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  كتاب املثلثات من كتاب حدائق اآلداب لألري
  حتقيق ودراسة

  

  )*( عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن.د

  

   والكتاباملؤلِّفدراسة حول : القسم األول

  :املؤلِّف
 وهو ،د يف بعض املصادرال نعرف عن مؤلِّف هذا الكتاب سوى امسه الذي تردَّ

 وقفت املصادر مد، وعند هذا احلدعبيد اهللا بن حممد بن علي بن شامهردان أبو حم
اليت أشارت إليه ومل تذكر شيئًا عن أخباره وأحواله، بل إن ياقوتا احلموي بعد أن 

» وال أعرف من حاله شيئًا«: ذكر امسه صرَّح بعدم معرفة شيء عنه حني قال
ه اإال أنين وجدت له كتابا يف اللغة يف جملد مسَّ«: وأشار إىل كتاب احلدائق بقوله

، واخلوانساري يف )٢(، ونقل عنه ذلك السيوطي يف بغية الوعاة)١()حدائق اآلداب
 ونسبته ، والبد من اإلشارة إىل أن املؤلِّف نفسه قد صرَّح بكنيته)٣(روضات اجلنات
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ومثل ، )٤(.....)قال أبو حممد األري (إذ جاء فيها » احلدائق«يف مقدمة كتابه 
أما .  على ما جاء يف املقدمةاملؤلِّفقتصر من اسم هذا ورد يف صفحة العنوان إذ ا

عند من أشار إليه االكنية فقد أشار إليها من ترجم له، وأما النسبة فلم أجد هلا أثر 
ح الدكتور فؤاد سزكني أن صاحب هذه أو أورد امسه من كتب التراجم، ويرج

، )٥(»احلدائق«الكنية والنسبة إمنا هو عبيد اهللا بن حممد بن شامهردان صاحب 
ث السمعاين عن هذه النسبة وهي األري وأعادها إىل موضعني أحدمها أر وحتدَّ

وهي بلدة بالقرب من زجنان، والثاين نسبة إىل قرية من قرى أصبهان امسها أر، 
ثني والصوفية وذكر مجاعة ممن حيملون هذه النسبة من الفقهاء املالكية واحملد

 احلموي هذين املوضعني مبا هو د ياقوت، وحدَّ)٦(احبناواألدباء، وليس منهم ص
 كان ذا عناية باللغة واألدب كما املؤلِّفويبدو أن ، )٧(قريب مما لدى السمعاين

، ومن بعض صالته بأهل العلم واألدب، ومنهم أبو »احلدائق«يظهر من كتابه 
أن حممد عبد اهللا بن شعيب الذي ال نعرف من هو على وجه التحديد سوى 

 ووصفه بالتوسع يف اآلداب والتقدم يف ،»احلدائق«األري أشاد به يف مقدمة كتابه 
اب، وممن مجع التوسع يف األدب والتقدم يف فهو بعض رؤساء الكت«العلم والصناعة 

ا مبلغاالصناعة، واالشتهار بالرباعة، وبلغ يف الفلسفة وفنووحلّ منها ا عالي ،حمال 
ري ابن شعيب أنه هو وفوق، )٨(»اساميصاحب الفضل يف توجيهه  ذلك أظهر األ

، وأشاد مبا له من توجيهات سديدة »احلدائق«إلقدام على تأليف كتابه وحفزه إىل ا
                                                           

   . ٩احلدائق ) ٤(
   . ٣١يب الد الثامن اجلزء األول، صتاريخ التراث العر) ٥(
  ) . ١٠٤ ،١/١٠٣(انظر األنساب ) ٦(
  ) . ٨٣ ،١/٨٢(انظر معجم البلدان ) ٧(
   . ١٠، ٩احلدائق، ) ٨(
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األري رمبا كانت يف حدود ، ويقدر البغدادي أن وفاة )٩(أوضحت له معامل الطريق
واب هو اريخ ويرى أن الص، ويستبعد الدكتور حممد السديس هذا الت)١٠()٦٠٠(سنة 
ىل أن املؤلِّف ذكر أبا حممد عبد اهللا بن شعيب وأنه هو واستند يف ذلك إ) ٦٨٨(سنة 

ومن هنا أيضا جاء ) ٧٠٩(الذي اقترح عليه صنع كتابه احلدائق، وابن شعيب تويف سنة 
   .)١١(٥٨٨الذي ذكر أنه سنة ، قبوبوتصحيحه لتاريخ نسخ خمطوطة مكتبة ط

  : تعريف املثلث

بنا النظر يف معاجم اللغة العربية حبثًا عن لفظة املثلث، جند أا تدور حول إذا قلَّ
: املثلث«: الداللة على ثالثة أشياء، فهذا األزهري يف ذيب اللغة ينقل عن الليث قوله

تل على وأشار إىل املثلوث من احلبال وهو ما فُ» ما كان من األشياء على ثالثة أثناء
: الثلوث من النوق(حاح وعنده أيضا مثل هذا ورد عن اجلوهري يف الصَّ قوى، وثالث

مزادة تكون من ثالثة جلود، : ، واملثلوثة)اليت جتمع بني ثالثة آنية متلؤها إذا حلبت

   . )١٢(أي ذو أركان ثالثة: وشيء مثلث

على أن هذا املظهر اللغوي للفظة املثلث ال يبعد كثريا عن املدلول 
 الذين عنوا جبمع املثلث من األلفاظ ،فظة نفسها عند اللغوينياالصطالحي لل

 فهو يذهب ،املستنري املعروف بقطرب  وعلى رأسهم حممد بن،وأفردوها بالتأليف
صرف على ثالثة أوجه فتح وكسر اسم يرى يف الكتاب واحدا وي«إىل أن املثلث 

اج إىل تفصيل وهو ويالحظ أن هذا التعريف فيه شيء من اإلمجال الذي حيت» وضم
                                                           

   . ١٠ ،٩ملصدر السابق، انظر ا) ٩(
  ) . ٥/٦٥٠(هدية العارفني ) ١٠(
  ) .  ج،ب(مقدمة حتقيق حدائق اآلداب صفحة ) ١١(
  ) . ١/٢٧٦(الصحاح ) ١٢(
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ما اتفقت أوزانه وتعادلت « إذ يرى أن املثلث البطَلْيوسيما جنده عند ابن السيد 
أقسامه ومل خيتلف إال حبركة فائه فقط أو حبركة عينه فقط أو كانت فيه ضمتان 

م والسسِسم واتقابالن فتحتني وكسرتني، كالسَّمممسملسجار واجلجِري ، واجلَرر

  . )١٣(»ور واهلَمهام واهلمهِيم واهلُمهومرجواجلُ

ل فيما جاء منها متفقًا من حيث وهكذا يتبني أن املثلث من األلفاظ إمنا يتمثَّ
 مع تقلبها من حيث احلركات على ثالثة أوجه فتحا ،الوزن وعدد احلروف وترتيبها

نها فقط، أو وضما وكسرا، وهذا االختالف يكون حبركة فاء اللفظة فقط، أو عي
ضمتان تقابالن فتحتني أو كسرتني كما أشار البطليوسي يف مقدمة  يكون فيما فيه

املثلث املتفق : أن املثلث يف اللغة على نوعني مهاوهو يوحي فيها . »املثلث«كتابه 
حيث الوزن واحلروف واختلفت من حيث  وهو ما اتفقت فيه اللفظة من: املعاين

 وال يؤثِّر هذا االختالف يف املعىن ،لفتح والضم والكسراحلركات على ثالثة أوجه ا
 أما النوع .)١٤(مبعىن االستئثار بالشيء: املراد، ومن هذا القبيل اَألثْرة واِإلثْرة واُألثْرة

فهو املثلث املختلف املعاين وفيه ختتلف معاين اللفظة باختالف احلركات الثالث : الثاين

  .)١٥(الكثري وبالكسر احلقد، وبالضم الرجل القليل التجربة الغمر بالفتح، املاء: من مثل

  املثلثات عند األري

وذلك يف الكتاب احلادي والعشرين » احلدائق«تناول األري املثلثات ضمن كتابه 
 حيث ضم بني دفتيه ثالثني كتابا حول موضوعات متعددة ومتنوعة هلا أمهيتها ،منه

» اخليل«وكتاب » خلق اإلنسان« مثل كتاب  من،وقيمتها يف جمال اللغة واألدب
                                                           

  ) . ١/٢٩٨(املثلث البن السيد البطليوسي ) ١٣(
  ) . ١/٣٠٤(انظر املصدر السابق ) ١٤(
  ) . ٢/٣١٥(انظر املصدر السابق ) ١٥(
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الصفات « ، وكتاب»احلشرات«، وكتاب »الوحوش«وكتاب » اإلبل«وكتاب 
، »النبات«، وكتاب »األزمنة«، وكتاب »ما يف السماء واهلواء«، وكتاب »واألمساء

إصالح «، وكتاب »املثلثات«، وكتاب »األمثال«، وكتاب »السالح«وكتاب 
األلفاظ الدائرة يف السنن «وكتاب ، »اهلجاء«، وكتاب »عراباإل«، وكتاب »املنطق

كتابه هذا على املصادر األوىل يف اللغة عند   ويبدو أن األري اعتمد يف.»واألحكام
العالء، ويونس بن  عمرو بن  إىل جانب اإلفادة مما اختاره أبو،أيب عبيدة واألصمعي

د اصطفى من ذلك كله الزبدة  وق. زيد الكاليب، وأبو زيد األنصاريحبيب، وأبو
وانتقيت اللباب «كما أشار يف املقدمة حني قال » احلدائق«واخلالصة وأودعها كتابه 

ا وجدنا كتب العلماء يف اللغة  ألنَّ،والصريح والكالم الفصيح فأودعته هذا الكتاب
واألصمعي ومن حذا حذومها من   أبو عبيدة أحدمها ما ذهب إليه،مصنفة على قسمني

 ومتييزهم كتاب ، كإفرادهم خلق اإلنسان من خلق اخليل،اد كل نوع بكتاب خاصإفر
 والقسم ؛»الصفات«كتاب من » السالح«، وكتاب »الوحش«من كتاب » الطري«

الثاين ما اختاره أبو عمرو بن العالء ويونس بن حبيب وأبو زيد الكاليب وأبو زيد 
 مبوَّب وال طًا من كل فن غرياألنصاري يف أكثر الكتب من مجع كالم العرب خل

 وقد عرف أبو حممد عبد اهللا بن شعيب انتشار اللغة وتشتتها يف أعماق هذه .مصنَّف
الكتب، وتقطعها بني هذين القسمني فرأى أن أمجع ما يحتاج إىل استعماله من األلفاظ 

بع وقد طُ، )١٦(الفصيحة واألمساء اجلزلة الصحيحة، والتقاط ذلك من مجيع هذه الكتب
بتحقيق الدكتور حممد بن سليمان السديس األستاذ جبامعة » حدائق اآلداب«كتاب 

   .م١٩٩٥ - ه ١٤١٦امللك سعود بالرياض وصدر عام 

ومن هنا ندرك أن أبا حممد عبد اهللا بن شعيب كان له دور كبري يف حث املؤلِّف 
ثر يف بطون الكتب مما على إجناز هذا الكتاب، ويف توجيهه إىل االصطفاء واالختيار مما تنا

                                                           
  . ١٠، ٩احلدائق، ) ١٦(
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 وهكذا جاء كتاب احلدائق شامالً وجامعا .والطالب يف اللغة والنحو والشعر يهم املتأدبني
من اللغة واألدب، ودرج مؤلِّفه على أن جيعل كل صنف أو  لصنوف وموضوعات متنوعة

موضوع يف كتاب مستقل، أو حديقة منفردة زاخرة بشهي الثمر، وال غرو أن يكون له 
وبستان يرب على البساتني جيمع الكتب، كتاب «من امسه نصيب فهو كما وصفه املؤلِّف 

 على حدائق الرياحني، ألن كل كتاب منه حديقة منفردة بأنواع من الشجر، وفنون حيتوي
  . )١٧()من الزهر ترتاح له نفوس األدباء، وقلوب األلباء كما ترتاح للرياض املونقة األنوار

لثات فيبدو أن األري اعتمد فيه على مثلثات قطرب، فاأللفاظ أما كتاب املث
 سوى بعض اإلضافات واإليضاحات اليت يعقب ا ،تكاد تكون متفقة يف الكتابني

املؤلِّف أحيانا، وقد اقتصر فيه على املثلث املختلف املعاين كما هو الشأن عند قطرب، 
شهد يف إيضاح بعض املعاين بآيات ، وقليالً ما يست)١٨(وساق من ذلك مثان عشرة لفظة

من القرآن الكرمي أو بشيء من أشعار العرب، ويالحظ أن املؤلِّف قد تابع قطرب فيما 
 السالمي من ، يف حني أنَّوقع فيه من أخطاء حيث ذكر السالمي مع السَّالم والسالم

وهو بصدد » ثلثامل«املقصور، ونبَّه على ذلك ابن السيد البطليوسي يف مقدمة كتابه 
  . )١٩(اإلشارة إىل بعض املآخذ حول مثلث قطرب

  خمطوطة كتاب احلدائق
قبو  الكتاب حدائق اآلداب هي نسخة طبو من هذاالنسخة اليت بني يديَّ

تبت خبط نسخي واضح مضبوط سراي أمحد الثالث بتركيا، وهي نسخة جيدة كُ
ابالشكل، ويف الصفحة الواحدة مخسة عشر سطرتبت العناوين خبط وكُ، ا تقريب

                                                           
   . ١١دائق، احل) ١٧(
  . مادة وسيأيت ذكرها ) ٢٩(يف نسخة دار الكتب املصرية زيادة وصلت إىل ) ١٨(
  ) . ١/٢٩٨(انظر املثلث للبطليوسي ) ١٩(
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، فهي على هذا )٢٠( ه٥٨٨، وكُتبت سنة  ورقة٢٥٠ وعدد أوراقها ،عريض متقن
األساس تعد نسخة قيمة حيث كُتبت يف حياة املؤلِّف إذا كانت وفاته يف حدود سنة 

يف ورقتني » املثلثات«، وجاء كتاب »هداية العارفني« كما أشار البغدادي يف ، ه٦٠٠
 وأشار فؤاد سزكني إىل نسخة أخرى يف مكتبة بلدية اإلسكندرية، .ةمن هذه املخطوط

 وقد اعتمد الدكتور حممد السديس على . نسخة أخرى يف دار الكتب املصريةوهناك
 يف هأن عملبهذه النسخ يف حتقيق كتاب احلدائق ووصف هذه النسخ يف مقدمة التحقيق 

 من حيث التعليق على األلفاظ حتقيق كتاب املثلثات ضمن كتاب احلدائق جاء قاصرا
ثلة، أو اليت حتتاج إىل مزيد من بيان معانيها وتوثيق هذه األلفاظ من املصادر اللغوية املما

 ، وقد قمت بتكملة هذا القصور يف حتقيقي لكتاب املثلثات.من معاجم اللغة املشهورة
 النص إىل جانب أين قمت بإعداد دراسة عن املؤلِّف وعن كتابه، وتوخيت تقومي

   .وحتريره من التصحيف والتحريف

  القسم الثاين

  النص احملقق لكتاب املثلثات
واملثلثات ما كان على هجاء واحد، وثالث حركات، وما كان من األلفاظ على 
ثالثة أوجه من احلركة لكل وجه معىن خمالف لغريه، نذكر منها الفتح مث الكسر، مث 

  : لتوفيق فمن ذلك، وباهللا ا)٢١(الضم، لئال يغلط القارئ
                                                           

 وسبقت اإلشارة إىل أن الدكتور ،هذا التاريخ هو الذي يظهر من املدون على املخطوطة) ٢٠(
  . ه  ٦٨٨ق كتاب احلدائق يرى أن الصواب هو حممد السديس حمقِّ

الذي يتحدث عنه األري هنا وساق هذه األلفاظ له إمنا هو من قبيل املثلث املختلف ) ٢١(
املعاين، ذلك ألن األلفاظ املثلثة يف اللغة على نوعني منهما هذا النوع الذي بني أيدينا، أما 
 النوع اآلخر فهو ما يسمى املثلث املتفق املعاين، وهذا النوع ال حيتمل سوى معىن واحد

على اختالف ضبطه بالشكل فتحا ورفعا وجرا، وقد ألَّف يف هذا النوع الفريوزآبادي 
ومجع بني النوعني ابن السيد البطليوسي يف كتابه ) الدرر املبثثة يف الغرر املثلثة(كتابه 

   ).١/٢٩٨(وانظر فيه تعريف املثلث عند ابن السيد ) املثلث(
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١ - المالَم:السبالكسرة احلجارة:  وهو السَّالمة، والسالم بعينه والس . 
ظهور بالضم واأللف بعد امليم واحدة السالميات وهي عظام : )٢٢(ىوالسالَم

 . اليدين والقدمني

٢ - رممعجمة العني املاء الكثري:الغ  .رماحلقد، والغ رميل الرجل القل: والغ
 . )٢٣(التجربة البعيد عن احليلة

٣ - ٢٤( الذي يتكلم به اإلنسان:الكَالَم( .  
الَماجلراحات واحدها كَلْم:والك  .  
األرض الصلبة :والكُالَم  . 

٤ - روهو مصدر حجر القاضي )٢٥( وغريه من اللباس مقدم القميص:واحلَج ،
                                                           

ا، وهي من املآخذ اليت الحظها ابن السيد البطليوسي هذه اللفظة ال تناسب ما ذكر قبله) ٢٢(
 ومنهم قطرب الذي أوردها مع اللفظني ،على من ألَّف يف املثلث وخلط يف تأليفه
 انظر املثلث البن السيد .مقصورة» يالسالم«السابقني ومها غري مقصورين يف حني أن 

يف فرسن البعري، كحباري عظام : السالمى. ١٤٤٩ويف القاموس احمليط ) ١/٢٩٨(
   .وعظام صغار طول أصبع أو أقل يف اليد والرجل

  ) . ٣٢٠ ،٣١٦ ،٢/٣١٥(انظر املثلث البن السيد ) ٢٣(

وأكثر ما يستعمل يف اجلمل القائمة بأنفسها، ويستعمل يف : طليوسييقول ابن السيد الب) ٢٤(
طق به، ويسمى ما يف القلب كالماهللا  قبل أن يلفظ به قالالً وقواكل ما ن 

  :  وقال األخطلويقولون يف أنفسهم:تعاىل
 إن الكـالم لفـي الفـؤاد وإمنــا     

  

ى الفـؤاد دليال   ـان عـل  جعـل اللس
  

٢/١٢١(املثلث  = ا ونطقًالً وقواويسمى كل دليل كالم . (  
بفتح احلاء وكسرها احلضن، وكذلك حجر اإلنسان وحجره انظر املثلث للبطليوسي ) ٢٥(

)١/٤٣٨ .(  



  عبد اهللا عسيالن.  د-كتاب املثلثات من كتاب حدائق اآلداب لألري 
  

 

٤٣٣

  . )٢٦(عليه إذا منعه من البيع والشراء
أي ] ٢٢: الفرقان [حجرا محجورا عقل ومنه قوله ال:)٢٧(واحلجر
  . )٢٩( اسم رجل:واحلُجر. )٢٨(حراما حمرما

ادعاء الرجل إىل : والدعوة.  مصدر دعوته دعوة واحدة أي مرة: والدعوةُ- ٥
 . )٣٠(فما يدعى إليه من الطعام والشراب: وأما الدعوة. قوم ليس منهم

٦-قالواسعة األرض: اخلَر  .قر٣١(الغين اللئيم: واخل( .قاجلهل واحلمق: واخلُر.  

: العطش واحلُرة: واحلرَّة.  أرض سوداء فيها حجارة سود وبيض: احلَرة- ٧
٣٢(تأنيث احلُر( . 

                                                           
)٢٦ (منع من إفساد أشار البطليوسي إىل معىن املنع وذكر منه احلجر على السفيه وهو أن ي

ر أيضج١/٤٣٧(املثلث . ا قصبة اليمامةماله، وح . (  
القرابة، وبالد مثود : حطيم مكة مما يلي الشعب، وقيل احلجر: ومن معاين اللفظة بالكسر) ٢٧(

  ) . ١/٤٣٩(بطليوسي واألنثى من اخليل وانظر املثلث لل
يبدو أن االستشهاد جبزء اآلية هنا ليس على معىن العقل ولو كان األمر كذلك ملا صح هذا ) ٢٨(

 بذلك  ال ينبئ٥٣، ٢٢لفرقان اآلية رقم االستشهاد ألن سياق اآلية يف املوضعني من سورة ا
وانظر التسهيل البن جز٢٨٧ ،٣/٢٧٣(والكشاف ) ٣/١٧٣ (ي. (   

)٢٩ (ممن سامرئ القيس بذلك أبو يم .  
وأما الدعوة : (ب عليه البطليوسي بقوله وعق١١٧َّهذا التفسري جاء يف مثلث قطرب ) ٣٠(

بضم الدال فزعم أا الدعوة إىل الطعام، وال أحفظ ذلك عن غريه، والذي حكاه 
  ) . ٢/١٤(املثلث ). اللغويون دعوة بالفتح

السخي من الرجال يتخرق يف :  اخلرق بالكسر)١/٤٨٣(عند البطليوسي يف املثلث ) ٣١(
  ) . ٦/٣٢٨(العطاء وانظر تاج العروس 

احلُرة من النساء ) ١/٤٥٩(هذا املعىن قاصر وعند أيب السيد البطليوسي يف املثلث ) ٣٢(
أي غزيرة املاء، وحرة : أي طيبة، وسحابة حرة: ة، ورملة حرةخالف األم: بالضم
  . األذن : حلرةجمال القرط، وا: الذَفْرى



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٤٣٤

٨-تبا ألنه يوم راحة : السمن األيام وأصل السبت الراحة، ومسي اليوم سبت 
 . )٣٤(نبت يشبه اخلطمي: والسبت. يمنيةالنعال ال: والسبت. )٣٣(لليهود

٩ - امهويقال ا:الس ،لريح احلارة شدة احلر .امهالس :٣٥(ممجع سه(امهوالس  .
 :)٣٧(وقال الشاعر، )٣٦(زعموا ألعاب الشمس

 أرجائهـا  ب الُ السهام خت
  

  قُطنٍ لَ  بائس ينـادى ن حفاد 
  

١٠-برتمعون على ش: الشهم شارب مثل راكب راب، واحد القوم ا
 . )٣٩(مصدر شربت شربا: والشرب. )٣٨(والشرب القسط من املاء. وركب
مجعه : والشكْلُ. الغنج والدالل: والشكْلُ.  الشبه واملثلُ: الشكْلُ-١١

                                                           
  ) . ١/٥٤٧(وتاج العروس ) ٢/٤١٥(انظر املثلث ) ٣٣(
  . »كراع«أشار الزبيدي يف تاج العروس إىل أن هذا املعىن عن ) ٣٤(
  . األنصباء: وهو النبل، والسهام) ٣٥(
) ٨/٣٥٣(داء يصيب البعري من شدة احلر، ويعلِّق الزبيدي يف تاج العروس : السهام) ٣٦(

قه كسحاب والصحيح أنه ذا املعىن مضموم قال شيخنا وهو ظاهر سيا(بقوله 
املنصوص عليه يف مصنفات اللغة واملوافق للقياس يف األداء يقال بعري مسهوم إذا أصابته 

السهم ) ٨/٣٥٢(ويف تاج العروس ) ٢/٤٢٨( وانظر املثلث للبطليوسي )السهام
  . بضمتني غزل عني الشمس

واستشهد به على السهام بالفتح ) ٢/٤٢٨(ملثلث للبطليوسي البيت لكعب بن زهري يف ا) ٣٧(
والضم مبعىن وهج الصيف ورياحه احلارة خبالف ما سيق ألجله هنا، ومل أجد البيت 

  . يف ديوان كعب بن زهري يف القصيدة اليت هي من حبر هذا البيت وقافيته
  . ضرب من الثياب : والشرب أيضا) ٣٨(
) ١/٤٧٥(واللسان ) ١١/٣٥٦( الفهم وانظر ذيب اللغة :وعن أيب عمر الشرب) ٣٩(

   ) .٢/٤٤١(واملثلث للبطليوسي 



  عبد اهللا عسيالن.  د-كتاب املثلثات من كتاب حدائق اآلداب لألري 
  

 

٤٣٥

  .والشَّكل أيضا اخلطات يف الكتابة اليت تتبني ا احلركات ،)٤٠(شكال
ما نضب : والرقاق. مجع رقيق: والرقاق. )٤١(مال املتصلةالر:  الرقاق-١٢

 .  املرقق واحدها رقاقةفاخلبز: وأمَّا الرقاق. األوديةعنه املاء من شطوط األار و

ممدود : أما الطِّالء.  الولد أول ما يولد من الظبية وغريها: الطَّلَى-١٣

 واحدها األعناق: صوروالطُّلى مق. )٤٢(فالشراب الغليظ الذي كأنه يطلى به
 .)٤٣(طُلية

  :)٤٤( اجلماعة قال الشاعر: الصرة- ١٤

 ادي صـرَّة  ههباطُ أوديٍة و    
  

      خشناَء فيهن األسنةُ تلمـع 
  

                                                           
: مجع األشكل من الكباش، وهو الذي ابيضت خاصرته، واألشكل من الناس: الشكل) ٤٠(

ما خالط سواده محرة أو : هو الذي يف بياض عينيه محرة، واألشكل من سائر احليوان
اغربة، والشكل أيض :شكل به الدابةمجع شاملثلث للبطليوسي . كال وهو ما ت

  . )٣٧٩/ ١٣ شكل(وانظر اللسان ) ٢/٤٤٥(
األرض السهلة املنبسطة املستوية اللينة التراب حتت صالبة، وعن : الرَّقاق بالفتح) ٤١(

  ) . ١١/٤١٤(األرض اللينة من غري رمل، اللسان : األصمعي الرقاق
ضرب من األشربة، والطِّالء أيضا ما : الطِّالء. ٧، صبن والداليف املقصور واملمدود ) ٤٢(

يع ما جاءت يف ـالحظ أن هذه اللفظة من املمدود، وال تنسجم مطلى به البعري، وي
  .  البطليوسي قد انتقد قطرب على مثل هذا الصنيع سياقه وسبق أنّ

كتب بالياء صور يولد البقرة والظبية مق: ، الطَّلى٦٣يف املقصور واملمدور للفراء، ص ) ٤٣(
ن السيد يف املثلث الب. كتب باأللفكتب بالياء، واجلمع أطالء ممدود ي األعناق يوالطُّلى

   :حدا طُلْية وطالة قال ذو الرمة بالضم صفحات األعناق واالطلُّى) ٢/٩٤(البطليوسي 

 أضلَّـه راعيـا كلبيـة صـدرا
  

 عن مطْلب وطُلى األعنـاق تضطرب  
 

  

  . )٢/٢٢٩(جاء يف املثلث للبطليوسي  الشمرذل بن شريك كما هو) ٤٤(



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٤٣٦

فالصَّرة ها ، ]٥٩ :الذاريات[ فَأَقْبلَت امرأَته يف صرَّة: وأما قوله عز وجل

 البشارة بالولد صاحت صيحة واملعىن أنها حني سمعت. الصَّيحة والضَّجة: هنا

. )٤٥(أن الريح الصرصر من ذلكالربد والليلة، وك: جبت، الصرةكأا فرحت وتع

 . ة يشد فيها الشيء فاخلرق: وأما الصرة

: الء وامل.)٤٦(الصحراء، املَأل مقصور مهموز وجوه كل قوم: مقصور:  املَال-١٥
   .)٤٧(ممدود مجع مآلن

ذا رجل مليء بكاويقال أيضممدود أي وفاء الء، وله م  .  
 بني اآلنية والرجال، واملُُأل بالضم اوقوم مأل بالضم، وآنية مأل بالكسر فرقً

٤٨(الثوب من الكتان وغريه: اأيض( .  
                                                           

  . )١٢٠، ٦/١١٩( انظر اللسان ) ٤٥(
 املَُأل من الرجال، واملأل اخللق ويقال اخللق ،٤٧ص يف املقصور واملمدود للفراء، ) ٤٦(

لقك، واملالَ من األرض خمهموزان مقصوران يكتبان باأللف يقال أَحِسن مَألك أي 
 مهموز يكتب بالياء واأللف واأللف أجود وهو ما اتسع من األرض، يف مقصور غري

أي : ن على األمرواجلماعة من قوهلم يتمالؤ: املأل بالفتح) ٢/١٧١(املثلث للبطليوسي 
قَالَ الْمُأل من :كبارهم وأشرافهم قال اهللا تعاىل: جيتمعون ويتعاونون عليه، ومألُُ القوم

 يف حديث األعرايب الذي ق ومنه قولهلُاخلُ: َأل واملَ]١٠٩: عرافاأل[ قَومِ فرعونَ
  : وقال عبد الشارق اجلهين» نوا أمالءكمسح«بال يف املسجد

ـ     وم صـرب  تنادوا يالَبهثة ي
  

ـ        ـافقلنا أحسين مأل جهي
 

   . ١٠٢: وانظر املقصور واملمدود البن والد
 االمتالء من الطعام مجع مالءة وهي: املأل بالكسر) ٢/١٧١(يف املثلث للبطليوسي ) ٤٧(

  . )١/١٥٣( البطليوسي وانظر اللسان ويبدو أن اجلمع على ما ذهب إليه
  ) .١/١٥٥(، واللسان ٢٥ انظر املقصور واملمدود للفراء، ص) ٤٨(



  عبد اهللا عسيالن.  د-كتاب املثلثات من كتاب حدائق اآلداب لألري 
  

 

٤٣٧

  :وقال الشاعر يف السقط[الثلج، ويقال له السقيط أيضا، : )٤٩( السقط-١٦
 وواٍد كجوف العريِ كلَّفت صحبتـي    

  

 )٥٠(لسَّقطَ يف أَعالمه كالكراسف   ترى ا   
  

 )٥١(]الولد، ويقال له السقط بالكسر أيضا: والسقط.  النار اليت تسقط من الزند:والسقط
ة، ويقال هلا اآلمة واملأمومة، واَألمة يف األصل الفَعلة من الشَّجَّ:  واَألمةُ-١٧

  : أممته إذا شججته قال الشاعر

  هـةً بالفأم حــةً رِ  فأمَّـهوضم 
  

 )٥٢(اَء تغرق فيها إصبع اآلسـي    هوف  
  

ماغ، وهذه هي املوضحةُ وهي ي الشجة اليت تبلغ أم الدممدودة فه: وأما اآلمةُ
بالضم فقامة : فهي النعمة، وأما اُألمة: اليت تضح العظم فال جتوزه، وأما اِإلمة

  .)٥٣(اِإلنسان، واُألمة اجلماعة
: ر قسط يقسط إذا جار فهو قاسط أي جائر قال اهللا تعاىل مصد: والقَسط- ١٨
اطَبنَّم حوا جلهوأَما القَاسطُون فَكَان ]ومنه )٥٤(، ويقال أقسط إذا عدل]١٥: اجلن ،

                                                           
)٤٩ (اهذه املادة فتحا وكسرعدها ابن السيد البطليوسي ا وضم )من قبيل املثلث ) ٢/٤٠٣

   . ١٣٠: رر املبثثةبعه الفريوزآبادي يف الدتاملتفق املعاين، و
   ).وواد كجوف العري قفر قطعته(هلدبة بن خشرم ورواية صدره ) ١٨٩، ٩/١٨٨(البيت يف اللسان ) ٥٠(
  . ما بني املعكوفني استدراك يف هامش األصل ) ٥١(
   ).مهلكةفأمه أمة بالفهر (ورواية صدره ) ١/٣٢٧(البيت بدون عزو يف املثلث للبطليوسي  )٥٢(
  ) .٣٢٩ ،١/٣٢٨( انظر املثلث للبطليوسي حيث ذكر للفظة األمة مثانية معان )٥٣(
ر أغلب على من األضداد يقال قَسط الرجل إذا عدل، وقَسط إذا جار، واجلو: قَسطَ )٥٤(

رون، أراد اجلائ] ١٥: اجلن[ وأَمَّا الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنَّم حطَبا ًقَسط قال اهللا 
  :وقال القطامي

 األيسوا باُألىل قَسطوا مجيع
  

 على النعمان وابتدروا السطاعا  
  

 إِنَّ اللَّه يحب الْمقِْسطني  اهللا أقسط الرجل باأللف إذا عدل ال غري قال: ويقال
  :  قال احلارث بن حلّزة]٤٢: املائدة[

ـ     ملك مقِْسطٌ وأكملُ مـن يمـ
  

ـِي ومن دون م       ا لديه الثناء  ـش
  

  .٥٨األضداد لألنباري، 



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٤٣٨

: والقسطُ بالكسر] ٩: احلجرات [وأَقْسطُوا إنَّ اهللا يحب املُقِْسطني قوله 
 القُسط بالضم فما وأما] ١٨: آل عمران [قسطقَائما بال :العدل ومنه قوله 

  .انقضى واحلمد هللا وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وآله األبرار. يتبخر به
مجع لحيٍة، وهي عظْم اللَّثة؛ :  لَحاَ الشَّجرِ وهو قشرها؛ واللِّحى: اللَّحا-١٩

  . )٥٥(واللُّحى مجع اللحية

: واحلَلُم. د اَألدميِ إِذا نغلمن فسا:  النوم؛ واحلَلمالم يف من االحت: احلَلَم-٢٠
  . )٥٦(من احللم والعقل

٢١-فرف : العر؛ والعودالع :فر٥٧(املعروف: الصرب على املصيبة، والع(. 

                                                           
زيادة من نسخة دار الكتب املصرية، وال توجد ) ٢٩(ابتداء من هذه املادة إىل اية رقم ) ٥٥(

 اللِّحا على - ٢٥يف النسخة املعتمدة طبوقبو بتركيا، ويف املقصور واملمدود للفراء، ص
أن يتالحى الرجالن، : اللِّحاءوجهني، اللِّحى بالقصر والكسر مجع حلية يكتب بالياء، و

حلاء الثمرة وهو ما كسا النواة منها، وكذلك حلاء العصا ممدود، وانظر املقصور : اللِّحاء
    .٤٤، ومثلثات قطرب، ص٢٣٣واملمدود البن والد، ص

من احللم واالحتمال، : حلُم:  يف الدباغ، ويف مثلثات قطربأي تعفّن ورى: نغل) ٥٦(
  ) . ٤٧٣ ،١/٤٥٣(طليوسي وانظر املثلث للب

 حيث أورد شواهد للمعاين املذكورة على معىن الفتح قول ٤٧انظر مثلثات قطرب، ص) ٥٧(
  :عدي بن زيد

 ارأبصرت عيين عشاًء ضوَء ن
  

 ا عرف هندي وغارهمن سنا  
 

  دهبـل: وعلى معىن الكسر قول
اتقَيقل البن قيس أخي الر 

  

 ما أحسن العرف يف املصيبات  
 

  . ] ١٩٩األعراف، [ خذ العفو واؤمر بالعرف: وعلى معىن الضم قوله تعاىل
  ) . ٦/١٩٢(وتاج العروس ) ٢٥٦ ،٢/٢٥٥(وانظر املثلث للبطليوسي 
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٤٣٩

  .)٥٨(البئر العاَديَّة: ضد اهلَزل، واجلُد: أَبو األب، واجلد:  اجلَدُّ-٢٢

 . )٥٩( والكال مجع كالية، والكُلَى مجع كلْية النَّبت؛: الكَال-٢٣

  .)٦١( الصوت:ااورة، واجلُؤار: مجع جارية؛ واجلوار: )٦٠( اجلَواري-٢٤

٢٥-كك: املَسسك:  اجللد؛ واملسق : الطِّيب؛ والْممِسك من رما أُم

                                                           
قال اهللا .  من معاين الفتح عظمة اهللا سبحانه وتعاىل– ٤٩ ،٤٨يف مثلثات قطرب، ص ) ٥٨(

، واستشهد على ]٣: اجلن[  ما اتَّخذَ صاحبةً وال ولَداًوأَنَّه تعالَى جد ربنا :تعاىل
  : االجتهاد بقول الشاعر

 وإن الذي بيين وبني بين أيب
  

 وبني بين عمي ملختلف جِدا  
  

  : استشهد بقول زهري. وبالضم مبعىن البئر القدمية
 أسايفَّ سعفًا يف معرَّسِ مرجـل     

  

 ونؤيا كحوضِ اجلُد مل يتـثلّم       
  

  ) . ٢/٣١٣(، وتاج العروس )٣٩٧ – ١/٣٩٥(وانظر املثلث للبطليوسي 
  : الءة وهي احلفظ، قال مجيل بن معمرمجع ك: وأما الكال: ٤٩ويف مثلثات قطرب، ص ) ٥٩(

 فكوين خبري يف سرور وغبطـة     
  

 وإن كنت قد أزمعت صرمي وهجريت       
  

  :  قال زهري–النبت : الكال، والكأل مقصور ومهموز

  منايا بينهم مث أصدروا    فقضَّوا
  

 إىل كٍأل مـستوبِلٍ متـوخَّمِ       
  

  ) . ١٠/٣١٦(، وتاج العروس )٢/١٢٢(وانظر املثلث للبطليوسي 
ار بالفتح املاء أن اجلو) ٤٢٢(لبطليوسي يف املثلث هذا إذا كان بصيغة اجلمع، وقد ذكر ا) ٦٠(

  : الكثري الذي ال يدرك له مقر، قال القطامي يصف سفينة نوح
 وعامت وهي قاصدة بـإذن    

  

 ولوال اهللا جار ـا اجلَـوار        
 

  

ف، وبالضم، الصوت العايل يف ي، وذكر من معانيها الس)٥٠ص(انظر املثلثات لقطرب ) ٦١(
  . )٤٢٣، ١/٤٢٢( املثلث للبطليوسي احلرب، وانظر



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٤٤٠

 . )٦٢(به مسكَةُ: اِإلنسان، يقال
الوفْرةُ من الشعر؛ : ما طاف بِاإلنسان من جنوٍن أو فَزعٍ، واللِّمَّةُ:  اللَّمةُ-٢٦
  . )٦٣(اجلماعة: واللُّمَّةُ

ما يشرب فيه : احليةُ الرَّفيعة؛ والصلُّ: صوت احلديد؛ والصلُّ:  الصلُّ-٢٧
  . )٦٤(املاُء نحو الباطية

  . )٦٥(احلنطة: اخلري؛ والبر: املفازة؛ والبِر:  البرُّ-٢٨
  . )٦٦(الترس: اجلن، واجلُنَّةُ: البستان؛ واجلنَّة:  اجلَنةُ-٢٩

                                                           
، وتاج العروس )٢/١٤٩(واملثلث للبطليوسي ) ٥١ ،٥٠ص(انظر مثلثات قطرب ) ٦٢(

  : ابن أمحد: قولواستشهد قطرب على املُسك بالضم ب ،)٧/١٧٩(
 فلوال مسكةٌ من ماء مـزن     

  

 تضلّلنا لقد بـرح اخلفـاءُ       
 

  

  .، وانظـر الشواهد هناك)٢/١٣٨(، واملثلث للبطليوسـي ٢٥٢ص(انظر مثلثـات قطرب ) ٦٣(
للحم،  وذكر معىن آخر للصل بالضم، وهو ما ننت من ا٣٣ فقرة ٥٥ص(انظر مثلثات قطرب ) ٦٤(

وزعم : (وعقب على املعىن املذكور عند قطرب بقوله) ٢/٢٢٧(وانظر املثلث للبطليوسي 
ومثل هذا التعقيب : قطرب أن الصل بالضم ما تغري من اللحم وغريه وال أحفظ ذلك عن غريه

فيه نظر، ألن املعىن الذي ذكره قطرب وارد عن أئمة اللغة كما جاء يف لسان العرب 
   ) .٧/٤٠٥(العروس وتاج ) ١٣/٤١٧(

القدح أو الصغري منه، واملصلة بالكسر اإلناء : بقية املاء يف احلوض، والصلصل: والصلة
  ) . ١٣/٤٠٧(الذي يصفى فيه، لسان العرب 

وذكر أن البرَّ بالفتح خالف البحر، وبالكسر من ) ١/٣٥٧(انظر املثلث للبطليوسي ) ٦٥(
  . القلب :  البروقال ثعلب. معانيه اإلكرام، واللطف

وذكر من معاين اجلنَّة بالكسر ) ١/٤١٧(انظر معاين أخرى يف املثلث للبطليوسي ) ٦٦(
، ]١٥٨: الصافات[  نسباه وبين الْجِنَّةوجعلُوا بين: املالئكة، وبذلك فُسر قوله تعاىل

  ) . ١٥/١٤٣(وانظر يف ذلك تفسري القرطيب 
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٤٤١

  املصادر واملراجع
أبو الفضل إبراهيم، الكويت، /  حملمد بن القاسم األنباري، حتقيق: األضداد-١

   .م ١٩٦٠
اهلند،  لعبد الكرمي السمعاين، دائرة املعارف العثمانية، حبيدر آباد، : األنساب-٢

  . ه١٣٨٢
أبو الفضل إبراهيم، طبع عيسى احلليب، / جلالل الدين السيوطي، حتقيق:  بغية الوعاة-٣

 .  ه١٣٨٤
 .  ه١٣٠٧طبع بوالق، :  للزبيدي: تاج العروس يف شرح القاموس- ٤
 للدكتور فؤاد سزكني، الطبعة الصادرة عن جامعة اإلمام : تاريخ التراث- ٥

 . حممد بن سعود اإلسالمية
 الغرناطي، القاهرة، دار الكتب احلديثة، الطبعة يز البن ج: التسهيل لعلوم التنـزيل-٦

 . األوىل
 –م ١٩٦٤ أليب منصور األزهري، اهليئة املصرية للكتاب، : ذيب اللغة-٧

 . م١٩٧٥
الدكتور علي البواب، دار /  للفريوزآبادي، حتقيق: الدرر املبثثة يف غرر املثلثة-٨

 .  ه ١٤٠١لرياض، اللواء با
 للخوانساري، إيران، : روضات اجلنات يف أحوال العلماء والسادات- ٩

 . ه١٣٩٢
١٠ -دار  إلمساعيل بن محاد اجلوهري، طبع :حاح تاج اللغة وصحاح العربية الص

 .  ه ١٣٧٦الكتاب العريب مبصر، 
 .  ه١٤٠٦ للفريوزآبادي، طبع مبؤسسة الرسالة، بريوت، : القاموس احمليط-١١
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٤٤٢

 .  جلار اهللا الزخمشري، دار الكتاب العريب، بريوت : الكشاف-١٢
 .  ه  ١٣٠٨ جلمال الدين بن منظور، طبع بوالق، : لسان العرب-١٣
صالح الفرطوسي، العراق، /  البن السيد البطليوسي، حتقيق: املثلث-١٤

 . م، دار الرشيد١٩٨٢
 .  ه ١٣٥٥،  لياقوت احلموي، دار املأمون مبصر: معجم األدباء-١٥
 .  ه ١٣٧٤ لياقوت احلموي، دار صادر، بريوت، : معجم البلدان-١٦
أمحد / ، حتقيق٥٤٠ أليب منصور اجلواليقي، ت: املعرب من كالم األعجمي-١٧

 . م ١٩٦٩ – ١٣٨٩حممد شاكر، صدر عن دار الكتب املصرية، 
لذهيب، ماجد ا/ ، حتقيق٢٠٧اء، ت أليب زكريا الفرَّ:  املقصور واملمدود-١٨

 . م ١٩٨٣ - ه ١٤٠٣صدر عن مؤسسة الرسالة، بريوت، 
حتقيق الدكتور ) ٣٣٢ت( أليب العباس أمحد بن والّد – املقصور واملمدود -١٩

  .  صدر عن جممع اللغة العربية بدمشق –إبراهيم عبد اهللا 


