواب
 فيها أحد القادة مبولود وأورد ابن مغاور قطعة من الشعر هنَّأ) ١٢

  ).أسفل٦ س٢١٠الصفحة(
ِوقـود اجلنود وعز الدول َ ُّ ّ ُ ِ

ْ ُبعيد السعود وخفق البنود   َ ّ
ِ 

ًعدا بيتا واحدا(ًوضبطت األبيات بكسر حرف الروي فيها مجيعا  ً.(  
ّ الصواب أن تكون القافية مقيدة - ١ :قلت ُ َ َ ُ ْالدول، األسل((َّ َ َ ْ  إخل وليس ))..ّ
يف أضرب امل
ُ ُ ْفعلن(َتقارب ْ ُِ َ.(  
  .ُ وإطالق القافية يوقع الشعر يف اإلقواء- ٢

                                                                                                                                
  :الرأي أن العبارتني فصيحتان) [*(

اية معرك   ُة أحدفقد قال عمر بن اخلطاب أليب سفيان يف    !ُها أنا عمر: ُ
  .فها أنا أبكي والفؤاد قريح: ... وقال الشاعر املخضرم أبو كبري اهلذيل  
ُها أنا دون احلبيب يا وجع: ... وقال الشاعر املخضرم سحيم عبد بين احلسحاس   َ َ.  
  ...وها أنا أموت حتف أنفي: وقال خالد بن الوليد  

  ):ه١٦٧ت(وقال صاحل بن عبد القدوس 
ُ  فها أنا ال أزار وال أزور  َوحديت ولزمت بييتُرضيت ب     لة ]/!ُ   . ا



  
٣٨٩  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

  ).٩ س٢٢٨ص( وقال  )١٣
ِمن جيرين من صعق هد اجلبال ِّ َ ِْ َ ِْ ُِ ْ ّليت شعري وهي اجلبال الرواسي   َ ُ 

ْمن(و . والشعر البن مغاور ْيف الشطر الثاين هي اسم استفهام وليست ) َ ُ
  .ِحة جدا ال يرتكبها مثل ابن مغاورًضرورة قبي) ُِجيري(شرطية، ويكون جزم 

ّمن جمريي من صعق هد اجلبال((:  اقرأ:قلت َ ِْ َ ُِ ْ   ...؟))َ
  ). أسفل٤ س٢٣٥ص(وقال ) ١٤

ّتأرجت فتربجت، ودفـرت صنافا فاختذت صوانا، وجننت فرقا فاختذت (( َ ً َِ ِ ُِِْ ِ ِ ْ َ ّ ّ ّ
  .))..َنفقا

َيقال دفر ْدفرت بفتح الفاء والصواب كسرها . ِّ ضبط احملقق- ١: قلت
َِ ُ

َُيدفـر أي ْ َننت، ومعىن أدفر: َ ْ َ ِفاح ريح صنانه: َِ َُ ُ َ.  
َّذفر اإلبط، وريح الذفر: ُّ والصنان-  َ.  
ُوهي توافق املعىن املطلوب، . ))صنانا(( ّ خطأ، والصواب))ًصنافا((:  قوله- ٢

ًوتوافق السجع أيضا َّ.  
  ). أسفل٤ س٢٤٨ص(قال ) ١٥

َإين احتجت إىل ماتـعرى من ل(( ْ َ ُبوسه ظهور الرجال وحياك منه وشي الربود ّ ُ ّ ُ ُ
ُمن اخلال، أعلى من جنس الدمقس وألني من حلة أكيدر يف امللمس، لو رآه  َ َْ

ُ َّ َْ ّ
  .))...ِهشام استأثر منه بالعلق الثمني

  .))ّهو هشام بن عبد امللك اخلليفة األموي((): ٣١٨(ِّ وقال احملقق يف احلاشية - 
ُيزاد يف احلاشية م: قلت َاستجاد ((ّن مروج الذهب يف أخبار هشام أنه ُ ْ

ُالكسى والفرش ُ((
  .ومن هنا كانت عبارة ابن مغاور، )٣٤(

                                                            
  .٢١٧: ٣ مروج الذهب ومعادن اجلوهر للمسعودي )٣٤ (



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٠  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

  ). أسفل٥ س٢٥٧ص(وقال ) ١٦
ُوانتفض إيل كما انتفض إىل الفريسة أسامة، وانتفض الضريح آية للناس (( ُ َّ ِ َ

  .))..ُمبحلم بن جثامة
ّوالفعالن يف النص ْ   .بالفاء) انتفض: (ِ

ُ ومعىن انتقض البناءانتقض،: ثانية هي بالقافال: قلت ّدم، وهو املعىن : َِ َ
ّاملقصود ألن حملم بن جثامة ملا دفن لفظته األرض مرة بعد مرة، وقد سبق ذكره  ّ ُ َ ُ َ

ُِ ّ
ّ ّ
  .٢٣٣يف الرسائل ص
  ).١ س٢٥٩ص(وقال ) ١٧

ِال زلت حتسن صنيعا، وجترب صريعا(( َ ََُْ ُِْ ُ ِّ َ...((.  
ُحسنُت((:  اقرأ- ١: قلت ِ   . يف مقياس صنعة الكالم))َُْجترب((ُ فهي توازن ))ْ
  :)٣٥( هذا يأخذ من قول أيب الطيب- ٢

ِـه ولكن تكدر اإلحسانا.. ُ ِّ َ ُ ْ ِْرمبا حتسن الصنيع لياليــ ِ َ َّ ُ ِ ُْ ُّ.. 
  ّمايتعلق بالشعر: ًرابعا

  ).٥ س١١٧ص(قال ) ١
َفأي نشاط أجر رسنه، بعد أربع وسبعني سنه(( ٍَ َ َْ َ َ ُُّ ٍ   .))؟ُّ

  :)٣٦(ٍهذا من شعر البن خفاجة: قلت
ْالبن إحدى ومثانني سنه؟ ْأي أنس أو غذاء أو سنه   ََ َ ِ ٍ ٍ ُ ُّ 
ْطاملا جر صباه رسنه ََ ُ ِ َّ ا ظل امرئ   َ ٍقلص الشيب  ّ ُ َّ 
ْتسخن العني وأخرى حسنه ََ َ ْ ُ َ ُ

ِ ْ ٌتارة ختطو به سيئة   !ُ ّ ِ ُ ً 
                                                            

  .٤٧٠): عزام( ديوانه )٣٥ (
  .٣٥٥:  ديوان ابن خفاجة)٣٦ (



  
٣٩١  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

ّوقد سبق البن مغاور أن استفاد يف ترسله َ   .)٣٧( وشعره من ابن خفاجةُ
  ).٣ س١٤٧ص(وقال ) ٢
م((   .))...ُفآبوا وثناؤهم يعذب يف عذبا

ُيـقرب من قول نصيب األكرب يف مدح سليمان بن عبد امللك : قلت َ ُ ُ ُ قبل (َْ
  :)٣٨ ()خالفته

ُولو سكتوا أثـنت عليك احلقائب َ ْ ََْ ُ َ ُفعاجوا فأثـنوا بالذي أنت أهله   َ َ َْ ّ َْ ُ َ 
  ). أسفل٣س ١٥٨ص(وقال ) ٣
َوهيأ للثغور الغربية أمانا مجع الذئب والنعجة، فهما راتعان يف مرادها، (( ّ ّ ً ّ ّ

ٍوأناف بكل نسمة ساعية على بغيتها ومرادها َ..((.  
 املراد - ١ :قلت

َ
َواملسرتاد) بفتح امليم( ْ ُ

فيه ترعى : اسم مكان من االرتياد: 
  .اإلبل وسائر األنعام

  :)٣٩(ّكار يف مدح حممد بن البعيثّ العبارة من قول خملد بن ب- ٢
ُثـوالء خمرفة وذئب أطلس َْ ٌ ٌ َُِ ْ ُ ْ ٍيـلقى األمان على حياض حممد   َ

ّ َُ ِ َ َ َْ 

ا جنون: ّوالثوالء ُشاة أصا ُيـتبـعها) ولدها(َمعها خروف : واملخرفة. ٌ ََْ.  
  ). أسفل٢ س١٦٤ص(وقال ) ٤

َّوكلفتين رد م... َُ البـرودبالعذبَحىت أشرقتين النوائب (( افات، وجاوز ّ
َاللهوات، وكدرت قرارة اإلحسان ْ ِ ّ((.  

                                                            
ّ ينظر كتاب ابن مغاور الشاطيب )٣٧ (   ).١٨٠، ١١٧، ٨٤: ًمثال(ُ
  ).وللشعر خرب (٥٩:  ديوان نصيب)٣٨ (
  .٣٨٨ – ٣٨٧: ٢حلماسة املغربية ط ا)٣٩ (

  .ُ ويراجع الكالم يف اسم الشاعر-    



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٢  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ّ اجلملة األخرية من العبارة، من قول أيب الطيب يف قصيدته التأملية :قلت
  :)٤٠(يف الزمان

ّـه ولكن تكدر اإلحسانا.. ْ  ..ّرمبا حتسن الصنيع لياليـ ِ

  : من مالحق الرسائل١٦٧ويف الصفحة ) ٥

  :قال أبو مسمر((
ُإال بنقضي هلا ع ٍّأف لدنيا أبت تواتيين   رى ديينّ ُ 

ُِتريد ماساءها لرتديين َ ََعيين حليين تدير مقلتها   !ُ ْ ُ َُ ْ ِْ َ 

  .بامليم) مسمر(أثبته أبا  - 
ّعبد األعلى بن مسهر الغساين ) باهلاء( هو أبو مسهر - ١: قلت َ

  .ه٢١٨ّالدمشقي من حفاظ احلديث، تويف 
ّ يف البيت الثاين نظر إىل قول بشا- ٢   :)٤١(ر الذي ارجتلهٌّ

ِْنظرا وافق شيين َ َ ْنظرت عيين حليين   ًَ َِْ َ ْ 
  ).١٧٩ص(ًوأنشد ابن مغاور من غري شعره قطعة من ثالثة أبيات ) ٦

َّيا أيها السائل عن منـزيل   ُنـزلت يف اخلان على نفسي ّ 
ُال يقبل الرهن وال ينسي  ٍأغدو إىل اخلبز من خابز   ّ
 ُآكل من كيسي ومن كسويت   حىت لقد أوجعنـي ضرسي

ِّ، ونقلها احملقق قبل يف مقدمة ١٧٩وقد وردت األبيات يف الرسائل ص
  .٢٨الكتاب ص

                                                            
  .٤٧٠): عزام( ديوان أيب الطيب )٤٠ (
ٌأول قطعة من ستة أبيات، هلا خرب يف األغاين، نقله يف ملحق ديوان بشار:  البيت)٤١ ( َ ّ ّ    

ّينظر الديوان وحواشي الصفحتني املذكورتني. ٢٠٦ - ٢٠٥: ٤ ُ.  



  
٣٩٣  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

ِّ األبيات يف زهر اآلداب كما نبه احملقق- ١: قلت ّغري أن يف النص هنا . ّ
ويف البيت . ّالخبازإىل : ّ، والصواب))أغدو إىل اخلبز((يف البيت الثاين : خطأين
وقد وردا على الصواب يف زهر . ))ومن كسريت((ّ والصواب ))ومن كسويت((الثالث 
  .)٤٢(اآلداب

 باهلمزة أي ال ))ُينسئ(( هذه خمففة من ))ُوال ينسي((:  وقول الشاعر- ٢
  ).َّبالدين(يبيع بأجل 
َ الكسرة- ٣ ْ

ّقال بن عبد ربه. ُاخلبزة: ِ
)٤٣(:  

َولست آتيك إال كسريت بيدي ْ ِْ ّ ِ ُ ُأما الشراب   !َ َّ َ فإين لست أقـرّ َْ  ُهُبّ
  ): أسفل٥ س١٩٩ص(وقال ) ٧
ُاللهم إال إن كان شحمه ورما، والشباب هرما، والشراب سرابا... (( َ ّ َ ُ ْ َ ّ ّ ّ...((.  

  :)٤٤(هذا من قول أيب الطيب: قلت
ْأن حتسب الشحم في َ ّ َ ُمن شحمَ َْ ََُه ورمَ ًأعيذها نظرات منك صادقة   !ُ ٍ ُ ُ 

  ):٤ س٢٠٠ص(وقال ) ٨
ر دون طارق األضياف كالبُوحيتم(( ُى ذماره وجنابه، وال    .))...هُّ

  :)٤٥( اشتهر قول احلطيئة:قلت
ِوجرحوه بأنياب وأضراس ْ َ ٍ ُ ُ م   ََّ ُملوا قراه وهرته كال ُ َّْ َ ُ ِ َُّ 

  :هذا البيت)  أسفل٦ س٢٠١ص(أورد ابن مغاور ) ٩

                                                            
  .١٦٠: ١) طبعة البجاوي(ب  زهر اآلدا)٤٢ (
  . ولألبيات خرب طريف٥١: ّ ديوان ابن عبد ربه)٤٣ (
  . ٣٢٣): عزام( ديوانه )٤٤ (
  .٤٩:  ديوان احلطيئة)٤٥ (



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٤  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ُإن الكالب مبثله عقم ْ  عقم الكالب فما يلدن مبثله   ُ
َتصرف الكاتب يف البيت املعروف): ١٩٨احلاشية (ِّقق وقال احمل ّ:  

ُإن النساء مبثله عقم ْ  عقم النساء فما يلدن مبثله   ُ

ُ وروي فيه))مبثله(( مل يرد يف رواية البيت عبارة :قلت
)٤٦(:  

ُإن النساء مبثله عقم ْ ُ
ِ ّ  شبيههّعقم النساء فما يلدن    ّ

  .فال يلدن: فلم يلدن، و: ُوروي
ّ ال تتعدى ))ولد((ّ للزم إسقاط الباء ألن ))مثله((: نت الكلمة هيولو كا

  .ِّبالباء يف هذا السياق
  : من أعمال شاطبة))إغرش((عند ذكر قرية امسها ) ٣ س٢٠٧ص(وقال ) ١٠

ُأن من مجلة من كان فيها رجال يـعرف باملالقي يتقبل دعاؤه ... (( ُ ُ ْ َُ َْ ً ُ ّ
ِويستجاب، وتنشأ السحاب به وتنجاب ُ ُ...((.  

يف شعر أليب طالب يف رسول اهللا : قلت
)٤٧(:  

ِمثال اليتامى عصمة لألرامل َ  ُوأبيض يستسقى الغمام بوجهه   ٌ
  :وقد قال ابن مغاور يف الصفة نفسها

ْكانت مقرا لألبرار، وموطنا لألخبار ومنشأ لك(( َ  مستجاب الدعوة، كرمي ّلً
ُاملناجاة واخللوة يستنـزل به املطر ويستدفع   .))... به الضررُ

  ) أسفل١ س٢٠٩ص: (وقال) ١١
ٍته إىل العودة إليه فاقـته وعيـلته، مع فـرق ورعب على أفراخ محر َوأجلأ(( ُ ٍ

ََ َُ َُ َْ ُ ْ

                                                            
 ٧٣ - ٧٢: ٢احلماسة املغربية ط: ُ انظر البيت يف قطعة نسبت أليب دهبل اجلمحي)٤٦ (

  .وخترجيها فيه
  .١٠٤ص/ ١، ج٢ احلماسة املغربية ط)٤٧ (



  
٣٩٥  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

ُاحلواصل زغب ِ...((.  
  :)٤٨(هذا من قول احلطيئة: قلت

ُزغب احلواصل ال ماء وال شجر َ ٌ ِ ْ ٍماذا تقول ألفراخ بذي مرخ   ُ ٍَ 
ًوروي أيضا -    . وقد استفاد ابن مغاور من الروايتني))َحلواصلُْمحر ا((: ُ
  )٣ - ٢ س٢١٦ص (وقال) ١٢

ْفكم من داع لدينا(( َ َ َاللهم حوالينا وال علينا، فكأنا نستسقي : ٍ َ َّ
  .))...ٍباالستصحاء، وننبط حتت كل قدم بئر حاء

 من حديث االستسقاء ))ّاللهم حوالينا وال علينا(( عبارة - ١ :قلت
ّيريد اللهم أنزل الغيث علينا يف مواضع النبات ال يف :  األثريقال ابن، )٤٩(مشهورة َْ ّ ّ

  .)٥٠(ةمواضع األبني
فكأننا نستسقي ((ِّ استدرك احملقق يف آخر الكتاب على عبارة - ٢

َ بشعر البن الطراوة األندلسي ))باالستصحاء   ).٢٧١ابن مغاور (ّ
ّسبق إىل املعىن أبو علي : قلت َْ ّاملحسنَ َ ُ

) ه٣٨٤املتوىف (ي ّ بن علي التنوخ

                                                            
  .١٩٢ - ١٩١: ان احلطيئة ديو)٤٨ (

  . كناية عن صغرهم))محر احلواصل(( و- 
  ).ح و ل(ّ النهاية، واللسان )٤٩ (
َ قال احملقق، وأحسن)٥٠ ( ْ َّذكر هذه السجعة بقول ابن الطراوة املالقيُت((: ّ ِ ُ ِّ َ:  

ا السح ُّحبرية قمن  َّ ٌ ِ َ ٌّ 
  

ُخرجوا ليستسقوا وقد نشأت   َ 
ا نصح   ُوبدا ألعينهم  ْ َ 

  
ملّإذا اصطفوا حىت     دعو

ُفكأمنا خرج    ))!!حواصتــيسـوا لـــَ
  

ُكشف الغمام إجابة هلم   ً ُ َ َ ِ ُ 
   



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٦  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ًوقال معرضا بأحد الفقهاء ّ
)٥١(:  

َْوقد كاد هدب الغيم أن يبلغ األرضا ِ َ ُ ْ ُ ِخرجنا لنستسقي بيمن دعائه   َ ْ ُِ َ 
َّفما مت إال والغمام قد انـفضا َ ْ ُ َ َّ َّفلما ابتدا يدعو تقشعت السما   !َ َّ َ ُ ْ َ ْ 

  ) أسفل٤ س٢١٩ص( وقال  )١٣
ُمن باحلجاز مبن يف أرض أندل َ َْ ِ ِ ْ ًقد جيمع اهللا بني النازحني معا   ِسَ ِ ْ َ ِ ّ 

ُ هذا البيت يشرب من قول جمنون ليلى:قلت
)٥٢(:  

ّيظنان كل الظن أن التالقيا ّ  وقد جيمع اهللا الشتيتني بعدما   ّ
  )٦ س٢٢٠ص(وقال ) ١٤

ذا التأويل، وقد أناف على التأميل، وبات بواد وحوله إذخر (( ٌوكيف  ِ ْ
ٍ ّ َ

  .خلإ ))...َوجليل
  : اإلشارة إىل قول بالل :تقل

ٌبفج وحويل إذخر وجليل؟ ِ ْ ًأال ليت شعري هل أبينت ليلة   ٍّ ّ 
ُوهل يبدون يل شامة وطفيل؟ ٌ َ ْ ٍّوهل أردن يوما مياه جمنة   َ َ َ ً ْ ََِ 

ِاإلذخر ( ِّحشيش طيب الريح: ْ ِوقد وردت الكلمة يف بعض أخبار السرية . ّ

ُيف حيشى به خصاص البيوتٌنبت ضع: ّالثمام: واجلليل. النبوية ُْ() ٥٣(.  
  )٢- ١ س ٢٢٩ص(وقال ) ١٥

                                                            
  .١٦٠: ٤ وفيات األعيان )٥١ (
  .ُ، وينظر فيه ماقيل يف نسبة البيت، ومصادر خترجيه٢٩٣ ديوان جمنون ليلى )٥٢ (
   ).ج ل ل(ّ اللسان )٥٣ (

، ٢٥٩: ٥خمتصر ابن عساكر : ًمثالانظر ( والبيتان فاشيان يف كثري من املصادر - 
  ).مواضع متفرقة: ُومعجم البلدان



  
٣٩٧  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

ُمتحو الذنوب اليت قدمت يف عمري ّ ُ ًلكنين أسأل الرمحن مغفرة   َْ ّ 
ِ موسى على قدرُهََّكما أتى رب َ  ًتأيت قبيل لقاء اهللا خالصة   َ

َ يف الشعر اقتباس قرآين أشار إليه احملقق؛ وأزيد أن جريرا سبق فقا:قلت ً ّ ُ َ ل ِّ
  ):يف معرض الثناء على عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه(

ِتعصي اهلوى وتقوم الليل بالسور َ ُّ ُ ُُأنت املبارك واملهدي سريته   َ ُّ ُ َ َْ 

ِ أتى ربه موسى على قدراكم َ َ ََُّ
ْنال اخلالفة إذ كانت ل   )٥٤( ًه قدراـَ َ 

  ): أسفل٥ س٢٢٨ص(وقال ) ١٦
ٍاجتزت يوما على مكان كنت (( ً ُ ِّخلوت فيه يف أيام الصبا إىل بطالة ْ ُ

  :فاستغفرت اهللا تعاىل وقلت
ِ ويف حضرٍمن املآمث يف بدو َ  ُيا ويح نفسي ماذا قبل قد كسبت   َ

ّيشار هنا إىل منط من الشعر شاع يف األندلس، من وقت مبكر، : قلت ٍ ّ ٍ ُ
ٍثر حنوا هذا املنحى من التكفري عن شعر مضى أو ُيف آثار شعراء ك ٍََْ ٍأمر سبق ُ

ُِبأشعار جديدة فيها معاين األوبة والتوبة، والتنصل مما كان، والتلوم عرفت باسم  ّ ّ
ّاملمحصات، أو املكفرات ّ

)٥٥(.  
  )٨ س٢٢٨ص(وقال ) ١٧

 قل ملن سال عن شكايت وحايل   !ِلست أشكو سوى الذنوب الثقال
ّ كرر أبو إسحاق اإللبريي الكالم على الذنوب الثقال بأساليب:قلت ّ 

                                                            
   .٤١٦: ١ ديوان جرير )٥٤ (
ّ ينظر مثال ديوان ابن عبد ربه)٥٥ ( ً ُ :  

ّ وفضل الزهد من كتاب -     نشر دار -  حملمد رضوان الداية ))يف األدب األندلسي((َ
  . الطبعة الثانية-  دمشق - الفكر 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٨  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

  :)٥٦(خمتلفة، قال
ِحمقا بالعذاب وبالنكال ّفإن عاقبت ياريب تعاقب   ّ َ 
 وإن تعف فعفوك قد أراين   ِألفعايل وأوزاري الثقال

  :)٥٧(وقال
ُقد خف كاهله من األثقال َّ  ٍما يثقل امليزان إال بامرئ   َ

  :)٥٨(وقال
 ثقلت من الذنوب ولست ختشى   ّجلهلك أن ختف إذا وزنتا

  .ً بعض شعر ابن مغاور صدى لشعر اإللبريي ويف- 
  )٨ س٢٣٦ص(وقال ) ١٨

ّفبت ليايل أتقلب سليما، وأضع يدي على صدري كليما(( ّ...((.  
ّأي يتقلب يف فراشه تقلب السليم وهذه . ّأي اللديغ الذي لدغته أفعى: ّ

ّالليايل هي من الليايل النابغية، وقد قال ّ)٥٩(:  
ا السم ّمن الرقش يف أنيا ِ ٌفبت كأين ساورتين ضئيلة   ُ ناقعُّْ َ ّ 

  )٣ س٢٣٧ص(وقال ) ١٩

ً للعمر يف الطول فسأتبعه ذيال يكون ْوأرخىفإن أنسأ القدر يف األجل، (( َِّ

  .))...أكثر منه نيال

                                                            
  .١٣٩ ديوان اإللبريي )٥٦ (
  .٤٦ املصدر السابق )٥٧ (
  .٣٢ املصدر السابق )٥٨ (
  .٣٠:  ديوان النابغة الذبياين)٥٩ (
  



  
٣٩٩  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

  :)٦٠(هذا من قول طرفة: قلت
ِلكالطول املرخى وثنياه يف اليد َ ُ ُْ  َلعمرك إن املوت ماأخطأ الفىت   َِّ

ُوالطول ّل للدابة فرتعى فيهَّطوُحلبل الذي يا: َِّ
)٦١(.  

  ) أسفل٢ س٢٤٦ص(وقال ) ٢٠
َويتضوع بطن نـ... (( َُعمان بصباه، وسالما حيل له حباهّ ًُّ َ ِ َ ْ...((.  

  :هذا من قول حممد بن عبد اهللا النمريي الثقفي: قلت
ِبه زينب يف نسوة خفرات ِ َ ْتضوع مسكا بطن نعمان أن مشت   ٍ ْ ً ّ 

. ّهي أخت احلجاج) زينب(و . َ وأعذبهالغزلّمن أرق والبيت من قصيدة 
ّوللشاعر خرب مع احلجاج طريف يف هذا الشعر

)٦٢(.  
  )١٠ - ٩ س٢٥٢ص(وقال ) ٢١

ٌفلو غري املنية آملته، أو يد سواها رمته أو رامته، (( إذن لقامت لنصره ّ
ُاألساود ُّ واألسود، وعقدت لثاره الرايات السودِ ِِ ِ ُِ ُ...((.  

  :)٦٣(ول احلماسيهو من ق: قلت
 لو كنت من مازن مل تستبح إبلي   ُبنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا
ْعند احلفيظة إن ذو لوثة النا  ٌإذن لقام بنصري معشر خشن   ِ

                                                            
  .٣٧:  ديوان طرفة)٦٠ (
ّ يسميه أهل الشام يف دارجتهم)٦١ ( ميوت ) ّالشركة(ّثور الشراكة ((: ّالطوالة، ويف أمثاهلم: ُ

ّألن كل واحد يف الشركة يتكل على شريكه يف مد احل: ))ِّعلى الطوالة ّ ّ بل للثور لريعى؛ ّ
  .فيهمل فيموت

  .١٨٢: ٦)  بريوت- دار الثقافة ( األغاين )٦٢ (
  .٢٥ - ٢٣: ١ احلماسة بشرح املرزوقي )٦٣ (



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٠  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ُولعل عبارة املؤلف لو أسعف الرسم  -  ْ ّْ َ َ   .))بنصرهقامت لإذن ((ّ
  ): أسفل٣- ٢ س٢٥٧ص(وقال ) ٢٢

َفنظرت مينة ومشلة، فلم أر (( َْ ً ُإال خنجرا ومشلة، فلففتها على ذراعي، وقلت ُ َْ ً
  .))...ُال تراعي: لنفسي

َهذا من قول قطري بن الفجاء: قلت   :ةّ
ًأقول هلا وقد طارت شعاعا   !َُمن األبطال وحيك ال تـراعي َ 

 فإنك لو سألت بقاء يوم   )٦٤(على األجل الذي لك مل تطاعي
  ) أسفل٤ س٢٦٦ص(وقال ) ٢٣

ّدث والسامع، وتكاد تستك منه املسامعنبأ يكرهه احمل(( ّ...((.  
ّهذا من قول النابغة الذبياين من عينيته االعتذارية: قلت

)٦٥(:  
ّ أبيت اللعن -َأتاين       ّ أنك ملتين-َ

ُوتلك اليت تستك منها املسامع ِ ِ
َ ْ ُّ َ َْ َ!     

  :ّمايتعلق باألمثال واألقوال: ًخامسا
  )١٠ س١١٣ص(قال ) ١
ِفـيستـنس(( َْ ْ ُر البغاث، وتستـفحل اإلناثََ

ِ ْ َ ْ َ ُ ُ...((.  
َإن البغاث بأرضنا يستنسر: ِّ أشار احملقق إىل املثل- ١ :قلت ُ ّ((.  

                                                            
  .٤٢:  شعر اخلوارج)٦٤ (

  .٦٨: وليد قصاب يف ديوان قطري.  ونقله د-     
  .٣٤:  ديوان النابغة)٦٥ (

ِتشتد وتضيق فال تسمع، واملسامع مجع امل: ّ معىن تستك-  ْ ُ : والسكك. سمع وهو األذنّ
. ًت مسامعي، كراهة لسماعهاَّمَصَتلك املالمة اليت أتتين عنك أ: يقول. ّضيق الصماخ

ّمن شرح األعلم الشنتمري على الديوان( ّ ِ َ َّْ.(  



  
٤٠١  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

ََ ويف اجلملة الثانية إشارة إىل مثل؛ وقد قلبه ابن مغاور، وهو- ٢ َاستـنـوق ((: ُ َْ
ُصار كالناقة يف ذهلا كما شرحه ابن سيده:  ومعناه))َاجلمل َ ُّ ّ

)٦٦(.  
  ) أسفل١ س١١٥ص(وقال  )٢
َشنشنة أعرفها من أخزم، ومن أشبه أباه فما ظلم(( َ ْ ْ ّ السيد األجل،َ  اهلمام ،ّ
 .))...األفضل

 ))شنشنة أعرفها من أخزم((ِّ استخرج احملقق املثل األول - 
أي من أشبه أباه مل يضع الشبه يف : والعبارة الثانية من أمثال العرب: قلت
))...غري موضعه

) ٦٧(.  
  )لأسف٦ س ١٢٢ص(وقال  )٣
ُّفكلما رعى الناس السعدان رعينا مرارا، واللنب من املرار مر، ومن (( ُُ َْ َ ْ َّ ّ

ُّالسعدان طيب حر ّ...((. 
ٌماء وال ((:  يف الكالم إشارة إىل مثل عريب قدمي مشهور- ١: قلت

َّكصدى، ومرعى وال كالسعدان ّ َ((
ّسئلت امرأة تزوجت عن : ِّويف اللسان. )٦٨ ( ٌ ُ

ًمرعى وال كالسعدان، فذهبت مثال، : ّ من األول؟ فقالتَأين هو: زوجها الثاين َّ ً َْ
َواملراد باملثل أن السعدان من أفضل مراعيهم َّ ّ ُ

.  
َإذا أكلته اإلبل قـلصت عنه مشافرها: ُّشجر مر، قيل: ُالمرار - ٢ َّ.  

ا.  نباتَّوالسعدان ُواإلبل تسمن على السعدان وتطيب ألبا ُ ّ ُ َ ْ والسعدان . َ
  .بلمن أطيب مراعي اإل

                                                            
  ).ن و ق( اللسان )٦٦ (
  .٣٠٠: ٢ جممع األمثال )٦٧ (
  ).س ع د(، واللسان ٢٧٧: ٢ جممع األمثال )٦٨ (



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٢  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

  ) أسفل١ س١٢٢ص(وقال ) ٤
م تشن علينا ميينا ويسارا، وأيديهم تتقسمنا قتال وإسارا، فكلما .. (( ًوغارا ّ ً ّ ُ ُ

ًهببنا رحيا القينا إعصارا ََْ...((.  
ِإن كنت رحيا فقد القيت إعصارا((هذا من مثل مشهور : قلت َ  قال أبو ))ً

ب شديدة فيما بني : عبيدة يف شرحه ًاإلعصار ريح  ُويضرب . السماء واألرضّ
ْمثال للمدل بنفسه إذا صلي مبن هو أدهى منه َ

ِ َِ ِ ّ ُ ً
)٦٩(!  

  ). أسفل١ س١٦٧ص(وقال ) ٥
ّولو شب يف كل تـلعة نارا، ورفع النري األكرب منارا، وقدح شجر األرض (( ٍ َْ ّ

َمرخا وعفارا ً َْ..((.  
ُيف كل شجر نار واستمجد املرخ ((: هذا من املثل املشهور: قلت َْ َ ْ َ ))َوالعفارْ

 

على العفار ) ويكون يف األعلى(يضرب الزند : ، ومها نوعان من الشجر)٧٠(
ُفيتطاير الشرر وتتخذ النار) ويكون يف األسفل( ّ.  

  ) أسفل٥- ٤ س١٧٠ص(وقال ) ٦
ِوبوادي الطني ناس يف زي الشياطني، وعزة السالطني، عربان كالغربان، (( ُ ّ ّ

ُونذير بالشر عريان، وانج يا ْ ُ َهنا سلب فالنفالن ف ّ
ُِ...((.  

ْعربان كالغربان(( قوله - ١: قلت ِْ ّغرايب وغربيب(( من قول العرب ))ُ  إذا ))ُ
َوالتلميح إىل أغربة العرب مثل عنرتة وخفاف بن ندبة، وأيب . ّكان شديد السواد

ّعمري بن احلباب، وسليك بن السلكة، والشنفرى وتأبط شرا، وهشام بن عقبة 
  ..وغريهم

                                                            
  .٣٠: ١ جممع األمثال )٦٩ (
  .٧٤: ٢ جممع األمثال )٧٠ (



  
٤٠٣  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

  .)٧١(عن ابن األعرايب) غ ر ب( يف اللسان  نقل ذلك- 
ُونذير بالشر عريان(( قوله - ٢ ّ ُأنا النذير العريان((:  من عبارة))ٌ ّ  قاهلا أحد ))َ

ٍبين خثـعم يف خرب له َ ْ َإمنا مثلي ومثلكم كمثل رجل أنذر قومه ((َوورد يف األثر . َ ْ ٍ ُ ََ َ ّ
ًجيشا فقال ْ ُأنا النذير العريان: َ ُ خص العريان ))...ّ ْألنه أبـني للعني، وأغرب وأشنع ّ َ ُ َ ْ
عند املبصر

ُ
..)٧٢(.  
ُانج يا فالن(( وقوله - ٣ ُ ُانج سعد فقد هلك :  من املثل املشهور))ْ ْ
))!ُسعيد

)٧٣(.  
  )٧ س٢٠٨ص(وقال ) ٧
ُوأياديه يف األعناق واجلباه أثر السجود، وطوق احلمامة، وال زال حيرز ((

ٍشأو الفضائل عفوا دون نصب وال سآمة َ ً..((.  
تضرب العرب املثل يف األمر املالزم والشيء الالزم بطوق احلمامة، : قلت

ُطوق احلمامة يضرب مثال ملا يلزم وال يربح ويقيم ويستدمي: ويف مثار القلوب ًُ
) ٧٤(.  

  )٣- ٢ س٢٢٧ص(وقال ) ٨
ًفصبـرا (( ُ جدد اهللا أنسك - َْ َُّ ِ صربا، ال تندب رمة وقربا، وارض به - َ َ ْ ً ّ َْ ْ

                                                            
  ).غ ر ب( النهاية، واللسان )٧١ (
  ).ع ر ي( النهاية، واللسان )٧٢ (

ًمثلي ومثل مابعثين اهللا به كمثل رجل أتى قوما (( يف احلديث ١٣٤: ٣ ويف الفتح الكبري - 
  .احلديث ))... اجليش بعيين، وإين أنا النذير العريان، فالنجاء النجاءتإين رأي: قوم فقال يا

ُانج سعد فقد هلك سعيد:  وفيه))احلديث ذو شجون(( من مثل طويل ورد يف شرح )٧٣(  ْ((.  
، ٥٩، والفاخر يف األمثال ٢٧٦: ١ وأمثال العسكري ١٩٧: ١امليداين :  انظر- 

  .٣٦: والوسيط للواحدي
  .٤٦٥): مصر( مثار القلوب )٧٤ (



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٤  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ًلكرميتك صهر ْ
ْا بـرا، واستـقبل أجراِ َ ْ ِ ْ َ َّ...((.  

ْنعم الصهر الق◌بر((: )٧٥(ّيف أمثال املولدين: قلت َ َ ُ ْ ِّ((.  
َُدفن البنات من املكرمات: وقالوا -  ْ َ َ ُ ْ َ.  
م : ّونقل يف اللسان عن ابن سيده -  ّورمبا كنوا بالصهر عن القرب، أل ِ ْ ِّ ّ ّ

ن، فيقولون ّكانوا يئدون البنات، فيدفنو ُِ ْ َ َزوجنا: َ ْ ُهن من القرب، مث استعمل هذا َّ ّ ُ
ُنعم الصهر القرب: اللفظ يف اإلسالم فقيل َْ ِّْ الذي يقوم : هذا على املثل، أي: وقيل. ِ

ِّمقام الصهر، قال ّوهو الصحيح: َ
) ٧٦(. 

از -    .َيعين على ا
  )١ س٢٣٢ص(وقال ) ٩
ْسيل بلغ الزىب، وحكم جدع أنوف الربا، وزاد على املعهود وأرىب(( ُّ َ َ ُْ ُّ..((.  

))بلغ السيل الزىب((: قلت
َُْوالزىب مجع زبـية. ، مثل مشهور)٧٧( ُحفرة حتفر : ُّ

ًلألسد إذا أرادوا صيده، وأصلها الرابية ال يعلوها املاء فإذا بلغها السيل كان جارفا 
ًجمحفا ّضرب املثل لما جاوز احلد، ومثلهُي. ُ َ

بلغ السكني العظم، وبلغ منه : ًأيضا: ِ
  .املخنق
  ّالحظات في اللغة، والشرحم: ًسادسا

  )١٢ س٦٣ص(قال  )١
َهكذا  تنتهز الفرص، وينشأ يف حلوق األعادي الشرق والغصص(( ُ َ ََّ ُ ُ...((.  
َ أورد -  َالغصص((ْ   .ّ هكذا بضم الغني))ُ

                                                            
   .١٠٩: ّ أمثال املولدين للخوارزمي)٧٥ (
  ).ره ص : ( اللسان)٧٦ (
   .٩١: ١ جممع األمثال )٧٧ (



  
٤٠٥  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

ُالشرق مصدر شرق، والغصص : قلت َ َ َِ َ ُ ْ َ ّمصدر غص، وهي ) َبفتح الغني(ََّ َ
ََّاملرادة؛ أم ُ
َ الغصص ا َّمع غصةفج) ّبضم الغني(ُ ُ.  
: أثىن ابن مغاور على ولد اخلليفة، فقال) ٨- ٧ س١١٥ص(ويف  )٢

ُكفه أجود من الغمام، وعزمه أمضى من احلسام، ووجهه أشرق من بدر (( ّ
  :ّ مث استأنس بقول أيب سليمان اخلطايب))...التمام

ُووداد عذب وريح جنوب ُ َ ٌ ٌ ٌخلــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــشرق ورأي حــــــــــــــــــسام   ٌ ٌ ٌ  
َيـوضح االستشهاد بشع: قلت ّ ُر اخلطايب شرح َُ  فقد نقل يف ))ريح اجلنوب((ّ

قال األصمعي إذا جاءت ريح اجلنوب جاء معها خري وتلقيح، وإذا جاءت : اللسان

َُرحيهما جنوب: وتقول العرب لالثنني إذا كانا متصافيني. الشمال نشفت ُ ِ
)٧٨(.  

هكذا، والصواب ) عارية(شعر وردت فيه كلمة ) ٣ س١١٨ص(ويف ) ٣
قال . ُماتعطيه غريك على أن يعيده إليك: ّوالعارة والعارية. ِّاريةع: تشديد الياء

  :اجلوهري
ا منسوبة إىل العار ألن طلبها عار وعيب   …ٌكأ

 وقد وردت الكلمة هكذا بياء واحدة يف أكثر من موضع يف رسائل ابن - 
  ).التحقيق، والتقدمي(مغاور 

  )٦ س١١٩ص(وقال  )٤
ََحىت أقام األمة وامليل... (( َ َُّ ُُ، وكمل الدين كما كان وأمره قد كمل، ورضي ّ َْ ّ

ِعن حوارييه ووليه وخليفته بعده ّ..((.  
َحىت أقام ((:  الصواب- ١:قلت َاألمت ّ َالعوج:  أي))...ََوامليلَْ

ِ.  

                                                            
  ). ج ن ب( اللسان )٧٨ (



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٦  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

  .ٌ باإلفراد، فاملقصود واحد ال مجع))ِّحواريهورضي عن ((:  والصواب- ٢
  )٦ س١٢٠ص(وقال ) ٥
ّة وأشراطها، وأوضح سبيل احلنفية السمحة الذي مجع خالل اخلالف... (( ّ َ
  ...).َوصراطها

ّ ألنه يتحدث عن الشريعة اإلسالمية ال عن ))ّاحلنيفية((: الصواب: قلت ّ
  . املالكي-  كان - واملذهب الغالب يف األندلس . املذهب املعروف

  )١ س١٢٢ص(وقال ) ٦
  .))ُّاملأل من أهل شاطبة راجيه وأماله((

 اليت أوردها ابن ))ُّأمال((َََأملة، ومل أجد : ِأن مجع آمل يف كتب اللغة :قلت
  .مغاور

  ) ٨ س١٢٦ص (وقال ) ٧
  .))عمر بن اخلطاب، وأيب بكر بن قحافة: وبساط  العدل بعد العمرين((

  .ُوأيب بكر بن أيب قحافة: ًظاهر أن هناك سقطا، صوابه: قلت
  )٨ س١٣١ص(وقال ) ٨

ِعلى الورد املروي للشفاه ّ ِّ َُ ًأضر به األوام فحام وهنا   ِْ ْ َ َ ُ َ ّ 
َ بضم اهلمزة ليس غري، وهو حرارة ُاألوامصواب ضبط كلمة : قلت

ُالعطش، ومثله األوار ًوزنا ومعىن: َ ً.  
  ) أسفل٦ س١٤٧ص(وقال ) ٩
ُولنؤازرنه إبراما ونقضا، ولنكونن معه كشرج العيبة أو كالبنيان يشد بعضه (( ّ ُ ََْ ْ َ ً ّ
ًبـعضا ْ   .جبسكون راء شر.. ))َ

ِعرى املصحف والعيبة واخلباء، (() بفتح الراء(ََّ هي الشرج - ١: قلت ََْ ُ ُ



  
٤٠٧  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

َّ يقال شرجها وأشرجها وشرجها))وحنوها َ َُ َْ ُأدخل بعض عراها يف بعض، وداخل : َ
فأدخلت ثياب صوين ) اللسان ش ر ج(ويف حديث األحنف ... بني أشراجها

ُالعيبة فأشرجتها ُ أي شدها بالعرى))...ْ ّ.  
ّاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد ((الكالم أخذ من احلديث املشهور  يف - ٢

  .ٌوهو مشهور جدا. ))ًبعضه بعضا
  ) أسفل٨ س١٦١ص(وقال ) ١٠

ْوبكم يضرب يف الصرب املثل ََ ِ ّ تدي   ُ َِْداكم إن ضللنا  َُِ 
  ).ضبط الفعل بكسر الالم األوىل (- 

ُّ الفعل ضل يضل بكسر الضاد يف املضا- ١: قلت ِ َ ُّرع، وضل يضل ّ ََّ َ َ
ّأما الالم فلم ترد مكسورة إذا فك اإلدغام. ًبفتحها أيضا ُ

)∗(.  
ِْ﴿ فبهداهم اقـتده﴾: الشعر من معىن آية قرآنية:  باملناسبة- ٢ َْ ُ ُ َ ُ   ].٦/٩٠: األنعام[ َِ
  ) أسفل٤ س١٦٦ص(وقال ) ١١

ّفناديت بعطشي وأعليت النداء، واستسقيت وحولت الرداء(( َّْ َ ُ ُ ُْ َْ ْ َ ْْ ّ َ ، فآن َ
ًلسحائب موالي أن تسقيين غدقا طبقا، وأروح إىل وطين منطلقا طلقا؛ قد  ًُ َ َ ًَ َ

ًصبا صبا، واخضرت يل األكام كأل وأبا] َاجلهام[جادتين  ّ َ...((.  
َ املراد بتحويل الرداء، أو قلبه ماورد يف األثر عند صالة - ١: قلت َ ّ

ملا (( ُروي أنه : ))وأدلتهالفقه اإلسالمي ((: ويف.. ُاالستسقاء من اخلروج

                                                            
ُّضللت تضل: ))منت اللغة((جاء يف معجم  [ (∗)  ِ َ َ   .لغة جند وهي الفصيحة: ََْ

ُّ ضللت تضل َ ََ َ   .لغة احلجاز والعالية: ِْ
ُّ ضللت تضل ِ َ َ لة] /ّلغة مروية عن متيم: َِْ   .ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٨  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

َاستسقى حول ظهره إىل الناس واستقبل القبلة  َْ َّ َّوحول رداءهَ َ..((
)٧٩(.  

وهي غري . ّ كلمة اجلهام من اقرتاح احملقق وليست يف األصل املخطوط- ٢
ًمناسبة للسياق ألنه يرجو مطرا يصب صبا وختضر له األكام كأل وأبا، واجلهام َّ َ ُُّ َ ًُ َّ ّ :

ٍب الماء فيه، ويقال جاءين من هذا األمر جبهام أيّالسحا ُ َ َمبا ال خري فيه: ُ َ.  
ّ، ومعناها املطر الضعيف الدائم ِّالرهامُ أن يقال قد جادتين :َّوالصواب ّ َُ َ ْ َ

ْالصغري القطر ّفهذا املطر أكثر األمطار فائدة لألراضي الزراعية. َ ُوقد مسى لسان . َ َّ
َيب واجلهام، واملاضي والكهامَّالص: ّالدين بن اخلطيب ديوانه َ ُ ِّ

، فقابل بني )٨٠(
ّواجلهام مث قابل بني السيف املاضي القاطع ) املطر الشديد االنصباب(ّالصيب 

  .والكهام الذي اليقطع
ّ واختـرت الرهام لتناسب يف السجع والتوازن -  ّ ِّ ُ ْ َ   .))ِاإلكام((ْ
رسالة البن َالكهام واجلهام على وجهيهما يف :  وقد  وردت الكلمتان- 

  ).٩ س٢٠٦:ص(ّمغاور إىل ابن النقاش 
مزة واحدة : ُ وليس يف مجوع أكمة))أكام(( وردت الكلمة - ٣ ٍأكام  َ

واملناسب  . ))…وأكمات بكسر اهلمزة وإكام) ّباملد(آكام : مفتوحة، وفيها
  . بكسر اهلمزة))إكام((ّللنص 

  ):٤ س١٦٨ص(وقال ) ١٢
  .))… رجوماُويلقى دون مسائه من جنوم القذف((

ًذلك النوع من األجرام الذي جعل رجوما ) جنوم القذف(املراد بـ : قلت ُُ َ
ِ ْ َ

                                                            
 ١٤٤٩: ٢ -  دار الفكر دمشق -  ٤ ط- لزحيلي  وهبة ا- ّ الفقه اإلسالمي وأدلته )٧٩ (

  .ُوللكالم تفصيل وأدلة تنظر فيه
  .يف اجلزائر، ويف املغرب: ُ طبع مرتني)٨٠ (



  
٤٠٩  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

للشياطني، ويف سورة امللك
ُ ِ﴿وجعلناها رجوما للشياطني ﴾: ّ ِ ََّ ِ ً ُ َُ َ ََْ   ].٥اآلية [َ

  )٥- ٤ س١٧١ص(وقال ) ١٣
فبت بليلة السليم الكليم، املكابد للعذاب األليم، كأمنا كحلت عيين ((

ُ ّ
  .))…هاد، وفرش وسادي بشوك القتادُّبالس

ّ السليم هنا اللديغ، مسوه السليم على التفاؤل، ومنه قول النابغة- ١: قلت ّ:  
ا السم ناقع ّمن الرقش يف أنيا ُّ
 ّفبت كأين ساورتين ضئيلة  )٨١(

َبات بليلة أنـقد((، ولكنهم قالوا ))ّبات بليلة السليم(( ال أعرفهم قالوا - ٢ َْ(( ،
ّلقنـفذ ألنه ال ينام الليل كلهواألنقد ا ُّ ُ ّ ُ ُذهبوا إسراء قنفذ، يعين: وقالوا. ُْ ًذهبوا ليال، : َ َُ

ًألن القنفذ يسري يف الليل كثريا ُ ّ.  
  . والعبارة خالصة للكاتب- 
  )٩ س١٧٣ص(وقال ) ١٤

  . بتنوين عروبة))ٍمث استقبلنا يوم عروبة غرناطة((
، َ عروبةُيوم: ورد عن العربوقد . َ تقرأ يوم عروبة برتك التنوين- ١: قلت
  .ويوم العروبة
َ ويوم عروبة- ٢   . هو يوم اجلمعةَُ
ّ وردت الكلمة على الصواب ص- ٣   . أسفل٣ س١٩١َ
  ) أسفل٣ س١٨٠ص(وقال ) ١٥

ّفما راعنا خالل تلك األجناد واألوهاد إال لمة مستلئمة((
ِ ّ َ َ...((.   

ِأوهد، ووهد، ووهاد: ّأن مجع وهدة: يف اللسان: قلت ْ ُ والوهد والوهدة.َ ْ َ :
ّاملطمئن من األرض واملكان املنخفض كأنه حفرة ّ

)٨٢(.  
ْ يف مجوع الوهدة))َاألوهاد(( ومل ترد -  َ.  

                                                            
  .٥٣: ١ و ٢١٩: ٢ّوحياة احليوان الكربى للدمريي ) س ل م( اللسان )٨١ (
  ).ده و ( اللسان )٨٢ (



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٠  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

  )١ س١٨١ص(وقال ) ١٦
ُأفل فج املصالب، لقد ضعف املطلوب منكم هلذا والطالب: وقلت(( َ ُ َ َ ُّ َ َّ َ...((.  

ّأفل الرجل إذا ذهب ماله، وأفلت ا: ُ يقال- ١: قلت َُ ِ ّ َألرض صارت فال َ ُ
ًأي جدبة أخطأها املطر أعواما ًَ والعبارة حتتاج :  اسم مكان))ّفج املصالب((ّوكأن . ْ

  .إىل مزيد نظر
ُضعف الطالب ..﴿:  يف العبارة الثانية اقتباس من قوله تعاىل- ٢

ِ َّ َ ُ َ
ُوالمطلوب ُْ َ   ]ّاحلج من سورة ٧٣من اآلية[﴾ َْ
  )٦ س١٨٤ص(وقال ) ١٧

ِوتغيظ من غلب  َ ُامللوك حسوداَُ َ  
  

ًَّوتؤوب للشرق القصي مظفرا   ُ ّ
ِ َِ ُ  

  ج

ْبفتح الغني والالم والصواب من ) ََغلب(كذا وردت الكلمة : قلت ِغلبِ ُْ .
أغلب، واجلمع : ّاملذكر. ّويف اللسان أن العرب يصفون السادة بغلظ الرقبة وطوهلا

ٌبيض مرازبة ((: ويف حديث ابن ذي يزن. ُْغلب، واملؤنثة غلباء ُْغلب ِ
))..َجحاجحة

)٨٣(.  
  ).٢- ١ س١٩٩ص(ويف ) ١٨

َوأين هي من نفس محزة، وحربة أيب دمسة(( َ..((.  
ّاستدرك احملقق يف آخر الكتاب أبا دمسة، وهي كنية وحشي: قلت ُويزاد . ِّ

وأبو دمسة كنية . أبو دمسة) ًمطلقا(ومنه قيل للحبشي . ًالدمسة لغة السواد: عليه
  ...)٨٤(وحشي

  )١ س٢٠٣ص(وقال ) ١٩
                                                            

  .  بضم الغني وإسكان الالم))ُْغلب((أي ) غ ل ب( اللسان )٨٣ (
   ).د س م( اللسان )٨٤ (



  
٤١١  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

ٍيصف مع الطري الصواف جبناح ضاف(( ّ ّ ُّ   ؛))ّيصف(( بكسر صاد ))..ِ
ُّيصف : الصواب: قلت ُ ُصفت الطري أج: ُيقال) ّبضم الصاد(َ حتها نّ

ّوبسطتها يف الطريان فال حتركها، فهي صواف وصافات َ ّ.  
  )٩ س٢١٤ص(وقال ) ٢٠

َّفإن النكاح يـغيل اللنب، فإن الرضاع ينقل الطباع، وقد بذ(( ُلت لك ُ
ْالنصيحة فامسعها، وأريـتك احملجة البيضاء فاتبعها ِّ ّ َ ََُْ((.  

َّيـغيل اللنب((قوله : قلت رضع املرأة ُوهو أن ت) الغيل( اشتق ابن مغاور من ))ُ
  ..الولد وهي حامل

  ) أسفل٥ س٢١٤ص(وقال ) ٢١
ْوقد بذلت لك النصيحة فامسعها، وأريـتك املحجة البيضاء فاتبع(( َِّْ َ َّ َ َ َ ََُْ   .))...هاَْ

ّاألوىل جماراة ابن مغاور يف صنعته الفنية، وقراءة العبارة الثانية: قلت ُ َْ :
َوأريتك احملجة البيضاء (( َّ َ ْفاتـبـعهاُ َْ...((.  

  ) أسفل٣ س٢٢٣ص(وقال ) ٢٢
ُوبدركم املنري كلما جتلى قد كسف وخسف، واقـتطف نـوره ونـوره (( ُْ ُْ َ َ ِ ُْ َ ََ َ ّ ّ

ّواختطف، وحم محام ُ
ِ ُ   . إخل))..ِ ونضب حبره ونزفَِ وأزف،هْ

َكسف وخسف، وتقول: ُالعرب تقول: قلت ََ ِكسف وخسف: َ ُِ َ والذي . ُ
ّيناسب النص الوجه الثاين ملناسبة السجع ّ ُ.  

ًغلق الرهن عند موىل ((من الشعر )  أسفل٢ س٢٢٧ص(وقال ) ٢٣ ّ َِّ
  .ّ بتشديد الالم))كرمي

َغلق : الصواب: قلت الرهن أي استحقه َِومعىن غلق ) ثالثي األحرف(َِ
ن، ومل يقدر الراهن على فكه ّاملر ُ.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٢  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

  ) أسفل٢ س٢٣٢ص(وقال ) ٢٤
  .))..َكبطشة أيب األشبال بالنـَّقد((

ُالنـَّقد : قلت   .الصغرية من الغنم): ًبفتحها أيضا(َّمجع النـقدة ) بفتح القاف(َ
  )٢- ١ س٢٣٣ص(وقال ) ٢٥

ْمن عاش رجبا رأى عجبا، الفظ حدي: وقالت(( ََْ ً ًَ َ ْ ِث الزواين لفظ املطحن َ ْ
ُ

َّ
ََّحب الزوان َّ َ..((.  

ْالفظ(( قوله - ١: قلت َْ((
ا بكسر مهزة الوصل العارضة، فهي فعل )∗( ُ صوا ْ

ِ ُ
  .أمر

ِاملطحن(( قوله - ٢
ُ

ّ مل أجدها يف املعاجم، ومل أقرأها من قبل؛ وكأنه يريد )) َ
َالطحانة الذي حرفـته الطحانة ِّ َُ َّ ُوالدارج يف كالم أهل. َّ َّالطحان:  اليوممّ الشاّ َّ .

  .والقياس ال مينعه
ُّالزوان صوابه الزوان :  قوله- ٣ َُّ ُيهمز، وبكسرها ال يهمز، : ّبضم الزاي(َ ُ

ِّ، ويسميه أهل الشام الزوان )٨٥()كما يف اللسان ّ ّ بكسر الزاي، والشيلم–ُ
)٨٦(.  

ِاحلب الذي يكون يف احلنطة: ّالزؤان((: ُويف مفردات ابن البيطار ُّ  فيفسدها، َ

ُوخيرج منها َُْ((
)٨٧(.  

ّ أي أخرج بالتنقية))ََلفظ((وهلذا ذكر ابن مغاور عبارة  َ َ ْ وتنقية القمح من . َ
ًالزوان وغريه كان من صنعة العالف الذي يكلف به بعض عماله رجاال أو نساء ً ّ ُ ّ َ ّ .

                                                            
ْالفظ، بكسر مهزة الوصل العارضة، وكسر الفاء : الوجه أن يقال[  (∗) لة]/ ِِْ   .ا
  ).ز و ن( اللسان )٨٥ (
ّيف معجم الكنايات العامية الشامية ) مشيلم(انظر مادة  )٨٦ (   .٢٣٩:  حممد رضوان الداية –ّ
   ).٧٥ - ٧٤: ٢ش ل م (و ) ١٧٤: ١زون ( اجلامع ملفردات األدوية واألغذية )٨٧ (



  
٤١٣  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

ّويف قاموس الصناعات الشامية
َأن أهل ) ّالطحان: (، يف كالمه على مادة)٨٨( َّ

ُشام يفضلون اخلبز البييت ال ّ ويعتنون ... ِْفهم يشرتون احلنطة ) ُّعلى السوقي(ُ
  .إخل... وتصويلها أي غسلها باملاء النظيفُبتنظيفها في دورهم 

  )١٠ س٢٤٠ص(وقال ) ٣٠
ِولو ربع على ضلعه يف مخوله، وقاس شبـره بفرته يف مأموله(( ِِِ َُ ََْ ُ ِ َْ َ...((.  

ِظلعه على((:  الصواب بالظاء- ١: قلت َعرج وغمز يف : ظلع:  من))َْ
َْاربع على ظلعك((: وقالوا. مشيه ْ َ أصله من ربـعت احلجر))َْ ْ إذا رفعته مبقدار : ََ
  .ارفق على نفسك: ُهذا أصله مث صار املعىن. طاقتك

َّ ضبط الشرب بالفتح والصواب- ٢ ّ ْشبر، : ََ ُ الشبـر بالفتح فله اّأم. َبالكسرِ ُ َّْ
َمعان أخر ُ ٍ َ.  
  ) أسفل٤ س٢٥٢ص(ل وقا) ٣١

ُْمن جيرح فـيدمي، من يـنصح فـيـريب(( َُ َُ َ َْ ْ َْ ُ...((.  
َُْمن يـنصح فـيـرمي((: ّلعل األصل: قلت ُ َ َْ ْ ّ بامليم ال بالباء؛ ألن هذا يوافق ))َ

َأسلوب الكاتب يف صنـعته َْ.  
ْأرىب على كذا، وأرمى: ويف اللغة -  ًزاد؛ فهما مبعىن: َْ َِ َ.  
 ) أسفل١ س٢٥٩ص(ويف ) ٣٢

ُّإىل صديق له وكان مولعا بالتني الصهايبَكتب (( ً..((.  
ِّعند كلمة الصهايب إن مؤلف كتاب ) ٣٥٥(ّ قال احملقق يف احلاشية -  ّ ُّ

ّّذكر أجناسا من التني منه التني الصنايب؛ وقال) ُعمدة الطبيب( ّ ُّيبدو أنه مسي : ً
                                                            

  .٢٩١ - ٢٩٠:  قاموس الصناعات الشامية)٨٨ (
  .٣١٩: فيه) ّعالف( وانظر مادة -         



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٤  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ّكذلك نظرا للونه األبيض الرمادي ً.  
 هو املقصود، وليس يف الكلمة ))هايبُّالتني الص((قول ابن مغاور : قلت

َحتريف أو تصحيف، فالصهبة محرة يعلوها سواد ٌ وقد قال ابن مغاور يف وصف . ُّ
  ).١٠ س٢٦٠ص(ّذلك التني 

َكثدي الزنج درت عسال ْ َّ ِ َّْ ّ
ِ ُ ٌبأيب اليوم ونفسي بـلس   َ ََ 

ُّ يشري إىل معىن الصهبة السابق ذكره))ِجْنَّكثدي الز((فقوله  ُ.  
ُبـلس هو التني وال-  ََ

)٨٩(.  

َبيان المصادر والمراجع ُ َ  
  .م١٩٨٩ -  دار العلم للماليني -  خري الدين الزركلي- األعالم  - 
 ).َّبعناية عبد الستار فراج( دار الثقافة بريوت -  أبو الفرج األصفهاين- األغاين  - 
ّ صححه وشرحه حممود حممد شاكر طباعة - ١ ج- َإمتاع األمساع للمقريزي  - 

 . الطبعة الثانية- ة بدولة قطر الشؤون الديني
ّأمثال املولدين  -  مع الثقايف -  اخلوارزمي- َ ّ ا  . الطبعة الثانبة-  ٢٠٠٣ -  أبو ظيب- ّ
بعناية حممد أبو ( مصر -  دار املعارف- ) تاريخ الطربي(تاريخ األمم وامللوك  - 

 .)الفضل إبراهيم
 ).طبعة مصورة (-  للخطيب أيب بكر البغدادي- تاريخ بغداد  - 
 .مكتبة اخلاجني مبصر، واملثىن  ببغداد) ٢- ١ط مصر (َّلة البن األبار التكم - 
ط (   -  حممد أبو الفضل إبراهيم -  الثعاليب- مثار القلوب يف املضاف واملنسوب  - 
ضة مصر ) مصر  .م١٩٦٥ - ه ١٣٨٤دار 
 . دمشق-  دار البشائر-  حتقيق إبراهيم صاحل - ...مثار القلوب  - 

                                                            
ّ ويف أنواع التني يف الشام نوع يعرف بالتني السوادي)٨٩ ( ّ ُ.  



  
٤١٥  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

، )طبعة مصورة( دار الكتب املصرية - مام القرطيب اإل- َاجلامع ألحكام القرآن  - 
 .تفسري القرطيب: ًجع كثريا باسماُويشار إليه يف املصادر واملر

 أخرجها قاسم - ) طبعة مصورة(َاجلامع ملفردات األدوية واألغذية البن البيطار  - 
 . بغداد- الرجب

دار - ون  حتقيق عبد السالم هار- مجهرة أنساب العرب لإلمام ابن حزم األندلسي  - 
 . القاهرة- املعارف

 .م٢٠٠٦ - ّ ديب -   دار الوسام- حلم معاوية البن أيب الدنيا  - 
 حتقيق -  القاهرة-  جلنة التأليف والرتمجة والنشر -  شرح املرزوقي- ّمحاسة أيب متام  - 

 .عبد السالم هارون وآخرين
 -  دار الفكر دمشق-  حتقيق حممد رضوان الدارية -  اجلراوي- احلماسة املغربية  - 

 .الطبعة الثانية
 دار الكتاب -  للحافظ أيب نعيم األصبهاين- حلية األولياء وطبقات األصفياء  - 

 . بريوت- العريب 
 . هجرية١٣١٩ القاهرة -  املطبعة الكستلية - ّ الدمريي- حياة احليوان الكربى  - 
ه ١٣١٣ املطبعة البوالقية مبصر -  زينب فواز- ّالدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور  - 
 .م١٨٩٦ - 

 . بغداد-  حتقيق كوركيس عواد- للشابشيت : ّالديارات - 
 دار الفكر دمشق -  حتقيق حممد رضوان الداية- ديوان أيب إسحاق اإللبريي  - 
 .عة الثانيةبالط
 -   القاهرة-  دار املعارف -  حتقيق الدكتور حممد عبده عزام- ديوان أيب متام  - 

 .م١٩٦٤
 .َنعمات طه.  حتقيق د- ة  الطبعة الثاني-  مكتبة اخلاجني- ديوان احلطيئة  - 
 - اإلسكندرية – منشأة املعارف - السيد غازي.  حتقيق د- ديوان أيب خفاجة  - 

 .م١٩٦٠



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٦  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

 نشر جممع اللغة -  حتقيق درية اخلطيب ولطفي الصقال- ديوان طرفة بن العبد  - 
 . م١٩٧٥ - ه١٣٩٥ دمشق - العربية 

 .م١٩٤٤- ه١٣٣٩ - هرةجلنة التأليف والرتمجة والنشر القا- ّديوان أيب الطيب املتنيب  - 
 .دار الفكر دمشق -  الطبعة الثالثة -  حممد رضوان الداية- ديوان ابن عبد ربه  - 
 . قطر- وليد قصاب. ديوان قطري بن الفجاءة مجع د - 
 . القاهرة-  مكتبة مصر - ّ عبد الستار فراج -  مجع وشرح- ديوان جمنون ليلى  - 
ُّديوان النابغة الذبياين  -  بعناية حممد أبو ( القاهرة - عارف دار امل-  األعلم الشنتمري- ّ

 ).الفضل إبراهيم
َديوان نصيب  -   . طبع بغداد-  مجعة داود سلوم- ُ
َرسائل ابن أيب اخلصال الغافقي األندلسي  -  ِ  -  دمشق- ّ حتقيق حممد رضوان الداية - َ

 .م١٩٨٨، ه١٤٠٨
 . حتقيق إحسان عباس-  احلمريي- الروض املعطار يف خرب األقطار  - 
 .دمشق – دار الفكر-  اإلمام النووي- يث سيد املرسلني رياض الصاحلني من حد - 
َزاد املسافر  -  ُ

ّأعده  (- م١٩٧٠ -  بريوت-  دار الرائد العريب-  صفوان بن إدريس - 
 ).َّوعلق عليه عبد القادر حمداد

 . حتقيق البجاوي-  القريواين- زهر اآلداب  - 
بالسرية اشتهرت  (-  الصاحلي الشامي- سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد  - 

لس األعلى للشؤون اإلسالمية ) الشامية  ).ِّجمموعة من احملققني( القاهرة - نشر ا
 . بريوت-  دار الثقافة -  إحسان عباس- شعر اخلوارج  - 
حتقيق الدكتور عبد ) ٦- ٥ - ٤األقسام  (-  أبو جعفر بن الزبري- صلة الصلة  - 

 .م١٩٩٤- ه١٤١٤ الرباط - ّالسالم هراس والشيخ سعيد أعراب 
 بريوت الطبعة الثانية -  طبعة دار املعرفة-  الصفوة لإلمام ابن اجلوزي صفة - 

 .م١٩٧٩- ه١٣٩٩



  
٤١٧  حممد رضوان الداية.  د– )نور الكمائم وسجع احلمائم(مراجعة يف كتاب 

 حتقيق حممد -  لسان الدين بن اخلطيب- ّالصيب واجلهام واملاضي والكهام  - 
 . اجلزائر-  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-  م١٩٧٣ - ١ ط- الشريف قاهر 

 ).َّطبعة مصورة (- ّ دار الكتب املصرية-  ابن قتيبة- عيون األخبار  - 
 طبعة مصورة يف دار -  السيوطي - الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري  - 

 . بريوت- الكتاب العريب
 الطبعة الرابعة -  دمشق -  دار الفكر- وهبة الزحيلي.  د- الفقه اإلسالمي وأدلته - 

 .م١٩٨٤
ّقاموس الصناعات الشامية  -   . دمشق- س  نشر دار طال- )ِّجمموعة بن املؤلفني (- ّ
 مكتبة الرتاث -  بعناية أمحد القالش -  العجلوين- كشف اخلفا ومزيل اإللباس  - 

 . حلب- اإلسالمي
 . القاهرة-  أمحد تيمور باشا- ّالكنايات العامية  - 
 . بريوت-  دار صادر-  ابن منظور- لسان العرب  - 
 - ية املكتبة التجار-  حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد-  امليداين- جممع األمثال  - 

 .القاهرة
 .بريوت) َّنسخة مصورة(ّ أبو جعفر حممد بن حبيب - ّاحملرب  - 
 ).ّجمموعة من احملققني( دمشق -  دار الفكر-  ابن عساكر - خمتصر تاريخ دمشق  - 
 نشره حممد حميي الدين عبد احلميد -  املسعودي - ُمروج الذهب ومعادن اجلوهر  - 
ا دار الفكر ب( القاهرة - املكتبة التجارية -   ).ريوتصور

 . هجرية١٣١٣ املطبعة امليمنية بالقاهرة - مسند اإلمام أمحد  - 
 ).٥- ١( بريوت -  دار صادر- معجم البلدان  - 
ّ حتقيق عبد الستار فراج-  املرزباين- معجم الشعراء  -   مكتبة عيسى البايب احلليب، - َّ

 .م١٩٦٠- ه١٣٧٩القاهرة 
 - ّبة املثىن قاسم  طبعة مصورة يف مكت- َّ ابن األبار- املعجم يف شيوخ الصديف  - 

 .م١٨٨٥ّالرجب بغداد عن طبعة جمريط 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٨  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

َّمعجم الكنايات العامية الشامية  -   -  دار الفكر دمشق-  حممد رضوان الداية- َّ
 .الطبعة الثانية

 دار -  الطبعة الثانية-  حتقيق شوقي ضيف -  ابن سعيد- ُاملغرب يف حلى املغرب  - 
 .املعارف بالقاهرة

 -  الطبعة الثانية-  بريوت -  دار املشرق - دوارد غالب إ- املوسوعة يف علوم الطبيعة  - 
 .م١٩٨٨

دار -  حممد رضوان الداية - نشر الطيوب ورحيان القلوب يف املضاف واملنسوب - 
 . دمشق الطبعة األوىل- البشائر

 مكتبة - ّ حتقيق حممود الطناحي وآخرين -  ابن األثري- ّالنهاية يف غريب احلديث  - 
 . الطبعة األوىل-  القاهرة- عيسى البايب احلليب 

) بعناية س ديدرنغ) (اجلزء الثاين( صالح الدين الصفدي - الوايف بالوفيات  - 
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