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  األستاذ حممود احلسن :أمني الة
لة  مع الواردة يف قانونه والئحته الداخلية، وأبرزهاإن أغراض ا   :مستمدة من أغراض ا

ًاحملافظــة علــى ســالمة اللغــة العربيــة، وجعلهــا وافيــة مبطالــب اآلداب والعلــوم والفنــون، ومالئمــة 
حلاجات احليـاة املتطـورة، ووضـع املـصطلحات العلميـة والتقنيـة واألدبيـة واحلـضارية، ودراسـتها 

  .السعي لتوحيدها يف األقطار العربية كافةوفق منهج حمدد، و

  :خطة المجلة وشروط النشر فيها
لة البحوث واملقاالت اليت ترد إليها بعد أن ختضع للتقومي-   . تنشر ا
لة-    . يفضل أال يزيد البحث أو املقالة على ثالثني صفحة من صفحات ا
  .املقاالت خيضع العتبارات فنيةالبحوث وترتيب  - 
لة البحوث وأن تكون ينبغي  -  حاسويب ، ويفضل أن تشفع بقرص منضدةاملقاالت املرسلة إىل ا

  . مسجلة عليه، أو مرسلة بالربيد اإللكرتوينليزري
اُاملقاالت اليت ال توالبحوث  -  ِنشر ال ترد إىل أصحا ّ.  
لة، مع يرسل -   .العلمية وعنوانهاتية الذمقالته، سريته حبثه أو  الكاتب الذي مل يسبق له الكتابة يف ا
ايتهعطىُت -   .وتذكر حواشي كل صفحة يف أسفلها. ً احلواشي أرقاما متسلسلة من بداية البحث حىت 
 ِتقانة  : قبل مقابلها األجنيب عند ورودها أول مرة، حنو) أو املعربة (العربية الكلمات توضع - 

)Technology( ،حاسوب )Computer( ،نفسية) Psychologic.( 
 ....النقطة، الفاصلة، إخل:  من الضروري أن يعتين الكاتب بعالمات الرتقيم- 



  

٢١٩  

  من تاريخ التعريب

  مازن المبارك. د

  لجنة التعريب: القسم الثاني
ّهي إحدى اللجان اليت ألفها احلاكم املصلح علي رضا الركايب كما مر معنا  ّ

ًسابقا، وأسند رئاستها إىل ياسني باشا اهلامشي
، ولكن الذي رأيته من تتبعي )١(

ا كانت جتتمع برئاسة  ا أ ، )٢(األستاذ رشيد بقدونسألخبار تلك اللجنة ومراسال
ًوكان خياطب أحيانا بالقائد، ألنه كان قائدا للفرقة الثالثة يف اجليش العريب، وهو  ً ُ

مع العلمي العريب آنذاك- عضو يف جممع اللغة العربية   وكانت مجيع مراسالت -  ا
اللجنة جتري عن طريقه، ومعه يف اللجنة عضوان مها الشيخ عبد القادر املبارك 

ّستاذ مراد االختيار، وللجنة أن تضم إليها من تراه من االختصاصيني حبسب واأل ّ
  .املوضوعات اليت تبحثها

جلنة التعريب ((ً ويطلقون عليها أحيانا اسم - وكانت جلنة التعريب 
ا كانت - ))والتهذيب ً من أطول تلك اللجان عمرا وأكثرها أثرا، أما التهذيب فأل ً

ذيبها كما تقوم مع التعريب ووضع املص طلحات بالتدقيق يف لغة الكتب املرتمجة و
ّوهذبه عبد ّ الذي عربه رشيد بقدونس، ))تعليم املشاة((جاء على غالف كتاب 

                                                 
ّ األرجح أن اهلامشي أوكل رئاسة اللجنة على األستاذ بقدونس ألن امللك فيصال عينه )١(  ً

ًمستشارا للمجلس احلريب األعلى، وكان كثري التنقل بني عمان ودمشق وبغداد جناة  ً
تويف . ١٩٢٢ّكليز والفرنسيني، مث إنه استقر يف بغداد منذ عام بنفسه من مالحقة اإلن

  .م  ودفن يف دمشق١٩٣٦سنة 
مع العلمي )٢ ( ً رشيد بقدونس، دمشقي خريج املدرسة احلربية باستنبول، كان عضوا يف ا ِّ ِ

  .م١٩٤٣العريب، أتقن الرتكية والفارسية والفرنسية واليونانية، وتويف سنة 



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

  

٢٢٠

) من امللحق) ١(انظر الصورة (، ورشيد بقدونس )٣(القادر املبارك، وخنلة زريق
، ))ملشاةتعليم ا((وقيل إن أصل العنوان بالرتكية هو توضيح املبهمات من كتاب 

عشر ) ٢١٠(م يف املطبعة احلربية على ورق أمحر ويضم ١٩١٩وقد طبع سنة 
  .صفحات ومئتني من القطع الصغري

ّوما زالت نسخة تامة منه حمفوظة مع ما بقي من مسودات وأوراق جلنة 
ّالتعريب، تفضل بإطالعي عليها املهندس زهري رشيد جنل األستاذ رشيد بقدونس، 

  .يف أكثر ما عرفته من أخبار جلنة التعريبوإليه يعود الفضل 
ًوأما أن تلك اللجنة من أطول تلك اللجان عمرا وأكثرها أثرا، فلقد رأيت ما  ً
ّيثبت استمرارها يف العمل سنني طويلة، ورأيت عشرات القوائم اليت عربت ألفاظها، 

مع وحركة ال تعريب، وقرأت الثناء عليها غري مرة يف الكتب اليت تناولت نشاط ا
كاألستاذ األفغاين الذي قال إن تلك اللجنة قامت بعملها خري قيام وعلى أمت 

  .)٤(وجه
ومما يؤكد استمرار أعضائها يف العمل ويف تعريب املصطلحات العسكرية وهو 
ًما أوكل عليها أصال، أن كاتب هذا املقال حضر وهو يف الثانية عشرة من عمره  ُ

ا نة إحدى أو اثنتني وأربعني حني طلبت إىل كان ذلك يف س! جلسة من جلسا
مع  ّوالدي أن يصحبين إىل طبيب األسنان، فصحبين ولكنه يف الطريق عرج على ا

سأحضر هنا جلسة إىل أن حيني موعد : ًيف باب الربيد بدمشق القدمية قائال
  .طبيبك

مع، وكان يف الغرفة مكتب كبري  ) منضدة(كان االجتماع يف إحدى غرف ا

                                                 
مع العلمي  خنلة زريق مق)٣(  ًدسي من علماء اللغة العربية، كان عضوا مراسال يف ا ً

لد الثاين من جملته الصادر سنة  مع يف ا   .م١٩٢١العريب، نعاه ا
  . حاضر اللغة العربية)٤ (



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٢١

 حوهلا مخسة رجال، أحدهم عند رأس املكتب وهو األستاذ رشيد بقدونس جلس
بشعره األشقر الضارب إىل احلمرة، وعلى أحد جانيب املكتب جلس رجل مل أعرفه 

 وإىل جانبه -  أظنه األستاذ االختيار ألنين قرأت امسه فيما بعد بني أعضاء اللجنة- 
ًه مبتعدا عن املكتب حنو مرت أو والدي الشيخ عبد القادر املبارك، وقد جلست بعد

أكثر، وجلس على اجلانب اآلخر رجالن بثياب عسكرية، وكان أحدمها أعلى رتبة 
من اآلخر ألنه كان  يأمره بإخراج قطعة السالح من حمفظة كبرية ويضعها أمام 
اللجنة على املكتب ويفك أجزاءها وحيملها أمامهم قطعة قطعة، وكان كلما محل 

ّ الرتبة امسها باللغة الرتكية، وكان األستاذ بقدونس يرددها بالرتكية قطعة ذكر صاحب
ًوأحيانا بالفرنسية، وكان أعضاء اللجنة كلهم يتقنون الرتكية، مث يسألون عن عمل 
تلك القطعة أو وظيفة ذلك اجلزء من السالح فيشرح اخلبري العسكري عملها، ويبدأ 

ًفقوا سجلوا على القائمة امسا أو أكثر، بعد ذلك اقرتاح األعضاء لألمساء، فإذا ات
  .ّوقد يؤجلون البت يف التسمية إىل اجللسة القادمة

ّمن امللحق قوائم من معربات األلقاب ) ٤، ٣، ٢(ويرى القارئ يف الصور 
ُالعسكرية اليت اقرتحتها اللجنة، فأخذ بعضها وعمم، وأمهل بعضها ّ ُ ُ.  

  . على جانبيه أمساء أجزائهًرمسا للسيف وقد كتبت) ٥(ويرى يف الصورة 
  .رسم غمد السيف) ٦(ويف الصورة 

تفصيل أقسام السيف وأجزائه كل قسم منها، مث أقسام ) ٧(ويقرأ يف الصورة 
  .الغمد

  .ًرسم الرمح مصحوبا بأمساء أجزائه) ٨(ويف الصورة 
  .رسم احلربة وأمساء أجزائها) ٩(ويف الصورة 

 خبط الشيخ عبد القادر املبارك فيهما فهما لوثيقتني) ١١و١٠(وأما الصورتان 
ّتعريب ألمساء السرج وما يتعلق به، ملصلحة سالح الفرسان، وفيهما ما يؤكد 



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

  

٢٢٢

  .االعتماد على معجمات اللغة وخاصة تاج العروس واملخصص
ًونظرا الختصاص هذه اللجنة بتعريب املصطلحات العسكرية فقد كانت 

وزارة ( وشعبه عن طريق نظارة احلربية املراسالت مستمرة بينها وبني فرق اجليش
  ):الدفاع

رسالة إىل جلنة التعريب والتهذيب مؤرخة يف ) ١٢(ففي الصورة 
ا١٧/٤/١٩٢٠   . تطلب تعريب قائمة األلفاظ وإعاد

َّحىت يتأكد ) حرب ياكين (بمراسلة ملعرفة حقيقة املقصود ) ١٣(ويف الصورة 
  .ملناسبهو التعريب ا) الضماد احلريب(َّللجنة أن 

ما يؤكد مالحقة اللجنة ملا يكتب وينشر، فهي تسأل عن ) ١٤(ويف الصورة 
  .املقصود بالنطاق العسكري، وقد اطلعت على ذلك يف إحدى اجلرائد

ّوترى اللجنة خطورة تعدد واضعي املصطلحات، فتنتقد ذلك وتلح على  ّ
 عن جلان توحيد اجلهات املسؤولة عن ذلك، بل تقرتح تأليف جلنة تضم ممثلني

ّرسالة تنتقد تعدد املصطلحات ) ١٥(وجيد القارئ يف الصورة . وضع املصطلحات
، كما يرى يف الصورة )توحيد التعابري العسكرية(ما بني فوج ورهط وفصيل، وتطلب 

ّرسالة خبط األستاذ رشيد بقدونس تبني خطورة تعدد املصطلحات وتقرتح ) ١٦( ّ
  .توحيد اللجان يف جلنة واحدة متثلها

ونالحظ حرص بعض العسكريني يف تلك األيام على سالمة اللغة وسؤاهلم 
عما ينبغي أن تكون عليه اإليعازات، فقد كان اإليعاز يعطى بصيغة املذكر على حنو 

ّوقد وضعت كلمات عربية جديدة مثل فئة وكتيبة وسرية، وهي كلمات ) فوج سر(
  !.؟)كتيبة سريي(ّمؤنثة فهل يصحح اإليعاز ويقال 

 إىل رئاسة ديوان ١٣/١/١٩٢٠ّوقد وجه قائد الفرقة الثالثة رسالة بتاريخ 
أي ) ت.ل(الشورى احلريب يسأل فيها عن ذلك، وبعث الديوان احلريب بالرسالة إىل 



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٢٣

  .من امللحق) ١٧(جلنة التعريب كما يرى القارئ يف الصورة 
ا ب  خبط الشيخ عبد ) ١٨(وصدرت عن اللجنة فتوى يرى القارئ صور

ًقد تسمي العرب رجاال بأمساء مؤنثة فيقولون يا طلحة ((: القادر املبارك يقول فيها
ًاذهب ويا محزة اجلس؛ وملا كان املخاطب باإليعازات مذكرا يراد به قسم من اجلند  َ ُ

ًصح خطابه بصيغة املذكر وإن يكن االسم املوضوع له مؤنثا تأنيثا لفظيا فيقال ً ً فئة : َّ
ا مبنية على اإلجياز، سر، كتيبة سر، وقد  ّخصص هذا باإليعازات فقط أل

ًويتصرف فيها مبا ال جيوز يف غريها، على أن هذا جائز قياسا على طلحة ومحزة 
وأما أثناء التكلم عن القطعة أو الفئة أو السرية أو الكتيبة يف . ّوأشباههما كما تقدم

: ًاء املربوطة فيقال مثالرسالة أو كتاب أو حنومها، فإنه يراعى لفظها املؤنث بالت
ّذهبت سرية إىل محص وقامت بوظيفتها، وجاءت كتيبة من املنطقة الفالنية 
ًوالتحقت باللواء الثاين، وأخذت القطعة أهبتها للسفر غدا، وأفرزت فئة أرسلتها إىل 

ًراشيا مثال ّ((.  
بل لقد كان احلرص على التعريب وسالمة اللغة عاما يف مجيع مرافق 

) ّقائد سرية الربق والتلفون( ودواوين احلكومة، ولقد حدث أن أرسل الدولة
ا فأرسل  ّرسالة تتصل بتعريب مصطلحات الربق وتأخرت جلنة التعريب يف جوا

ا يف   إىل ديوان الشورى ٢٢/١/١٩٢٠شكواه إىل قائم مقام درعا الذي بعث 
انظر الصورة  (٢٧/١/١٩٢٠ّاحلريب، وحوهلا الديوان إىل جلنة التعريب بتاريخ 

ويبدو أن اللجنة الين تراكمت عندها األعمال وازدمحت أزعجها الطلب ) ١٩
كما جاء يف كتاب الشكوى فكتب رئيسها األستاذ بقدونس ) بتسريع املعاملة(

  :رسالة جاء فيها
  .إىل مديرية الشعبة الثالثة احملرتمة

ربية وأختصر إين أترجم كتاب الفروسية وكتاب الداخلية ألجل املدرسة احل



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

  

٢٢٤

ّكتاب التاريخ جلرجي زيدان ليدرس يف املدرسة احلربية، وأكتبه وأرسله إىل املطبعة، 
ذب كتاب األسلحة ونصحح ما  ِّوأراقب طبع كتاب تعليم املشاة وأصححه، و
ًيرتجم شيئا فشيئا من كتاب التعبئة، كل هذا يف زمن واحد وقد يأيت أشياء أخرى  ً

ذيبه ُا أو كلمات يبتغى ترمجتها، ولنا يف املدرسة احلربية أربعة دروس متفرقة يراد منا 
  .يف أربع ساعات يف األسبوع

ذا األمر واألغالط الكثرية يف الكتب  ّفكثرة األشغال وقلة من يقوم 
ّاملرتمجة، وصعوبة وضع أمساء جديدة تليق بتلك املسميات احلديثة، اليت مل تكن 

ًا، كان سببا لبطء يف األعمال وكان داعيا لتوقف تعرفها العرب، وال كانت تتصوره ً
يف الذهن، فلم يكن منا إال احلرية بأي عمل نبدأ وأي عمل نؤخر فأرجو أن تأمروين 

  .مبا ينبغي أن أفعل واألمر لوليه سيدي
  ١٩٢٠ كانون الثاين ٢٩

  القائد       
  رشيد بقدونس

ليت وضعتها القيادة، ويف أسفلها احلاشية ا) ٢٠(وانظر صورة الرسالة برقم 
  :وفيها التوجيه إىل اللجنة بتقدمي األهم

  )جلنة التعريب(ت .ل
  .تقدمي األهم على املهم؛ التنظيمات والتعليمات قبل كل شيء

   منه٣١
  التوقيع

وإذا كانت اللجنة مؤلفة من رشيد بقدونس وعبد القادر املبارك ومراد 
مل العبء معهم، ولقد قرأت ما َاالختيار، فإن من ورائهم من كان يساعدهم وحي

ّسجل األستاذ رشيد بقدونس خبطه يف إحدى مسودات اللجنة وقد جاء فيها ّ:  
ً وجدوال يف الرمي ))تعليم املشاة((ّعرب عن الرتكية كتاب : رشيد بقدونس - 



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 
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املدفعي، ورسالة يف نظام الرتخيص والتسريح؛ وأظنه يعين بنظام الرتخيص نظام 
  .اإلجازات

 .ًألف خمتصرا يف فن الرمي: )٥(عارف التوام - 
 .القسم األول من تعليم املدفعية، وإيعازات املدفعية: )٦(مراد االختيار - 
 . وأظنه يعين ميدان التدريب))سهل التمرين((ترجم : )٧(حتسني الفقري - 
ووضع عبد القادر املبارك ما يتصل بأدوات سالح الفرسان كالسرج وما  - 

 .لرمح واحلربةيتعلق به وأقسام السيف والغمد وا
إيعازات رياضة الفرسان، وإيعازات الرياضة : وقامت اللجنة نفسها برتمجة - 

البدنية، وإيعازات تعليم املشاة، وأجزاء الرشاش، وهذبت كتاب تعليم املشاة الذي 
ذيبه خنلة زريق  .ّعربه رشيد بقدونس، وشارك اللجنة يف 

ّوهكذا كانت اللجنة على تفرعها وتفردها بوضع امل صطلحات العسكرية ّ
ّوتعريبها، تقوم بالكثري مما يتطلبه التعريب عامة، ومما تسأل عنه من مسائل اللغة، 
مع واجتماعاته  معيان البقدونس واملبارك يشاركان أيضا يف جلان ا ًوكان عضواها ا

  .وسائر أنشطته

                                                 
ِّدمشقي خريج املدرسة احلربية باستمبول، عمل يف اجليش ) م١٩٤٥ - ( عارف التوام )٥ ( ِ

شارك يف اجلمعيات . ريب كانِ له نشاط وطين وتعليمي وعلميالعثماين مث يف اجليش الع
  .ّالسرية ويف التأليف املدرسي ويف التعريب

  . مل أعثر على ترمجة له)٦ (
ى الدراسة الثانوية يف دمشق والتحق بالكلية احلربية ) م١٩٤٨ - ( حتسني الفقري )٧ ( أ

 العاملية األوىل، عاد إىل دمشق م وشارك يف احلرب١٩٠٥َّباستمبول وخترج برتبة مالزم عام 
 وشارك يف إنشاء اجليش العريب السوري يف عهد فيصل وكان على رأس الفرقة ١٩١٨سنة 

  .األوىل املكلفة بالدفاع عن دمشق يف معركة ميسلون



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

  

٢٢٦

اجليوش وإن مئات الكلمات العربية اليت نستعملها اليوم يف حياتنا العامة ويف 
ا وشاركها، وال شك  العربية، هي من وضع تلك اللجنة واللجان األخرى ومن أعا

 العربية - أو مصطلحات القوات املسلحة–أن جلنة تعريب املصطلحات العسكرية 
ّالسورية هي أول جلنة عرفها الوطن العريب، وأنه بفضلها عم استعمال املصطلحات 

تاريخ (لواء حممود شيت خطاب يف حديثه عن يقول ال. العربية يف اجليوش العربية
كانت سورية هي الرائدة يف مضمار وضع املصطلحات ((): َّاملعجم العسكري املوحد

ّالعسكرية، وكانت السباقة يف ميدان ترمجة قسم من املصطلحات العسكرية األجنبية 
حات وكانت تلك املصطلحات املوضوعة واملرتمجة أول مصطل(( ويقول ))إىل العربية

))عسكرية عربية يف اجليوش العربية كلها
) ٨(.  

وأختتم احلديث عن جلنة التعريب بنقل مذاكرة طريفة دارت حول تعريب 
ََاملناورة(كلمة ما نسميه اليوم بـ  ّوهو نقل حريف عما جاء يف إحدى مسودات ) َُ

  :اللجنة
  .))امىاحلرب مأمية، ميتمة، تؤدي إىل أن تكون النساء أيامى واألطفال يت((

  .شغل العبث جمهلة
  .َّاستخراج املعمى متعبة للخواطر

  .الولد مبخلة جمبنة حمزنة: حديث
  .إن يكن الشغل جمهدة فإن الفراغ مفسدة

ّالكفر خمبثة لنفس املنعم، أي سبب لتغري قلب املنعم وفساد نيته ّ.  
  .هذا مسقطة له من أعني الناس

َمدربة(فلماذا ال نقول  ْ إذ هي سبب ] أي للمناورة[لمانورة ًونتخذها امسا ل) َ
  .))ّللتدرب يف احلرب احلقيقية

                                                 
لد )٨ (   .٥٠٠ ص ٤٦ جملة جممع اللغة العربية، ا



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٢٧

  )١(الصورة 
  
  

  
  
  
  

  رشيد بقدونس: تعريب ))تعليم املشاة(( صورة غالف كتاب
ذيب   عبد القادر املبارك وخنلة زريق ورشيد بقدونس: و



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

  

٢٢٨

  )٢(الصورة 

  
  رسالة من جلنة التعريب إىل رئاسة ديوان الشورى احلريب

  ّاأللقاب العسكرية املعربة، خبط رشيد بقدونسبقائمة 



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٢٩

  إىل رياسة ديوان الشورى احلريب
بعد البحث والتنقيب من قبل جلنة التعريب وضعت األلقاب العسكرية 

ذه العريضة   .املربوطة 
  واألمر ملن له األمر سيدي

  :األلقاب العسكرية
  جندي: نفر

  .ةحضري: مانغه. عرافة: اونبا بتلك. عريف: اون باشي
  .أمني السرية: بلوك اميين
  .نيابة: جاوشلق. نائب : جاويش

  .نقابة: كوجك ضابطلق. نقيب: كجوك ضابط
  .وكيل: سر جاويش
  .مرشح: ضابط نفردي
  .وكيل ضابط: ضابط وكيلي
  .مالزم ثاين: مالزم ثاين
  .مالزم أول: مالزم أول
  .ّسري: يوزباشي

َّمقدم: قدملي يوزباشي ُ.  
  .عميد: بيك باشي

َمسيدع: مقامقائ َْ َ.  
  .زعيم: مريآالي
  .غطريف: مريلوا



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

  

٢٣٠

  )٣(الصورة 

  
  ّتتمة قائمة األلقاب العسكرية املعربة



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٣١

  
  )٤(الصورة 



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

  

٢٣٢

  )٥(الصورة 

  
  )٦(الصورة 



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٣٣

  )٧(الصورة 



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

  

٢٣٤

  )٨(الصورة 

  
  )٩(الصورة 

  



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٣٥

  )١٠(الصورة 

  
  تعريب ألمساء سرج احلصان وما يتعلق به 

  القادر املبارك ملصلحة سالح الفرسانخبط عبد 



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

  

٢٣٦

  )١١(الصورة 
  

  
  ّتتمة تعريب ما يتعلق بسرج احلصان، خبط املبارك

  ويظهر فيه اعتماده على معجمي تاج العروس واملخصص



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٣٧

  )١٢(الصورة 

  
رسالة من قائد الشعبة الثالثة يف نظارة احلربية إىل رئاسة جلنة التعريب بطلب 

ا بتاريخ تعريب قائمة من األلفاظ    ١٩٢٠/ ١٧/٤وإعاد
  :وفيها

  العاصمة          نظارة احلربية
  ١٧/٤/١٩٢٠    الشعبة الثالثة

   رقم عام- 
  أوراق النظارة احلربية    رقم خاص١٩٩ 
      رئاسة جلنة التعريب والتهذيب حملرتمة ٩٢٠  
ا، ودمتم    ١        أرجوكم تعريب القائمة املربوطة وإعاد

                                مدير الشعبة الثالثة                ٢٤٤٧
  القائد  



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

  

٢٣٨

  )١٣(الصورة 

  

  
بالتفصيل لتتمكن اللجنة من ) حرب ياكين(سؤال جلنة التعريب عن مدلول : يف األعلى

  .تعريبها
  ١٢/١٠/١٩١٩جواب رئاسة الصحة العسكرية إىل جلنة التعريب يف : ويف األسفل



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٣٩

  :ويف الرسالتني
  )حرب ياكين(

نريد ترمجة هذه الكلمة ولكن ال أعرف حقيقتها حىت ميكننا الرتمجةكما 
َّفأرجوكم أن تذكروا يل هل مشربة تلك العصابة ببعض األدوية أم ال؟ وإن . ينبغي

  .وماذا ترون أن نسميها. ّكانت مشربة فما هي تلك األودية
ًأفيدوين مفصال ولكم الفضل سيدي    ١٣٣٨حمرم احلرام ١٥/ َّ

  رشيد بقدونس      يبضماد حر
  ١٩١٩     رئاسة الصحة العسكرية سنة   غرفة األوىل للصحة العسكرية

٢٥٨٨           ٥١٦  
  سيدي رشيد بك

هو عبارة عن ضماد ناشف حيتوي على رباط وسنادتني ] حرب ياكين[
م جراثيم والبعض . من شاش وقطن والكل معقمني يف آلة خمصوصة ال يوجد 

وحنن نرى من املناسب تسميته . ول السليماينتكون سناداته مغطوسة يف حمل
  .واهللا تعاىل حيفظكم سيدي]. ضماد حريب[

  رئيس الصحة العسكرية    ١٢/١٠/١٩١٩      
  التوقيع              



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

  

٢٤٠

  )١٤(الصورة 

  
  : وفيها
  إىل مديرية الشعبة الثالثة احملرتمة  ٢عدد

ّسنته رأت جلنة التعريب والتهذيب يف جريدة البارحة كلمة يف القانون الذي 
فأرجو . احلكومة يف املتقاعدين كلمة مل تفهم القصد منها وهي النطاق العسكري

أن تنبئوا اللجنة مبعىن هذا التعبري اجلديد حىت نثبته يف سجل األلفاظ العسكرية 
  .املأمول طبعه من بعد واألمر لكم

  ١٩٢٠ نيسان سنة ١٤سيدي يف     



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٤١

  )١٥(الصورة 
  

  
  

التهذيب والشعبة العسكرية بشأن توحيد املصطلحات مراسلة بني جلنة التعريب و
  العسكرية



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

  

٢٤٢

  :وفيها
  إىل مديرية الشعبة الثالثة احملرتمة      

      أوراق نظارة ٩٢٠
      احلربية  ٢    
 ٥٠٨٤  
مل أزل أمسع وأرى كلمة الفوج والرهط والفصيل بني بعض الضباط ويف   

وحيد هذه التعابري يف َّبعض احملررات وعلى األغلب يف معامالت الدرك، وت
ّالعسكرية ضروري الخيفى حضرة املدير أمهيته فإن رأى أن يعممها مرة ثانية فاألمر 

  ١٩٢٠ نيسان ١٤له سيدي يف 

  من جلنة التعريب والتهذيب
  القائد

          رشيد بقدونس
  

  رئيس جلنة التعريب والتهذيب احملرتم                   ٣  
 ١٩٦     

ا وتعمم أرجوكم إرسال قا ّئمة بأمساء اجلديدة املوضوعة للرتب لنتذاكر 
  .هذه األمساء مع أمساء القطعات ودمتم سيدي

  مدير الشعبة الثانية ووكيل الثالثة      ١٤/٤/١٩٢٠  



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٤٣

  )١٦(الصورة 
  

  .ّرسائل إىل الشعب العسكرية بطلب توحيد املصطلحات وضرورة عدم تعددها



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

  

٢٤٤

  :وفيها
  ثالثةإىل مديرية الشعبة ال      عدد

 ١    
ّتعدد من يضع املصطلحات يوجب الفوضى يف اللغة ويصعب على العامة  ّ ّ
ّحتصيلها فإذا بقيت احلالة على هذا الميضي سنة إال ونرى الكلمات متعددة 
. ٌمقابل معىن واحد يستعمل كال منها قسم من الناس جيهل الواحد مايريده اآلخر

التهذيب العسكرية بكل ولست أريد بذلك أن تستأثر جلنة التعريب و
االصطالحات ولكن أرى من الضروري إن كان مثة جلان مأمورة بالوضع أن 
ينتدب من كل جلنة عضو أو أكثر فيجتمعوا يف كل أسبوع مرة ويعرض كل منهم 

فأرجو . ّماوضعته جلنته املنسوب إليها فإذا مت االتفاق عليه نشروه يف مجيع اجلرائد
ُأوال أن يسعى يف ذلك حر ًصا على هذه اللغة الكرمية قبل أن يتسع اخلرق، وأن ً

 الرتكية بني امللكيني واملاليني كما تعممت ))اليت هي معىن قادرو((ّتعمم كلمة مالك 
 ))بل قايشي(( أو ))بيالصقة((ًبني العسكريني الذين يعرفون النطاق معادال لكلمة 

  .ّواألمر لوليه سيدي

  ١٩٢٠ة  نيسان سن١٧/ ١٣٣٨ رجب سنة ٢٨      
  
  إىل مديرية الشعبة الرابعة      عدد

 ٢    
أرجو أن تأمروا بطبع اجلدول املربوط بشرط أن يراجعين الطابع قبل أن 

  .ّيشرع يف طبعه حىت أفهمه أشياء البد منها غري مكتوبة فيه
  .واألمر لكم سيدي

  ١٩٢٠ نيسان سنة ٢٧/ ١٣٣٨شعبان سنة ٩      



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٤٥

  )١٧(الصورة 

  
 ))تذكري(( لثالثة عن طريق رئاسة ديوان الشورى احلريب عنسؤال من قائد الفرقة ا

  .اإليعازات إىل القطعات العسكرية املؤنثة األمساء

لس للسؤال إىل   . أي جلنة التعريب)ت.ل (ويف األسفل إحالة ا

  :وفيها
  ديوان الشورى احلريب للفرقة الثالثة

  لب          ح أوراق الشورى احلريب  ١٩٢٠ سنة   ٣٠      شعبة     ١   
 ١٠/١/١٩٢٠        ٩٧         ٤٥  

        شعبة               عام ١٢٦
    ٣              رياسة ديوان الشورى احملرتمحلضور 

                                               ٢٤    



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

  

٢٤٦

نعرض لدولتكم أنه وردتنا تعريب أمساء القطعات يف اجليش، ومبا أن 
بة سريي ّكلمات فئة، سرية وكتيبة مؤنثة فهل يلزم تصحيح اإليعاز أي قول كتي

  .واألمر لسيدي احملرتم] أو استعمال إيعاز كتيبة سر؟[ًبدال من فوج سر 
  قائد الفرقة الثالثة          
       توقيع          
  ١٣/١/١٩٢٠                            ٣إىل ش      

  )جلنة التعريب(ت .ل
     توقيع

  )١٨(الصورة 

  
  ٢٢٢بق ذكر نصها يف صفتوى جلنة التعريب خط الشيخ عبد القادر املبارك وقد س



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٤٧

  )١٩(الصورة 

  
رسالة من قائد الفرقة الثانية قائم مقام درعا إىل معايل رئاسة ديوان الشورى احلريب بطلب 

ويف . ٢٢/١/١٩٢٠اإلسراع بتعريب األلفاظ املستعملة يف الربق والتلفون بتاريخ 
  ٢٧/١جلنة التعريب يف ) ت.ل(األسفل إحالة الشعبة الثالثة للطلب إىل 

  :وفيها
   ش١

   خاص١٢٦
  ملعايل رئاسة ديوان الشورى احلريب احملرتم     عام١٤٦٦

    درعا                ٣      ١٩٢٠سنة     ٣   
  ٢٢/١/١٩٢٠      شعبة         ٢٥١

        ٣٤  
ّأقدم ملعاليكم التقرير املعطى من قبل قائد سرية الربق والتلفون الثاين املالزم 

ًريع معاملة كتابه املنوه عنه تشويقا للسائرين ًالسيد عزت راجيا األمر ملن يلزم بتس



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

  

٢٤٨

  .وعلى كل األمر لكم سيدي
  قائد فرقة الثانية          
  القائم مقام          
    التوقيع          
  ٣شعبة  )جلنة التعريب(ت . ل
              ٢٧/١  
    التوقيع            

  )٢٠(الصورة 

  
وتعليق القيادة . جواب جلنة التعريب خبط القائد رشيد بقدونس يشكو من كثرة األعمال

   ٢٢٣ّوقد سبق ذكر نصها يف ص . بتقدمي األهم على املهم) ت.ل(إىل 



٢٤٩  

  ارـكتاب األحج
  صنعة

  َّالصاحب بن عباد
  ھ٣٨٥ -  ھ٣٢٦

  هالل ناجي. د

  :ِّترجمة المصنف
ًوزير من نوابغ عصره، كان شاعرا وناثرا وناقدا وعروضيا ومصنـفا ولغويا  ّ ً ً ً
ُغلب عليه األدب، ولد يف الطالقان من أعمال قزوين فنسب إليها وتويف  ُ

  .ّبالري
ِّلقب بالصاحب لصحبته مؤيد ا ِّوقد استوزره مؤيد . لدولة منذ صباهُِّ

َّالدولة بن بويه الديلمي، فلما مات استوزره أخوه فخر الدولة، وظل يف دست 
  .ًالوزارة مثانية عشر عاما

ّأما شيوخه فأبرزهم اإلمام أمحد بن فارس، وابن العميد، وأبو بكر بن 
  .كامل وأبو بكر بن مقسم والسريايف

َّوكان الصاحب جوادا ممد َُ ًحا، وكان قد شيد دارا بأصفهان وانتقل إليها، ً ّ ً
ّفاجتمع ببابه من الشعراء املداحني ما مل جيتمع بباب أي وزير على اإلطالق  َّ

ّفمن شعرائه أبو العباس الضيب وأبو . وكانت له دار بالري وأخرى جبرجان
احلسن صاحب الربيد وأبو الطيب الكاتب وأبو سعيد الرستمي وأبو احلسن 

ْاين وأبو القاسم الزعفراين وأبو القاسم بن أيب العالء وأبو حممد بن املنجم اجلرج
َّوأبو عيسى بن املنجم وأبو القاسم عبيد اهللا بن حممد بن املعلى وأبو العالء 

وكانت دار . األسدي وأبو احلسن الغويري وأبو بكر اخلوارزمي وغريهم كثار



  
لد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي ٢٥٠  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ّالصاحب حيثما حل منتدى أدبيا، يؤمه الش عراء واألدباء فيطلب إليهم ّ
  .ُّفيلبون رغبته وينظمون ما اقرتح. َّالصاحب النظم يف موضوع معني

فمن ذلك أنه ملا حصل يف رقعة جرجان على الفيل الذي كان يف عسكر 
َََخراسان، أمر من حبضرته من الشعراء أن يصفوه يف تشبيب قصيدة على وزن 

  :قافية قول عمرو بن معديكرب
ّبغة وعدا َ ََْء علندىً  ُأعددت للحدثان سا   ً

فنظمت يف ذلك قصائد أبرزها ما أورده الثعاليب يف يتيمته لعبد الصمد ابن 
وكانت جمالسه . ))ّالفيليات((ّبابك وأيب احلسن اجلوهري وأيب حممد اخلازن ومساها 

فقد حدث أن نفق برذون شاعره أيب عيسى بن املنجم، فأوعز . ًتفيض ظرفا
َُُّالندماء املقيمني يف مجلته أن يـعزوا أبا عيسى ويرثوا برذونه، فنظم كل الصاحب إىل 

أيب القاسم الزعفراين وعلي بن عبد العزيز اجلرجاين وأيب القاسم بن أيب العالء : من
ّوأيب احلسن السالمي وأيب حممد اخلازن وأيب سعيد الرستمي وأيب العباس الضيب 

.  كما رثى صاحب الربذون برذونه بقصيدةوأيب دلف اخلزرجي وأيب حممد حممود،
  .))الربذونيات((هذه القصائد أوردها الثعاليب يف اليتيمة حتت عنوان 

َّقلنا إنه كان شاعرا، شاهد ذلك ديوانه الذي مجعه وحققه الشيخ حممد حسن  ً
، والثانية يف بريوت سنة ھ١٣٨٤أوالمها يف بغداد سنة : آل ياسني وطبع طبعتني

  .ھ١٣٧٤
َمرتسال ناثرا، وقد نشر املختار من رسائله الدكتورانوكان  ً ً عبد الوهاب عزام : ِّ

  .ھ١٣٦٦وشوقي ضيف يف القاهرة سنة 
  :ّأما مصنَّفاته اللغوية فأبرزها

ُ وقد حققه ونشره الشيخ حممد حسن آل ياسني وطبع ))احمليط يف اللغة(( - ا َّ
  . م١٩٩٤ًيف بريوت يف أحد عشر جملدا سنة 



  
٢٥١  هالل ناجي. د:  حتقيق– ّكتاب األحجار صنعة الصاحب بن عباد

 نشر منه الشيخ حممد حسن آل ))العباب الزاخر واللباب الفاخر(( وكتاب - ٢
طبعها يف . اهلمزة والطاء والقاف والغني والسني: ياسني مخسة أجزاء تضم احلروف
  .َّبغداد منجمة بدار الشؤون الثقافية

 بغداد -  بتحقيق حممد حسن آل ياسني -  والفرق بني الضاد والظاء - ٣
  .ھ١٣٧٧
  .ُ وهو خمتصر جلمهرة ابن دريد، مل يطبع))مهرةجوهرة اجل(( وكتاب - ٤
ّ هذا، والذي نتوىل اليوم إخراجه إىل القراء أول مرة، ))األحجار(( مث كتاب - ٥

  .وسنتحدث عنه يف فقرة الحقة
  :ّأما بقية آثاره املطبوعة فيمكن حصرها يف اآليت

بتحقيق الشيخ حممد حسن آل ياسني :  اإلبانة عن مذهب أهل العدل- ١
  .ھ١٣٨٣، بغداد ھ١٣٧١لنجف  ا- 

 - بتحقيق حممد حسن آل ياسني :  اإلقناع يف العروض وختريج القوايف- ٢
  .ھ١٣٧٩بغداد 
 بتحقيق الشيخ حممد حسن آل ياسني -  األمثال السائرة من شعر املتنيب - ٣

  .ھ١٣٨٥ بغداد - 
 بغداد –بتحقيق حممد حسن آل ياسني :  التذكرة يف األصول اخلمسة- ٤
  .ھ١٣٧٣
 - بتحقيق حممد حسن آل ياسني : رسالة يف أحوال عبد العظيم احلسين - ٥
  .ھ١٣٧٤بغداد 
 طهران - حسني حمفوظ . بتحقيق د:  رسالة يف اهلداية والضاللة- ٦
  .ھ١٣٧٤



  
لد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي ٢٥٢  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

 -  ھ١٣٧٧ بغداد - مجع وحتقيق حممد حسن آل ياسني :  الروزناجمة- ٧
  .ھ١٣٨٥بغداد 
 - حسن آل ياسني بتحقيق حممد :  عنوان املعارف وذكر اخلالئف- ٨
  .ھ١٣٨٥، بغداد ھ١٣٨٣، بغداد ھ١٣٧١النجف 
  .م١٩٨٢ دمشق - بتحقيق حممد حسن آل ياسني :  الفصول األدبية- ٩
 - بتحقيق حممد حسن آل ياسني :  الكشف عن مساوئ شعر املتنيب- ١٠

  .ھ١٣٨٥بغداد 
بتحقيق عبد الوهاب عزام : َّ املختار من رسائل الصاحب بن عباد- ١١

  .ھ١٣٦٦ القاهرة - وشوقي ضيف 
ّنال الصاحب بن عباد اهتماما كبريا من املصنفني القدامى، فقد خصه  ِّ ً ً َّ

  .َّبرتمجة موسعة) ٢٩٠ - ١٩٢/ ٣(الثعاليب يف يتيمة الدهر 
برتمجة ) ٣١٧ - ١٦٨ص  / ٦ج(ّكما خصه ياقوت يف معجم األدباء 

لقوبائي األصبهاين ّويف املتأخرين واملعاصرين، صنف أمحد بن حممد احلسين ا. مماثلة
َّ ألفها سنة -  ))ّاإلرشاد يف أحوال الصاحب الكايف إمساعيل بن عباد((ّرسالة مساها 

  .ھ١٣١٢ سنة ))حماسن أصفهان((ُ وطبعت يف طهران مع كتاب ھ ١٢٥٩
ًوصنف الشيخ حممد حسن آل ياسني عنه كتابا عنوانه  : ))َّالصاحب بن عباد((ّ

ّب عنه الدكتور بدوي طبانة كتابا مساه وكت. ه١٣٧٦ بغداد - حياته وأدبه  ً
  .١٩٦٤ القاهرة -  الوزير األديب العامل ))َّالصاحب بن عباد((

ًوصنف العالمة خليل مردم كتابا عنه أيضا ً َّ ّ.  
ّتويف الصاحب بن عباد يف الري يف الرابع والعشرين من صفر سنة مخس  ّ

ُات فيها ابنه ونقل إىل يف السنة نفسها اليت م) ّعباد(ومثانني وثالمثئة، ومات 
  .ُأصفهان ودفن فيها



  
٢٥٣  هالل ناجي. د:  حتقيق– ّكتاب األحجار صنعة الصاحب بن عباد

أبو القاسم بن أيب العالء : َّوقد أورد الثعاليب مجلة من مراثيه، فممن رثاه
األصبهاين، وأبو سعيد الرستمي، وأبو الفرج بن ميسرة، وأبو الفياض سعيد ابن 

  .سواهمورثاه الشريف الرضي خبالدة من خوالده و. َّأمحد الطريي وأبو العباس الضيب
  :ِّتحقيق عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى مؤلفه

ِّ، وقد نصت املخطوطة على اسم مؤلفه))كتاب األحجار((عنوان املخطوطة  َّ .
ِّومما يوثق نسبة هذا الكتاب إىل الصاحب، ما ذكره أمحد بن فارس يف كتابه  ّ

أبو حدثنا : ّوأخربين علي بن أمحد بن الصباح قال((: ونصه) ٤٤ص(الصاحيب 
ّحدثنا ابن أخي األصمعي عن عمه أن الرشيد سأله عن شعر : بكر بن دريد قال َّ

ّأليب حزام العكلي، ففسره فقال ُيا أصمعي إن الغريب عندك لغري غريب((: ّ : قال. ))ّ
ًيا أمري املؤمنني أال أكون كذلك وقد حفظت للحجر سبعني امسا َ َ ُ ْ ِ وهذا كما قاله !. َ

 يف ذلك - ُ أدام اهللا أيامه وأبقى للمسلمني فضله - ولكايف الكفاة . األصمعي
  .))ََُّكتاب جمرد

ًفابن فارس يؤكد أن للصاحب بن عباد امللقب كايف الكفاة كتابا يف أمساء  َّ ّ ِّ
َاحلجر َ.  

يف ): ٤٣٩ص(ِّويؤكد الثعاليب صحة هذه النسبة إذ يقول يف كتابه فقه اللغة 
ّبهاين يف كتاب املوازنة، وكسر الصاحب قد مجع أمساءها األص: ))يف احلجارة((باب 

ّعلى تأليفها دفيرتا وجعل أوائل الكلمات على توايل حروف اهلجاء، إال ما مل  ً ُ
. ُوقد أخرجت منها ومن غريها ما استصلحته للكتاب. يوجد منها يف أوائل األمساء

  .ّوقد نقل الثعاليب عن كتاب الصاحب بن عباد هذا بضع كلمات وأشار إليها
ا ) األحجار( االختالف اليسري الواقع يف العنوان بني لفظة وإن اليت عنونت 

ِّاليت وردت عند ابن فارس والثعاليب ال يغري من ) أمساء احلجر(املخطوطة، ولفظة 
  .ًجوهر املوضوع شيئا



  
لد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي ٢٥٤  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ّوخييل إيل أن الصاحب بن عباد صنف كتابه هذا بعد أن أنفذ إليه شيخه ابن  ّ ّّ
َاحلجر((فارس كتابه املوسوم  َرد احلجر من حيث : فقال الصاحب.  من تأليفه))َ َ ّ

وكان سبب احنراف . ُجاءك، مث مل تطب نفسه برتكه، فنظر فيه وأمر له بصلة
. ُّالصاحب عن شيخه ابن فارس، انتساب األخري إىل خدمة ابن العميد وتعصبه له

  .دبيةوكان قد شجر خالف عميق بني الصاحب وابن العميد ذكرته املصادر األ
ِّوفذلكة ما تقدم أن ورود اسم املؤلف يف املخطوطة من جهة، وتوثيق نسبة  َّ

ذا االسم صنَّفه الصاحب، ذكره مصدران قدميان معاصران مها الصاحيب : كتاب 
ُالبن فارس ويتيمة الدهر للثعاليب، يزيل كل شك يف صحة عنوان الكتاب ويـوثق  َُِّ ُّ

  .ِّنسبته إىل مؤلفه
  :وصف المخطوطة

وأصلها حمفوظ يف مكتبة . ُخمطوطة الكتاب فريدة يف الدنيا ال أخت هلا
ُ جماميع، ضمن جمموع كتب بني ١٠٩٦كوعنشلر يف طوبقبوسراي باألستانة برقم 

  .ناسخه حممد بن أمحد الشافعي. ھ٧٢٠ - ٧٠٧عامي 
َّكتب على ورق كبري، معدل سطور الصفحة الواحدة ثالثون سطرا، ومعدل  ًَّ ُ

وهي مضبوطة بالشكل وفيها بياضات . سطر الواحد ثالث عشرة كلمةكلمات ال
  .اقليلة وطمس قليل جد

  .ًوقد أثبتنا مع نشرتنا هذه أمنوذجا من املخطوطة
ّجدير بالذكر أن ابن القطاع الصقلي قد ذيل على هذا الكتاب، وزاد عليه  ّ ٌ

  .ًمئتني ومثانني امسا فصارت الفذلكة أربعمئة اسم
  .ق هذه الزيادة يف نشرة مستقلة إن شاء اهللاوسنقوم بتحقي



  
٢٥٥  هالل ناجي. د:  حتقيق– ّكتاب األحجار صنعة الصاحب بن عباد
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  َّصنعه الصاحب بن عباد وحققه هالل ناجي ))كتاب األحجار(( منوذج من



  
٢٥٧  هالل ناجي. د:  حتقيق– ّكتاب األحجار صنعة الصاحب بن عباد

 
ًصلى اهللا على حممد وعلى آل حممد وسلم، رب زدين علما ِّ َّ.  

  َكتاب األحجار

 عن ابن )١((...)أخربين : ّقال أبو القاسم إمساعيل بن عباد الصاحب
ُ نصر عن األصمعي، أن الرشيد سأله عن شعر أيب حزام دريد عن أيب ََ ّ

ّالعكلي ْ ُ
يا : [، فقال))ما الغريب عندك بغريب: ّيا أصمعي((: ّ ففسره، فقال)٢(

ً، وكيف ال يكون كذلك، وقد حفظت للحجر سبعني امسا)٣(]أمري املؤمنني َ ِ ُ ْ ِ َ
)٤(، 

ًهل تصح هذه احلكاية استعظاما منك ملا مسعت،: َفقلت يل َ وسألت أن ُّ
ّأكتب لك من هذه األمساء مبا يـقرب تناوله ويسهل تأمله، فإن أسجاع الكتب  ُّ ُُ ْ َ َُ ُ ْ
ُحبر عميق وطريق سحيق، وقد فعلت وأعان اهللا تعاىل على مجع مئة اسم 

ّوقد نسقتها على حروف املعجم، إال ما مل يوجد منها . ًوبضعة عشر امسا ُ ْ َّ َ
ُ والطاء واهلاءالتاء والثاء والذال والشني: وهي ْوالشك أن من سوانا إذا حبث . ُ َ ّ ّ

ُوفحص استزاد واستضاف، ولعلنا أن نلحق على األيام ما يأيت به فضل  ّ
ٍالتـعلم، وفيما ذكرناه من تصديق دعوى األصمعي كاف، وبأكثر منه واف،  ٍ َُّ َ

  .ِّواهللا املوفق للصواب
َُاألرم :الهمزة

  .ّواألرمي مثلهحجارة تنصب أعالما، ومجعه آرام، : )٥(
  .احلجر: )٦(ََْاألثـلب
َْاألوكح

  .احلجر: )٧(
َاأليـهم َْ

  .احلجر عن ابن األعرايب: )٨(



  
لد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي ٢٥٨  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ََُّاأليـر
  .احلجر الصلب: )٩(
ََاألمر

ا أمرة: )١٠( ٌَََاحلجارة، واحد ُ.  
  .حجارة القدر: )١١(َُِّْاألثفية

ََابنة اجلبل ُ َ
  .احلصاة: )١٢(
  .ُحجر يشدخ به الرأس: )١٣(ُاألميمة

ْان الضحلأت َ
  .صخر يكون يف املاء: )١٤(

َُالبـلطة :الباء ُُ
  .َّاحلجر يبلط به الدار: )١٥(
ْالبصرة َ

ًالبصر والبصر أيضا(ُحجارة رخوة، ويقال هلا : )١٦( ْ ِْ ُ َ.(  
  .ِصخور طوال واحدها برطيل: )١٧(الرباطيل

ُاجللمود :الجيم ُْ
)١٨(  

َاجلرول َْ
)١٩(  
َاجللمد َْ

)٢٠(  
ََاجللد

)٢١(  
ُاجلمرة ْ َ

ِ ومنه مجرات مىن)٢٢( ُ ََ.  
َاجلندل َْ

)٢٣(.  
َْاجليهل

  .ُالصخرة العظيمة: )٢٤(
َاجلشر َ

  .ُحجارة تكون يف سواحل البحار ورمبا اختذت منها األرحاء: )٢٥(
ّاجللذية ِ ُْ

  .ٌحجر عريض: )٢٦(
ََُاجلمعرة ْ ُ

  .األرض ذات احلجارة: )٢٧(
ُحجر جيعل حول احلوض لئال يسيل: )٢٨(ِاحلمارة :الحاء ُ ٌَ   . ماؤه، واجلمع محائرَ

  .ُاسم اجلنس مجع على غري قياس: )٢٩(احلجارة
ِاحلصحص ِْ

   )٣١()…. (احلجارة والرتاب: )٣٠(
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ُّاخلضم :الخاء َ ِ
ّحجر املسن: )٣٢( َ

ِ
ُ َ َ.  

ُالدملوك :الدال
َاحلجر املدملك: )٣٣( ْ َُ

.  
ِالدملق والدملوق والدمالق ُّ ُّ ُُّ ْ ْ

  .احلجر املستدير: )٣٤(
  .ِالصخرة، واجلمع ردى: )٣٥(الرداة :الراء

َالراعوفة ُ
ِّحجر يتقدم من طي البئر: )٣٦( َّ ٌ.  
َالرضفة ْ َّ

ِحجر حيمى فتسخن به القدر: )٣٧( ُ.  
  .ُاحلجر الذي يربع أي يرفع: )٣٨(َّالربيعة
ُحجر يشد يف طرف احلبل ويدىل حىت تثور احلمأة، فتدعى : )٣٩(ِّالرجام َ ْ ُ ُّ ّ ٌ

َْالواحدة رمجة ُ.  
َور عظام الواحدة رضمةصخ: )٤٠(ِّالرضام ْ َ.  

  .ٌحجارة مرتاصفة: )٤١(َّالرواهص
  .معروفة: )٤٢(َّالرحى

ُالرضراضة ُحجارة تـتـرضرض على وجه األرض: )٤٣(َّ ْ َََ.  
ُالقطع من احلجر: )٤٤(الرضراض َ ِ.  

ُالزنانري :الزاي
ِ   .ًحصى صغار: )٤٥(َّ

َحجر يزعم العرب أن من سقي ماءها سال : )٤٦(ُّالسلوانة :السين ّعمن حيبهَُ ْ َّ.  
ُحجر يدفع إىل امللسوع حيركه بيده: )٤٧(السلمانة ٌ.  
َحجر املسن: )٤٨(ِّالسنان

ِ.  
ا سلمة: )٤٩(ِّالسالم َاحلجارة، واحد

ِ َ ُ.  
ْالصخرة :الصاد َ

ْالصخرة: )٥٠( َ.  
َالصفاحة ّ ُ

َمثلها، والصالعة: ُالصخرة امللساء، والصفيحة: )٥١(   .مثلها: ُّ
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َالصيـهب َْ
ُمثله الصيخود.) (..احلجر : )٥٢( َّْ

  .الصخرة العظيمة: )٥٣(
َّالصفوان والصفواء والصفا َّ َّْ   . مبعىن)٥٤(ْ

َّّالصبارة
  .احلجارة: )٥٥(
ّالصوان ّ

  .احلجارة الصلبة: )٥٦(
َُّّالصلب والصليب ُُّ ْ

ّحجارة كاملسن: )٥٧( ٌ.  
ِالضلضلة كالضلضلة :الضاد َِ ََ : حجر أملس يكون يف بطون األودية، وقيل: )٥٨(ُّ
  .و األرض ذات احلجارةه

ٌ ضلضل)٥٩((.....)
ِ ََ

احلجارة امللس: )٦٠(
ُ

.  
  .احلجارة: )٦١(ُّالضروس

ا ظرر: )٦٢(ِالظرار :الظاء َُحجارة حمددة، واحد َّ.  
ٍكل حجر ثابت األصل، حديد الطرف: )٦٣(ِّالظراب ّ.  

َْالعنس :العين
  .الصخرة: )٦٤(
ِوالعرمس ِْ

ا مسيت الناقة: )٦٥(   .ُِّمثلها، و
ُلعقابا

ِّالصخرة ناشزة يف البئر خترق الدالء: )٦٦( ُ.  
َالغدر :الغين َ

  .احلجارة مع الشجر: )٦٧(
َالغضبة ْ َ

ْالصخرة الصلبة: )٦٨( ُّ َ.  
ْالفهر :الفاء ِ

  )٧٠(]ِّتؤنث الفهر[احلجر وأكثر العرب : )٦٩(
ْالفنخرة والفنخرية ِْ َُ َ   .صخرة تنقلع من أصل اجلبل: )٧١(َ

ِوالفنديرة   .رةالصخ: )٧٢(ِْ
َالقسطناس :القاف ْ ُ

  :حجر الطيب، قال مهلهل: )٧٣(
ُكالقسطناس عاله الورس واجلسد َ َ ُ ِْ ُ َ َ ْ ُ 
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ّالقداس   .ُحجر جيعل يف وسط احلوض للمقدار الذي يروي عليه اإلبل: )٧٤(َ
َالقلعة ََ

  .صخرة تنقلع من اجلبل منفردة: )٧٥(
ْالقسطاعة ُ

  .صخرة عظيمة تكون يف قمة سهل: )٧٦(
ََالقبل

  .ًرأس اجلبل وهو أيضا حجر: )٧٧(
َالقبيلة ا الشاء: )٧٨(َ   .ُخرزة تؤخذ 
ُّالقهقر َ َْ

  :حجر أسود، قال مهلهل: )٧٩(
ِمصك كقهقر القذاف ململم َ َْ ُ ِ َ َ َّ ْ َ ٍّ َ ِ 

َالقنـزعة ُ ُْ
  .حجر: )٨٠(
ُالقرمد َ ْ َ

ا احلياض: )٨١(   .َُّحجارة هلا خروق متهد 
ُالكثكث :)٨٢(الكاف َ   .احلجارة: َْ

ّالكذان   .حجارة رخوة: )٨٣(َ
َالكدية ْ ُ

ُاحلجر تسرته األرض يربزه احلفر: )٨٤( َُْ ُ ُ ُ.  
َاللخاف :الالم َّ

ا خلفة: )٨٥( َْحجارة فيها عرض ورقة، واحد ٌّ ٌ َ
ِ ٌ.  

َاللجفة َ َّ
  .صخرة على الغار كالباب: باجليم: )٨٦(

املداك :الميم
َ

َحجر الطيب، املدوك: )٨٧( ْ
ِ   .مثله: ِ

ْاملرداة
ُصخرة تكسر : وقال أبو عبيدة. ُ، ينصب عالمةّحجر الضب: )٨٨(ِ

  .ا احلجارة
َاملقلة   .حجر يتقاسم به املاء: )٨٩(َْ

ْاملرداس
ا يف البئر ليعلم أفيها ماء أم ال: )٩٠(ِ ٌصخرة يرمى  ُ ُ.  

ْاملرماة
ُحجر يرمى به: )٩١(ِ ٌ.  

َََامللقة
  .صفاة ملساء: )٩٢(
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ْاملرضاض
  .َّحجر الدق: )٩٣(ِ

  .رة عظيمةصخ: )٩٤(ِْامللكاس
  .ُما يقذف به: )٩٥(ِْاملقذاف

َْاملرو
  .حجارة بيض: )٩٦(
  .ًحجر ينقر حوضا: )٩٧(ِْاملقراة

  .حجر يقوم عليه الساقي: )٩٨(ِْاملدماك
ّاملسن َ
ُّحجر يسن عليه: )٩٩(ِ َ ُ.  
َالنَّشفة والنشيفة :النون َِ ّ َ

  ].واليد[حجر الرجل : )١٠٠(
َالنَّسفة ْ

  .حجارة احلرة: )١٠١(
َالنَّشيئ   .ُحجر جيعل أسفل احلوض: )١٠٢(ةِ

  .ُحجارة تنصب حول احلوض، الواحدة نصيبة: )١٠٣(النصائب
َالنُّبـلة ْ

  .حجر االستنجاء: )١٠٤(
ُالنُّصب

ّحجر كان ينصب وتصب عليه دماء الذبائح لألوثان: )١٠٥( ُ ُ.  
  .احلجارة: )١٠٦(َالنـَّقل

َالوثيمة :الواو ِ َ
  .احلجر: )١٠٧(
ْالوحف َ

  .ء تامةصخرة سودا: )١٠٨(
ّاليـهيـر :الياء َ َْ

  .ّحجارة أمثال األكف: )١٠٩(
َاليـرمع ْ َ

  .حجارة رخوة: )١١٠(
َاليـلمع ْ َ

  .حجارة بيض تلمع يف الشمس: )١١١(
  آخر كالم الصاحب



  
٢٦٣  هالل ناجي. د:  حتقيق– ّكتاب األحجار صنعة الصاحب بن عباد

  الهوامش
  ]صنعة احملقق[

  .يف املوضع كلمة مل أفهمها) ١(
 كان من ندماء من الشعراء األعراب الفصحاء املعروفني بالغريب،: أبو حزام العكلي) ٢(

  .أيب عبيد اهللا وزير املهدي العباسي
  ).٤٤(ما بني قوسني زيادة من كتاب الصاحيب ص ) ٣(
مع ) ٤٤(ص) الصاحيب(خرب حديث الرشيد مع األصمعي أورده ابن فارس يف ) ٤(

  .اختالف يسري يف الصياغة، واملعىن واحد
ُاألرم واإلرم، واآلرام) ٥( َُ ِ ُ أعالم عاد، وهي حجارة تنصب ّاألعالم، وخص بعضهم به: َ

ًعلما يف املفازة، قال ذو الرمة ََ:  
ُتـرقص يف نواشرها األروم َ ِ ِ َ ُ  وساحرة العيون من املوامي   َََّ

  .مادة أرم) ١٥ - ١٤ص / ١٢ج(ُينظر اللسان 
  .احلجر: األثلب بلغة أهل احلجاز: قال مشر): ثلب(يف اللسان مادة ) ٦(
  .الرتاب: وكحاأل): ٦٣٨/ ٢(يف اللسان ) ٧(
ُاأليهم): ٦٤٩/ ١٢(مل يرد األيهم مبعىن احلجر، وورد يف اللسان ) ٨( الشامخ من : َ

  .هو الذي ال نبات فيه: ُْاجلبال، والصعب الطويل الذي ال يـرتقى، وقيل
َُّصخرة يراء وحجر أيـر : ُاحلجر الصلد الصلب، وعن الليث يقال: َُّاأليـر) ٩(  اللسان - ّ

  :اجقال العج). ٢٩٤/ ٥(
َُْسنابك اخليل يصدعن األيـر ْفإن أصاب كدرا مد الكدر   َ َ َ ّ ً 

  :قال أبو زبيد يرثي اخلليفة عثمان : وفيه) ٣٢/ ٤(اللسان مادة أمر : ََاألمر) ١٠(
ٌََإذ كان عثمان أمسى فوقه أمر   ُكراقب العون فوق القبة املويف ْ 

  :لقدور عليها، قال علقمةُحجر مثل رأس اإلنسان، تنصب ا: َُِّْاألثفية) ١١ (
ُعريفهم بأثايف الشر مرجوم ِّ  ُّبل كل قوم، وإن عزوا وإن كرموا   ُ

  ).١١٤/ ١٤(اللسان 
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  ).٥٢٧/ ١(يف املزهر ) ١٢(
  :ُحجر يشدخ به الرأس، وأنشد األزهري يف الصحاح: َاألميم) ١٣(

ِباملنجنيقات وباألمائم ِويوم جلينا عن األهامت   ِ َّْ َ َ 

  ).٣٣/ ١٢(ان ينظر اللس
ُصخرة قد غمر املاء بعضها وظهر بعضها ) ١٤( ُ   ).٤٤٤ -٤٤٣( فقه اللغة ص -ٌ
َالبـلطة) ١٥( ْ  اللسان - احلجارة املفروشة يف الدار : َمل أجدها يف اللسان، وفيه البالط: ُ

  ).٢٦٤/ ٧(مادة بلط 
  :ًحجارة رخوة بيضاء، قال ذو الرمة يصف إبال شربت من ماء: البصرة) ١٦(

ِنبه من بصرة وسالمجوا ٍ ْ ٍتداعني باسم الش◌يب يف متثلم   َ ِّ َُ ِ ِّ 

  ).٦٧/ ٤(اللسان 
َِّحجر طويل صلب خلقة ليس مما يطوله الناس وال : واحدها برطيل: َالرباطيل) ١٧( ُ ّ ً ْ ِ ُ

  :قال شاعر فقعسي. حيددونه تنقر به الرحى، وقد يشبه به خطم النجيبة
 ترى شؤون رأسها العواردا

 إىل شبا حدائداًمضبورة 

َضبـر براطيل إىل جالمدا َ ْ َ 

  ).٥١/ ١١ج (-  مادة برطل - اللسان 
ُاجللمود واجللمد) ١٨( َ ْ َْ هي أصغر من اجلندل قدر ما : ويف اللسان عن احملكم. الصخر: ُ

ّيرمى بالقذاف، قال الشاعر ُ:  
ُوسط رجام اجلندل اجللمود ِ َ ِ ْ َ 

  .ْحلَّأتان الض: اجللمد: وقال ابن األعرايب
  ).١٢٩/ ٣( اللسان -كاجلراول : اجلالمد: وقيل

  ).١٢٩/ ٣(اجلرول كاجللمد اللسان ) ١٩(
َّمر فيما تقدم: اجللمد) ٢٠( َّ.  



  
٢٦٥  هالل ناجي. د:  حتقيق– ّكتاب األحجار صنعة الصاحب بن عباد

َْاألرض الصلبة: ََاجللد) ٢١(   :قال النابغة. ُّ
ِوالنؤي كاحلوض باملظلومة اجللد ََ ِ

ُّإال األواري أليا ما أبيـنها   ُ ً َ ّ 

َمادة جلد(اللسان  َ) (١٢٦/ ٣.(  
َُاجلمرة) ٢٢( ْ ُواحدة مجرات املناسك وهي ثالث مجرات يرمني : احلصاة، واجلمرة: َ ََ ُ

  ).١٤٧/ ٤) (مادة مجر(اللسان . ِباجلمار
  :قال أمية اهلذيل. احلجارة، الواحدة جندلة: َْاجلندل) ٢٣(

ا السور، يوم القتال ِـق يرمى  َ ُّ  ّمتر كجندلة املنجنيـ   ُ

  ).دلجن( اللسان مادة - 
َاجليهل) ٢٤(   ).١٣٠/ ١١(اللسان . ٌصفاة عظيمة: َ
ُاجلشر واجلشر) ٢٥( َُ َ ُاجلشر ما يكون يف سواحل :وعن الليث. حجارة تنبت يف البحر: َْ َ َ

ًالبحر وقراره من احلصى واألصداف، يلزق بعضها ببعض فتصري حجرا تنحت منه 
ُاألرحية بالبصرة َ   ).١٣٨/ ٤(اللسان . ِ

َّاجللذية) ٢٦( ِ ّاجللذي: والصواب: ُْ   .احلجر: ُْ
ِأما اجللذية ُْ   ).٤٨١/ ٣) (جلذ(لسان العرب مادة . ُقوية شديدة صلبة: ُيقال ناقة جلذية: ّ

ََاجلمعرة) ٢٧( ْ موعة: َ ٌَمجعر، وأنشد: ُيقال للحجارة ا َْ:  
ا تـنسر ُوخلة قردا َّ ََ ُ ْ

ِ ٌَّ َُحتفها أسافة ومجعر   ِ َْ ٌَ َُُّ 

  ). مجعرمادة) (١٤٨/ ٤(اللسان 
َاحلمارة) ٢٨( ُاحلمارة حجارة تنصب حول احلوض لئال : ، وعن اجلوهريالعظيمةالصخرة : ِ

ًيسيل ماؤه، وحول بيت الصائد أيضا، قال محيد األرقط يذكر بيت صائد ُ:  
ُْأعد للبيت الذي يسامره
ِ ُ ِ ِْ َّ َ َ 

ُْبيت حتوف اردحت محائره
ِ َ ْ َ ُِ ُْ ِ َ 

  . مادة محر- )٢١٣/ ٤ (- لسان العرب 
ُاحلجر) (٢٩( َ ٌالصخرة، واجلمع يف القلة أحجار، ويف الكثرة حجار وحجارة، ويف ): َ ُ

َُوقودها النَّاس واحلجارةالقرآن الكرمي   َ ِْ َ َُ َ ُ ُ]٢٤من اآلية: البقرة.[  
  ).١٦٥/ ٤ (-  مادة حجر - اللسان 
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ِاحلصحص، بالكسر) ٣٠( دة حصص  اللسان ما- ًالرتاب وهو أيضا احلجر : احلجارة، وقيل: ِْ
)١٦/ ٧.(  

  .كلمة غري مقروءة يف املخطوط )٣١(
ُّاخلضم) ٣٢( َ َاملسن ألنه إذا شحذ احلديد قطع: ِ َ َ َ َ َ َ ُّ َ

  :قال أبو وجزة. ِ
ِعلى خضم، يسقى املاء، عجاج ّ َ َ ّ َ ُ ٍّ َ ا   ِ ُحرى موقـعة ماج البنان  َ ُ ٌَ َ َّ َ َّ 

  .مادة خضم) ١٨٣/ ١٢ج (- لسان العرب 
ُالدملوك) ٣٣( ْ َاألملس املستدير، واملدملكاحلجر : ُّ ْ َُ

اللسان مادة . املفتول املعصوب: 
  ).٤٢٩/ ١٠) (دمك(

ٌوحجر دملق ودملوق ودمالق . ْاحلجر األملس مثل الكف: ُّالدملوق والدمالق) ٣٤( ٌُ ُ ٌُ ُ ْ ِ َ
ٌمدملق دملوق ُ َْ َْ ٌ َ   :ُشديد االستدارة وأنشد: ُ

ُوعض بالناس زمان عارق ٌ َّ 

ُّيرفض منه احلجر الد ُ ُّ ُمالقَ ِ 

  ).١٠٥/ ١٠(اللسان مادة دملق 
ُالرداة: ويف اللسان عن اجلوهري: الرداة) ٣٥( َّالصخرة، واجلمع الردى، قال الشاعر: َّ ُ:  

ِّفحل خماض كالردى املنـقض َ ُْ َّ ٍ َ َُ ْ 

  ).٣١٩/ ١٤(مادة ردي : اللسان
ُحجر ناتئ على رأس البئر ال يستطاع قلعه يقوم عليه امل: ُالراعوفة) ٣٦( ُ ٌ : ستقي، وقيلٌ

ُِصخرة ترتك يف أسفل البئر إذا احتفرت تكون ثابتة هناك، فإن أرادوا تنقية : راعوفة البئر ُ
ّالبئر جلس املنـقى عليها . هي حجر يكون على رأس البئر يقوم املستقي عليه: وقيل. َُ

  ).١٢٣/ ٩(اللسان 
َالرضفة) ٣٧( ْ ُالرضف حجارة على وجه األرض قد محي: عن الليث: َ ْ : ت وعن األصمعيَّ

ا رضفة َالرضف احلجارة احملماة يف النار أو الشمس واحد ْ َ الرضف :وقال أبو عمرو. ُ
ُحجارة يوقد عليها حىت إذا صارت هلبا ألقيت يف القدر مع اللحم فأنضجته ْ َ ً َُ ْ اللسان . ُ

  ).١٢٢/ ٩(مادة رضف 
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  ).١٠١/ ٨( ربع اللسان مادة. ُالذي يشال: احلجر املرفوع، وقيل: َِّالربيعة) ٣٨(
ُالرجام) ٣٩( موعة على القبور، قال الشاعر: ِّ   :احلجارة ا

ْكما طاف بالرمجة املرجتم َِْ َّ َ 

  ).٢٢٨/ ١٢( مادة رجم - لسان العرب 
ُالرضم والرضام صخور عظام يرضم بعضها فوق بعض يف : قال ثعلب: ِّالرضام) ٤٠( ِّ ُ َ َّ

  ).٢٤٣/ ١٢ ( مادة رضم–اللسان . األبنية، الواحدة رضمة
ُالصخور املرتاضفة الثابتة: الرواهص) ٤١(   :قال األعشى. ِ

َّبفيك وأحجار الكالب الرواهصا ِ ُ َ َ ًفعض حديد األرض إن كنت ساخطا   ِِْ َ ْ ِ َ َّ 

  ).٤٤/ ٧( مادة رهص –لسان العرب 
ا: َّالرحى) ٤٢(   :ّقال رؤبة خياطب احلية. ُاحلجر العظيم، وهي اليت يطحن 

َّأو أن تـرح ََ ِّي كرحى املرحيْ َ َُ َ َ ِّيا حي إال أفـرق أن تفحي   ْ َِْ ُ َ ْ ّ 

  ).٣١٣ - ٣١٢/ ١٤) (رحا(اللسان مادة 
ُالرضراضة) ٤٣( ْ اللسان مادة . ُحجارة ترضرض على وجه األرض أي تتحرك وال تلبث: َّ

  :قال الراجز) ١٥٤/ ٧(رضض 
ْيـرتكن صوان احلصى رضراضا َ َ َّ َ َ ْ َ 

ُالرضراض) ٤٤( ْ   ).١٥٤/ ٧(اللسان مادة رضض .  من احلصىَّما دق: َّ
ا احلصى كله : الزنانري: قال ابن األعرايب.. احلصى الصغار: َّالزنانري) ٤٥( ّاحلصى، فـعم  َّ َ َ

ًمن غري أن يـعني صغريا أو كبريا ً ِّ َ ُ.  
ا: قال ابن سيده ا الصغار منها، ألنه ال يصوت منها إال الصغار، واحد ّوعندي أ ّ :

ٌَزنـيـرة أ ٌو زنارةَُّْ   ).٣٣٠/ ٤) (زنر(اللسان مادة . ُّ
َالسلوانة خرزة للبغض بعد احملبة: قال ابن األعرايب: ُّالسلوانة) ٤٦( َ ْ ُّ.  

َالسلوانة خرزة شفافة إذا دفنتها يف الرمل مث حبثت عنها رأيتها سوداء  : قال ابن سيده ّ َ َ
َُيسقاها اإلنسان فـتسليه ُ.  
َخرزة: وقال أبو عمرو السعدي ِّق ويشرب ماؤها فيسلو شارب ذلك املاء عن حب من ُ تسحَ ُ ُ



  
لد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي ٢٦٨  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ّابتلي حببه َ ُشيء يسقاه العاشق ليسلو عن املرأة: وقال اللحياين. ُ ُ   :قال الشاعر. ٌ
ّفال وجديد العيش، يامي، ما أسلو ِ ٍشربت على سلوانة ماء مزنة   ِ ٍَُْ َ ُ ُ ِْ َ 

  ).٣٩٥/ ١٤) (سال( مادة –لسان العرب 
ُالسلمة: ود هلا يف املعجمات، وأظنهاال وج: السلمانة) ٤٧( َ

ِ ِواحدة السلم، وهي . َّ ِ َّ
  :روى ابن بري لبجري بن عنمة الطائي قوله. احلجارة

ْال إحنة عنده وال جرمه َ َِ َ ٌَ ْ ُوإن موالي ذو يعاتبين   ِ ّ 

ْيرمي ورائي بأمسهم وامسلمه َ
ِ
َ َْ ٍيـنصرين منك غري معتذر   ْْ َْ ُ ََ ُُ ْ 

َلمة، وهي من لغات محريَّالس) امسلمه(وأراد بـ
  ).٢٩٧/ ١٢) (مادة سلم(اللسان . ِ

ّاحلجر الذي يسن به، أو يسن عليه، ويف الصحاح: ِّالسنان) ٤٨( َّ َُ ّحجر حيدد به: ُ ُ   :قال الراعي. ٌ
ا الصاد الذي يف النواظر ِيداوى  ًوبيض كستـهن األسنَّة هفوة   ُ ُ ِ ّ ُ ْ َ ٍ 

  ).٢٢٣/ ١٣) (مادة سنن(اللسان 
ذا لسالمتها من الرخاوة قال الشاعر: ِّسالمال) ٤٩(   :ُاحلجارة الصلبة، مسيت 

ِجوانبه من بصرة وسالم ِ ٍ ْ َ ٍتداعني باسم الشيب يف متثـلم   ُُ ََُِّ ِّ 

َوالواحدة سلمة
ِ   ).٢٩٧/ ١٢( مادة سلم - اللسان . َ

ََّيا بـيناحلجر العظيم الصلب، قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي: الصخرة) ٥٠( ُ ُ إنـها إن تك َ َ ْ ِ َِ َّ
ِمثـقال حبة من خردل فـتكن يف صخرة أو يف السماوات أو يف ا ِ ِْ َْ َِ َ َ َّ ٍَ ْ َ ْ ْ َُ ََ ٍ َ ْ َ ِ ٍ َِّ َ َ ِرضَألْ ْ ]من : لقمان

  ).٤٤٥/ ٤) (صخر(اللسان مادة ]. ١٦اآلية
ّالصفاحة) ٥١( ّالصفاح من احلجارة، الواحدة صفاحة، أنشد ابن األعرايب: ُ ُّ ُ:  

ْعيال ابن حوب ج َ َ ُْنبته أقاربهِ َِ ُ ْ ُوصفاحة مثل الغفيق منحتها   ّ ْ ََ ٍ ّ ُ 

ُويقال للحجارة العريضة صفائح، :  األزهريقال. ٌحجارة رقاق عراض: والصفائح
ا صفيحة، قال لبيد   :واحد

َسيها يسددن الغضونا ْ ِّ َ ُوصفائحا صما، روا   ُ ً 

ُالصالع): ٢٠٥/ ٨(جاء يف اللسان : ُّوالصالعة). ٥١٣/ ٢) (صفح(اللسان مادة  ّ ُ :
َّالصفاح العريض من الصخر، الواحدة صالعة ُ ُوالصلعة. ُّ   .الصخرة امللساء: َُّ



  
٢٦٩  هالل ناجي. د:  حتقيق– ّكتاب األحجار صنعة الصاحب بن عباد

َالصيـهب) ٥٢( ُصخرة صيـهب صلبة: يف اللسان: َْ َ ٌَ اللسان مادة . احلجارة: والصيهب. ْ
  ).٥٣٣/ ١) (صهب(

  .بياض يف األصل املخطوط) ٥٣(
ا وال يعمل فيها احلديد، وأنشدُّالصخرة امللساء الصلبة ال : الصيخود) ٥٤(   :حترك من مكا

ِمحراء مثل الصخرة الصيخود ُ َّْ َ ُ 

ُوالصيخود قال . ٌالصخرة العظيمة اليت ال يرفعها شيء وال يأخذ فيها منقار وال شيء: َّ
  :ذو الرمة

َيـتبـعن مثل الصخرة الصيخود َ ْ َ َْ 

  ).٢٤٥/ ٣) (صخد(اللسان مادة 
ّ والصفوان والصفا، مقصور، كله واحد وأنشد المرئ القيسَّالصفواء: عن األصمعي) ٥٥( َّ َّْ:  

َََُِّكما زلت الصفواء باملتـنـزل ُ ِ ُكميت يزل اللبد عن حال متنه   ََّ ِّْ ّ ٌ 

ُالعريض من احلجارة األملس، مجع صفاة يكتب باأللف، فإذا : َّالصفا: وعن ابن السكيت ٍ َ ُ
ًصفوان، وهو الصفواء أيضا: ُِّثـين قيل ُ ِ َ   ).٤٦٤/ ١٤) (صفا(اللسان مادة . َ

قال . احلجارة وقيل احلجارة امللس: ُّيف اللسان الصبارة بضم الصاد: َّالصبارة) ٥٦(
  :اجلوهري من أبيات لعمرو بن ملقط الطائي

ْاملرء مل خيلق صباره ُ ّمن مبلغ عمرا بأن   ُ ً ٌ ُْ 

َويروى صبارة بفتح الصاد وهو مجع صبار واهلاء داخلة جلمع اجلم َّع ألن الصبار مجع َ ّ
ْصربة، وهي حجارة شديدة َ.  

ّصباره، بكسر الصاد، وعلله: وصوابه: ِّقال ابن بري   ).٤٤١/ ٤(اللسان مادة صرب . ِ
ُالصوان) ٥٧( ّ ا، وقيل: َّ ا صوانة: حجارة يقدح  ّهي حجارة سود ليست بصلبة، واحد َ ُ .

ُالصوان حجارة صلبة إذا مسته الن: قال األزهري ّْ َّ َ ْ ُ ًار فـقع تفقيعا وتشقق، ورمبا كان ّ َ َّ َ
ُقداحا تقتدح به النار ً   :قال النابغة. ّ

ِفـهن لطاف كالصعاد الذوابل ِ ِّ ٌ ّ ُ ُبرى وقع الصوان حد نسورها   َ ُ َّ َ ّ ّ ُ َ َ 

  ).٢٥١/ ١٣) (صون(اللسان مادة 



  
لد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي ٢٧٠  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ُّالصلب والصليب) ٥٨( َِّ َُّّ ُ ِّحجارة املسن: ُ َ
  :قال امرؤ القيس. ِ

ُّكحد السنان الص ِ ِليب النَّحيضِّ ِّ َِّ 

ّاملسن: أراد بالسنان َ
ّالصليب: ُويقال. ِ َِّ ِالذي جلي وشحذ حبجارة الصلب، وهي : ُّ َُّ َ ِ ُ َ ُ

ُّحجارة تتخذ منها املسان ِ   :قال الشماخ. ُ
ُملا تشرف صلب مفلوق ٌ َُّ َ َّ َ َ ّ

ِوكأن شفرة خطمه وجبينه    َ ِ ْ َ َ َّ 

ُوالصلب   ).٥٢٨/ ١( مادة صلب –اللسان . ًةالشديد من احلجارة، أشدها صالب: ُُّّ
َالضلضلة والضلضلة) ٥٩( َِ َِ ُاحلجارة اليت يقلها الرجل: ُ ُّالضلضلة كل حجر : ويف التهذيب. ُِّ ُ ُ َ َِ ُّ

  )ضلل(اللسان مادة .  ذلك، أملس يكون يف بطون األوديةفوقُُِّقدر ما يقله الرجل أو 
)٣٩٥/ ١١.(  

  .كلمة مطموسة) ٦٠(
ٌن ضلضلقال الفراء مكا) ٦١(

ِ   .وهو الشديد ذو احلجارة: ََ
ا البئر: ُّالضروس) ٦٢( ْاحلجارة اليت طويت    :قال ابن ميادة. َُِ

ْإما يزال قائل أبن، أبن ِْ َِ َ ٌ ّ 

ْدلوك عن حد الضروس واللنب َِّ ِ ُّ ِّ َ ََْ 

  ).١١٩/ ٦) (ضرس(اللسان مادة . احلجارة: ّوالضريس
َُُّالظر والظرر) ٦٣( ٌّقطعة حجر له حد : هو احلجر املدور، وقيل: وقيلاحلجر عامة، : ُِّّ َ ٍ

ُالظرار واحدها ظرر وهو حجر حمدد صلب ومجعه : قال األصمعي. ِّكحد السكني ٌ ْ ُ ٌ ّ ٌَُ ِّ
  ).٥١٧/ ٤(اللسان مادة ظرر . ٌظرار

ٍَالظرب من احلجارة ما كان ناتئا يف جبل أو أرض خربة، : عن الليث: ِّالظراب) ٦٤( َ َِ ََِّ ٍ ً ُ
ًفه الثاين حمدداََوكان طر َّ َُ ُُ.  

ٌواجلمع عنس . ُِّالناقة القوية، شبهت بالصخرة لصالبتها: والعنس. الصخرة: َْالعنس) ٦٥( ُْ
ٌوعنوس   ).١٥٠/ ٦) (عنس(اللسان مادة . ُ وعنَّسُُ

ِالعرمس) ٦٦( ا شبهت: ِْ ُِّالصخرة، والناقة الصلبة الشديدة و   ).١٣٨/ ٦(مادة عرمس : اللسان. ُّ
ُحجر يستـنثل على : ُابُالعق) ٦٧(

َِْ ْ ُ يف البئر أي يـفضلِّالطيٌَ ْ َ.  
ُاخلزف بني السافات، وأنشد يف وصف بئر: ُالعقاب: وقال ابن األعرايب    ََ:  
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ّذات عقاب هرش وذات جم َ َ ٍ ِ َ ٍ ُ 

  ).٦١٧/ ١) (عقب(اللسان مادة 
ُالغدر) ٦٨( َ ُوالغدر. املوضع الكثري احلجارة: َ َ ّواراك وسد احلجارة والشجر، وكل ما : َ

ٌغدر: بصرك َ   ).١٠/ ٥) (غدر( مادة -اللسان . َ
َالغضبة) ٦٩( ْ ّالصخرة الصلبة املركبة يف اجلبل املخالفة له، قال: َ ُّ :  

ْأو غضبة يف هضبة ما أرفعا ٍ ْ َْ َ 

  ).٦٥٠/ ١) غضب(اللسان مادة . صخرة رقيقة: وقيل الغضبة
ْالفهر) ٧٠( ُّاحلجر قدر ما يدق به اجلوز وحن: ِ َّحجر ميأل الكف: وه، وقيلَُّ ويف احلديث . ُ

ملا نزلت آية : النبوي الشريف
ّ

ٍتـبت يدا أيب هلب ََ َِ ََ ْ ََّ]جاءت امرأته ،]١ من اآلية: املسد ُ
ْويف يدها فهر   ).٦٦/ ٥) (فهر(اللسان مادة . ِ

  .ٌما بني معقوفني بياض يف األصل املخطوط، استكملناه من اللسان واستضفناه) ٧١(
ِنخريةِالف) ٧٢( . ِْشبه صخرة تنقلع يف أعلى اجلبل، فيها رخاوة وهي أصغر من الفنديرة: ْ

  ).٦٥/ ٥) (فنخر(اللسان مادة 
ْالفنديرة) ٧٣(   :قال الشاعر. ُْصخرة تنقلع عن عرض اجلبل: ِ

ا من ذرى هضب فنادير ُكأ ٍ ْ َ ُ ّ 

  ).٦٦/ ٥) (فندر(اللسان مادة 
َالقسطناس) ٧٤( ْ ّية العطارِّصالية الطيب، وصال: ُ َقسطناس اسم حجر : عن اخلليل. َ ُ

ََوهو من اخلماسي املرتادف، أصله قسطنس، قال الشاعر ُ:  
ُكالقسطناس عالها الورس واجلسد َ َ ُ َْ َ ًردي علي كميت اللون صافية   ُ ِ َ ّ ُِّ 

  ).١٧٧/ ٦(اللسان مادة قسطنس 
ّالقداس) ٧٥( َاحلجر ـينصب يف وسط احلوض إذا غمره املاء روي: َ ُِ َ َ   .ُت اإلبل، وأنشد أبو عمروْ

ْال ري حىت يتوارى قداس ّ َ َّ ِ 

ْذاك احلجيـر باإلزاء اخلناس ّ ِ
ُ ْ َ ُ 

  ).١٦٩/ ٦) (قدس(اللسان مادة 



  
لد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي ٢٧٢  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ُالقلعة) ٧٦( ََ ُال إذا رأيتها : صخرة عظيمة تنقلع عن اجلبل صعبة املرتقى، قال األزهري: َ ُ
 الدار ومثل البيت، منفردة صعبة ًذاهبة يف السماء، ورمبا كانت كاملسجد اجلامع ومثل

  ).٢٩٠/ ٨) (قلع(لسان العرب مادة . ُال ترتقى
ْالقسطاعة) ٧٧( ا يف مصادري: ُ   .مل أظفر 
ََصدد اجلبل، والقبل: ََالقبل) ٧٨( َ املرتفع يف أصل : ََوالقبل. ما ارتفع من جبل أو رمل: َ

  ).٥٤٢/ ١١) (مادة قبل(لسان العرب . اجلبل كالسند
وهي صخرة تكون على رأس البئر، : َِالقبيلة:  املخطوط والصواباألصلهكذا يف : ََبـلةَالق) ٧٩(

ا   ).٥٤١/ ١١) (قبل(لسان العرب مادة . ّوالعقابان دعامتا القبيلة من جنبتيها يعضدا
َُّالقهقر) ٨٠( ُهو احلجر الذي يسهك به الشيء: َْ َ ْ   :قال الكميت. ُ

َْوأمام جممع أخدعيها، القهقر َ ْ ِ َ َْ ِوكأن خلف حجاجها من رأسها   اَ َ َّ 

  :وقال النابغة اجلعدي. احلجر األملس األسود الصلب: ُّوالقهقر
ُأمام رعال اخليل، وهي تـقرب ََُّ ِ ِ َبأخضر كالقهقر ينفض رأسه   َ ُ َِّ َْ ََ ْ 

  ).١٢١/ ٥) (قهر( مادة - لسان العرب 
َالقنـزعة) ٨١( ُ   ).٣٠٣/ ٨) (ْنزعق (ةلسان العرب ماد. حجر أعظم من اجلوزة: ُْ
ُالقرمد) ٨٢( َ ْ   :ّالصخور، قال الطرماح: َ

ُشىت، يالئم بينهن القرمد َ ُْ َ ّ ُ ٌقدرت على مثل، فـهن توائم   ّ ََ ّ ُ َ ٍُ ْ ِ 

ْوالقراميد يف كالم أهل الشام آجر احلمامات، والقرمد : القرمد والقرميد: وقيل. ُُّاآلجر: ٌّ
ُحجارة هلا خروق يوقد عليها حىت إذا نضجت بين اُ / ٣) (قرمد(لسان العرب مادة .  

٣٥٢.(  
ُالكثكث) ٨٣( َ ُوالكثكث: َْ ِ ودقاق احلصى . احلجارة: والكثكث. دقاق الرتاب واحلجارة: ِْ

: املسلمني] على[قال أبو سفيان عند اجلولة اليت كانت : ويف حديث حنني. والرتاب
ان العرب مادة لس. ِِْبفيك الكثكث: ْغلبت واهللا هوازن، فقال له صفوان بن أمية

  ).١٧٩/ ٢) (كثث(



  
٢٧٣  هالل ناجي. د:  حتقيق– ّكتاب األحجار صنعة الصاحب بن عباد

ّالكذان) ٨٤( ا املدر فيها رخاوة، ورمبا كانت خنرة، ومجعها : الليث: َ ُالكذانة حجارة كأ ً ِ َِ ّ ُ ََ
َّ َّ َ
ا فعالنة ويقال فعالة ّالكذان، يقال إ ُ ُ ُالكذان احلجارة اليت ليست بصلبة: أبو عمرو. َّ ّ َ .

ّفوجدوا هذا الكذا: ويف حديث بناء البصرة ُما هذه البصرة، الكذان : َن فقالواَ َّ َ ُ ْ َ
ّحجارة رخوة إىل البياض، وهو فعال والنون أصلية، وقيل: ُوالبصرة ٌَ ْ فعالن والنون : ِ
  ).كذن(مادة ) ٣٥٧ص  /١٣ج: (لسان العرب. زائدة

َالكدية) ٨٥( ْ ُ ويربزه احلفراألرضُاحلجر تسرته : ُ َْ ) ٤٤٣(فقه اللغة وسر العربية للثعاليب ص . ُُِ
  .نقله عن الصاحب، ومرجعه بالتأكيد كتابنا هذا

ٌَّحجارة فيها عرض ورقة: َّاللخاف) ٨٦( ٌ َ
ِاللخاف: وفيه) ٤٤٣(ّفقه اللغة وسر العربية ص . ِ ّ.  

ُاللجيفة(بياء ) ٤٤٣(أوردها الثعاليب يف فقه اللغة ص . صخرة على الغار كالباب: َّاللجفة) ٨٧( َ ِ َّ.(  
ُصالية الطي: املداك) ٨٨( ُب يداك عليها دوكا، والدوكَ ُّاحلجر يدق عليه: ِْواملدوك. ُّدق الشيء: ُ َُ .

ٍّ يف حرب أو شرتضايقواوتداوك القوم إذا    ).٣٣٩/ ٢(جممل اللغة البن فارس . ٍ
ْاملرداة) ٨٩(

ُ الرجل الضابط يرفعه بيده يردى به احلجريكاداحلجر الذي ال : ِ ُ ُ واملكان . ُ
َِّيـليـنونه، ويردى به جحر الضب إذا كان يف قلعة فيـلني القلعة َالغليظ حيفرونه فيضربونه فـ َُ ُ ُِّ َُ ُِّ

ا احلجارة. ويهدمها ُواملرداة صخرة تكسر  ُُ ُ   ).٣١٩/ ١٤(اللسان . ِ
ُاملقلة) ٩٠( َ ُحصاة القسم توضع يف اإلناء ليعرف قدر ما يسقى كل واحد ) بالفتح: (َْ ُُ ُْ َ

ِحصاة توضع يف اإلناء إذا عدموا :  ويف احملكم.ّمنهم، وذلك عند قلة املاء يف املفاوز َ ُ ٌ
ُاملاء يف السفر مث يصب فيه من املاء قدر ما يـغمر احلصاة فـيعطاها كل رجل منهم َ َُ َُ ُ ْ ُ ْ ّ .

  ).٦٢٧/ ١١) (مقل(لسان العرب مادة 
ا، وخص بعضهم به احلجر الذي يرمى به يف البئر : املرداس) ٩١( ُالصخرة اليت يرمى  َُّ

  :وقال الراجز. ها ماء أم الليعلم أفي
َِّقذفك باملرداس يف قعر الطوي ِ َ َ َِ َ ْ 

  ).٩٦/ ٦) (ردس(لسان العرب مادة 
ْاملرماة: مل أجدها مبعىن احلجارة، ويف اللسان: املرماة) ٩٢(

وقال . سهم صغري ضعيف: ِ
  .َّنصل مدور للسهم: املرماة: اجلوهري

َْهنة بني ظلفي : واملرماة: قال ابن سيده ِ َ   .الشاةَ



  
لد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي ٢٧٤  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

َََامللقة) ٩٣(
قام على امللقة وهي الصخرة امللساء، وسرنا ). ٤٠٠/ ٢(يف أساس البالغة : 

ِّيف امللق وامللقات وهي القيعان امللس الصالب ُ َ َُ َ ُامللقة): ملق(ويف اللسان . َ َََ
الصفاة : 

  .امللساء
ِّحجر الدق، ذكره الثعاليب يف فقه اللغة ص : املرضاض) ٩٤ ( َ ُ َ َ)٤٤١.(  
  .ّيف كتابه هذا، وأخلت به املعجمات) الصاحب(مما انفرد به : امللكاس) ٩٥(
ُاملقذاف) ٩٦(   .ومل أجدها مبعىن احلجر. ِْجمذاف السفينة: ُاملقذاف: يف اللسان عن أيب عمرو: ِْ
ا يكون املرو منها كأنه البـرد: َْاملرو) ٩٧( ََُحجر أبيض رقيق، يذبح  ُسئل عنها أعرايب . ُ

أصلب : املرو: قال أبو حنيفة. ّ هي هذه القداحات اليت خيرج منها النار:أسدي فقال
  ).٢٧٦ - ٢٧٥/ ١٥(احلجارة لسان العرب 

ووردت يف ديوان امرئ القيس مبعىن . مل أجدهايف املعجمات مبعىن احلجر: املقراة) ٩٨(
  .موضع، ويف احملكم مبعىن احلوض جيتمع فيه املاء

  :أنشد ثعلب. ناءُالساف من الب: ِْاملدماك) ٩٩(
ْتدك مدماك الطوي قدمه ُ َ َُ ِّ َْ ُّ َ 

ِالساف يف البناء كل صف من اللنب وأهل احلجاز يسمونه املدماك: عن األصمعي ٍّ ُ .
  .وأنشد األصمعي

ْق مدماكا فمدماكا ِْ  أال يا ناقض امليثا   ً
  ).٤٢٩/ ١٠(لسان العرب 

َّينظر املخصص البن سيده : املسن) ١٠٠( ُ)٩٩/ ١٠/ ٣(.  
ِالنَّشفة والنَّشيفة) ١٠١( ُ َ ا أحرقت بالنار وإذا تركت على رأس املاء : ْ ُحجارة سود، كأ ُ

ا الوسخ عن اليد والرجل ُّطفت ومل تغص فيه، وهي اليت حيك  وما بني معقوفني . َُ
لسان العرب . ُمسيت بذلك النتشافها الوسخ يف احلمامات. استضفناه من اللسان

)٣٣٠/ ٩.(  
َسفةِّالن) ١٠٢( ا الوسخ عن األقدام : ْ ُمن حجارة احلرة، تكون خنرة ذات خناريب ينسف  ُ

  .يف احلمامات



  
٢٧٥  هالل ناجي. د:  حتقيق– ّكتاب األحجار صنعة الصاحب بن عباد

ْوالنسفة ا الوسخ، قال ابن سيده: ِّ ُحجارة يـنسف  َ َ َ : حكاها صاحب العني، قال: ُْ
لد التاسع ص - لسان العرب . واملعروف بالشني   ).٣٢٩( ا

اد احلوض، إذا كان احلوض على وجه وقيل إن النشيئة هي أعض: َالنَّشيئة) ١٠٣(
  ).٢٨٨/ ٦(العني للفراهيدي . األرض

َحجارة تنصب حول احلوض، ويسد ما بينها من اخلصاص بالمدرة : النصائب) ١٠٤( َ ُّ َ ُ ُ
ا نصيبة، وكله من ذلك ّاملعجونة، واحد ُ ٌ ِ   ).٧٥٩/ ١(لسان العرب . َ

ااحلجارة اليت). بفتح النون والباء: (ََالنَّبـلة) ١٠٥( ْ يستنجى  ا : قال ابن األثري. ُ واحد
ُنـبلة كغرفة وغرف، واحملدثون يفتحون النون والباء ُ ًونـبـله نـبال أعطاه إياها يستنجي . ُْ َُ َُ ََّ

ََوالنبل من األضداد يف لغة العرب، فهي . أراها بضم النون والباء: قال األصمعي. ا
  ).٦٤١/ ١١(لسان العرب . ًللصغار وللكبار معا

ُالنُّصب والنَّصب) ١٠٦( ُْ ُما نصب فعب◌د من دون اهللا تعاىل، ومجعه األنصاب: ُ ِ َ ُ .
ُواألنصاب حجارة كانت حول الكعبة تنصب فيـهل عليها، ويذبح لغري اهللا تعاىل ُُّ َ ُ .

  ).٧٥٩/ ١(لسان العرب 
ُالنـَّقل) ١٠٧( ْما بقي من صغار احلجارة إذا قلعت: َ َ ُِ.  

ُبل النـقل: ُويقال ّ مل يف اللغة .  األرضالغليظ من: َ   ).٨٨٠/ ٣(ا
َال والذي أخرج النار : ومن أميان العرب. احلجر املكسور: ُاحلجر، وقيل: الوثيمة) ١٠٨(

  ).٦٢٩/ ١٢: (َمن الوثيمة، والعذق من لسان العرب
ْالوحف) ١٠٩( ُالوحفة: َ َ ْ ٍصخرة يف بطن واد أو سند ناتئة يف موضعها سوداء، ومجعها : َ ََ ٍ

  :الشاعروحاف، قال 
ِفـنـعف الوحاف إىل جلجل ُ ُْ ِ ِ ْ  دعتها التناهي بروض القطا   ََ

  ).٣٥٣/ ٩(َّالشعر األسود، ومن النبات الريان اللسان : والوحف
َّاليـهيـر) ١١٠( ّاحلجر الصلب األمحر وقيل هي حجارة أمثال األكف: َْ ُ ْ ُّ وقيل هو حجر . ُ

  ). ٢٦٩/ ٥ج(اللسان . صغري
ُاليـرمع) ١١١( َ   :وقال رؤبة يذكر السراب. ُ أو حصى بيض تألأل يف الشمسحجارة: َْ
  



  
لد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي ٢٧٦  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

َورقـرق األبصار حىت أندعا َْ َ ََ َ ْ 

ْبالبيد، إيقاد النهار اليـرمعا َ َ 

هي حجارة رخوة والواحدة : وقيل. هي حجارة لينة رقاق بيض تلمع: قال اللحياين
َيـرمعة َ ٍَتركته يـفت اليـرمع، ويف مثل: ُويقال للمغموم. َْ َ َ َْ ُّ ُ ُ:  

ْكفا مطلقة تـفت اليـرمعا َ ُُّ ُ ََ ٍ ََّ َّ َ 

ًيضرب مثال للنادم على الشيء   ).١٣٤/ ٨(لسان العرب . ُ
ُاليـلمع) ١١٢( َ ْ ُحجارة سود تراها الصقة باألرض متدانية ومتفرقة : َُّكمثل احلمة: َ عن ((ٌ

  ).٤٤٢(فقه اللغة للثعاليب ص . ))ابن مشيل



٢٧٧  

َما ألف في مناهج التحقيق ُِّ  
  توثيق ودراسة: قائمة وراقية تحليلية

  عباس هاني الجراخ .د
التحقيق هو إخراج النص احملقق كما أراده صاحبه، أو بصورة أقرب منه، 

وازدياد النصوص املخطوطات أدت كثرة املشتغلني بتحقيق وقد . وخدمته وإضاءته
معينة له على أيدي علماء ثقات مربزين  إىل وضع قواعد ،احملققة وتعدد أماكنها

م الشخصية يف التحقيق، و وقدموا خالصة ، من خمتلف أقطار الوطن العريب جتار
وقد اشتهر من احملققني األستاذ عبد السالم . استفاد بعضهم مما كتبه املستشرقون

). العراق(مصطفى جواد . ود) ةسوري(صالح الدين املنجد . ود) مصر(هارون 
ًكتبا ونشروا مقاالت يف قواعد حتقيق النصوص ن جاء بعدهم من احملققني مّصنف 
  .ومناهجه

ال، ولتخصصي  ورغبة مين يف توثيق ما صنفه الباحثون واحملققون يف هذا ا
 رأيت أن أضع قائمة مستقصاة ملا نشر من كتب ،يف حتقيق املخطوطات

ً، ذاكرا يف العرض تاريخ ِّ مرتبة على حروف املعجم وفق أمساء املؤلفني،ومقاالت
  :وهي مسوقة على النحو اآليت. النشر ومكانه، وأتبعها بتحليل دقيق هلا

  حرف الهمزة
 ،)ه٤٢٨ت(البن سينا ) الشفاء(يف مقدمة حتقيقه كتاب : إبراهيم مدكور. د

 .٤٢- ١/٣٨م، ١٩٥٣القاهرة، 
ج   رب، توثيق النص وخترجيه، جملة الع: أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. أ

 .٣٩٧- ٣٨٣م، ص٢٠٠٤، ٨- ٧



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٨  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

  :أحمد بدر. د
جملة عامل   حتقيق النصوص والببلوجرافيا النصية يف حبوث علم املكتبات،- ١

 .م١٩٨٦، ١، العدد ٧الكتب، مج
 .م١٩٨٧وكالة املطبوعات، الكويت،  أصول البحث العلمي، - ٢

لة العربية، : أحمد الجندي. أ  .م١٩٧٩حتقيق الرتاث، جملة ا
 دراسة - حتقيق النصوص يف الرتاث اللغوي : حمد رزق مصطفى السواحليأ. د

  . م٢٠٠١- ه١٤٢٢تأصيلية، القاهرة، 
مع حتقيق كتب الرتاث، جملة جممع اللغة العربية األردين، : أحمد سليم سعيدان. أ

  .م١٩٨١، ١٣، العدد ٤مج
 ةجملة جممع اللغ علم املخطوطات والتحقيق العلمي،: أحمد شوقي بنبين. أ

م، ١٩٩٣ نيسان -  ه١٤١٣، شوال ٢، ج٦٨العربية بدمشق، مج
 .٢٥٠- ٢٣٦ص

حماضرات يف حتقيق النصوص، دار املنار للطباعة : أحمد محمد الخراط. أ
  .١٩٨٤-  ه١٤٠٤والنشر والتوزيع، دمشق، 

  :أحمد محمد شاكر. أ
م، حتدث عن ١٩٣٧يف القاهرة ) سنن الرتمذي(يف مقدمته لكتاب  - ١

  .)١(د نشرها وأعمال املستشرقنيتصحيح الكتب عن
، )تصحيح الكتب وصنع الفهارس وكيفية ضبط الكتاب(ونشر بعنوان  - ٢

  .م١٩٩٥و١٩٩٤اعتىن به عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة السنة، القاهرة، 
                                                            

  : أعيد نشره يف)١ (
  ).دليل احملقق للنص العريب(، باختصار، بعنوان ١٩٨٥، ٣، دمشق، العدد)البصائر(جملة . أ

  .٢٠٥- ١٧٩: أضواء على أخطاء املستشرقني يف املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي. ب



  
٢٧٩  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

 بتوثيق املرويات وأثر ذلك على حتقيق احملدثنيعناية : أحمد محمد نور سيف. أ
  .م١٩٨٧مشق، املخطوط، دار املأمون للرتاث، د

َعلوم اللغة واألدب، جملة معهد :  نظرة يف حتقيق الكتب:أحمد مطلوب.د
  .٤٩- ٩م، ص١٩٨٢- ه١٤٠٢، ١، ج١املخطوطات العربية، مج
مع العلمي، بغداد، )حبوث تراثية( :طبع ثانية ضمن كتابه - ه١٤٢٢، ا

 .٧٩- ٣٧م، ص٢٠٠١
 - ، قم )تراثنا(يف جملة ّ نظرات سريعة يف فن التحقيق، نشر منجما :أسد مولوي. أ

 .ه١٤٠٧ -  ه١٤٠٥بريوت، 
م، ٢٠٠٢ مقدمة يف حتقيق النصوص، احللة :أسعد محمد علي النجار.د

  .ص١٥٧
 قراءات تطبيقية، دار -  يف املخطوطات العربية:إسماعيل إسماعيل مروة. أ

 ).رؤية يف التحقيق: ٣٣- ٢٦يف ص(م، ١٩٩٧الفكر، دمشق، 
  :أكرم ضياء العمري.د

 تأرخيية مع تعليقة يف منهج البحث وحتقيق املخطوطات، اجلامعة دراسة - ١
 .ص٢٩٤م، ١٩٨٣- ه١٤٠٣ّاإلسالمية، املدينة املنورة، 

مناهج البحث وحتقيق الرتاث، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة،  - ٢
  .م١٩٩٥

  :إياد خالد الطباع. أ
رة التدريبية قواعد حتقيق املخطوطات، حماضرات ألقاها بديب يف الدو - ١

  .م١٩٩٧ - ه١٤١٨الدولية عن صناعة املخطوط العريب اإلسالمي عام 
 .م٢٠٠٣منهج حتقيق املخطوطات، دار الفكر، دمشق،  - ٢

  :أيمن فؤاد سيد. د
حتقيق ونشر النصوص القدمية منهج وتطبيق، حماضرة يف مركز حتقيق  - ١



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٠  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

 .م٢٠٠٤الرتاث، القاهرة، نيسان 
دار الكتب املصرية : شر الرتاث، ضمن كتابقواعد حتقيق النصوص ون - ٢

 .٢٠٦ -  ١٩٧ م، ص٢٠٠٥ تارخيها وتطورها، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،
  اءـحرف الب

مع العلمي  - ١: بشار عواد معروف.د ضبط النص والتعليق عليه، جملة ا
وطبع ثانية . ٢٦٩- ٢٤٦م، ص١٩٨٠- ه١٤٠٠، ٤، ج٣١العراقي، مج

  .ص٣١م، ١٩٨٢، مؤسسة الرسالة، بريوت، ّبكتاب مستقل
يف حتقيق النص، انظار تطبيقية نقدية يف مناهج حتقيق املخطوطات  - ٢

  .ص ٥٩٢م، ٢٠٠٤العربية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
  اءـحرف الث

البحث األديب، دار الكتاب اللبناين ومكتبة املدرسة، : ثريا عبد الفتاح ملحس. د
  .ه١٤٠٢

 مـحرف الجي
- ١٩٨٣تاريخ املخطوطات العربية وأصول حتقيقها، بريوت،: جورج كرباج. د

١٩٨٤. 
  اءـحرف الح

  :حاتم صالح الضامن.د
، جملة مركز إحياء الرتاث العلمي )٢(املنهج األمثل يف حتقيق املخطوطات - ١

  .٦٣- ٥٥م، ص٢٠٠١العريب، العدد الثالث، 

                                                            

، )إسهام العراقيني املعاصرين يف حتقيق الرتاث(سبق أن نشر مقدمة لبحثه  )٢ (
مع العلمي العراقي، مج  : م، مث يف كتابه١٩٨٩، ٤-  ٣، ج ٤٠جملة ا

  .م١٩٩٠املوصل، حبوث ودراسات يف اللغة وحتقيق النصوص، 



  
٢٨١  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

املخطوطات ، جملة معهد )أسس عامة وخالصة جتربة(حتقيق الشعر  - ٢
  .٦٤ -  ٤٧:  م٢٠٠٢ -  ه ١،١٤٢٣، ج٤٦العربية، مج 

حتقيق النصوص بني املنهج واالجتهاد، جامعة بغداد، : حسام سعيد النعيمي.د
  . ص١٦٧م، ١٩٩٠

مقدمة يف مناهج البحث التارخيي والعلوم املساعدة وحتقيق : حسن حالق. أ
 .م١٩٨٦ بريوت، املخطوطات بني النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية،

منهج حتقيق الرتاث التأرخيي، حماضرة يف مركز حتقيق : حسنين محمد ربيع. د
 .م٢٠٠٤الرتاث، القاهرة، 

  :حسين علي محفوظ. د
  التخريج يف التحقيق، ضمن حبوث ندوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة- ١

  .م١٩٨٠والعلوم، بغداد،  أيار 
: ة مركز إحياء الرتاث العلمي العريبّتصور يف علم املخطوطات، جمل - ٢

  .٢١ -  ٧: م٢٠٠٢العدد الرابع، 
الرتاث العريب االسالمي، دراسة تارخيية ومقارنة، مؤسسة : حسين محمد سليمان. د

  ).٢٠٠ -  ١٥١: الفصل اخلامس (،م١٩٨٧دار الشعب، القاهرة، 
  :حسين نصار. د

مث ألقى . م١٩٦٧حماضرات يف حتقيق النصوص، دار الكتب، القاهرة،  - ١
 .م١٩٧١هذه احملاضرات يف الدورة التدريبية جلامعة الدول العربية عام 

م، ١٩٧٤، ٨، السنة ٥، بغداد، العدد)الكتاب(حتقيق الرتاث، جملة  - ٢
 .٢٨- ٢٣ص

منهج حتقيق الرتاث العريب وقواعد نشره، حماضرة ألقيت يف الندوة األوىل  - ٣
 .١٩٨٠للرتاث، القاهرة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٢  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

 نسخة املؤلف، جملة تراثيات، القاهرة، العدد الثالث، التعامل مع - ٤
  .٢٦- ١٧م، ص٢٠٠٤

  : حمد بن ناصر الدخيل. د
، ١٣٦٥ًحتقيق كتب الرتاث ليس مفروشا بالورود، جريدة املسائية، العدد

  .م١٤/٦/١٩٨٦
نظرات يف التاريخ واحلضارة والرتاث، دار إشبيليا للنشر : ُأعيد نشره يف كتابهو

  .١٤٥ -  ١٤٠م،  ص ١٩٩٨ياض،  والتوزيع،  الر
  راءـحرف ال

التطبيق العملي ملنهج البحث األديب والتحقيق : رشيد عبد الرحمن العبيدي .د
، جامعة القاضي عياض، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ١العلمي، ط

م، ١٩٨٧، جامعة بغداد، بغداد، ٢ط.  الباب الثاين- م١٩٨٤ - م١٩٨٣
  ).وحتقيق النص(... إىل وتغري آخر العنوان . ص١٨٥

  :رمضان عبد التواب. د
يف أصول البحث العلمي وحتقيق النصوص، جملة املورد، مج األول،  - ١
  .م١٩٧٢، ٢- ١العدان 
، العدد، ٢٤ أساليبه واهدافه، جملة قافلة الزيت، مج - حتقيق الرتاث  - ٢
 . ٤- ١م، ص ١٩٧٦، )شباط (فرباير، 
اث، جملة مركز البحوث جبامعة اإلمام خواطر من جتاريب يف حتقيق الرت - ٣

  .٢٧٣- ٢٥٣م، ص١٩٨٤-  ه١٤٠٤، ٢حممد بن سعود اإلسالمية، العدد
، مكتبة اخلاجني، الطبعة )٣(مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى و احملدثني - ٤

  .م٢٠٠٢- ١٤٢٢الطبعة الثانية . م١٩٨٦- ه١٤٠٦األوىل، القاهرة، 
                                                            

الت اليت أشرنا اليها)٣ (   . نشر بعض فصوله يف ا



  
٢٨٣  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

  ينـحرف الس
جملة كلية . نص وحتقيقه بني القدماء واحملدثنيتوثيق ال: سامي علي جبار. د

 . م٢٠٠٧ جامعة البصرة، - اآلداب 
صفحات حتقيق النصوص، جملة مركز إحياء الرتاث : سامي مكي العاني.د

  .٢٢- ١٩م، ص٢٠٠١العلمي العريب، العدد الثالث، 
حتقيق املخطوطات الطبية العربية ونشرها، جملة معهد : سلمان قطاية. د

  .٢٨٤- ٢٧٣م، ص١٩٨٥ يونيو، - ، يناير ١،ج٢٩العربية، مجاملخطوطات 
  ينـحرف الش

كتب األمساء والكىن واأللقاب ودورها يف : شاكر محمود عبد المنعم .د
م، ٢٠٠١التحقيق، جملة مركز إحياء الرتاث العلمي العريب، العدد الثالث، 

  .١٢٠- ١١٢ص
 قسم - صر مقدمة حتقيق كتاب خريدة القصر وجريدة الع: شكري فيصل. د

، ١٩٦٤- ١٩٥٥، دمشق، )ه٥٩٦ت( للعماد األصفهاين - شعراء الشام
 .٢٥- ٢٤ص
لة : شوقي ضيف. د حتقيق (، األول بعنوان )القاهرة(كتب مقالني يف جملة ا

، العدد )عصر إحياء الرتاث(م، والثاين ١٩٦٥، ١٠١العدد ) تراثنا األديب 
 .م١٩٦٧، ١٣٢

الفصل (م ١٩٧٧، القاهرة، )ألديبالبحث ا: (مث أعاد نشرمها يف كتابه
  ).الثالث

  حرف الصـاد
 حتقيق نصوص الرتاث يف القدمي واحلديث، جممع :الصادق عبد الرحمن الغرياني

  .م١٩٨٩الفاتح للجامعات، طرابلس، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٤  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

مالحظات حول اختيار املخطوطات وإعدادها للنشر : صالح أحمد العلي.د
 الدراسية للخدمات املكتبية م، يف احللقة١٩٧١ُحماضرة ألقيت بدمشق سنة (

طبعت بدمشق، وزارة . )٤()والوراقة والتوثيق واملخطوطات العربية والوثائق القومية
  .٥٩٤- ٥٧٨ م، ص١٩٧٢- ه١٣٩٢التعليم العايل، 

  :صالح مهدي عباس .د
ضرورة التعليق على النص، جملة مركز إحياء الرتاث العلمي العريب، العدد  - ١
  .٥٤- ٤٥م، ص٢٠٠١الثالث 
: حياء الرتاث العلمي العريبإ الفهارس العلمية للمخطوط، جملة مركز - ٢

  .٦٨ -  ٥٠،صم٢٠٠٢العدد الرابع، 
حتقيق النصوص ومراحل العمل التحقيقي،  جملة مركز : صالح مهدي هاشم. أ

  .٩٤ - ٨٥:  م٢٠٠٢احياء الرتاث العلمي العريب، العدد الرابع،  
   :صالح الدين المنجد. د

، ١، جملة معهد املخطوطات العربية، مج)٥ ()قيق النصوصقواعد حت( - ١
 .٣٣٧- ٣١٧م، ص ١٩٥٥ نوفمرب -  ه١٣٧٥، ربيع األول ٢ج

يف دار الكتاب اجلديد، ) قواعد حتقيق املخطوطات(ًأعيد نشره منفردا بعنوان 
  .١٩٧٦) ٦( و١٩٧٠و ١٩٦٥و ١٩٥٥بريوت،
  .م١٩٩٦  منهج نشر الرتاث يف أوائل القرن الرابع عشر اهلجري،- ٢

                                                            
  .٢٩١:  حركة حتقيق الرتاث العريب ونشره يف العراق)٤ (
امع العلمية املنعقد يف دمشق عام )٥ ( . م، بعد تعديالت حمدودة١٩٥٦ أقرها مؤمتر ا

، ٢-١جعصام الشنطي، جملة العرب، : جهود املنجد يف خدمة الرتاث: رينظ( 
  ).٨٣م، ص٢٠٠٤

حامت . نوري القيسي ود. ، تاليف د)املكتبة والبحث (  أعيد نشره ضمن كتاب )٦ (
  .٢١٢ - ٨٩ م، ص ١٩٨٨صاحل الضامن، جامعة بغداد، 



  
٢٨٥  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

  حرف الطـاء
 أفكار يف حتقيق النص القدمي، جملة مركز إحياء :طارق عبد عون الجنابي .د

  .٢٢- ١٩ م، ص٢٠٠١الرتاث العلمي العريب، العدد الثالث، 
 طرق البحث العلمي يف التأريخ واآلثار، وزارة :طه باقر وعبد العزيز حميد. أ

صل العاشر لتحقيق خصص الف(م، ١٩٨٠- ه١٤٠٠التعليم العايل، بغداد، 
  ).الوثائق واملخطوطات

  ينـحرف الع
 حماضرات ألقتها يف مركز حتقيق الرتاث بدار الكتب :عائشة عبد الرحمن. د

 .١٩٦٧املصرية، 
ا ، مطبوعات معهد البحوث )مقدمة يف املنهج: (مث نشرت يف كتا

  .م١٩٧١والدراسات العربية يف جامعة الدول العربية، القاهرة، 
 ٨ / ١٧،)الثورة(حول حتقيق الكتب الرتاثية، جريدة : هاني الجراخعباس . أ

  . م١٩٨٦/
نظرات يف حتقيق الرتاث، جملة كلية اآلداب، جامعة : عبد الحسين المبارك.د

 .٦١ -  ٢٤م، ص ١٩٩٦، ٢٥البصرة، العدد 
ه، حبث مقدم إىل مؤمتر ُفهرسة املخطوط العريب وحتقيق: عبد الحفيظ منصور. أ

  .١٩٨٩يف اجلزائر، ابن باديس 
أضواء على البحث واملصادر، دار عكاظ، جدة، : عبد الرحمن عميرة. أ

 .م١٩٨٦مط اجليل، بريوت، . ٤ص، ط١٤٠. م١٩٨٠ -  ه١٤٠٠
  :عبد السالم هارون. أ

 - صعوبات التحقيق والطريقة املثلى ملعاجلتها، جملة األسرة، كلية اآلداب  - ١



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٦  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

 .)٧(م١٩٥٠جامعة الفاروق، 
، القاهرة، مط ٢م، ط١٩٥٤، القاهرة،، ١النصوص ونشرها، طحتقيق  - ٢
، مكتبة ٧ط. ص١٤٤م، ١٩٧٧ -  ه١٣٩٧، القاهرة ٤م، ط١٩٦٥املدين 

 ).  ص١٦٠. (م١٩٩٨ - ه١٤١٨اخلاجني، القاهرة، 
 .م١٩٨٣ -  ه١٤٠٣جتربيت مع الرتاث العريب، عمان  - ٣

 .م١٩٩٨ية، بغداد،  الرواية الثانية، دار الشؤون الثقاف:عبد العزيز إبراهيم. أ
تصحيح الكتب، للشيخ : تعليقاته وإضافاته على كتاب: عبد الفتاح أبو غدة. أ

 . ه١٤١٥، القاهرة، ٢، طه١٤١٤، بريوت، ١أمحد حممد شاكر، ط
الوايف يف أسس وخطوات حتقيق ونشر : عبد اهللا بن عبد اهللا الحوثي. أ

 . م٢٠٠٤املخطوطات، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 
املختصر الدقيق يف فن : عبد اهللا حسين السادة وباسم عبود الياسري. أ

 . ص١٥١م،٢٠٠٥-  ه١٤٣٦التحقيق، مطابع الدوحة احلديثة احملدودة، قطر
 حتقيق املخطوطات، جملة كلية اللغة العربية جبامعة :عبد اهللا الحسيني هالل. أ

م، ١٩٨٢ -  ه١٤٠٢، ١٢اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العدد 
 .٥١٠-  ٤٩٣ص

 - فادة منها، جملة العربية املخطوطات وسبل محايتها واإل: عبد اهللا صوفي. أ
ص، وفيه حديث عن قواعد ١٤(م، ٢٠٠٦النادي العريب للمعلومات، 

 ).التحقيق
 حتقيق املخطوطات بني الواقع واملنهج األمثل، :عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن. د

  .م١٩٩٤ -  ه١٤١٥مكتبة امللك فهد، الرياض، 

                                                            
  .م١٩٧٦). حتقيق النصوص ونشرها: (ضم املقال هذا إىل الطبعة اخلامسة من كتابه )٧ (



  
٢٨٧  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

، القاهرة، ١ حتقيق الرتاث العريب، منهجه وتطوره، ط:عبد المجيد دياب. أ
 .م١٩٨٣

، ١٠١، جملة الفيصل، العدد )حتقيق نصوص الرتاث: (مث نشر مقاله
ضم (م، ١٩٩٣، دار املعارف، القاهرة، ٢ط .٤٥- ٤٣م، ص ١٩٨٥ ه١٤٠٥
 ). مبجلة الفيصلهما نشر

- ھ١٤٠٢ّ، مكتبة العلم، جدة، ١رتاث، ط حتقيق ال:عبد الهادي الفضلي. أ
، مؤسسة أم القرى للنشر ٣ط. م١٩٩٠، دار الشروق، جدة، ٢ط. م١٩٨٢

 .ص٢٦٠، )أصول حتقيق الرتاث( بعنوان ،ھ١٤١٦والتوزيع، 
مقدمة نقدية يف حتقيق النصوص : عبد الوهاب محمد علي العدواني. د. أ

 .٥٠ - ١٣ ص ،١٩٨٦، ١٦العدد  -  املوصل - )جملة اداب الرافدين(
م، ١٩٩٩فن حتقيق املخطوطات، الطبعة االوىل، النجف،:علي جهاد حساني. أ

الطبعة الثانية، مط دار الضياء، مركز األمري إلحياء الرتاث . حبجم الكف
 .ص٤٨م، ٢٠٠٥- ه١٤٢٦اإلسالمي، النجف، 

حتقيق املخطوطات العلمية، مركز إحياء الرتاث : عماد عبد السالم رؤوف.د
جملة مركز : ُأعيد نشره يف. ص٢٤م، ٢٠٠١عريب، جامعة بغداد، العلمي ال

  .٣٧ - ٢٢ م ٢٠٠٢احياء الرتاث العلمي العريب، العدد الرابع، 
  اءـحرف الف

ً منهج البحث يف الدراسات اإلسالمية تأليفا وحتقيقا، :فاروق حماده. د ً
 منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس، اململكة

  . م١٩٩٥ -  ه١٤١٦املغربية، الرباط، 
 املخطوطات العربية حتقيقها وقواعد فهرستها، :فاضل عثمان توفيق النقيب. أ

  . ص٦٣م،١٩٧٥ جامعة بغداد، - رسالة دبلوم يف املكتبات 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٨  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

 حبث تأسيسي -   علم التحقيق للمخطوطات العربية:فخر الدين قباوة. د
 . ص٤٧٨، ٢٠٠٥ -  ه١٤٢٦للتأصيل، دار امللتقى، حلب، 

 - ه١٤٠٨ مبادئ يف مناهج البحث العلمي، دار العلوم، بريوت:فواز الصادق. أ
 .ص١٨٨. م١٩٨٨

  افـحرف الك
حماضرات الندوة :  منهجية حتقيق كتب الرتاث الطيب، يف:كمال السامرائي.د

مع العلمي العراقي، بغداد،    .٨- ٥م، ص١٩٩٥املفتوحة، ا
  مـحرف المي

 .م١٩٨٨ منهج حتقيق املخطوطات، قم، :ء التراثمؤسسة آل البيت إلحيا
حركة : ( قواعد حتقيق النصوص، ضمن رسالته للدكتوراه:مجبل الزم المالكي. د

، كلية اآلداب، اجلامعة املستنصرية، )حتقيق الرتاث العريب ونشره يف العراق
  .٦١- ٥٩م، ص١٩٩٧- ه١٤١٧

  . م٢٠٠٣ختريج النصوص، الرياض، :  محمد إبراهيم البنا.أ
 مبادئ لفهم الرتاث، مكتبة دار اهلداية، الكويت، :محمد إبراهيم الشيباني. أ

 .م١٩٨٣
 حتقيق الرتاث ونشره، جملة معهد املخطوطات العربية، :محمد إحسان النص. د

 .م١٩٨٢، ٢، ج٢٦مج
  :محمد ألتونجي. د

، ٩املخطوطات العربية بني يدي التحقيق، جملة الرتاث العريب، العدد - ١
  .٢٠٨ - ١٩٧م، ص١٩٨٢أكتوبر، -  تشرين األول ھ١٤٠٣، احملرم ٣السنة
، ط.م١٩٨٦، دمشق، ١املنهاج يف البحوث وحتقيق املخطوطات، ط - ٢

 .م١٩٩٥- ھ١٤١٥عامل الكتب، بريوت، 



  
٢٨٩  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

 حتقيق النصوص بني صعوبة املهمة وخطورة :السيد محمد رضا الحسيني
، ١٨  العدد،١٩٦-  ١٧٦، ص ١٧، العدد ه ١٤٠٩تراثنا،(اهلفوات، جملة 

  .٦٢ - ٣٣ص 
  :محمد رضوان الداية. د

ٍحماضرات يف حتقيق املخطوطات، وهي أمال ألقاها يف الدورة التدريبية  - ١

  .م١٩٨٧لدراسة شؤون املخطوطات العربية، دمشق، 
  . م١٩٩٩املكتبة العربية منهج البحث، دار الفكر، دمشق،  - ٢

غوية واألدبية، جملة املورد، ّ منهج حتقيق املخطوطات الل:محمد سعود المعيني.د
 .٨٨- ٧٤م، ص١٩٩٧، ٤- ٣، العددان ٢٥مج

ًحتقيق الرتاث تارخيا ومنهجا (:محمد طه الحاجري. د ، جملة عامل الفكر، )ً
 .٣٨- ١١م، ص١٩٧٧ يونيو، - ، ابريل١، العدد٨مج

 جتربيت يف حتقيق الرتاث، جملة كلية اللغة العربية، جامعة :محمد عبد الخالق عضيمة
 .١٧٨- ١٥٧م، ص١٩٨١، ١١ام حممد بن سعود اإلسالمية، العدداإلم

 أصول التحقيق بني النظرية والتطبيق، نشر يف :محمد عجاج الخطيب. د
أعمال الدورة التدريبية اليت عقدها مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، بالتعاون 

 .م١٩٩٧مع جامعة اإلمارات العربية واإليسكو، 
 فن كتابة البحث األديب واملقال، :صابر عبد الدايم. محمد علي داود و د. د

 ).ًضم فصال عن حتقيق املخطوطات(١٩٨٣ -  ه١٤٠٤جامعة األزهر، 
 .ه١٤٠٢ علم التوثيق والتقنية احلديثة، دار اآلفاق، بريوت، :محمد قبيسي. د
البن عساكر ) تاريخ مدينة دمشق(  مقدمة كتاب :محمد كرد علي. أ

م، بتحقيق ١٩٥١، ١مع العلمي العريب بدمشق، ج، دمشق، ا)ه٥٧١ت(
 .صالح الدين املنجد



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٠  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

املصرية، ) الثقافة(ُ حول أصول النشر، مقاالن نشرا يف جملة :محمد مندور. أ
البن ممايت ) قوانني الدواوين(م، عند نقده كتاب ١٩٤٤، ٢٨٠و ٢٧٧العدد 

فسها، دار يف السنة ن) امليزان اجلديد(، وأعيد نشرمها يف كتابه )ه٦٠٦ت(
 .ضة مصر، القاهرة

 أسلوب البحث والتحقيق، وهو يف األصل حماضرات ألقيت :محمد المنصور. د
يف اجلامعات اإلسالمية واحلوزات العلمية، انتشارات ذو اجلناح، مؤسسة وليد 

 .م٢٠٠٢- ه ١٤٢٢الكعبة، قم، 
  التصحيف والتحريف، جملة مركز إحياء الرتاث:محمد مولود الشيباني. د

  .٧٣- ٦٤ م، ص٢٠٠١العلمي العريب، العدد الثالث، 
ً كيف تكتب حبثا أو حتقق نصا، القاهرة، :محمد نغش. أ  .م١٩٨٣ -  ه١٤٠٣ً
  :محمود الحاج قاسم محمد .د

مع : أمهية وشروط حتقيق النص العلمي، يف - ١ حماضرات الندوة املفتوحة، ا
  .٢٠- ٩ م، ص١٩٩٥العلمي العراقي، بغداد، 

يف حتقيق املخطوطات العلمية، جملة مركز إحياء الرتاث العلمي جتربيت  - ٢
  .٩٧- ٨٨ م، ص٢٠٠١العريب، العدد الثالث، 

يف (م، ١٩٧٩، القاهرة، )تاريخ الكتاب اإلسالمي (:محمود عباس حمودة. د
 ). حتقيق املخطوط ونشره: الفصل التاسع حبث عن

م، ١٩٦٦القاهرة،  ومناهج البحث املنطق احلديث، مط خميمر، :محمود قاسم
  .٤٦٥- ٤٠٦ص

ُحماضرات ألقيت : ()٨( حتقيق خمطوطات العلوم الشرعية:محيي هالل السرحان.د
                                                            

عباس هاين اجلراخ، جريدة : لعلوم الشرعيةقراءة يف كتاب حتقيق خمطوطات ا:  ينظر)٨ (
  .٦: م١٩٩٧ /١٠ /٣١ - ١٤١٨ / ٦ / ٣٠العراق، 



  
٢٩١  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

وطبعها  ).م١٩٨٠يف الدورة التدريبية لدراسة املخطوطات العربية ببغداد سنة
م، ١٩٨٤- ه١٤٠٤باالسم نفسه يف كتاب صدر ببغداد، مطبعة اإلرشاد، 

  .الباب الثاين
اضرات ألقاها على طلبة املاجستري يف كلية اآلداب، بغداد حم: مصطفى جواد.د

  : )٩(نشرت بعنوان). م١٩٦٥- ١٩٦٤(
دراسات (حممد علي احلسيين يف كتابه . أصول حتقيق النصوص، نشرها د- أ

  .م١٩٧٤بغداد  ،)وحتقيقات
عبد الوهاب حممد علي العدواين، . أمايل يف حتقيق النصوص، نشرها د- ب
  .١٣٨ - ١١٧م، ص١٩٧٧، العدد األول، ٦ج، م)املورد(يف جملة 

 التعليق على النص يف الرتاث العلمي، الكيفية :مصطفى يعقوب عبد الغني. أ
م، ٢٠٠٢- ه١٤٢٣، ١٢، ديب، العدد)األمحدية(والضرورة، جملة 

 .٢٩٨- ٢٦٥ص
 تراثنا العلمي، رؤية يف منهج التحقيق، جملة :مصطفى يعقوب عبد النبي. أ

 .٢٥- ٢١م، ص١٩٩٦-  ه١٤١٧األول، ، العدد ٢٤املورد، مج
م، ١٩٨٣ يف منهج حتقيق املخطوطات، دار الفكر، دمشق،:مطاع طرابيشي. أ

، من السنة ٥٨ ، مج٢كان قد نشره يف جممع اللغة العربية بدمشق، ج(
 ).نفسها

تقرير وضعته جلنة ( أسس حتقيق الرتاث ومناهجه :معهد المخطوطات العربية

                                                            
، وهي ما )أصول حتقيق النصوص(ن عنده خمطوطة أعبد اهلادي الفضلي . أشار د)٩(

 - ٦٦داب ببغداد مصطفى جواد على طلبة ماجستري اللغة العربية بكلية اآل.أماله د
  .٢٥٥اث صول حتقيق الرتأ: ينظر.  م١٩٦٧



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٢  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

 .م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥، الكويت، )م١٩٨٠يف بغداد، ) ١٠(متخصصة
، دار الطليعة، ١ط  . أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق:مهدي فضل اهللا. د

. م٢٠٠٣باط ش، ٣ط. م١٩٩٨، تشرين األول ٢ط. م١٩٩٣بريوت، آيار 
  ).املخطوطات وقواعد حتقيقها: الفصل الثامن(
دثني، توثيق النصوص وضبطها عند احمل: موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر. د

 .م١٩٩٣ -  ه١٤١٤املكتبة املكية، مكة املكرمة، 
  ونـحرف الن

حياء الرتاث العلمي العريب، إ لعبة حتريك النقاط، جملة مركز :ناجي محفوظ. د
  .١٠٦ -  ٢٠٠٢:٩٥العدد الرابع، 

، العدد االول، ٣١، جملة املورد، مج)١١(ا كيف حتقق نصا تراثي:ناظم رشيد. د
 .٢٤- ٣م، ص٢٠٠٤

 حتقيق النسخ الفريدة، مركز إحياء الرتاث العلمي :بيلة عبد المنعم داودن. أ
جملة مركز إحياء الرتاث العلمي : ونشر يف. م١٩٩٩العريب، جامعة بغداد، 

  .٧٥ - ٦٩: م٢٠٠٢العدد الرابع، : العريب
 منهج حتقيق النصوص :سامي مكي العاني.نوري حمودي القيسي ود .د

  .ص١٦٧م، ١٩٧٥داد، ونشرها، مطبعة املعارف، بغ
ديب ومنهجه، دار احلرية للطباعة، بغداد،  البحث األ:نوري شاكر اآللوسي. أ

                                                            
فؤاد سزكني، األستاذ عصام . شكري فيصل، د. أمحد سليم سعيدان، د. د:  هم)١٠ (

  .حممد الشنطي، مع أربعة باحثني من العراق
ِالكتاب املخطوط واختالف نسخه، جملة مركز  :ن نشر مبحثا منه هوأ سبق )١١ (

  .٢٦- ٢٣م، ص٢٠٠١إحياء الرتاث العلمي العريب، العدد الثالث، 



  
٢٩٣  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

الفصل الثالث خاص بتحقيق النصوص، . (ص١٤٥م، ١٩٨٤- ه١٤٠٥
  ).١١٩- ٦٧ص

  اءـحرف اله
، ٣، العدد٨ منهج حتقيق املخطوط، رسالة املكتبة، عمان، س:هاني العمد. أ

 .٢٢- ١٦، كانون األول، ص٤، العدد ١٢- ٥م، ص ١٩٧٣أيلول 
  :هدى شوكت بهنام. د

ًكيف حنقق نصا غري مألوف لقواعد التحقيق، جملة مركز إحياء الرتاث  - ١ ّ
  .١١١- ١٠٧م، ص٢٠٠١العلمي العريب، العدد الثالث، 

، ٤صنعة الدواوين، جملة مركز إحياء الرتاث العلمي العريب، العدد - ٢
  .١٥١- ١٤٧م، ص٢٠٠٢- ه١٤٢٣

  :هالل ناجي. أ
، )املورد(، جملة )أرجوزة. (موضحة الطريق إىل صوى مناهج التحقيق - ١
  .١٨٢- ١٦٩م، ص١٩٨٦ - ه١٤٠٦، ٣، العدد ١٢مج

  :نشر يف. توثيق عنوان املخطوط وحتقيق اسم مؤلفه - ٢
  .٤٩ - ٤١ م، ص١٩٩٣ول، ، العدد األ٢١، مج)املورد( جملة - أ

سالمي، ب اإل، دار الغر)حماضرات يف حتقيق النصوص: ( ضمن كتابه- ب
  .م١٩٩٤بريوت، 
مع العلمي، بغداد، - ج م، ١٩٩٥- ه١٤١٥ حماضرات الندوة املفتوحة، ا

  .٣٤- ٢١ص
وقد خصصه . (ص٢٤م، ٢٠٠٢ مركز وثائق ودراسات احللة، بابل، - د

 ). ألعماله فقط



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٤  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

  حرف الواو
، الرياض، )الثقافة والفنون( حتقيق املخطوطات، جملة : أحمد السطلوجيهة. د

 . ١٢٨ – ١٢٤م، ص١٩٨٣ -  ه١٤٠٣خلامس، ربيع الثاين، العدد ا
لس األعلى للشؤون اإلسالمية، : ، مصراألوقافوزارة  منهج حتقيق الرتاث يف ا

. د: حتقيق الرتاث العريب: نشر ضمن كتاب.  (م١٩٩١-  ه١٤١١القاهرة، 
يد دياب، ط   ).٣٥٣- ٣٤٥م، ص١٩٩٣، ١عبد ا

  حرف الياء
لبحث وحتقيق النصوص، دار الغرب االسالمي، منهج ا: يحيى الجبوري. د

 .ص٢٠٢م، ١٩٩٢بريوت، 
 أصول كتابة البحث العلمي وحتقيق املخطوطات، دار :يوسف المرعشلي. د

  ).حتقيق املخطوطات: الباب الثاين(م، ٢٠٠٣- ه١٤٢٤املعرفة، بريوت، 

  وقفـة تحليليـة
  :من دراسة هذه املؤلفات واملقاالت يتضح ما يأيت

ا على اخلطوط الرئيسة يف قواعد التحقيق ومناهجه، من  اتفاق - ١ أصحا
 .اخل.... حيث اختيار النسخ ومقابلتها وضبط النص، وصنع الفهارس

ً أول من صنف كتابا برأسه يف -  رمحه اهللا -  كان عبد السالم هارون- ٢
، وقد )م١٩٥٥(صالح الدين املنجد عام . وتاله د) م١٩٥٤(هذا الفن عام 
َ يف الطبعة الثانية لكتابه كتاب املنجد، فما كان من األخري إال أن انتقد هارون

  .هامجه يف الطبعة الرابعة من كتابه بشدة
ًومن املؤسف ما حدث بني الرجلني من مواقف وما جر من ألفاظ، وحقا  ّ

ًومن مث كان كتاب املرحوم هارون أساسا يعتمد عليه . املعاصرة حجاب ساتر: قيل َّ



  
٢٩٥  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

  . اآلخرون بعده
حتقيق عنوان ( تكرار النشر، ويتضح هذا يف مقال األستاذ هالل ناجي - ٣
ُ، إذ نشر أربع مرات من دون زيادة، وقرأه يف ثالث حماضرات يف بعض )املخطوط ْ

 . اإللكرتوين) سحاب(اجلامعات العراقية، كما نشر يف موقع 
كنه حامت الضامن فقد سبق أن نشره مرتني، مقدمة لبحث له، ل. أما مقال د

َّزاد هنا ثبتا للمحدثني الذين ألفوا يف قواعد التحقيق وكانوا    .ً حمققا٢٥ً
 قواعد موجزة، لكنها -  رمحه اهللا - مصطفى جواد الدكتور  كانت أمايل - ٤

، وتدل على رجل )١٢(كانت مركزة وفيها شواهد كثرية من جتربته يف التحقيق
النشر عند العرب بعد ميتلك  خربة طويلة، وهو ثالث عمل من حيث القيمة و

َوقد فتح هذا الباب على مصراعيه . ّكتايب هارون واملنجد، واألول عند العراقيني
 .أمام احملققني اآلخرين الذين كتبوا يف هذا اللون من التأليف

ُيف قواعد التحقيق، مل يسبق ) شعرية(  انفرد هالل ناجي بوضع أرجوزة - ٥ 
َإليها وال أتى بعده من صنع صني ََ ْ م، ونشرها سنة ١٩٨٠ وضعها سنة .عهَ

ّ بيتا، وضمت ٢٥٦م، ووقعت يف ١٩٨٦   : فقرة، ومطلعها١٦ً
ْونـــــــــــــــشرت شـــــــــــــــراعها املفضـــــــــــــــضا ـــــــــــا    ـــــــــــى ألورب ْن تنهـــــــــــضاأملـــــــــــا أت  

                                                            
التحقيق العلمي عند الدكتور (ًاألستاذ حممد إبراهيم الكتاين مقاال بعنوان نشر  )١٢ (

، ٢٨١- ٢٧٣: ١٩٧١يف جملة اللسان العريب، اليت تصدر يف الرباط، ) مصطفى جواد
 فقرة، وأشار بعد ٢٦مصطفى جواد ببغداد، وضم . بني دألقاه يف حفل تأوسبق أن 

ً حبثا خمطوطفقيدإلقائه البحث إىل أن لل ونشر الدكتور سامي مكي العاين  . املوضوعا يفً
جه يف حتقيق النصوص: (ًمقاال عنوانه مبجلة الكتاب، العدد ) الدكتور مصطفى جواد و

 نقطة، برجوعه إىل حتقيقاته، ١٥ وأوضح منهجه يف ٢١- ١١م، ص١٩٧٤الثاين، شباط 
ا مل تكن قد نشرت بعد) أماليه(ومل يطلع على  ْأل ْ.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٦  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

عمال جزء من كتب خاصة اجتزأها منها ّ يبدو أن بعض هذه األ-  ٦
ا فيما نشروه منها، كما هو احلال مع مقال دأ املنشور سامي مكي العاين .صحا

م، فهو جزء ٢٠٠١ناظم رشيد املنشور سنة.ُم، ومما يؤكد هذا مقال د٢٠٠١سنة
 .م٢٠٠٤من حبث كامل نشره سنة 

ًشعرا ونثرا( االهتمام بالتحقيق األديب - ٧ ْفالتأرخيي، ووضع القواعد وبيان ) ً ََ
 واقتصرت الكتابة يف منهح التحقيق العلمي .التجارب يف التحقيق، وهو األكثر

عماد عبد .كمال السامرائي، ود.حممود احلاج قاسم حممد، ود.ا كتبه دعلى م
. سلمان قطاية، ومصطفى يعقوب عبد النيب، واختص د. السالم رؤوف، ود

  .حميي هالل السرحان بالعلوم الشرعية
ّ االقتصار على موضوع حمدد يف التحقيق ومنهجه، من ذلك ما كتبه - ٨

شاكر حممد عبد املنعم . والتحريف، ودحممد مولود املشهداين عن التصحيف.د
نبيلة .حسني علي حمفوظ عن التخريج، وأ.لقاب، ودعن كتب األمساء والكىن واأل

. صاحل مهدي عباس عن الفهارس، ود. عبد املنعم عن حتقيق النسخ الفريدة، ود
 . سامي علي جبار الذي قصر حبثه على التوثيق. ناجي معروف عن التنقيط، ود

ا ثانية على هي مثة مقاال- ٩ ة كتب، وهذا واضح عند ئت نشرها أصحا
أمحد مطلوب، .بشار عواد معروف، أو ضمن كتب كما هو احلال مع د.د

 .واألستاذ هالل ناجي
م يف التحقيق واملصاعب - ١٠ َ أثبت عدد من أصحاب هذه األعمال جتار

م مارسوا الت م، أل وه َحقيق وعاناليت واجهوها، وهو ما يؤكد اهتمامهم بكتابا
م مبنية على  وعرفوا أسراره ومظانه، مث كتبوا يف مناهجه، لذلك جاءت دراسا

 .أسس علمية
 مثة أعمال هي تكرار واجرتار مقيت للكتب اليت سبقتها، وليس هلا أية - ١١



  
٢٩٧  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

ّقيمة، وكان األوىل أال تظهر ًفهناك مثال من مل ميارس التحقيق أصال، ومع ذلك !   َ ًَ
ًألف كتاب ا من تلك الكتب، ومل يعرف غريها، وفيه أخطاء من عدد قليل جد، اّ

  .)١٣(وهفوات ونواقص كثرية
ّ ويضاف إىل ذلك ما صنعه كاتب آخر، إذ أكد أن التحقيق مل ميارسه 

 حىت يف طبعته -  أن العرب مارسوه، مث خال كتابه -  بعد ذلك - العرب، مث ذكر 
  .منها) نقل( املصادر اليت ّ من اهلوامش اليت تبني- ّالثانية املنقحة 

 ً مادة،منقول من كتاب األستاذ عبد السالم هارونومثة كاتب ثالث عمله 
  .، ومل يضف إليه شيئا يذكرَ وهوامشَومصادر
 حتدث معظم املؤلفني عن العناية باملخطوطات وقيمتها وفهرستها، إىل - ١٢

 . جانب حديثهم عن التحقيق وقواعده
 بالكتابة أكثر من مرة، سواء على هيئة كتاب  قيام عدد من الباحثني- ١٣

وهذا . أو مقال، مما يؤكد اهتمامهم باملوضوع، كلما جد جديد من رأي أو خربة
صالح الدين املنجد، . حسني نصار، ود. واضح عند عبد السالم هارون، ود

 .حممد رضوان الداية. ود
تحقيق على  حرص عدد من املؤلفني من ذوي اخلربات املرتاكمة يف ال- ١٤

إيراد األمثلة العلمية مما حققوه ونشروه، ليثبتوا املشكالت والصعاب اليت واجهوها 
 .يف عملهم
 عدم ضرورة التعليق على - ً متابعا للمستشرقني األملان - املنجد .  رأى د- ١٥

                                                            
 رمضان ٢١ظات اليت كتبتها على هذا الكتاب يف جريدة اجلمهورية،  تنظر املالح)١٣ (

٩: ٢٠٠٢/ ١١/ ٢٦ - ١٤٢٣.  
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٨  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ضرورة ) ١٥(، يف حني رأى مجهرة من املؤلفني يتقدمهم عبد السالم هارون)١٤(النص
، )١٦( املنجد إصالح اخلطأ يف احلاشية وإثبات النص كما ورد.ذلك، كما رأى د

 .)١٧(عبد اهللا احلسيين هالل، ورآه غري سديد. وهو أمر خالفه فيه د
. ً من الباحثني من وضع منهج القدماء أساسا لعملهم، كما فعل د- ١٦

. أمحد رزق السواحلي، ود. موفق عبد اهللا بن عبد القادر، وأمحد نور سيف، ود
  .دين قباوةفخر ال

يد دياب .  كان أكرب كتاب من حيث احلجم هو كتاب د- ١٧ عبد ا
فخر الدين قباوة، مث كتاب رمضان عبد التواب . ، فكتاب د)حتقيق الرتاث العريب(
 .ًوكان كتابا هارون والغرياين وسطا بني ذلك). مناهج حتقيق الرتاث(

، األول  حرص عدد من املؤلفني على تقسيم كتبهم على قسمني- ١٨
. حيىي اجلبوري، ود.أكرم ضياء العمري، ود.للبحوث، والثاين للتحقيق، كما فعل د

. حممد التوجني، ود. حسن حالق، ود.رشيد العبيدي، ونوري شاكر اآللوسي، ود
أمحد . فاروق محادة وفواز الصادق، ود. حممد املنصور، ود. مهدي فضل اهللا، ود

  .بدر، وثريا عبد الفتاح ملحس
من قواعد حتقيق النصوص، سواء كتبها ) اإلنرتنت(دا ما تنشره مواقع هذا ع

 .بعض الباحثني، أو اختصروها من بعض الكتب املعروفة

                                                            
  .١٥:  قواعد حتقيق املخطوطات)١٤ (
  .٨٢ -  ٨١:  حتقيق النصوص ونشرها)١٥ (
  .١٦: حتقيق املخطوطات  قواعد)١٦ (
حتقيق املخطوطات، جملة كلية اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود  )١٧ (

  .٥٠٣:م١٩٨٢، ١٢اإلسالمية، العدد



  
٢٩٩  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

الت العلمية، ومنها- ١٩  ، )املورد: ( نشرت بعض املقاالت يف عدد من ا
بل إن مركز إحياء الرتاث العريب، التابع جلامعة بغداد، خصص العددين الثالث 

لة اليت يصدرها لقواعد التحقيق، وبعض ما نشر يف الصحفوالرا   .بع من ا
ّوفضال عن ذلك فقد درس كثري من احملققني مادة حتقيق النصوص يف  ً
اجلامعات من دون أن ينشروها، أو يثبتوا آراءهم يف التحقيق ومناهجهم يف 

م، ومنهم د َأمالها علي جواد الطاهر، فله حماضرات يف حتقيق النصوص .حتقيقا
طلعت عليها، مع آراء له مبثوثة يف ا جامعة بغداد، -  على طالبه يف كلية اآلداب

  . )١٨(مرُحتقيقاته وتعقيباته على اآلخرين، وقد كتبت دراسة مفصلة عن هذا األ
عالوة على الكتب اليت اختصت بنقد التحقيق، ففيها مادة غنية بقواعد 

عبد الرازق حويزي، .يف مؤلفات دالتحقيق اليت أثبتها مؤلفوها، وهو واضح 
صاحل األشرت، واألستاذ أمحد .إبراهيم السامرائي، ود. أمحد حممد الضبيب، ود.ود

وليد حممد . حممد حسني األعرجي، ود. عبد العزيز املانع، ود. عبيد، ود
  .وغريهم)١٩(السراقيب، وكاتب هذا البحث

ِئية وراق أن نقدم إحصا-  وهذه أول حماولة -  وبعد، فقد حاولنا  ) ببلوغرافية(ّية ِ

                                                            
، ٤- ٣، ج)العرب(عباس هاين اجلراخ، جملة : علي جواد الطاهر وعلم التحقيق:  ينظر)١٨ (

 يف مدينة -  حبضوره- صل دراسة ألقيتها وهو يف األ. ٢٤١- ٢٤٢: م١٩٩٩- ه١٤١٩
  .م١٩٩٤/ ١١/ ٢احللة يف 

  . م٢٠٠٦ - ١٤٢٧عدد رمضان شوال ) املنهل(وأعيد نشره مبجلة 
ًوكنت قد أرسلت حبثا طويال سنة  ) إحياء الرتاث العريب اإلسالمي(ىل جملة إ ١٩٨٦ً

لة توقفت عن الصدور، وضاع البحثأال إالبغدادية، لنشره فيها،    .ن ا
 م، مث صدرت ٢٠٠٢، ببغداد، ١عباس هاين اجلراخ، ط ):يف نقد التحقيق( )١٩ (

  . م٢٠٠٦طبعة ثانية يف دمشق، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠٠  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

مستقصاة ملا أجنزه الباحثون واحملققون العرب يف جمال وضع قواعد حتقيق النصوص، 
  .ويف بعض ما قدموه إضافات ذات بال

  .واحلمد هللا رب العاملني



٣٠١  

ّالسجالت ِ   ُُُّوالزبـر ِّ
ُالمتوارثة َ   ّ الجاهلية في اليمنمن ُ

ّ التام عامر األحمديُمقبل. أ ّ ّ
ِّ أوان من املرتابني واملشككني ُخيل مل

ُ ُ  حذوا ًعربا و مستشرقني كانوا أ- ٌ
ْحذوهم واقتفوا  ّ معرفة العرب الكتابة، وممارستها وتعاطيهم إياها حني يف -  آثارهمَ ُ
ْ ذلك كله القدح وراءرومون من ظهور اإلسالم، ي َ ْ وإلباس أهله ّالعريب، اللسان يفّ
َُّلبوس اجلهل وسبته َ.  

ً يف هذا البحث ما يدل على معرفة العرب الكتابة وتوارثهم كتبا ُِمجع وهلذا ّ
ْحوتّمن اجلاهلية،  َ م وأخبارهم وأشعارهم، واختري اليمن صقعا من أصقاع َ ً أنسا ُْ ُ

ِ ْ
ّجمال هذا البحث، ملا هلذا الصقع من ماض◌ يشهد على أن  ليكونجزيرة العرب  ْ ٍ ٍ ْ ُّ

ا مساند وسجالت معرفةُأهله رزقوا  ٍ الكتابة يف جاهليتهم وإسالمهم، وتوارثوا ماد ّ ِ َ َ ّ ّ
ّ حىت انتهت إىل علماء القرن الثالث والرابع اهلجريني، كاهلمداين ًُُوزبـرا، َْ ّ  وشيخهّ

ّاحلنبصي ََْ.  
ْوعرضت  ُوأسريّث السجالت املنسوبة،  يف هذا البحُ ِ سجل حممدهاْ

ّ  بن ّ
ّأبان اخلنـفري احلمريي، الذي توورث من اجلاهلية،  ُ ّ َّ ْ ِ َ ّ أطل عليه اهلمداين وقرأه ّحىتَْ َّْ

ا، وسجل خوالن، وفيه  ّبصعدة ملا سكن  ّ ْ اَ ّ ومثة . وأخبارها وأشعارهاأنسا
ا موات ُّسجالت أخرى غري منسوبة،  َ ا ّ  تلك املنسوبة، اشتملت نم تشي بقر

ْأيضا على أشعار وأنساب وأخبار، مث بسطت بعد ذلك  ِ ُ ّ َْ حلمري ومهدان ٌُُزبـرً َ ْ ِِ

ا، مث  ا من الفوائد العزيزة ما  ّواللعويني، و ْ ُّ على تلك السجالت والزبر ِزيدَّ ّ
ِاملكتوبة نصوص منقوشة باخلط املسند على صفاح 

ُ
ّ ّ تدل تلك النقوش احلجارة،ٌ ّ

  .ًّى قرب املكتوب من املنقوش؛ مادة، ولغةعل
ّ السجالت والزبر تبطل دعاوى املستشرقني، وتثبت يف قلوب تلك ّعل ُ ُ ُُِّّ ّ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠٢  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

املرتابني من 
ُ

ِ هذا اللسانأبناء   . ، واهللا من وراء القصدَ اليقنيّ
ّاهلمداين احلسن بن أمحد َُِعين ً بصقعه اليمن عناية فائقة، تأرخيا وأياما َْ ّ ًُ ً ِ ْ

َضع ومآثر ولغة، وموا َ فيها تصانيف عالية، كاإلكليل وصفة جزيرة العرب ّوصنفَ
ّ يف تلك التآليف أخبارا عزيزة وفوائد مجة، وقيد وحشدَواجلوهرتني وسرائر احلكمة،  ّ َ ً ً ِ ّ
َمحريِفيها ما أخذه عن علماء  ْ
ْ وكهالن، واجلوف وجنران وخيوان وصنعاء وصعدة، ِ َْ َ َ َ َْ َ َْ ِ َ َ

َونسخ  ٍسجالتَ ّ ُ وزبـرا من اجلاهلية متوارثة، وهذه السجالت والزبر هي مدار ِ ََ ُ ُُّ ّ ِّ ّ ً  هذاُ
َوورثتها أسمائهاالبحث، وعلى  ّ يكسر، وأخص سوف ّ ومادتهاَ َ ْ ِ حممدّسجلُ

 ِ بنّ
ّأبان احلمريي، صاحب خنـفر، الذي نقل عنه اهلمداين ما زاده  َْ َ َْ  ما أخذه عن علىّ

ّشيخه احلنبصي أيب نصر، أحد أ
ِ ََحفاد القيل ذي يـهرََْ َْ.  
ُوحيسن ُ ْ قبيل بسط مادة هذا البحث أن َْ ّ ْ َ ّيستـهلُ َ َْ َ مبا صدر به اهلمداين كتابه ُ ُّ َْ َّ َ

ُوقـفه، الذي اجلزء األول منَاإلكليل  ََ  وثالثتها - ّ على النسب كما الثاين والعاشر َ
ََّ يدل هذا التصدير على ولع اهلمداين بتتبْإذ -  إلينا انتهت ّ َْ ََْ َّ ُُّع هذه السجالت والزبر ّ ّ ِّ

ا، ويف ذلك يقول ْواألسفار، ا أىن كانت حمال أصحا ّ وتطال ََّ ِ ْ  بطوله ُُوأنقله - َ
  :)١(- َلنفاسته وجودته 

ُ زلت منذ وما(( ْعضضتِ ِ َْ على جذمى موقفا مسعي على أنباء العصور، َ ًِ ِ
ْ ُ

ًمتتبـعا للمعروف من  َِّ ًِّ وأيام الناس، منـقرااألخبارَُ َُ ّ َِ عن غامضها، متبـيـنا ملتبسها، ّ َُْ ًَُِّ
ًِّمتـنكبا هوهلا، حىت وقفت منها على العني اجللية، وسلكت منها اجلادة ََُ  ّ ُ  َّالسوية،َُّ

ْفوجدت أكثر الناس خيبط فيه خبط عشواء، ويـعمه يف حندس  ِ ُ َ ْ َ َ ْ َ ِ ْطخياء،ُ ُ وإذا اخلرب َ
ٍالواحد ترويه اجلماعة يف وجوه خمتلفة من زياد ُ ُ ْ وتأخري، إذ كان وتقدمية ونقصان، ُ

َعلم األخبار علما طلقا غري مقصور بنظام، وال حمصور  ًَْ ًَِكما مل أزل كلفا . بقياسً
 سقيمها،بالبحث عن األنساب، والفحص على صحيحها، والوقوف عن 

                                                            
 .٨٩- ١/٨٥ه ، ومطبوع)٥- ٣ ورقة ١ج( اإلكليل اهلاجع يف مكتبة برلني خمطوط) 1(



  
ّالسجالت      ِ ُاملتوارثة ُُُّوالزبـر ِّ َ ُ

ّ التامُمقبل -  ّ اجلاهلية يف اليمنمن  ٣٠٣     ّ عامر األمحديّ

ًُِْوالتصفح ملا أتى به النُّساب، فأخذنا نسب كل قبيلة، متقنا ألنساب  ّ َ ََ قاربه منّ
ًه وساكنه وخالطه، رامجا فيمن نأىَوعاشر ِ ُ َُ َ ُ

َ جنمع من سريهم بالغيب، عنه )٢( ِ

م اليسري، ومن علمهم وحكمهم النـَّزر  ّ الكثري، ويزل عنه منْاحلقري، ومن أنسا
ّمنها اجلم الغفري، ورأيت نساب تلك النواحي والسيما ّ ّ ُ ّ

 يف استقصوا ّالكلبيني )٣(
ّأنساب ولد مالك بن محري، لما كا  ومسمع، وأتوا من ىًأمبر وعنهم منهم)٤( نواَ

َْنسب أخيه اهلميسع بن محري مبثل أثر يف عفر ٍَ ْ َِّ وال بـني فيبدو، فيعفو، ال دارس ،ََ
َلما قلت رحلتهم إىل من قطن منهم باليمن، ومل  َ ْ َ ّ ِ بنهوجهم من ذوييلقواَّ ِ ُِ

)٥( 

َ أعقاب من ظعن فنتف ذاكَغري معرفتهم ََ
 خيتلف ُْبعنق)٧( منهاواوأت ذا، واختصر )٦(

ا، وكذلك غريهم من النساب، حىت إن ابن إسحاق َعنها بد ّ ّ ُ ُ ََ
 مسعنا فيما -  أتى)٨(

ْ ولد اهلميسع يف مخسة أسطرِبنسب - عنه  َأين من : فقلت. ََ
 بعدهم يزل مل)٩(

ْموجفا يغور وينجد، ويقرب ويبعد، يف طلب من يعلم ذلك على كماله عن مثل  َ ُ َ ًُ ِ

ّ وناسبها، وعالمتها وحامل سفرها، ووارث ما ادخرته ملوك حمير َ حميرِشيخ ِ ِ ِ ِ ّ َ ِ

ُ خزائنها من مكنون علمها، وقارئ مساندها والمحيط بلغاتهافي ِ َ  أيب نصر، ،ِ
ِّ زال لنا معوال يف املشكالت، ورمبا وردت منه حبرا زاخرا ال تكدره وما...  ً ً ُ ّ ًَّ َ  ِّالدالء،ُ

                                                            
 .فيمن نآى:  املطبوعيف )2(

 .ّالسيما:  املطبوعيف )3(

ملا كان:  املطبوعيف )4(
ّ

. 

 .من ذي، وهو غريب:  املخطوطيف )5(

 .من ذلك:  املطبوعيف )6(

ا:  املطبوعيف )7(  .وأتوا من أنسا

 .حىت إن حممد بن إسحاق: يف املطبوع) 8(

 .أين ممن:  املطبوعيف )9(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠٤  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ِّوال تـلوب دونه الظماء، فأ ُُغناين نـهله َُ َ  دون كمله، البعضََدون علله، وأوسعين كفاية َ
َ بحاثة قد لقي رجاال وقرأ زبر حمير القديمة ومساندها وكان ُُ ً ّالدهريةّ ّ فرمبا نقل ،ّ

ْاالسم على لفظ القدمان من محري، وكانت أمساء فيها ثقل   العرب، ّفخففتهاُ
ا الناس خمف ّوأبدلت فيها احلروف الذلقية، ومسع   منها االسم مسعوافة مبدلة، فإذا ّ

ّ أثبته يف كتايب ماّاملوقر، خال اجلاهل أنه غري ذلك االسم، وهو هو؛ فما أخذته عنه 
ّهذا من أنساب بين اهلميسع بن محري وعدة األذواء، وبعض ما   ذلك من أمثال يتبعََ

ّمحري وحكمها، إال ما أخذته  ْ رجال حمير وكهالن من سجل عنِ ديم  القَخوالنَ
َبصعدة، وعن علماء صنعاء وصعدة ونجران والجوف وخيوان، وما خبرني  َ ْ  بهَ

  )).اآلباء واألسالف
ِقسم وقد ّ البحث وفـقا للمادة املوقوف عليها قسمُ ً ْ ّ للسجالت؛ اً؛ قسمنيَ ِّ

ّ حممد بن أبان وسجل خوالن، وغري املنسوب وهو كثري، ّكسجلاملنسوب منها  ّ
ّ منها وغري القبوريات، ويف كل فروع اقتضتها مادة هذه اتّالقبوريُُّ للزبر، اًوقسم ٌ ٍّ ّ

ّالسجالت  ا وورثتها قدر الوُّوالزبر؛ّ ُ عرف فيها أصحا َ ْ ا ُِّ ّسع، وبسطت ماد ْ ِ ُ ْ
ّاملستلة ْ ُ

ا، وكان ذلك على النحو اآليت ّ من مظا ّ :  
ًأوال ّالسجالت: ّ ِّ  

  :ّ سجالت منسوبة-  ١
ّ اهلمداين يف كان ٍالسجالت ينسبها تارة، ويـغفل نسبتها تارات  عن َْنـقلهَْ ِْ ُ ً ّ ِّ

ّ سجالن اثنان،ّ أصحابه، أو ما دلت عليه قرينةإىلّأخرى، فما صرح بنسبته  ِ :
ّسجل حممد بن أبان، وسجل  ّ

ِ  خوالن يف مع - ً مرة - ّ على أنه أشرك خوالن،ّ
ّ الذين كانوا بصعدة، وتفصيالت ذلك كله كما سيأيتَمحري،ّسجلها  ْ َ :  

  
  )أ(
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ّسجل    أبانبنّ محمد ِ

ّ ترجمة صاحب السجل- ِّ :  

ُْ بن أبان بن ميمون بن حريز بن حجر بن زرعة بن عمرو بن يزيد ّحممد هو ْ ُ َِْ
ْحجربن عمرو بن  ّ بن ذي مشر بن يزيد بن عمرو بن عبد مشس بن سيار ُ بن اَِ

ُْ خبنـفر، بن سيار بن زرعة بن معاوية أيب املشهوراحلارث أيب زرعة،  ّ َ بن اعمرو َْ
ُْصيفي بن زرعة،  ّ ّ محري األصغر بن سبأ األصغر بن كعب، وهو كهف الظلم وهوَْ

ْاجلمهور،بن سهل بن زيد، وهو  َ بن عبد ا بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم َ
ِْ بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن َْجيدانمشس بن وائل بن الغوث بن  َ َ َ

ْاهلميسع بن محري، ّاخلنـفري ََ َ ّحلمريي  اَْ ْ ِ
)١٠(.  

ً عاش مخسا ومئة، )١١ ( مخسني للهجرة وتويف سنة مخس وسبعنيسنة ولد
ٌوعشرين ومئة سنة، ودفن يف رأس حدبة صعدة؛ شاعر فارس، كان  ٌ ْ َ َ ْ محري ّسيدَ ِ

ًوقـرما من قرومها،مل يكن يف عصره مثله جندة وفصاحة وكرما  ًً ً ُُ ُ ًوذماماَْ َ وحسن ِ ْ ُ
ٍجوار ٍ ولني عريكة ،ِ ِْ َ َْ ُمع شدة العارضة ومحى األنف وبعد ِ َْ ِ ّاهلمة،ّ

ُِ قتل وقد -  وأقسم ِ

ً يظل رأسه سقف وال يضاجع امرأة ّأال - أخوه رفاعة  َ َ َُ ٌُ ْ ُ َّ َ يأخذ بثأر أخيه، فقتل أوِ ََ َ
ُّابن عمرية بن مر:  منبه كال ِ َ

 بن سعد الغاليب، فارس بين سعد وعمرو ،)١٢(

                                                            
ّ، واحملمدون من ١٤٦- ٢/١٢٢، ومطبوعه ٦٦ -  ٤٨ ورقة ٢ليل ج اإلكخمطوط )10(

 .١٩١- ١٩٠ وأشعارهم ّالشعراء
 وهو ،))وتسعني:((، وفيه٢/١٣١، ومطبوعه ٥٦-  ٥٥ ورقة ٢ اإلكليل جخمطوط )11(

ّتصحيف قبيح، والسيما أن  ُ قد نص على أن حممد بن أبان ولد سنة مخسني َْاهلمداينّ ّ ّ ّ
ٌ بداهة، فاحرتس من أن خيلط أحد ١٧٥سنة :  سنة؛ أيومئةُوتويف عن مخس وعشرين  َ َ ً

 ).سبعني وتسعني(َ رمسي بني
ًمصحف )) مرة((:  املطبوعيف )12(  .ُّا، والصواب ماأثبتهّ
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ّمبارزة، وعمرو بن زيد، سيد بين  ً   .)١٣( أخيه رفاعةقاتلسعد، وهو َُ
ِّ ورثة السجل-  ََُ َ :  

َتـوورث ُ ْ هذا السجل يف آل أبان وخوالن ُ َ ْومحريّ ّ وصعدة، واعتوره نساب ِ ُ َُ َْ ْ َ
ّاليمن وعلماؤها، وفيهم أبو نصر احلنبصي  َاليـهري،ََْ ّ وابن رقطة الصعدي َ ْ َّ  حبسب - ََ

ّما تدل عليه مادة هذا السجل  ّ ّ انتهى إىل اهلمداين حىت -   فيما سيأيتاملبسوطةّ َْ
َ الرابع اهلجري ملا سكن بصعدة؛ ويف ذلك يقولالقرنفوقف عليه يف أوائل  َ ْ َ ّ ّ ْ ِ

)١٤( :
ا، ورجاهلاوقد(( ا عشرين سنة فأطللت على أخبار خوالن وأنسا ُ سكنت  ُْ َْ  كما ،َ

ا ُأطللت على بطن راحيت، وقرأت  َ ّ محمد بن أبان الخنـفري َّسجل َْ َ ْ َ  من توارثاملّ
   )).ّاجلاهلية

ّ مادة السجل-  ِّ ّ :  
ّ اهلمداين عن هذا أخذ ّالسجلَْ ّ أشياء كثرية يف النسب، فكان حينا ينص ِّ ً ّ

ّعلى أخذه عن سجل حممد بن أبان،  :  يكتفي باإلشارة إليه؛ بقولهًوأحياناّ
ّالسجل األول أو السجل القدمي  ّّ ّ ، ّ قرائن على أنه يعنيه من دون سواهّودلت - ِّ
ّمبوات احلوالة عليه حني التصريح  ِ ِّ ّ وقف عليه اهلمداين من مادة هذا ّومما -  واإلبانةَ ّ َْ

ّالسجل قوله ّ
ًأولد قحطان بن هود أربعة :  السجل األولفي وقرأت((: )١٥(

ُيـعرب،: )١٦(ًوعشرين رجال  ْ َ والسلف الكربى، ويشجب، وأزال، وهو الذي بـىن َ َ ََ ُ ْ ُ ُّ
َصنعاء، ويكلى  ْ َوخوالن -  بكسر الياء -  الكربىِ  يف القفاعة اليت خوالن رداع -  َ

ً وغوثا، واملرتاد، وجرمها، وجديسا، َواحلارث، - 
ِ َ ًُ ْ َ َواملتمنع،ً ِّ ُ

ِ واملتلمس، واملتغشمر،  َ ُ َ ِّ
                                                            

 .٢/١٣١، ومطبوعه ٥٦ -  ٥٥ ورقة ٢ج اإلكليل خمطوط )13(
 .١/٢٧٥ ومطبوعه، ٦٠ ورقة ١ جاإلكليل خمطوط )14(
 .٢٠٦ -  ٢٠٤، ومطبوعه ٤٧ -  ٤٦ ورقة ١ اإلكليل جخمطوط )15(
ِ مث سيقت ،))... ًرجال، وهم ... ((:  املخطوط واملطبوعيف)16( ْ ِ ّ منصوبة، ولعل األمساءّ ً

 . سيأيتملاّ من دون أن يتنبه ،))هم((َالناسخ قد وهم فزاد 
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ًوعبادا، وذا هوزن، ويامنا  ْ َ َ ونباتة، وحضرموت ُوالقطامي، - ُِّ مسيت اليمن وبه - ً َ ُ - 
ِْ وظاملا، وخيارا، واملشفرت ًومساكا، - ّ الصغرى حضرموتفدخلت فيها  َ ُ ًً.  
ُ يـعربفولد ُْ َْيشجب وحيدان وحيادة : َ ََ ُ ُ ووائال وكعا، فأولد يشجبوجنادةْ ُ ْ َ ً ً :

ّ ويسمى سبأ؛ ألنه أول من سبأ مشس، وهو عبد - ًعامرا  ّّ :  عبد مشسفولد - ُ
ًمحريا وكهالن وبشرا  ْ َ ِ وعبد اهللا وأفلح والنعمان واملوَْوريدانً

ُ ًد ويشجب ورمها وشدادا ّ ً ُ ْ َ َّ
  . وربيعة

ْاهلميسع:  محري بن سبأفولد ِ ومالكا وزيدا وعرََ َ ً ً ووائال ومسروحا ًيباً ً
ُّوعميكرب وواسا ومرة ّ آل مرة بن النعمان، وهم حبضرموت بطن، عميكربفمن . ً

 ما في فهذا -  ولد اهلميسع ذو ماور ويف - منهم ربيعة ومرحب وذو ماير 
  )). الكليب خيالفه قول ابن وقد ِّالسجل،
ّ اهلمداين عن سجل حممد بن أبان قولهنقله ّومما ّ ّ

 علماء قال((: )١٧(
ِّالصعديني  ْ ّ السجل القديم سجل ابن أبانوأصحابَّ ّ  بن معاوية ابن ُِْمرتعإن : ِّ

ْكندي بن عفري أولد َُ ّثورا وهو كندة، ومالكا، وأمهما : ّ ً : قالوا. ٌ امرأة من محريُْرهمً
ِوقع بني مرتع وبني حالله من حضرموت األكرب بن مث  ٌ مباعدة، فاستنصر قحطانُِْ َ ُ

م السلف  َبعض ملوك محري، واستنجد حالله إخو ُ ُّ َ ِ ُ َُ  وقد ذكرنا -  قحطان َبن)١٨(ِ
ُإن حضرموت والسلف من حضرموت األكرب بن : قوهلم  يف الكتاب قحطانُّ

َ فوقعت الدبرة واقتتلوا - األول  َّ
ُُّموت والسلف ابين قحطان، فخرجوا  حضرعلى)١٩(

                                                            
 .٤٣ -  ٢/٤٢، ومطبوعه ٥ ورقة ٢ اإلكليل جخمطوط )17(
 ).فس ل : التاج. ())فَُّالسل(( يف األصل، ويف معجمات العربية كذا )18(
 .ً املطبوع الدائرة، ومها مبعىنيف )19(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠٨  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

َْمنهزمني حىت دخلوا شبوة 
َْ وهي مدينة على طريق بـيحان إىل حضرموت - )٢٠(

َ يعدها الناس أول حضرموت وقد ّ ّ ا، وفيهم أختهم رهم امرأة مرتع، وأقاموا - ّ  ُِْ ْ ُ
ّ ابنها مالك صغريا، فنشأ يف أخواله، وتزوج فيهم، فلما انقطع عن أبيه قاومعها ّ ل ً
ّإين ألظن أخاك مالكا قد صدف عنا :  ثورالبنه َ َ ً ّ ِّفسمى -  أي مال - ِّ َالصدف ُ َّ 

م هذا وكان يومئذ، )٢١( ّ سبب دخول الصدف يف حضرموت حىت تكلموا بلسا َ َّ
ّ بن عمرو بن دعمي بن حضرموت األصغر بن مالكهو : وتسموا بأمسائهم وقالوا

ِ ْ ُ
)٢٢ (سبأ األصغر

.((  
ّاهلمداين وساق ّ يرجح أنه أخذه عن سجل - ًئا من نسب خوالن  شيَْ ّ ّ ُ

 أتى به من نسب خوالن عن ومما((: )٢٣( آل أبان، إذ قالعن -  أبانّحممد بن 
َ اللواء، وهو األكرب، وسعد بن وإليهَّأولد خوالن حي بن خوالن : قالوا أبان آل ّ

َخوالن، وهو الذي متلك بصرواح، ورشوان بن  ْ ِ  وهانئ ُّ وهو صاحب العرة،خوالن،ّ
َبن خوالن، وهو صاحب املتهمني ِ

َ وهو صاحب دفا خوالن، ورازح بن ،)٢٤ (
)٢٥( 

  .  األصغروهو

                                                            
ّوقد يظن بعضهم أنه رمبا !  وهو عجيب،))ُشنوة((:  األصليف )20( مث ) أزد شنوءة (أرادّ

ّحذف اهلمز، وهذا ظن يدفعه قول اهلمداين بعده َْ َْ مدينة على طريق بـيحان إىل وهي((: ّ
َ الناس أول حضرموّيعدهاحضرموت وقد  ّ  .))تّ

ِالصدف((: ّ يف األصل، ويف معجمات العربيةكذا)21(  ). فدص : التاج. ())َّ
 زيادة يقتضيها ما سيأيت وهي ،))ُ بن خوالن وصحار بن خوالنواألزمع((:  املطبوعيف )22(

ًمن ذكر هذه األمساء وفروعها، ولعل مثة سقطا يف  ّ  .األصلّ
 .٤٤٧ -  ١/٤٤٦، ومطبوعه ١١٤ -  ١١٣ ورقة ١ اإلكليل ج خمطوط)23(
ّ رسم يف األصل، ومل يتبني ما هو، ولعله اسم موضع بداللة ما قبله وبعدهكذا)24( ّ. 
 ).٢٦٦جزيرة العرب . (ٌحصن مشهور خلوالن: دفا)25(



  
ّالسجالت      ِ ُاملتوارثة ُُُّوالزبـر ِّ َ ُ

ّ التامُمقبل -  ّ اجلاهلية يف اليمنمن  ٣٠٩     ّ عامر األمحديّ

ًعديا ومرثدا وغنما وعمرا وشعبا وأنوف :  نفرسبعةّ حي بن خوالن فأولد َ ً ً ً َ
ربيعة بن سعد، وسعد بن سعد، :  ثالثة نفرخوالنوأولد سعد بن . ًومنصورا

ًحربا وسعدا : مخسة نفر:  بن خوالنرشوانولد وأ. وعمرو بن سعد؛ فدرج عمرو ً
ًوعمرا وخولي ا ومنبهاً ًا ونا ًهالال :  نفرمخسة - ٌ مهموز -  بن خوالن هانئوأولد . ًُِْ

ً وسعدا وجامعاوعلياويعلى  ًمرثدا وعويضا : وأولد رازح بن خوالن عشرة نفر. ً ُ ً َْ
َ وبزيا وجدادا ويـغنموأتأمويعلى  ْ َ ً وغمراًُ

ًوجريرا ًيداوند )٢٦ (
 يدرج ومل أنسلوا ،)٢٧(

 ُواألسووقَّمران والكرب : ّوأولد األزمع عشرة نفر، كلهم أعقب، وهم. منهم أحد
ّوخضي وعبد اهللا ويعلى وثابت وعمرو وعمري والناسك، وبعض النساب يقول َ ُ َ :

َوأولد صحار بن خوالن سبعة نفر.  بن األزمعشهاب ًحاذرا وبشرا وشبال وطارقا : ُ ً ً ً
ً وعمرا وعبداًامراوع  ّالنسب يعين أن هذا ،))  صعدةحمير هذا نسب خوالن عن. ً

ْأخذ عن آل أبان احلمرييني سكان صعدة َ ّّ ِ ِ ُ.  
  )ب(
ّسجل ْخوالن ِ َ  

ٌ خلق عظيتوارثه ْ ْ وكهالن وخوالن، ونص اهلمداين يف بدء اجلزء محري من ٌمَ َ ّ َْ ّْ َ َ
 أوالد َنسب أخذّكر أنه  عليه وأخذه عنه، فذوقوفهّاألول من اإلكليل على 

ْاهلميسع عن أيب نصر احلنبصي، وعن رجال من محري وكهالن من  ََ ٍ
ّ
ِ ََْ ْ  خوالن، ّسجلَ

ّومما أخذه اهلمداين عن هذا السجل، ونص عليه قوله عن أيب نصر  ّ ّّ َْ ّاحلنبصيّ ََْ
 

َ عنه ما أثبته يف كتايب هذا من أنساب بين اهلميسع بن محري أخذته فما((:)٢٨( ْ ََ
ّ ما يتبع ذلك من أمثال محري وحكمها، إال ما أخذته عن وبعضة األذواء، ّوعد َ ِ

                                                            
ًويغنما: (( املطبوعيف)26( ًمصحفا ))ً وعمرا ْ ّ. 
َ يف املطبوع، وال يؤازره ما يف املخطوط، وإن مل يستنب لنا ما فيهكذا)27( ْ َ. 
 .٢٥٦/ ١ ومطبوعه، ٥٦ ورقة ١ اإلكليل جطوطخم)28(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣١٠  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ّسجل رجال محري وكهالن من ْ خوالن القديم بصعدةِ َ ْ َ.((   
وملا
ّ

ّ الذي اختصها به، قال وهو يعدد أوالد الباب ساق نسب قضاعة يف  ُ ّ
هو :  بن احلاف، وقال غريهموسلمان: خوالنّ سجل وفي((: احلاف بن قضاعة

)٢٩(سالمان بن ميعد بن زيد بن احلاف
.((  

ْ يف نسب مهرة بن حيدان ذلك وحنو ّ وأشرك مع خوالن يف هذا السجل - َ ّ
ْ بصعدة، كما سلف الذينمحري   خوالن وحمير ّسجل وفي((: )٣٠(وقال - َ
َْاآلمري والدين ونادغم ويـيدع، بطن، :  مهرةأولد :بصعدة َ اضطمري :  اآلمريفولدِّ

 رئام، وهم وبينالقرى، بطن، : َالقمر ويريح، فولد يريح: يومهري، فولد اضطمر
املذاذ واملسكى واملصلى، فولد املصلى: ُبعمان؛ وولد مهري

ُ ُ ُ
املزافر: 

ُ
 وغريهم؛ وولد 

َالوجد والغبت، فمن الغبت بنو باغت وبنو داهر، وهم : الدين  وولد ُبعمان؛َ
: حيننُُْحينن؛ فولد الشوحم و: سريتخُالعيد وخسريت والعقار؛ فولد : نادغم

َالثعني والثغرى والكرشان، فمن ولد الثعني آل تبلة، وهم سادة مهرة،  ْ َ
ِ  تبلة بن وهوَِّ

: قالواِمشاسة بن عثريان بن مشام بن عجيل بن وتار بن عجيل بن ثعني بن حينن؛ 
ُّوحينن من بين عمرو بن مرة بن محري، دخل يف مهرة

)٣١(
.((  

ٍأناسّ نص على أخذه عن كما ّ كانوا من ورثة هذا السجل، من أهل ُ ِّ َََ
ْصعدة، ويف ذلك يقول َ

ّ ابن رقطة الصعدي،قال((: )٣٢( ْ َّ َ من بعض ورثة وهو ََ َ
َ عبد الرمحن عن عبد امللك بن يغنمِ بنَ يزيدعنّإن من قبله رووا : ّ◌ِّالسجل  ِ بنَ

                                                            
 .٨٩/ ١ ومطبوعه، ٥ ورقة ١ اإلكليل جخمطوط)29(
، وفيه تصحيفات ٢٦٩/ ١ ومطبوعه، ٥٩ -  ٥٨ ورقة ١ اإلكليل جخمطوط)30(

ا وقـبحها  .ُْوحتريفات، يصعب عرضها يف هذا املوضع؛ لكثر
 .٢٦٩/ ١ ومطبوعه، ٥٩ -  ٥٨ ورقة ١ اإلكليل جخمطوط)31(
 .٤٥٣ -  ١/٤٥٢، ومطبوعه ١١٨ -  ١١٧ ورقة ١ اإلكليل جطوطخم)32(



  
ّالسجالت      ِ ُاملتوارثة ُُُّوالزبـر ِّ َ ُ

ّ التامُمقبل -  ّ اجلاهلية يف اليمنمن  ٣١١     ّ عامر األمحديّ

 ّ بن أسد بن غنم بن حي بن خوالنمالكسلمة بن مالك بن عمري بن الليث بن 
 وسعد بن خوالن، خوالن،ّحي بن : بن عمرو بن احلاف، أن خوالن أولد

 خوالن، بناُواألزمع بن خوالن، وصحار بن خوالن، وهانئ بن خوالن، ورازح 
  .ورشوان بن خوالن

َ وضعة السجل بعض وقال - ُبنت أكلب بن ربيعة بن نزار : ُ صحارّوأم َ َ
ّونساب ْ اهلميسعُ  خثعم بن وهوخلف بن أفتل، هي بنت ربيعة بن عفرس بن : ََ

ً ورازحا َّحيا: فأولدها - أمنار بن أراشة بن عمرو بن الغوث بن ربيعة بن عفرس 
ًوصحارا َ ُ .  

  . ُعبدة بنت زيد بن عمرو بن أذينة: واألزمع سعد األكرب وهانئ ّوأم
  . عمرانبنُ حلوان بن )٣٣( ّرباناخلليقة بنت :  رشوانوأم

ًبيعا وبشرا وعمرا؛ فولد ربيعة بن سعد ورًسعدا:  سعد بن خوالنفأولد ً ً :
ُحجرا، وسعدا، وهم أهل عراش،  ً ّ الذين يزعمهم نساب بين سعد بن الليث وهمً ُ

 وهم سادات يف بين رازح، كل من كان ربيعة،املالكي، وفروذ بن الربيعة، ويغنم بن 
ولد ولد حاذر، و: ً ولد يغنم أيضاومن. منهم إىل ولد أعلى بن يغنم بن الربيعة

َميمون يف ولد صحار بن خوالن، ويعنق بن   وكامل بن الربيعة، ومعاذ بن الربيعة،ُ
بن معاوية بن ا بنت وهب بن احلارث مزنةًالربيعة، وأسامة بن الربيعة، وأمهم مجيعا 

 وهي أم -  وشريفة بنت الربيعة الربيعة،ثور ابن مرتع، وعمرو بن الربيعة، وداهكة بن 
 مسية بنت عمرو بن كواش بن ّوأمهم -  وهب] بيعة بنر[شهاب بن العاقل بن 

 عمرو بن مشران بن بنّحي، فنكح شهاب بن العاقل كبشة بنت األزمع األصغر 
  . عمرو بن األزمع، فولدت له عبد مالك

ّسجالت -  ٢   : غير منسوبةِ
                                                            

ًمصحفا )) ريان((:  املطبوعيف)33( ّ. 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣١٢  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ْسيقت ْ ّ هذه السجالت مفردة ملا مل يصرح اهلمداين بنسبتها، ّمادة ِ َْ ّ ُ ُّ ْ ّ ِّ
ّ بعضا من السجالت املنسوبة السالفة، تكونّ ولعلها ،وأغفلها ِّ  ذلك ما ساقه منً
ْ كالم ابن الكليب يف ولد قحطان، قالذكرحني  : ّ بن عدياهليثم وقال((:)٣٤ (ِ

ُويـعفر بن قحطان، فأولد يـعفر املعافر، والثبت ما  ْ َّْ َ َُ
ِ ُِ  أنه  أهل السجل،عن ذكرناُ

ِاملعافر األكرب بن يـعفر بن مالك ب ْ ُ َ
  )). بن أددُّمرةن احلارث بن 

فأولد ربيعة ذو مرحب بن معديكرب بن :  أبو نصرقال((: )٣٥(هـوقول
 -  املسوح ابين ربيعة، بطنان، فأما األحلو وذا -  األحلول وهم - ًحليال : النَّضر

  . حرازفمن - بال الم 
 :ًعمرا وربيعة؛ فأولد ربيعة: ُّأولد مرة بن محري: اليمن غريه من علماء وقال

 وكذا أهل السجل ،إنه مسروح:  قول الكلبينيذلكويؤيد . األحلول وذا املسرح
 يقولون

.((  
 بعض الناس فيما بني قول  يقولون مثلالسجل وأصحاب((: )٣٦(هـوقول

َّإنه خترم بعد : عدنان وإمساعيل َّ خبت نصر شيء، من علم العرب من ساكين ّأيامّ ُْ
ّاحلجاز والشام باألنساب واأليام،  ة بني قضاعة ومحري أكثر ّدِ يرون إال أن العفالّ
ّإنه قد انتشر من هذه العدة بشر : ويقولونمن هذه األمساء اخلمسة مبثلها، 

  )). من العربغريهمدخلوا يف ولد مالك، وولد اهلميسع، ويف 
ًيامنا وأمين :  اهلميسع بن محريأولد:  أهل السجلقال((: )٣٧(هـوقول

أسلم األقدم ورعويل : فمن ولد يامن. ًمتبعا وأقرع وواملختسعًومهسعا واهلاسع 
: ًزهريا والغوث، فولد الغوث:  أهل الرس، وأولد أمينوهموقدمان وبنو أيب زرع 

                                                            
 .١/١٩٢، ومطبوعه ٤٣ ورقة ١ اإلكليل جخمطوط)34(
 .١/٢٠٣، ومطبوعه ٤٦ ورقة ١ اإلكليل جخمطوط)35(
 .١/٢٠٩، ومطبوعه ٤٨ ورقة ١ اإلكليل جخمطوط)36(
 .٢/٣١، ومطبوعه ١ ورقة ٢ اإلكليل ج خمطوط)37(



  
ّالسجالت      ِ ُاملتوارثة ُُُّوالزبـر ِّ َ ُ

ّ التامُمقبل -  ّ اجلاهلية يف اليمنمن  ٣١٣     ّ عامر األمحديّ

ًقطنا وعدراسا : ًعريبا، فولد عريب بن زهري: أمينوأولد زهري بن . جرهم اآلخر َ ً - 
ّوخيفف فيقال : فولد جيدان. دان وجيًُِّومثـوبا، -  زائدةّعداس، كأن الراء فيه : ُ

يال وزجنعا : فولد عريب. ًعريبا ًمالكا و ُ ً يل عدد حبمص :  قالواوريناع؛ً وللزجنع و
  )).َكثري، وهم باليمن من الكالع 

: َُ بن عفيرالنعمان فأولد((: )٣٨( يسوق نسب آل ذي يزنوهو هـوقول
 إىل كسرى ّ وهو النازعاملطلب،ّسيف بن النعمان أبا املنذر، الذي وفد عليه عبد 

َأنو شروان، وعمرو بن النعمان، وهو الذي خرج إىل  ّ وقبائل قحطان بالشام قيصرَ
َُبرسالة أبيهما النعمان بن عفري ّ أهل السجلقال. ّ  ويكىن ،َُ بن عفيرالمنذر هو: ِّ

  )).ّأبا النعمان
ملا هـوقول

ّ
ّ ساق عن رجل، امسه أبو راشد، أن يف اليـزنيني األيدوع، مث عقب  ّ ّ ََ ٍ

ّ أدري إىل أي أبيات آل ذي يـزن هم، ولعلهم أن وال((: )٣٩( راشدأيبلى قول ع ََ ّ
َيكونوا من آل أزأن، أو من  ً يداع من ذي حوالن، ولو كان جدهم وداعا لكان بينَْ ُ ّ َ ُ

ّ أصحاب السجلذكر وقدالقياس األودوع مثل األوسون،  ْأن مهرة أولد مع من : ِّ َ
  . سكنوا حبضرموتولده ّييدع، بطن، فلعلهم من: ََّْمسينا

ّّ مقار أيضا القشيب، منهم نابت بن الريان املصلح ذي ويف(( :)٤٠(هـوقول َ ً ُ
ّ أهل السجلبقول ّالشاعربني محري، وأمحد بن يزيد  ِّ.((  

ّ أمحد بن يزيد بن عمرو بن نابت بن الريان، وهو الذي ومنهم((:)٤١(وحنوه
ُ إليها؛ وقد يهم خوالنُسكن جرش وخرج من بلد   وأهلعلماء صعدة من محري َِ

ّ بن عمرو بن نابت بن الريان من بين عوسجة بن يزيدأمحد بن : السجل فيقولون
                                                            

 .٢٣٩ -  ٢/٢٣٨، ومطبوعه ١٢٣ ورقة ٢ اإلكليل ج خمطوط)38(
 .٢٤٣ -  ٢/٢٤٢، ومطبوعه ١٢٥ ورقة ٢ اإلكليل ج خمطوط)39(
 .٢/٢٨٣، ومطبوعه ١٤٧ ورقة ٢ اإلكليل ج خمطوط)40(
 .٢/١٦٧، ومطبوعه ٧٨ ورقة ٢ اإلكليل ج خمطوط)41(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣١٤  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

أمحد بن يزيد بن عمرو بن نابت بن : ّإالالقشيب بن ذي حزفر، وال يقولون 
  )).العوسجي: ّالريان القشييب، دون أن يقولوا

  :ُّ ألسعد تـبعٍشعرًِّ معقبا على بيت وقوله
ْ ومنُسـ ّ نال مطلع الشمس خايلَ ْ اخلري حني تذكر بلقيّعميت َ ِْ ُ  ـُ

ْممن ذو القرنني؟ فقال: فسئل أبو نصر. ّ ذا القرنني البناءيريد((:  ْمن : َّ ِ

ْ صعبوامسهَْمهدان،  ْ أهل السجل وهمدانقال وقد ذكرنا ما. َ َ ّ ِّ ((
)٤٢(

.  
ً ترجم أذينة ذا األنواح، بعد سوقه بيتا لألعشحني وقوله ْ َ   :)٤٣(ىُ

َوأخرج َ ْ ْعن َ ْ قصره ذا يـزنَ ََ ِِ ْ َأزال َ ِِ عن ملكهَََُْأذيـنة َ ُْ ْ َ 
ْإنه عىن يف هذا البيت أذينة بن السميدع العملقي، وعمرو :  يقالوقد((:  َ َ ْ َ َّ َُْ

ْ سجل صعدةفي  حضرموت، امللك املذكوربن احلارث بن )٤٤(]أذينةبن ا[ َ ّ.((  
 فأولد ،)٤٥(]ًزيدا: [ْهالن بن سبأَ كأولد((: َْ صدر نسب مهدانيف وقوله

ًعريـبا ومالكا وغالبا: ٌزيد ًً ِْ ٌفأولد عريب. َ ِْ ْواهلميسع؛ًزيدا : ًعمرا، فأولد عمرو: َ  وهو ََ
ّ بالصعب بقول أهل السجلويكنىَّّذو القرنني السيار،  ِّ ْ َّ

) ٤٦(.  
ّ وجل ما جاء يف كتبه عن شيخه - ّ ما ساقه نشوان احلمريي ذلك وحنو

ّاهلمداين    :أمساهٍ باب يف -  َْ
ّ الطرق اليت ومعرفةَّّباب احلقيقة املعمول عليها يف ذي القرنني السيار، (

ّجاءت منها اللبسة فيه، والتنبيه على األخبار الباطلة   :)٤٧(قال، حيث )ّ
                                                            

 .٢/٢٨٥، ومطبوعه١٤٨ ورقة ٢ اإلكليل ج خمطوط)42(
 .٢٩٤ -  ٢/٢٩٣، ومطبوعه ١٥٤ -  ١٥٣ ورقة ٢كليل ج  اإلخمطوط)43(
 !ّ عن املطبوع، وهي صحيحة، على قلة الصحيح فيه الزيادة)44(
ّ يف مطبوع الشيخ حمب الدين اخلطيب، خطأ تطبيع جيل عنه الشيخٌسقط)45( ّ ُ. 
 .١٠/٢٧ اإلكليل)46(
 .٩٨ملوك محري وأقيال اليمن )47(



  
ّالسجالت      ِ ُاملتوارثة ُُُّوالزبـر ِّ َ ُ

ّ التامُمقبل -  ّ اجلاهلية يف اليمنمن  ٣١٥     ّ عامر األمحديّ

ذا االسم أربعةواملتعاملون(( ّ باين سد يأجوج ومأجوج، وهو ّاملساحأوهلم :  
ْ بن كهالن، زيدن اخليار بن مالك بن الصعب بن مالك بن احلارث ب  وأهلَ

ِْهو اهلميسع بن عمرو بن عريب : ِّالسجل يقولون َ ْ َّ زيد بن كهالن، وروايتهم أنه بنََ ْ َ
َ أهل األردن وهم من العماليق؛ إليهَلقي إبراهيم اخلليل، عليه السالم، يوم حاكم  ّ ُ ُْ

َوذلك أن إبراهيم، عليه السالم، احتـفر  َْ ّ ّصحراء األردن للماء ألجل ماشيته؛  يف ًبئراَّ ُ ُْ
ّوادعى قوم من العماليق أن عرصة  َ ٌ م، فحاكمهم إىل ذي القرنني، البئرّ َ يف حوز
ِِوهو سائر إىل الشمال، بعد منصرفه  َ ُْ ّ الشام، وكان اخلضر على مقدمة عسكره، منّ ِ َ ّ
ّفلما أوغل ذو القرنني يف الشمال،  َ َْ ِ للخضر عن ماء احليواُِرفعّ ن فشرب منه، ومل َ

ِّ وعمرُِّفخلديعلم ذو القرنني وال أحد من أصحابه،  ُ.((  
  رـُُّالزب: ًثانيا

ّ واحدها زبور، بفتح الزاي أوله،ُُّالزبر  َْ املزبورعىنمبالكتاب، : َُ
ْولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر﴿:  قال تعاىل؛)٤٨(املكتوب ِّ َُّ ََْ﴾ 

ََِّْإنه لفي زبر األولنيو﴿: ّ جل وعالوقال ،]١٠٥/األنبياء[ ُُِ َِ   ].١٩٦ /الشعراء [﴾َُِّ
  :ّ قبوريةغريّقبورية، وأخرى :  املوقوف عليها نوعانُُّوالزبر
ّالقبوريةُُّ الزبر - ١ ُ:  
ُّ كثرية كانت تكتب على القبور، مسيت بالقبوريات، نقل ٌنصوص ّمثة ُ ٌ

ًاهلمداين كثريا  ّ ً يف تصانيفه، إما مشاهدة وإما نقالمنهاَْ ّ ُ عن كتب، فمن هذه ًّ
ْ القدماء ومحري منها خاصة، ومنها ما أتت عليه أيدي لفظالكتابات ما بقي على 
ّالنساخ، فبدلت فيه،  ْوقدمت،ّ ّ وأخرت؛ إذ كان جلهم ينقل هذه النصوص ّ ُّ ْ َّ َ

ّوبضاعته يف اللسان احلمريي  ّ َ وبعضهم تصرف فيها لتسهل على أهل ُْمزجاة،ِ ّ
ّعصره، فدب الضعف  ّ َ ْ عصر، وتبدلت حاهلا لكثرة من إىليف أوصاهلا من عصر َ ّ

                                                            
 ).ز ب ر(غب األصفهاين  والتاج ومفردات القرآن للرااللسان)48(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣١٦  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ُِاعتـورها حىت فقدت لفظها الذي كتبت به،  ْ َ ِْ تنقل باملعىن، فزيدت عليها وصارتَْ ُ
ّأشياء منكرة ال تصح فيها، والسيما أشياء  ّ ُْ يـزهد الناس يف دنياهم؛ ويف ذلك ّمماُ ّ َُِّ

ّيقول اهلمداين َْ
املستنكرة )٥٠ (ياء ال أرى هذه األشّإين((:)٤٩ (

ُ
ّ إمنا ،ّ القبوريةُُالزبر يف 

ا فيزيدون يف الشيء  ّيكون من الذين يكتبو ْ ليس فيه ليعظم ذلك عند من ماِ َ
م دون من  ْبـعدهم فيزهدوا يف الدنيا ويعلموا أ َ َّ َ َفـرطهمْ ََ.((   

ْ نصوصا أخرى مل تصب بأذى وسلمت من هذا املسخ، نقشت ّأن غري ِْ ُِ ْ َ َ َ ً َ ًُ
ا، حىت أتى عليها حني ِاحلجارة،فاح ِعلى ص ٌ فظلت ناطقة بلسان أصحا ِ َ ً ّ
َاستـنطقها َْ َِ فيه خلف فقهوها، وعلموا ْ ٌ ْ ّسرها،َ

ِ ومن تلك النقوش اختري نقشان ِ ْ ّ
َاثنان، يهجعان اليوم منفردين يف برلني،  َ ّ بثالث ساقه اهلمداين يف اإلكليل، ُِّعززاَ َْ ٍ

ِفأما نقشا صفاح احلجارة فهم   :اّ
ّ نقش سبئي جمهول املصدر -  أ  ٌ

)٥١(:  
  
  
  
  
  
  

  ٍّ ربيعة بن حينفس
َوليـقمعن َ ْ ُُِ الذي يـنـهكن ويشترهّالشرق عثتر َ ْ َ ََ َ ْ

) ٥٢(  

                                                            
 .١٧٠/ ٨ اإلكليل)49(
 !))... ال أرى يف هذه األشياء ّإين((:  املطبوعيف)50(
 .١٧٦ خمتارات من النقوش اليمنية القدمية عن)51(



  
ّالسجالت      ِ ُاملتوارثة ُُُّوالزبـر ِّ َ ُ

ّ التامُمقبل -  ّ اجلاهلية يف اليمنمن  ٣١٧     ّ عامر األمحديّ

ّ نقش سبئي جمهول املصدر -  ب ٌ
)٥٣(:  

  
  
  
  
  
  
  

   تعمرنفس
ُ ما يشتره ومن ُِ ْ َليـقمعنَ َ ْ   )٥٤(ّ عثتر الشرقَ

ّ سيق يف كتاب اإلكليل فهو كثري جم، فما ّوأما ٌ ْ ّمنه ما جاء موافقا النقوش ِ ً
ِّ ومنه ما صحف وحرف فدخل بعضه يف بعض، وسنختار من ذلك ولغتها،رمسها  ُ ِّ ُ

ًشيئا يسريا  ِّ يف أعطاف خرب طريف فيه طول، رواه اهلمداين عن األوساين، جاءً ُّ َْ ٌ ٍ ٍ
ْفحواه أن  ما غرب الضحك حىت ماتتا، فقربتا وأختنيَ ُِ من محري، استـفرغ  ّ

ِ َّ ُ ْ َ ْ ْ ُِكتب ِ
  : باملسندقربيهماعلى 

                                                                                                                                
 عنــد كــالتنوين واملــيم عالمــة صــرف االســم يف هلجــة محــري القدميــة، ،)) حــيم((:ّ الــنقشيف )52(

  . أداة التعريف عندهمترسم،ًبوقة بألف ال  والنون مس،))شرقن((: ّأهل الشمال وفيه
ِيــشتر. ْوهــو الــنـَّقض: ْ النـَّهــكمــن ؛يــنهكن ْ َ الــشرتمــن ؛َ َْوهــو القطــع والتمزيــق واخلــرم، ومنــه : َّ ْ َّ ْ َ

ّشتـر العني والشفة  ). ك، ش ت ر- ن ه: اللسان والتاج واملعجم السبئي. (ََُ
 .١٧٦ خمتارات من النقوش اليمنية القدمية عن )53(
 ويف.  من الـصرفممنوعّ ألنه ،))يعمر((ّترسم امليم عالمة صرف االسم يف النقش بعد  مل)54(

: وفيــه.  األلــف حنــو الــواو أو اليــاءممالــة وهــي عنــدهم الزائــدة، )مــا( وهــي ))مــو مــن((:الــنقش
 . بألف ال ترسم أداة التعريف عندهمًمسبوقة والنون ،))شرقن((



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣١٨  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ِ يحزن لذ ني ِخي ْ َ ِ ْ َ ضحك موتمنُ َ )٥٥(  

ًُُ ذكر اهلمداين منها يف تصانيفه زبـرا ،ّ غير القبوريةرـُُّالزب -  ٢ ّ  حلمريَْ
َْومهدان وآل ذي لعوة  َْ

  :منسوبة وأخرى غري ،)٥٦(
ْحميرُُ زبر -  أ ِ.  

ّ اهلمداين حني ذكرها ّ نصر احلنبصيشيخه أيبل َترجمَْ َ اليـهري؛ فقالََْ َ
)٥٧( :

ً حباثة قد لقي رجاال وقرأ وكان(( ً ّ الدهرية َومساندها  القديمةحمير ُُزبرّ َّ ومل ينص ،((ّ
َاهلمداين على زبور  ّ ِّ حني كان ينقل كالم شيخه أيب نصر، على كثرته وفشوهبعينهَْ ُ ُ.  

ْهمدانُُ زبر -  ب َ.  
ً عنها اهلمداين زيادة يف نسب أوالد نقل ّ ْاهلميَْ   : بن محري؛ فقالَسعََ

ْ بعض زبر همدان القديمةوفي(( َ ُُ
َاهلميسعّأن : )٥٨( ْ ََّْ مع من مسينا-  أولد ََ ْ َ -: 

َزهريا فدرج، والغوث َ َ َفولد. ً َ الغوث بن اهلميسعََ ْ ُثعلبان، بطن؛ رهط جماذع بن : ََ
                                                            

  .٣١٢ -  ٢/٣١١، ومطبوعه )١٦٣ الورقة/ اجلزء الثاين( اإلكليل خمطوط )55(
ُِ أنــه غــري واضــح وضــوح مــا نقــش علــى احلجــر؛ لكثــرة التــصحيف املــسند يف هــذا والالفــت َ

ّ النقـوش الـيت خلـت مـن هـذا الـداء ، وعلـة ذلـك خـالفالتحريف فيه، علـى و ّ ْ ً كثـريا مـن ّأنَ
ُالنساخ كان ينقل هذا الكالم من غـري أن يـرزق معرفـة  ّلف التنبيـه ّ احلمـريي، كمـا سـاللـسانّ

 .على ذلك
  . ٤٣٠االشتقاق . بفتح مث سكون مث فتح: لعوة )56(

ُِ أنـــه غــــري واضــــح وضـــوح مــــا نقــــش علـــى احلجــــر؛ لكثــــرة التــــصحيف املــــسند يف هــــذا والالفـــت َ
ّ النقــوش الــيت خلــت مــن هــذا الــداء ، وعلــة ذلــك خــالفالتحريــف فيــه، علــى  ّ ْ ً كثــريا مــن ّأنَ

ّ احلمـريي، كمـا سـلف التنبيـه اللـسانُ أن يـرزق معرفـة ّالنساخ كان ينقل هذا الكالم من غـري ّ
 .على ذلك

  .٨٩/ ١، ومطبوعه ٥ ورقة ١ اإلكليل جخمطوط )57(
 .٣٣ -  ٢/٣٢، ومطبوعه ٢ ورقة ٢ اإلكليل جخمطوط )58(



  
ّالسجالت      ِ ُاملتوارثة ُُُّوالزبـر ِّ َ ُ

ّ التامُمقبل -  ّ اجلاهلية يف اليمنمن  ٣١٩     ّ عامر األمحديّ

 جوبان بن أدهر بن رحبان بن أكرب بن بن )٥٩(ِكلكربُنقحان بن خودان بن 
  )).ثعلبان 

ِّر اللعويينـُُ زب– ج ْ َّ.  
ُيـنسب َ َ اللعوييون إىل أيب كرب، وهو ذو لعوة ُْ ْ َْ ِ ََّ  بن زيد بن األصغرّ

َّ أيب كرب بن زيد بن الذرنح بن احلارث بن اخلصيب، وهو رداد اخليل بن)٦٠(حيري
ْ بن شراحيل بن رفاعة بن زرعة بن منران بن حملم ذي لعوة قيسبن مالك بن  َ َُِّ ُ
ِ سوران بن ربيعة بن بكيل بنْلمان َاألكرب بن ع َ ْ َ

)٦١( .  
َْ جلهم بريدة، ورد يف اإلكليلسكن ُُّ

ْ دار اللعويني، وأكثر من َْوريدة((: )٦٢ ( َ ِّ ْ َّ

ّا ولد عهان،  ْ سيق مث((...َ ِ النسب يف املطبوع مصحفا حمرفا، صوابه ما ذكر ّتتمةِ ُ ًّ ً ّ ّ
ْسيق، وورد يف آخر ما ًآنفا َّ النسب عن اللهذا((:ِ َعويني بريدة، ّ َْ ّ  هو في وكذلكْ

  )). ُُزبرهم
ً زبرهم أيضا ساق اهلمداين حذفا من وعن ْ َ ُّ َْ ً َ مثـوب بن يرمي ذي رعني نسبُ ُ ْ َِِّ َُ
َ مثـوب بن رعنيوأولد((: )٦٣ (األكرب، فقال ُ َُِّ

ًهليعة وشرحبيل ومرثدا، :  سهلبن )٦٤ ( ِْ َ
َُِّبين مثـوب َ

ِّ هليعة بن مثـوبفأولد. )٦٥ ( َُ ِْ ْفأولد جيدان بن هليعة. دان بن هليعةَْجي: َ َِْ َ :
ُيـعرب ْ ْ ينكف بن جيدانَ َْفأولد يـعرب ينكف بن جيدان. َ َُ ُْالغوث بن يـعرب : ْ َ َ

                                                            
 !)) كربكر((:  املطبوعيف)59(
ًمصحفا ))حبري((:  املطبوعيف)60( ّ. 
 .٢/٣٠٥، ومطبوعه ١٥٩ ورقة ٢ اإلكليل جخمطوط)61(
 .١٠٠/ ٨ اإلكليل)62(
 .٢/٣١٨، ومطبوعه ١٦٧ ورقة ٢ اإلكليل جخمطوط)63(
ُمثـوب بن يرمي ذي رعني:  يف األصل، والصوابكذا)64( َُِّ. 
 .َِ ثالثة بننيلذكرهْ وهو وهم، ،))َُِّابين مثـوب... ((:  املخطوط واملطبوعيف)65(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٢٠  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ُْ الغوث بن يـعرب ينكففأولد. ينكف َ َمعديكرب ذا غشيم بن الغوث، : َ َْ ُُ زبر وفيُ
ِّاللعويين ْ َ ذو غُ◌شينَّ ُ.((  

م؛وعن ّ زبرهم ساق اهلمداين أنسا َْ   :)٦٦( ذلك يقولويف ُُ
ا عنهم رواية وهذه(( َ نسبة اللعويني مقيدة األصول حمروسة الفروع، أخذ ّ ّ ْ  عنَّ

 يف البون أمحد بن موسى بن أيب حنيفة املعروف بالدندان عامل أهل ّخبط  قديمزبور
  )).عصره

  . منسوبةغيرٌر ـُُ زب- د
ُُّ اهلمداين من هذه الزبر أشياء َّاستل ّ  ويف((: )٦٧ (ن؛ فقال أوالد قحطاعنَْ

ّاملود، مثل املحب من : َََولد قحطان: ُُّ الزبر القديمةبعض ِ
ُ ُ

ِ واملودد، مثل األمساء،َِّ
ُْ

ْاملحبب؛ وبنو حمبة بطن من جنب َ ِ ْ ُ
 .  

ًأيضا  قديمَُزبور ويف
ْيـعرب، والسلف وسالفا ويكلى : قحطانولد  : )٦٨ ( ِ ً ُّ َ ُ ْ َ

ًوغوثا واملرتاد وجرمها، وطسما  ْ َ ً ُ َ ُْ ًجديساوً ْ
ِ ِّ وحضرموت ومساكا وظاملا وخيارا، واملتمنع َ

ُ ًً ً
ِواملتلمس واملتغشمر  َ ُ ً هوزن ويامنا وذاِّ ْ ُ والقطامى ويغوث - ُِّ وبه مسيت اليمن - َ

 ُّكلهم )٦٩( وملكوا: قال - متيم، دخلوا يف نزار :  فمن ولد هذرم-  وهذرم ُونباتة

                                                            
 .١٠٧/ ١٠ اإلكليل)66(
 .١٩٤ -  ١/١٩٢، ومطبوعه ٤٣ ورقة ١ اإلكليل ج خمطوط)67(
ً، يف احلديث عن السجل األول نقال عن خمطوط ٩ّ مادة هذا الزبور يف الصفحة سلفت)68( ّ ّ ّ

 .٢٠٦ -  ٢٠٤، ومطبوعه ٤٧ -  ٤٦ ورقة ١ جاإلكليل
 ّاحملققٌ وهو حتريف قبيح، وليت ،)) إال ظاملافهلكوا((: ١/٦٠ّ نسب معد واليمن يف )69(

 ! أين أتى هذا اخللق من قحطان ؟من: -  حني خال العبارة مستقيمة - سأل نفسه 



  
ّالسجالت      ِ ُاملتوارثة ُُُّوالزبـر ِّ َ ُ

ّ التامُمقبل -  ّ اجلاهلية يف اليمنمن  ٣٢١     ّ عامر األمحديّ

ظاملا،إال 
ً

ّ فإنه كان يقود اجليوش إلخوته، ونس  من )٧٠ (اب اليمن ال يذكرونُ
وأما احلارث : قال.  يف غريزته من محريأثبتناه وقد ،)٧١(ُهؤالء الذين ذكر إال نباتة 

 يف محري، وهم رهط حنظلة بن دخلوااألقيون، : ًقينا، بطن يقال هلم: فولد
ٌصفوان، ووجد يف قربه لوح مكتوب فيه ِ

 بن صفوان، أنا رسول اهللا، حنظلةأنا : (ُ
ُهللا إىل محري ومهدان والعريب من أهل اليمن، بعثين ا فمن يقول ).  وقتلوينفكذبوينَْ

ُِذا اخلرب يرى أنه بعث إىل سبأ مبارب  أرسل اهللا عليهم سيل كذبوه، فلما ،)٧٢(ّ
ِالعرم  َ.((   

  :َبقـَ ما سدةـُْزب
ّ على ما تقدم يف هذا البحث، حيق القولّاتكاء ٍإن مثة كتبا وسجالت : َّ ّ ً ُ ّّ

َ تـوورثت يف اليمن من اجلاهلية، واعتـورها العلماء وأخذوا عنها، ًراُُوزبـ َُْ ّ  واستنسخواُ
ا، ولو انتهت إلينا تصانيف اهلمداين وعلماء اليمن القدماء  ّماد َْ  النتهى ّتامة،ّ

ًإلينا خري كثري، وإن كان ما وقف عليه منها يدل صراحة على  ّ ِ
ُ ٌ  الكتابة، انتشارٌ

 اجلهل، ُّسبة يدفع عن اليمن وغريه من أقطار جزيرة العرب ًعماهلا استعماالواست
ّوقلة الكتابة أول طلوع اإلسالم على الناس ّ ّ.  

ّ أنكر جواد علي، حني حتدث عن تدوين وقد ّ اجلاهليالتاريخّ
 أن ،)٧٣ (

ّ السجالت جاهلية، وأنكر كثريا مما حوت، أما األشعار فيها هذهتكون  ً ّ ّ ِّ
                                                            

 ! وهو عجيب،)) يذكرواال((:  األصليف )70(
ُونساب اليمن ال ((: إال أن تكون!  يف املخطوط واملطبوع، واملعىن غري واضح كذا)71(

ُ هؤالء الذين ذكروا نباتة، منيذكرون  ُ ...((. 
 . وجه للهمز، وعليه فال) أرب (منوليس ) مرب(ّهي يف النقوش من مادة : مارب )72(
 .٩٥ -  ١/٩٢ يف تاريخ العرب قبل اإلسالم املفصل )73(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٢٢  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

 على - يف حينه - يقفوا ّى أن املستشرقني مل لشيء سوالًفدفعها مجلة، 
امهم إياهم باجلهل ًفضالقصائد منقوشة،  ّ على تضعيفهم العلماء العرب، وا َ ْ َ

 بآراء -  اهللا رمحه - علي جواد يؤمن كان ما ًوكثريابتارخيهم ولغتهم، 
ِّميرض حني يف يناقشها، أن ّوقل املستشرقني،  كانت لو حىت ّالعربية ّالروايات َُ

  . ّسيارة أبي َْعير من َّأصح
ّ بعد العثور على قصائد جاهلية تعود إىل القرنني األول والثالث ّأما ُ
ّامليالديني

ّ فليس ألحد حجة يف دفع األشعار اجلاهلية املوقوف عليها يف ،)٧٤ ( ّ ٍ

ّاهلمداينتصانيف  ّ وغريه من علماء العربية، على أن جمال الشك يف بعض هذه َْ ّ ّ ّ
ُْ الصحيح منها، وال يضعفه، أو يـلغيهيدفعاألشعار ال  ُّ ّ.  
ّ شاهد، فيه من الطرافة ما فيه، ساقه ّومثة  علي، حني أتى على ذكر جوادٌ

ّذي نواس احلمريي، مضعفا الروايات العربية فيه،   ببيت لعلقمة ذي ًمستشهداًّ
ّجدن احلمريي شاكا يف نسبة هذا البيت إىل علقمة، وقد  َ ْسيقَ ّ البيت مشوِ ًها ُ

ًمكرها ليكون شاهدا على قتل ذي نواس يف اليابسة، ال يف  ً ْ  كما هو البحرُ
ًمعروف مشهور يف الروايات العربية شعرا ونثرا، إذ يقول ً ّ ّ الروايات العربية أن وترى((:ّ ّ ّ

َّّذا نواس ملا غلب على أمره ورأى مصريه السيئ، ركب  ُ ّ
 وسار إىل البحر فرسه

ا ّأما الرو. فدخله فغرق فيه ّايات احلبشية واإلغريقية فإ ّ ّ أنه سقط حيا يف ترىّ
ِزعمُوهناك شعر نسب إىل علقمة ذي جدن، . أيدي األحباش فقتلوه ّ أنه قائله، ُ

   :)٧٥(هو
                                                            

ِنشرت )74( ّبصنعاء نشرة غري حمققة وال حمررة، ) ترنيمة الشمس( إحدامها بعنوان ُ ّ
ّ العالمة مطهر اإلرياين، وهي غري منشورة لكنها مصورة متعاورةقرأهاواألخرى  ّ. 

)75( ٤٧٢ -  ٣/٤٧١. 



  
ّالسجالت      ِ ُاملتوارثة ُُُّوالزبـر ِّ َ ُ

ّ التامُمقبل -  ّ اجلاهلية يف اليمنمن  ٣٢٣     ّ عامر األمحديّ

  ما مسعت بقتل محري يوسفاأو ّ الثعالب حلمه مل يقتربأكل

 مل نواس ذا أن على )كريمر فون( منه ّاستدل وقد((: البيت بعد وفيه
ًقـتال ُِقتل بل األخرى، ّالروايات يف كما البحر يف يغرق  روايات يف ورد كما َْ
  )).ّالروم

ِّوصحف البيت، ُِّحرف ّوإمنا  ٌحكم ذلك على ُبين ّمث ًومها، أو ًعمدا، ُ
ّاهلمداين رواه كما البيت صواب ّوإمنا َّّالسيارة، ّالصحيحة ّالعربية ّالروايات يناقض َْ 

 فون وفيهم املستشرقون، أخذ وعنه اليتيم، البيت مصدر هوو اإلكليل، كتابه يف
  :علي جواد أخذ وعنه كرمير،

َأكل َ َِ الثعالف حلمه مل يـقربَ ُ ُْْ َ َ ُ ِ ٍ ما مسعت بقيل محري يـوسفََأو َّ ُ ُْ َ ْ
ِ ِ َِْ ِ ْ َِ 

ُثـعلوف واحدها ِْاحليتان،: َّوالثعالف((:البيت بعد وفيه ْ ِثعالف: ويقال. ُ َ 
ِْوثعاليف ْمكيال: اليق كما. َ ِْومكاييل ِ ِومكايل َ َ )٧٦( .((   

  :)٧٧(منها ًأجالبا، إلينا انتهت قصيدة من والبيت
ِ اعذريين بـعد ذلك أو ذريَُّمث َِ َْ َ َْ ْ َ ْ ِْ

ْ بنت قـيل معافر ال تسخرييا ِ ِ ٍَ ْ َ
ِ َ ِ َْ َ ِْ 

َبـيـنـون ْ ُ ِ هالكة كأن مل تـعمرَْ َ ْ ُ ْ َ َ ً َ ٌ ال تـرين، وكل شيء هالك،ََأو ِ ِ ٍ
ْ َ ُّ ُ َ ََْ 

ً نقل اهلمداين يف تآليفه مادة عزيزة وقد ّ ٌّ عن النقوش واملساند، حري نادرةَْ َ ّ
                                                            

  . ٨٣/ ٢، ومطبوعه ٢٦ ورقة٢ اإلكليل جخمطوط )76(
ّلفظة غفلت عنها معجمات العربية، وقد يظن : ّالثعالف ّ ّ أن اهلمداين صحف ّظانْ ّ َْ

ّ، مث تكلف التعليق لتسويغ )ّالثعالف(إىل ) ّالثعالب( ّ ّ وهذا ظن يدفعه علم تصحيفه،ّ
ّاهلمداين ومكانته بني علماء عصره،   يكتب لعلماء عصره، ولو كان كانّ على أنه ًفضالَْ

ُقد صحف أو حرف أو ابتدع لما عدم من ينكر عليه  َ ِ ّ  .َْ منهم، بـله خصومهذلكّ
 .٨/٥٦ اإلكليل )77(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٢٤  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ٍا أن تكون مادة مقال مفرد خالص، وقد  ْ ُ ٍ كتب  منها ما انتهى إلينا يف ُمجعتّ
ّاهلمداين، وسوف ندرسها مقارنة بالنقوش اليت  ّ َوقفَْ  عليها املستشرقون، ونعرض َ

ّفيها معرفة اهلمداين بلسان ََّ ولغة، وندفع عنه معرة اجلهل وقواعدً محري قراءة وكتابة َْ َ
َِّرقون ومن لف لفهم شاليت ما فتئ املست َّ ْ ا، وجل ما جاؤوا به بعد لو ّيتهمونهَ  ٍّ ّ ُ

ّاهلمداينوليت، ال يزيد على ما جاء به  ّ إال مبثل ما عقبوا به على ذلك البيت، َْ ّ
ّ عليه، وسهولة ذلك كله عليهم، إذ ّالرتحالّعلى تقادم عهد الرجل، وصعوبة 

َطويت هلم األرض طيا، وتقاربت هلم  ّ قربا عجيبا، حىت الن هلم املواضعُِ ً ً ُ
ّالصعب، وذل، فتيسر هلم تصياد النقوش  ْ َ َّ ّ   .َّ أىن كانتوالتقاطهاَّ



  
ّالسجالت      ِ ُاملتوارثة ُُُّوالزبـر ِّ َ ُ

ّ التامُمقبل -  ّ اجلاهلية يف اليمنمن  ٣٢٥     ّ عامر األمحديّ

   البحث ومراجعهمصادر
بغداد،  البن دريد، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة املتنيب باالشتقاق، -  ١

  .١٩٧٩، ٢ط
ّ أليب حممد، احلسن بن أمحد بن يعقوب اهلمدايناإلكليل، -  ٢ َْ ّ:  

  .٩٦٨ رقم بأملانيا، خمطوط اجلزأين األول والثاين، مكتبة برلني -  
  .١٩٧٧بغداد !  مطبوع اجلزء األول، حتقيق األكوع -  
 منشورات املدينة األكوع،حممد (!!!)  مطبوع اجلزء الثاين، حتقيق -  

  .١٩٨٦، ٣ريوت، طبب
 ببريوت، وحتقيق العودة مطبوع اجلزء الثامن، حتقيق نبيه فارس، دار -  

  .١٩٧٩! حممد األكوع (!!!) 
 اخلطيب، رمحه اهللا، الدينّ مطبوع اجلزء العاشر، حتقيق الشيخ حمب -  

  .١٩٨٧ّمصورة الدار اليمنية للنشر والتوزيع، 
ّ للزبيدي، املطبعة اخلريالعروس، تاج -  ٣   . ه١٣٠٦ية، القاهرة، َّ
 ليوسف حممد عبد اهللا، مركز الدراسات والبحوث الشمس، ترنيمة -  ٤

  .١٩٨٩، ١ طوالبحوث،بصنعاء، مركز الدراسات 
ْ العرب، للهمداين، حتقيق جزيرة صفة -  ٥ األكوع، تقدمي الشيخ محد (!!!) َ

  .١٩٧٤ اليمامة بالسعودية، داراجلاسر، رمحه اهللا، 
  . البن منظور، دار صادر ببريوتالعرب، لسان -  ٦
 النقوش اليمنية، لبافقيه وبستون وروبان والغول، املنظمة العربية من خمتارات -  ٧

  .١٩٨٥ والعلوم بتونس، والثقافةللرتبية 
 من الشعراء، للقفطي، حتقيق رياض مراد، مطبوعات جممع اللغة ّاحملمدون -  ٨

  .١٩٧٥ بدمشق،العربية 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٢٦  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

لبيستون وريكمانز والغول ومولر، منشورات جامعة  ّالسبئي، املعجم -  ٩
  .١٩٨٢ ببريوت،صنعاء، مكتبة لبنان 

 للراغب األصفهاين، حتقيق صفوان داوودي، دار القلم القرآن، مفردات -  ١٠
  .٢٠٠٢، ٣بدمشق، ط
، ٢ تاريخ العرب قبل اإلسالم، جلواد علي، مصورة عن طيف املفصل -  ١١

١٩٩٣.  
ليمن لنشوان احلمريي، حتقيق اجلرايف واملؤيد، دار  وأقيال امحري ملوك -  ١٢

  .١٩٧٨، ٢ صنعاء وبريوت، طالعودة،الكلمة ودار 
حممد فردوس (!!!)  معد واليمن الكبري، البن الكليب، حتقيق نسب -  ١٣
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٣٦١  

  )االت واآلراءـاملق(
  دراسة نقدية لكتاب

  )∗()َِّدراسات في كتب التراجم والسير(

  عبد الكريم األشتر. د
يتكون الكتاب من ثالث دراسات متتابعة، تعد األوىل منها مقدمة تارخيية 

وتتناول . موطئة لدراسات موسعة يف كتب الرتاجم والسري يف األدب العريب
  .رتاجم يف الشام، ويف املغرب العريب، على التوايلالدراستان األخريتان كتب ال

  -  أ - 
جا تارخييا موسعا، فيختار عنوانا جيمع  ًففي الدراسة األوىل ينهج الباحث  ً ً ً

ّ، وميهد لدرسها ))ّكتب الرتاجم والسري يف األدبني العريب واإلجنليزي((بني دراسة 
ور القدمية، ليخرج منها إىل ِّبدراسة املمهدات األوىل هلذا اجلنس األديب يف العص

  .ةض، فيدرس كتبه يف األدب العريب، مث ينتقل إىل عصر النه))العصور الوسطى((
ولكن الباحث مل يقصر حبثه على األدب اإلجنليزي، وإمنا تعداه إىل أدب 

ًالغرب كله، فتناول كتب الرتاجم والسري فيه قرنا قرنا، فذكر ما ً صدر منها يف  َ
َوقد مجع بني مصطلح الرتاجم ومصطلح السري يف هذه . روسية، ويف فرنسة

َّالصفحات كلها، مث انتهى إىل أن يفرق بني املصطلحني، ومييز من مث بني  السرية ((ّ
بقوهلم : ِّ، على حنو ما مييز الغربيون بينهما))السرية الغريية(( وما مساه ))الذاتية

  .(La biographie et l`autobiographie):  على إطالقها، والسرية الذاتية))السرية((
دراسة ) السرية الذاتية العربية يف العصر احلديث(ينتقل إىل دراسة  وهكذا

                                                            
َّ عمان - للدكتور هاين العمد، األستاذ يف اجلامعة األردنية ) ∗( َ١٩٨١.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٢  )٢(جلزء ا) ٨٢( ا

انظر الكالم على (ًتارخيية، يتناول فيها بعض الكتب أحيانا يف موضعني أو ثالثة 
ورمبا عرض للكتاب ) كتاب الساق على الساق للشدياق، والتعريف بابن خلدون

ًورمبا خلط درسه أحيانا بنقل الثناءات اليت . بعد أكثر من صفحتنيّفلم يسمه إال 
ومل ختل بعض األحكام من االضطراب، على . ُال ختفي الرغبة يف جماملة املؤلف

َإن العرب قد اهتموا، شأن الشعوب األخرى، بكتابة السري الذاتية أو ((: مثال قوله
امث قوله، ب. ))الغريية، منذ القرن الثاين اهلجري : عد أسطر قليلة، ويف الصفحة ذا

أما مرحلة كتابة السري الذاتية فلم تبدأ إال يف وقت متأخر، يف القرن اخلامس ((
  !))اهلجري

إن ما أصاب هذه الدراسة األوىل من ارتباك، يعود بعضه، يف رأيي، إىل 
ُغموض املصطلح الفين الذي ينبغي أن تسأل عنه جمامع اللغة العربية يف الوطن 

فنحن، إىل اليوم، نضطرب يف التفريق بني . ُلعريب، أكثر مما يسأل عنه الباحثا
. السرية الذاتية اليت نكتبها عن اآلخرين، وبني السرية الذاتية، كما أشرنا من قبل

وكان على الباحث أن حيدد مصطلحه، منذ الصفحة األوىل، ويلتزمه، من بعد، 
  .إىل اليوم يف توحيد املصطلحدمنا مل نفلح  يف بقية صفحات الكتاب، ما

ًمث إن الباحث أحب أن يلتزم، على مايبدو، يف هذا القسم من حبثه، ختطيطا 
، فجرى على هذا النسق التارخيي، ))فن السرية((ن كتب يف َ مُكان اختاره بعض

ذا اجلنس األديب وكتبه تعريفا جيمع بني التاريخ والتحليل  ًورمى إىل أن يعرف  ّ
ه هنا أخطأ اهلدف، فخرج حبثه عن أن يكون دراسة مقارنة بني ولكن. السريع

ًوخرج عن أن يكون أيضا دراسة . كتب السرية يف الغرب، وبينها يف األدب العريب
تدي خبصائص هذا اجلنس وتقنياته يف  ِْلكتب الرتاجم والسري يف األدب العريب  َ

.  التارخيي فحسبيعابستَوبقي الكالم على السري الغربية يقوم مقام اال. الغرب
لقد مجع الباحث يف يديه مواد كثرية خمتلطة، زادها غياب املصطلح احملدد 



  
َدراسات يف كتب الرتاجم والسري(دراسة نقدية لكتاب        ٣٦٣  عبد الكرمي األشرت.  د–)ِّ

ًاختالطا، وجهد جهدا عظيما يف تشكيلها، فوقع يف مثل ما أشرنا إليه من  ً ُ ً
  .ًاالرتباك أحيانا

َوخييل إيل أن الباحث اعتمد، يف أكثر ما كتبه عن السري والرتاجم يف الغرب،  ّ
ًواحدا من الكتب اجلامعة، فرتجم عنه األحكام، حبرفية ال ختلو من ًكتابا 

ًالغموض أحيانا، ومن تقطع الصياغات أحيانا أخرى ونقل عنه أمساء األعالم . ً
حبروفها الالتينية، دون أن يضيف إليها تعريبها، فزاد ذلك من اضطراب الكالم يف 

  .ا العربية املتناقلةعني القارئ العريب الذي جيهلها، أو يعرفها يف صور
مث إن يف بعض ما قرره على كتب الرتاجم والسري العربية، يدل على أنه مل 
ا يف  ًيطلع على هذه الكتب اطالعا وافيا، وإمنا قرأ عنها، أو عاد إىل مقدما ً

ِّانظر كالمه مثال على عام(أحسن األحوال  ِّية احلوار يف كتاب االعتبار، ألسامة ً
  .)٣٠ ص- ابن منقذ 

ٍفمن هذا الذي نقوله مجيعا احتشد الكالم على بعض الكتب، على حنو ال  ً
ًيسعه العنوان أحيانا، أو يضيق عنه الكالم أحيانا أو تفرق الكالم على الكتاب . ً

ورمبا أوقعه يف . يف مواضع متعددة، مبقتضى املرجع الذي يعود إليه يف كل موضع
  .قبلََمفارقات كاليت أشرنا إىل مثل منها، من 

ّلقد كان يف وسع الباحث أن يضبط مادة كتابه ويصرفها بقدرته الذهنية 
كان يف وسعه، بعد حتديد املصطلح، أن يقسم دراسته . املنظمة، واستعداده اجليد

  :إىل ثالثة فصول واضحة احلدود
  .كتب الرتاجم يف املوسوعات الكبرية - ١
 .(La biographie)السرية املستقلة، يف كتب مفردة  - ٢
 .(L`autobiographie)رية الذاتية الس - ٣



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٤  )٢(جلزء ا) ٨٢( ا

ّفكان حينذاك ميكنه، يف كل فصل، أن ينظم مادته، ويذهب، إن أحب، 
َإىل املقدمات التارخيية املناسبة، ويدرس أشكال السري يف مواضعها من كل فصل، 

ا العلمي واألديب   .ولو
 يف  بكتب الرتاجم))معاجم الرتاجم احلديثة((وتلتحق حينذاك دراسة ما مساه 

  .املوسوعات الكبرية
 أحكام حتتاج، يف رأينا، إىل تأمل ،ًوتبقى، يف هذا القسم من الكتاب أيضا

طويل، وإن حاول الباحث أن ينقلها، يف البدء، من صف األحكام إىل صف ما 
 إثر احتكاك الشرق ))النهضة العربية الثالثة((، مثل الكالم على ))املفاهيم((مساه 

ومثل رأيه يف السجع وخلطه مبفهوم ! )) الصليبية حىت اآلنمنذ احلروب((بالغرب 
ر بعض عناصر البناء الفين األساس يف السري الذاتية العربية ّالرتادف، ومثل توف

، ومثل ))باألسلوب املسجوع((القدمية، وتأثرها، على إطالقها، يف القرن املاضي 
ام الطهطاوي وعلي مبارك بالدعوة إىل  اضينا، واالرمتاء يف االنسالخ عن م((ا

األسلوب التحليلي ((ومثل التفريق املختلط بني ! ))أحضان احلضارة الغربية
 ))نواة التاريخ((، وجعل الفرد ))األسلوب التفسريي التحليلي(( و ))التصويري

  .))العامل األساسي فيه((و
  -  ب - 

كتب الرتاجم (و ) كتب الرتاجم الشامية(أما الدراستان األخريتان 
ما، واقتصار الباحث فيهما على على ، فواضحتا احلدود، )غربيةامل ِسعة ماد

وال شك أن دراسة كتب الرتاجم املغربية تلفت القارئ إىل . كتب الرتاجم العامة
ضرورة االهتمام باملكتبة املغربية وفحصها، والوقوف على أسرارها وخفاياها، ويف 

وقد . افرتاق احلدود والسياساتّإثبات وحدة الثقافة العربية، وتغلبها على 



  
َدراسات يف كتب الرتاجم والسري(دراسة نقدية لكتاب        ٣٦٥  عبد الكرمي األشرت.  د–)ِّ

ّاستطاع الباحث هنا أن يسجل كسبا ممتازا دل على عمق وعيه بوحدة الفكر  ً ً
  .العريب املتجلية يف وحدة تراثه ومتاثل خصائصه، على مدار الزمان

  -  ج - 
ّمث إننا لو جتاوزنا هذه املالحظات، وبعض اهلنات املنهجية املتمثلة يف قلة  َ

ملرجع يف موضعه الدقيق، ومتييز كالم الباحث من كالم احلرص على تسمية ا
 ومثل تكرار ،املؤلفني، بأقواس التنصيص، وتسوية الصياغات يف مواضع النقول

ًالكالم بنصه أحيانا، يف أكثر من موضع، ونقص بعض املراجع اهلامة، مثل 
ل جربان خلي(َمعجم املؤرخني لصالح الدين املنجد، وبعض السري اهلامة كسرية 

َوجتاوزنا بعض اهلنات اللغوية واالرتباكات يف صور . مليخائيل نعيمة) جربان
  .َّالتعبري، اليت تستلزم معاودة النظر فيها لتقوميها، أو ختليصها من الركاكة واللبس

إننا لو جتاوزنا هذا إىل جوهر الكتاب، جتلت لنا قدرة الباحث : أقول
التاريخ القومي واإلنساين، الواضحة على فهم خصائص السرية ضمن حركة 

ليس من شك يف أن ((: نلمسها يف مواضع ساطعة من الكتاب، قد ميثل هلا قوله
كتابة تاريخ الرجال إسهام، من نوع ما، يف تفهم الطبيعة البشرية، ال جمرد رواية 

إن . األحداث احلياتية، واإلشارة إىل سنة الوالدة والتحصيل العلمي واهلوايات
فرد والوقوف على حاالته وأوضاعه النفسية والعاطفية يدفعنا إىل احلديث عن ال

  .))القول بأن كتابة الرتمجة جيب أن تكون مغامرة شخصية حبتة
الواقع أن السرية الذاتية العربية، حىت عصر النهضة احلديثة، قد ((: ومثل قوله

ا يف ذلك شأن سائ ر خضعت للروح العام الذي كان يوجه الفكر العريب، شأ
فقد . ولكنها مع ذلك مل تستسلم هلذا التيار أو ذاك. الصنوف، كالتاريخ والشعر

متيزت بعض الرتمجات الذاتية خبصائص قلما جندها يف غريها من الفنون، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٦  )٢(جلزء ا) ٨٢( ا

اهرة باخلروج على األفكار السائدة،  كاالعرتاف بالنقائص الشخصية، وا
  .))والتصريح بالشكوك حول اعتقادات الناس

اب ّاليت نبهت كت((:  يف قيمة االعرتافات واملذكرات واليومياتومثل قوله،
ا وهنا . الرتاجم والسري إىل قيمة الغموض يف أعماق النفس اإلنسانية واستبطا

 قيمة التأمل والتعليل والتحليل والتقاط اجلزئيات، والنفاذ -  كما يقول - تكمن 
نية يف حوار الشخصية  اخلطوط اإلنسامن مثمن هذا كله إىل معان كبرية تشكل 

  .))املرسومة
ا اهلامة، وبعلوم  ومثل رصده تأثر السرية احلديثة بالعلوم اإلنسانية ومكتشفا

  .البيولوجيا والطب
ا املختلطة، مشوهلانضيف إىل ذلك سعة املادة املدروسة، و مما  خصائص بيئا

ِّميكن أن  اتصال العريب  نستخلص منه قوة احلس التارخيي يف الرتاث العريب، وشدةُ
  .ُيشيع بعض الناس مبوطنه، على عكس ما

ولعل اجلديد يف هذه الدراسة يكمن يف طموح الباحث إىل رصد هذا الرتاث 
املرتامي وتصنيفه، واكتشاف أهم خصائصه، ولفت النظر إىل املكتبة املغربية 

اد ها مبعجمات الرجال والطبقات، وتثبيت وحدة الثقافة العربية، على امتدئراثو
الوطن العريب واختالف أقاليمه، وعلى مدار التاريخ، مث النص على قيمة هذا 

  .اجلنس األديب يف إضاءة زوايا تارخيية وأدبية مهملة
  



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  - 
 .م١٩٨١- ه١٤٠١

َّ حتقيق عبد الوهاب عزام وعبد الستار فراج-  ّ ابن اجلراح- الورقة  -    دار املعارف - .َّ
 .م١٩٥٣ -  القاهرة- 

 - وت دار صادر بري- ّ حتقيق إحسان عباس -   ابن خلكان- وفيات األعيان  - 
  .م١٩٧٨ -  ه١٣٩٨



٤١٩  

  قـراءة في شـواهد سـيبويه الشـعرية

  أسيدة بشير شهبندر. د

ْقال سيبويه يف باب الفاعلني واملفعولني
  :)٢(، قال طفيل الغنوي)١(

ِجرى فوقها واستشعرت لون مذهب ْ ُ َ ْ َ  
 

ا  َوكمتا مدماة كأن متو ّ ً ُ  
 

الشاهد فيه على إعمال الفعل الثاين، وإضمار الفاعل يف األول على 
) جرى(، وهذا من باب التنازع، ألن هناك عاملني مها شرط التفسري

وحيتمل . وقد أعمل الشاعر الثاين) َلون مذهب(واملعمول واحد ) استشعرت(و
  :ْالشاهد احتمالني

ْرفع لون، وفيه وجهان، األول أن يكون استشعرت مبعىن شعرت، : أوهلما َْ َ
ْذهب، وهو لون ُجرى فوقها لون م: ّومدماة مبعىن دامية من الغزو، واملعىن

  .اعرتاضية) استشعرت(ْالدم، واستشعرت أمله، فال تنازع، ومجلة 
ًجرى فوقها لون مذهب واستشعرته رداء: والوجه الثاين أن يكون املعىن ْ ُ .

ٍورداء مفعول ثان، ألن املعىن ًاختذته رداء: ً ْ ) ْاستشعرت(ومجلة . ًفال تنازع أيضا. ّ
  .اعرتاضية

َّ لون، وفيه تنازع، وبه احتج البصريون يف واالحتمال الثاين هو نصب
  .َْاإلنصاف على أن إعمال العامل الثاين هو أوىل

                                                            
ّهذا باب الفاعلني واملفعولني اللذين كل واحد منهما يفعل : (الباب يف كتاب سيبويهعنوان ) 1(

 . ّوهو ما مسي فيما بعد بباب التنازع) بصاحبه مثل الذي يفعل به، وما كان حنو ذلك
، )١٨٣/ ١(وشرح أبيات سيبويه ) ٤٤الشاهد ) (٩١/ ١(البيت يف اإلنصاف  )2(

ْالشديد احلمرة، واستشعرت : ّواملدمى). ٧٧/ ١(، والكتاب )٧٨/ ١(وشرح املفصل 
ْلون مذهب ُ ا وحسنه لبست لونا : َ ا لصفاء لو ًجعلته شعارا هلا، أي ارتدته، كأ ْ ً

ًمذهبا  .ما يلي اجلسد من الثياب: والشعار. ُْ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٠  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

جرى، فاللون ال : ًمبعىن جرحية ممكنا، قوله. ّوالذي جيعل كون مدماة
ّومن عادة الشاعر االفتخار بأن خيله مدماة لكثرة . جيري، وإمنا جيري الدم

ه يذكر الغزو يف األبيات األخرى من وقرينة أخرى على ذلك أن. خوض املعارك
  :القصيدة، من ذلك

ِأسارير ملح يف مباءة جمرب ُْ ِ ٍ ُ  
 

ا  َكأن يبيس املاء فوق متو َ ّ  
 

ْزحاليف ولدان عفت بعد ملعب ََ ٍ ُ  
 

ا  َمن الغزو واقورت كأن متو ْ ّ  
 

  :)٣(وقال سيبويه، قال ضابئ بن احلارث الربمجي
ا لغريب ُفإين وقيار  ٌ ّ  

 

ُ أمسى باملدينة رحلهُفمن يك  ُ ِ  
 

ًالبيت من باب التنازع أيضا، استشهد به البصريون على االستغناء خبرب 
  .الثاين عن خرب األول

وهو على ) ّإن(ومل يعطفه على ) ّقيار(، أنه رفع )٤(جاء يف شرح األبيات
ا وقيار، فعطفه على املوضع: التأخري، كأنه قال ّفإين لغريب  ٌ

)٥(.  
ا(ًت حيتمل توجيها آخر، وهو أن مجلة وأرى أن البي حالية، وأنه ) وقيار 

م، وإين حال نزول : أراد ّإن من يـنزل رحله باملدينة يلق مواساة أهلها ومود َ َ ُْ
ا غريب ال ألقى من أهلها مواساة، ويريد من ذكر  أن راحلته ) ّقيار(ٌرحلي 

ِ غريب حال إلقاء رحله ال أي إنه. ًنازلة باملدينة، وال يريد أن قيارا غريب مثله َ ٌ
                                                            

، وشرح املفصل )٣٦٩/ ١(وشرح أبيات سيبويه ) ٤٦الشاهد ) (٩٤/ ١(اإلنصاف ) 3(
ًوقيارا: ّوقيار اسم مجلة، ويروى). ٧٥ /١(، والكتاب )١٨٦/ ٨( ّ. 

 ). ٢٠٥الشاهد ) (٣٦٩/ ١(ْشرح أبيات سيبويه للسريايف ) 4(
والعطف بالرفع على اسم . الرفع) ّإن(وموضعه قبل دخول ) ّإن(أي عطفه على اسم ) 5(

َّوعلى التوجيه الذي وجه به . ممكن بعد إمتام اخلرب، وخمتلف فيه قبل إمتام اخلرب) إن(
 . سريايف الشاهد ال تنازع يف الشاهدال



  
٤٢١  أسيدة بشري شهبندر.  د- قراءة يف شواهد سيبويه الشعرية

ّكسائر من ألقوا باملدينة الرحال ا(وعلى هذا فال تنازع، ألن مجلة . َ ) ٌوقيار 
  .َحالية، وخرب قيار حمذوف تقديره كائن أو نازل أو مربوط

ّوقال سيبويه، قال املرار
)٦(:  

ّوسوئل لو يبني لنا السؤاال ّ ُ  
 

ًفرد على الفؤاد هوى عميدا  ّ  
 

ِا اخلرد اخلداالا يقتدنن َ  
 

ا ونرى عصورا    ًوقد نغىن 
 

َّهذا الشاهد من باب التنازع أيضا، وقد تقدم فعالن مها  ) يقتاد(و) نرى(ً
ٌوتأخر معمول واحد هو  وقد أعمل الفعل األول يف هذا ). اخلرد اخلدال(ٌ

ُيقتدننا اخلرد اخلدال: ولو أعمل الثاين لقال. املعمول بدليل نصبه : والتقدير. ْ
ا عصورا ًونرى اخلرد اخلدال يقتدننا  ِ َ.  

َاخلرد (ونصب ) نرى(الشاهد فيه على إعمال : )٧(ويف شرح األبيات
  .وعلى هذا أعمل الفعل األول. به) اخلدال

ًوأرى وجها آخر حمتمال هو أن عصورا مفعول  ً َ، واخلرد اخلدال )نرى(ً َ
ا أتت مبعىن النكرة، والتقدير ا عصو: حال، أل ًرا يقتدننا فيها النسوة نرى 

ًخردا خداال ِ ً
وفاعل يقتدننا يعود على مذكور يف مكان آخر من القصيدة، . )٨(

ْأو يعود على غري مذكور، وعودة الضمري على غري مذكور ممكنة عند النحاة  ْ
                                                            

وشرح أبيات سيبويه ) ٤٠الشاهد ) (٨٨/ ١(ّالبيتان للمرار األسدي يف اإلنصاف ) 6(
 ).٧٨/ ١(، والكتاب )٣٧٦/ ١(

 ).٢٠٩الشاهد ) (٣٧٦/ ١(شرح أبيات سيبويه ) 7(
  : من شواهد سيبويه)8(

ـــــــ  ْذدهاَفأرســـــــلها العـــــــراك ومل ي
 

ـــدخال  ِومل يـــشفق علـــى نغـــص ال ِّ ِ َ ْ 
 

ا مبعىن  ّفإذا كان املصدر املعرف يستعمل استعمال النكرة ). ًمعرتكة(َالعراك حال أل
ًليكون حاال فالصفات أوىل من حنو اخلرد اخلدال، وكما حتتمل اخلرد تأويال آخر، فإن  َ ّ ً

 .لكنه إيثار للمعىن األقوى) أي إىل العراك(العراك حتتمل النصب على نزع اخلافض 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٢  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

لدى وجود قرينة، وورد مثل ذلك يف كتاب اإلنصاف يف مسائل التنازع، وهو 
ِحىت تـوارت باحنو  ْ َ َ َ َّ ِحلجابَ َ ِْ]  وعلى هذا . أي الشمس ]٣٢:صمن سورة

  .الوجه ال تنازع يف الشاهد
  :أما البيت الذي قبله

ّوسوئل لو يبني لنا السؤاال ُ  
 

ًفرد على الفؤاد هوى عميدا  ً ّ  
 

ّوسوئل سؤاال لو يبني لنا اجلواب، فال تنازع، : ْفإنه حيتمل وجهني، أوهلما ً
ّلو يبني لنا(ومجلة  ْوهو أفضل الوجهني ألن املسؤول بعد املساءلة اعرتاضية، ) ُ

ّال يبني السؤال وإمنا اجلواب ُ.  
  .والسؤال على هذا الوجه مصدر مبعىن النكرة، وهو مفعول مطلق

َوسوئل لو يبني لنا السؤال، على أن السؤال مفعول به، : ْوثاين الوجهني ّ ُ
ّيبني لنا : التعريف أفادت معىن االسم املوصول، أي) الـ(و لو : أي. ماسألناهُ

ّكان يبني لنا ما سألناه لكان سوئل   .وال تنازع. ُ
ْوالوجه الذي أورده السريايف يف شرح األبيات هو تقدير حذف املضاف، 

َأراد لو يبني لنا جواب السؤال، فحذف املضاف وأقام املضاف إليه : قال ّ ُ
  .ال تنازع. ًمقامه، وعلى هذا التوجيه أيضا

ّقناينوقال سيبويه، قال ال ّ)٩(:  

ُوال خمالط الليان جانبه َ ّ ِ  
 

َعمرك ما زيد بنام صاحبه  ٌ ُ  
 

ْيف شرح األبيات يقول السريايف
ٍيقول ما زيد برجل نام صاحبه، : )١٠(
يريد أن الذي يصاحبه يف السفر ال . فحذف املوصوف وأقام الصفة مقامه

  .ھ. ا. ّينام، ألنه هو قليل النوم متيقظ جلد، ال يكسره السفر
                                                            

ُواهللا ما ليلي بنام صاحبه: (والشطر األول فيه) ٦٤الشاهد ) (١١١/ ١(اف اإلنص) 9( وشرح ). َ
 ). ٦٢/ ٣(، وشرح املفصل )٣٦٦/ ٢(، واخلصائص )٤١٦/ ٢(أبيات سيبويه 

 ).٦٩٣الشاهد ) (٢٧٢/ ٢(شرح أبيات سيبويه ) 10(



  
٤٢٣  أسيدة بشري شهبندر.  د- قراءة يف شواهد سيبويه الشعرية

ًأرى أنه حيتمل إنزال الفعل منزلة اسم الفاعل اتساعا، أيو ٍما ليلي بنائم : ّ
  .ِوال خمالط الليان جانبه: صاحبه، ليكون ذلك نظري قوله يف الشطر الثاين

) َنعم(ّاستشهد البصريون بالبيت للرد على الكوفيني الذين يقولون إن 
ّ حرف اجلر عليهما دخول: وقالوا. َبئس فعالن بدليل دخول الباء عليهما(و

ّليس هلم فيه حجة، ألن احلكاية فيه مقدرة، وحرف اجلر يدخل مع تقدير  َّ ّ
  .احلكاية على ما ال شبهة يف فعليته
  :)١١(ومثله قول حسان بن ثابت

ْأخا قلة أو معدم املال مصرما ُْ ُِ َ ٍّ  
 

َألست بنعم اجلار يؤلف بيته  ُ ِ ُ ُ َ  
 

ُول فيه نعم اجلارٍألست جبار مق: ْوالتقدير عند البصريني َ ٍ.  
لتوهم ) نعم(وحيتمل هذا الشاهد كما أرى أن تكون الباء داخلة على 

ًامسا مل ترفع الفاعل الذي ) نعم(االمسية، وليست لالمسية حقيقة، فلو كانت 
فهي فعل ملا مجد أشبه االسم يف ذهن املتكلم، وأخذ عنده ). ُاجلار(ُهو هنا 

  .ًع به فاعالاعتبارين، فأدخل عليه الباء ورفّ
  :)١٢(وقال سيبويه، قال النابغة

ُربيع الناس والشهر احلرام ُ ّ ِ ّ ُ  
 

ْفإن يهلك أبو قابوس يهلك  َْ  
 

ُأجب الظهر ليس له سنام َ َّ  
 

ٍومنسك بعده بذناب عيش  ِ ِ َ ْ  
 

ّالشاهد نصب الظهر بأجب، وقد رد به الكوفيون  ّ  كما جاء يف اإلنصاف - ّ
ًفعل، ولو كانت امسا لنصبت النكرة فقط، فقالوا  قول البصريني إن أفعل التعجب - 
  . إن العرب نصبت املعرفة بأفعل، وهي اسم-  أي الكوفيون - 

                                                            
 ).٩٧(، وأسرار العربية ص )١٢٧/ ٧(وشرح املفصل ) ٥١الشاهد ) (٩٨/ ١(اإلنصاف ) 11(
، وشرح )٢٨/ ١(، وشرح أبيات سيبويه )٨٤الشاهد ) (١٢٩/ ١(اإلنصاف ) 12(

 ).١٩٦/ ١(، والكتاب )٨٥، ٨٣/ ٦(املفصل 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٤  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ّيريد أن عيشنا قد ذهب معظمه وخريه وما كنا فيه : )١٣(ويف شرح األبيات ْ
َّمن السعة واخلصب، فهو كبعري جب سنامه ّوجيوز أن ينشد أجب : وقال. ُ

ّالظهر بإضافة أجب إىل ال ظهر، وجيوز أن ينشد بنصب الظهر، ويكون التنوين ِ
  .ّقد سقط من أجب ألنه ال ينصرف، وإنشاد الكتاب على نصب الظهر

  :ومثله الشاهد
ّقال سيبويه، قال احلارث بن ظامل املري

)١٤(:  
ِّوال بفزارة الشعر الرقابا ِ ُّ َ  

 

ٍفما قومي بثعلبة بن بكر  َ  
 

ملعرفة، مع أن اجلمع يباعده عن استشهد به الكوفيون على إعمال أفعل با
ة الفعل ويبعده عن العمل   .وقد روي الشعرى رقابا، فال شاهد. )١٥(مشا

وحيمل البصريون مثل هذه الشواهد على التشبيه باملفعول به، أو على زيادة 
األلف والالم؛ فقد جاء يف اإلنصاف أن بعض البصريني أجاز كون األلف والالم 

ًوالرقاب مبعىن ظهرا ورقابا، فيكون متييزا نكرةزائدتني، وتكون الظهر  ً ً.  
وهذان الشاهدان يلزمان بالقول بأن التمييز ميكن أن يكون معرفة، وهو 
ّما ال يقره البصريون يف مباحث التمييز، لكن ما أقروه يف مكان يلزمهم مبا مل  ّ

  .ّيقروا به يف مكان آخر
  :)١٦(نسب سيبويه إىل عمرو بن معدي كرب

ْوإن ضنت ا ستفرقانّ  ِ ّ  
 

ْوكل قرينة قرنت بأخرى  ٍ ُّ  
 

                                                            
 ).١٢الشاهد ) (٢٨/ ١(شرح أبيات سيبويه ) 13(
، والكتاب )٢٥٨/ ١(وشرح أبيات سيبويه ) ٨٣الشاهد ) (١٢٨/ ١(اإلنصاف ) 14(

 ).٧٩/ ٦(، وشرح املفصل )٣٠١/ ١(
 .ُّفالشعر ج أشعر) 15(
وشرح أبيات ) ١٥٨الشاهد ) (٢٥٠/ ١(خمتلف يف نسبته، والبيت يف اإلنصاف ) 16(

 ).٨٩/ ٢(، وشرح املفصل )٣٣٤/ ٢(، والكتاب )٤٦/ ٢(سيبويه 



  
٤٢٥  أسيدة بشري شهبندر.  د- قراءة يف شواهد سيبويه الشعرية

ِلعمر أبيك إال الفرقدان
ُ  

 

ٍوكل أخ مفارقه أخوه  ُّ  
 

: مبعىن واو العطف، التقدير) إال(استشهد به الكوفيون على جميء 
وهي صفة لكل، ولذا ) غري(هنا مبعىن ) إال(ورأى سيبويه أن . )١٧(والفرقدان

ا على ما بعدها بطريق اليت ) إال(و. )١٨(ارتفع ما بعدها مبعىن غري يظهر إعرا
ورأى البصريون أنه . ًجعل الفرقدين وصفا لكل: )١٩(ويف شرح األبيات. ّالعارية
ما ال يتفرقان: أراد ّلكن الفرقدان فإ مبعىن ) إال(وحيتمل عندهم أن تكون . ْ

ٍكل أخ غري الفرقدين مفارقه أخوه: واملعىن. ولذا ارتفع ما بعدها) غري( ّ.  
ِلو كان فيهما آهلة إكما قال تعاىل ٌَ ِ َ ِ

ِ َ َ َ الله لفسدتاَّالَْ َ َ ََ ُ َّ ]أي  ]٢٢:االنبياء
ُلو كان فيهما آهلة غيـر اهللا، وهلذا رفع ما بعد  ، وال جيوز أن يكون الرفع )إال(ْ

  .على البدل ألنه يف اإلثبات غري جائز
قدير ًولعلنا نستطيع أن نضيف إىل ما قيل وجها آخر، وهو ت: أقول

ٍحمذوف، وجعل الكالم مستأنفا، أي كل أخ مفارقه أخوه، ال يبقى إال  ّ ً
ًالفرقدان، كذلك يف اآلية نقدر حمذوفا، واجلملة  :  اعرتاضية، أي– إال اهللا -ّ
لو كان فيهما : وترتيب الكالم. لو كان فيهما آهلة لفسدتا، ليس فيهما إال اهللا

  . لفسدتا- وليس فيهما إال اهللا -آهلة 
  :)٢٠(قال سيبويه يف االستثناء، قال أبو قيس بن رفاعة من األنصارو

ِمحامة يف غصون ذات أوقال َْ ِ ٍ ٌ  
 

ْمل مينع الشرب منها غيـر أن نطقت  َ ْ َ ُّ ِ  
 

                                                            
 ).٢٥٠/ ١( اإلنصاف )17(
 ).٣٣٤/ ٢( الكتاب )18(
 ).٤١١الشاهد ) (٤٦/ ٢(شرح أبيات سيبويه ) 19(
، وشرح )١٨٠/ ٢(وشرح أبيات سيبويه ) ١٧١ الشاهد) ٢٦٥/ ١( اإلنصاف )20(

 )..٣٢٩/ ٢(، والكتاب )١٣٥/ ٨(، )٨١/ ٣(املفصل 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٦  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ا مسعت صوت محامة فنفرت ٍيريد أن راحلته مل مينعها من الشرب إال أ ّ ْ .
  .)٢١(ْج وقل، وهو شجر املقل: واألوقال

َغيـر على الفتح إلضافتها إىل غري متمكن، والذي الشاهد فيه أنه بىن  ْ
  .)٢٢(والفعل) أن(أضيفت إليه 

َإنه حلق مثل ما أنكم تـنطقونيف اآلية ) َمثل(ومثل ذلك بناء  ُ ِْ َْ ْ ُ َّ ََّ َ ََ
ِ ٌّ َ ُ ِ 

اسم مبهم ) مثل(وتوجيه القراءة أن ). َمثل(يف قراءة من قرأ ] ٢٣:الذريات[
ّبه ذلك ببناء الظروف حني إضافتها إىل ُوش. )٢٣(ُأضيف إىل غري متمكن فبين

  .مجلة صدرها مبين
ًوأرى يف اآلية توجيها آخر حمتمال هو أن  ا حال، ) َمثل(ً منصوبة على أ

ًإنه حلق مماثال ما أنكم تنطقون: أي نكرة مبعىن ) ّحق(وصاحب احلال . ٌّ
ًإنه احلق مماثال: املعرفة، التقدير ّ. )∗(  

ًآخر حمتمال، هو أن نقدر فاعال، وننصب ًأما يف البيت فأرى توجيها  ًِّ
َغيـر( َمل مينع الشرب أحد من الناس، غيـر أن : أي. على االستثناء املنقطع) ْ ْ

ٌنطقت محامة يف الغصون ْ.  
ْأما بناء الظروف إذا أضيفت إىل غري متمكن فأرى أن ذلك لكون  ُ

ّالظروف تصبح حمددة يف تلك الرتاكيب   .ّ عرفُوالظرف احملدد يبىن ألنه. ّ

                                                            
 ).٥٠٦الشاهد ) (١٨٠/ ٢(شرح أبيات سيبويه ) 21(
 ).٥٠٦الشاهد ) (١٨٠/ ٢(شرح أبيات سيبويه ) 22(
 ).١٧١الشاهد ) (٢٦٥/ ١(اإلنصاف ) 23(

إما حال من النكرة، : صبه على هذا أوجه مث يف ن ((: هذا التوجيه أورده العكربي فقال [ (∗)
/ ].٢/٢٤٤ُينظر إمالء ما من به الرمحن . ))أو من الضمري فيها، أو على إضمار أعين 

لة   .ا



  
٤٢٧  أسيدة بشري شهبندر.  د- قراءة يف شواهد سيبويه الشعرية

َّبالبناء ألمس حمدد، ونعرب إذا مل يكن كذلك) ِأمس(فنقول  ٍ.  
َّلسحر حمدد، فنمنع من الصرف للتعريف، ونقول) َسحر(ونقول جئت  ٍ :

َّجئت سحرا لسحر غري حمدد ْ ٍ ً.  
  :)٢٤(ومن ذلك بيت سيبويه، قال النابغة

ُوقلت أملا تصح والشيب وازع ُ ُ ّ ُ  
 

َعلى حني عاتبت املشيب على ال ُ َ   ّصباْ
 

إىل مجلة صدرها مبين فجاز فيه اإلعراب على ) ْحني(ُأضيف الظرف 
اكتسب من إضافته : أقول. ُاألصل، وجاز البناء الكتسابه البناء مما أضيف إليه

ُعلى حني أعاتب لكان الفعل غري : ولو قال. ًإىل مبين معىن حمددا جعله مبنيا ْ
  .ُحمدد بزمن، فال يبىن

  :)٢٥(قول جريرقال سيبويه، وأما 
ِوقد عالك مشيب حني ال حني ْ َْ ٌ َ  

 

  ّما بال جهلك بعد احللم والدين 
 

ِفإمنا هي حني حني، و ِْ   .ْإذا ألغيت) ما(ْمبنزلة ) ال(ْ
زائدة يف هذا املوضع، ) ال(جعل سيبويه : )٢٦(قال السريايف يف شرح األبيات

ِواملعىن أنه عالك مشيب حني حني نزول املشيب ِ ِ ْ َْ   .ْنه مل يعجل يف غري وقتهيعين أ. ٌ
ّإن جميء املشيب قبل أوانه أوىل مبوضوع التشبيب، وليس سن : أقول

زائدة، وأن يكون التقدير ) ال(احللم بالزم للمشيب، وحيتمل البيت أال تكون 
  :أحد ثالثة أوجه

  .ًحني ال حيين شائبا: ْحني ال حيين، أي: أن يكون التقدير: أوهلا
ّحني ال من حني، حذف حرف اجلر مع : ديرأن يكون التق: وثانيها ٍ َ

                                                            
، وشرح )٥٣/ ٢(وشرح أبيات سيبويه ) ١٧٥الشاهد ) (٢٦٩/ ١(اإلنصاف ) 24(

 ).٣٣٠/ ٢(، والكتاب )١٣٧/ ٨(، )٥٩١/ ٤(، )١٦/ ٣(املفصل 
 ).٣٠٥/ ٢(، والكتاب )١٣٠/ ٢( سيبويه شرح أبيات).25(
 ).٤٧٠الشاهد ) (١٣٠/ ٢(شرح أبيات سيبويه ) 26(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٨  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

  :)٢٧(إعماله، وهذا جائز، حنو بيت الفرزدق
ْإيل وال دين أنا طالبه ُ ٍ َ َّ  

 

ًوما زرت سلمى أن تكون حبيبة  َ ُ  
 

  .ٍوال لدين: أي
ًعودة إىل األصل، ألن األصل ) ال(ّأن يكون جر االسم بـ : وثالث األوجه

ّيف األحرف أن جتر، وقد ورد اجلر ب ّبعض األحرف املتخصصة بغري اجلر، حنو ّ
  :)٢٨(بيت أيب زبيد الطائي

ِفأجبنا أن ليس حني بقاء َ ْ  
 

ٍطلبوا صلحنا والت أوان  َ  
 

ال هنا لذكرها، منها أن ) ٍأوان(ّويف جر  يف ) الت(أقوال، ال يتسع ا
َّمثل هذا عاملة اجلر، وهذا رأي الفراء ّ.  

  .مع فتح المها) ّلعل(ّهناك من جير بـ ، أن )٢٩(وجاء يف معاين القرآن لألخفش
  :)٣٠(قال كعب بن سعد الغنوي

ُلعل أيب املغوار منك قريب َ ِ ّ  
 

ًفقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة  ُ  
 

  .ويروى أبا املغوار فال شاهد
  :)٣١(ويف معاين القرآن لألخفش

                                                            
، والكتاب )١٠٢/ ٢(، وشرح أبيات سيبويه )٢٥٦الشاهد ) (٣٧٠/ ١(اإلنصاف ) 27(

)٢٩/ ٣.( 
، )٥٠٩(ّ، وسر صناعة اإلعراب )٢٦٢، ١٦٩(، ورصف املباين )٣٧٠/ ٢(اخلصائص ) 28(

 ).٤١٣الشاهد (، ومغين اللبيب )٤٩٢/ ٢(عاين القرآن لألخفش ، وم)٣٢/ ٩(وشرح املفصل 
 ).٣٠٥/ ١(معاين القرآن ) 29(
، ورصف املباين )٢٦٩/ ٢(، وشرح أبيات سيبويه )٤٠٧(سر صناعة اإلعراب ) 30(

 ).٣٥٠(، وشرح ابن عقيل )٣٧٥(
 ).٥١(، وشرح األبيات املشكلة للفارقي )٣٠٥/ ١(معاين القرآن ) 31(



  
٤٢٩  أسيدة بشري شهبندر.  د- قراءة يف شواهد سيبويه الشعرية

ِجهارا من زهري أو أسيد ٍ ً  
 

ِلعل اهللا ميكنين عليها  َّ  
 

ا الم اإلضافة، وأنه يريد) لعل(أن الم ّوخرجه بعضهم على  : مكسورة أل
ِلعل عبد اهللا ِ

أبو زيد واألخفش والفراء، وغريهم من ) لعل(وروى اجلر بـ . ّ
  .)٣٢(األئمة

  :)٣٣(َّقال سيبويه، قال ابن قيس الرقيات
ُيصبحن إال هلن مطلب ّ ّ َ  

 

  ِال بارك اهللا يف الغواين هل 
 

ِالشاهد أنه حرك الياء من الغواين والبيت من املنسرح، .  بالكسر للضرورةّ
ّوعروض املنسرح دائما مطوية    :ولو روي البيت) مستعلن(ً
  )مستفعلن(ألصبحت عروض البيت تامة ... ْال بارك اهللا يف الغواين فما

  .وهو رجوع إىل األصل ألن االستعمال جرى على غري األصل
صل يف اجلر ظهور ًرجوع إىل األصل أيضا، ألن األ) ِالغواين(ويف حتريك 

ًالكسر، وترك يف االستعمال استثقاال ْففي كل من احلالني رجوع إىل األصل، . ُ ٍّ
ّوسوغ هلم . لكنهم آثروا على ما يبدو الضرورة النحوية على الضرورة العروضية

  .ْذلك أن التصرف بالياء كثري يف الضرورة من حذف أو حتريك أو تسكني
  :)٣٤(وقال سيبويه، قال الفرزدق

ِكمن بواديه بعد احملل ممطور ِ  
 

َإين وإياك إذ بلغن أرحلنا  َ ْ َّ ّ  
 

ًامسا نكرة موصوفا مبمطور، وليست له صلة) من(الشاهد فيه أنه جعل  ً
)٣٥(.  

                                                            
 ).٥٨٣(ين اجلىن الدا) 32(
 ،)٣١٤/ ٣(، والكتاب )١٠١/ ١٠(، وشرح املفصل )٥٦٩/ ١(شرح أبيات سيبويه ) 33(

 ).٨١، ٦٧/ ٢(واملنصف ) ١١١/ ١(، واحملتسب )٢٧٠(ورصف املباين 
، ومغين اللبيب الشاهد )٢٦٩/ ١(، والكتاب )٣٠٤(شرح شواهد الكتاب الشاهد ) 34(

)٥٣٤.( 
 ).٣٠٤(شرح أبيات سيبويه الشاهد ) 35(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٣٠  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ا ال تكون نكرة إال يف موضع خيص : وجاء يف املغين ّوزعم الكسائي أ
  .، وخرج هذا البيت على الزيادة)٣٦(النكرات

وقد ) بواديه(أن تكون الصلة فيه فعل االستقرار يف وأرى أن البيت حيتمل 
  :ألحد أمرين) ٍممطور(ّناب الظرف عن الفعل، وعلى ذلك فإن جر 

وبدل النكرة من املعرفة جائز ) بواديه(ًاألول أن ممطورا بدل من اهلاء يف 
  .على اختالف

ًوالثاين أن ممطورا صفة لواديه ألن اهلاء ال تفيد تعريفا، واملعىن ٍن بواد كم: ً

  :)٣٧(وقد أتى املضاف إىل ضمري مبعىن النكرة يف حنو شاهد سيبويه. ممطور له
  ًالقى مباعدة منكم وحرمانا

 

ِيا رب غابطنا لو كان يطلبكم  َّ  
 

الشاهد فيه أن غابطنا مبعىن نكرة مفردة، وأن هذه :)٣٨(ويف شرح األبيات
ٍاإلضافة مل تعرفه، يريد يا رب غابط لنا ّ ّ.  

                                                            
  :من ذلك الشاهد) 36(

ْقد متىن يل موتا مل يطع ُ ً ّ 
 

ًرب من أنضجت غيظا قلبه  ُ ّ 
 

ا نكرة) من(ّجمرور رب ال يكون إال نكرة، وهنا أتت   .ّجمرورة برب فقيل إ
 ).٤٢٧/ ١(، والكتاب )٥٤٠/ ١(، وشرح أبيات سيبويه )٤٥٧/ ٢(سر الصناعة ) 37(
 ).٣٣٧الشاهد ) (٥٤٠/ ١(شرح أبيات سيبويه ) 38(



٤٣١  

  )أ�باء جممعية وثقافية(
  قرار انتخاب أعضاء مراسلين

 ع. ت/ ١/القرار رقم 
  وزير التعليم العالي

املؤرخ يف / ١٤٣/ًبناء على أحكام املرسوم التشريعي ذي الرقم 
٢٤/١١/١٩٦٦.  

املـــــــؤرخ يف / ٣٨/وعلـــــــى أحكـــــــام قـــــــانون جممـــــــع اللغـــــــة العربيـــــــة ذي الـــــــرقم 
  .منه/ ٢٣/ والسيما املادة ٦/٦/٢٠٠١

ى اقــــــرتاح جملــــــس جممــــــع اللغــــــة العربيــــــة جبلــــــسته الرابعــــــة املنعقــــــدة بتــــــاريخ وعلــــــ
٧/٢/٢٠٠٧.  

  :يقـرر مايلي

جممــع  يعتمــد الــسادة الــواردة أمســاؤهم أدنــاه أعــضاء مراســلني يف -١المــادة
  :اللغة العربية بدمشق

  : من سورية- 1ً
  .الدكتور عبد احلليم منصور -١
 .الدكتور برهان العابد -٢
 .الدكتور عماد صابوين -٣
 .الدكتور صادق فرعون -٤
 .الدكتور أمحد احلاج سعيد -٥



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

  

 ٤٣٢ 

  : من الجزائر- 2ً
  .الدكتور صاحل بلعيد -

  : من السعودية- 3ً
  .الدكتور عبد اهللا بن عبد الرحيم عسيالن -

  : من السودان- 4ً
مع(الدكتور علي أمحد بابكر  -   ).رئيس ا

  : من العراق- 5ً
مع(الدكتور داخل حسن جريو  -   ).رئيس ا
  .القامسيالدكتور علي  -
  .الدكتور صالح مهدي الفرطوسي -

  : من فلسطين- 6ً
مع(الدكتور أمحد حسن حامد  -   ).رئيس ا

  : من مصر- 7ً
  .الدكتور نبيل علي -

  : من الصين- 8ً
  .الدكتورة أمل قوه شوه هوه -

  
  

  ه١٢/٢/١٤٢٨
  وزير التعليم العالي        م١/٣/٢٠٠٧

            
  الدكتور غياث بركات        



٤٣٣  

  والمجالت المهداةالكتب
   اللغة العربيةجممع مكتبة إىل

  م٢٠٠٧يف الربع األول من عام 

  العربية الكتب -  أ
   اهللا الشريفخير. أ

ّ الدار - ١ ط- حممد بن شريفة . د/ حياته وآثاره: ابن مغاور الشاطبي −
 .م١٩٤٤مطبعة اجلديدة، : البيضاء

ّاحتاد الكتاب :  دمشق- جمموعة باحثني / ّاألستاذ الدكتور شاكر الفحام  −
 ).٣٠ّسلسلة أدباء مكرمون  (- م ٦٠٠٢العرب، 

:  هولندا- ١ ط- حممد سعيد الطرحيي / أسد اهللا غالب شاعر الهند −
 ).سلسلة دائرة املعارف اهلندية (–م ٢٠٠٥

 - م٢٠٠٦ - اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم االنتفاضة / إسرائيليات −
 ).٩١، ٨١، ٧١ج  (٥مج 

:  دمشق- ١ ط- َّأمحد بن حنبل، حققه، مرتضى الداغستاين/ نةأصول الس −
 .م٢٠٠٥املشرق للكتاب، 

املبدعون، :  يربود- خالد حميي الدين الربادعي . د/ األعمال الكاملة −
 .مج١٦ - م٢٠٠٥

شركة :  لندن- جمموعة/ لمحة خاطفة: م٢٠٠٧اإلمارات العربية المتحدة  −
 .م٢٠٠٧ترايدنت بريس ليمتد، 

مع العلمي، :  بغداد- أمحد مطلوب . د /بحوث مصطلحية −  .م٢٠٠٦ا



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

  

 ٤٣٤ 

جممع :  دمشق- سكينة الشهايب: ابن عساكر، حتقيق/ تاريخ مدينة دمشق −
 .٨٦م، مج ٢٠٠٧اللغة العربية، 

عبد اهللا حممد . د/ البن ظفر.. تناسل السرد ومستوياته في سلوان المطاع −
ليات اآلداب سلسلة حو(م، ٢٠٠٦جملس النشر العلمي، :  الكويت- الغزايل

 ).٢٧، حولية ٢٥٣والعلوم االجتماعية، رسالة 
: ّجمموعة باحثني، قدم له/ حلب المدينة الخالدة عاصمة الثقافة اإلسالمية −

 ).١٧ (- م٢٠٠٦هيئة املوسوعة العربية، :  دمشق- حممد عزيز شكري. د
ّأمحد بن عبد العزيز بن حممد . د/ الحياة العلمية في وسط الجزيرة  −

ّسلسلة إصدارات الدارة  (- ه١٤٢٥دارة امللك عبد العزيز، : الرياض - ّالبسام
 ).١٣، الرسائل اجلامعية١٤

 - خالد حميي الدين الربادعي. أنطوانيت زحالوي، د. د/ حياة في حوار −
 .م٢٠٠٥االحتاد العاملي للمؤلفني باللغة العربية، : ، دمشق١ط

:  وجدة- ١ ط- ء جلنة من العلما/ خالد محي الدين البرادعي والجامعات −
 .ج٣م، ٢٠٠٣ّجامعة حممد األول، 

. د/ الخطاب األخالقي في وصايا العصر اإلسالمي مضامين وأساليب −
سلسلة  (–م ٢٠٠٦جملس النشر العلمي، :  الكويت- فريال عبد اهللا هديب 

 ).٢٧، حولية ٢٥٥حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، رسالة 
 - ١ ط- شحادة اخلوري / يبدراسات في الترجمة والمصطلح والتعر −

 .٣ جـ - م ٢٠٠٧دار الطليعة اجلديدة، : دمشق
م، ٢٠٠٦مؤسسة البابطني، :  الكويت- جمموعة باحثني / دورة ابن زيدون −

 .جـ٤



  

الت املهداة   الكتب وا

  

٤٣٥ 

حممد أديب عبد الواحد . مجعه وشرحه وحققه د/ ديوان أبي النجم العجلي −
 .م٢٠٠٦جممع اللغة العربية، :  دمشق–مجران 

ُ مرتضى احلسيين الدمشقي، عين بهرضا/ ديوان المرتضى − رضا مهدي : ّ
 .م١٩٩٩مطبعة ابن زيدون، :  دمشق- ٢ ط- مرتضى 

حممد بن . إمساعيل جغمان، د/ رحلة الحج من صنعاء إلى مكة المكرمة −
سلسلة  ) ه١٤٢٦دارة امللك عبد العزيز، :  الرياض- عبد الرمحن الثنيان

 ).٩، كتاب الدارة ١٨٣إصدارات الدارة 
 - يعقوب يوسف الكندي. د/ قارب في المجتمع الكويتيزواج األ −

سلسلة حوليات اآلداب والعلوم  (–م ٢٠٠٦جملس النشر العلمي، : الكويت
 ).٢٧، حولية ٢٥٢االجتماعية، رسالة 

:  دمشق- جمموعة باحثني / الشاعر الدكتور خالد محيي الدين البرادعي −
 ).٢٢ن ّسلسلة أدباء مكرمو (- م ٢٠٠٥ّاحتاد الكتاب العرب، 

 –هاين مرتضى . حممد رضا مرتضى، د/ شجرة نسب السادة آل المرتضى −
 .مؤسسة الصاحلاين للطباعة: دمشق

دار سعد :  دمشق- ١ ط- أمحد فوزي اهليب .  د/شعر ابن جابر األندلسي −
 .م٢٠٠٧الدين، 

أكادميية :  هولندا- ١ ط- حممد سعيد الطرحيي / الشيعة في العصر المغولي −
 ).سلسلة دائرة املعارف اهلندية (– ٢٠٠٦الكوفة، 

حممد حسني احلسيين : َالروداين، تقدمي/ صلة الخلف بموصول السلف −
 . صورة خمطوط- املدرسة املفتوحة :  شيكاغو- اجلاليل 

: دمشق/ جمموعة من الباحثني/ عالقة المسرح بالتربية وتنمية الذائقة الفنية −



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

  

 ٤٣٦ 

لس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم اال  .م٢٠٠٥جتماعية، ا
:  قم- حممد علي رازي زاده / فقه القسامة وموقفها في حجج القضاء −

 .ه١٤٢٧مؤسسة بوستان كتاب، 
 - جمموعة / م٢٠٠٧الكتاب السنوي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  −

 .م٢٠٠٧شركة ترايدنت بريس ليمتد، : لندن
: حيدر آباد - ١ ط- حممد نعمان الدين الندوي . د/ كتاب العربية واألدب −

 .م٢٠٠٧دار حسان، 
 - دارة امللك عبد العزيز / الكشاف التحليلي لصحيفة صوت الحجاز −

 .م٢٠٠٦الدارة، : الرياض
:  دمشق- جمموعة باحثني / مؤتمر األدب العربي وأثره في تعزيز االنتماء −

لس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية،   .م٢٠٠٦ا
ّلنحو العربيالمخزومي ونظرية ا −  النجف - ١ ط- زهري غازي زاهد . د/ ّ

 .م٢٠٠٦دار البيضاء : األشرف
:  دمشق- أسيدة بشري شهبندر . د/ مسائل الحمل بين اإلعراب والصرف −

 .م٢٠٠٦شراع للدراسات والنشر والتوزيع، 
:  طهران- رامني خانبكي / معرفة مصادر اللغة العربية في اللغات األوربية −

 .م٢٠٠٦وم اإلنسانية، كلية اآلداب والعل
حممد حسني احلسيين اجلاليل / )١٠٤ – ١٠٣(المالحظات والتعقيبات  −

 .املدرسة املفتوحة:  شيكاغو–
أكادميية الكوفة، :  هولندا- ١ ط- حممد سعيد الطرحيي/ ملوك حيدر آباد −

 ).سلسلة دائرة املعارف اهلندية(–م ٢٠٠٥



  

الت املهداة   الكتب وا

  

٤٣٧ 

أكادميية الكوفة، : ندا هول- ١ ط–حممد سعيد الطرحيي / المملكة البهمنية −
 ).سلسلة دائرة املعارف اهلندية (–م ٢٠٠٦

أكادميية الكوفة، :  هولندا- ١ ط- حممد سعيد الطرحيي / المملكة النظامية −
 ).سلسلة دائرة املعارف اهلندية (–م ٢٠٠٦

رضا : الشهيد الثاين، حتقيق/ منية المريد في أدب المفيد والمستفيد −
 .ه١٤٢٧وستان كتاب، مؤسسة ب:  قم- ٦ ط–املختاري 

 - حسني عطوان . د/ ّالموسوعة التاريخية للعصرين األموي والعباسي −
 ).مج٢٠ (- م١٩٨٧دار اجليل، :  بريوت- ٢ط

عالء : خالد األزهري، ضبطه/ ّموصل الطالب إلى اإلعراب البن هشام −
َّأمين عبد الرزاق الشوا . د: ّالدين عطية، راجعه مكتبة ابن :  دمشق- ١ ط- َّ

 . م٢٠٠٦ار الغوثاين، عطية، د
 - عبد اهللا بن حممد السيف. د/ ..النشاط الزراعي في الجزيرة العربية −

، ١٨٣سلسلة إصدارات الدارة  (- ه ١٤٢٧دارة امللك عبد العزيز، : الرياض
 ).١٢كتاب الدارة 

:  الكويت- رعد حافظ سامل / هل يمكن إقامة ديمقراطية في العراق −
لسلة حوليات اآلداب والعلوم س (–م ٢٠٠٦جملس النشر العلمي، 

 ).٢٧، حولية٢٥٤االجتماعية، رسالة 
:  هولندا- ١ط - حممد سعيد الطرحيي  / ..الهيام بين العراق والشام −

 ).سلسلة دائرة املعارف اهلندية (- م ٢٠٠٦أكادميية الكوفة، 
ّوللغة العربية تاريخها − َّأمين عبد الرزاق الشوا . د/ ّ دار الغوثاين، :  دمشق- َّ

 ).٣سلسلة مكتبة األسرة  (- م ٢٠٠٧



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

  

 ٤٣٨ 

   المجالت العربية- ب

  ماجد الفندي.أ
 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة

، ١٠١٨، ١٠١٧، ١٠١٦، ١٠١٥  األسبوع األديب- 
١٠٢٢، ١٠٢١، ١٠٢٠، ١٠١٩ ،
١٠٢٦، ١٠٢٥، ١٠٢٤، ١٠٢٣ ،

١٠٢٧  

  سورية  م٢٠٠٦

  سورية  م٢٠٠٦  ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥١) ٤٤(السنة   البطريركية- 
  سورية  م٢٠٠٦  ١٠٣، ١٠٢) ٢٦(السنة   الرتاث العريب- 
  سورية  م٢٠٠٦  )١٠٤(  عامل الذرة- 
للمجلد ) ٣، ٢(علوم صحية العددان   جملة جامعة تشرين- 

)٢٧(  
  سورية  م٢٠٠٥

  ٢٢مج/ ١العدد/ علوم تربوية  جملة جامعة دمشق- 
  ٢٢مج/ ١العدد/ علوم اقتصادية

  ٢٢مج/ ١العدد/ وم زراعيةعل
  ٢٢مج/ ١العدد/ علوم صحية

  م٢٠٠٦
  م٢٠٠٦
  م٢٠٠٦
  م٢٠٠٦

  سورية
  سورية
  سورية
  سورية

  سورية  م٢٠٠٦  )٣، ٢(العدد   النشرة االقتصادية- 
  أملانيا  م٢٠٠٦  )٨٤، ٨٣(العددان ) ٤٤(السنة   فكر وفن- 
  تركيا  م٢٠٠٦  )٦٩(  النشرة األخبارية- 
، ٢٩٠، ٢٨٩(األعداد ) ٢٥(السنة   األمن واحلياة- 

٢٩٥، ٢٩٤، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٩١(  
  السعودية  م٢٠٠٧

لة العربية-  ، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٥٥، ٣٥٤(  ا
٣٦١، ٣٦٠، ٣٥٩(  

  السعودية  م٢٠٠٧



  

الت املهداة   الكتب وا

  

٤٣٩ 

 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة

مع العلمي العراقي-    )٣(اجلزء ) ٥٢(مج   جملة ا
  )١(اجلزء ) ٥٣(مج 

  العراق  م٢٠٠٥

  الكويت  م٢٠٠٦  ٤٣٦، ٤٣٥، ٤٣٤، ٤٣٣، ٤٣٢   البيان- 
  مصر  م٢٠٠٦  ٤١، ٤٠  كلية دار العلوم جملة- 
  اهلند  م٢٠٠٦  )١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧(األعداد    صوت األمة- 

 



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

  

 ٤٤٠ 

   الكتب والمجالت األجنبية- ج

  ربى معدني  . أ

1- Books: 

- Development at Risk/ Ann Zammit. 
- Bursaries for Artists/ Unesco. 
- Vers libres/ José Marti. 
- Catalogue of Arabic Monuscripts/ Rudolf mach. 
- Dictionnaire Archéologique de la Mauritamie / Robert vernet. 
- Traduction de Saint – Coran/ Mohamad El - Moktar ould Bah. 
- Islamic Art in the Ashmolean/ j.W.Allan. 
- Sur la voie De l`islam/ Mohamed El- Moktar ould Bah. 
- L`éducation pour une culture de la paix/ Betty A. Reardon. 
- Webesters Dictionary. 
- Wartime japonese Anthropology in Asia and The Pacific/ 

Akitoshi Shimizu – Jan van Bremen.  

2 – Periodicals:  

- The Muslim World, Vol. 96 – No. 2 (2006). 
- Resistance, No. 9-10 (2006). 
- Korea Focus, Vol. 14-No.3 (2006). 
- Journal of Asian and African Studies, No. 71 (2006). 
- East Asian Review, Vol. 18- No.3 (2006). 
- Haj, Vol. 61 – No.8 (2006).  

 



  ١٩٩٠مطبوعات المجمع في عام 
، حتقيــق عــز )فــصلة(قــصيدة يف مــشكل اللغــة وشــرحها أليب بكــر حممــد بــن القاســم األنبــاري  -

  الدين البدوي النجار
جة البيطار -   فهارس شرح املفصل البن يعيش، صنعة عاصم 

  ١٩٩١مطبوعات المجمع في عام 
   حتقيق سكينة الشهايب٤١مدينة دمشق البن عساكر، مج تاريخ  -
  حتقيق نشاط غزاوي) القسم الثاين(تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، السرية النبوية  -
ًسـبعون عامـا مـن اجلهـاد املتواصـل يف خدمـة اإلسـالم والعروبـة للـدكتور عـدنان : عبد اهللا كنـون -

  )فصلة(اخلطيب 
ة، أليب منصور احلسن بن نوح القمـري حتقيـق وفـاء تقـي كتاب التنوير يف االصطالحات الطبي -

  الدين

  ١٩٩٢مطبوعات المجمع في عام 
  ، حتقيق سكينة الشهايب٤٢تاريخ مدينة دمشق البن عساكر مج  -
  ألوان من التصحيف والتحريف يف كتب الرتاث، تأليف الدكتور صاحل األشرت -
  حتقيق الدكتور حممد أمحد الدايل) وهي مامل ينشر يف املطبوعة(بقية اخلاطريات البن جين  -
مع األستاذ أمحد راتب النفاخ  -   م١٩٩٢ ـ ١٩٢٧حفل تأبني فقيد ا

  ١٩٩٣مطبوعات المجمع في عام 
  ، حتقيق سكينة الشهايب٤٣تاريخ مدينة دمشق البن عساكر مج  -
  م١٩٩٢ ـ ١٩١٣حفل تأبني األستاذ املهندس وجيه السمان  -

  ١٩٩٤مطبوعات المجمع في عام 
معية حماض - مع يف الدورة ا   ) ١٩٩٣ ـ ١٩٩٢(رات ا

  ١٩٩٥مطبوعات المجمع في عام 
  )أربعة أجزاء(حممد أمحد الدايل . كشف املشكالت وإيضاح املعضالت للباقويل، حتقيق د -
  النجوم الزواهر يف معرفة األواخر البن اللبودي، حتقيق مأمون الصاغرجي وحممد أديب اجلادر -



لد تاريخ مدينة دمشق الب -    حتقيق األستاذة سكينة الشهايب٤٤ن عساكر ا
  ١٩٩٦مطبوعات المجمع في عام 

لد  -    حتقيق األستاذة سكينة الشهايب٤٥تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ا
  ١٩٩٧ مطبوعات المجمع في عام 

  ، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب٤٧تاريخ مدينة دمشق البن عساكر مج  -
. مـــريعلم، د.مرايـــايت، د. ، دراســـة وحتقيـــق د٢عمـــى عنـــد العـــرب جعلـــم التعميـــة واســـتخراج امل -

  الطيان
معية  - مع يف الدورة ا   م١٩٩٥ ـ ١٩٩٤حماضرات ا
  ، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب٣٦ ـ ٣٥تاريخ مدينة دمشق البن عساكر مج  -

  ١٩٩٨ مطبوعات المجمع في عام 
معية  - مع يف الدورة ا  ١٩٩٦ – ١٩٩٥حماضرات ا
جــــة العابــــدين برتمجـــة حــــافظ العــــصر جـــالل الــــدين الــــسيوطي، تـــأليف عبــــد القــــادر كتـــ - اب 

   حتقيق الدكتور عبد اإلله نبهانالشاذيل،

  ١٩٩٩ مطبوعات المجمع في عام 
  ، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب٤٨تاريخ مدينة دمشق البن عساكر مج  -
  ينة الشهايب، حتقيق األستاذة سك٤٩تاريخ مدينة دمشق البن عساكر مج  -

  ٢٠٠٠مطبوعات المجمع في عام 
  ، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب٥١تاريخ مدينة دمشق البن عساكر مج  -
حـسني حممـد  رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي إىل األب أنستاس ماري الكرملي، حتقيـق -

 عجيل

  ٢٠٠١ مطبوعات المجمع في عام
  .٥٢ذة سكينة الشهايب اجلزء تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستا -
  تأليف الدكتور إحسان النص))كتب األنساب العربية((كتاب  -



  ٢٠٠٢ مطبوعات المجمع في عام
  .٥٩تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء  -
  .٦٠تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء  -
، تــأليف أيب بكــر حممــد بــن احلــسن الزبيــدي، )أبنيــة كتــاب ســيبويه( واحلــروف فعــالواألاألمســاء  -

 حتقيق الدكتور أمحد راتب محوش
)    اجلــــزء الــــسابـع(، )٧٥-٦١(فهــــرس جملــــة جممــــع اللغــــة العربيــــة للمجلــــدات اخلمــــس عــــشرة  -

  صنعة مأمون الصاغرجي) م٢٠٠٠ - ١٩٨٦(

  ٢٠٠٣ مطبوعات المجمع في عام
  .٦١البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء  دمشقتاريخ مدينة  -
  .صالح مهدي الفرطوسي. د: استدراك الغلط الواقع يف كتاب العني، أليب بكر الزبيدي، تح -

  ٢٠٠٤ مطبوعات المجمع في عام
  .٦٢تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء  -
  .٦٣حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء تاريخ مدينة دمشق البن عساكر،  -

  ٢٠٠٥ مطبوعات المجمع في عام
  .٦٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء -
  .٦٥ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء -
  قواعد اإلمالء -
  ٦٦ اذة سكينة الشهايب اجلزءتاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األست -
  .َّكتاب األنواء، أليب إسحاق الزجاج، الدكتور عزة حسن -

  ٢٠٠٦ مطبوعات المجمع في عام
  .٦٧ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء -
  .معجم أمساء األفعال، الدكتور أمين عبد الرزاق الشوا -
  .لقي، الدكتور حممد حسان الطيانالدر النثري والعذب النمري، للما -
  .ديوان أبو النجم العجلي، مجعه وشرحه وحققه الدكتور حممد أديب عبد الواحد مجران -



  ٤٤٤

  
 الثانيفهرس الجزء 

  الثمانين الثاني ومن المجلد  

  البحـوث والدراسـات
 ٢١٩ مازن املبارك. د )القسم الثاين(من تاريخ التعريب 

 ٢٤٩ هالل ناجي. د )حتقيق(كتاب األحجار للصاحب بن عباد 
 ٢٧٧ عباس هاين اجلراخ. د ُِّما ألف يف مناهج التحقيق

 ٣٠١ مقبل التام األمحدي. أ ّالت والزبر املتوارثة من اجلاهلية يف اليمنالسج
  ٣٢٧   وفاء تقي الدين. د  )٣٠ق( معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري 

  املقـاالت واآلراء
 ٣٦١ عبد الكرمي األشرت. د) دراسات يف كتب الرتاجم والسري: (دراسة نقدية لكتاب
  ٣٦٧  رضوان الداية. د  )حلمائمَنور الكمائم وسجع ا: (مراجعة يف كتاب

  ٤١٩  أسيدة بشري شهبندر. د  قراءة يف شواهد سيبويه الشعرية

  أ�بـاء جممعية وثقافية
  ٤٣١    قرار انتخاب أعضاء مراسلني

الت املهداة يف الربع األول من عام    ٤٣٣    ٢٠٠٧الكتب وا
مع   ٤٤١    من مطبوعات ا

  ٤٤٤    فهرس اجلزء
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