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 خكليعبد العزيز عبد الحفيظ ال
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 : ادلهخص

كايػػة فػػي كػػؿ مػػف معجػػـ العػػيف لمخميػػؿ بػػف المختمفػػة الر  ةالبحػػث حػػكؿ اتبيػػات الشػػعري ةتػػدكر فكػػر  
كىنػاؾ صػكر كريػرة الخػتالؼ الركايػة منيػا  ،أحمد، كالمحكـ كالمحيط اتعظـ تبػي الحسػف بػف سػيده

االختالؼ في حركؼ المعاني، ككذا االختالؼ في اتدكات كاالختالؼ في التقديـ كالتػأخير، كاخػتالؼ 
كقػد اقتصػرت عمػي نػكع كاحػد مػف  ،ؼ المعنػيالجذكر كاختالؼ الصيغة، ككػؿ ذلػؾ يػ دم إلػي اخػتال

كقػد ال يػ دم إلػي اخػتالؼ المعنػي، كىػك  كبيػر فػي اخػتالؼ المعنػي، لػو أرػر ،أنكاع ىػذه االختالفػات
المبحػػث اتكؿ: اخػػتالؼ  ،ا إلػػي  مبحرػػيفاخػػتالؼ الجػػذر، كعمػػي ىػػذا اتسػػاس صػػار البحػػث مقسػػمن 

ات التػػي جػػاءت فػػي اتبيػػات الشػػعرية مػػف الكممػػ االركايػػة مػػت اخػػتالؼ المعػػاني، كدرسػػت فيػػو عػػددن 
ا معنػى كػؿ  المختمفة الركم بيف العيف كالمحكػـ كأدم اخػتالؼ الركايػة إلػى اخػتالؼ المعنػي، مكضػحن

كذكػرت فيػو عػددنا مػف الكممػات  المبحث الرػاني: اخػتالؼ الركايػة مػت عػدـ اخػتالؼ المعنػى،ك  ركاية.
 .الكتابيففي المعني التي  جاءت في اتبيات الشعرية مختمفة في المفظ دكف 

   .الشاىد الشعرم ،المحكـ ،معجـ العيف ،جذر المعنى ،: المعنى انكهًبت االفححبحٍة
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Abstract: 

The idea of the research is about the poctic lines which are different in 

nattation in all ain by Al khalil and Al Mobkm and Al Moheet by Abi Al 

Hassan Ibn Saide and there ara many figures for the nurration 

difference , among them , the difference in preceding and delaying, the 

difference in root , the difference in the the forume and aal of these 

Lead the difference in meaning . of all these differences,I focused on the 

root the difference that is so influential and dosn’t lead to difference in 

meaning . According ,this research is divided into two sections: the frist 

: difference in narration with the difference in meaning where I study a 

number of words in the poetic lines which difference in AL ain and AL 

Mohkm and this led to the difference in narration explaining the 

meaning of each one. The second: difference in narration with no 

difference in meaning and mentional a number of words that were 

mentioned in the poetic lines that are difference in meaning not in the 

two books. 

Keywords: the meaning,  the root of the meaning,  the dictionary of 

the eye,  the arbitrator,  the poetic witness. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ادلقذية

الحمػػد ر ربا العػػالميف، كالصػػالة كالسػػالـ عمػػى أشػػرؼ الخمػػؽ كحبيػػب الحػػٌؽ، أفصػػ  مػػف نطػػؽ 
ػػٍف تػػبعيـ  بالضػػاد، محمػػد بػػف عبػػد ار كعمػػى يلػػو الطيابػػيف الطػػاىريف، كأصػػحابو الغػػرا الميػػاميف، كمى

ا كريرنا، كبعد:  بإحسافو إلى يكـ الدايف، كسمـ تسميمن

إنَّو لمف البيعد عف الصكاب أف تدرس المغػة العربيَّػة، كأف تظيػر سػماتيا، كخصا،صػيا، كسػحر ف
بيانيا، كركعة أسمكبيا، كجماؿ ركنقيا، بعيدنا عف منابعيػا اتصػيمة، كركافػدىا المعينػة، كالتػي تمػد  

لعربيَّة كركافدىا كريرةه الدارس بمزيدو مف المركنة المغكيَّة، كالرراء المفظي، كالمادَّة الخصبة، كمنابت ا
 متنكعةه، كالقريف الكريـ كالشعر العربي أخصب تمؾ المنابت، كأعظـ تمؾ الركافد.

، فالصمة بينيما حميمةه.  فالشعر ديكاف العرب، كالقريف نزؿ بمسافو عربيٍّ مبيفو

ء العربيَّػػة  بحػػرنا زاخػػرنا يعػػق  بالقضػػايا المغكيَّػػة التػػي تريػػر انتبػػاه أبنػػا -كال يػػزاؿ-ككػػاف الشػػعر 
ة ما يتَّصؿ بقضايا الداللة، كال عجػب  لمكقكؼ عمى جكانبيا المختمفة، كالكشؼ عف مكنكنيا، كخاصَّ
فػػي ذلػػؾو فيػػك الجػػامت تخبػػار أبنا،يػػا، كالػػذاكر لحركبيػػا كأيَّاميػػا، كالحػػافظ لم ررىػػا كأمراليػػا، كىػػك 

راسػػخةه كطيػػدةه،  -الشػػعر كالمغػػةأم: بػػيف –الحامػػؿ لتمػػؾ المعػػاني بمغتػػو المنطكقػػة، فالعالقػػة بينيمػػا 
ا ي كاد تمؾ العالقة ما نيًسب لحبر اتمَّػة ابػف عبَّػاسو  إذىا أيٍشػًكؿى »مػف قكلػو:  -رضػي ار عنيمػا–كممَّ

ـٍ شىٍيءه ًمفى القيٍريًف، فىاٍرًجعيكا ًإلىى الشاٍعرً  مىٍيكي َـّ كاف اىتماـ العرب بو في جػاىميَّتيـ، كمػا زاد «عى   كمف ر
و بعػػد اإلسػػالـ، إذ كػػانكا يحتفػػكف بػػو، كيجعمػػكف لػػو أسػػكاقنا يتبػػادركف فييػػا كيفتخػػركف، اىتمػػاميـ بػػ
 كيعارضكف.

َـّ المغكي كف بالشػعر، كاشػتغمكا بػو مسػتنبطيف منػو المعػاني، كميقىعاػديف عمػى نسػجو القكاعػد،  كاىت
خػػػذ المغػػػكم، ت ياػػػده، كمػػا أفَّ العممػػػاء كضػػعكا لأ« سػػ االت نػػػافت »كبدايػػة التػػػأليؼ تشػػيد بػػػذلؾ، ك

كاالحتجاج بو كبغيره مف أمراؿ العرب كأقكاميـ كيرارىـ شركطنا، حيث حدَّدكا لو زماننا، كما حدَّدكا لػو 
ػػٍف تيػػٍركىل عػػنيـ المغػػة، كػػؿ ذلػػؾ ليضػػمنكا سػػالمتيا،  أمػاكف مػػف جزيػػرة العػػرب، بػػؿ كضػػعكا شػػركطنا لمى

 كبيعدىا عف الفساد.

ػػا كػػاف لمشػػعر ىػػذه المكانػػة فػػي المغػػة كد ػػةو إلػػى دراسػػة مكضػػكع كلمَّ راسػػتيا، ديًفٍعػػتي بر بػػةو ممحَّ
الشاىد الشعرم، كاخترت اختالؼ الركاية فيو، كأرر اختالؼ الركاية في اخػتالؼ المعنػى مػف عدمػو، 
ا كاحػدنا  ا بالشاىد الشعرم، كيتبعاف نظامن كاخترتي لذلؾ معجمىٍيف مف أبرز معاجـ المغة كأكررىا اىتمامن

 ة، كىك نظاـ التقميبات الصكتيَّة، كىما:في عرض المادَّة المغكيَّ 
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، لمخميػػؿ بػػف أحمػػد الفراىيػػدم، المتػػكفى سػػنة ما،ػػة كسػػبعيف كخمسػػة مػػف «العػػيف»كتػػاب  -ُ
 اليجرة النبكيَّة الشريفة.

، تبػػي الحسػػف عمػػي بػػف سػػيده اتندلسػػي، المتػػكفى سػػنة «المحكػػـ كالمحػػيط اتعظػػـ»كتػػاب  -ِ
 أربعما،ة كخمسيف كرمانية مف اليجرة.

ءة فػػي الكتػػابىٍيف اطَّمعػػت عمػػى أنػػكاع عدديَّػػة مػػف اخػػتالؼ الركايػػة بػػيف المعجمػػٍيف، منيػػا: كبػػالقرا
االختالؼ فػي جػذكر بعػض الكممػات فػي الشػاىد الشػعرم، كاالخػتالؼ بالتقػديـ كالتػأخير، كاالخػتالؼ 
 في حركؼ المعاني، كأدكات التشبيو، كاالختالؼ في التركيب ك يرىا، كقد بمغت االختالفات مػا عمػى
ـ البحث، كيتشتَّت في مناحي كريرةو تفقده الدقَّػة، فقػد قػر اتمػر قػراره  ما،تي اختالؼو  كحتَّى ال يتضخَّ

اخػػتالؼ الجػػذر فػػي الشػػاىد الشػػعرم بػػيف اخػػتالؼ المعنػػى »إلػػى تحديػػد مكضػػكعو ليكػػكف عنكانػػو: 
 «.كتكٌحده في ضكء العيف كالمحكـ مف أكلييما إلى نياية حرؼ الياء

 ؿ البحث إلى تحقيؽ ما يأتي:كقد قصدت مف خال 

 بياف أىمية الشكاىد الشعريَّة، كدكرىا في إيضاح المعاني. -ُ

، كأرػر «العػيف كالمحكػـ»بياف االختالفات الكاردة فػي ركايػة الشػكاىد الشػعريَّة بػيف كػؿٍّ مػف:  -ِ
 ىذا االختالؼ في المعنى كالمكازنة بيف الركايتٍيف.

بػراز الػدكر الػذم يضػطمت بػو فػي الػدرس الػداللي، التأكيد عمى االىتماـ بالشاىد الشعرم، ك  -ّ ا 
ة في حاؿ تعدد ركاياتو.  خاصَّ

ا بالنسبة لممنيق المتَّبت في الدراسة:   أمَّ

  فقػػد قمػػتي بالبحػػث عػػف الركايػػات الشػػعريَّة المختمفػػة الجػػذكر فػػي كػػؿٍّ مػػف العػػيف كالمحكػػـ
َـّ قمتي ببياف معنى كؿا كممةو مف الكممتٍيف أك الجػذ خراجيا، ر رٍيف المختمفػٍيف فػي ركايتيمػا، كا 

مبياننا أرر كؿا جذرو منيما في اختالؼ معنى البيت مػف عدمػو، كذلػؾ بدراسػة المعنػى المغػكم 
 لكؿا جذرو منيا، مت بياف المعنى العاـ لمبيت عمى كؿ ركايةو منيا متبعنا المنيق الكصفي.

 ٍفػػؽ كركدىػػا فػػي قمػػتي بدراسػػة الكممػػات المختمفػػة الجػػذكر فػػي الركايػػات الشػػعريَّة ، كرتبػػت كى
 المكاد التي كرد فييا الشَّاىد في كتاب العيف.

 .قمتي بتكريؽ الشاىد الشعرم مف الدكاكيف الشعريَّة، ككتب المغة 

  ػػا لػػو صػػمة بالمػػادَّة، أك الجػػذر ػػة بمػػا أبحػػث فيػػو ممَّ قمػػتي بػػالرجكع إلػػى المصػػادر المختصَّ
، أك شػاىدو شػعرمٍّ ي كاػد المعنػى، أك قػراءة المدركس مػف معنػى ييػة قرينيَّػة، أك حػديثو نبػكمٍّ 

 قرينيَّةو متَّصمةو بو.
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 خطَّة البحث:

، كمبحرٍيف، كخاتمةو، كفيارس.  جاء البحث مشتمالن عمى مقدمةو، كتمييدو

ػػا المقدمػػة: فقػػد ذكػػرتي فييػػا أىميػػة المكضػػكع، كسػػبب اختيػػاره، كاليػػدؼ منػػو، كالمػػنيق الػػذم  أمَّ
 اتَّبعتيو فيو.

ا التمي  مشتمالن عمى النقاط التالية:« بيف يدم البحث»يد: فجاء بعنكاف: كأمَّ

 الشاىد الشعرم أىميتو كشركحو. -ُ

 العيف: م لافو كمنيجو. -ِ

 المحكـ: م لافو كمنيجو. -ّ

 أنكاع اختالؼ الركاية كأمرمتيا. -ْ
 .المبحث اتكؿ: اختالؼ الركاية مت اختالؼ المعنى 
 معنى.المبحث الراني: اختالؼ الركاية مت تكٌحد ال 
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 دتٍٓذ
 ثني ٌذي انجحث

بْذ انشؼشي أًٍْحّ ٔششٔعّ: -2
َّ
 انش

 :تعريؼ الشَّاىد في المغة، كاالصطالح :  أكالن
، كىػػك اسػػـ فاعػػؿو مػػف الفعػػؿ الرالرػػي «الشَّػػكاىد»مفػػرد « الشَّػػاىد»تعريػػؼ الشَّػػاىد فػػي المغػػة:  - أ

سػػػاف، كالممػػػؾ، كالنبػػػي، كالًعٍمػػػـ، ، كيطمػػػؽ عمػػػى معػػػافو متعػػػدادةو، منيػػػا: الحاضػػػر، كالم«شىػػػًيدى »
ظيػػار مػػا خفػػي، كالػػدليؿ، كاالطاػػالع، كالمعاينػػة، كاإلدراؾ، كالحمػػؼ،  كاإلعػالـ، كالخبػػر القػػاطت، كا 

 .(ُ)كالحاضر الذىف، كيـك الجمعة ك يرىا
الشَّاىد فػي االصػطالح: ىػك: مػا ييػ تىى بػو مػف الكػالـ المكرػكؽ بػو  إلربػات لفػظو لمعننػى، أك  - ب

أك حػديثو لرسػكؿ ار  -القػريف الكػريـ–نحكيَّػةو، أك صػحَّة تركيػبو مػف كػالـ ار تعػالى  لتأكيد قاعدةو 
 أك مف كالـ العرب الرقات. -صمَّى ار عميو كسمَّـ  –

 الم غىًكيَّػة، كاتلفػاظ النحكيَّػة، اٍلقىكىاًعػد إًلٍربىػات بيىػا ييػٍ تى الًَّتي الجز،يات ًىيى  الشكاىد:»يقكؿ الزبيدم: 
ـ مػػػػف العىركضػػػػيَّة، فكاتكزا ػػػػًديث -تىعىػػػػالىى – ار كىػػػػالى حى ـ مػػػػف أىك ار، رىسيػػػػكؿ كى  المكرػػػػكؽً  اٍلعىػػػػرىب كىػػػػالى

 .(ِ)«بعرىبيَّتيـ
ا بأنَّو: ما ، مف كميَّةو  قاعدةو  إلربات ييٍذكىر كعيٌرؼ أيضن  .(ّ)فصي و  عربيٍّ  كالـو  مف أك سينَّةو، أك كتابو

ال تختمػػؼ كريػػرنا عمَّػػا ذيًكػػر، فقػػد عرَّفػػو أحػػدىـ بأنَّػػو: قػػكؿ  كمػػا عرَّفػػو البػػاحركف المحػػدركف بتعريفػػاتو 
، أك رأمو  عربيٍّ مكركؽ بعربيَّتو ييكرىد لالحتجاج كاالستدالؿ بو عمى قكؿو
(ْ). 

كعرَّفو اتفغاني بأنَّو: إربات صحَّة قاعدةو، أك استعماؿ كممةو أك تركيب، بػدليؿو نقمػيٍّ صػ َّ سػنده إلػى 
 .(ٓ)يقةعربيٍّ فصي و سميـ السم

، أك  كنالحظ ىنا أنَّو قصر الشَّاىد عمى قكؿ العربي الفصػي  السػميـ السػميقة، دكنمػا التعػرض لقػريفو
.  حديثو

                                                

ًيدى »انظر مادَّة  (ُ) ق= ُّٗٗ، تحقيؽ: عبد السالـ ىاركف، دار الفكر، ُِّ/ّ، كمقاييس المغة: ّٖٗ/ّفي العيف: « شى
، تحقيؽ: يكسؼ محمد، نشر المكتبة العصريَّة، كالمصباح المنير لمفيكمي: ُٗٔ/ُف، كمختار الصحاح لمرازم: ُٕٗٗ

، تحقيؽ: مجمت ْٕٗ/ُ، كالمعجـ الكسيط: «ش ق د»العظيـ الشنَّاكم، كلساف العرب مادَّة  ، تحقيؽ: د/ عبدِّْ/ُ
 المغة العربيَّة، دار الدعكة ك يرىا مف المراجت.

 .ِٕ -ُٕ/ُمقدمة تاج العركس:  (ِ)
 ـ.َََِق= ُُِْ، دار الكتب العمميَّة، ط. أكلى ُْ/ُانظر التصري  عمى التكضي ، لمشيخ خالد اتزىرم:  (ّ)
 ـ.ُٖٓٗق= َُْٓ، م سسة الرسالة، ط. أكلى ُُٗ/ُمعجـ المصطمحات النحكيَّة كالصرفيَّة، لمحمد نجيب المبدم:  (ْ)
 ـ.ُٕٖٗق= َُْٕ، المكتب اإلسالمي، طبعة ٔانظر: في أصكؿ النحك، لسعيد اتفغاني: صػ (ٓ)
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كأمَّا د/ جبؿ فعرَّفو بأف: ييصدَّؽ دعكل أفَّ تمؾ الكممة، أك الصػيغة، أك العبػارة، أك الداللػة مػف كػالـ 
 .(ُ)العرب

َـّ يقر  بشػيادتو، كييعمميػا لغيػره عنػد  فمقاـ الشَّاىد المغكم كالشَّاىد مف البشر الذم يشيد الشيء، ر
 .(ِ)الحاجة إليو

كعمػػى ىػػذا يكػػكف الكػػالـ المػػكزكف المقفَّػػى الػػذم يضػػكر عاطفػػة صػػاحبو، كالػػكارد عػػف الرقػػات مػػف 
ة الكالـ العربي.  العرب مف أىـ ما يستشيد بو عمى صحَّ

 :ؿ ركننا مػف أىػـ أركػاف التقعيػد المغػكم، كييعىػد  الشعر العربي يمرا  رانينا: أىمية االستشياد بالشعر
مف أىـ مصادر الرركة المفظيَّة  تنَّو الحافظ لتمؾ الرػركة، فيػك ديػكاف العػرب المػركٌم مػف أفػكاىيـ حػيف لػـ 
يكف ليـ معرفة بالكتابة كسيمة لمتدكيف، فكاف الشعر لسيكلة حفظو، كحالكة مكسػيقاه، أقػرب الكسػا،ؿ إلػى 

ٍـّ ىا،ػؿو مػف (ّ)بيـعقكؿ العرب كقمك  ، كطريقيـ إلى نقػؿ أخبػارىـ كأيَّػاميـ  لػذا احتشػدت المعػاجـ العربيَّػة بكػ
، أك بيػػاف صػػيغةو، أك تكضػػي   الشػػكاىد الشػػعريَّة، التػػي جػػاءت لمداللػػة عمػػى معنػػى كممػػةو، أك صػػحَّة تركيػػبو

.  صكتو
نرػػرم  بسػػبب شػػيكع كمػػا أفَّ االحتجػػاج بالشػػعر أفشػػى كأشػػيت كريػػرنا مػػف االحتجػػاج بكػػالـ العػػرب ال

حفظػػو  تفَّ إيقاعاتػػو تسػػاعد عمػػى ذلػػؾ، كحضػػكره الػػدا،ـ فػػي ذاكػػرة ات،مَّػػة أصػػحاب الدراسػػات المغكيَّػػة، 
التي جاءت بالضػكابط المغكيَّػة فػي شػتَّى المسػتكيات، كمػا أفَّ ركايػة الشػعر أحػرل أف تكػكف أضػبط  تفَّ 

ج المغػػكم بالشػػعر كاحػػده مػػف أبكػػر صػػكر الضػػبط يمرػػؿ عنصػػرنا مػػف عناصػػر إيقاعػػو، كمػػا أفَّ االحتجػػا
 الدراسات المغكيَّة.

كال شؾَّ أفَّ الشعر في مجممو يمراؿ الطبقة العميا مػف كػالـ العػرب فػي بػاديتيـ كحاضػرتيـ، أكرػر مػا 
 .(ْ)يمرامو كالميـ المنركر، كمف الحؽا أف تكضت قكاعد المغة في أعمى طبقات نتاجيا

 رالرنا: شركط االستشياد بالشعر: 
اجتمػػت عممػػاء المغػػة عمػػى االحتجػػاج بقػػكؿ مىػػٍف يكرػػؽ بفصػػاحتو كسػػالمة عربيَّتػػو، فكضػػعكا شػػركطنا 
ميػكاه مػف المحػف كالخطػأ، كىػذه  زمانيَّةن كمكانيَّةن كقىبىميَّة تخذ المغة عف العػرب  ليضػمنكا سػالمة الكػالـ، كخي

 الشركط ىي:
 
 

                                                

 ، دار الفكر العربي.ٔٓؿ: صػاالحتجاج بالشعر في المغة، الكاقت كدالالتو، د/ محمد حسف حسف جب (ُ)
 .ِٔاالستشياد في الجزء الرابت عشر مف تاج العركس، د/ أحمد عمي ربيت: صػ (ِ)
، مكتبػػة الشػػباب، ٗٗانظػػر دراسػػات لغكيَّػػة )القيػػاس فػػي الفصػػحى، الػػدخيؿ فػػي العاميَّػػة(، د/ عبػػد الصػػبكر شػػاىيف: صػػػ (ّ)

 ـ.ُٖٖٗ
 .ِٓاالحتجاج بالشعر في المغة، د/ جبؿ: صػ (ْ)
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 شرط الزَّماف: -ُ
عػػػرب إلػػػى منػػػتص القػػػرف الرػػػاني اليجػػػرم تقريبنػػػا فػػػي المػػػدف استشػػػيد المغكي ػػػكف كالنحػػػاة بػػػأقكاؿ ال

لى نياية القرف الرابت اليجرم في أماكف البدك.  كالحكاضر، كا 
 :(ُ)كقد قسَّـ المغكي كف كالنحاة قا،مي الشعر إلى أربت طبقاتو زمنيَّةو ىي

 طبقة الشعراء الجاىميايف، كامرئ القيس، كاتعشى. -ُ

الػػذيف أدركػػكا الجاىميَّػػة كاإلسػػالـ، كمبيػػد، كحسَّػػاف بػػف رابػػت طبقػػة الشػػعراء المخضػػرميف، كىػػـ  -ِ
 رضي ار عنيما.

ق(، ُُُطبقػػػة الشػػػعراء اإلسػػػالميايف، كىػػػـ الػػػذيف عاشػػػكا فػػػي صػػػدر اإلسػػػالـ، كجريػػػر )ت  -ّ
 (.َُُكالفرزدؽ )ت 

 ق(.ُٓٗق(، كأبي نكَّاس )ت ُٖٔطبقة المكلديف، كبشَّار بف بيرد )ت  -ْ
عر الطبقتٍيف اتكليىٍيف، كصحَّة االستشياد بشعر الطبقػة الرالرػة، كلػـ كقد أجمعكا عمى االستشياد بش

ز االستشياد بشعر الطبقة الرابعة مطمقنا  .(ِ)يجكا
 شرطا المكاف كالقبا،ؿ: -ِ

اعتمد المغكي كف كالنحاة في أخذ المغػة عمػى القبا،ػؿ السػاكنة فػي بػكادم كسػط الجزيػرة العربيَّػة  تفَّ 
كاحػدةو فػي الفصػاحة، فمػـ يأخػذكا مػف سػكاف الحضػر، كال مػف سػكَّاف أطػراؼ  القبا،ؿ لـ تكػف عمػى درجػةو 

ة أنَّيـ اختمطكا بغيرىـ مف اتمـ اتخرل، فاختمطت لغتيـ بمغاتيـ.  الجزيرة، بحجَّ
 فخػرج كتيامػة، كنجػد، الحجػاز، بػكادم مػف: فقػاؿ عمميػؾ  أيػف قاؿ الكسػا،ي لمخميػؿ بػف أحمػد: مػف

 .(ّ)حفظ ما سكل العرب عف الكتابة في حبرنا نةقني عشرة خمس كأنفذ الكسا،ي،
ؿ كتابػػػو المسػػػمَّى: بػػػػّّٗكعػػػف ىػػػذه القبا،ػػػؿ يقػػػكؿ أبػػػك نصػػػر الفػػػارابي )ت  اتلفػػػاظ »ق( فػػػي أكَّ

 النطػؽ، عنػد المسػاف عمػى كأسػيميا اتلفػاظ، مػف لأفص  انتقاءن  العرب أجكد قريش كانت«: »كالحركؼ
، كبيػػـ العربيػػة، المغػػة نيًقمىػػتً  عػػنيـ الػػنفس، كالػػذيف فػػي عمَّػػا إبانػػةن  كأبينيػػا مسػػمكعنا، كأحسػػنيا  اٍقتيػػًدمى
 عػنيـ الػذيف ىػـ ىػ الء فػإفَّ  كأسػد  كتمػيـ، قػيس،: ىـ العرب، قبا،ؿ مف بيف العربي أيًخذى المساف كعنيـ
َـّ  كالتصػريؼ  اإلعػػراب كفػػي الغريػب، فػػي ات ًكػؿى  كعمػػييـ كمعظمػػو، أيًخػذى  مػػا أكرػر  كنانػػة، كبعػػض ىػذيؿ، رػػ

 .القبا،ؿ سا،ر مف  يرىـ عف ي خذ كلـ لطا،يايف،ا كبعض

                                                

، كخزانة اتدب كلب لباب لساف ُُّانظر ىذه الطبقات في العمدة في محاسف الشعر كيدابو، البف رشيؽ القيركاني: صػ (ُ)
القػاىرة، الطبعػة الرابعػة،  -، تحقيؽ: عبد السالـ ىاركف، نشر الخػانجيَٓٔ/ُالعرب، عبد القادر بف عمر البغدادم: 

 ـ.ََُِ، اتنجمك المصريَّة، ْْ، ّْبراىيـ أنيس: صػـ، كفي الميجات العربيَّة، د/ إُٕٗٗق= ُُْٖ
 .ٔ/ُخزانة اتدب:  (ِ)
، تحقيػؽ: د/ إبػراىيـ السػامرا،ي، نشػر مكتبػة المنػار، الزرقػػاء، ٗٓنزىػة اتلبػاء فػي طبقػات اتدبػاء، كمػاؿ اتنبػارم: صػػ (ّ)

 ـ.ُٖٓٗق= َُْٓاتردف، الطبعة الرالث، 
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ػًرمٍّ  عػػف ي خػذ لػػـ فإنَّػو كبالجممػة:  بالدىػػـ أطػراؼ يسػػكف كػاف ممَّػف البػػرارم سػكَّاف عػػف كال قػط ، حىضى
 أىػػؿ لمجػػاكرتيـ ،(ِ)جػػذاـ مػػف كال ،(ُ)لىٍخػػـً  مػػف ال ي خػػذ لػػـ فإنَّػػو حػػكليـ، الػػذيف اتمػػـ لسػػا،ر المجػػاكرة

يػػػاد لمجػػػاكرتيـ أىػػػؿ الشػػػاـ،(ّ)ضػػػاعةمصػػػر كالقػػػبط، كال مػػػف ق  يقػػػرءكف نصػػػارل كأكرػػػرىـ ، ك سػػػاف، كا 
 لمقػبط لمجػاكرتيـ بكػر، مف كال لميكناف، مجاكريف بالجزيرة كانكا فإنَّيـ كاليمف، تغمب، مف كال بالعبرانيَّة،
 أىػؿ مػف كال كالفػرس، لميند مخالطيف بالبحريف كانكا تنَّيـ عماف  كأزد ،(ْ)القيس عبد مف كال كالفرس،
 الطػا،ؼ، كأىػؿ رقيػؼ، مػف كال اليمامػة، كسػكَّاف حنيفػة، بنػي مف كال كالحبشة، لميند، لمخالطتيـ اليمف

 حػيف صػادفكىـ المغػة نقمػكا الػذيف تفَّ  الحجػاز  حاضرة مف كال عندىـ، المقيميف اليمف تجار لمخالطتيـ
 .(ٓ)«...تيـألسن كفسدت اتمـ، مف  يرىـ خالطكا قد العرب، لغة ينقمكف ابتد كا

ب: اخحالف انؼهًبء حٕل ششط يؼشفة انقبئم:س
ً
 اثؼ

ة المعػػاني، كتقعيػػد القكاعػػد، استشػػيدكا  نػػرل أفَّ جػػامعي المغػػة اتكا،ػػؿ حػػيف استشػػيدكا عمػػى صػػحَّ
بأشػعار كارجػاز مجيكلػة القا،ػػؿ، كأكبػر دليػؿ عمػػى ذلػؾ: مػا نػػراه فػي العػيف لمخميػػؿ، كالجػيـ تبػي عمػػرك 

كيو مػف كجػكد أبيػاتو  يػر معػزكَّةو، كعمػى ىػذا لػـ يشػترطكا حػيف أربتػكا ذلػؾ فػي الشيباني، كالكتػاب لسػيب
 كتبيـ معرفة القا،ؿ.

، أك نررو ال ييٍعػرىؼ قا،مػو  كعمَّػة ذلػؾ مخافػة  لكف ىناؾ مىف اشترط معرفتو، فال يجكز االحتجاج بشعرو
أف يككف ذلؾ الكالـ مصنكعنا، أك لمكلاد، أك لمىٍف ال يكرؽ بكالمو
(ٔ). 

ال »د ردَّ بعضيـ الكرير مف الشَّكاىد لعدـ معرفة قا،ميا، فقد قاؿ المبػراد فػي أحػد شىػكاىد سػيبكيو: كق
 .(ٕ)«يعرؼ قا،مو، فال يحتٌق بو
ػاج )ت   كػػاف لػك»ق( ي اخػػذ الفػرَّاء عمػى بعػػض الشَّػكاىد التػػي ييعػرؼ قا،ميػا كقكلػػو: ُُّككػاف الزجَّ

 ال  أـ بشػعره ٍي خػذ ًممىػف ىػك كىؿ القبا،ؿ ىك  أما  كمف  الشاعر ىذا مىفٍ  أعممنا المستشيد المنشد ىذا

                                                

 ممػػػػكؾ العػػػػرب فػػػػي الجاىميَّػػػػة، كىػػػـ يؿ عمػػػػرك بػػػػف عػػػػدٌم. ينظػػػػر: الصػػػػحاح  لىٍخػػػـ: حػػػػيي مػػػػف الػػػػيمف، كمػػػػنيـ كانػػػت (ُ)
 .َِِٖ/ٓ«: ؿ خ ـ»

 .ٕٗ/ٔ«: ج ذ ـ»جذاـ: اسـ حيٍّ مف اليمف، يقاؿ: ىـ مف بني أسد مف خزيمة. انظر العيف  (ِ)
 .ُِٔٔ/ّ«: ؽ ض ع»قضاعة: أبك حيٍّ مف العرب، كىك قضاعة بف مالؾ بف حمير بف سبأ. ينظر الصحاح  (ّ)
 .ُْٕ/ْعبد القيس: مف البحريف. انظر معجـ البمداف:  (ْ)
ـ، كالمزىػر َُٗٗ، تحقيؽ: محسف ميدم، نشر دار الشػركؽ، الطبعػة الرانيػة، ُْٕانظر كتاب الحركؼ، لمفارابي: صػ (ٓ)

 .ُٖٔ، ُٕٔ/ُلمسيكطي: 
، نشػػر المكتبػػة ّٓٓ/ِات اتنصػػارم: اإلنصػػاؼ فػػي مسػػا،ؿ الخػػالؼ بػػيف النحػػكيايف البصػػريايف كالكػػكفيايف، تبػػي البركػػ (ٔ)

 .ََُ/ُـ، كالمزىر لمسيكطي: ََِّق= ُِْْالعصريَّة، الطبعة اتكلى 
 ، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة.ُّّ، ُِّ/ِ/ِالمقتضب، لمحمد بف يزيد المعركؼ بأبي العبَّاس المبراد:  (ٕ)
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ـٍ  أنشػػدني» عمػػى ار كتػاب ييٍحمػػؿ أف ينبغػػي ذلػؾ، كلػػيس يضػػره كػػاف مىػا ػػيي  لػػك شىػػاذٍّ  بٍيػػتو  عمػى كال «بعضي
 .(ُ)«يجز لـ بقكلو ٍي خذ ًممفٍ  ككاف قا،مو، عرؼ

مػػردكده ال ييٍعػػرىؼ »د بأنَّػػو: ككػػذا فعػػؿ بعػػض متػػأخرم النحػػاة، فعقَّػػب ابػػف يعػػيش عمػػى أحػػد الشَّػػكاى
 .(ِ)«قا،مو

 ًإف قا،مػػو اٍلمىٍجييػػكؿ كمػػف العممػػاء المتػػأخريف مىػػٍف كقػػؼ مكقفنػػا متكساػػطنا، فقػػاؿ أحػػدىـ: إفَّ الشَّػػاًىد
مىٍيوً  يٍعتىمد ًرقىةو  مف صدر الَّ  قيًبؿى  عى ًليىذىا السبب فىالى  كىاً  ٍيو أىٍبيىػات كىانىت كى مىٍييىػا مػداٍعت الشَّػكاىد، أصػ َّ  ًسػيبىكى  عى
، خمؼه  ًيؿى  عديدةن، أبياتنا ًفييىا أىفَّ  مىتى  بعد سمؼو مىا قا،مكىا، جي  .(ّ)ناقمكىا بيىا عيب كى

 ركاه متػى قا،مػو ييٍعػرىؼ ال الذم بالبيت كيحتق  »كىك مذىب الشيخ محمد الخضر حسيف، حيث قاؿ: 
مىػٍف يكرػؽ بػو فػي المغػة، كاشػتير كيحػتق  بالشػعر الػذم يركيػو  السػميقة، بمقتضػى بالعربيَّػة ينطؽ عربي

ف لػـ ييٍعػرىؼ قا،مػو، كقػد تمقػى عممػاء العربيَّػة شػكاىد كتػاب سػيبكيو بػالقبكؿ، كفييػا  بالضبط كاإلتقػاف، كا 
 .(ْ)«نحك خمسيف شاىدنا لـ تنٍعرىؼ أسماء قا،مييا

قبػكؿ ركايتػو،  كأرل أفَّ ىذا أكلى بالقبكؿ، كأجدر باالتاباع، فما داـ الراكم عربي رقػة، فػال مػانت مػف
نشػػاده يصػػرؼ النظػػر عػػف القا،ػػؿ  إذ بالرقػػة كسػػالمة السػػميقة ييعىػػد  الػػراكم قػػا،الن ليػػذا، ممَّػػا يغنػػي عػػف  كا 

 معرفة القا،ؿ، فاستخداـ الشَّكاىد  ير المنسكبة لقا،ميا عيٍرؼه ساً،ده لدل القدماء في  الب اتمر.
ف كحبة )انؼني( ٔيُٓجّ يف االسحشٓبد: -1

ِّ
 يؤن
ؿ المعاجـ العربيَّة تأليفنا.« العيف»كتاب  ييعىد    أكَّ

 .(ٔ)الفراىيدم اليحمدم اتزدم البصرم (ٓ)م لفو: ىك أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد
ًلدى سنة ما،ة مف اليجرة في قرية مف قرل عماف  .(ٕ) مكلده: كي

 .(ٖ)كفاتو: تكفاي رحمو ار سنة ما،ة كسبعيف كخمسة مف اليجرة النبكيَّة
 حبثّ انؼني ٔاذلذف يٍ جأنٍفّ ٔيُٓجّ فٍّ:ك

 اليدؼ مف تأليفو:  -2

                                                

اج:  (ُ) عرابو لمزجَّ  .َُِْٖ/ِانظر معاني القريف كا 
ؿ، البف يعيش: شرح ا (ِ)  .ّْْ/ُلمفصَّ
 .ُٔ/ُخزانة اتدب:  (ّ)
 .ّٖالقياس في المغة العربيَّة: صػ (ْ)
، كالمزىػػػر ِٕ/ُُ، كمعجػػػـ اتدبػػػاء: ِْْ/ِ، ككفيػػػات اتعيػػػاف: ّٕ -ْٓانظػػػر ترجمتػػػو فػػػي مراتػػػب النحػػػكيايف: صػػػػ (ٓ)

 ك يرىا. ُْ/ُلمسيكطي: 
 .ْٓمراتب النحكيايف، تبي الطياب المغكم: صػ (ٔ)
 انظر السابؽ مف المراجت. (ٕ)
 .َِٕ/ُانظر الكتب المترجمة لو كالسابقة الذكر، مرؿ: كفيات اتعياف:  (ٖ)
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اطَّمػت الخميػؿ عمػى الرسػػا،ؿ التػي سػبقت تأليفػو لكتابػػو، فالحػظ أنَّيػا ال تسػير فػػي جميػت المغػة عمػػى 
 ، ، كأنَّيا ال تخمك مف التكرار، فال يمكف أف تصم  طريقنا لجمػت اتلفػاظ جمعنػا شػامالن أساسو عمميٍّ مقبكؿو

، (ُ)ال تحقػؽ اليػدؼ المنشػكد، كىػك حفػظ المغػة مػف الضػياع  تنَّيػا  يػر مسػتكعبة ك يػر حاصػرةكأنَّيا 
، كحصػػره كضػػبطو (ِ)ففكَّػػر فػػي كضػػت ىػػذا الكتػػاب  ليحقاػػؽ مػػا ييػػدؼ إليػػو مػػف اسػػتيعاب كػػالـ العػػرب

 .(ّ)لمغة
 المنيق الذم اتَّبعو في ترتيب المكاد: -1
 الترتيب الصكتي. - أ
 النظاـ التقميبي. - ب

 إلحصاء الكماٌي.القياـ با - ج

 كتابة المادَّة حسب اتصؿ. - د
 يُٓجّ يف االسحشٓبد:

استشيد بالقريف الكريـ، كالقراءات القرينيَّة، كما استشيد باآلرار الشريفة، كسيتَّض  ىػذا مػف خػالؿ 
عػػرض البحػػث لمبحريػػو: اتكؿ كالرػػاني، كمػػا استشػػيد بالشػػعر، فػػال تكػػاد تخمػػك مػػادَّةه لغكيَّػػةه مػػف مػػكاد 

، كقػد قػاـ المعجـ  ، أك في جزء منو، كيكػكف معػزك،ا، أك  يػر معػزكٍّ ، كىذا الشَّاىد قد يرد كامالن مف شاىدو
أحد الباحريف بإحصاء الشَّػكاىد الشػعريَّة فػي أجػزاء المعجػـ الرمانيػة، كأتػت اإلحصػا،يَّات حسػب التقسػيـ 

 التالي:
 ربت ف،ات:( بيتنا شعري،ا، كىي مكزعة إلى أَّّٓيزيد عدد الشَّكاىد عمى )

 %(.ّٓ.ِ( بيتنا شعري،ا، أم: ما يعادؿ )ٕٕأبيات معزكَّة: ) -

 ( شاعرنا.ُّٔ%( لػ)ْٕ.ّٗ( بيتنا، أم: ما يكازم )ُُٖٗأبيات جاىميَّة: ) -

 ( شاعرنا.ٖٗ%( لػ)َٗ.َْ( بيتنا، أم: ما يعادؿ )ُِّْأبيات أمكيَّة: ) -

( شاعرناُِ)%( لػَّ.ُٕ( بيتنا، أم: ما يكازم )ُٕٓأبيات عبَّاسيَّة: ) -
(ْ). 

كيالحػػظ مػػف اإلحصػػاء قػػكَّة تمريػػؿ الفتػػرتيف: الجاىميَّػػة، كاتمكيَّػػة، كضػػعؼ تمريػػؿ الفتػػرة العبَّاسػػيَّة، 
فالخميػػؿ عػػاد إلػػى عػػددو محػػدكدو مػػف معاصػػريو، كىػػذا ي كاػػد تمسػػؾ العممػػاء اتفاضػػؿ بعصػػكر االحتجػػاج، 

خميػؿ فػي ما،ػة كسػبعيف كخمسػة مػف اليجػرة، اتمر الراني يرجت إلى زمنيَّػة تػأليؼ الكتػاب، فقػد تػكفي ال
ار أنَّو قد استشيد كريرنا بشعراء الطبقة اتكلى مف أمراؿ: شػعراء المعمقػات، كشػعراء  كذكر د/ حسيف نصَّ

                                                

 .ٔٓالمعاجـ المجنسة، د/ محمد العرياف: صػ (ُ)
 ، تحقيؽ: المخزكمي كالسامرا،ي.َٔ/ُالعيف:  (ِ)
 .ِٖ/ُ، كالمزىر لمسيكطي: ِِِ/ٔمعجـ اتدباء:  (ّ)
، بحث تحت عنكاف: التحقؽ مف تحقيؽ العػيف، ُِٔت المغكم بالقاىرة، الجزء الخامس كالسبعكف: صػانظر مجمة المجم (ْ)

 لأستاذ الدكتكر/ شربؿ دا ر.
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الطبقػػة الرالرػػة مػػف أمرػػاؿ: اتحػػكص، كاتخطػػؿ، كالفػػرزدؽ، كجريػػر، كالطبقػػة الرابعػػة كاتخيػػرة أمرػػاؿ: 
اف ينظػػر إلػػى مىػػف استشػػيد بػػو مػػف المكلٌػػديف نظرتػػو إلػػى العممػػاء حفػػص اتمػػكم، كبشَّػػار بػػف بيػػرد، فكػػ

المكركؽ بيـ، فقد اشتير عف بشَّار خاصة فصاحتو العربيَّة، فكػاف أكسػت أيفيقنػا مػف  يػره مػف المغػكيايف، 
ػدادت  ا  كلعؿَّ السبب في ذلؾ تقد ـ عصره، كلـ تكف قكاعد اتخػذ كاالستشػياد قػد حي كأكرر تساىالن كتسامحن

 .(ُ)بعد
إذنا: فالشَّػػاىد الشػػعرم فػػي كتػػاب العػػيف لػػو قيمتػػو فػػي إيضػػاح معنػػى الكممػػة المػػراد، فيػػأتي بالكممػػة 
كيعقبيػػا بالشَّػػاىد، كأحياننػػا يػػأتي بالشَّػػاىد فػػي كسػػط شػػرحو لمكممػػة ال بعػػدىا مباشػػرةن، كمػػا يػػذكر ركايػػة 

ممػػاتو مػػف الشَّػػاىد بالشػػرح، إلػػى ك -أحياننػػا–لمشَّػػاىد أخػػرل تغٌيػػر فييػػا الجػػذر لكممػػةو منػػو، كمػػا يشػػير 
 كسيتَّض  ذلؾ كمو مف خالؿ عرض البحث لمجذكر المختمفة الركاية في مبحرٍيو.

فّ، ٔاذلذف يٍ جأنٍفّ، ٔيُٓجّ:
ِّ
 احملكى ٔاحملٍظ األػظى: يؤن

ًلػػدى بمرسػػية سػػنة  م لافػػو: ىػػك أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف إسػػماعيؿ المعػػركؼ بػػابف سػػيده اتندلسػػي، كي
 .(ِ)مانية مف اليجرةرالرما،ة كتسعيف كر

 .(ّ)تكفي رحمو ار سنة أربعما،ة كخمسيف كرمانية مف اليجرة، كسن و ال يتجاكز الستيف
اليدؼ مف تأليفو: اختمؼ ىدفو عػف سػابقيو مػف مػ لفي المعػاجـ  إذ كػاف ييػدؼ إلػى جمػت شػتات 

،ػػة، كقػػد (ْ)لنحكيَّػػة الخػػاطالمػػكاد المغكيَّػػة فػػي م لَّػػؼو يسػػد مسػػدَّىا، كيقػػـك مقاميػػا، مػػت تصػػكيبو لػػ راء ا
التقػػى مػػت اتزىػػرم فػػي تكطيػػػد العالقػػة المغكيَّػػة بػػالقريف الكػػػريـ، كأحاديػػث رسػػكؿ ار صػػمى ار عميػػػو 

 .(ٓ)كسمـ
منيجػػو: بػػالتتب ت لمحكػػـ ابػػف سػػيده تجػػد أنَّػػو قػػد اتبػػت مػػنيق الخميػػؿ، بعػػدما أدخػػؿ عميػػو أبػػك بكػػر 

 :(ٔ)كف تغيير، كىذه بعض مالم  المنيقالزبيدم التعديؿ مف خالؿ مختصره، كسار عميو د
 أنَّو رتَّبو عمى نظاـ التقميبات الصكتيَّة التي ابتكرىا الخميؿ، كبدأ بحرؼ العيف كما بدأ. -ُ

جاء ترتيب اتبنية كاآلتي: الرنػا،ي المضػاعؼ الصػحي ، كالرنػا،ي المضػاعؼ المعتػٌؿ، كالرالرػي  -ِ
بػاعي، كالخماسػي، كالسداسػي، كىػك فػي ىػذا الصحي ، كالرالري المعتٌؿ، كالرالرػي المفيػؼ، كالر 

 يدخؿ التحسينات التي صنعيا الزبيدم في مختصر العيف.

                                                

ار:  (ُ)  كما بعدىما. ِٓٔ، ِْٔ/ُانظر المعجـ العربي نشأة كتطكرنا، د/ حسيف نصَّ
 .ُّٓ/ٓالعربي، لكارؿ برككمماف: ، كتاريخ اتدب ُٕ/ّانظر ترجمتو في كفيات اتعياف، البف خمكاف:  (ِ)
 السابؽ نفس الصفحات. (ّ)
ػػار:  ِٗ/ُانظػر مقدمػػة الم لػػؼ لكتػػاب المحكػػـ:  (ْ) ، كالمعجػػـ ِّٕ/ُكمػػا بعػدىا، كانظػػر المعجػػـ العربػػي، د/ حسػػيف نصَّ

 .ِٗالعربي دراسة كنقدنا، د/ شعباف عبد العظيـ: صػ
 .ِٗيـ: صػالمعجـ العربي دراسة كنقدنا، د/ شعباف عبد العظ (ٓ)
ػار: ِٗ/ُانظػر ىػػذه المالمػػ  فػي مقدمػػة المحكػػـ:  (ٔ) ، كالمعجػػـ العربػػي دراسػػة ِّٕ/ُ، كالمعجػـ العربػػي، د/ حسػػيف نصَّ

 .َُْكما بعدىا، كالمعاجـ المجنسة، د/ العرياف: صػ ِٗكنقدنا، د/ شعباف عبد العظيـ: صػ
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َـّ المضارع، فالمصدر، فالصفة. -ّ ، ر  يقـك التنظيـ الداخمي لمكاده عمى البدء بالماضي أكالن

 يقداـ المجرَّد عمى المزيد، كالمفرد عمى الجمت، كجمت القمَّة عمى الكررة. -ْ

ا لو، فأتى عمى ما في العيف كالجميرة، إال أنَّو لـ ينسب كؿ اتقػكاؿ إلػى اتَّخذ االستق -ٓ صاء منيجن
 أصحابيا.

َـّ بالمسا،ؿ النحكيَّة كالصػرفيَّة ك يرىػا، كىػذا كاضػ ه  -ٔ ا لو، كما أنَّو اىت اتَّخذ اإليجاز طريقنا كمنيجن
 مف مقدامتو.

و نسػب كريػرنا مػف اتبيػات التػي لػـ استشيد بالقريف، كالحديث، كالشعر، كقػد زاد عمػى الخميػؿ أنَّػ -ٕ
 ينسبيا.

 إَٔاع االخحالفبت يف انشٔاٌة ٔأيثهحٓب: -3
بػػاالطاالع فػػي معجمػػي: العػػيف، كالمحكػػـ لمتابعػػة اخػػتالؼ ركايػػة اتبيػػات الشػػعريَّة المستشػػيد بيػػا، 

، اختمفػت الر  كايػة اتَّض  لمباحث العديد مف أنػكاع االخػتالؼ، كالتػي زادت فػي جممتيػا عمػى مػا،تي شػاىدو
فييا، منيا: االخػتالؼ فػي جػذكر بعػض الكممػات، كاالخػتالؼ بالتقػديـ كالتػأخير، كاالخػتالؼ فػي حػركؼ 

 المعاني، كاالختالؼ في الصيغ، ك يرىا مف أنكاع االختالؼ.
 االختالؼ في بعص الجذكر: -ُ

 كسػػيقـك البحػػث بدراسػػتو فػػي الكتػػابيف مػػف أكلييمػػا كحتػػى نيايػػة حػػرؼ اليػػاء، كاتمرمػػة كريػػرة فػػي
 المعجميف مكضكع الدراسة، كمف اتمرمة في الجزء  ير المدركس قكؿ الشاعر تميـ بف مقبؿ:

ـٍ ًبتىنيكفىػػػػػةو   ظىناػػػػػي ًبيػػػػػـ كىعىسػػػػػى، كىيػػػػػ
 

كاً،ػػػػػػػػػػػ   (ُ)اتىٍمرػػػػػػػػػػػاؿ بى يىتىنػػػػػػػػػػػازىعيكف جى
 

 كجابيػػةي  اتخبػػار، مػػف الغرا،ػػب: كالجكا،ػػب»، قػػاؿ: «ج ك ب»ىكػػذا جػػاءت الركايػػة فػػي العػػيف مػػادَّة 
 .(ِ)«البالد جابت: أم بعيدةو، أرضو  إلى أرضو  مف محمكلة: أم خبر،

 جكا،ز »، كمرَّةن «جانب»، كىك جمت (ّ)«يتنازعكف جكانب اتمراؿ»كجاءت الركاية في المحكـ مرَّة 
 
ػػكاً،زي »، حيػػث قػػاؿ: «اتمرػػاؿ ، قىػػاؿى  ًإلػػى بىمىػػدو  ًمػػفٍ  جػػازى  مىػػا: كاتىٍشػػعار اتىمرػػاؿ جى  ازىعيكفيىتىنػػ :ميٍقًبػػؿو  اٍبػػفي  بىمىػػدو
كاً،زى   .(ْ)«اتىٍمراؿ جى

ا ما جاء في العيف:  ، فالفه  زىنجرى : قكلؾ مف الزَّنجرة»كمف ذلؾ أيضن    إبيامو بظفرً  ماؿ إذا لفالفو
 

                                                

، كالتػاج «جػكز»، كالمسػاف ُِٓ/ٕ، ِِ/ِلمحكػـ: ، كاُِٗ/ٔ، كالعػيف: ُِٔمف البسيط، البف مقبؿ فػي ديكانػو: صػػ (ُ)
 ك يرىا.« ظنف»، ك«جكب»، كبال نسبة في المساف «جكز»، ك«جكب»

 .ُِٗ/ٔالعيف:  (ِ)
 .َِِ/ِالمحكـ:  (ّ)
 .ُِٓ/ٕالسابؽ:  (ْ)
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َـّ  سبَّابتو، ظفر عمى  قاؿ: ،(ُ)بينيما قرع ر
 فأرسػػػػػػػػػػػػػػػػمت إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػػممى
 فمػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػادت لنػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػممى

 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػأف الػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّفس مشػػػػػػػػػػػػػػػػػغيكفو 
 (ِ)بزنجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كال فكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 

 :قىاؿى  اٍليىًسير، الشٍَّيء: ـ: القرطيطكفي المحك
ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػفمى ػػػػػػػػػػػػت لنىػػػػػػػػػػػادى ا جى  ىمى مٍ ا سى

 

 (ّ)بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرطيط كىالى فكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

، مف ذلؾ: ما جاء في العيف مف قكؿ الشاعر: -ِ  االختالؼ في شطرو كامؿو
 إفَّ اتىميػػػػػػػػػػػػػػرى داخػػػػػػػػػػػػػػؿه عميػػػػػػػػػػػػػػؾً 

 

نكبىٍيػػػػػػػػػػؾً   كضػػػػػػػػػػاربه بالسَّػػػػػػػػػػيًؼ مى
(ْ) 

 

 كجاءت الركاية في المحكـ:
 عميػػػػػػػػػػػػػػػؾً  إفَّ اتىميػػػػػػػػػػػػػػرى كالػػػػػػػػػػػػػػقه 

 

ٍنبىٍيػػػػػػػػػػػػؾً   كميكًجػػػػػػػػػػػػت بسىػػػػػػػػػػػػٍكًطو جى
(ٓ) 

 

ؿ عاما.« داخؿ»بمعنى: « كالقه »فػ ا الشطر الراني فقد اختمؼ عف اتكَّ ؿ، كأمَّ  في الشطر اتكَّ
 االختالؼ في التركيب: -ّ

 مف ذلؾ ما استشيد بو الخميؿ عمى الزعزعة بمعنى: التحريؾ كالقمت:
ٍيػػػػػريه فػػػػػك اًر لػػػػػكال اري ال شػػػػػيء   ى

 

 (ٔ)ًزع مػػػف ىػػػذا السػػػرير جكانبػػػولزٍعػػػ 
 

 داللة عمى الخكؼ مف ار الكاحد اتحد، فال إلو  يره، كال ربَّ سكاه.«  ىٍيريه شيء ال»ففي الركاية 
 ، كفي الركاية داللة عمى « ىٍيريه شيء ال»بدالن مف  (ٕ)«أيرىاًقبيو أناي»كفي المحكـ جاءت الركاية 

تخشػػػى »كالخػػػكؼ منػػػو، كجػػػاءت الركايػػػة فػػػي المسػػػاف  فػػػي السػػػر كالعمػػػف -تعػػػالى-مراقبػػػة ار 
 .(ٖ)«عكاقبو

ف اختمػؼ بػاختالؼ الركايػة،  ففي البيت ركاياته متعدادةه اختمؼ فييا ىذا التركيػب، كالمعنػى كاضػ ه كا 
 كمنو قكؿ الشاعر:

                                                

 .َِِ/ٔالعيف:  (ُ)
، ككذا في التاج «زنجر»اف ، كالمس«زنجر»، كأساس البال ة َْٖ/ٖ، َِِ/ٔالبيتاف مف اليزج، بال نسبةو في العيف:  (ِ)

 ك يرىا.« زنجر»
 .ِٗٔ/ٔالركاية في المحكـ كالنص منو:  (ّ)
 .َِٓ/ّالرجز، بال نسبة، كىك في العيف:  (ْ)
 .ّٖٔ/ّالمحكـ:  (ٓ)
 .ٕٕ/ُمف الطكيؿ، لـ تحدد قا،متو، كىك بال نسبة في العيف:  (ٔ)
 .ٕٕ/ُالمحكـ:  (ٕ)
 .ِٕ/ُ، كتفسير ابف كرير: «ز ع ع»المساف  (ٖ)
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ػػػيتى حاجتيػػػا  ىػػػذم اترامػػػؿي قػػػد قضَّ
 

ػػػًؿ الػػػذَّكىرً   ػػػٍف لحاجػػػًة ىػػػذا اتىٍرمى فىمى
(ُ) 

 

 .(ِ)«كؿ اترامؿ...... البيت»ل: كالركاية اتخر 
 االختالؼ بالتقديـ كالتأخير: -ْ

 جاء اختالؼ الركاية بالتقديـ كالتأخير، كالمعنى كاحده، كمف ذلؾ قكؿ الشاعر:
ػٍيًؼ فييػا ًعيادىىػا كـي الصَّ  ىىراقىٍت نىجي

 

ـً ًسػػػػػػجاالن   ٍربىػػػػػػًت الميتىقىػػػػػػدا  لػػػػػػنىٍجـ المى
(ّ) 

 

ا ركاية  المحكـ: ىكذا جاءت ركاية العيف، كأمَّ
ػػٍيًؼ ًفييىػا ًسػػجالىيا ػكـي الصَّ  أىراقىػٍت نيجي

 

ـً ًعيػػػػػػادن   ٍربىػػػػػػًت الميتىقىػػػػػػدا ا ًلػػػػػػنىٍجـً المى
(ْ) 

 

، كحػػدث (ٓ)، كاليػػاء تبػػدؿ مػػف اليمػػزة«ىراقػػت»بػػاليمزة، كاتكلػػى « أراقػػت»ففػػي الركايػػة الرانيػػة 
حكػػـ، كمػػا حػػدث فػػي الم« سػػجاليا عيػػادنا»فػػي العػػيف، ك« عيادىػػا، سػػجاالن »التقػػديـ كالتػػأخير فػػي 

 «.عيادىا، كعيادنا، كسجاليا، كسجاالن »اختالؼ في الصيغة بيف 
 االختالؼ في الصيغة: -ٓ

 كقت االختالؼ بيف الصيغ، كذلؾ مرؿ قكؿ الشاعر:
ٍسػػػػػعىسى   لىػػػػػك يىشػػػػػاءي إدَّنىػػػػػاالميػػػػػؿ عى

 

كػػػػػػافى لنػػػػػػا مػػػػػػػف نػػػػػػارًه ميٍقتىػػػػػػػبٍس  
(ٔ) 

 

 كالركاية اتخرل:
ٍسػػػعىسى   لػػػك يشػػػاءي إذا دنػػػا الميػػػؿعى

 

كػػػػػػافى لنػػػػػػا مػػػػػػػف نػػػػػػارًه ميتىقىػػػػػػػٌبسي  
(ٕ) 

 

 «.ميتىفىٌعؿ»عمى كزف « ميتىقىٌبسي »، كالرانية «ميٍفتىعؿ»عمى كزف « مقتبس»ففي الركاية اتكلى 
ا قكؿ الشاعر:  كمف ذلؾ أيضن

 يحػػػػػػٌط العفػػػػػػر مػػػػػػف أفنػػػػػػاء شػػػػػػعر
 

ػػػػػػٍمتو حمػػػػػػارا   (ٖ)كلػػػػػػـ يتػػػػػػرؾ بػػػػػػذم سى
 

 
 

                                                

 «.رمؿ»، كالمساف، كالتاج ِٔٔ/ٖمف البسيط، لجرير، كلـ أقؼ عميو في ديكانو، كفي العيف:  (ُ)
 .ِٖٓ/َُركاية المحكـ:  (ِ)
 «.عيد»، كالتاج «عيد»، كالمساف ُُِ/ُ، كالمحكـ: َُِ/ُمف الطكيؿ، بال نسبة في العيف:  (ّ)
 .ُُِ/ُالمحكـ:  (ْ)
 لقرب المخرج.حدث إبداؿ لميمزة ىاءن  كذلؾ  (ٓ)
 .ِْ/ْ، كالمقاييس: ْٕ/ُ، كالعيف: ّْٔمف الرجز، المرئ القيس في زيادات ديكانو: صػ (ٔ)
 .َٕ/ُالمحكـ:  (ٕ)
 .ِِٓ/ُ، سيأتي تكضيحو، كىك في العيف: ِْٕمف الكافر، لمبريؽ اليذلي في شرح ديكاف اليذلييف: صػ (ٖ)
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 كالركاية اتخرل:
ػػػػفى  ـى مػػػػف أىكنػػػػاًؼ ًشػػػػ طَّ حى  عرو العيٍصػػػػ

 

 (ُ).................... البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
 

ػا قػكؿ «فحػطَّ »، كبػيف صػيغة الماضػي «يحػطٌ »اختمفت الركاية بيف صيغة المضػارع  ، كمنػو أيضن
 النابغة:

 اجمػػػػػٍت ًمحاشىػػػػػؾ يػػػػػا يزيػػػػػدي فػػػػػإٌني
 

ػػػػػػػ   (ِ)ا لكػػػػػػػـ كتىميمػػػػػػػاأعػػػػػػددتي يىربيكعن
 

 .(ّ)«جمات.... البيت»كالركاية اتخرل: 
 كات:االختالؼ في الحركؼ كاتد -ٔ

 كمف ذلؾ قكؿ الشاعر:
ػػػٍرًد شيػػػٌبانن   ا كػػػأنَّيـا كشػػػيبن عمػػػى الجي

 

 (ْ)إذا كانػػػػػًت المرحػػػػػى الحديػػػػػدي المجػػػػػٌربي  
 

 .(ٓ)كالركاية اتخرل: ... كشيبنا عمييـ.... البيت
، كمػا كرد فػي بعػض «ىرقػت، كأرقػت»ك ير ذلؾ مف أنكاع االختالؼ مرؿ االختالؼ باإلبداؿ في 

 يؼ، مف ذلؾ ما جاء في العيف مف قكؿ الشاعر:الشَّكاىد لكفه مف التصح
ػػػاف صػػػمَّبىيا العيضػػػمػػػ  ػف شػػػراًة الًيجى

 

رىٍعػػػي الًحمػػػى ض    (ٔ)كؿ الًحيػػػاؿً حػػػكى
 

بالشػػيف، كال يكجػػد ىػػذا االشػػتقاؽ فػػي معػػاجـ المغػػة، كالصػػكاب مػػا جػػاء فػػي « شػػراة»فجػػاءت 
 المحكـ:

ػػػمَّبىيا العيضػػػ  ػًمػػػف سىػػػراًة الًيجػػػاًف صى
 

رىٍعػػػػيي الًحمػػػػى، ض    كؿ الًحيػػػػاؿً حػػػػكى
 

 
 
 
 
 

                                                

 .ّٖٔ/ُالمحكـ:  (ُ)
ك يرىػػػا،  ِٗٗ/ٓ، ٓٔ/ِ، كالمقػػاييس: ُِٔ/ّ، كفػػي العػػػيف: َُِي  ػػي ديكانػػػو: صػػػمػػف البسػػيط، لمنابغػػػة الػػذبيان (ِ)

 كالمحاش: القكـ يخالفكف  يرىـ، كمحاش الرجؿ: الذيف يجتمعكف إليو مف قكمو ك يرىـ.
 .َُِ/ّركاية المحكـ في  (ّ)
 ، كالمحكـ:َِٗ/ّمف الطكيؿ، بال نسبةو في العيف:  (ْ)
 .َْْ/ّالمحكـ:  (ٓ)
 «.صمب»، كالمساف كالتاج ٓ/ْ، كالمقاييس: ُٓٓ، كىك لأعشى في ديكانو: صػُٔ/ُ، كالمحكـ: ِٕ/ُالعيف:  (ٔ)
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 األٔل ادلجحث
 ادلؼىن اخحالف يغ انشٔاٌة اخحالف

 جٕعئة:
 ػالقة انهفظ ثبدلؼىن:

اتصؿ في المغة أف يدؿَّ المفظ عمى معنى كاحدو يختص  بػو دكف سػكاه، كىػذا ىػك الكريػر الغالػب فػي 
ٌدد اتلفػاظ كالمعنػى ألفػاظ المغػة، مرػؿ: بػاب، كدار، ككتػاب... إلػخ، كلكػف قػد تطػرأ ظػركؼه تػ دم إلػى تعػ

، كىك خالؼ اتصؿ.  كاحد، أك تتعدَّد المعاني لمفظو كاحدو
ػػػؿ، الكػػالـ أكرػػر كذلػػؾ المختمفىػػٍيف، باالسػػمىٍيف المختمفػػاف الشػػي،اف ييسػػمَّى»يقػػكؿ ابػػف فػػارس:   كرىجي

 عػػػيف»ك ،«المػػػاؿ عػػػيف»ك ،«المػػػاء عػػػيف»: نحػػػك الكاحػػػد، باالسػػػـ الكريػػػرة اتشػػػياء كفػػػرس، كتسػػػمى
 .(ُ)«كالحساـ كالميٌند، السيؼ،: نحك المختمفة، باتىسماء الكاحد الشيء يسمَّى، ك «السحاب

 :ضربيف عمى كالميـ كأكرري »كقاؿ السيكطي: 
 :كالناقػة، كالجمػؿ، كالمػرأة، الرجػؿ،: المختمفػيف، كقكلػؾ المعنيىػٍيف عمػى المفظػاف يقت أف أحدىما 

، اط ال الذم الكرير ىك كىذا كسكت، كتكمَّـ، كقعد، كقاـ، كالميمة، كاليـك  .بو ييحى

 الكاحد، كقكلؾ المعنى عمى المختمفاف المفظاف يقتى  أف اآلخر: كالضرب ،  كالعيػر، كالحٍنطػة، البيػر 
 .(ِ)«كمضى كذىب، كقعد، كجمس، كالسياد، كالذ،ب، كالحمار،

مػا ذكػر فذكر ابف فارس في نصاو اتصػؿ، كىػك تسػمية الشػي،يف المختمفػيف باالسػمىٍيف المختمفىػٍيف، ك
أفَّ اتشياء الكريرة تسمَّى باالسـ الكاحد، كىك ما يسمَّى بالمشترؾ، كما ذكر الترادؼ فػي تسػمية الشػيء 
ؿ، كالضػرب اآلخػر، كىػك مػا يسػمَّى بػالترادؼ، كىػك كقػكع  بأسماء مختمفة، كذكػر السػيكطي الضػرب اتكَّ

 المفظٍيف المختمفٍيف عمى المعنى الكاحد.
ى أف تجد نكعنا يكرر في المغة، كىك أف يتَّفؽ المفظاف مػت اخػتالؼ المعنػى، فمف عالقة المفظ بالمعن

كذلػػؾ بػػأف تػػدؿَّ المفظػػة الكاحػػدة عمػػى أكرػػر مػػف معنػػى، كىػػي النػػكع الرالػػث، كىػػك مػػا يسػػمَّى بالمشػػترؾ 
 المفظي، كضَّحو ابف فارس بتسمية اتشياء الكريرة باالسـ الكاحد، كىك نكعاف:

« كجػد»الؼ المعنى، كالمعنياف المختمفاف  يػر متضػادٍَّيف، كذلػؾ نحػك أف يتَّفؽ المفظاف مت اخت - أ
مف الكجدة بمعنػى الغضػب، ككجػدت شػي،نا إذا أردت كجػداف الضػالة، ككجػدت زيػدنا كريمنػا، أم: 

 عممت... إلخ.

                                                

، تحقيػؽ: السػيد أحمػد صػقر، مطبعػة عيسػى ُُْالصاحبي فػي فقػو المغػة كسػنف العػرب فػي كالميػا، البػف فػارس: صػػ (ُ)
 الحمبي.

جػاد المػكلى، كالبجػاكم، كمحمػد أبػك الفضػؿ، دار  ، تحقيػؽ: محمػدّٗٗ/ُالمزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا، لمسيكطي:  (ِ)
 إحياء الكتب العربيَّة، عيسى الحمبي.
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أف يتَّفػػػؽ المفظػػػاف مػػػت اخػػػتالؼ المعنػػػى، كالمعنيػػػاف المختمفػػػاف متضػػػادَّاف، كىػػػذا مػػػا يسػػػمَّى  - ب
َـّ بػو الػدرس الػداللي الحػديث، ىػذا باإلضػافة إلػى ، كقد (ُ)بالتضاد ألَّؼ القدماء فيػو كتابنػا، كاىػت

ما يحدث لألفاظ مف تطكرو في داللتيا  كلذلؾ مظاىره كأسػبابو، فمػف مظػاىره: تعمػيـ المعنػى، 
كتخصيصػػو، كانتقالػػػو، ك يرىػػػا، كأمَّػػػا أسػػػبابو فمنيػػػا: المجػػػاز، كاالسػػػتعارة، كالتطػػػكر الػػػداللي، 

 ك يرىا.
ذه نظرةه شػاممةه عػف عالقػة المفػظ بػالمعنى، كقػد تمتَّعػت لغتنػا العربيَّػة بكسػا،ؿ عػدَّةو تسػاعد عمػى في

 نمكىا، كسعة التعبير بيا، مف أىـا ذلؾ عالقة المفظ بالمعنى.
كقد ذكر الدكتكر/ رمضاف عبد التكَّاب ك يره مف الباحريف كالدكتكر/ عبػد الغفػار ىػالؿ لػـ تغػف لغػة 

و العربيَّة مف تعدد المفردات الدالَّة عمػى معنػى كاحػدو مػف ناحيػة، أك تعػٌدد معػاني لمفظػة بمرؿ ما  نيت ب
 .(ِ)الكاحدة

 كسيتناكؿ البحث مف ىذه اتنكاع حسب مادَّتو المغكيَّة مف ىذه اتنكاع:
ػػو مػػف خػػالؿ الشَّػػاىد  -ُ مػػا ىػػك أصػػؿ فػػي المغػػة، كىػػك أف يػػدؿَّ المفػػظ، أك الجػػذر عمػػى معنػػى يخص 

 الشعرم.
. ما -ِ  اٌتفؽ فيو الجذراف في داللتيما عمى معنى كاحدو

 )قحم( يقبثم )خهغ(:
الشَّػريؼ، كاستشػيد عمػى  الرجػؿ: كالعيرىاًعػري . السَّػناـ رأسي : العيٍرعيػرةي  :مف العيف« ع ر»جاء في مادة 

 الكميت: ذلؾ بقكؿ
 قتػػػػؿ الممػػػػكؾ كسػػػػار تحػػػػت لكاً،ػػػػوً 

 

ري العيػػػػػػػرا كعىراًعػػػػػػػًر اتقػػػػػػػكاـ  شىػػػػػػػجى
(ّ) 

 

 .(ْ)الناس سيكقة بو يعني: يقاؿ الجدب، عمى يبقى الذم: العيرا كشجر العيراًعر جمت كىك
ذكر ابف سيده مػا ذكػره الخميػؿ، كاستشػيد بيػذا البيػت منسػكبنا لمميميػؿ، « ع ر»كفي المحكـ مادة 

 «.قتؿ»مكاف « خمغ»إال أنَّو جاء فيو 
 

                                                

ٍف ألَّؼ فيو، كأنَّػو نػكعه مػف المشػترؾ، النػكع السػادس كالعشػركف، معرفػة اتضػداد:  (ُ) انظر السابؽ لمكقكؼ عمى أمرمتو، كمى
 كما بعدىا. ّٕٖ/ُ

، كعمـ المغة بػيف القػديـ كالحػديث، د/ عبػد الغفَّػار ىػالؿ: َّّالتكَّاب: صػانظر فصكؿ في فقو العربيَّة، د/ رمضاف عبد  (ِ)
 .ِٖٔصػ

، َُٖلمميميػؿ، كىػك فػي ديكانػو: صػػ َٗ/ُ، كنسبو صاحب المحكػـ: ٖٔ/ُمف الكامؿ، نسبو صاحب العيف لمكميت:  (ّ)
، ُُّ/ِ«: عػػرل»، كأسػػاس البال ػػة مػػادة ّْ/ْ، كمقػػاييس المغػػة: ُٗٓ/ّ، «خمػػت»بركايػػة  ٕٕ/ُكفػػي التيػػذيب: 

 منسكبنا لمبيد كليس في ديكانو.
 .ٖٔ/ُالعيف:  (ْ)
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مػػػػكؾى كسػػػػارى تىحػػػػت لكاً،ػػػػوً  مىػػػػتى المي  خى
 

ري العيػػػػػػػرىا كعيراًعػػػػػػػ  ري اتقػػػػػػػكىاـً شىػػػػػػػجى
(ُ) 

 

عنػد ابػف سػيده، كاخػتالؼ الركايػة أدَّل إلػى اخػتالؼ « خمت»عند الخميؿ، ك« قتؿ»ففي صدر البيت 
 المعنى.
، القىٍتػؿي « قتؿ»فػ ، أماتػو إذا قىتىمىػو: يقػاؿ معػركؼه ، أك أك بضػربو ، كمقاتػؿ (ِ)قاًتمػةي  كالمنيػة. عمَّػةو  جػرحو

 اإلنساف: المكاضت التي إذا أصيبت قتمتو.
ـي  كىالتَّػػاءي  اٍلقىػػاؼي »اؿ ابػػف فػػارس: قػػ ػػًحي ه  أىٍصػػؿه  كىالػػالَّ مىػػى يىػػديؿ   صى ، عى ؿو مىاتىػػةو  ًإٍذالى . ..قىػػٍتالن  قىتىمىػػوي : ييقىػػاؿي . كىاً 
مىقىاًتؿي  ٍنسىافً  كى  .(ّ)«ذىًلؾى  قىتىمىوي  أيًصيبىتٍ  ًإذىا الًَّتي اٍلمىكىاًضتي : اإٍلً

ٍمػػت بىػػيف بىعضػػيـ ، كسػػكَّل(ْ)فتفيػػد معنػػى النَّػػٍزع مػػت الميمػػة« خمػػت»كأمَّػػا   الرَّػػٍكب خمػػت ،(ٓ)كالنػػزع الخى
ٍمعنا يخمىعيو كالنعؿ كالرداء رَّدىهي : خى ًفي. جى  :التٍَّنًزيؿ كى
مىت ...(ٔ)َّمق حق مف خف حف جف مغ ُّٱ   .(ٕ)أدالو: خمعنا قا،ده كخى

اءي »قاؿ ابف فارس:  ـي  اٍلخى  أىكٍ  ًبػوً  ييٍشػتىمىؿي  كىافى  الًَّذم الشٍَّيءً  مىةي ميزىايى  كىىيكى  ميطًَّرده، كىاًحده  أىٍصؿه  كىاٍلعىٍيفي  كىالالَّ
مىٍيوً  مىٍعتي : تىقيكؿي . عى ٍمعنا، أىٍخمىعيوي  الرٍَّكبى  خى ًمتى  خى خي ٍمعنا ييٍخمىتي  اٍلكىاًلي كى  ييٍنػًزؿي  الػد كفً  ًفػي ًإالَّ  ييقىػاؿي  يىكىػادي  الى  كىىىػذىا. خى
الَّ  ًمٍنوي، أىٍعمىى ىيكى  مىفٍ  : فىمىٍيسى  كىاً  ييقىػاؿي . عىزىلىػوي  ييقىػاؿي  ًإنَّمىػا أىنَّػوي  تىرىل أىالى . كىذىا بىمىدً  عىمىى كىاًليىوي  اٍتىًميري  مىتى خى  ييقىاؿي  كى
ػػؿي  طىمَّػػؽى  الىعىٍتػػوي... ييقىػػاؿي  اٍلمىػػٍرأىةً  ًقبىػػؿً  ًمػػفٍ  ذىًلػػؾى  كىػػافى  فىػػًإفٍ  اٍمرىأىتىػػوي، الرَّجي  تىٍبذيليػػوي  ًبشىػػٍيءو  نىٍفسىػػيىا تىٍفتىػػًدم ًتىنَّيىػػا خى
 .(ٖ)«لىوي 

 «.نزع»بمعنى « خمت»، ك«أمات»بمعنى « قتؿ»إذنا: فيناؾ فرؽ في المعنى بيف 
ش(:

ْ
ج
ُ
ش( يقبثم )غ

ْ
ج
ُ
 )ػ

ػؿه . الًحػٍرصً  بيٍعػدي : اليىمىػتي  :مػف العػيف« ق ؿ ع»جاء فػي مػادة  ػزكعه : ًىٍمكىاعىػةه  ًىٍمػكىاعه  ىىميػكعه  ىىًمػته  رجي  جي
ػًريصه  ػزىعي : لييػػالىعي صػٍبريهي... كا قػؿ أم: فىيىمىػتى  جػاع: يقػاؿ. حى  حديػػدةه : ًىٍمكاعػةه  كناقػةه  أىٍجزىعىًنػي: كأىٍىمىعىًنػي الجى
، سريعةه  افه  الطرماح: قاؿ ًمٍذعى

                                                

 .َٗ/ُانظر المحكـ:  (ُ)
 .ُِٕ/ٓالعيف:  (ِ)
 ك يرىا. ُٕٗ/ٓكانظر الصحاح لمجكىرم باب الالـ فصؿ القاؼ:  ٔٓ/ٓمقاييس المغة:  (ّ)
 .ُٖٖ/ُالعيف:  (ْ)
 .ُّٗ/ُالمحكـ:  (ٓ)
 (.ُِسكرة طو: مف اآلية ) (ٔ)
 .ُّٗ/ُ: المحكـ (ٕ)
 .َِٗ/ِمقاييس المغة:  (ٖ)
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػةو   قىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد تىبىطٍَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًبًيٍمكىاعى
 

 (ُ)ر أٍسػػػػػػػػػفارو كىتيػػػػػػػػػكـً البيغػػػػػػػػػاـً ٍبػػػػػػػػػعي  
 

ميًضيايا في الحديدة كىي: كىاًلعىةه، ىاًلته  الكاحدي : النَّعاـً  مف كاليىكالتي 
(ِ). 

ػػاؼ. اٍلفيػػ ىاد شػػيمة سػػريعة: كًىٍمكاعػػة ًىٍمػػكاع، ناقػػة«: ق ؿ ع»فػػي المحكػػـ كجػػاء  . السَّػػٍكط تخى
قيؿ ، شىًديدىةه  سريعةه : كى  رىٍعمىب: أٍنشد مذعافه

ػػػػػػػػػػػػػػػػػةو   قىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد تىبىطٍَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًبًيٍمكىاعى
 

ٍبػػػػػػػػػػًر أٍسػػػػػػػػػػػفارو كىتيػػػػػػػػػػكـً البيغػػػػػػػػػػػاـً     ي
 

نىاًفرىةه : كىاًلعةه  ىاًلته  كنعامةه 
(ّ). 

فػي المحكػـ، ككػؿ كممػةو منيمػا ليػا معنػى «  يٍبػر»فػي العػيف يقابميػا كممػة  «عيٍبػر»كقد جاءت كممػة 
 يختمؼ عف معنى اتخرل، كبالرجكع إلى كتب المغة كمعاجميا يتَّض  اآلتي:

 «:عيٍبر»معنى  -ُ
، كالن فيكًذ، كالسفر ، (ْ)شىػط وي : ٍيػرً النَّ  كىعٍبري . عيبيكرنا النٍَّيرى  عىبىر: ييقىاؿي . تدؿ  الكممة عمى الشٌؽ، كىاٍلميًضيا

ك كىىيـٍ  شىقَّيا : عيبكرنا يىٍعبيريىا السبيؿى  كعىبرى . الطًَّريؽً  مىار   أىم: سبيؿو  كعابري  ، عابري  .(ٓ)سىًبيؿو  كعيٌباري  سبيؿو
 .(ٕ)المسافريف ًإالَّ : مىٍعنىاه (ٔ)ٱَّ خت  حت جت ُّٱقاؿ اتزىرم: 

ًحي ه  أىٍصؿه  كىالرَّاءي  كىاٍلبىاءي  اٍلعىٍيفي »كقاؿ ابف فارس:   .(ٖ)«الشٍَّيءً  ًفي كىاٍلميًضيا  الن فيكذً  عىمىى يىديؿ   كىاًحده  صى
ًبؿ: كالًعبىار ...السىفىر عمى القكيَّة النَّاقة: كالعىٍبر  .(ٗ)الٌسير عمى القكٌية اإٍلً
ييقىػػاؿي  مىٍييىػػا ييسىػػافىري  يىػػزىاؿي  الى : أىٍسػػفىارو  عيٍبػػري  نىاقىػػةه : كى مىٍييىػػا راٍتىٍسػػفىا تيقطػػت ، كأنَّيػػا(َُ)عى ، كىػػك ممَّػػا (ُُ)عى

مىؿه  ًجمىػاؿه  أىسػفارو  عيٍبري  فيو الكاحد كالجمت، كالمذكَّر كالم نَّث، فيقاؿ: جى ، عيٍبػري  كى  اٍلكىاًحػدي  ًفيػوً  يىٍسػتىًكم أىسػفارو

                                                

، كمقػاييس المغػة، ُِٗ/ِ، كالعػيف: ُٓٓ/َُ، ُْْ/ُ، كالتيػذيب: َْٕالبيت مػف الرمػؿ، لمطرمػاح فػي ديكانػو: صػػ (ُ)
، كنسػػب لمشػػماخ فػػي أسػػاس «ؾ ت ـ»، «ق ؿ ع»، كتػػاج العػػركس «ق ؿ ع»، كلسػػاف العػػرب َِٕ/ْالبػػف فػػارس: 

 .ِٔٗ/ٓ«: ؾ ت ـ»البال ة 
 .َُٕ/ُف: العي (ِ)
 .ُِٓ/ُالمحكـ:  (ّ)
 .َِٕ/ْ، كمقاييس المغة، البف فارس، كتاب العيف، باب العيف كالباء كما يرمريما: ُِٗ/ِالعيف:  (ْ)
 «.ع ب ر»لساف العرب  (ٓ)
 (.ّْسكرة النساء: مف اآلية ) (ٔ)
 .َِّ/ِتيذيب المغة:  (ٕ)
 .َْٕ/ْمقاييس المغة:  (ٖ)
 .َِّ/ِالتيذيب:  (ٗ)
 .ٔٗ/ِ، كأساس البال ة، لمزمخشرم: َْٕ/ْ، كالمقاييس: ُِٗ/ِ: العيف (َُ)
 «.ع ب ر»لساف العرب  (ُُ)
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ٍمػػتي  : كىاٍلمي ىنَّػػثي  كىاٍلجى مىٍييىػػا ييسػػافىر يىػػزىاؿي  الى  الَّػػًذم الفيمػػؾ ًمٍرػػؿي ًعٍبػػر أسػػفار، كعيٍبػػر ، كىػػي مرمرػػةه، فيقػػاؿ (ُ)عى
 .(ِ)أسفار، كعىٍبر أسفار

 «: بر»-ِ
 تدؿ عمى بقيَّة الشيء، كما تدؿ عمى المكف.

فً  كىالػػرَّاءي  كىاٍلبىػػاءي  اٍلغىػػٍيفي «: » بػػر»قػػاؿ ابػػف فػػارس فػػي  اًف، أىٍصػػالى ػػًحيحى ػػديىيمىا صى مىػػى يىػػديؿ   أىحى  اٍلبىقىػػاًء، عى
ري   .اٍتىٍلكىافً  ًمفى  لىٍكفو  عىمىى كىاآٍلخى
ؿي فىا ، ٍتىكَّ ييقىػاؿي  ، (ّ)َّ يف ىف يث ىث  نث مث  ُّٱ :-تىعىػالىى– المَّوي  قىاؿى . بىًقيى  ًإذىا  ىبىرى  كى

،  . كىذا المعنى ىك المقصكد.(ْ)«بىًقيَّةه  أىٍم: نىاقىةه  يٍبره
 كالجمػػت بالناقػػة، أم لػػبف، مػػف  يٍبػػره  بيػػا: يقػػاؿ. الضػػرع فػػي المػػبف بقيػػة: كالغيٍبػػري »قػػاؿ الجػػكىرم: 

ػػا المػرض .. ك بػػر.بقايػاه: الحػػيضً  ري ك يٍبػ. أٍ بػاره  ، الشػيء الميػؿ، ك بػػر  بػػر ككػذلؾ بقايػاه،: أيضن  يىٍغبيػػري
 .(ٓ)«بقي أم:

فغبػػر كػػؿ شػػيء بقيَّتػػو، كالجمػػت أ بػػار، كقػػد  مػػب عمػػى بقيػػة المػػبف فػػي الضػػرع، كعمػػى بقيَّػػة دـ 
 الحيض.
« عبػر»عنػى اآلخػر، فػػممَّا تكصؼ بػو الناقػة، لكػف لكػؿا معنػى يختمػؼ عػف م«  بر»، ك«عبر»إذنا: 

بػالغيف تػدؿ  عمػى بقيَّػة المػبف «  بػر»بالعيف تدؿ عمى المضي، كالنفػكذ، كالقػدرة عمػى السػفر فػي قػكة، ك
 في ضرع الناقة، كىك أكرر ما يستعمؿ في بقيَّة اتشياء.

يػزاؿ  كالشاعر في البيت يذكر أنَّو قد استعاف بناقةو سريعةو حديدة قكيةو مذعاف ال تػزاؿ تسػافر، أك ال
، أم: أنَّيػػا ال تر ػػك إذا ركبػػت، فػػالعبر  فػػي ضػػرعيا بقيػػة لػػبف مػػت قػػدرتيا عمػػى السَّػػفر، كمػػا أنيػػا كتػػـك
بالعيف، كالغبر بالغيف مناسباف كصػفنا لمناقػة، ككػؿي منيمػا يشػتمؿ عمػى معنػى يختمػؼ عػف معنػى اآلخػر 

 كما سبؽ أف كض  البحث.
( يقبثم )رحم(:

ّ
 )خِم

ػعيؼي  الرجػػاؿ مػف البىًميػدي : العىٍييىػػبي  :اب العػيفمػف كتػػ« ع ق ب»جػاء فػي مػػادة   كٍتػػره، طمػبً  عػػف الضَّ
 قاؿ:

 
                                                

 .َْٓ/ُِ، كتاج العركس لمزبيدم: «ع ب ر»، كالمساف ِْٕ/ِانظر الصحاح لمجكىرم، كتاب الراء، فصؿ العيف:  (ُ)
 .َْٓ/ُِ«: ع ب ر»، كتاج العركس ٔٗ/ِ«: ع ب ر»انظر أساس البال ة مادة  (ِ)
 (.ّّسكرة العنكبكت: مف اآلية ) (ّ)
 .َْٖ/ْمقاييس المغة:  (ْ)
، «غ ب ر»مػادة  ُٓٓ/ِ، كأسػاس البال ػة: ُّّ/ٖ، كانظر كذلؾ تيذيب المغة: ٕٓٔ/ِتاج المغة كصحاح العربية:  (ٓ)

 ك يرىا. ُٖٕ/ُّ«: غ ب ر»، كتاج العركس «غ ب ر»كلساف العرب مادة 
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ٍكػػػػتي ريػػػػٍ رىتي مىٍمػػػػتي ًبػػػػو كتٍػػػػرم كأٍدرى  حى
 

ٍييىػػػػبً    (ُ)إذا مػػػػا تىنىاسىػػػػى خمَّػػػػوي كػػػػؿ  عى
 

، أعًرفيو: سعيد أبك قاؿ  .(ِ)عاقىبكا كريبَّما الغىٍييىبي
ػعً : العىٍييىػب«: ع ق ب»كفي المحكـ مادَّة  قػد. كتػره طمػب عىػف يؼالضَّ كػي كى مىػة، بػالغيف حي  اٍلميٍعجى

:  قىاؿى
ٍكػػػػتي ريػػػػ رىتي مىٍمػػػػتي ًبػػػػًو ًكتػػػػًرم فأٍدرى  حى

 

ٍييىػػػبً   ػػػا تىناسىػػػى ذىٍحمىػػػوي كيػػػؿ  عى ًإذا مى
(ّ) 

 

 التكضي :
فػي المحكػـ، كلكػؿ كممػةو معنػى يػ رر، فػاختالؼ « ذىٍحمىػوي »في العيف يقابميا كممة « خمَّوي »جاءت كممة 

 ي دم إلى اختالؼ داللتو. ركاية البيت
  :  «:خمَّوي »أكالن

د  : ، الًخػػؿ  (ْ)الخميػػؿ الرَّجػػؿي : الًخػؿ   ػًديؽ الػػكي ػػديؽ ، كالًخػػؿ  (ٓ)كالصَّ اٍلميٍخػػتىص   الصَّ
ٍمػػتي  ،(ٔ) ، (ٕ)أىٍخػػالؿ كىاٍلجى

مَّةي  جماعةي : كالخياٌلف ـي  ًإنو: الماٍحيىاًني   ، قىاؿى (ٖ)االسـ: الخميؿ، كالخي ىيمىػا كالًخمَّػة، الًخؿا  ًلكىًري  أىم: ًباٍلكىٍسػًر، ًكالى
ـي   .(ٗ)كاإًلخاءً  كالمكدَّة، الميصادىقة، كىًري

مَّػة ػؿ بمعنػاه، فالخي مَّة يمكف أف تككف االسػـ مػف الخا ػدىاقىةي : فالخي ػةي  الصَّ مىػؿ،  ًفييىػا لىػٍيسى  الًَّتػي اٍلميٍختىصَّ خى
مَّة ًديؽي،: كالخي ٍمتي كى  كىاٍلكىاًحدي  كاتينرى الذَّكىري  الصَّ  .(َُ)ذىًلؾى  سكاء ًفي اٍلجى

ييقىػاؿي  د،ا كًخػال،  ًكد،ا ًلػػي كىػافى : كى ػػال،  ككي ػػاءً  كىٍسػري : الماٍحيىػػاًني   قىػاؿى  كخي ـ   ، كقيػػؿ: الى (ُُ)أىكرػر اٍلخى ػ  مىػػتى  إالَّ  ييضى
دٍّ   .(ُِ)كي

 أم: صديقو، كخميمو.« خمَّوي  تىنىاسىى»إذنا: فمعنى 
  :ذىٍحمىوي »رانينا:» 

                                                

بػال نسػبة فػي مقػاييس « ع ق ب»، كتػاج العػركس «ع ق ب»اف في لسػاف العػرب البيت مف الطكيؿ، لمشكيعر بف حمر  (ُ)
 .ُِٕ/ُ، كالمحكـ: َُٗ/ُ، كفي العيف: «غ ق ب»، كتاج العركس «ث أ ر»، كلساف العرب ُٔٔ/ْالمغة: 

 .َُٗ/ُالعيف:  (ِ)
 .ُِٕ/ُالمحكـ:  (ّ)
 .َُْ/ْالعيف:  (ْ)
 «.خ ؿ ؿ»، كالمساف ُٕٖٔ/ْتاج المغة كصحاح العربية:  (ٓ)
 .َّْ/ِٖ«: خ ؿ ؿ»، كلساف العرب كتاج العركس ُٔٓ/ْالمحكـ:  (ٔ)
 .ُٔٓ/ْالمحكـ:  (ٕ)
 .َُْ/ْالعيف:  (ٖ)
 «.خ ؿ ؿ»، كالمساف ُٔٓ/ْالمحكـ:  (ٗ)
 .َّْ/ِٖ«: خ ؿ ؿ»انظر السابؽ ككذا تاج العركس  (َُ)
 .ُٔٓ/ْالمحكـ:  (ُُ)
 .َّْ/ِٖ«: خ ؿ ؿ»تاج العركس  (ُِ)
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 .(ُ)ذيحيكؿه  كالجمت. برأره أم: بذىٍحًمًو، طمب: يقاؿ كالعداكة، حقدال: الذحؿ معناه
ًقيػػؿى  ًنيىػػت ًبًجنىايىػػةو  مكافػػأىة ىػػك طىمىػػبي : كى ، جي مىٍيػػؾى ػػكؿ،(ِ)ًإليػػؾ أيًتيىػػتٍ  عىػػدىاكىةو  أىك عى  كىىيػػكى  ، كيجمػػت عمػػى ذيحي

 .(ْ)، كما يجمت عمى أذحاؿ(ّ)التارة
يعنػي: « ذىٍحمىػوي  تىناسىػى»ة، كالتػرة، كطمػب مكافػأة بجنايػةو، فػػإذنا: فمعنى الذحؿ: الرأر، كالحقد، كالعداك 

 تناسى رأره، ففي المحكـ اختالؼ في الركاية عف العيف، كلكؿٍّ معنى.
كػال، منيمػا مناسػبه لمسػياؽ مػت اخػتالؼ المعنػى، « ذىٍحمىػوي »كتناسي « خمَّوي »كيرل البحث: أفَّ تناسي 

ف كاف   «.تأرل»، أم: «كترل»كممة:  أىٍكلىى  نظرنا لكجكد« ذىٍحمىوي »كا 
ايِالت(:

َّ
 انز

ُّ
ز
ُ
ج
َ
ب ٌ
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ج

ْ
ٕ
َ
اثِالت( يقبثم )ػ

َّ
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ُ
ٓ

ُ
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َ
ج

ْ
ٕ
َ
 )ػ

ميػػرً  كمٍشػػيً  مٍشػػيه : الييبيػػكعي  :مػػف كتػػاب العػػيف« ق ب ع»جػػاء فػػي مػػادة  ميػػري : كيقػػاؿ. البًميػػدةً  الحي  الحي
 ر بة: قاؿ العينيًؽ، مىد   ىك: .. كيقؿ.خاصَّة مىٍشيييا كىك تىٍيبىتي، كيم يىا

نَّعػػػػػػػػػػػػػػػػا  كمٍَّفتييػػػػػػػػػػػػػػػا ذاىىبَّػػػػػػػػػػػػػػػػةو ىىجى
 

ػػػػػػاتيييفَّ الػػػػػػػذَّاًبالًت الييبَّعىػػػػػػػا   (ٔ()ٓ)عىٍكجى
 

ا يىٍيبىت كفي المحكـ: ىىبىتى  بؿ. عينيقو مد: ىيبكعن  العجاج: قىاؿى . ىيبَّت كا 
ػػػػػ  (ٕ)ا يىبيػػػػػػذ  الػػػػػػذَّاًمالًت الييبَّعػػػػػػاعىٍكجن

 

 فقد ركل الرجز براكيتيف مختمفتيف كاالختالؼ في اآلتي:
اتيييفَّ » -ُ ا»في مقابؿ « عىٍكجى  «:يىبيذ   عىٍكجن

: ًمفٍ  كتىعىط ؼه  ًليفه  ًفيوً  الًَّذم -ىنا-ىك : العىٍكجي   .(ٖ)اٍنعىطىؼى  ًإذا عاجى  قىٍكًلؾى
ػا اعػكجٌ : العىػٍكج الًعػكىج... كمػف مػف يقػاؿ: ار عبػد أبػك قػاؿ  فيػك الشػيءى  كعػٌكجى  ميٍعػكىجي  فيػك اعكجاجن
 : .. كالعػػكج.لغنػػيٌ  كػػاف: كيقػػاؿ سػػابقنا، الجاىميػػة فػػي كػػاف فػػرس إلػػى منسػػكبة كجٌيػػةي اتع كالخيػػكؿي  .ميعىػػكَّجه 
 .(ٗ)تحنيب أرجميا في التي الخيؿ مف القكا،ـ

                                                

 «.ذ ح ؿ» ُُ/ِٗ، كانظر تاج العركس: «ذ ح ؿ»، كلساف العرب َُُٕ/ْصحاح العربية: تاج المغة ك  (ُ)
 «.ذ ح ؿ»، كلساف العرب ّٖٔ/ْ، كانظر التيذيب: ََِ/ّالعيف:  (ِ)
 .َُُٕ/ْ، كانظر الصحاح: ّٖٔ/ْتيذيب المغة:  (ّ)
 «.ذ ح ؿ»المساف كالتاج  (ْ)
ػا» ٖٗة فػي ديكانػو: صػػ، كلر بػِّٓالرجز، لمعجاج في ممحؽ ديكانو: صػ (ٓ) ٍكجن ، مجمػكع أشػعار العػرب، «الػذَّاًمالًت  يىبيػذ   عى

 «.ق ب ع»كلساف العرب، كتاج العركس 
 .َُٗ/ُالعيف:  (ٔ)
 .ُِٕ/ُالمحكـ، البف سيده:  (ٕ)
 «.ق ب ع»المساف  (ٖ)
 .ُٖٓ، ُْٖ/ِالعيف:  (ٗ)
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ًظيفىػػيٍ  ًفػػي اٍحديػػدابه : كالتٍَّحًنيػػبي  لىػػٍيسى  الفىػػرىًس، يىػػدىمً  كى ػػؼي  ممَّػػا كىىيػػكى  الشَّػػًديًد، باالٍعكجػػاجً  ذىًلػػؾى  كى  يكصى
ٍيؿ ًفي التٍَّحًنيبي : ًقيؿى كى  بالشادًَّة، صاًحبيو ،  ىٍيرً  ًمفٍ  الراٍجمىٍيفً  بىٍيفى  مىا بيٍعدي : الخى مىٍدحه  كىىيكى  فىحىقو

(ُ). 
اتيييفَّ »كركاية   يقصد بيا كصؼ جميت الخيؿ بيذا التحنيب. «عىٍكجى

ا»أمَّا   يىبيػذ ىـ القػكـى  أم: تسػبؽ كتغمػب، فيقػاؿ: بىػذَّ « تبػذٌ »فقد كصؼ الخيؿ بالعىٍكج، كأنَّيا  «يىبيذ   عىٍكجن
ـٍ : بىذ،ا، أم ، سىبىقىيي ـٍ مىبىيي كيؿ   كى ى فه  بىػذَّ : تىقيكؿي  كىاٍلعىرىبي . باذي   ىاًلبو  كى ننػا فيػالى هي  مىػا ًإذا بىػذ،ا يىبيػذ ه فيالى فىاقىػوي  عىػالى  ًفػي كى
ٍسفو   .(ِ)كىافى  مىا كىاً،ننا عىمىؿو  أىك حي

 ؼ المعنى.كفي الركايتيف اختالؼ في المفظ أدَّل إلى اختال
 «:الذَّاًمالتً »، «الذَّاًبالتً » -ِ

ػمير، يقػاؿ: ذىبيػؿى « ذبػؿ»فمـ أجػدىا كصػفنا لمخيػؿ، إال أفَّ « ذبؿ»أمَّا  ػمير،: اٍلفىػرىسي  بمعنػى ضى ًمٍنػوي  ضى  كى
 :اٍلقىٍيسً  اٍمًرئً  قىٍكؿي 

ػػػو ٌيػػػاشه كػػػأىفَّ اٍىًتزامى مىػػػى الػػػذٍَّبًؿ جى  عى
 

ػؿً   ٍمػيي ًمٍرجى ٍمييػو،  ى  (ْ()ّ)ًإذا جاشى ًفيًو حى
 

فمعمػو مػف  .(ٓ)دىقيقػةن  ذلػؾ مػت كانػت ًإذا الرجاؿ ًمشيىةى  مىشىٍيفى  إذا لمنساء مشيةه : كذكر الخميؿ: التىذىبَّؿ
 ىذا.

ٍربه : فيك ضربه مف السير، قاؿ الخميؿ: الذَّميؿ «الذَّاًمالتً »أمَّا  الذَّمىالف كىك العىٍدًك، مف ضى
(ٔ). 

 .(ٕ)«العىنىؽ مف أىعمىى الٌسير مف ضربه  ىيكى كى  الناقةي... ذىمىمىتً »كقاؿ ابف دريد: 
ي ػد، فىييػكى  قىًمػيالن  العىنىػؽ عىػفً  السٍَّيري  اٍرتىفىتى  فًإذا: عيبىٍيدو  أىبك قىاؿى  ، (ٖ)الػذًَّميؿي  فىييػكى  ذىًلػؾى  عىػفٍ  اٍرتىفىػتى  فػًإذا التَّزى

ٍربه  ًقيؿى  اإًلبؿ، سىٍيرً  ًمفٍ  كقيؿ: ضى  .(ٗ)كىافى  مىا المياف السٍَّيري  ىيكى : كى
كالمعنى: كمفت ىذه البمػد جمػالن ذا نشػاط مكصػكفة بػالعكج الػذم ىػك صػفة مػدح لمجمػؿ، إذ الفػرس 
قػدامنا، كقػد اختمفػت ركايػة الرجػػز  فػأدَّل إلػى اخػتالؼ المعنػى كمػا سػبؽ، فالػػذبؿ:  تفػكؽ  يرىػا سػرعة كا 

أك مػت رفػت الػرأس ضمكر ربَّما كاف سببنا في سرعة الفرس أك الجمؿ، كالذميؿ: ضرب مف السير المػيف، 
 فكؽ العنؽ.

                                                

 «.ح ف ب»المساف  (ُ)
 «.ب ذ ذ»السابؽ  (ِ)
ذ »، كالمسػاف َُُٕ/ْمرئ القيس، كليس في ديكانو، منسكب لو في تاج المغة كصحاح العربية: البيت مف الطكيؿ، ال (ّ)

 ، كمكسكعة الشعر العربي الجاىمي.«ب ؿ
 «.ذ ب ؿ»لساف العرب  (ْ)
 .ُٕٖ/ٖالعيف:  (ٓ)
 .ُٖٖ/ٖالسابؽ:  (ٔ)
 .َُٕ/ِالجميرة:  (ٕ)
 «.ذ ـ ؿ»، كالمساف َُِٕ/ْالصحاح، لمجكىرم:  (ٖ)
 «.ذ ـ ؿ»ف المسا (ٗ)
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كمف الممكف أف ييراد بركاية العيف تشبيو الخيؿ في مشييا بمشػية النسػاء إذا مشػيف مشػية الرجػؿ، 
 كعميو فيككف المعنى متقارب.

غ(:
َ
ٍ
ْ
غ( يقبثم )اذلًِ

َ
ً

ْ
ٍ
َ
 )اذل

، المىٍكتي : اليىٍيمىتي  :«ق ـ ع»جاء في العيف مادة  ًحي   قاؿ: الكى
ـي  ٍصػػػػػػػػػػػرىىي ميكا إذا بمغػػػػػػػػػػػكا مى  عػػػػػػػػػػػاجى

 

ػػػػػػٍكًت بػػػػػػاليىٍيمىًت الػػػػػػذَّاًعطً   ًمػػػػػػف المى
(ُ) 

 

ػؿي  كتىيىمَّػتى  كاحػدةو، كممػةو  فػي الغىػٍيفً  مػت تىٍجتىًمتي  ال الياءى  تفَّ  خىطأه  كبالغيف  كسىػحابه . تىبىػاكىى أم: الرَّجي
ماًطره  أم ىىًمته 

(ِ). 
قيؿ اٍلمىٍكت،: الًيٍميىغي «: ق ـ غ»كفي المحكـ مادة   :اٍلييذًليٌ  أيسىامىة قىاؿى  ٍحي،اٍلكى  اٍلمىٍكت: كى

ـٍ عيكًجمػػػػػػػػػكاعًإذا بمغيػػػػػػػػػكا ًمصػػػػػػػػػرى   يي
 

ػػػػػػػػٍكت بػػػػػػػػالًيٍميىغ الػػػػػػػػذَّاًعطً    مػػػػػػػػفى اٍلمى
 

ػػػًحي ، ىيػػػكى  ىىػػػذىا الػػػذَّاًب ، يىٍعًنػػي كىػػػاهي  الصَّ حى قػػػد تىٍصػػػًحيؼ، كىىيػػػكى  ًبػػػاٍلعيًف، الًيٍميىػػت المٍَّيػػػث كى  ًفػػػي تقػػػدـ كى
 .(ّ)اٍلعيف

نىٍحكىمىػػػا كىاٍلمىػػػاء الػػػدمت مىػػػتىى «: »ق ـ ع»كقػػػاؿ ابػػػف سػػػيده فػػػي   كىيميكعػػػا، ىىٍمعنػػػا كيىٍيميػػػت يىٍيمىػػػت كى
 مػاطر،: ىىًمػت تىػٍدمىت... كسػحاب تػزىاؿ الى : ىىًمعػة تبػاكى، كىعػيف :الرجػؿ .. كتىيىمَّػت.سىػاؿى : كأىمػت كىىمىعاننا،

ف بػالغيف فىًإنَّػوي  ًبػاٍلعيًف، لمًيٍميىػت تٍمتىفػت ىطػؿ، كىالى  ًصيغىة عمى بنكه كىػاهي  قػد كىػافى  كىاً  ، ًبػاٍلعيفً  حى  كبػالعيف قػـك
كفى  قـك كالغيف  .(ْ)«يخىري

 التفصيؿ:
، بتقػػديـ اليػػاء عمػػى المػػيـ كبػػالعيف، «اليىٍيمىػػتي »اختمفػػت ركايػػة البيػػت بػػيف العػػيف، الػػذم ذكػػر فيػػو: 

 «.الًيٍميىغي »كالمحكـ كذكرت فيو الكممة بالغيف كبتقديـ الميـ عمى الياء 
عيف  تنَّػػو ال تجتمػػت اليػػاء كالغػػيف فػػي كممػػةو كاحػػدةو، بينمػػا خالفػػو ابػػف كنػػصَّ الخميػػؿ عمػػى أنَّػػو بػػال

ـي »، ككػذا ذكػػر الخميػػؿ «بػػالغيف فىًإنَّػػوي  ًبػاٍلعيًف، لمًيٍميىػػت تٍمتىفػػت كىالى »سػيده، حيػػث قػاؿ:  ، كذكػػر ابػػف «مىٍصػرىىي
ـٍ »سيده  ا.«ًمصرىعيي  ، كالعمماء مختمفكف في ذلؾ أيضن
 تقديـ الياء عمى الميـ أ :  ك العكس:أكالن

                                                

، نسػػخة مصػػكرة عػػف مطبعػػة دار الكتػػب سػػنة ُٔٗالبيػػت مػػف المتقػػارب، تسػػامة بػػف الحػػارث فػػي ديػػكاف اليػػذلييف: صػػػ (ُ)
، كنسػػب فػػي الجميػػرة: َُِٗ، كاليميػػغ بػػالغيف فػػي شػػرح أشػػعار اليػػذلييف: صػػػ«مصػػرىـ»ـ، كفيػػو َُٓٗق، ُّٗٔ

تسػامة بػف حبيػب،  ُِّٗ/ْ، كفػي الصػحاح: لممتنخػؿ اليػذلي ّّٓ/ّ، تسػامة بػف حبيػب، كفػي ُِٓ/ّ، ُّّ/ِ
 ، «ق ـ غ»، «ز ع ط »، كالمسػػػػاف ْٓ/ِتسػػػػامة اليػػػػذلي، كديػػػػكاف اتدب لمفػػػػارابي:  ِْٓ/ٓ، َُٔ/ُكالتيػػػػذيب: 

 ، ككذا في تاج العركس في المكاد السابقة ك يرىا.«ق ـ ع»
 .َُُ/ُالعيف:  (ِ)
 .ُُٔ/ْالمحكـ:  (ّ)
 .ُِٗ/ُالسابؽ:  (ْ)
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قىػاؿى . اٍلًمػيـ قبػؿ كىاٍليىػاء الػكًحيي ًبػاٍلعيفً  المػكتي : ذكر اتزىرم نقالن عف الميث: اليىٍيمىت : عبيػد أىبيػك كى
 :لميذلي كىأٍنشد. اٍلمىٍكت: الًيٍميت يىقيكؿ اٍتىٍصمىًعي سىًمعت

رىديكا ًمصػػػػػػػػػػػػػر   يـ عيكجمػػػػػػػػػػػػػكاعًإذا كى
 

ػػػػػػػػٍكت بػػػػػػػػالًيميًت الػػػػػػػػذَّاعطً    مػػػػػػػػف اٍلمى
 

كى  ىىكىذىا كىاب كىىيكى : اٍلًميـ، قمت بعد كىاٍليىاء اٍليىاء ًبكىٍسر الركىاة اهي رى  البصػراء ًعٍند كالييمت: قمت. الصَّ
 .(ُ)تىٍصًحيؼ

ىػي الصػكاب، كأنَّيػا بتقػديـ اليػاء « اليٍيمىػتي »إذنا: فقد ذكر اتزىرم أنَّيا بتقديـ اليػاء عمػى المػيـ 
 ي ذلؾ.تصحيؼ، كذكر مخالفة اتصمعي كأبي عبيد لمخميؿ ف

ـى  كقد ذكر ابػف فػارس: أفَّ اٍليىػاءى  اٍلًمػي مىػى تىػديؿ   كىاٍلعىػٍيفى  كى فً  عى ييقىػاؿي . شىػٍيءو  سىػيىالى  اٍلمىػٍكتي : اٍلًيٍميىػتي : كى
، كقٌدـ الميـ عمى الياء  .(ِ)اٍلكىًحي 
تصػحيؼ، كىػذا م يَّػد بمػا نقمػو « الييمػت»ىػي الصػكاب، ك« الًيميػت»كعمى ىذا أرجا  أف يككف 

عف أبػي عبيػد عػف اتصػمعي، كىػذا مػا ذكػره ابػف فػارس، كمػا أفَّ الخميػؿ نفسػو ذكػر قكلػو:  اتزىرم
ا كذىبىٍحتيوي »  ، كىنا قٌدـ الميـ عمى الياء.(ّ)«سريعنا أم: ىىميعنا، ذىٍبحن

  :بالعيف عند الخميؿ، كبالغيف عند ابف سيده:« اليميت، كاليميغ»رانينا 
 «:ىمت» -ُ

ػؿي  كاض ه مف السػابؽ، حيػث ذكػر الخميػؿ: تىيىمَّػتى  تدؿ  المادة عمى السيالف، كىذا . تىبىػاكىى إذا الرَّجي
، أم: ىىًمته  كسىحابه   :قاؿ ماًطره

 تىنىكَّػػػػػػػػػػػػػػػرى رىٍسػػػػػػػػػػػػػػػمييىا ًإالَّ بقايىػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ٍنيىػػػػػا   (ْ)ىىًمػػػػػت ىىتيػػػػػكفً  جػػػػػدا خػػػػػال عى
 

 .(ٓ)عىٍينيوي  تىٍدمىتي  يزىاؿي  ال: ىىًمته  كرجيؿه  الدٍَّمًت، ساً،مىةي : ىىًمعىةه  كعىٍيفه 
كىىمىعىاننا، إذا جرت كىىٍمعنا، ىيميكعنا، بالدٍَّمت تىٍيمىتي  عىٍينيو كقاؿ ابف دريد: ىىمىعىتٍ 

(ٔ). 
،: بالضـ: كقاؿ الجكىرم: الييمكعي  ،: كالياًمتي  السيىالفي  كىيمكعنػا ىىٍمعنػا تىٍيمىػتي  عينػوي  ىىمىعىػتٍ  كقػد السا،ؿي

 .(ٕ)تباكى: الرجؿ يىمَّتى كتى . ماطره  أم: ىىمىته، دمعت... كسحابه  أم: كىىمىعاننا،

                                                

 .َُٔ/ُة: تيذيب المغ (ُ)
 .ٕٔ/ٔانظر مقاييس المغة:  (ِ)
 .ُُُ/ُالعيف:  (ّ)
، كمعنى تنكَّر: تغيَّر رسـ الػدار كلػـ يكػد يعػرؼ. كجػال «ق ـ ع»، كانظر التاج ِٖٓمف الكافر، لمطرماح في ديكانو: صػ (ْ)

 عنيا: انكشؼ، كالجدا: المطر العاـ، كاليتكف: اليطكؿ.
 .َُُ/ُالعيف:  (ٓ)
 .ُّْ/ّالجميرة:  (ٔ)
 .َُّٖ/ّالصحاح:  (ٕ)
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 ككذا ذكر ابف سيده في نصاو السابؽ.
فالخميػػؿ، كابػػف فػػارس، ذكػػرا السػػيالف، كالمػػكت الػػكحٌي، كأمَّػػا ابػػف دريػػد، كالجػػكىرم، لػػـ يػػذكرا سػػكل 

 السيالف، ككذا ابف سيده.
أف يكػػكف اليميػػغ بػػالغيف: المػػكت « ىمػػت»أنكػػر الخميػػؿ كمػػا سػػبؽ فػػي مػػادَّة «: ىمػػغ» -ِ

، المػػكتي : الًيٍميىػػغي »قكلػػو: « ق ـ غ»كػػر فػػي مػػادة كالػػكحٌي، كذ ًحي   بػػالعيف ىػػك إنمػػا: كييقػػاؿ الػػكى
 .(ُ)«الٌذاًعطً  .... بالًيٍميىغً : الشاعر قاؿ الميممة،

 أمَّا ابف سيده فقد جعؿ اليميغ: المكت، كقيؿ: المكت الكحٌي كما سبؽ، كىك م يد بكالـ سابقيو.
تقاؽ اليميػغ، كىػك المػكت الػكحٌي، كاستشػيد ببيػت أسػامة قاؿ ابف دريػد: اليمػغ: الميػت، كمنػو اشػ

 اليذلي السابؽ: 
رىديكا ًمصػػػػػػػػػػػػػػػرىـ عيكجمػػػػػػػػػػػػػػػكا  ًإذا كى

 

ػػػػػػػػٍكت بػػػػػػػػالًيمي   الػػػػػػػػذَّاعطً  غً مػػػػػػػػف اٍلمى
 

الؼ ًميؿ قاؿ: كىخى مىػة،  يػر ًبػاٍلعيفً  الًيٍميىت: فىقىاؿى  ىىذىا ًفي النَّاس اٍلخى ذكػر اٍلميٍعجى  ًفػي يًجػ  لػـ أىنَّػو كى
ـ ًميـ ك يف، ىىاء، ًفييىا كممة رىباٍلعى  كىالى ػاًتـ أىبيػك قىاؿى . كى ػاءى  قػد: حى ػا، ىىبىػغى  كالميػـ ًفػي جى  نىػاـ، ًإذا ىيبك ن

ا اٍلبىاء ىىًذه تككف أىف فىيمكف  .(ِ)ًىٍميىغ فجعمكه ًىٍيغى  كىافى  فىكىأىنَّوي  ميمن
 بػػالغيف ىيػػكى : ابنىاأىٍصػػحى  قىػػاؿى : بكػػر أىبيػػك قىػػاؿى . كحػػيٌ  سػػريت مػػكت: ًىٍميىػػغ»كفػػي مػػكطفو يخػػر قػػاؿ: 

مىة... كذكر الخميؿ ًباٍلعيفً  مىة فقاؿ: ًىٍميىت  ير اٍلميٍعجى  .(ّ)«كحيٌ  سريت مكت: اٍلميٍعجى
ًميػؿ ككىػػافى »قػاؿ: « ذ ع ط»كفػي مػػادَّة  ذكػػر الميٍعجمىػة،  يػػر ًبػاٍلعيفً  الًيٍميىػػت يىقيػػكؿ اٍلخى  اٍليىػػاء أىف كى

ػػة كالغػػيف مى اٍلًمػػيـ اٍلميٍعجى الفػػوي  كممػػة، يًفػػ تىٍجتىًمػػت لػػـ كى ًميػػت كىخى ابنىا جى ػػاًتـ أىبيػػك قىػػاؿى . أىٍصػػحى  أىف أىحسػػب: حى
ػػا، الرجػػؿي  ىىبىػػغى : قىػػٍكليـ مػػف بىػػاء عػػف فيػػو مقمكبػػة اٍلًمػػيـ الًيٍميىػػغ  ًىٍبيىػػغ فىكىأىنَّيىػػا لمنػػكـ، سيػػًبتى  ًإذا ىبك ن
ا فقيمبت  .(ْ)«ًمٍنيىا لقربيا ميمن

ف الجميػرة، كأنَّيػا بػالغيف، كأفَّ الخميػؿ ذكرىػا فذكر ابف دريد اليميغ كمعناه فػي رالرػة مػكاطف مػ
بػػالغيف مخالفنػػا لمنػػاس، كمستشػػيدنا بقػػكؿ أسػػامة اليػػذلي فػػي المػػكاطف الرالرػػة، ككػػذا ذكػػر الجػػكىرم 

 كنقمو اتزىرم عف أبي عبيد كاتصمعي.
ة الكممة بػالغيف مخػالفيف بػذلؾ مػا جػاء عػف الخميػؿ، أمَّػا عػف اجتمػاع  فأجمت العمماء عمى صحَّ

ػػا لقػػرب المخػػرج، ال يػػاء كالغػػيف كالمػػيـ فقػػد خػػرَّج أبػػك حػػاتـ ذلػػؾ عمػػى أفَّ أصػػميا بالبػػاء كقمبػػت ميمن
 ككض  أنَّيا النكـ.

                                                

 .ُّٔ/ّالعيف:  (ُ)
 .ُِٓ/ّالجميرة:  (ِ)
 .ّّٓ/ّالسابؽ:  (ّ)
 .ُّّ/ِالسابؽ:  (ْ)



 كالمحكـ مف أكلييما إلى نياية حرؼ الياء اختالؼ الجذر في الشاىد الشعرم بيف اختالؼ المعنى كتكٌحده في ضكء العيف  
 
 

9229 
 

 .(ُ)«ناـ إذا ىبغنا يىٍيبىغي  فالفه  ىىبىغى . الٌنكـ: الييبكغي »فػ
  ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱفالنكـ ميتة صػغرل، أك ىػك شػبيو بػالمكت، قػاؿ تعػالى: 

َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى
(ِ). 

  في المحكـ.« مصرعيـ»في العيف مقابؿ « مصرىـ»رالرنا: جاء في ركاية 
 «:مصرىـ» -ُ

ػػد   يقػػاؿ لمجػػار كالحػػد بػػيف شػػي،يف، كقيػػؿ: :الًمٍصػػري  ، كيػػؿا  ًفػػي اٍلحى ًقيػػؿى  شىػػٍيءو ػػد  : كى  اتىرض ًفػػي الحى
ػةن  اصَّ َّ مخ جخ  ُّٱ، كالمصػر: كاحػد اتمصػار، كقكلػو تعػالى: (ّ)خى

أف  ، كجػا،ز(ٓ)مػف اتمصػار (ْ)
مصر بعينيا، فجعؿ مصرنا اسـ لمبمد فصرؼ يككف أراد

(ٔ). 
 كالمراد في البيت: كاحد اتمصار.

 «:مصرعيـ» -ِ
، (ٕ)مػف صػرعو يصػرعو إذا طرحػو بػاترض، كمصػارع القػكـ: سػقكطيـ عنػد المػكت« مصرعيـ»

 فإذا بمغكا مصرعيـ، أم: مكطف صرعيـ كسقكطيـ عند المكت.
كرد كذلؾ في مكضعيف مػف كتػاب العػيف، ككػذا ركايتػو فػي   حيث «مصرىـ»لكف اتنسب لمبيت 

كيرشػػ  ذلػؾ كزف البيػػت، حيػث جػػاء مػػف « مصػرىـ»الػديكاف، كجػػاء فػي الجميػػرة فػي رالرػػة مػػكاطف 
الختػػؿَّ الػػكزف، كال يخفػػى معنػػى البيػػت بركايتيػػو بعػػد ىػػذا « مصػػرعيـ»بحػػر المتقػػارب، فمػػك كانػػت 

 التفصيؿ.
 بثم )انهقبء(:)جُبصع( يقبثم )جُبصل(، )انُضاع( يق

دَّعي  :مف العيف جاء« خ د ع»في مادة  ػًدعى  الػذم: الميخى ػرب فػي ًمػرىارنا خي  أبػك قػاؿ  يرىػا، كفػي الحى
 ذي يب:

ٍيالىيمػػػػػػػػػػػا  فىتىنىازىعػػػػػػػػػػػا كتىكاقىفىػػػػػػػػػػػٍت خى
 

ػػػػػػدَّعي   كًكالىيمػػػػػػا بىطىػػػػػػؿي الناػػػػػػزاًع ميخى
(ٖ) 

 

                                                

 .َّٔ/ّالعيف:  (ُ)
 (.ِْالزمر: اآلية ) (ِ)
 «.ـ ص ر»لساف العرب  (ّ)
 (.ُٔسكرة البقرة: اآلية ) (ْ)
 .ُِّ/ٕالعيف:  (ٓ)
 «.ـ ص ر»لساف العرب  (ٔ)
 .ِٗٗ/ُانظر العيف:  (ٕ)
 ، كلسػػاف العػػرب ُُٔ/ُ، كتيػػذيب المغػػة: ّٖمػػف بحػػر الكامػػؿ، تبػػي ذ يػػب اليػػذلي فػػي شػػرح اشػػعار اليػػذلييف: صػػػ (ٖ)

 «.خ م ؿ»، ك«خ د ع»، كتاج العركس «خ د ع»
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ٍيدىعه، ك يكؿه  ٍيدىعه  كطريؽه  خى  .(ُ)لو ييفطىفي  ال ٍجًيوً كى  عف جا،ره  لمقىٍصد، ميخاًلؼه : خى
رجؿ«: خ د ع»كفي المحكـ  دَّع كى  ذي ىٍيب: أىبيك قىاؿى  لأمكر، مجرب: ميخى

ٍيالىيمػػػػػػػػػػػػا  فىتىنػػػػػػػػػػػازىال كتىكىاقىفىػػػػػػػػػػػػٍت خى
 

ػػػػػػدَّعي   ػػػػػػا بىطىػػػػػػؿي الماقػػػػػػاًء ميخى ىيمى ًكالى كى
(ِ) 

 

 التكضي :
 بىطىػؿي »مقابؿ « النازاعً  بىطىؿي »في المحكـ، « فىتىنازىال»مقابؿ « فىتىنىازىعا»جاءت ركاية البيت في العيف 

، فػػاختمؼ ركايػػة بعػػض الكممػػات أدَّل إلػػى اخػػتالؼ قميػػؿ فػػي المعنػػى، فمعنػػا رػػالث كممػػات «الماقػػاءً 
 مختمفة الجذر ىي:

 «:تىنىازىعا» -ُ
 أيضػا، المجاذبػة كىػي كنحكىا، الخصكمة في المنازعة: التنازع»تفاعؿ مف النزاع. قاؿ الخميؿ: 

 .(ّ)«العنافى  ارسوى ف الفرسي  يناًزعي  كما
ػػػةن  كنازىٍعتيػػػوي »كقػػػاؿ الجػػػكىرم:  ػػػا، مينازىعى ػػػةه، كبيػػػنيـ الخصػػػكمة، فػػػي جاذبتػػػو إذا كنزاعن  أم: ًنزاعى

 .(ْ)«التخاصـي : كالتىنازيعي . حؽٍّ  في خصكمةه 
قً  ميجاذىبةي : الخيصكمةً  ًفي كالمينازىعةي  ا الحيجى ٍصمافً  ًفيوً  يىتنازىعي  ًفيمى  .(ٓ)الخى
ا: ازىعىةن مين كقد نازىٍعتيوي   .(ٔ)الخصكمة في جاذبتو كنزاعن

. ميعاطاتييػا: الكػٍأس كما يدؿ التنازع عمى التعاطي، كاتصؿ في ذلؾ المجاذبة عف ذلؾ، كمينازىعةي 
ػػػزَّ - المَّػػػوي  قىػػػاؿى  ػػػؿَّ  عى َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى  ُّٱ: -كىجى

 ًفيػػػوً  كاتىصػػػؿ يىتىعػػػاطىٍكف أىم:  (ٕ)
 .(ٖ)يتجاذىبيكف

 «:تىنازىال» -ِ
: أم بالكىٍسػر، نىػزاًؿ، نىػزاؿً : كيقػاؿ. فىيىٍقتىػًتال معنػا يىٍنػزال أف الحػرب، فػي النػزاؿ، فالمنازلػةي  تفاعؿ مػف

 .(ٗ)لمحرب انزلكا

                                                

 .ُُٓ/ُالعيف، لمخميؿ:  (ُ)
 .ُّٓ/ُالمحكـ:  (ِ)
 .ّٗٓ/ُالعيف:  (ّ)
 .ُِٖٗ/ّالصحاح:  (ْ)
 «.ف ز ع»المساف مادة ، ك ٖٔ/ِتيذيب المغة، لأزىرم:  (ٓ)
 «.ف ز ع»لساف العرب  (ٔ)
 (.ِّسكرة الطكر: اآلية رقـ ) (ٕ)
 «.ف ز ع»لساف العرب:  (ٖ)
 .ُْٕ/ٓ، كانظر مقاييس المغة: ّٕٔ/ٕالعيف:  (ٗ)
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ٍعديكؿه  كنىزاؿً   :الشَّاًعرً  قىٍكؿي  كمنو المينازلة، ًمفى  مى
ٍكا: نىػػػػػػزاًؿ فكنػػػػػػتي أىكؿى نىػػػػػػاًزؿو   فىػػػػػػدىعى

 

ـٍ أىٍنػػػػػػػًزؿ   ػػػػػػػالـى أىركبيػػػػػػػو ًإذا لىػػػػػػػ كعى
(ُ) 

 

ػػػؼى  صى ٍسػػػفً  فىرىسىػػػوي  كى ـٍ  ًإذا أىركبيػػػو عػػػالـى : أم الطَّػػػرىاًد، ًبحي مىٍيػػػًو ... فىيىػػػذىا اتىبطػػػاؿ أينػػػاًزؿ لىػػػ ٍعنىػػػى عى  ًبمى
ٍربً  ًفي المينازلة  .(ِ)كالطاراد اٍلحى
 في العيف:« النزاع»مقابؿ « الماقاءً » -ّ

ػػا خػػراآل أىحػػدىما يىٍمقػػى شىػػيء كالمقػػاء مػػف المقيػػاف، كىػػك كيػػؿ  « النػػزاع»تقػػدَّـ معنػػى  لىًقيَّػػاًف،  فىييمى
... كنحكه فالفو  بيفى  كالقىٍيتي   أك شػي،نا اسػتقبؿ إذا اتشػياء مػف شػيء ككؿ كاجتمعا، تالقىيا حتى كفالفو
 .(ّ)لىًقيىو فقد صادفو

ػػؿه : كالمًَّقيىػػافً  رىجي ٍمًقػػيي  لىًقػػيي  الميمتىًقيػػاًف، كى ًلػػؾى  يىكيػػكفي  كلىقَّػػاء كمى ٍيػػرً  ًفػػي ذى ، اٍلخى  الشَّػػرا  ًفػػي كىىيػػكى  كىالشَّػػرا
 .(ْ)أىكرر

إذنا: فالمقػػاء يكػػكف فػػي السػػمـ كمػػا يكػػكف فػػي الحػػرب، ككاضػػ ه مػػف سػػياؽ البيػػت أنَّػػو لقػػاء فػػي 
ف كػاف كػؿ جػذر لػػو  ػا النػزاع فػال يكػػكف إال فػي الخصػكمة، فػالمعنى يتقػارب مػػت النػزاع كا  الحػرب، كأمَّ

ػػة، كجػػاءت ركايػػة البيػػت فػػي كػػؿٍّ مػػف العػػيف كالمحكػػـ  ػػذَّع بالػػذاؿ فػػي مػػادة داللتػػو الخاصَّ ػػا الميخى أيضن
 .(ٔ)منو لطكع اعتياده الحرب (ٓ)، كمعناه: مقطت بالسيؼ في مكاضت«خذع»

 )شٕٓد( يقبثم )َفبس(:
ػؽا  كمىٍقطىت»مف العيف، قاؿ الخميؿ: « قػ ط ع»في مادَّة  ـً  الًتقىػاء مىٍكًضػتي : الحى كػ  مػا كىػك فيػو، الحي

 :زىير قاؿ الباطؿ، مف الحؽ يىٍفًصؿي 
فَّ  ٍقطىعيػػػػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػػػػؽَّ  كا   رػػػػػػػػػػػػالث مى

 

 (ٕ)جػػػػػػػػػػالءي  أك يىًمػػػػػػػػػػيفه  أك شيػػػػػػػػػػييكده  
 

ًمي  .(ٖ)«يىٍنكىًشؼي : يىٍنجى

                                                

لبنػاف،  -، دار الكتػب العمميػة، بيػركتُٓمف بحر الكامؿ، لربيعة بف مقركـ الضبي في ديكاف الحماسة، تبي تماـ: صػػ (ُ)
 ـ.ُٖٗٗطبعة أكلى، سنة 

 انظر لساف العرب. (ِ)
 «.ؿ ؽ م»، كالمساف ِِٕ/ٔ، كانظر تيذيب المغة، لأزىرم: ُِٔ، ُِٓ/ٓالعيف:  (ّ)
 «.ؿ ؽ م»، كلساف العرب ْٓٔ/ّالمخصص، البف سيده:  (ْ)
 .ُُٔ/ُالعيف:  (ٓ)
 .ُّٔ/ُالمحكـ:  (ٔ)
 ، «ف ؼ ر»كلسػػػػاف العػػػػرب، كتػػػػاج العػػػػركس مػػػػادة ، ُٕٓمػػػػف الػػػػكافر لزىيػػػػر بػػػػف أبػػػػي سػػػػممى فػػػػي ديكانػػػػو: صػػػػػ (ٕ)

 .ُِٔ/َُ، كالمحكـ: «ج ؿ ا»، «ؽ ط ع»ك
 .ُّٖ/ُالعيف:  (ٖ)
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ٍقطىػػت«: »ؽ ط ع»كفػػي المحكػػـ  ػػا: اٍلحػػؽ كمى ػػا- كىىيػػكى  اٍلبىاًطػػؿ، ًبػػوً  ييٍقطىػػت مى  التقػػاء مىكًضػػت -أىٍيضن
 :زيىىٍير قىاؿى . الحكـ

فَّ  ٍقطىعيػػػػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػػػػؽَّ  كا   رػػػػػػػػػػػػالثه  مى
 

 ، ، أىك يمػػػػػػػػيفه  (ُ)«جػػػػػػػػػالءي  كأى  ًنفػػػػػػػػػاره
 

 التفصيؿ:
 -مػف خػالؿ ركايتػو-اختمفت ركاية البيت في المصػدرٍيف، فػذكر الخميػؿ أفَّ مقػاطت الحػؽ رالرػة 

، أك نفػػار، أك جػػالء،  ػػا: يمػػيفه ، أك جػػالء، كذكػػر ابػػف سػػيده أنَّيػػا رالرػػةه أيضن ىػػي: شػػيكده، أك يمػػيفه
، كلكؿا كاحدةو منيما دالل ، كنفارو ة بيا.فاالختالؼ كاقته بيف شيكدو  تيا الخاصَّ

 «:  شيكد» -ُ
 جاءت في ركاية العيف، كتعني: العمـ، كالحضكر، كاإلعالـ.

مىػى يىػديؿ   أىٍصػؿه  كىالػدَّاؿي  كىاٍليىػاءي  الشاػيفي »قاؿ ابف فارس:  ، عى ػكرو ، حيضي ، كىًعٍمػـو ـو ٍعػالى اً   شىػٍيءه  يىٍخػريجي  الى  كى
كًعوً  ًمفٍ  : ًمفٍ . ذىكىٍرنىاهي  الًَّذم عىفً  فيري ػكؿ بجميػت شَّػيىادىةي،ال ذىًلؾى ػكًر، ذىكىٍرنىػا ًمػفى  الًَّتػي اٍتيصي ، اٍلحيضي اٍلًعٍمػـً  كى

ـً  ٍعػػالى  المعاينػػػة،: كػػػذا، كالمشػػػاىدة عمػػى الرجػػػؿ شىػػػًيد: منػػػو تقػػكؿ قػػػاطته، خبىػػػره : كالشىػػػيادة .(ِ)«كىاإلًٍ
رىه، أم: شييكدنا كشيده  .(ّ)حيضكره  أم: شييكده، كقكـه  شاىده، فيك حىضى

ا يبيف الًَّذم ـاٍلعىال: كالشاًىد مىٍيوً  شىًيدى  عممو، مى اًضػر،: كالشَّػييدي  شىيادىةن... كالشاًىدي  عى  كىاٍلجمػت اٍلحى
 .(ْ)كشييكده  كأٍشياده، كشييَّاده، كشييَّده، شييداءي،

، ًعٍندى  الشاًىدي  كشىًيدى  اًكـً ا بىيَّفى  أىم: اٍلحى  .(ٓ)كأىظيره يىٍعمىميوي  مى
 :«نفار» -ِ

ػػًحي ه  أىٍصػػؿه : اءي كىالػػرَّ  كىاٍلفىػػاءي  الن ػػكفي  مىػػى يىػػديؿ   صى ، عى ػػاؼو تىبىاعيػػدو  تىجى ٍيػػريهي  الدَّابَّػػةي  نىفىػػرى  ًمػػفٍ  كى ًنفىػػارنا...  كى ى
ػػةي : كىاٍلمينىػػافىرىةي  اكىمى مىػػى نىفىػػرو  تىٍفًضػػيؿي  اٍلميٍبتىغىػػى إفَّ : قىػػاليكا اٍرنىػػٍيًف، بىػػٍيفى  اٍلقىاًضػػي ًإلىػػى اٍلميحى : كىػػي .(ٔ)نىفىػػرو  عى
سى  في المحاكمةي  كيكمىةً  الن فيكرىةي  منو كاٍستيٍعًمؿى  حاكىمىو، كًنفارنا: مينافىرىةن  الرَّجيؿى  ، كنافىرى (ٕ)بً الحى كالحي

(ٖ). 
 

                                                

 .ُّٔ/ُالمحكـ:  (ُ)
 .ُِِ/ّمقاييس المغة:  (ِ)
 .ْْٗ، ّْٗ/ِالصحاح لمجكىرم:  (ّ)
 «.ش ق د»، كالمساف مادة ُُٖ/ْالمحكـ البف سيده:  (ْ)
 «.ش ق د»لساف العرب:  (ٓ)
 .ْٗٓ/ٓالمغة:  مقاييس (ٔ)
 «.ف ؼ ر»، كالمساف ّْٖ/ِالصحاح:  (ٕ)
 .ُّٗ/َُالمحكـ:  (ٖ)
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 .(ُ)بالغمبة عميو لو قضى أم: تىٍنفيرنا، عميو كنىفَّرىهي 
قىػاؿى  ػا كىاًحػدو  كيػػؿٌ  الػرَّجيالف يىٍفتخػر أىف المينػػافرة،: عيبيػد أىبيػك كى ػػاحبو، عمػى ًمٍنييمى َـّ  صى ػػا مػايحكا  رػ  بىينيمى

... كنىٌفر ـي  رجالن احبو عمى أحدىىما الحاك تىٍنًفيرنا صى
(ِ). 

 .(ّ)كتباعده عنو تجافيو كىك الشيء، مف الشيء نفار مف ىك كقاؿ: إنَّما
ٍنفيػػكر: كالنػػاًفر ٍغمػػكب: الغاًلػػب، كالمى مىٍيػػو، كأىٍنفىػػرىه ...المى ـا – يىٍنفيػػريه كنىفىػػرىه كنىفَّػػرىه، عى ػػ  ذًلػػؾ: كيػػؿٌ  -بالضَّ

مىبىو  .(ْ) ى
« نفػار»التػي كردت فػي ركايػة العػيف، كبػيف نظيرتيػا « شػيكد»إذنا: فيناؾ فرؽ في المعنى بيف 

ت الركايتػػاف عػػف زىيػػر، كانػػت مقػػاطت الحػػؽ  الػػكاردة ف صػػحَّ أربعػػة،  -عنػػده-فػػي ركايػػة المحكػػـ، كا 
ًمػؼ، فقػد جػاء كليست رالرػة، ىػي: اليمػيف، كالجػالء، كالشػيكد، كالنفػار، أك أفَّ الشػيكد بمعنػى: ال حى

 .(ٓ)احمؼ أم: بكذا، قكليـ: اشيد
:)

ٌّ
ً

َ
( يقبثم )َ

ٌّ
ً

َ
 )ع

ٍقبػتي : تقػكؿ»مف العػيف: « ع ؽ ب»في مادَّة  ، أعى ٍمػؼى  بعضػيا يكػكف طىراً،ػؽى  ككػؿ   الطَّػيَّ  بعػضو  خى
ًقبنا مىٍنضكدة، أعقابه  فيي ، عمى عى  :الشماخ قاؿ عىًقبو

 (ٔ)أعقابي طيٍّ عمى اترباًج منضكدً 
 .(ٕ)«الٌناًقة ظير شىٍحـ ،ؽطرا يصؼ

ٍقبنػا منضػكدة كىأىنَّيىػا أٍعقػاب،: بعػض خمػؼ بعضػو طىًريػؽ ككػؿ«: »ع ؽ ب»كفي المحكـ مػادة   عى
 :النَّاقة ظير عمى الشٍَّحـ طرا،ؽ كصؼ ًفي الشماخ قىاؿى . عىٍقبو  عمى

ػػػػتٍ  ػػػػٌراتييا فىًزعى ٍكرىيػػػػا ضى ػػػػٍت  ى  ًإذا دىعى
 

ػكدً    (ٖ)«أٍعقابي ًنٌي عمى اتٍربػاج مىٍنضي
 

 التكضي :

                                                

 «.ف ؼ ر»ف كالمساف: ّْٖ/ِالصحاح:  (ُ)
 .ُُٓ/ُٓتيذيب المغة لأزىرم:  (ِ)
 «.ف ؼ ر»، كالمساف: ّْٖ/ِالصحاح:  (ّ)
 «.ف ؼ ر»المساف:  (ْ)
 .ّْٗ/ِالصحاح:  (ٓ)
ٍكرىيا دىعىتٍ  ره: ًإذاىذا عجز بيتو مف البسيط لمشمَّاخ صد (ٔ) ٌراتييا  ى ٍت. في ديكانو: صػ ضى ، تحقيؽ: د/ صالح الديف ُُٔفىزًعى

، ككذا تاج «ؼ ز ع»، «ع ؽ ب»، كلساف العرب: «أطباؽ ني»، كفيو: ِْمصر، ذخا،ر العرب  -اليادم، دار المعارؼ
 «.ؼ ز ع»، «ع ؽ ب»العركس 

 .َُٖ/ُالعيف:  (ٕ)
 .ُِْ/ُالمحكـ:  (ٖ)
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 عمػػى ًنػػيٌ »، كفػػي المحكػػـ: «اتربػػاجً  عمػػى طػػيٍّ »كقػػت اخػػتالؼ فػػي ركايػػة البيػػت، ففػػي العػػيف: 
 ي دام إلى اختالؼ المعنى.« نيٌ »، ك«طيٌ »، كىناؾ فرؽه في المعنى بيف «اتٍرباج
 «:طيٌ » -ُ

: خػػالؼ النشػػر، أك نقػػيضي النَّشػػر، أك  تَّػػى شىػػٍيءو  ًإٍدرىاجي »الطػػي  ػػوي بى  ييػػٍدرىجى  حى ، (ُ)«بىٍعػػضو  ًفػػي ٍعضي
ٍيػػتي : تقػػكؿ ػػحيفةى  طىكى ٍيتيػػا: فػػالٌطيٌ  طي،ػػا، أطكييػػا الصَّ .. .كاحػػدة مػػرةن : أم كاحػػدة، طىيَّػػةن  المصػػدر، كطىكى
... كطىػٌكل عف بمدنا يىقطىعييا: أم البالد، يىٍطكم كفالفه  قٌربو،: أم البيعدى، لؾ اري  طكل: كييقاؿ  فيػالفه  بمػدو
ا،  فػػي شىػػٍحـو  طرا،ػػؽ: الٌناقػػة كتميػػا، كأطػػكاء: أم نصػػيحتو، عٌنػػي . كطػػكللكجيػػو.. ذىػػب: أم كىٍشػػحن
ٍنبىييا  .(ِ) طيٍّ  فكؽى  طيي  كسناميا، جى
 «:نيٌ » -ِ

 لػـ الػذم كىػك النَّياػ ، لمٌشػيء مصػدر: كالنَّػيءي »النيء مف المحػـ الػذم لػـ ينضػق، قػاؿ الخميػؿ: 
ق،  لػـ إذا إنػاءةن  الٌمحػـ كأنأتي . كنىيا ه  ا،ني،ن  ينيء ناء: حركفو تأليؼ مف الٌصحي  كفعمو. ميمكز يىٍنضى
 .(ّ)«تنضجو

، قػاؿ ابػف  ىذا اتصؿ فيو أف يككف باليمزة، كقد تقمب اليمزة ياءن، كتد ـ في اليػاء، فيقػاؿ: نػيي
قىدٍ »منظكر:  ،: فىييقىاؿي  يىاءن  كييقمب اٍليىٍمزي  ييترؾ كى  .(ْ)«مشدَّدنا ًنيي

د اميا كىك  ، كقػد اسػتعمؿ «نيٌ »ما عميو البيت فخففت اليمزة بقمبيا ياءن كا  ، كىك قياسه عربػيي
 العرب الكممة بالياء مكاف الياء في ىذا المعنى.

 الٌمحػػـ أنيػػأتي : قالػػت المعنػػى ىػػذا فػػي اليػػاءى  تىٍسػػتعمؿى  أف أرادت إذا العػػرب كلكػػفٌ »قػػاؿ الخميػػؿ: 
ٍشػػػتىؽي  كىػػػذا إنيػػػاءن، ـه : قػػػكليـ مػػػف مى ػػػقٍ  لػػػـ شػػػيء ككػػػؿٌ  نىيػػػيءه، لحػػػ  الٌرمػػػار حتٌػػػى نيػػػيء، فيػػػك يىٍنضى
 .(ٓ)«ك يرىا

ف اختمؼ معنى كؿ منيما عف اتخرل، إال أنَّيما يتناسباف مت سياؽ البيػت، فػالطي  فالكممتاف كا 
 مفرد اتطكاء، كأطكاء الناقة طرا،ؽ شحميا، كالني المحـ الذم لـ ينضق، أك الذم لـ تمٌسو النار.

لحـ كريرو فكؽ أرباجيػا، أم: كاىميػا كأكتافيػا، كالمعنى: أنَّو إذا قؿ لبف الناقة استغارت بشحـ ك 
ٌراتيا ذلؾ المَّبىفي  قىؿَّ  فًإذا رىٍتيا في ضى مىى الًَّتي الش حكـي  نىصى  ظيييكرًىىا، فأمدَّتيا بالمبف. عى

 
                                                

 .َّْ/ّالمغة البف فارس:  مقاييس (ُ)
 «.ط ك ل»، كلساف العرب: َّْ/ّ، كالمقاييس: ّٓ، ّْ/ُْ، كانظر التيذيب: ْْٔ، ّْٔ/ٕالعيف:  (ِ)
 .ِّّٗ/ٖالعيف:  (ّ)
 «.ف م أ»لساف العرب: مادة  (ْ)
 .ْْٔ/ٕالعيف:  (ٓ)
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:)
ْ
ش
َ
ً

َ
( يقبثم )انؼ

ْ
ش
َ
ً

َ
 )انق

كؽ: كالعىبػػؽ»مػػف العػػيف: « ع ب ؽ»جػػاء فػػي مػػادَّة  ٍبقىػػةه  كامػػرأةه  بالشػػيء، الشػػيء ليػػزي  كرجػػؿه  عى
ا، ريحو فىبقيى  ًطيبً  بأدٍنى تىطيَّب إذا: عىًبؽه   :قاؿ أيامن

ًبػػػػػػػػؽى العىٍنبىػػػػػػػػري كالًمٍسػػػػػػػػؾ بيػػػػػػػػػا  عى
 

ػػػػػرٍ   ػػػػػكف القىمى ػػػػػفراء كعيٍرجي فيػػػػػي صى
(ُ) 

 

 .(ِ)«لىًزؽ أم:
رجؿ» «:ع ب ؽ»كفي المحكـ مادَّة  ا ًريحو عىنوي  تٍذىب فىالى  الطايب، ًبوً  يعمؽ: عىًبؽ كى  :قىاؿى . أىيَّامن
ًبػػػػػػػػؽى   العىٍنبىػػػػػػػػري كالًمٍسػػػػػػػػؾ بيػػػػػػػػػا عى

 

ػػػػػػػكف ال  ػػػػػػػفراء كعيٍرجي ػػػػػػػرٍ عى فيػػػػػػػي صى  مى
 

ًبقة كىاٍمرىأىة طيب ًلبىاس كؿ يشاكميا: لىًبقة عى  .(ّ)«كى
 التكضي :

، كجػاءت ركايػة «القىمىرٍ  كعيٍرجيكف»اختمفت ركاية البيت بيف العيف كالمحكـ، فجاءت ركاية العيف 
ػػكف»المحكػػـ  ػػرٍ  كعيٍرجي ػػر»، ك«العىمى ػػر»، ك«القىمى ليػػؾ « العىمى تختمػػؼ داللػػة كػػؿٍّ منيمػػا عػػف اتخػػرل، كا 
 التكضي .
 .(ْ)مقًمرة كليمةه  القىٍمراء، كضكءيه السَّمىاء، ًفي الًَّذم: القىمىر «:القىمىر» -ُ
اتٍقمىر اٍلحمار بطف كبياض كيدرة ًفيوً  بىيىاض القيٍمرة، كىىيكى  ًمفى  ميٍشتىؽي  كىىيكى 

(ٓ). 
 .(ٔ)لبياضو قىمىرنا كسيمايى  يخره، شير إلىمف ال لياؿو  رالث بعد كالقىمىري 

 مع ُّٱكذلػؾ فػػي قكلػو تعػػالى:  -عػػزَّ كجػؿَّ –كقػد جػاء القمػػر مشػبينا بػالعرجكف فػػي كتػاب ار 
َّ حق مف خف حف  جف مغ جغ

(ٕ)
، المَّػػوي  قىػػدَّرىهي »أم:    نىػػاًزؿى عىػػؿى  مى تَّػػى يىػػٍنقيصي  فىجى  ًمرٍػػؿى  كىػػافى  حى

 .(ٖ)«النٍَّخمىةً  ًبًعٍذؽو  شىبَّيَّوي  النٍَّخمىًة، ًعٍذؽً 
 
 

                                                

، تحقيػؽ: أحمػد محمػد شػاكر، كعبػد «العيمػر»لممفضؿ الضبي، كفيػو:  ِٗمف الكامؿ لمرار بف منقذ في المفضميات: صػ (ُ)
 «.عمر»، «عبؽ»، كالتاج «عبؽ»السالـ ىاركف، دار المعارؼ، كفي لساف العرب 

 .ُِٖ/ُالعيف:  (ِ)
 .ِْٔ/ُالمحكـ:  (ّ)
 .ُِٓ/ٗ، كالتيذيب: ُُٔ/ٓانظر العيف:  (ْ)
 .ِٕٗ/ِجميرة المغة البف دريد:  (ٓ)
 .ٖٕٗ/ِتاج المغة كصحاح العربيَّة لمجكىرم:  (ٔ)
 (.ّٗسكرة يس: اآلية ) (ٕ)
 .ُٗٓ/َِتفسير الطبرم )جامت البياف(:  (ٖ)
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 العىمىر: -ِ
 .(ُ)الطكيؿي  السَّحيكؽي  كىك النٍَّخًؿ، مف ضربي : العىٍمري 

ـا ال بػػالفت ، كىػػك نخػػؿ الس ػػكر. قػػاؿ اتزىػػرم: « العيمػػر»كذكػػر اتزىػػرم أنَّػػو  : المٍَّيػػث قىػػاؿى »بالضػػ
 نخػؿ: كالعيٍمػر العىٍمػر، ٍفًسػيرتى  ًفػي المٍَّيػث  ًمػط: الطًَّكيػؿ، قمػت السَّحيكؽ كىىيكى  الٌنخؿ، مف ضربه : العىٍمر
كؼ كىىيكى  العيٍمر،: لىوي  ييقىاؿ الس ٌكر   يػر أىك كىػافى  سىحيكقنا السيٌكر، نخؿ: .. كالعيٍمر.اٍلبىٍحريف أىؿ ًعٍند مىٍعري

كىػافى  سىػحكؽ، ًميػػؿ كى لىػػك كألكانػو، بالنخيػؿ النَّػػاس أعمػـ مػػف أىٍحمػد بػف اٍلخى ػػا تأليفػو مػػف اٍلكتػاب كىػافى  كى  مى
قد التٍَّفًسير، ىىذىا عيمرالٍ  فٌسر رىفتيمػا التعضػكض كريطىػب العيٍمػر ريطىػب أىنػا أكمت كى  الٌنخػؿ صػغىار مػف كخى

ٍيدانيا  .(ِ)«كعى
ػػٍربه : اٍلعىٍمػػري »كذكػػر ابػػف فػػارس المغتػػيف، حيػػث قػػاؿ:  كىػػافى . النٍَّخػػؿً  ًمػػفى  ضى فه  كى  ًبعىػػرىاًجيفى  يىٍسػػتىاؾي  فيػػالى

ا. اٍلعىٍمرً  ريبَّمى ريبَّمىػا»لكنَّو جعؿ الفت  أكلى مف الضـا، كىذا كاض  مف قكلػو: ، (ّ)«اٍلعيٍمرً  قىاليكا كى  قىػاليكا كى
 «.اٍلعيٍمرً 

 ًمػفى  ضػربه »كذكر ابف منظكر المغتيف، كنقؿ عف أبي حنيفة أفَّ الضَـّ أعمى المغتيف، حيث قػاؿ: 
ًقيػػؿى  النٍَّخػػًؿ... ـا - العيميػػر: كى ػػ اٍلًمػػيـً  اٍلعىػػٍيفً  ًبضى ػػفٍ  -كى ، عى  كىاًحػػدىتييىا ًبػػاٍلفىٍتً ، العىٍمػػر، ًىػػيى : ميػػرَّةن  قىػػاؿى كى  كيػػرىاعو
قىاؿى . سيحيؽه  ًطكاؿ كىًىيى  عىٍمرة، ًنيفىةى  أىبك كى ـ   الس ٌكر، نىٍخؿي  كالعيٍمري  العىٍمري : حى  .(ْ)«الم غىتىٍيفً  أىعمى كىالضَّ

ػػر»إذنا:  ػػػة، الًعػػٍذؽي أم: عػػػراجيف النخمػػة، كىػػػك « عرجػػكف العىمى ًقيػػؿى  عامَّ  يىػػػبس ًإذا الًعػػٍذؽي  ىيػػػكى : كى
، ًقيػؿى  كاٍعػكجَّ اًريخي  ًمٍنػوي  كتيٍقطػت يٍعػكىج   الَّػًذم الًعػػٍذؽ أىصػؿ ىيػكى : كى مىػى فىييٍبقىػى الشَّػػمى قىػػاؿى  يىاًبسنػا، النٍَّخػؿً  عى  كى
 .(ٓ)الًكباسة عيكد ىيكى : رىٍعمىبه 

ػػكف»قػاؿ اتزىػرم:  ؿ ًبػوً  ار شػبَّو عػػريض، أصػفر: العيٍرجي ػػاد لٌمػا اٍليػػالى  مع ُّٱ: فىقىػػاؿى . قنػادىًقي عى

َّ حق مف خف حف   جف مغ جغ
(ٔ)

  :  .(ٕ)«شبر قدر الكىٍمأة مف ضرب: كالعيٍرجكف قىاؿى
ف اختمػػؼ معنػػى كػػؿا كممػػة منيمػػا  ػػر متناسػػباف كمتسػػاكقاف مػػت البيػػت المػػذككر، كا  فػػالقىمىر، كالعىمى

 عف اتخرل.
 

                                                

 .ُّٕ/ِالعيف:  (ُ)
 «.ع ـ ر»، كانظر المساف مادة ِّّ/ِتيذيب المغة:  (ِ)
 .ُِْ/ُمقاييس المغة:  (ّ)
 «.ع ـ ر»المساف مادة  (ْ)
 «.ع ر ج ف»السابؽ مادة  (ٓ)
 (.ّٗسكرة يس: اآلية ) (ٔ)
 .َِٓ/ّزىرم: تيذيب المغة لأ  (ٕ)
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حث(، ٔ)يزاخشْب( يقبثم )خٕاصشْب(، ٔ)اسفض( يقبثم )
َّ
 اصداد(:)دتألت( يقبثم )دتذ

 كذلؾ في قكؿ الراعي:
 تمػػػػدَّحتفمٌمػػػػا سػػػػقيناىا العكػػػػيس 

 

 (ُ)ا كريػػػدىامػػػذاخرىا كارفػػػض رشػػػحن  
 

َـّ  اإلىالػػة عميػػو يصػػبٌ  الحميػػبي : المػػبف مػػف كالعكػػيس»مػػف العػػيف: « ع ؾ س»جػػاء فػػي مػػادة   رػػ
ؽه  ىك بؿ: كيقاؿ يشرب، ب   مىرى  :قاؿ المبف، عمى ييصى

 فمٌمػػػػػا سػػػػػقيناىا العكػػػػػيس تمػػػػػأت
 

 ا كريػػػػػدىاا كارفػػػػػض رشػػػػػحن مػػػػػذاخرى 
 

 .(ِ)«بطنيا حكايا: مذاخرىا
مىٍيػػوً  تيصػػب   الحميػػب،: المَّػػبف مػػف كالعىكػػيسي «: »ع ؾ س»كفػػي المحكػػـ مػػادَّة  َـّ  كالمػػرؽ، اإلىالػػة عى  رػػ

قيؿ. يشرب مىٍيوً  يصب الدًَّقيؽ ىيكى : كى َـّ  المىاء، عى  :الرَّاًعي قىاؿى  يشرب، ر
ػػػػدَّحى  ػػػػا سىػػػػٍقيناىا العىًكػػػػيس تىمى  تٍ فممَّ

 

كىاًصػػػريىا كاٍزدادى رىٍشػػػحن   ريػػػديىاخى  (ّ)«ا كى
 

 التكضي :
يقابميػػػا « تمػػػأت»اختمفػػػت ركايػػػة البيػػػت بػػػيف العػػػيف كالمحكػػػـ فػػػي عػػػدد مػػػف الكممػػػات، ىػػػي: 

، كىذا يػ دم إلػى اخػتالؼ «ازداد»يقابميا « ارفض»، ك«خكاصرىا»يقابميا « مذاخرىا»، ك«تمدَّحت»
ليؾ التفصيؿ:  المعنى، كا 

 تمأت :  ، كتمدَّحت:أكالن
 تمأت: -ُ

 المؿء: الكظة مف كررة اتكؿ، كالميأة كذلؾ.
ػػٍؿءي »قػػاؿ الخميػػؿ:   مممػػكءه ميٍمتًمػػ ه  مػػ فه  كىػػك فػػامتأ، مأتػػو االسػػـ،: كالًمػػؿءي  االمػػتالء، مػػف: المى

ًميءه  ًعدًة، امتالء مف كالز كاـ الٌرأس في يأخذ ًرقىؿه : .. كالميأىةي .مى  .(ْ)«مممكءه  منو فالٌرجؿي  المى
 الشػيء كامػتأ كدلػك مػ ل... مممػكء، فيػك اإلناء مىأتي  مصدر: بالفت  المىؿءي »كقاؿ الجكىرم: 

 .(ٓ)« يظنا فالفه  كتىمىأى . كالشراب الطعاـ مف تىمىأتي : يقاؿ بمعنى، كتمأ
                                                

 شػتاينر ـ، بيػركت، نشػر: فػرانتسَُٖٗ، جمعػو: فػايبرت، طبعػة ّٗالبيت مف الطكيؿ لمراعػي النميػرم فػي ديكانػو: صػػ (ُ)
ا كريػػدىا»بفيسػػبادف، كفيػػو:  ، ّٔٔ/ِ، َْْ/ُ، كالصػػحاح: ُُٗ/ُفػػي العػػيف: «. تمػػ ف   مػػذاخرىا كازداد رشػػحن
، كنسب في التيذيب: «ز خ ر»، «ـ د ح»كتاج العركس مادة ، «ز خ ر»، «خ ص ر»، «ـ د ح»كلساف الغرب مادة 

 لمنظكر. َّٕ/ِلمنظكر اتسدم، كفي المقاييس:  ِٕٗ/ُ
 .ُُٗ/ُالعيف:  (ِ)
 .َِٔ/ُالمحكـ:  (ّ)
 «.ـ ؿ أ»، كالمساف َِٗ/ُٓ، كالتيذيب: ّْٔ/ٖالعيف:  (ْ)
 «.ـ ؿ أ»، كالمساف ِٕ/ُالصحاح:  (ٓ)
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 إذنا: فاالمتالء كررة اتكؿ، كالزا،د عمى الشبت، فالدابة إذا شبعت فقد مأت كتمأت.
 تمدَّحت: -ِ

ػػدٍ  ف :حي المى ػػو، كفػػالى مىٍييىػػا كييٍرنػػي نىفسػػو ييقىػػراظي  كىػػافى  ًإذا يىتىمػػدَّحي  خػػالؼ الػػذـا، أك نىًقيضي  ، كامػػدىحَّ (ُ)عى
، في لغةه : بطنيو  .(ِ)اتَّست إذا اٍندىحَّ

فالكممة تعني: التكس ت في الرناء عمػى الػنفس، أك الغيػر، كمػا تعنػي: التكس ػت فػي الػبطف، كلعػؿَّ 
ػػدَّحتٍ »حسػػي،ا، ك يػره معنكي،ػا، كمنػو االتاسػاع فػػي الطعػاـ كالشػراب، يقػاؿ:  ىػذا ىػك اتصػؿ  لككنػو  تىمى

كىاًصري  اًشيىًة، أم: خى تٍ  ًمٍرؿى  ًشبىعنا اتَّسىعىتٍ  اٍلمى  .(ّ)«تىنىدَّحى
ػػػا  أفَّ التمػػػدح«: تمػػػأت»، ك«تمػػػدَّحت»كالفػػػرؽ بػػػيف  اتسػػػاع كشػػػبت دكف ألػػػـو فػػػي الػػػرأس، أمَّ

 الرأس مف امتالء البطف. فمعناه: حدكث صداع في« تمأت»
 :رانينا: مذاخرىا، كخكاصرىا 

اءي  الذَّاؿي  مذاخرىا: -ُ مىى يىديؿ   كىالرَّاءي  كىاٍلخى ًمفى  ...كًحٍفًظوً  شىٍيءو  ًإٍحرىازً  عى اٍلمىذىاًخري  اٍلبىابً  كى
(ْ). 

 .(ٓ)«بطنيا حكايا: مذاخرىا»كقد فسَّرىا الخميؿ تعميقنا عمى البيت بقكلو: 
 .(ٔ)«كأمعاءىا أجكافيا»بػ: كفسَّرىا الجكىرم 

ٍكؼي  ٍنسىافً  كقيؿ: جى يىقيكليكفى  اإلًٍ كقيوي... كى ى : كىعيري ٍكفىوي  أىمٍ  مىذىاًخرىهي، اٍلبىًعيري  مىأى  .(ٕ)جى
ػػذىاًخري »كقػػاؿ اتزىػػرم نقػػالن عػػف اتضػػمعي:  فه : ييقىػػاؿي  اٍلػػبىٍطًف، أىسػػفؿ اٍلمى ػػأى  فيػػالى ػػذاًخرىهي  مى  مػػأى  ًإذا مى

 .(ٖ)«مىذىاًخرىىا مىأىتٍ  قىدٍ : شىًبعىتٍ  ًإذا ًلمدَّابَّةً  ييقىاؿي كى . بىٍطًنوً  أىسافؿ
 خكاصرىا: -ِ

ٍصػػػػري  ٍنسىػػػػاف، كسىػػػػط: اٍلخى ػػػػا: كالخاصػػػػرىتاف اإلًٍ ٍرقىفىػػػػةً  بىػػػػيف مى ػػػػٍيرىل اٍلحى كالقيصى
 ضػػػػخـي  ، ... كرجػػػػؿه (ٗ)

كىاصر :(َُ)الخى ٍصري ٍصري  ، كقيؿ: اٍلخى ٍنسىافً  خى ٍيريهي، اإلًٍ سىطيوي  كىىيكى  كى ى ًركىٍيفً  فىٍكؽى  ٍستىًدؽ  اٍلمي  كى  .(ُُ)اٍلكى

                                                

 .ُِٓ/ْالتيذيب:  (ُ)
 .َْْ/ُ: الصحاح (ِ)
 «.ـ د ح»، كالمساف َْْ/ُالصحاح:  (ّ)
 .َّٕ/ِمقاييس المغة:  (ْ)
 .ُُٗ/ُالعيف:  (ٓ)
 .ّٔٔ/ِالصحاح:  (ٔ)
 .َّٕ/ِالمقاييس:  (ٕ)
 «.ذ خ ر»، كانظر: لساف العرب َُْ/ٕتيذيب المغة:  (ٖ)
 .ٗٓ/ٕ، كالتيذيب: ُِٖ/ْالعيف:  (ٗ)
 السابؽ. (َُ)
 .َّٕ/ِالمقاييس:  (ُُ)
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كىى ةي  ًإنيا: الماٍحيىاًني   كىحى كاًصر، لميٍنتىًفخى عىميكا كأىنَّيـ الخى ٍزءو  كيؿَّ  جى مىتى  ريَـّ  خاًصرىةن  جي جى
(ُ). 

فكاضػػ  أفَّ المػػذاخر التػػي ىػػي حكايػػا الػػبطف، أك الجػػكؼ، كاتمعػػاء تختمػػؼ عػػف الخاصػػرة التػػي 
ؽ الػكرؾ، إال أفَّ انتفػاخ ىػذه دليػؿ عمػى امػتالء المػذاخر التػي ىػي ىي: الكسط المسػتدؽ الكاقػت فػك

 اتمعاء.
 :رالرنا: كارفص، كازداد 
ُ- :  ارفضَّ

ػا ًإذا الػدٍَّمتي  تدؿ  الكممة عمى معنى السيالف كالتتابت، كالتفرؽ، كاإلرساؿ، يقػاؿ: اٍرفىػضَّ   اٍرًفضاضن
 .(ِ)قىطىراتو سىيىالفي  تتابىت

كيػػؿ   ترش شيػػػو، الػػػدٍمت: كاٍرًفضػػاضي »كيقػػكؿ الجػػػكىرم:  ؽ كى فػػػاًجريه ذىىىػػػبى  متفػػػرا ... مى  حيػػػثي  ميػػٍرفىضي
 .(ّ)«السٍَّيؿي  ًإليو يىٍرفىض  

ادى  كىاٍلفىاءى  كذكر ابف فارس: أفَّ الرَّاءى   الػدٍَّمتي  اٍرفىػضَّ  ًمٍنػوي  ييٍشتىؽ   التٍَّرؾي... ريَـّ  كىىيكى  كىاًحده، أىٍصؿه  كىالضَّ
،: اٍلعىٍيفً  ًمفى  كيػؿ  . مىٍكًضػعىوي  تىػرىؾى  نَّػوي كىأى  سىاؿى ؽو  كى ييقىػاؿي . ميػٍرفىضي  شػيءو ميتىفىػرا اًديػديهي  اٍلميتىفىراقىػةً  ًلمطًَّريػؽً  كى : أىخى

 .(ْ)ًرفىاضه 
قىػػػػدٍ  ًرعػػػػاء، ًبػػػػالى  أىرسػػػػمكىا ًإبميػػػػـ: اٍلقىػػػػٍكـي  أىٍرفىػػػػضى كقػػػػاؿ الفػػػػرَّاء:  ػػػػتً  كى تىفىرَّقىػػػػٍت...  ًإذا اإًلبػػػػؿ رىفىضى
ٍيثي  تىٍرعى مىراًعييا ًفي دَّدي تىبى  كارفضاضييا: تركييا  .(ٓ)شاءىتٍ  حى

 فارفضاض الكريد معناه: نزكؿ المبف منو أك  يره.
 ازداد: -ِ

، كىك نقيض النقصاف، تقػكؿ« ازداد»تدؿ  أم:  كًزيػادىةن، زيػدنا يزيػد الشػيء زاد: عمى زيادةو كنمكٍّ
 .(ٔ)الزيادة : عنده، كالمزيد فيما كزاد خيرنا، ار كزاده ازداد،
، كبػيف « ارفضَّ »ل أنَّو يكجد فرؽه بيف كأر  رسػاؿو ، كا  ، كسػيالفو التػي « ازداد»التي تدؿ  عمى تتابتو

َـّ أضػيؼ إليػو  يػره مػف زيػادةو كاالنػدفاع كالكرػرة، فػالمعنى مػت  تدؿ  عمى أفَّ الشػيء كػاف مكجػكدنا، رػ
 جرد السيالف كالتتابت.  إذ تدؿ اتكلى عمى االندفاع، كالكررة، ال م«ارفضَّ »أقكل منيا مت « ازداد»

                                                

 .َِْ/ْلعرب: لساف ا (ُ)
 .ُْ/ُِالتيذيب:  (ِ)
 «.ر ؼ ض»، كالمساف: َُٕٗ/ّالصحاح:  (ّ)
 .ِّْ/ِالمقاييس:  (ْ)
 «.ر ؼ ض»لساف العرب  (ٓ)
 «.ز م د»، كانظر: لساف العرب ِْٖ/ِالصحاح:  (ٔ)
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 كاختمؼ فػيمف قيػؿ فيػو البيػت، فقيػؿ: إفَّ الراعػي كصػؼ بػذلؾ فرسنػا، كذكػر ابػف بػرم أفَّ الشاػٍعرى 
رً  أيـ   كىًىيى  امرأىةن، يىًصؼي  ًلمرَّاًعي ٍنزى ـى، ٍبفً  خى كىافى  أىٍرقى بىٍيفى  بىٍينىوي  كى رو  كى ٍنزى ػاهي  ًىجاءه، خى  تىٍطريقيػوي  أيمػو ًبكىػٍكفً  فىيىجى

تى  لىػػٍيسى  الًقػػرل، ًمٍنػػوي  ٍطميػػبي كى ػػا فىرىسنػػا يىًصػػؼي  كى مىػػى يىػػديؿ   ًشػػٍعرىهي  تىف ذيًكػػرى  كىمى  تىٍطميػػبي  امػػرأىة طىرىقىتٍػػوي  أىنػػو عى
 .(ُ)ًضيىافىتىوي 

ى(، )ٔأفُبٌ( يقبثم )أكُبف(:
ْ
ص

ُ
ش( يقبثم )انؼ

ْ
ف
َ
 )انؼ

:« ش ع ر»في مادة   الب... قاؿ الشاعر: ك لبني: كقيؿ سيمىٍيـ، لبني جبؿه  مف العيف: الشاٍعري
 رو عٍ مػػػػػػف أفنػػػػػػاء ًشػػػػػػ رى ٍفػػػػػػيحػػػػػػٌط العى 

 

ػػػػػػٍمتو حمػػػػػػارى    (ِ)اكلػػػػػػـ يتػػػػػػرؾ بػػػػػػذم سى
 

 .(ّ)السنة أٌكؿ في المطر يصؼ جبؿ اسـ بو يعني
 :البريؽ قىاؿى . جبؿ: كشىٍعر«: ش ع ر»كفي المحكـ مادة 

ـى مػػػػف أٍكنػػػػاؼ شىػػػػٍعرو  ػػػػطَّ العيٍصػػػػ  فحى
 

ػػػػػػػمىتو ًحمػػػػػػػارىا  لػػػػػػػـ يتػػػػػػػريؾ ًبػػػػػػػًذم سى  كى
 

قيؿ  .(ْ)ًشًعر ىيكى : كى
 التكضي :

ػطَّ »، كبػيف المحكػـ الػذم جػاء فيػو «العىٍفػر يحػطٌ »اختمفت الركاية بيف العيف الػذم ذكػر فيػو:   فحى
ـى   ، كاختالؼ الركاية ي دم الختالؼ المعنى.«العيٍص

: )العفر( مقابؿ )العصـ(:  أكالن
 العفر: -ُ

 ف البياض، كالغبرة، كالحمرة.عمى لكفو مف اتلكاف، ىك المكف المختمط بي« ع ؼ ر»تدؿ  مادة 
 .(ٓ)«اتٍعفىر الٌظبي كمكف حمرة، في  يٍبرة ًإلى يىضًربى  أف: المكف في العيفرة»قاؿ الخميؿ: 

 .(ٔ)«اتىٍرض كمكف كدرة ًفييىا حيمرة كىًىي اتٍعفىر، لكف»كفي الجميرة: 

                                                

 «.ـ د ح»لساف العرب  (ُ)
، كفي شرح أشػعار اليػذليايف: «يحط العصـ»كفيو ، ِٔمف الكافر، لمبريؽ اليذلي في ديكاف اليذليايف، القسـ الرالث: صػ (ِ)

 ، كيركل الشعر مكاف العصـ.«س ؿ ع»، «ش ع ر»، كتاج العركس «ش ع ر»، كلساف العرب ِْٕصػ
 .ِِٓ/ُالعيف:  (ّ)
 .ّٖٔ/ُالمحكـ:  (ْ)
 .ُِّ/ِالعيف:  (ٓ)
 .ٕٔٔ/ِجميرة المغة، البف دريد:  (ٔ)
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 الشَّػديد، الناصت بالبياض لىٍيسى  لىًكفكى  اٍلبيىاض،: العيٍفرة: كاتصمعيٌ  زيد، أىبيك قىاؿى : عبيد أىبيك كقىاؿى 
لكنو ًمٍنو اتىٍرض، لكف كى ػا كىػذىًلؾ، ألكانيػا كىانىػت ًإذا عيٍفر: لمظباء قيؿ كى نَّمى اً   كىىيػكى  اتىٍرض بعىفىػر سػميت كى
 .(ُ)كىجييىا

قىػاؿى  ، المَّيىػاًلي: اٍلعيٍفػػري : اٍتىٍعرىاًبػيا  اٍبػػفي  كى ييقىػاؿي  اٍلًبػػيضي ثى  ًلمٍَّيمىػػةً  كى ٍفػرىاءي، الشَّػػٍيرً  ًمػفى  عىٍشػػرىةى  رىػالى  كىًىػػيى  عى
ييقىاؿي  السَّكىاًء، لىٍيمىةي  لىيىا ييقىاؿي  الًَّتي ـي : اٍلعيٍفرى  ًإفَّ  كى ٍردي  اٍلًبيضي  اٍلغىنى  .(ِ)اٍلجي

 .(ّ)حمرةه  بياضو تعمك الذم: الظباء كاتعفر مف البياض، بالشديد كليس اتبيض،: كاتٍعفىري 
ػػا  تػػدؿ  « العيٍفػػر»إذنا: كممػػة  مػػرة، كالكػػدرة، فمػػيس بياضن عمػػى المػػكف المخػػتمط بػػيف البيػػاض، كالحي

ا تكصؼ بو الظباء، كالكعكؿ، كالخيؿ، كالغنـ.  خالصن
 العيٍصـ: -ِ

تدؿ  الكممة عمى: اترر، كالعالمة، كالبياض الػذم يكػكف فػي جػزء مػف الشػيء، كالكعػؿ، كالفػرس،  
 كالغنـ، كالمعز، كالظباء، كالغرباف.

ـي »قاؿ الخميؿ:  : ليمػى أبػك الشػاًء، كقػاؿ زىمىعػةً  الر ٍسػغ ًشػٍبوي  بىياضه ًفي كعيٍصمتيو الكىًعؿي،: كاتىٍعصى
 .(ْ)«كراعو نصؼ إلى الر سغ فكؽ مف يدىٍيو إحدل في عيٍصبىة ىي

ـي، كىًعؿه : كقىٍكليـ كىذىًلؾى  بىيىاض، يىدىٍيوً  ًإٍحدىل ًفي كىافى  ًإذا عىٍصماءي، كىاٍتيٍنرىى أٍعصى    كىااًلٍسـ س،اٍلفر  كى
 

ػػـ ًلػػؾى  الًغربػػاف، ًفػػي العيٍصػػمىة، كاتٍعصى ذى ػػا قميػػؿه  كى  جناحيػػو ريشػػة أحػػد ًفػػي يكػػكف أىف كىىيػػكى  يكػػكف، مى
اء  .(ٓ)بىٍيضى

قىاؿى  اء، رجمىٍيوً  ًإٍحدىل تككف أىف كىىيكى : الم غىة أىؿ بعض كى ذىًلؾى  بىٍيضى  .(ٔ)ييعرؼ كىالى  قط   يكف لـ كى
يػؿ ًفػي العيٍصمة مَّاكأ كى ىيره: اتصمعيٌ  قىاؿى  ٍيػوً  اٍلبيىػاض كىػافى  ًإذا: قىػاؿى  عيبيػدة أىبىػا فىػًإف اٍلخى  دكف بيدى
 .(ٕ)الييسرل أىك اٍلييٍمنىى أعصـ: قيؿ اٍتيٍخرىل دكف يىدىٍيوً  ًبًإٍحدىل كىافى  فىًإذا أعصـ، فىييكى  رجمىٍيوً 

اء: اٍلمعز مف كالعىٍصماء  اٍلبىيىاضي : أىٍحمىر، كاٍلعيٍصمىةي  أىك أسكد اكسا،رى اٍليىد، أىك اٍليىدىٍيًف، اٍلبىٍيضى

                                                

 .ُُٓ/ِ، كالمحكـ: «ع ؼ ر» ْٖ/ُّ: ، كانظر تاج العركسُُِ/ِتيذيب المغة:  (ُ)
 .ْٔ/ْمقاييس المغة:  (ِ)
 «.ع ؼ ر»، كالمساف: ُُٓ/ِ، كالمحكـ: ِٕٓ/ِانظر الصحاح:  (ّ)
 .ُّْ/ُالعيف:  (ْ)
 .ٕٖٖ/ِجميرة المغة، البف دريد:  (ٓ)
 «.ع ص ـ»، كالمساف، كالتاج: ْٕٓ/ُالمحكـ، البف سيده:  (ٔ)
 .ّٓ/ِتيذيب المغة، لأزىرم:  (ٕ)
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ًلػػػؾى  ًمػػفٍ . اٍلقىػػػكىاً،ـً  ًذم ًبريٍسػػغً  يىكيػػكفي   ـي، اٍلكىًعػػؿي  ذى ػػػ تيوي  اٍتىٍعصى ٍمػػتي  ريٍسػػػًغًو، ًفػػي بىيىػػػاضه : كىعيٍصػػمى  ًمػػػفى  كىاٍلجى
ـً  عيٍصـه  اٍتىٍعصى

(ُ). 
مػػرة، إذنا: فينػاؾ فػرؽه فػػي المعنػى بػيف العفػػر الػذم يػدؿ عمػػى المػكف المخػتمط  بػػيف البيػاض كالحي

نَّمػا يكػكف شػامالن لجميػت الجسػد مػف  كالكدرة أك الغبرة في ركاية العيف، كلػيس لمعفػر مكػاف معػيَّف، كا 
الكعؿ أك الظبي، أك الماعز، ال يخص جزءنا منو، بخالؼ العصـ في ركاية المحكـ، فيػك بيػاض فػي 

ي الر سػػغ، كفػي المعػػز بيػاض فػػي أحػد أعضػاء الجسػػـ، فيكػكف لمكعػػؿ فػي ذراعٍيػػو، أك إحػداىا، أك فػ
اليدٍيف، أك اليد كسا،ر الجسد أسكد أك أحمر، كفي الغراب بيػاض فػي ريشػة مػف إحػدل جناحٍيػو، أك 

 في إحدل رجمٍيو.
 رانينا: )أفناف( مقابؿ )أكناؼ(:

 .(ِ)، كالفنف: الغصف، كالجمت: أفناف«في أفناف شعر»جاء البيت في العيف: 
ٍمػػتي : كاتفنػػاف : ،«فىػػنىفو » جى  الطًَّكيػػؿي  الشَّػػعىري  ًباٍلغيٍصػػًف. كالفىينػػاف شيػػباوى  الشَّػػعىًر، ًمػػفى  الخيصػػمة كىىيػػكى

 .(ّ)الحسىفي 
، كاتكنػػػاؼ: النَّػػػكاحي، فػػػالكنؼ: الجانػػػب أك «فػػػي أكنػػػاؼ شىػػػٍعرو »كفػػػي المحكػػػـ جػػػاءت الركايػػػة 

، كػػػؿا  مػػػف كتكىنَّفػػػكه. إليػػػو.. تنضػػػـ حيػػػث نكاحيػػػو،: الػػػكادم أك الجبػػػؿ كأٍكنػػػاؼي  النَّاحيػػػة. : أم جانػػػبو
اًلوً  يىًميًنوً  عىفٍ  ناًحيتاه ككىنىفىاه جاًنباه،: اإًلنساف ، ككىنىفىا(ْ)احتكشكه ًشمى كى

(ٓ). 
ا، كيكجد بينيما كاتلفاظ مناسبة كمتساكقة مػت معنػى البيػت فػي كمتػا  إذنا: فالمعنى مختمؼه أيضن

 .الركايتيف
 )يف يبئة( يقبثم )يف ْجًة(:

 أخػرل، كأخػذ كاحػدة، أعطػى: أم بسػمعتو، فػالف عػارض»العػيف: مف « ع ر ض»جاء في مادة 
 :قاؿ

 ىػػػػػؿ لػػػػػؾ كالعػػػػػارض منػػػػػؾ عػػػػػا،ضي 
 (ٕ()ٔ)«في ما،ة يسػ،ر منيػا القػابض

 

                                                

 .ّّّ/ْمقاييس المغة، البف فارس:  (ُ)
 .ُّٕ/ٖالعيف:  (ِ)
 «.ؼ ف ف»المساف مادَّة  (ّ)
 .ِّٖ/ٓالعيف:  (ْ)
 «.ؾ ف ؼ»المساف  (ٓ)
 ، كمنسػػػػكب لػػػػو فػػػػي المسػػػػاف ْْ/ّ، كبػػػػال نسػػػػبة فيػػػػو فػػػي: ِٖٗ/ُالرجػػػز، تبػػػػي محمػػػػد الفقعسػػػػي فػػػي التيػػػػذيب:  (ٔ)

 «.ؽ ب ض»، «ع ك ض»، «ع ر ض»كتاج العركس: ، «ق ج ـ»، «ؽ ب ض»، كانظر: «ع ك ض»، ك«ع ر ض»
 .ُِٕ/ُالعيف:  (ٕ)
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: أىم عىرٍَّضتيؾ: ييقىاؿي «: ع ر ض»كفي المحكـ  ٍضتيؾ، قىاؿى  عىكَّ
 ىػػػػٍؿ لػػػػًؾ، كالعػػػػاًرضي منػػػػًؾ عػػػػاً،ضي 
ػػةو ييٍسػػً،ري ًمٍنيىػػا القػػاًبضي  ًفػي ىىٍجمى
(ُ) 

 

 ًفػػي»، كالركايػػة اتخػػرل «فػػي ما،ػػة»فػػي اخػػتالؼ الركايػػة اخػػتالؼ لممعنػػى، كذلػػؾ فػػي قكلػػو: ك 
 ، كتختمؼ الما،ة عف اليجمة.«ىىٍجمىةو 
 فالما،ة معمكمة العدد، أك محدَّدة العدد أي،ا كاف النكع المعدكد. -ُ

 يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث ُّٱكجاء المفظ في كتاب ار في قكلو تعالى: 
 ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك
َّ جبهئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي نيمي زي

(ِ). 
 اليجمة: تدؿ  عمى كركد شيءو بغتةن، كبقكَّةو. -ِ

ًبػػؿ مػػف اٍلقطعىػػة: دخمػػت فػػييـ، كاليجمػػة ًإذا اٍلقىػػٍكـ عمػػى فيقػػاؿ: ىجمػػت ػػا اإلًٍ  ًإلىػػى الساػػتيف بىػػيف مى
 :الراجز قىاؿى . (ّ)اٍلًما،ىة

راجػػػػػرا إناػػػػػي  (ْ)كىىىٍبػػػػػت اليجمػػػػػةى الجى
 

ًبؿ مف اليىٍجمىة: المٍَّيث في التيذيب: قىاؿى ك  ا: اإلًٍ  كأىنشىد: اٍلًما،ىة، ًإلىى السَّبعيف بىيف مى
اًسػػػػػد  (ٓ)ًبيىٍجمػػػػػةو تمػػػػػأي عػػػػػيفى اٍلحى

 

ػػف شػػمر ػػاًتـ أبػػي عى ًبػػؿ بمغػػت ًإذا: قىػػاؿى  حى َـّ  ًعٍجًرمػػة، فىًيػػيى  السػػٌتيف اإلًٍ تَّػػى ىىٍجمػػة ًىػػيى  رػػ  تىبمػػغى  حى
 .(ٔ)اٍلًما،ىة
ا ًإلىى اٍتىٍربىعيكفى  أىكليىا: اليجمة: زيد أبي عىف يدعيب أىبيك  .(ٕ)فقط الما،ة: زىادىت، كىينىٍيدىةي  مى

ا ـي  ًتىنَّيىا اٍلًما،ىًة، كسمايت كذلؾ  ًإلىى التاٍسًعيفى  بىٍيفى  كقيؿ: مى ٍكًردى  تىٍيجي  .(ٖ)ًبقيكَّةو  اٍلمى

                                                

 .ُٕٕ/ْ، كانظر المحكـ: ّْٗ/ُالمحكـ:  (ُ)
 (.ٔٔ، ٓٔسكرة اتنفاؿ: اآليتاف ) (ِ)
 ْٔٗ/ُ، كانظر الجميرة: ّٓٗ/ّالعيف:  (ّ)
 .ْٔٗ/ُالرجز بال نسبة في الجميرة:  (ْ)
 «.ق ج ـ»كالتاج: ، «ق ج ـ»، كالمساف ْْ/ٔالرجز في التيذيب:  (ٓ)
 انظر السابؽ. (ٔ)
 «.ق ج ـ»، كانظر المساف: َِٓٓ/ٓالصحاح:  (ٕ)
 .ّٖ، ّٕ/ٔمقاييس المغة:  (ٖ)
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ا ًريفى  بىيف كفي المحكـ: أنَّيا مى  بػذلؾ محاجينا لمنحؿ اليىٍجمةى  الش عىرىاء بعض كاستعاركىاٍلًما،ىة،  الرَّالى
 :(ُ)فىقىاؿى 

ًبيَّػػػػػػةن  ػػػػػػةن عىرى  ًإلىػػػػػػى اًر أٍشػػػػػػكيك ىىٍجمى
 

ػػػػر  الساػػػػنيفى الغىػػػػكىاًبرً   ػػػػرَّ بيىػػػػا مى أضى
(ِ) 

 

كالمعنػى فػػي الرجػػز المستشػػيد بػػو: أفَّ الشػػاعر خطػػب امػػرأةن إلػػى نفسػػو، كر َّبيػػا فػػي أف تنكحػػو 
ا عف مباضػعتيا، كىػك ال يقػدر عمػى سػكقيا لقكتيػا عمى أف يعطيىيا ما،ة  أك ىجمةن مف اإلبؿ  عكضن

. منػػؾ يعتػػاض شػػي،نا كيعطيػػؾ شػػي،نا، منػػؾ فيأخػػذ يعارضػػؾ فػػيمىفٍ  لػػؾً  ىػػؿ: ككررتيػا، فيبقػػي منيػػا، أم
منيػا  يبقػي: «منيػا يس،ر» كمعنى يقبضيا، الذم منيا يس،ر اإلبؿ مف ما،ة في أم ما،ة، في: قكلو

 .(ّ)لكررتيا يسكقيا أف يقدر ال تنو بعضيا 
ا اليجمػة فغيػر معمكمػة بدقَّػة، فقيػؿ: إنَّيػا مػف  ، أمَّ إذنا: فالما،ة معمكمة العدد، كتشمؿ أم معدكدو
بػػيف الرالرػػيف إلػػى الما،ػػة، أك مػػا زاد عمػػى اتربعػػيف إلػػى الما،ػػة، أك مػػا بػػيف السػػتيف أك السػػبعيف أك 

ػ ة بأعػداد اإلبػؿ خػالؼ الما،ػة، فتصػم  لممعػدكدات، التسعيف إلى قرب الما،ػة، كمػا أفَّ اليجمػة خاصَّ
 كقد استعيرت اليجمة لمنحؿ، كما سبؽ في قكؿ الشاعر.

 )عبٌٔب( يقبثم )قبسثب(:
، شػٌدة: مػف العػيف: كالعىسىػالفي « ع س ؿ»في مادة   كمػا عىسىػالنا يىٍعًسػؿي  عىسىػؿى . ىززتػو إذا اىتػزازو

ا، مشي إذا الذ،ب يعسؿ ... عيسَّؿو  عمى كيجمت اسؿه،ع فالذ،ب رأسو كىزٌ  مسرعن  :كقاؿ كعىكاًسؿى
 اينػػػػػػاكً ي طى سىػػػػػػمٍ عىسىػػػػػػالفى الػػػػػػذ،ب أى 

 

ػػػػػػػػػػنى بىػػػػػػػػػػرىدى الميػػػػػػػػػػؿي عميػػػػػػػػػػو فى    (ْ)ؿٍ سى
 

 .(ٓ)يسرع أم: المفازة، في يعسؿ كالدليؿ
ػػؿ«: ع س ؿ»كفػػي المحكػػـ مػػادة   مسػػرعا، مضػػى: كعىسػػالنا عىسىػػال يىٍعًسػػؿي  كالرعمػػب الػػذاٍ،ب كعىسى

قىاؿى .أسورى  كىز عدكه ًفي كاضطرب  :لبيد ... كى
 عىسىػػػػػػػالفى الػػػػػػػٌذٍ،ًب أٍمسىػػػػػػػى قاًربػػػػػػػا

 

ػػػػػػػػػػؿٍ   مىٍيػػػػػػػػػػًو فىنىسى بىػػػػػػػػػػرىدى المَّيػػػػػػػػػػؿي عى
(ٔ) 

 

، كاالخػتالؼ يػ دم إلػى «قاربا»مقابؿ « طاكيا»اختمفت ركاية العيف عف ركاية المحكـ في كممة 
يا.  اختالؼ المعنى، فمكؿا كممةو معننى يخص 

                                                

 .ُٕٕ/ْالمحكـ، البف سيده:  (ُ)
 «.ق ج ـ»، كالمساف كالتاج: ُٕٕ/ْمف الكافر، كلـ أقؼ عمى نسبتو. في المحكـ:  (ِ)
 .ُٕٕ/ْ، ككذا: ّٓٗ، ّْٗ/ُكالمحكـ:  ،ِٖٗ/ُ، كانظر التيذيب: ِِٕ، ُِٕ/ُالعيف:  (ّ)
، منسكب لػو فػي َٗ، كفي ديكاف النابغة الجعدم: صػ«ع س ؿ»، كالمساف كالتاج ََِمف الرمؿ، لمبيد في ديكانو: صػ (ْ)

 .ِٕٗ/ُِ، كبال نسبةو في: ٖٓ/ِالتيذيب: 
 .ّّّ/ُالعيف:  (ٓ)
 .ْٖٔ/ُالمحكـ:  (ٔ)
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 التفصيؿ:
 «:طاكيا» -ُ

،  نىًقػيضي : عمػى معػافو متعػٌددةو، منيػا: الطَّػي  « كلطػ»تدؿ  مادَّة  : اإلتيػاف، كالجػكازي النٍَّشػًر، كالطػي 
ػػػكعي، ك يرىػػػا مػػػف المعػػػاني، تقػػػكؿي : كالطَّػػػكىل يػػػتي : الجي ػػػحيفةى  طىكى ، فػػػالطَّي   طىي،ػػػا، أىٍطًكييػػػا الصَّ  المصػػػدري
ٍيتييا نَّػو. كىاًحدىةن  مىرَّةن  أىم: كىاًحدىةن، طىيَّةن  كطىكى سىػ كاً   ال يػراد بػو المػرَّة الكاحػدة، -الطػاءً  ًبكىٍسػرً - الطايَّػة في لحى

: الطَّيا  ًمفى  كلكف الضرب ٍنػًزالن  تككفي  كالًمٍشيىة، يراد نكع منو... كالطايَّةي  الًجمسىة، مرؿي  ميٍنتىػكنل، كتكػكفي  مى
ى  اٍنتىكاىا. الًَّتي ًلًنيًَّتو أىم: فالفه ًلطيًَّتو، تقكؿ: مىضى
ييقىاؿ بػو، أىم: البيٍعدى، لؾ لمَّوي ا طىكىل: كى ، كأىٍطػكىاءي  عىػف بىمىػدنا يىٍقطىعييػا أىم: الػبالدى، يىطػًكم كفػالفه  قىرَّ  بمػدو
ٍنبىٍييػػا شىػػٍحميا فػػي طىرا،ػػؽي  الناقػػًة: : كالػػبٍطًف كالرَّػػٍكبً  كالشػػحـً  كاتىٍمعػػاءً  الحيَّػػةً  كمىطػػاكم كسػػنىاًميا... جى
 .(ُ)أىطكا يىا

ػػكعي، كالطَّػػي  : كالطَّػػكىل ، الجي التػػي معنػػا جػػاءت كصػػفنا « طاكيػػا»ككممػػة  .(ِ)الجػػكازي  كالطَّػػي   اإًلتيػػافي
 نيػارىه ، ىػي ىي،ػة لػو حػيف أمسػى، كقػد أصػابو الجػكع، يقػاؿ: طىػكىل فػالفه «طاكيػا أمسػي»لمذ،ب في 

اً،عنػػا : فىييػػكى  طىػػكنل، يىٍطػػًكم جى ... كالطَّيَّػػافي كقػػد جػػاء ذلػػؾ  ،(ّ)كطاًكيػػةه  طىػػيي  كالمػػرأىةي  اٍلػػبىٍطًف، الطَّػػاًكم طػػاكو
 صفة لمظبي في قكؿ الراعي:

 م ػوعً أى ىػٌف  ىًضػيض الطَّػٍرًؼ، باتىػٍت تي 
 

ٌرةو شىػٍكرل، فأىٍصػبى ى طىاًكيػا  رىل ضى صى
(ْ) 

 

 ىنا كفي ركاية العيف السابقة بمعنى: الجا،ت.« طاكم»إذنا: فػ
 «:قاربا» -ِ

: المػػاء طمػػب: القىػػرىبي  ، كالقىػػرىبي ػػى أىف لػػيالن بىػػٍيفى  ـٍ بىٍيػػنىيي  القػػكـي  يىٍرعى كفى  كىىػػـ المػػٍكرد، كى  بعػػضى  يىًسػػيري
تَّى السٍَّير، بىٍيفى  بىٍينىييـٍ  كىافى  ًإذا حى ميكا عىًشيَّة، الماءً  كى بيكا عىجَّ فىقىرى

(ٓ). 
 

                                                

، كالمسػاف كالتػاج َّْ/ّ، كالمقاييس: ُِْٔ/ٔ، كالصحاح: ّٓ: ِّ/ُْ، كانظر: التيذيب: ْٔٔ، ْٓٔ/ٕالعيف:  (ُ)
 «.ط ك ل»

 انظر: المراجت السابقة نفس الصفحات. (ِ)
، كقد فسَّرىا أبػك عمػرك الشػيباني بػالجكع. انظػر الجػيـ َّْ/ّكالمقاييس:  ُِْٔ/ٔ، ككذا الصحاح: ْٔٔ/ٕالعيف:  (ّ)

 .ُِٗ/ّلو: 
بيػػركت، ط. أكلػػى، سػػنة  -، شػػرح: كاضػػ  الصػػمد، دار الجيػػؿِْْرم فػػي ديكانػػو: صػػػالبيػػت مػػف الطكيػػؿ لمراعػػي النميػػ (ْ)

. الصػرل: البنيػة. الضػر: أصػؿ ُٔٗٗق= ُُْٔ ـً ـ. كات ٌف: الذم في صكًتًو  ينَّة.  ضيض الطرؼ: طرٌم البػد كالقػدى
 الردم. شكرل: القطعة السمينة مف المحـ. الطاكم: الجا،ت الذم لـ يأكؿ شي،نا.

 .ُِٓ/ٓالعيف:  (ٓ)
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ا تىٍعراًبيٍّ  قمتي : اتىصمعي قىاؿى  ػا: كقمتي لػو الغىًد، ًلكٍردً  المٍَّيؿً  سىٍيري : فىقىاؿى  القىرىبي  مى  :فىقىػاؿى  الطَّمىػؽ  مى
 .(ُ)الًغبا  ًلًكٍردً  المٍَّيؿً  سىٍيري 

مَّى ًإذا: عبيدو  أىبيك تركيىػا المىػاء ًإلىػى إًبمو الرَّاًعي خى ًلػؾ ًفػي كى  فىػًإف الطَّمىػؽ، لىٍيمىػة فىًيػيى  ليمت،ػذو  ترعىػى ذى
القىرىب لىٍيمىة فىًييى  الرَّاًنيىة الميمةى  كىانىت

(ِ). 
: كحماره   كيقػاؿ الػكركد، تعجػؿ أم: القىػرىبى  تىٍقػرىبي  التػي ىي: القىكاربي  الماء... كالعانة يطمب قاربه
 .(ّ)قاًربه : ليالن  لطالب الماء

ًميؿي  قىاؿى »قاؿ الجكىرم:  ، الماءً  طاًلبي  كالقاًربي : اٍلخى  .(ْ)«نىيىارنا الماءً  ًلطاًلب ذىًلؾى  ييقىاؿي  كىالى  لىٍيالن
ا: ييقىاؿ اٍتىعرىاًبي اٍبف عىف رىٍعمىب ،قا كىالى  ىاربه  لىو مى ا: أىم ربه اء يىًردي  كارده  لىوي  مى  يصػدير صػادره  كىالى  المى

ذا القكـي، .. كقد أقرب.عىنوي  اً  ػٍرؼ كىىىػذىا ميٍقًربػكف، يقاؿي: كىالى  قاربكف، ىـ: قىاليكا قىكارب، إبمييـ كىانىت كى  اٍلحى
 .(ٓ)شاذي 

مىٍيػوً  مَّيػؿي ال بىرىدى »تعني: أمسى طالبنا لمماء، أك الكرد، كمعنى « أمسى قاربنا»إذنا: فػ أم: «: فىنىسىػؿٍ  عى
 تساقط كبره أك شعره.

 ، ففرؽ بيف أف يككف الذ،ب جا،عنا، أك طالبنا لمماء.«طاكينا»فالمعنى مختمؼه عف معنى 
ت يؼبس(:

ْ
س

َ
 يؼبس( يقبثم )ػ

ٌ
 )أٌش

 فػػي الشػػاعر اسػػتعممو كريبَّمػػا اٍلفىػػرىًس، طىػػٍرؽي : مػػف العػػيف: العسػػب« ع س ب»جػػاء فػػي مػػادة 
 :زىير قاؿ الناس،

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػبيو لردىٍدتيمػػػػػػػػػػػػػػػكهي   فمػػػػػػػػػػػػػػػكال عى
 

ػػػػػػػػػػةو أيػػػػػػػػػػره معػػػػػػػػػػاري   نيحى كشىػػػػػػػػػػر  مى
(ٔ) 

 

 مػػػاءه: أم عىٍسػػبو، اري  قطػػت: يقػػاؿ. بعيػػرنا أك كػػاف فرسنػػا الفحػػؿ مػػاء: العسػػب: ليمػػى أبػػك قػػاؿ
 .(ٕ)ككلده

قد أىم الفىٍحؿً  طىٍرؽي  :العىٍسبي «: ع س ب»كفي المحكـ مادة   ىىٍيػرزي  قىػاؿى . لمنَّػاس يستعار ًضرابيو، كى
 :قكـه  أسره يسارنا، ييدعى لىوي  عبدو  ًفي

                                                

 «.ؽ ر ب»، كالمساف ُٗٗ/ُالصحاح:  (ُ)
 .َُٗ/ٗالتيذيب:  (ِ)
 .ُّٓ، ُِٓ/ٓالعيف:  (ّ)
 .ُٗٗ/ُالصحاح:  (ْ)
 «.ؽ ر ب»، كلساف العرب ُٗٗ/ُ، كانظر الصحاح: َُٗ/ٖتيذيب المغة:  (ٓ)
بػػدؿ « لتركتمػػكه»، كفيػػو ٖٔ/ِ، كفػػي التيػػذيب: َُّالبيػػت مػػف بحػػر الػػكافر، لزىيػػر بػػف أبػػي سػػممى فػػي ديكانػػو: صػػػ (ٔ)

 «.أيره يعار»، كفيو: «ع س ب»، كلساف العرب كتاج العركس مادة «لرددتمكه»
 .ِّْ/ُالعيف:  (ٕ)
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ٍسػػػػػػػػػػػػػػػبيوي لرىدىٍدتيميػػػػػػػػػػػػػػػكهي   كلىػػػػػػػػػػػػػػػٍكال عى
 

ٍسػػػػػػػػػػبه ميعػػػػػػػػػػاري   ًنيحػػػػػػػػػػةو عى  كشىػػػػػػػػػر  مى
 

قيؿ رَّؼ كىالى  بىًعيرنا، أىك كىافى  فرسنا اٍلفىٍحؿ، مىاء: العىٍسب: كى قطت. فعؿ ًمٍنوي  يتىصى  كعيٍسػبىو، عىٍسػبىوي  ار كى
اءىهي  أىم:  .(ُ)كنسمو مى

، كاخػتالؼ «ميعػاري  عىٍسػبه »، كالمحكػـ كفيػو: «معػاري  أيػره »تمفت الركاية بػيف العػيف كفيػو: فينا اخ
ٍييما، كقد كرد العىٍسب بمعنى: الًكػرىاء  الركاية ي دم إلى اختالؼ المعنى، فالعىٍسب تقدـ معناه في نصَّ

ػػذ الَّػػًذم كم ًفػػي ييٍ خى ػػف الًضػػراب، فقػػد ري مىٍيػػوً  ار صػػمى- النًَّبػػي عى سػػمـ عى ػػف نىيىػػى» أىنَّػػو -كى  عىٍسػػب عى
ػػذ الَّػػًذم الًكػػرىاء: العىٍسػػب: اٍتمىػًكم قىػػاؿى : عبيػػد أىبيػػك قىػػاؿى . (ِ)«الفىٍحػؿ : ًمٍنػػوي  ييقىػػاؿ اٍلفىٍحػػؿ، ًضػػراب ًفػي ييٍ خى
قىػاؿى : قىػاؿى . ذىًلػؾ عمػى الًكػرىاء أىٍعطيتػو ًإذا عىٍسػبنا: أعًسػبيو الرجػؿى  عىسىٍبتي  يػره كى  الًضػرىاب ىيػكى : العىٍسػب:  ى

ػػًديث ًفػػي العىٍسػػب معنػػى: عبيػػد أىبيػػك .. قىػػاؿى .فسػػونى  ػػراب  ًفيػػوً  كىاٍتىٍصػػؿ الًكػػراء،: الحى  تسػػٌمي كىاٍلعػػرب الضا
ػا راكيػة: لممػزادة قىػاليكا كىمىػا سػبىبو، مف أىك مىعىو، كىافى  ًإذا  ىيره باسـ الشٍَّيء نَّمى اً   الَّػًذم اٍلبىًعيػر: الراكيػة كى
مىٍيوً  ييستقىى  .(ّ)عى

 كر، كالجماع.اتير: ىك الذَّ 
: ي،يرىػػا يرىػػا الػػذكر، العظػػيـ: كىييىػػاره كأيييػػر... كاآليػػارل كأيييػػكره  أٍفعيػػؿ، عمػػى يييػػره  اتىٍيػػرً  جمػػت أيػػر:
 جامعيا.
ًميمتو الرَّجيؿ ير: الساكيت اٍبف عىف قىاؿى  حى جامىعيا ًإذا أٍيرنا  يىً،يرىا يرىا:  ىيره يى يكرىا، كى

(ْ). 
ا كل كقاؿ الفرَّاء: ًفيمى ٍرت: عيبيد أىبيك نوي عى  رى ٍرأىة أىرى رىجيؿه  ًإذا أرَّا، أى يريىا اٍلمى  كىػافى  ًإذا ًم،ىػٌر، نكحتىيا... كى

ٍأخيكذ كرير مىٍيوً  قىرىأت ىىكىذىا. اتير مف الناكاح، مى ػكىاب تىٍصػًحيؼ، ًعٍنػًدم كىىيػكى  .عى ػؿه : كىالصَّ عمػى  ًمي،ػر، رىجي
ٍزف أٍيرنا يريرىا ىاير : مف ًمٍفعالن  ًحينىً،ذو  فىيككف ًفيعر كى

(ٓ).  
، كىك الذَّكر، كالعسب ىػك الضػراب لمفعػؿ، كقػد اسػتعير لمنػاس كمػا فػي بيػت  إذنا: فاتير معركؼه

ف كاف اتير يلتو، أك سببو.  زىير السابؽ، كىناؾ فرؽ في المعنى بينيما، كا 
بيٓب(:

َّ
ش

ُ
ايٓب( يقبثم )ج

َّ
ش
ُ
 )ج

ػػ مػػف العػػيف: الًعدىفىػػةي « ع د ؼ»جػػاء فػػي مػػادة   بػػؿ: كييقػػاؿي . ذلػػؾ كنحػػك رػػكبو  قطعػػةً  مػػف ًنفىةً كالصَّ
 :قاؿ. منو تفٌرؽ ما يمـٌ : أم العىٍدفىًة، مف اشتقاقيو العىٍدؼي 

                                                

 .َُٓ/ُالمحكـ:  (ُ)
 -رضػي ار عنيمػا–(، كىػك عػف ابػف عمػر ِِْٖالحديث في صحي  البخارم، كتاب اإلجارة، باب عسب الفحؿ، رقـ ) (ِ)

مىٍيوً  ار صمَّى- النًَّبي   نىيىى»قاؿ:  سمـ عى  «.الفىٍحؿً  عىٍسب عىف -كى
 «.ع س ب»، كلساف العرب ٖٔ/ِتيذيب المغة:  (ّ)
 «.أ م ر»، كالمساف ّٖٓ/ِتاج المغة كصحاح العربيَّة، لمجكىرم:  (ْ)
 .ِّٔ، ِّٓ/ُٓتيذيب المغة:  (ٓ)
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 حٌمػػػػػػػػػاؿ أرقػػػػػػػػػاؿ ديػػػػػػػػػاًت الرَّػػػػػػػػػأىم
 

ٌراًميػػػػػػػا   (ُ)عػػػػػػف ًعػػػػػػػدىًؼ اتٍصػػػػػػًؿ كىجي
 

 .(ِ)قطعة: أم كًحٍذفىة، الناس مف ًعٍدفىة: كيقاؿ
 قىػػػاؿى . اتىٍرض ًفػػػي الػػػذَّاًىب أىصػػػمو: كًعٍدفتيػػػوي  شػػػيءو  كػػػؿٌ  كًعػػػٍدؼي «: ع د ؼ»كفػػػي المحكػػػـ مػػػادة 

 :الطاًرمَّاح
ػػػػػػػػػاؿ أٍرقػػػػػػػػػاًؿ ديػػػػػػػػػاًت الرَّػػػػػػػػػأىم مَّ  حى

 

شَّػػػػػػػاًميا  ػػػػػػػٍف ًعػػػػػػػدىًؼ اتٍصػػػػػػػًؿ كجى  عى
 

اؿ مف كالًعٍدفة ا: الراجى  .(ّ)اٍلخمسيف ًإلىى اٍلعٍشرىة بىيف مى
 التفصيؿ:

ٌراًميػػا»اختمفػػت ركايػػة العػػيف فجػػاءت كممػػة  شَّػػاًميا: »بػػديالن عػػف كممػػة« جي ، كاخػػتالؼ الركايػػة «جى
 ي دم إلى اختالؼ المعنى.

ٌراًميا» -ُ اًرـ، كمعناه: الجاني.«: جي رَّاـ جمتي جى  أم الجناة المذنبكف، جي
ريمػةه، لػو كفيػالفه »قػاؿ الخميػؿ:  ػرـه، أم: جى  كقكمػوً  نفسػو عمػى يىجػًرـي  الػذم الجػاًرـ مصػدر كىػك جي

 .(ْ)«الجاني: كالجاًرـي  المذنب،: كالميجرـي  اإلجراـ، عموكفً  الذنب،: الجارـي... كالجـر كىك شر،ا،
ػػٍرـي  ػػٍرـي  التَّعػػدام،: كالجي ،: كالجي ٍمػػتي: الػػذٍَّنبي ـه  كىاٍلجى ـى  أىٍجػػرا ػػرى : الجريمػػة... كجى ػػـر كـه،... كالجي ػػري  ًإلىػػٍيًيـٍ  كجي

مىٍيًيـٍ  ًريمة كىعى نىى: كأىٍجرىـ جى ـى  ًجناية، جى ري ـى  ًإذىا كجى ٍرميو، عىظي ٍرـ.ذنبأى  أىٍم: جي  الَّػًذم الجػاًرـ مىٍصػدىري : .. كالجي
قىٍكًمػوي  عمى نىٍفًسو يىٍجًرـ فه . شىػر،ا كى فيػالى ًريمػةه  لىػوي  كى ػٍرـ أىم إلػيَّ  جى ػاًني: كالجػارـي . جي ،: كالميٍجػًرـ. اٍلجى  اٍلميػٍذًنبي
قىاؿى  اًرـي   كىالى  :كى اًني الجى مىٍيًيـٍ  اٍلجى بميٍسمىـ عى

(ٓ)... (ٔ). 
أرقاؿ الديات عف عدؼ اتصػؿ، كعػف المجػرميف، كيػدفت الغرامػات مػف مالػو كالمعنى: أنَّو يحمؿ 

 عنيـ.

                                                

 -بيػركت، لبنػاف -لشرؽ العربػي، تحقيؽ: د/ عزَّة حسف، دار آُِالبيت مف البسيط، لطرماح بف حكيـ في ديكانو: صػ (ُ)
 ـ، ضػػػػػػػػػػمف قصػػػػػػػػػػيدة يمػػػػػػػػػػدح فييػػػػػػػػػػا يزيػػػػػػػػػػد ُْٗٗق= ُُْْحمػػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػكرية، الطبعػػػػػػػػػػة الرانيػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػنة 

ابف الميمب بف أبي الصفرة، كفيو: حماؿ أشناؽ... كجشاميا، كقد كقت خمط مف الركاة في القافية، كفي مقاييس المغة: 
 .ُّّ/ِ، كبال نسبة في التيذيب: «عدؼ»، كالمساف كالتاج ِْٔ/ْ

 .ْْ/ِالعيف:  (ِ)
 .ِِ/ِالمحكـ:  (ّ)
 .ُُٗ، ُُٖ/ٔالعيف:  (ْ)
 «.ج ر ـ»، كالمساف ْٔ/ُُ، كالتيذيب: ُُٗ/ٔنصؼ بيتو مف المديد، لـ أقؼ عمى قا،مو. في العيف:  (ٓ)
 .ُٖٖٓ/ٓانظر المصادر السابقة، كالصحاح:  (ٔ)
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ـى، أم: تكمَّػػػؼ عمػػػى مشػػػقة،  -ِ ًشػػػ ًشػػػمت»جشَّػػػاميا: ىػػػي جمػػػت جاشػػػـ مػػػف جى ا اتىٍمػػػرى  جى ٍشػػػمن  جى
شامةن،  .(ُ)«كىمَّفىني أىٍم: كأىٍجشىمىني، تىكىمَّفىو، كتجشَّمو كجشمو فالف: أم كجى

ـى  ًش ا يىٍجشىميو -رً ًباٍلكىسٍ – اتىٍمرى  كجى ٍشػمن شػامةن  جى شَّػمىو كجى مىػى تىكىمَّفىػو: كتىجى  فػالفه  كأىٍجشىػمىني. مىشىػقَّةو  عى
ًنيو أىٍمرنا شَّمى  .(ِ)كىمَّفىني أىٍم: كجى

فالمعنى: أنَّو يدفت الدايات كيتحمميا مف مالو عمَّف يتجشَّميا، أم: يشػؽ عميػو دفعيػا، فػالمعنى 
ىػـ «: جيشَّػاميا»يقترفكف الذنب، كال يستطيعكف دفت الديػة، ك ىـ الجناة الذيف«: جراميا»مختمؼ، فػ

 مف كجبت عمييـ الدية، فال يستطيعكف دفعيا إال بمشقَّة، مف العاقمة، كعدؼ اتصؿ، أم: بقيتيـ.
 كيرل البحث: أفَّ الكممتيف متساكقتاف مت المعنى، كمتناسبتاف مت بقيَّة كممات البيت.

 ظُبئٍ( يقبثم )انضغبئٍ(:)اقرتاة( يقبثم )اجحًبع(، )ٔان
ٍدتيػو« ب ع د»جاء في مادة  ػاه: ار كأىٍبعىػدىهي  ميباعػدةن، مف العيف: كباعى  ار كباعىػدى  الخيػر، عػف نحَّ

َّ زن رن مم ام ُّٱ اآلية: ىذه تقرأ كما كبىعَّدى، بينيما
(ّ)

 :الٌطرماح قاؿ ،(ْ)كبٌعد  

ػػػػػػٍف نيحػػػػػٌب اقترابىػػػػػػوي   تيباًعػػػػػدي مٌنػػػػػا مى
 

 (ٓ)ىػػػػًؿ الٌظنػػػػاً،فً كتجمػػػػتي مٌنػػػػا بػػػػيفى أ 
 

 .(ٔ)الشيء عف الشيء تباعد: كالمباعدة

ػا ار كباعىدى . كًبعادنا ميباعدة كباعىدىه«: ب ع د»كفي المحكـ مادة  يٍقػرىأ كبعَّػد، بىينيمى  مم ام ُّٱ كى

 :الطرماح قىاؿى  ،«بىعادٍ »ك َّ زن رن

ػػػػو  تيباًعػػػػدي ًمنَّػػػػا مػػػػف نيًحػػػػب  اجتماعى
 

ػػػغ   (ٕ)ا،فً كتىٍجمػػػتي ًمنَّػػػا بػػػيفى أىػػػؿ الضَّ
 

 التكضي :
، كبػيف «الٌظنػاً،فً  أىػؿً »، «اقترابىػوي  نيحػبٌ »كقت اختالؼ في ركاية بيت الطرماح بيف العػيف كفيػو: 

غا،فً  أىؿ»، «اجتماعىو نيًحب  »المحكـ كفيو:   «.الضَّ

                                                

 .َِٗ/َُ، كانظر التيذيب: َْ/ٔالعيف:  (ُ)
 «.ج ش ـ»، كالمساف ُٖٖ/ٓغة كصحاح العربية: انظر تاج الم (ِ)
 (.ُٗسكرة سبأ: مف اآلية رقـ ) (ّ)
، كمحمد بف الحنفيَّػة، كابػف يعمػر، كالكمبػي، كعمػرك بػف منقػذ، ك« بٌعد»قرأ  (ْ) منصػكب عمػى المفعكليَّػة، « بػيف»ابف عبَّاسو

 .ُٖٗ/ِ، البف جني: أم: مسافة أسفارنا. انظر: المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات« بٌعد»ك
فػي « الضػغا،ف»بدالن مػف « الظنا،ف»، ك«تفرؽ ًمنَّا مف نحب اجتماعو»، كفيو: ّٔمف الطكيؿ، لمطرماح في ديكانو: صػ (ٓ)

 المحكـ مكافقة لركاية العيف.
 .ّٓ/ِالعيف:  (ٔ)
 .ُّ/ِالمحكـ:  (ٕ)
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  :  «:اقترابو، كاجتماعو»أكالن
 اقترابو: -ُ

اؿ: قػػرب الشػػيء يقػػرب قربنػػا إذا عمػػى خػػالؼ البيٍعػػد، أك عمػػى الػػٌدنيك، فيقػػ« ؽ ر ب»تػػدؿ  مػػادَّة 
 .(ُ)دنا

ًحي ه  أىٍصؿه  كىاٍلبىاءي  كىالرَّاءي  اٍلقىاؼي كفي المقاييس:  مىى يىديؿ   صى ؼً  عى  .(ِ)اٍلبيٍعدً  ًخالى
ػؿ شىػٍيء، ًإلىػى التَّػدناي :كالتَّقػر ب. البيٍعػد نىقيض: كقيؿ: القيرىب . بحػؽى  أىك بقيٍربػةو  إنسػافو  ًإلىػى كالتَّكص 

ػػا.لػدينيكٌ ا: كاالقتػراب مى بتػو كىالى  اتمػرى  ىىػػذىا قىًربػت .. كى َّ خص حص مس خس ُّٱ :تىعىػالىى قىػػاؿى  .قىرى
(ّ):  ، كقىػػاؿى

َّ يفىف يث ىث ُّٱ  
أقرىبي  قىًرٍبتي  مف ذىًلؾ ، كؿٌ (ْ)

(ٓ). 
،: كاٍقتىربى  ،: كتىقارىب. القيٍرب ًمفى  اٍفتىعىؿى ؿى  .(ٔ)ًمٍنوي  تىفاعى

، «مػف نحػب اقترابػو»أك الد نك منو، كالتَّكصؿ إليػو، فػػ إذنا: فالكممة تدؿ  عمى التَّدىناي إلى الشيء،
 أم: مف نيًحب  أف يدنكى منا، كيتكاصؿ معنا، كال يبعد عنَّا.

 اجتماعو: -ِ
 .(ٕ)عمى: انضماـ الشيء، يقاؿ: جمعتي الشيءى أجمعيو جمعنا« ج ـ ع»تدؿ  مادة 

ػػتى  مى ػػفٍ  الشػػيءى  كجى ٍمعنػػا يىٍجمىعيػػو تىٍفًرقػػة عى مَّعىػػو جى كاٍجػػدىمىتى  فػػاجتىمت مىعىػػوكأىجٍ  كجى
ػػارىعىةه، كىًىػػيى  ،(ٖ)  ميضى

كىذىًلؾى   .(ٗ)كاٍستجمت تجمَّت كى
ٍمػتى  أىردت ًإذا: اٍلفىػرَّاءي  قىػاؿى  ٍعػتي : قيٍمػتى  الميتىفػػٌرؽ جى مى ـٍ  اٍلقىػٍكـى، جى ػا فىييػػ ، كىمى  :تىعىػػالىى ار قىػاؿى  مىٍجميكعيػكفى

َّ حئ جئ يي ىي نيُّٱ
مىى كالعزيمةي  اإًلٍعداد اإًلٍجماعي:... ك (َُ)  .(ُُ)اتىمر عى

 :قاؿ. أمره مف بو ييسىر   ما لو كىيي  استىجمت إذا أمكره: لممرء كاستجمت

                                                

 .ُٖٗ/ُالصحاح:  (ُ)
 .َٖ/ٓالمقاييس:  (ِ)
 (.ّٓرقـ )سكرة البقرة: مف اآلية  (ّ)
 (.ِّسكرة اإلسراء: مف اآلية رقـ ) (ْ)
 .َُٗ/ٗانظر: تيذيب المغة، لأزىرم:  (ٓ)
 «.ؽ ر ب»لساف العرب:  (ٔ)
 ج ـ علساف العرب: (ٕ)
ػا، كاتفػاؽ الػداؿ مػت الجػيـ فػي صػفة الجيػر، كىػك مػا يعػرؼ  (ٖ) ، حيػث أبػدلت التػاء داالن التحادىمػا مخرجن كقت إبداؿه صكتيي

 بؿ.بالتمارؿ المق
 «.ج ـ ع»لساف العرب:  (ٗ)
 (.َُّسكرة ىكد: مف اآلية رقـ ) (َُ)
 .ِّٓ/ُلـ أقؼ عمى ىذا القكؿ لمفرَّاء في معاني القريف. انظر التيذيب:  (ُُ)
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ػػػلً  تٍ عى مى جٍ تى ا اٍسػػػإذى   هكري ميػػػػا أي ييىػػػفً  ءً رٍ ممى
 

 (ُ)ايميى قً تى ٍسػػػػػػ يى الى  وً كٍجػػػػػػمٍ لً  ةن كى ٍبػػػػػػا كى بىػػػػػػكى  
 

ػػته  اجتمػت... كسيػػمايى : أم: السَّػػيؿ كاسػتجمت مى معنػا  جي  المزدلفػػة مػػف إلييػا يجتمعػػكف النػػاس تفٌ  جي
 .(ِ)كالعشاء المغرب الصالتيف: بيف

 ، إذنا: فالكممػػة تػػدؿ  عمػػى انضػػماـ الشػػيء الحسػػي مػػف التفػػرؽ، كمػػا تػػدؿ عمػػى انضػػماـو معنػػكمٍّ
 كاإلعداد، كالعزيمة كالتيي  لشأفو ما.

ػػو نيًحػب   مػػف»كمعنػى   : أم مىػف نحػػب انضػػمامو إلينػا، كعػػدـ الفرقػة، إذنا فػػالفرؽ كاضػػ ه «اجتماعى
 بيف االقتراب، كاالجتماع.

  :الضغا،ف»مقابؿ « الظنا،ف»رانينا:» 
: المعػاًدم، كالظًَّنػيفي  تدؿ  عمى معافو عػدَّة منيػا: أنػو يقػاؿ: الظًَّنػيفي « ظ ف ف»مادَّة  الظنا،ف: -ُ

مىٍصػدىريهي  الت ٍيمىػةي، ًبػوً  تيظىف   الًَّذم الميتَّيـ أحػد،  ًبكيػؿ الظَّػفا  السػيا ي  ؿي الرجػ كالظَّنػكف: الظانَّػة ًبالتٍَّشػًديًد، كى
 ،(ّ)ال أـ ماءه  أفييا ييٍدرل ال التي الًب،ري : كالظَّنيكفي 

ى ييٍدرىل الى  الًَّذم: الظَّنيكفي  كىالدٍَّيفي  -ِ  .(ْ)الى  أىـٍ  أىييٍقضى
ييقىػػاؿ ػػا ًبػػًو، ككػػؿ ييكرػػؽ لػػـ ًإذا ظىنيػػكفه  بالشَّػػٍيء ًعٍمميػػو: كى ػػاءو  مػػف ًبػػوً  ييكرػػؽ الى  مى يػػره... ك  مى قكلػػو كى ى
ػػا»تعػػالى:  مى ٍعنىػػاهي:(ٓ)«بظنػػيف اٍلغىٍيػػب عمػػى ىيػػكى  كى ػػا ، مى ػػا عمػػى ىيػػكى  مى ػػف ييٍنًبػػ ي  مى  اٍلغىٍيػػب عمػػـ مػػف ار عى
، ييقىػاؿ اٍلفػػراء، عىػف ييػػركل كىىىػذىا بميػتَّيـو ػػا»: كى ػػا «بظنػيف اٍلغىٍيػػب عمػى ىيػكى  مى  ىيػػكى : يىقيػكؿ بضػػعيؼ، ىيػكى  مى
 .(ٔ)ظىنيكف ىيكى : اٍلًحيمىة اٍلقىًميؿ أىك ًعيؼالضَّ  لمرجؿ تىقكؿ لىوي، كالعىربي  ميحتىمؿ

 .(ٕ)بمعنى متَّيـ، أك بمعنى ضعيؼ« ظنيف»كاحتمؿ الفرَّاء أف يككف 
جمعنػػا لمظنػػكف، أك الظنػػيف، ككقفػػت « الظنػػا،ف»إذنا: المعنػػى كاضػػ ه، لكنػػي لػػـ أقػػؼ عمػػى كممػػة 

ػػا الظنػػيف: المػػتَّيـ،(ٖ)عمػػى المظػػاف كالظػػنف، فجمػػت الظػػف الظنػػكف فجمعػػو: الظاػػنىف، كمصػػدره  ، كأمَّ
 .(ٗ)الظنة، كالمظاف جمت مظنة

                                                

، كىك في العيف:  (ُ)  .َِْ/ُمف الطكيؿ، كلـ أقؼ لو عمى نسبةو
 .ُِْ، َِْ/ُالسابؽ:  (ِ)
 .ّْٔ/ّ، كالمقاييس: َُِٔ/ٔ، كالصحاح: َِٔ/ْ، كانظر التيذيب: ُِٓ، ُُٓ/ٖالعيف:  (ّ)
 .َِٔ/ُْ، كالتيذيب: َُِٔ/ٔانظر الصحاح:  (ْ)
، كأبك عمرك،  َّ حس ُّٱ(، قرأ عاصـ، كنافت، كابف عامر كحمزة ِْسكرة التككير: اآلية رقـ ) (ٓ) بالضاد، كقرأ ابف كريرو

 .ّٕٔكالكسا،ي بالظاء. انظر: السبعة، البف مجاىد: صػ
 .َِٔ/ُْالتيذيب:  (ٔ)
 .ِّْ/ّانظر: معاني القريف، لمفرَّاء:  (ٕ)
 «.ظ ف ف»لساف العرب  (ٖ)
 «.ظ ف ف»، كلساف العرب: َُِٔ/ٔانظر الصحاح:  (ٗ)
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كذكر ميحقؽ الديكاف أفَّ أىؿ الظنا،ف تعني: أىػؿ الػتيـ، كأفَّ كاحػدىا: ظنينػة
، فركايػة الػديكاف (ُ)

مكافقة لما في العيف، فالظنا،ف تعني المتيمػيف، مقابػؿ: الضػغا،ف، كلػـ أقػؼ عمػى ىػذا الجمػت فيمػا 
 ا مفرده ظنينة، إال ما ذكر محقؽ الديكاف د/ عزَّة حسف.رجعت إليو مف مراجت، ككذ

 «:الضغا،ف» -ّ
ػػػػٍغفي  ػػػػغينةي  الضَّ ػػػػًغفى  الحقػػػػد،: كالضَّ ػػػػغينتىو كسػػػػممت. حقػػػػد: أم عميػػػػو ضى  طمبػػػػت: أم كًضػػػػٍغنىو ضى

 .(ّ)، كيجمت الضغف عمى أضغاف، كالضغينة جمعيا: الضغا،ف(ِ)مرضاتو
ؿ الضػغا،ف كالحقػد حسػب ركايػة المحكػـ، كالمعنى كاض ه في البيت ىك أف يجمت بيـ كمعيـ أى

أك أىؿ التيـ حسب ركاية العيف، كالديكاف، كالمعنى مختمؼ، لكف اتلفػاظ مناسػبة لممعػاني فػي كمتػا 
 الركايتيف.

ل(:
َ
ٕ
ْ
ن
َ
ٕ
َ
ل( يقبثم )ح

َ
ٕ
ْ
ن
َ
ٕ
َ
 )دَب( يقبثم )َٔى( ٔ)ْ
ٍعمىتي «: س ـ ع»جاء في العيف مادة  ٍعمىتي : . كيقػاؿالماضػي.. المنكمش: الٌرجاؿ مف كالسَّمى  السَّػمى

 :قاؿ. داىية منكر ذلؾ في كىك كالجرة، الرأس الصغير: الرجاؿ مف
ؿه إذا دنػػػػػػػػا القػػػػػػػػكـي نػػػػػػػػزؿ ٍلػػػػػػػػكى  ىىكى
ٍعمىته كأنَّػػػػػػػػػػو ًسػػػػػػػػػػٍمته أزؿٌ  سىػػػػػػػػػػمى
(ْ) 

 

 .(ٓ)خدكـ خفيؼ أم ىكلكؿ،
رجؿ«: حكؿ»كفي المحكـ مادة  ؿه  كى لىةه  حيكى كَّ كىاًليي  كحي ؿه  كحى ٍلكى كى :. ياؿاالحت شىًديد: كحى  قىاؿى

ؿٍ  نػػػػػػػى القىػػػػػػػٍكـي نىػػػػػػػزى ؿه ًإذا كى ٍلػػػػػػػكى كى  حى
 

رجؿ ؿه  كى ٍلكى كى  .(ٔ)ذىًلؾ مف كىىيكى  كميش، مينكر: حى
 التفصيؿ:

ؿه »اختمفت ركاية الرجز في العيف، كالمحكـ، حيث جاء في اتكؿ:  ٍلػكى ، كفػي الرػاني: «دنػا إذا ىىكى
ؿه » ٍلكى كى نى ًإذا حى  معنى.، كىذا االختالؼ ي دم إلى اختالؼ ال«كى

  :  «:كنى»مقابؿ « دنا»أكالن
                                                

 .ُِّانظر حاشية الديكاف: صػ (ُ)
 .ّٔٔ/ْالعيف:  (ِ)
 «.ض غ ف»انظر لساف العرب  (ّ)
، كفيػػو: «حػػكؿ»، كلسػػاف العػػرب مػػادة «لػػكؿ إذا كنػػىحك »، كفيػػو: ّْٓ/ّالرجػػز بػػال نسػػبة فػػي الجميػػرة، البػػف دريػػد:  (ْ)

ؿ» ٍلكى كى ا، كفي مادة « حى  «.يا زيد أبشر بأبيؾ قد قفؿ»، كقبمو: «ىكلكؿ»مف المساف، كالتاج جاء: « ق ك ؿ»أيضن
 .َّٓ/ُالعيف:  (ٓ)
 .ٔ/ْالمحكـ:  (ٔ)
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 «:دنا» -ُ
 معنى: القرب، كالنقيصة، كالضعؼ، كالمعنى الجامت لذلؾ المقاربة.« د ف ا»تفيد 

ػػٍرؼي  كىالن ػػكفي  الػػدَّاؿي »قػػاؿ ابػػف فػػارس:  ػػوي  ييقىػػاسي  كىاًحػػده  أىٍصػػؿه  اٍلميٍعتىػػؿ   كىاٍلحى مىػػى بىٍعضي ، عى  كىىيػػكى  بىٍعػػضو
بىةي، ًمفٍ  اٍلميقىارى ، ذىًلؾى  كى ، كىىيكى  الدًَّني   .  (ُ)«يىٍدنيك دىنىا ًمفٍ  اٍلقىًريبي
رَّتً  دىنىتٍ  تنَّيا الد نيا  كسيمايىت»  .(ِ) «إلينا... القيٍربىى ىي الد نيا السَّماءي  ككذلؾ اآلًخرةي، كتأخى

. قرابػةه  أم: دىنػاكىةه، كبينيمػا. قاربػت اتمػريف: بػيف كدانىٍيػتي . ًنتاجيػا دىنػا إذا الناقػة، أدنػت: كيقػاؿ
 .(ّ)كدىناكىةن  قيربنا إالٌ  مٌنا تزداد ما: يقاؿ

ػػػٍعفنا يىٍبػػػرىح لػػػـ الميػػػؿي  يكاه إذا الػػػذم الضػػػعيؼ: النػػػاس مػػػف كالميػػػدىناي ػػػاؿً  ًمػػػفى  ، كالػػػدًَّني  (ْ)ضى : الراجى
. ًعيؼي  الضَّ

ػػذً  قىًريػػبي  ًتىنَّػػوي  ذىاؾى  ًمػػفٍ  كىىيػػكى »قػػاؿ ابػػف فػػارس:  ٍأخى ٍنًزلىػػةً  اٍلمى ػػةي،: ًنيَّػػةي كىالدَّ  ...كىاٍلمى ػػاءى  النًَّقيصى  ًفػػي كىجى
ًديثً  ٍمتيـٍ  ًإذىا: »اٍلحى ا كيميكا أىٍم: (ٓ)«فىدىن كا أىكى ـٍ  ًممَّ ا يىًميكي ـٍ  يىٍدنيك ًممَّ  .(ٔ)«ًمٍنكي

كعمػػى ىػػذا يحتمػػؿ أف يكػػكف المعنػػى: إذا قػػرب القػػكـ كدنػػكا نػػزؿ، كيحتمػػؿ أف يكػػكف معنػػاه: إذا 
 ضعؼ القكـ عف النزكؿ نزؿ.

 «:كنى» -ِ
 عمى الفتكر، كالضعؼ، كاإلعياء، كالتعب، كاإلبطاء، كالتأخير.« كنى» تدؿ

نىى»قػػاؿ الخميػػؿ:  ػػؿ، فػػي الفتػػرةي : الػػكى نىػػى: يقػػاؿ التٌػػكاني،: كمنػػو العىمى ٍنينػػا يىنػػي كى  قػػاؿ. كافو  فيػػك كى
 :العٌجاج

نىػػػػى فمػػػػا فىػػػػرٍ  أف ميػػػػذٌ  محٌمػػػػده  كى   ى
ػػػى مػػػا اإللػػػوي  لػػػو بىػػػرٍ  كمػػػا مىضى   ى
 (ٕ)ظيػر حتٌػى بو الٌديفى  أىٍظيىرى  أف

 

 .(ٖ)«يزاؿ ال: أم كذا، يفعؿ فالف يني ال: تقكؿ كالعرب
                                                

 .َِّ/ِالمقاييس:  (ُ)
 .ِٗٓ/ُ، كانظر مشارؽ اتنكار، لمقاضي عياض: «اد ف »، كالمساف ُّّ/ُْ، كانظر التيذيب: ٕٓ/ٖالعيف:  (ِ)
 «.د ف ا»، كالمساف َِّ/ِ، كانظر مقاييس المغة: ُِّْ/ٔالصحاح:  (ّ)
 .ُّّ/ُْ، كالتيذيب: ٕٓ/ٖالعيف:  (ْ)
، كنصو: ُّٕ/ِلـ أقؼ عمى الحديث في كتب السنة الصحيحة، كىك في كتاب النياية في  ريب الحديث، البف اترير:  (ٓ)

. كقىريبى  أىيديكيـ بٍيف ًممَّا كيميكا اتٍكؿى  بدىأ أحدكـ ًإذىا أىمٍ  «كسىماتيكا كدىن كا ارى  كاسىم  » ـٍ  ًمٍنكي
 .َِّ/ِالمقاييس:  (ٔ)
 .ٖالرجز، لمعجاج في ديكانو: صػ (ٕ)
 .َّْ، َِْ/ٖالعيف:  (ٖ)
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ييقىاؿ: كاتىناة  .(ُ)تعجؿ الى : أىم أىٍمرؾ، ًفي اٍستىأف: الت  ىدة، كى
ًعيؼي : كىاٍلكىاًني  َّ ري ٰى ين  ىن نن: تىعىالىى المَّوي  قىاؿى . الضَّ

نىى (ِ)  .(ّ)التَّعىبي : كىاٍلكى
ا إ  ذا ما ضعؼ القكـ أك تأخر القكـ أك فتركا عف النزكؿ نزؿ.كعمى ىذا يككف المعنى كاضحن

  :ؿه »رانينا ٍلكى ؿه »، «ىىكى ٍلكى كى  «:حى
ؿه »كضَّ  الخميؿ معنى  ٍلكى  بأنَّو خفيؼ خدكـ. «ىىكى

ػػؿه »ككػػذا قػػاؿ ابػػف منظػػكر:  رىجي ؿه  كى ٍلػػكى ،: ىىكى ًفيػػؼه ؿه  :كأىنشػػد فىعىٍمعىػػؿ  كىىيػػكى  خى ٍلػػكى  القػػكـي  كنىػػى ًإذا  ىىكى
ٍؿ  كىا كؼي نىزى ؿ ٍلمىٍعري ٍلكى كى  .(ْ)«حى

ؿه »ككضَّ  ابف سيده  ٍلكى كى ا. «حى  بأنَّو المحتاؿ شديد االحتياؿ، كىذا ما ذكره  يره أيضن
قىاؿى »قاؿ ابف دريد:  ؿ، رجؿ: كى ٍلكى كى  :كىأٍنشد. احتياؿ ذىا كىافى  ًإذا حى

 ٍبًشػػػػػر بأبيػػػػػؾى قػػػػػد قىفىػػػػػؿٍ أيىػػػػػا زيػػػػػدي 
 

ؿٍ   نىػػػػػػػػى القػػػػػػػػكـي نىػػػػػػػػزى ؿه ًإذا كى ٍلػػػػػػػػكى كى  حى
 

 .(ٓ)«نىسىؿ: ييركلك 
ؿ كالًحيىؿي »كقاؿ ابف منظكر:  ٍمتي : كالًحكى ػؿه . ًحيمػة جى رىجي ؿه  كى ػكى لىػة، حي كى كلػة ىيمىػزىة، ًمرٍػؿي  كحي ؿ كحي ػكَّ  كحي

كىاًليي  كىاليي  كحى ؿ كحي ٍلكى كى ؿ ااًلٍحًتيىاًؿ... كرجؿي  شىًديدي  ميٍحتاؿ: كحى ٍلكى كى  .(ٔ)«كىًميش ميٍنكىر: حى
 ، فمكؿا كاحدةو منيما معنى يختمؼ عف معنى اتخرل.فالفرؽ كاض ه بيف الكممتيف

ش(:
َ
ج
ْ
ؼ

ُ
س( يقبثم )ادل

َ
ز
ْ
ؼ

ُ
 )ادل

ـه  كالًعػػذاري  الختػػاف، طعػػاـ: كاإًلعػػذار :مػػف العػػيف قػػاؿ الخميػػؿ« ع ذ ر»فػػي مػػادة   إليػػو تػػدعك طعػػا
 قاؿ:. ختنتو الغالـ أعذرتي . العيرس سكل كنحكه كالًختافً  لحدىثو  أك تستفيده، لشيء إخكانؾ

 (ٕ)رً ذى ٍعػػػػػػػػػالمي  ف زبَّ ة الخػػػػػػػػاتً تمكيػػػػػػػػ
 

 .(ٖ)مرمو كالمعذكر
 :قاؿ العميا، سجاءتو عنو انقشىرىتٍ  قد ما: المحاء مف قاؿ: كاتٍقشىري « ؽ ش ر»كفي مادَّة 

                                                

 .ِٖٗ/ُٓالتيذيب:  (ُ)
 (.ِْسكرة طو: مف اآلية رقـ ) (ِ)
 .ُْٔ/ٔمقاييس المغة:  (ّ)
 «.ق ك ؿ»لساف العرب  (ْ)
 .ّْٓ/ّجميرة المغة:  (ٓ)
 «.ح ك ؿ»لساف العرب  (ٔ)
، كفعمت كأفعمت، تبي حاتـ: ُٕٗ/ُ، كاتفعاؿ لمسرقسطي: ُُٖ/ِ، كالتيذيب: ّْٗ/ّالرجز، بال نسبة في الجميرة:  (ٕ)

 «.ع ب ر»، ك«ع ذ ر»، كالمساف كالتاج ُُّصػ
 .ٓٗ/ِالعيف:  (ٖ)
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 حػػػػػػػاء اتىٍقشىػػػػػػػرً ل بالمٌ كَّ مىػػػػػػػى تى تَّػػػػػػػحى 
ػػػػػػػػيىػػػػػػػػكً مٍ تى  ٍعػػػػػػػػػزي  اًتفً ةى الخى  (ُ)رً ذى بَّ المي

 

ـقاؿ ابف سيده: كى ي « ع ب ر»كفي المحكـ مادة  لـ يىٍحتىًمـ كىاد: ميٍعبىره  الى  :قىاؿى . بعد يختف كى
ػػػػػػػاًء اتٍقشىػػػػػػػػرً   فىٍيػػػػػػػكى ييمىػػػػػػػٌكل بالماحى

 الخػػػػػػػػػػػاًتًف زيبَّ الميٍعبىػػػػػػػػػػػرً  ةى تىٍمًكيىػػػػػػػػػػػ
 

قيػؿ ـ قىػػارب يخػتف، لػػـ الَّػًذم ىيػػكى  كى قىػػاليكا. ييقىاًربػو لػػـ أىك ااًلٍحػًتالى  أىم: الميٍعبىػػرىةً  اٍبػػف يىػا: الشػػتـ ًفػي كى
 .(ِ)ذىًلؾ مف وكىأىصم العفالء،

 التفصيؿ:
، «الميٍعبىػرً »، كيقابميػا فػي المحكػـ كممػة «الميعػذرً »اختمفت ركاية البيت بيف العػيف، كفيػو: كممػة 

 كاختالؼ الركاية ي دم إلى اختالؼ المعنى.
 :«الميعذرً » -ُ

ػػذىرى »، كىػػك اسػػـ مفعػػكؿ مػػف «المعػػذكر»كمرمػػو « أعػػذر»ىػػك اسػػـ مفعػػكؿ مػػف  كىمػػا بمعنػػى « عى
، كقد ذ :كاحدو ـه  كر الخميؿ في نصو السابؽ معنى اإلعذار كأنَّو طعاـ الختاف، كالًعذاري  تػدعك كىػك طعػا

كالًختػػػاًف، كيفيػػػـ مػػػف كالمػػػو أفَّ اإلعػػػذار: طعػػػاـ خػػػاصي  لحػػػدىثو  أك تسػػػتفيده، لشػػػيء إخكانػػػؾ إليػػػو
د الًعػذار بالختاف، كالًعذىار: طعاـ لمختاف ك يػره، فاإلعػذار كالًعػذار يطمقػاف عمػى طعػاـ الختػاف، كينفػر 

 بغيره.
 الغػػالـ أعػػذرتي »كاإلعػػذار كالًعػػذار يطمقػػاف عمػػى الختػػاف نفسػػو، كىػػذا كاضػػ  مػػف قكلػػو السػػابؽ: 

 ، كاستشيد بقكؿ الراجز:«ختنتو
 رً تمكيةى الخاًتف زبَّ الميعذى 

ػػا، بػػدليؿ قػػكؿ:  ، فالميعػػذىر: اسػػـ مفعػػكؿ مػػف «مرمػػو كالمعػػذكر»ككػػذا: عػػذرت الغػػالـ: ختنتػػو أيضن
 كىما: بمعنى.« عذر»اسـ مفعكؿ مف « عذكرالم»، ك«أعذر»

 كما ذكره الخميؿ م يَّده بما ذكره العمماء بعده.
ػػذىٍرتي  لػػـ ختنتىػػو، ًإذا كأعذرتيػػو، الغػػالـى  قػػاؿ ابػػف دريػػد: كعى ٍعػػذىار، إالٌ  اٍتىٍصػػمىًعي يعػػرؼ كى  كىأٍنشػػد اإلًٍ

 لمنابغة الذبياني:
ػػػػػػػػػةو  فأصػػػػػػػػػبف  أىٍبكىػػػػػػػػػارنا كىػػػػػػػػػٌف ب مى

 

ٍمػػػػػػػػػػػنىييٌف مىظً    (ّ)ٌنػػػػػػػػػػػةى اإلعػػػػػػػػػػػذارً أٍعجى
 

                                                

 .ّٔ/ٓالسابؽ:  (ُ)
 «.ع ب ر»، كانظر المساف ُِّ/ِالمحكـ:  (ِ)
 .ُُّـ، كفعمت كأفعمت، تبي حاتـ: صػُٖٓٗ، دار المعارؼ َٔمف الكامؿ لمنابغة الذبياني: صػ (ّ)
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ًفي ًديث كى اـ إعذارى  كٌنا»: الحى اء. (ُ)«كىاًحد عى ـ ًفي كىجى الميٍعذىرً  زبَّ  ...: الفصي  اٍلكىالى
(ِ). 

 يعني –كقاؿ أبك زيد: عذرت كأعذرت لغتاف  في الذككر كاإلناث، قاؿ أبك حاتـ: كقاؿ 
 .(ّ)ال يقاؿ: عذرتو كال ىك معذكر -اتصمعي

تىنىوي : الغالـى  رى كقاؿ الجكىرم: كعىذى   :الشاعر قاؿ. خى
ػػػػًميبى ًإلىيىييػػػػـٍ  عىميػػػكا الصَّ  ًفػػػي فٍتيىػػػػةو جى

 

ٍعػػػػػػذيكري   ـه مى ، ًإناػػػػػػي ميٍسػػػػػػًم اشػػػػػػامى حى
(ْ) 

 

ػػذىٍرتي : يقػػاؿ: عبيػػد أبػػك قػػاؿ ػػٍذرنا، أٍعػػذيريىيما كالجاريػػة الغػػالـى  عى تىٍنتيييمػػا أم: عى . أٍعػػذىٍرتيييما ككػػذلؾ. خى
فىٍضت كاتكرر  .(ٓ)ار: طعاـ الختافالجارية، كاإلعذ خى

، كأعػػذرت  إذنا: فاإلعػػذار كالعػػذر يقػػاالف لمطعػػاـ كلمختػػاف معنػػا، ككػػذا معػػذىر كمعػػذكر بمعنػػى كاحػػدو
، كعمى ىذا فالمعنى كاض  في الرجز.  كعذرت بمعنى كاحدو

 «:الميٍعبىر» -ِ
ـ»كضَّ  ابف سيده ذلػؾ فػي نصػو السػابؽ فػي قكلػو:  لػـ يىٍحػتىًمـ كىػاد: ميٍعبىػره  كى يػالى .. .بعػد تفيخػ كى

قيؿ  .(ٔ)«يختف لـ الًَّذم ىيكى  كى
مىػى يىػديؿ   أىٍصؿه  كىالرَّاءي  كىاٍلبىاءي  اٍلعىٍيفي »قاؿ ابف فارس:  بىػٍرتي : ييقىػاؿي . الشَّػٍيءً  ًفػي كىاٍلميًضػيا  الن فيػكذً  عى  عى

ٍبري . عيبيكرنا النٍَّيرى  ـٍ  الَّػًذم: اٍلًغٍممىػافً  ًمػفى  كىاٍلميٍعبىػري  .شىط وي : النٍَّيرً  كىعى ػا لىػ مى ػا أىٍدًرم ييٍخػتىٍف، كى ٍجػوي  مى  اٍلًقيىػاسً  كى
 .(ٕ)«ىىذىا ًفي

اًريىةه  ا  الـه ميٍعبىر لـ يختف، كىجى  .(ٖ)تيٍخفىض لىـٍ : ميٍعبىرىة ككذا جاء أيضن
 كعمى ىذا يككف المعنى: تمكية الخاتف زبَّ ما لـ يختف بعد.

 
 
 

                                                

مػا أسػنانكـ يػا معشػر الميػاجريف قػالكا: كنَّػا »، كفيػو: ٕٓ/ّالحديث في النياية في  ريب الحديث كاترر، البف اترير:  (ُ)
 ك يرىما.« عذر»كانظر المساف «. ـو كاحدو إعذار عا

 .ّْٗ/ّالجميرة:  (ِ)
 .ُُّفعمت كأفعمت، تبي حاتـ: صػ (ّ)
 «.ع ذ ر»مف البسيط، كلـ أقؼ عمى قا،مو،  ير منسكب في المساف  (ْ)
 «.ع ذ ر»، كلساف العرب ِٓٓ/ْ، كانظر المقاييس: َْٕ/ِالصحاح:  (ٓ)
 «.ر ع ب»، كالمساف ُِّ/ِانظر المحكـ: ( ٔ)
 .َُِ/ْالمقاييس:  (ٕ)
 «.ع ب ر»، كالمساف ُِّ/ِ، كالتيذيب: ّْٕ/ِانظر الصحاح:  (ٖ)
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 )ٌغشق( يقبثم )ٌؼجت(:
 :ليمى أبك أنشد. عيٍرنكنيوي  الٌديؾ رىٍعرىةي مف العيف: ك « ر ع ث»جاء في مادة 

ٌرقيني كالٌنػػػػػػكـي يىٍطريقينػػػػػػي  مػػػػػػاذا ييػػػػػػ ى
 

رػػػاتو سػػػاكًف الػػػٌدارً   مػػػف صػػػكًت ذم رىعى
(ُ()ِ) 

 

 :قىاؿى . كلحيتو عرنكنو: الديؾ كرىٍعرىةي «: ر ع ث»كفي المحكـ مادة 
ٌرقيًني كالنَّػػػػػػٍكـي ييٍعًجبينػػػػػػي  مػػػػػػاذىا ييػػػػػػ ى

 

ٍكًت ًذم رىعىراثو سىػ   (ّ)اكف دىارمًمٍف صى
 

 التكضي :
، كذكػر «يىٍطريقيني كالٌنكـي »كقت اختالؼ بيف العيف كالمحكـ في ركاية البيت، فذكر صاحب العيف: 

 ، كفرؽ بيف الطرؽ كاإلعجاب.«ييٍعًجبيني كالنٍَّكـي »صاحب المحكـ: 
 يطرقني: -ُ

، كمػػا تػػدؿ عمػػى الضػػرب، كالمعنػػى ا« ط ر ؽ» لػػذم يتناسػػب مػػت تػػدؿ  المػػادَّة عمػػى: اإلتيػػاف لػػيالن
، البيت المذككر: اإلتياف، فطرىقتي   .(ْ)ليالن  ج،تو أم: منزالن

مىيو: كىالدًَّليؿي . المٍَّيؿي  كىاٍتىٍصؿي  ًبالنَّيىاًر، كييقىاؿي  ـي  عى ـى  تىٍسًميىتييي كيػؿ  : قىػاليكا. لىػٍيالن  يىٍطميػتي  ًتىنَّػوي  طىاًرقنا  النٍَّج  كى
ؽى  فىقىدٍ  لىٍيالن  أىتىى مىفٍ  طىرى

(ٓ). 
ـي : الطاًرؽ»: الفىرَّاءي  قاؿى  ا بالميًؿ، يىٍطميتي  الذم الٌنٍج  .(ٔ)«طىاًرؽ فىييكى  لىيالن  أتاؾى  كمى

.«يىٍطريقيني الٌنكـي »فمعنى   ، أم: يأتيني ليالن
ؽى  :كمػػف معػػاني الطػػرؽ: الضػػرب، مػػف ذلػػؾ: ييقىػػاؿي  ؽي  طىػػرى ؽه  كىالشَّػػٍيءي . طىٍرقنػػا يىٍطػػري ًمٍطرىقىػػةه  ًمٍطػػرى . كى

ًمٍنػػوي  : ٍرؽي،الطَّػػ كى ػػٍربي  كىىيػػكى ػػى الضَّ صى ػػٍربي : تىكىي ننػػا، كىالطَّػػٍرؽي  ًباٍلحى ػػكؼً  ضى ًلػػؾى  ًباٍلقىًضػػيًب، الص  ذى  اٍلقىًضػػيبي  كى
ؽى  .ًمٍطرىقىةه  بىيىا ًإذىا طىٍرقنا، النَّاقىةى  اٍلفىٍحؿي  كطىرى رى ضى

(ٕ). 
 أم يضربني كيغمبني.«: يىٍطريقيني كالٌنكـي »كعميو فيحتمؿ أف يككف معنى 

 
 

                                                

، كأسػػاس ُٕٕ/ُ، كالصػػحاح: ّٗ/ِ، كلػػو فػػي جميػػرة المغػػة، البػػف دريػػد: ّٖٓمػػف البسػػيط، لأخطػػؿ فػػي ديكانػػو: صػػػ (ُ)
  يرىا.، ك «ر ع ث»، كلساف العرب، كالتاج مادة «كيسيرني قدما»، كفيو: ُِٔ/ُالبال ة: 

 .َُٔ/ِالعيف:  (ِ)
 .ٖٗ/ِالمحكـ:  (ّ)
 .ٔٗ/ٓالعيف:  (ْ)
 «.ر ؽ»»« ، كالمساف ْْٗ/ِمقاييس المغة:  (ٓ)
 .ٗ/ٗ، كانظر التيذيب، لأزىرم: ِْٓ/ّمعاني القريف، لمفرَّاء:  (ٔ)
 «.ط ر ؽ»، كالمساف ٗ/ٗ، كالتيذيب: ُْٓ، َْٓ/ِانظر المقاييس:  (ٕ)
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 :يعجبني-ِ
، تدؿ  المادَّة عمى ًكٍبر الشػيء كاسػتكباره، يقػاؿ: شػيء« ع ج ب» سىػف: أم ميٍعًجػبه  كأعجبنػي. حى

به  كفالف بو، كأيٍعًجٍبتي  ٍبتيو -أم الًكٍبر–العيٍجبي  دخمو إذا بنفسو ميٍعجى  .(ُ)منو فعجب تعجيبنا بكذا كعىجَّ
كترتاح إليو نفسي، كفػرؽ بػيف أف أم: يحسف في عيني، « ييٍعًجبيني كالنٍَّكـي »كعميو فيككف معنى 

 يطرقني النكـ، كبيف أف يحسف النكـ في نفسي، كيقت مني مكقت اإلعجاب.
 )ٌكهف( يقبثم )ٌكفً(: 

ػػٍكر: أم الحكػػـ، فػػي الميػػؿ: مػػف العػػيف: كالعىػػٍكؿي « ع ك ؿ»جػػاء فػػي مػػادة   أمػػرو  كػػؿٌ : كالعىػػٍكؿ. الجى
 :الخنساء قالت. عالؾى 

 ييكٌمفيػػػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػػػكـي مػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػالىييـٍ 
 

ـٍ مىكلػػػػػػػػػػػدا  ف كػػػػػػػػػػػاف أٍصػػػػػػػػػػػغىرىىي كا 
(ِ) 

 

 .(ّ)البكاء كىك العىكيؿ، مف كالعىٍكلة
مىبني: عىٍكالن  الشٍَّيءي  كعالىني«: ع ك ؿ»كفي المحكـ مادة  مىيَّ  كرىقيؿى   ى ٍنسىاءي  قىالىتً  عى  :اٍلخى

ػػػػػػػػا عالىيػػػػػػػػػا  كيىٍكًفػػػػػػػػي العىًشػػػػػػػػيرةى مى
 

ٍكًلػػػػػػػػػػػػػػدا  ـٍ مى ف كىػػػػػػػػػػػػػػافى أىٍصػػػػػػػػػػػػػػغىرىىي  كاً 
 

ٍبًرم، كًعيؿى   .(ْ) يًمب: مىعيكؿه  ييكى فى  صى
 التكضي :

، كبػػيف المحكػػـ «القػػكـي  ييكٌمفيػػو»جػػاء صػػدر البيػػت مختمػػؼ الركايػػة بػػيف العػػيف، كالركايػػة فيػػو: 
 ، كلكؿا كممةو معنى يختمؼ عف اتخرل:«العىًشيرةى  كيىٍكًفي»كالركاية فيو: 

 يكمفو: -ُ
ف ك« ؾ ؿ ؼ»يدؿ الجذر   اف شاق،ا.عمى إيالعو بالشيء كتعٌمؽ بو، كتجشمو، كا 

ًمػػػؼى  بالشػػػيء، اإليػػػالع: الكىمىػػػؼي »قػػاؿ الخميػػػؿ:  ًمػػػؼه  بيػػػا فيػػػك الجاريػػػة كبيػػػذه اتمػػػر، بيػػػذا ككى  كى
ا: كالكيٍمفىةي . كتكمفتو اتمر ىذا ككىًمفتي . كمكمؼ ؽٍّ  أىك نىاً،بىةو  ًفي أىمرو  ًمفٍ  تكمٍَّفت مى  .(ٓ)«حى

ا أىمره أىم: تىٍكًميفنا، ككىمَّفىو مىٍيوً  يىشيؽ   ًبمى يضي : تجشٍَّمتو... كالميتىكىماؼي : الشيءى  كتىكىمٍَّفت ،عى  ال لمػا الًعػرا
 .(ٔ)يعنيو

                                                

 .ِّْ/ْ، كالمقاييس: ِْٕ/ُ، كالتيذيب: ُٕٕصحاح:  /، كالِّٓ/ُانظر العيف:  (ُ)
 «.ع ك ؿ»، كالمساف كالتاج مادة ُِْ/ّ، كتيذيب المغة: ُْٔمف المتقارب، لمخنساء في ديكانيا: صػ (ِ)
 .ِْٖ/ِالعيف:  (ّ)
 .ّٖٓ/ِالمحكـ:  (ْ)
 .َُْ، ُّٗ/َُ، كانظر التيذيب: ِّٕ/ٓالعيف:  (ٓ)
 «.ؾ ؿ ؼ»، كالمساف ُٖٖ/ٓس المغة، البف فارس: ، كانظر مقاييُِْْ/ْالصحاح:  (ٔ)
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َّ مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ: -سبحانو-قاؿ ار 
ييقىاؿي (ُ) ٍمت: ، كى مى  تىٍكًمفىة الشٍَّيءى  حى

 .(ِ)تكم فنا ًإالَّ  تيطقو لىـٍ  ًإذىا
ا لـ يطقو إال تكمفنا، كبما يشؽ عمػييـ كيغمػبيـ، يمزمكنو بما يشؽ عميو، كبم«: القكـي  ييكٌمفيو»كمعنى 

 كيرقؿ ككاىميـ.
 يكفي: -ِ

 عمػػى عػػدـ االسػػتزادة، كمػػا يػػدؿ  عمػػى القيػػاـ بػػاتمر أك الشػػيء، يقػػاؿ:« ؾ ؼ ل»يػػدؿ  الجػػذر 
ـى  ًإذا ًكفىايةن  يىٍكًفي كىفىى» كفاؾى  فكفىاًنيًو، أىٍمرنا كاٍستىٍكفىٍيتيو باتٍمًر، قا ٍسبي  أىم: ىىذىا، كى  .(ّ)«ؾى حى

ػػٍرؼي  كىاٍلفىػػاءي  اٍلكىػػاؼي »كقػػاؿ ابػػف فػػارس:  مىػػى يىػػديؿ   أىٍصػػؿه  اٍلميٍعتىػػػؿ   كىاٍلحى ٍسػػبً  عى  ميٍسػػػتىزىادى  الى  الَّػػًذم اٍلحى
 .(ْ)«ًفيوً 

ا: كالكيٍفيةي  ًقيؿى  العىيش، ًمفى  يىٍكًفيؾ مى ًقيؿى  القيكت،: كى ٍمتي  اٍلقيكًت، ًمفى  أىقؿٌ  ىيكى : كى  .(ٓ)الكيفىى كىاٍلجى
، مف كاًفيؾى  رىجيؿه  ىىذىا: أبك زيد ، ًمفٍ  كناًىيؾى  رىجيؿو ، ًمػفٍ  كجاًزيػؾى  رجيؿو ػؿو ، ًمػفٍ  كشىػٍرعيؾى  رىجي ػؿو  كم ػو رىجي

ٍعنى  .(ٔ)كىاًحدو  ًبمى
ا ككىفىٍيتيو  .(ٕ)يي ىنَّثي  كىالى  ييٍجمىتي، كىالى  ييرىنَّى، أىىىمَّو، كىىك الى  مى

كشػػػأنيـ، كمػػػا يعػػػكليـ مػػػف اتمػػػكر، أم:  إذنا: فػػػالمعنى أنَّػػػو يكفػػػي العشػػػيرة، أم: يقػػػكـ بػػػأمرىـ
ػػة فػػػرؽ بػػيف  ف كػػاف أحػػدريـ سػػن،ا، فػػػالمعنى كاضػػ ه، كأنَّػػو رمَّ  يىٍكًفػػػي»، ك«القػػكـي  ييكٌمفيػػو»يغمػػبيـ، كا 

 «.العىًشيرةى 
 )ادلؼبسي( يقبثم )ادلؼبسف(:

 مػػف تجريػػدىا عنػػد حسػػنة: أم الميعىػػرَّل، حسػػنة مػػف العػػيف: كجاريػػة« ع ر ل»جػػاء فػػي مػػادة 
: كييقػػاؿ. المحػـ عػف العظػاـ تعػػٌرل حيػث العظػاـ، رءكس مبػادئ كالمعػػارم: المعػارم: كالجميػتريابيػا، 
ػػا يصػػؼ الييػػذىليٌ  كبيػػر أبػػك قػػاؿ أبػػدنا. بػػادو  تٌنػػو كالكجػػو  كالػػراجالف اليػػداف: المعػػارم  عمػػى ضػػربكا قكمن
 :سقطكا حتى كأرجميـ أيدييـ
 

                                                

 (.ٖٔسكرة ص: اآلية رقـ ) (ُ)
 «.ؾ ؿ ؼ»، كالمساف ُِْْ/ْالصحاح:  (ِ)
 .ُّْ/ٓالعيف:  (ّ)
 .ُٖٖ/ٓالمقاييس:  (ْ)
 «.ؾ ؼ ل»لساف العرب  (ٓ)
 «.ؾ ؼ ل»، كانظر لساف العرب َِٗ/َُالتيذيب:  (ٔ)
 «.ؾ ؼ ل»انظر لساف العرب  (ٕ)
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 ـٍ يي نى ٍيػػػػػارم بى ى المعىػػػػػمىػػػػػعى  ميتىكىػػػػػٌكًريفى 
 

ػػػ  ػػػنٍ اتى  المػػػزىادً  اطً طىػػػتعٍ كى  به رٍ ضى  (ِ()ُ)ؿً جى
 

ٍجو،: كالمىٍعرىؼي «: ع ر ؼ»كفي المحكـ مادة  ٍنسىاف ًتىف اٍلكى  :اٍلييذًليٌ  كىًبير أىبيك قىاؿى . ًبوً  ييٍعرىؼ اإلًٍ
عػػػػػارؼ بىٍيػػػػػنىييـ  ميتىكىػػػػػٌكًريفى عمػػػػػى المى

 

ػػػػػػػٍربه كىتىٍعطػػػػػػػاًط المػػػػػػػزى   ػػػػػػػنٍ اتى  ادً ضى  ؿً جى
 

اًسف: كالمىعاًرؼي  ٍجو، محى  .(ّ)ذىًلؾ مف كىىيكى  اٍلكى
 التكضي :

، كاختمفػت «ع ر ؼ»، بينما ذكره ابف سيده في مػادَّة «ع ر ل»ىنا ذكر الخميؿ البيت في مادَّة 
، ككضػػ  كػؿي منيمػػا معنػى الكممػة التػػي ركاىػا، كالكممتػػاف «المعػارم، كالمعػارؼ»الركايػة فػي كممتػػي 

ػػػة تشػػػمؿ اليػػػداف، كالػػػراج ػػػة مختمفتػػاف معننػػػى، فالمعػػػارم عامَّ ػػػا المعػػػارؼ فيػػػي خاصَّ الف، كالكجػػػو، أمَّ
 .(ْ)«اٍلكيجيكه كىًىي مىٍعرىؼ، كىاًحدىىا المىعارؼ طيبة»قاؿ ابف دريد:  بالكجكه.

ػػا ابػػف فػػارس فقػػد كافػػؽ الخميػػؿ فػػي الركايػػة، كبيػػاف المعنػػى، حيػػث قػػاؿ:  عىػػاًرم»أمَّ  اٍليىػػدىاًف،: اٍلمى
ًف، ٍجوي  كىالراٍجالى  .(ٓ)«أىبىدنا بىادو  ذىًلؾى  ًتىفَّ  كىاٍلكى

، حيػث عمَّػت  عػددنا مػف أعضػاء الجسػـ، بينمػا « المعػارم»إذنا: فبيف الكممتػيف عمػكـه كخصػكصه
ت   بالكجكه فقط.« المعارؼ»خصَّ

 )يضغشة( يقبثم )يغشد(:
 :الطاًرمَّاح مف قكؿً  اتىٍعمى، البىًعير ًمٍشفىر ًفي الشَّؽ   النٍَّعك:«: ف ع ك»جاء في العيف مادة 

ريػػػػتى   النٍَّعػػػػػًك ميٍضػػػػطىًربى النَّػػػػػكاحيخى
 

ػػػػكفً    (ٕ()ٔ)كػػػػأىٍخالًؽ الغىريفػػػػًة ًذم  يضي
 

                                                

، كفي جميرة المغة، البػف دريػد: َُٕٔ، كشرح أشعار اليذلييف: صػٔٗ/ِت تبي كبير اليذلي في ديكاف اليذلييف: البي (ُ)
بدالن مػف « اترجؿ»، ك«عمى المعارم»، كفيو: ِٕٗ/ْ، كمقاييس المغة، البف فارس: «عمى المعارؼ»، كفيو: ُّٖ/ِ
اتنجؿ: الكاست العريض، كأمَّا اترجؿ فيك الكاست البطف كعظيـ ، كالمزاد: الفردة التي يحتقبيا الراكب برجمو، ك «اتنجؿ»

، ِٕٗ/ْ، ُِٕ/ُالػػبطف، كمػػزادة رجػػالء، أك نجػػالء أم: كاسػػعة. كالتعطػػاط: جمػػد يشػػؽ كيمػػبس. انظػػر: المقػػاييس: 
 «.ف ج ؿ»، «ز م د»كالمساف 

 .ِّٓ/ِالعيف:  (ِ)
 .َُُ/ِالمحكـ:  (ّ)
 .ُّٖ/ِجميرة المغة:  (ْ)
 .ِٕٗ/ْمغة: مقاييس ال (ٓ)
، «الغريفػة»بػدالن مػف « الفريغػة»بركايػة  َِّ/ّ، كجػاء فػي الصػحاح: َِٗمف بحػر الػكافر، لمطرمػاح فػي ديكانػو: صػػ (ٔ)

، كفي المقػاييس: ُِّٓ/ٔكيقصد بيا النعؿ، « الغريقة»، كفيو: َُُْ/ْكالمقصكد بيا: المزادة الكريرة اتخذ لمماء، 
غ ر »، «خ ر ع»، ككػذا فػي تػاج العػركس «ذ ع ا»، «ع ر ؼ»، «خ ر ع» ير منسكب، كلساف العرب مػادة  ُٕ/ْ
 ك يرىا، كالخريت: الميف. كالنعك: الشؽ، أخالؽ: الخمؽ: البالي. كالغريفة: النعؿ.« ف ع ك»، «ؼ

 .ِٔٓ/ِالعيف:  (ٕ)
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َـّ  اتىٍعمػى، البىًعيػر ًمٍشػفىر ًفػي الشَّؽ   النٍَّعك:«: ف ع ك»كفي المحكـ مادة  ػارى  ريػ  نىٍعػكنا  فىٍصػؿو  كػؿ   صى
 :الطاًرمَّاحي  قىاؿى 

مىػػػػػػى الػػػػػػًكراًؾ ًإذا المىطايػػػػػػا  تيًمػػػػػػر  عى
ريػػػػػػػتى النٍَّعػػػػػػػًك   النَّػػػػػػػكاحي مطَّػػػػػػػًردى خى

 

ًجيفً    تقايىسىػػػػػػػػًت النَّجػػػػػػػػادى ًمػػػػػػػػفى الػػػػػػػػكى
ػػػػػػكفً   (ُ)كػػػػػػأىٍخالًؽ الغىريفػػػػػػًة ًذم  يضي

 

 التفصيؿ:
ريتى »في بيت الطرماح الراني:  كقت اختالؼ فػي ركايتػو بػيف العػيف كالمحكػـ، « النٍَّعًك... البيت خى

، «النَّػكاحي مطَّػًردى »فػي المحكػـ:  ، كىػذه ركايػة الػديكاف، كجػاء«النَّػكاحي ميٍضػطىًربى »فجاء في العيف: 
 فالمعنى مختمؼ.

 مضطرب: -ّ
ػػاًرب: المتحػػرؾ، «ض ر ب»مػػف « مضػػطرب»  ًفػػي السػػاب ي : كالضػػاربي »، كيعنػػي: الحركػػة، فالضَّ

ٍربي  ػٍربي  ليس المٍَّحـ، الخفيؼي  الرجؿي : الماًء، كالضَّ ، كالضَّ سيـو مىػى يىقىػتي  بجى ًميػتً  عى ػٍرب جى  فػي اتىعمػاؿ، ضى
 .(ِ) «فيو... كأىٍخذىىـ ذىىابىيـ يًصؼي  اًر، سبيؿ كفي اترض، يكف التجارًة،

 كاالضطراب مف ىذا، أم: مف الحركة، فيك افتعاؿ منيا.
ٌربي : فاالضًطرابي  لىدً  تىضى ٍبؿي  اٍضطىرىبى : كيقاؿ. البىٍطف في الكى  .(ّ)كىًممتييـ اختىمىفىتٍ  إذا القىٍكـً  بيفى  الحى
ػػػٍكجي  ، كالمى ػػػو ًربي يىٍضػػػ أىم: يىٍضػػػطىًربي ػػػا، كاضػػػطرب بعضي ، كاٍضػػػطىرىبى : أمػػػريه بىٍعضن  ًفػػػي البػػػرؽي  اختػػػؿَّ

ابً  رَّؾى : السَّحى ريبي . تىحى  .(ْ)اٍضًطرابو ًلكىٍررىةً  ًبذىًلؾى  سيمايى  الرٍأسي : كالضَّ
أم: لو ذىاب كحركة فييا، كالبيت الػذم معنػا مػرتبطه بمػا قبمػو، أم: يمػر  « النَّكاحي ميٍضطىًرب»فػ

 رقو مسفرنا ليف الشفة مشبينا لو بالنعؿ الخمقة.البعير عمى مفا
 مطَّرد: -ْ

عمػػػى التنحيػػػة، كاإلبعػػػاد، كالمطػػػاردة، كاالسػػػتقامة، كالجػػػرم، « ط ر د»، تػػػدؿ مػػػادة «طػػػرد»مػػػف 
 كالتتابت.

ػًحي ه  كىاًحػده  أىٍصػؿه  كىالػدَّاؿي  كىالػرَّاءي  الطَّػاءي »قاؿ ابف فػارس:  مىػى يىػديؿ   صى . طىػٍردنا وي طىرىٍدتيػ: ييقىػاؿي . ًإٍبعىػادو  عى
ٍمطىافي  كىأىٍطرىدىهي  طىرَّدىهي، الس  وي  ًإذىا كى ػوي  تىػابىتى  ًإذىا اطاػرىادنا، الشَّػٍيءي  كىاطَّػرىدى  ...بىمىًدهً  عىفٍ  أىٍخرىجى ػا، بىٍعضي ػا بىٍعضن نَّمى اً   كى
ؿى  كىأىفَّ  تىٍشًبيينا، ذىًلؾى  ًقيؿى   .(ٓ)«الرَّاًني... يىٍطريدي  اٍتىكَّ

                                                

 .َّٕ/ِالمحكـ:  (ُ)
 «.ض ر ب»كما بعدىا، كلساف العرب  َّ/ٕانظر العيف:  (ِ)
 «.ض ر ب»، كالمساف ِّ/ٕانظر السابؽ:  (ّ)
 «.ض ر ب»المساف  (ْ)
 .ْٔٓ/ّمقاييس المغة:  (ٓ)
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يتٍػػو: أم ٍردنا،طىػػ أىٍطػػريديه طىرىٍدتيػػوي »ك ػػيد... مطػػاردةي : كالطػػرد. نىحَّ ػػٍيده : كالطَّريػػدةي  الصَّ  عميػػو أقبمػػتٍ  صى
ػذكه يىٍطريدكنو كالقكـ الكالب ممػةه  كىػك كًطػراديىـ، الفيرسػاف ميطػاردةي : كالميطػارىدةي . ..ليأخي  عمػى بىعًضػيـ حى
ي ي . ..ك يرىػػا الحػػرب فػػي بعػػضو  ػػى... تىطػػريد كالػػرا صى ٍصػػفييا كىػػك اترض، كجػػو عمػػى الحى  كذىىابييػػا عى
ٍريًة، سريتي : ميطًَّرده  كجدكؿه . جرل: الماء كاٌطردى . ..بيا ـه : ميطَّرد كأمره  الجى  .(ُ)«جيتو عمى ميستقي

ٍمتييا أىم: كطىػػرىدنا، طىػػٍردنا اإًلًبػػؿى  كطىػػرىٍدتي  ػػمى ػػو تىًبػػتى : الشػػيءي  ، كاطَّػػرىدى (ِ)نىكىاًحييىػػا ًمػػفٍ  ضى ػػا بعضي  بىٍعضن
ػػػرىل.  اإًلبػػػؿ يىًصػػػؼي  الرَّاًعػػػي سىػػػيىالنيو... كقػػػكؿي  تتػػػابىت ًإذا المػػػاءي  كاطَّػػػرىدى . تتػػػابىت ًإذا الـي الكػػػ كاطَّػػػرىدى .. كىجى
 :اٍلقىٍطرً  مىكىاًضتى  كاتاباعىيا

 سػػػػػػػػػػػيكفيؾى اإًللػػػػػػػػػػػوي كميٍسػػػػػػػػػػػنىماته 
 

ػػػػػػػالال  ، تىٌطػػػػػػػًردي الصا ٍنػػػػػػػدىًؿ ليػػػػػػػٍبفى  (ّ)كىجى
 

 .(ْ)ًإلييا كتىٍستىمر   تيٍسًرعي  فىًييى  ٍنيىا،مً  ًلتىٍشرىبى  اٍلمىٍمطيكرىًة  اتىرىًضيف ًإلى تىتىتابىتي  أىم:
ا أنَّيا تتابت سػيرىا « ميطًَّرد»إذنا: فالمعنى المناسب لمبيت مت  مَّ ا أنَّو ضـه لإلبؿ مف نكاحييا، كا  إمَّ

 كتسرع فيو إلى اترض الممطكرة  لمحصكؿ عمى كالكأ.
 .«النَّكاحي مطًَّردى »ك ،«النَّكاحي ميٍضطىًربى »إذنا: فالمعنى مختمؼ بيف 

:)
ّ
ٕو( يقبثم )اذلى

َّ
 )انه

ػػا مػػف كتػػاب العػػيف: كالحػػزازةي « ح ز ز»جػػاء فػػي مػػادة  ػػته : أيضن ػػٍيظو  مػػف القىٍمػػب فػػي كىجى . كنحػػكه  ى
ٌزاز ا، القىٍمب في ييقاؿ كالحى  :الشٌماخ قاؿ أيضن

ٍبػػػػرىةن  ػػػػًت العػػػػيفي عى ػػػا شىػػػػرىاىا فاضى  فممَّ
 

ػػ  ػػٍدًر حي ًفػػي الصَّ  (ٔ()ٓ)حػػامزي  المَّػػٍكـً زَّازه مػػف كى
 

ػٍدرًه ًفػي الشَّػيء كحزَّ  «:ح ز ز»كفي المحكـ مادة  ػزىازىةي : حػز،ا صى ، كالحى ػزىازي  حػاؾى ػٌزاز كالحى : كم ػو كالحى
ته  ، مف القىٍمبً  ًفي كىجى ٍزفو ، أىك حى ٍكؼو  :رجؿو  مف قىٍكسنا بىاعى  رجالن  يصؼ الشَّماخي  قىاؿى  خى

ٍبػػػػرىةن  ػػػػًت العػػػػيفي عى ػػػا شىػػػػرىاىا فاضى  فممَّ
 

ًفي الصَّ   ػزَّازه مػف كى ـا ٍدًر حى  (ٕ)حػامزي  اليػ
 

 التفصيؿ:

                                                

 «.ط ر د»، كانظر المساف َُْ/ٗ، كانظر المحكـ: َُْ/ٕالعيف، لمخميؿ:  (ُ)
 «.ط ر د»المساف  (ِ)
 «.ؿ ب ف»، «ط ر د»، كالمساف َُْ/ٗالبيت مف الكافر، لمراعي النميرم في ديكانو، كالمحكـ:  (ّ)
 مصدريف السابقيف.انظر ال (ْ)
، ِٔٔ/ّ، كالتيػػػذيب: ٕٖٔ، ْٕٖ/ِ، كالصػػػحاح: ُٕٔ/ّ، كالعػػػيف: َُٗمػػػف الطكيػػػؿ، لمشػػػماخ فػػػي ديكانػػػو: صػػػػ (ٓ)

 «.ح ـ ز»، «ح ز ز»، كلساف العرب كتاج العركس َُّ/ِكالمقاييس: 
 .ُٕ/ّالعيف:  (ٔ)
 .ََٓ/ِالمحكـ:  (ٕ)
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، حيػػث جػػاءت اتكلػػى فػػي ركايػػة العػػيف، «اليػػـٌ »، ك«المَّػػكـ»اختمفػػت الركايػػة لمبيػػت فػػي كممتػػي: 
 كجاءت الرانية في ركاية المحكـ، كفرؽه بيف المَّكـ كاليـٌ في المعنى.

 المكـ: العتب كالعذؿ. -ُ
،: المىٍكـي  الى  كذا عمى الـى : تقكؿ العىٍذؿي مكـه  فيك كلىٍكمىةن، ٍكمن مى

. يىمػكـي  الـى : كالفٍعػؿي  المىالمػةي،: كالمٍَّكـ .(ُ)
ػػػؿه  ميػػػكـه  كرىجي ـه  مى مػػػي المىالمػػػةي : كالمٍَّكمػػػاءي . المَّػػػٍكـ اسػػػتحؽٌ  قػػػد: كمى

ـي »، (ِ) ػػػو شيػػػدادى  جمػػػت: كالميػػػكَّ مى  ال،ػػػـ، كلىكَّ
ـى (ّ)«ًلٍمميبىالىغىةً  اًمٍنيي  كىاًحدو  كؿ   الـى : الرجيالف ، كتىالكى  .(ْ)صاحبىو مى

ًفي»فقكؿ الشاعر:  ٍدرً  كى زَّازه  الصَّ أم: فيػو كجػت ك ػيظ مػف العػذؿ شػديد، فيػو « حامزي  المٍَّكـً  مف حي
 حدَّة كحرافة.

 اليـ: الحزف، كاإلذابة. -ِ
ـ   ٍزف،: اليى ٍمتي  الحي نػي كىالجى زىنىػؾ أىٍقمىقىػؾ ًإذا اتىمػري  الييميكـي، كأىىىمَّ : أم ،الٌشػيء أىٌمنػي: ، كييقػاؿ(ٓ)كحى
نػػي،. أحزننػي ػػةي : اتمػػكر مػف كالميٍيٌمػػاتي  أذابىنػي، كىىمَّ ػػٍدر فػي الز،يػػر تػرد دي : الشَّػدا،د، كاليىٍميىمى  مػػف الصَّ
 .(ٔ)كالحيزف اليـا 

إذنا: فالمعنى في البيت أفَّ الرجػؿ الػذم بػاع قكسػو فػي صػدره كجػته ك ػيظه  سػببو الحػزف النػاتق 
 بيف المَّكـ بمعنى العذؿ، كاليـ بمعنى الحزف.مف شرا،و أك بيعو ىذا القكس، فيناؾ فرؽ 

 حشثُب( يقبثم )حشضُب(:
ػػب«: ح ض ب»جػػاء فػػي العػػيف مػػادة  ضى ػػبي »: كقػػرلء كاحػػد، كالحصػػب الحى ضى يىػػنَّـ حى  قػػاؿ ،(ٕ)«جى

 :اتعشى
ٍرًبنػػػػػػػا مي   ابن ٍحًضػػػػػػػفػػػػػػال تىػػػػػػػؾي فػػػػػػػي حى

 

ػػػػػػػؾ شىػػػػػػػتَّى شيػػػػػػػعكبا  لتجعىػػػػػػػؿى قىكمى
(ُ) 

 

                                                

 .ِِِ/ٓ، كالمقاييس: َِِْ/ٓالصحاح:  (ُ)
 .ِِِ/ٓ، كانظر المقاييس: ّّْ/ٖالعيف: ( ِ)
 «.ؿ ك ـ»، كالمساف َِِْ/ٓانظر الصحاح:  (ّ)
 «.ؿ ك ـ»المساف  (ْ)
 .ِْٗ/ُٓ، كالتيذيب: َُِٔ/ٓالصحاح:  (ٓ)
 «.ق ـ ـ»، كانظر المساف ّٖٓ، ّٕٓ/ّالعيف:  (ٔ)
كعبػد  -ار عنيػا رضي–قرأ عمي بف أبي طالب بالطاء، كعا،شة  ٱٱَّ خئ حئ ُّٱ( مف سكرة اتنبياء ٖٗاآلية ) (ٕ)

ـى »بالضػاد، ابػف عبػاس كاليمػاني كركم عنيمػا « حضػب جيػنـ»ار بف الزبيػر  يىػنَّ ٍضػبي جى بالسػككف. انظػر: مختصػر « حى
 أكقػدتيا أك النػار ًبػوً  ىيَّجػت مػا ، كقاؿ الفػرَّاء: ككػؿ  ُِِ/ِ، كمعاني القريف، لمفراء: ٓٗشكاذ القريف، البف خالكيو: صػ

ب. فيك  حىضى
،  يػػر منسػكب فػػي ٕٓ/ِ، كالمقػاييس: ُُّ/ُ، كفػي الصػػحاح: ِّٔتقػارب، لأعشػػى فػي ممحػػؽ ديكانػو: صػػػمػف الم (ُ)

 .َُّ/ِ، كتيذيب المغة: َِْ/ُالمجمؿ: 
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 .(ُ)مكًقدنا أمٍ 
،«: ح ض ب»ة كفي المحكـ ماد بي قيؿ اٍلحىطب، كالحىضى ا كؿ ىيكى : كى  حطػب مػف النَّػار ًفػي أيلقػي مى

بى  ... : .رىفعيىا يىٍحًضبييا، النَّار كحىضى بي  :اٍتىٍعشىى قىاؿى  اإليقاد. ًعٍند النَّار ًبوً  تحٌرؾ عكد كالًمٍحضى
ٍرًضػػػػػػنا ميٍحًضػػػػػػبا  فىػػػػػػالى تىػػػػػػؾي ًفػػػػػػي حى

 

ػػػػػػػؾ شىػػػػػػػتَّى شيػػػػػػػعكبا  ًلتىٍجعىػػػػػػػؿى قىٍكمى
(ِ) 

 

 التفصيؿ:
ؿ  ٍرًبنػػا فػػي»اختمفػػت ركايػػة البيػػت بػػيف العػػيف كالمحكػػـ، حيػػث ذكػػر اتكَّ  ًفػػي»، كذكػػر الرػػاني «حى

ٍرًضنا  ، كاختالؼ الركاية ي دم إلى اختالؼ المعنى.«حى
ٍرًبنا في» -ُ  «:حى

 كاليػػرج، ، كقػػد تػػذكر حمػػالن عمػػى معنػػى: اٍلقىٍتػػؿ(ّ)الحػػرب: نقػػيض السػػالف كالٌسػػمـ، كىػػي م نَّرػػة
معيى  كبه  اكىجى حيري

(ْ). 
دىاري  ٍرب كى ٍم  الى  الًَّذيفى  اٍلميٍشًرًكيفى  بالدي : الحى بىٍيفى  بىٍينىييـٍ  صي  .(ٓ)المسمًميف كى

 كمعنى البيت: فال تؾ مكقدنا لمحرب بيننا فنختمؼ كنتفرؽ.
ٍرًضنا ًفي» -ِ  «حى

ًليػػػؿي  : دى ػػػرىضي ًؾ، كىالتَّمىػػػًؼ، الػػػذَّىىاًب، اٍلحى ػػػٍعًؼ، كاإلذابػػػة، كىاٍليىػػػالى مػػػا أشػػػبو كىالضَّ ًلػػػؾى  كى :  .ذى ػػػرىضي كاٍلحى
مىى الميٍشًرؼي  َّ  مف خف حف ُّٱ: تعالى اليىالىًؾ كقكلو عى

(ٔ)
ا           ـ ، ييذيبؾ أم: ميٍحرىضن  الميشػًرؼ كىك اليى

 .يىيًمؾ يكاد حتى
رىضه  كرجؿه  ، كرجاؿه  حى رىضي  أٍحرىاضه ا فيو خير ال الذم: كالحى  .(ٕ)شيءو  كؿٌ  مف كدٌقةن  ل من
، كرجؿه  رىضه ػرىضي  فػي ييٍحػًدثي  مػريضه  فاسػده  م:أ حى ػٍزفي  أىذابػو الَّػًذم: ريابػو... كالحى اٍلًعٍشػؽي،  أىك اٍلحي

: السَّػػػػػػػػػػػػػػػاًقطي  ٍيػػػػػػػػػػػػػػػرى  الى  الَّػػػػػػػػػػػػػػػًذم كالحػػػػػػػػػػػػػػػارضي  ، (ِ)التَّحضػػػػػػػػػػػػػػػيضي : كالتَّحػػػػػػػػػػػػػػػريضي  .(ُ)ًفيػػػػػػػػػػػػػػػوً  خى
 

                                                

 .َُٗ/ّالعيف:  (ُ)
 .ُّٓ/ّالمحكـ:  (ِ)
 «.ح ر ب»، كالمساف ُِّ/ّ، كالمحكـ: ُِّ/ّانظر العيف:  (ّ)
 «.ح ر ب»، كالمساف ُِّ/ّانظر المحكـ:  (ْ)
 .ُّٓ/ِ، كالجميرة: ُِّ/ّانظر السابؽ، ككذا العيف:  (ٓ)
 (.ٖٓسكرة يكسؼ: مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 .َُّ/ّالعيف:  (ٕ)
 .َُُٕ/ّالصحاح:  (ُ)
 .ُِّ/ّالعيف:  (ِ)
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 . (ُ)َّيتىت نت مت  زت رت يب ُّٱ :-عزَّ كجؿَّ –كمنو قكلو 
اج: تٍأكيمو رَّيـ قاؿ الزجَّ مىى حي ػثَّ  أىف الم غىػةً  ًفػي التٍَّحػًريض كتٍأكيػؿ: قىػاؿى  ًؿ،اٍلًقتىا عى رٌػان  اإًلنسػاف تحي  حى

ـي  مَّؼ ًإفٍ  حاًرضه  أىنو مىعىوي  يىٍعمى ٍنوي، تىخى ؾى  قىػارىبى  قىػدٍ  الَّػًذم كالحػاًرضي : قىػاؿى  عى  حف ُّٱكقكلػو تعػالى:  .اٍليىػالى

َّ خك حك جك مق حق  مف خف
الىفيكا ًإذىا أم: ًتىنَّييـٍ  (ِ) سىػاً،ري . فسدكا فىقىدٍ  خى  ييقىػاًربي  اٍلبىػابً  كى

 ىىذىا.
ًمػػفى  ـٍ  اٍلبىػػابً  كى نىػػاءى  كىالى  ييقىاًتػػؿي  الى  ًلمَّػػًذم قىػػٍكلييي حى  كىالى  ًعٍنػػدىهي   ى عىػػوي  ًسػػالى ػػرىضه  مى ٍرضػػافي  .حى ػػعاؼي : كالحي  الضا

 .(ّ)ييقاًتمكف الى  الًَّذيفى 
 نتفرؽ أشتاتنا.كعمى ىذا يككف معنى البيت: فال تؾ في ىالكنا محضبنا، كمزكيا كمكقدنا ف

 إذنا: فقد أدَّل اختالؼ الركاية إلى اختالؼ المعنى.
 )ادلشفش( يقبثم )ادلُخش(:
ػػا، كًطٍمػػ  طىمػػي ، كناقػػةه  طىمػػي ه، كبىعيػػره  اإًلعيػػاء،: الطَّالحػػة«: ط ؿ ح»جػػاء فػػي العػػيف مػػادة   أيضن

 :قاؿ
 فقػػػػػػػػػػد لىػػػػػػػػػػكىل أٍنفىػػػػػػػػػػو بًمٍشػػػػػػػػػػفىرىا

 

سىػػػػػػديهٍ   ـى شػػػػػػاًحبه جى ًطٍمػػػػػػ ي قىراشػػػػػػي
(ْ) 

 

رىةه : القيٍرشيكـك  ٍخـ القيراد: كالقيٍرشيكـ الًقٍرداف، تيٍنًبتي  أٌنيا العرب تزعـي  شىجى  .(ٓ)الضَّ
قيؿ القراد،: كالطاٍم ي «: ط ؿ ح»كفي المحكـ مادَّة  : الميزكؿ ىيكى : كى  قىاؿى

رًىػػػػػػػػػػا ٍنخى قػػػػػػػػػػد لىػػػػػػػػػػكىل أٍنفىػػػػػػػػػػو ًبمى  كى
 

سىػػػػػػػػديه  ـى شػػػػػػػػاًحبه جى  ًطٍمػػػػػػػػ ي قراشػػػػػػػػي
 

 .(ٔ)قراشيف: كيركل
 ؿ:التفصي

رًىا»كبيف المحكـ كفيو: « بًمٍشفىرىا»اختمفت ركاية البيت بيف العيف، كفيو:  ٍنخى ، كىناؾ فػرؽ «ًبمى
 بيف المشفر، كالمنخر، فكؿ منيما عضكه يختمؼ عف اآلخر.

 
                                                

 (.ٓٔسكرة اتنفاؿ: مف اآلية رقـ ) (ُ)
اج:  (ِ) عرابو، لمزجَّ  .ِْْ/ِمعاني القريف كا 
 .ِْ/ِمقاييس المغة، البف فارس:  (ّ)
ػػا، « مشػػفرىا»، كفيػػو ّّّ/ْ، كالتيػػذيب: «بمشػػفرىا»، كفيػػو: ُْٓالبيػػت مػػف الخفيػػؼ، لمطرمػػاح فػػي ديكانػػو: صػػػ (ْ) أيضن

 «.ؽ ش ـ»، ك«ط ؿ ح»، ككذا التاج «ؽ ر ش ـ»، ك«ط ؿ ح»كالمساف مادة 
 .َُٕ/ّالعيف:  (ٓ)
 .َِْ/ّالمحكـ:  (ٔ)
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 «:ًمٍشفىرىا» -ُ

ًمٍشػػفىري (ُ)بىًعيػػرً ًلمٍ  ًإالَّ  الًمٍشػػفىري  ييقىػػاؿي  لإًلنسػػاف، كىالى  كىالشَّػػفىةً : ًلٍمبىًعيػػرً  كالمىٍشػػفىري  كالًمٍشػػفىري  اٍلبىًعيػػًر،  ، كى
ا ٍحفىمىةً  مىٍشفىره أيضن اٍلفىرىسً  ًمفى  كىاٍلجى

 .(ّ)مف اإًلنساف ، كىالشَّفىةً (ِ)
تقػػكؿ حافػػؿ ك مػػيظ المشػػافر، لغمػػيظ ًإنَّػػو: اٍلعىػػرىب كى ػػا الجى نَّمى اً  ػػاًفر، لػػذكات الجحافػػؿ كى  كالمشػػافر اٍلحى

فاؼ لذكات  .(ْ)الخي
، كمشافر  .(ٓ)نوم مستعاره  الحبشيا

بىشً  مىشاًفري  ًقيؿى  ًإنما: عيبىٍيدو  أىبك قىاؿى   .(ٔ)اإًلبؿ ًبمىشاًفرً  تىٍشًبيينا اٍلحى
رًىا» -ِ ٍنخى  «:مى

ػػارً  اٍلفىػػرىسً  أىنػػؼ ميقػػدَّـ: كالنخػػرة اٍلًخٍنًزيػػًر، كىاٍلًحمى ٍنًخػػري . أنفػػو أم نيٍخرىتىػػوي، ىشػػـ: كيقػػاؿ كى  رىٍقػػبي : كالمى
 .(ٕ)اتنؼ

ٍرقػػاه: اتىٍنػػؼ كنيٍخرىتػػا يىقيكليػػكفى  اٍلكىاًحػػدىةي  ،(ٖ)خى ٍنًخػػره : نٍخػػرة... كى ، فمػػفٍ  مى ٍنًخػػره »: قىػػاؿى  كًمٍنًخػػره  فىييػػكى  «مى
ٍفًعؿو » عمى اسـه  مف كىىيكى  ،«مى مىى «ًمٍنًخيره » اتىٍصؿ ًفي كىافى  «ًمٍنًخره »: قىاؿى  ًقيىاس، كى  «  ًمٍفًعيؿو » عى

المىدَّ  فحذؼ
(ٗ). 

ػة تختمػؼ  إذنا: فالفرؽ كاض ه بيف الكممتيف مف ناحية داللة كؿٍّ منيما  إذ لكػؿا كممػة داللػة خاصَّ
 عف اتخرل.

 )حتضؤْب( يقبثم )ختغأْب(:
فاؼ، كرٌبما شىدا،ديه،: الدٍَّىر في العيف: كطىمىحاتي « ط ؿ ح»في مادة   :قاؿ خي
ػكمً مي ىي  تٍ اتى بى  ػحٍ تى  رً دٍ ي فػي الصَّ  اىى  ي ضى

 

ػػػػمٍ طى   ػػػػ رو ٍىػػػػدى  اتي حى اىىػػػػ ي رى دٍ أى  تي ٍنػػػػا كي مى
(ُ) 

 

 
                                                

 .ِّٓ/ٔالعيف:  (ُ)
 .ََِ/ّ: ، كالمقاييسَُٕ/ِانظر الصحاح:  (ِ)
 .ّْْ/ِالجميرة، البف دريد:  (ّ)
 .َْٗ/ّالسابؽ:  (ْ)
 .َُٕ/ِالصحاح:  (ٓ)
 .ُِْ/ُُالتيذيب:  (ٔ)
 «.ف خ ر»، كالمساف ّٖٖ/ُالصحاح، لمجكىرم:  (ٕ)
 «.ف خ ر»، كالمساف َْٓ/ٓ، كانظر المقاييس: ُْٗ/ٕالتيذيب:  (ٖ)
 .ُْٗ/ٕالتيذيب:  (ٗ)
ط »، كلـ أقؼ عمى قا،مو، كفي «ط ـ ح»، ك«ح ض أ»، كلساف العرب كالتاج ٖٗ/ٓ ،ِّْ/ْمف البسيط في التيذيب:  (ُ)

، ك« تخطاىا«: »ـ ح  .ُِٓ/ّ«: تخطأىا، كتدرأىا»، كفي المحكـ: «أدراىا»بال ىمزو



 كالمحكـ مف أكلييما إلى نياية حرؼ الياء اختالؼ الجذر في الشاىد الشعرم بيف اختالؼ المعنى كتكٌحده في ضكء العيف  
 
 

2222 
 

ء مٍَّحتي كطى  ا بو رىمىٍيتي  أم: اليكاء، في ك يرىه الٍشيى  .(ُ)تطميحن
: شدا،ده،: الدٍَّىر كطىمىحاتي «: ط ـ ح»كفي المحكـ مادَّة   قىاؿى

ػػدر تىٍخطأيىػػا  باتػػٍت ىمػػكمي ًفػػي الصَّ
 

ػػػػػػا كنػػػػػػتي أٍدرأىػػػػػػا   طىٍمحػػػػػػاتي دىػػػػػػرو مى
 

كرىة اٍلًميـ سكَّف ري ضى
(ِ). 

 التفصيؿ:
كبيف المحكـ حيػث قابمتيػا كممػة « تىٍحضى يىىا»ف، حيث جاءت كممة اختمفت ركاية البيت بيف العي

ا ي دم إلى اختالؼ معنى البيت.«تىٍخطأيىا»  ، كلكؿا كممةو معنى يختمؼ عف معنى اتخرل  ممَّ
 «:تىٍحضى يىىا» -ّ

ٍأتي  ضى  .(ّ)ييمز كال ييٍيمىز سىعٍَّرتيا،: النار كمعناىا: تكقدىا كتميبيا، حى
أىتً  ضى ٍضػ النػاري  حى ػأىىا. اٍلتىيىبىػتٍ : أن حى ضى ػ يىا كحى ٍضػأن  يىٍحضى يىػا: حى ًقيػؿى  لتىٍمتىًيػب، فىتىحى : أىكقىػدىىا، اٍلفىػرَّاءي : كى

ٍأتي  ضى ٍبتييا النارى  حى  .(ْ)كحضى
ػػأي  مىػػى كالًمٍحضى مىػػى كالًمٍحضػػاءي . العيػػكدي : ًمٍفعىػػؿو  عى ػػأي  الَّػػًذم اٍلعيػػكدي : ًمٍفعػػاؿ عى النػػاري  ًبػػوً  تيٍحضى

 ، كىىيػػكى (ٓ)
أي  ، الًمٍحضى بي  :ذ ىيب أىبي كقكؿي  كالًمٍحضى

ػػػأن   فػػػأىٍطًفٍ ، كىالى تيكًقػػػٍد، كىالى تىػػػؾي ًمٍحضى
 

ػػػاًدم، أىٍف تىًطيػػػر شىػػػداتييا   (ٔ)ًلنػػاًر اتىعى
 

ػإو  ًمرٍػؿى  أىراد ًإنما ٍنسىػافى  تىف ًمٍحضى ػأن، يىكيػكفي  الى  اإلًٍ  كىالى  يييمػز كىػك. (ُ)ًمرٍػؿ ًفيػوً  قيػدار ىينػا فًمػف ًمحضى
ضى  ، حى ٍضكنا النارى  اييٍيمىزي رَّؾ: حى ٍمرى  حى يىٍيميد، فمىٍف ىمز قػاؿ محضػأ كمػا تػرل، كمػف لػـ ييمػز  ما بعد الجى

 .(ِ)قاؿ: محضاء عمى تقدير: مفعاؿ، كمف ىمز جعميا مفعالن 
 
 
 

                                                

 .ُٕٔ/ّالعيف:  (ُ)
 .ُِٓ/ّالمحكـ:  (ِ)
 «.ح ض أ»، كالمساف ْْ/ُالصحاح:  (ّ)
 «.ح ض أ»المساف  (ْ)
 «ح ض أ»، كالمساف: ْْ/ُانظر الصحاح:  (ٓ)
 ، كالمسػػػػػاف «كأطفػػػػػ ... أف تطيػػػػػر شػػػػػكاتيا»، كفيػػػػػو: ُّٔ/ُمػػػػػف الطكيػػػػػؿ، تبػػػػػي ذ يػػػػػب فػػػػػي ديػػػػػكاف اليػػػػػذلييف:  (ٔ)

 «.ح ض أ»
 «.ح ض أ»السابؽ  (ُ)
 .َُٕ/ِ، كالجميرة: ْْ/ُانظر الصحاح:  (ِ)
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 تخطأىا: -ْ
مىؾى  ًإذىا ييخًط ي  الخطأ: ضد  الصكاب... كأىخطىأى  طىإً  سىبيؿى  سى ٍمدنا الخى طىأي  عى ا: كسىيكنا، كالخى ػٍد، لىػـٍ  مى  ييتىعىمَّ

ا: كالًخٍطءي  ييقىاؿي  مى ًط ى : تيعيمادى... كى ٍعنىى خى ًقيؿى  أىٍخطىأى، ًبمى ًط ى : كى  .(ُ)يىتىعىمَّدي  لىـٍ  ًإذىا كأىٍخطىأى  تىعىمَّدى، ًإذىا خى
ػػاتي »إذنا: فينػػاؾ فػػرؽ بػػيف:  ػػ يىىا طىٍمحى مػػف « تىٍخطأيىػػا»أم: تحركيػػا كتكقػػدىا، كبػػيف « دىٍىػػرو  تىٍحضى

اتي الخطأ خالؼ الص . كاب بمعنى لـ تصبيا طىٍمحى  دىٍىرو
، كىػك مػف التخطػي، أم: المشػي بػال ىمػز، فيػك «تىٍخطأىػا»كأرل أفَّ الصكاب في ركاية المحكػـ 

فه  طَّى الى  اتنسب لممعنى، يقاؿ: فيالى ، يىتىخى ٍبننػا، اٍلبىٍيػتً  عىػفً  يىٍبعيد الى  أىم: الط نيبى ػا، جي كقىػذىرنا كليٍ من
، كىػذا (ِ)

فيكػػكف المعنػػى: باتػػت ىمػػكمي تخطػػأ أم: تبعػػدىا « ط ـ ح»لسػػاف العػػرب فػػي مػػادة  مكافػػؽ لركايػػة
 طمحات الدىر كشدا،ده ما كنت أدراىا، أم: ما كنت أعمـ بيا.

 )يأقٓب( يقبثم )غشصْب(:
رَّـ كالقىطيتي «: ح ر ـ»في العيف مادة  ٍف، لـ الذم السٍَّكط: الميحى  :اتعشى قاؿ يىٍمري

ٍغكاءى  ٍينىيا صى ٍأًقيػاتىرىل عى ٍنػًب مى  في جى
 

رَّمػػػا  ٌفػػػي كالقىطيػػػتى الميحى تيراًقػػػبي كى
(ّ()ْ) 

 

ـه  كسكط«: ح ر ـ»كفي المحكـ  رَّ ًديد: ميحى  اٍتىٍعشىى: قىاؿى  يميف، لـ جى
ٍنػػًب  ىٍرزًىػػا ػػٍغكاءى ًفػػي جى ينىيػػا صى  تىػػرل عى

 

 (ٓ)تيراًقػػػػػبي كفػػػػػيا كالقطيػػػػػتى المحرَّمػػػػػا 
 

 التفصيؿ:
ٍنبً  في»العيف كفيو: اختمفت ركاية بيت اتعشى بيف  ٍأًقيا جى ٍنػبً  ًفي»، كبيف المحكـ كفيو: «مى  جى

 ، كاختالؼ الركاية ي دم إلى اختالؼ المعنى.« ىٍرزًىا
ٍأًقيا» -ُ م ؽ العيف: طرفيا مما يمي اتنؼ، كالمحػاظ: طرفيػا الػذم يمػي اتذف، كذكػر فيػو  «:مى

ًفيػو اٍلعػيف، ميػكؽ: الميػكؽ»قػاؿ ابػف دريػد:  لغػات عػدَّة.  كميػ ؽ ىمػز، ًبػالى  كمػاؽ ميػكؽ: ليغىػات ربػتأى  كى
 .(ُ)«مىٍيميكز كمٍأؽ

                                                

 «.خ ط أ»، كلساف العرب َِٕ/ٕ، كالتيذيب: ْٕ/ُانظر الصحاح:  (ُ)
 «.خ ط أ»رب لساف الع (ِ)
 -، تحقيػػؽ: د/ محمػػد حسػػيف، طبعػػة اآلداب بالجماليػػةِٓٗمػػف الطكيػػؿ، لأعشػػى ميمػػكف بػػف قػػيس فػػي ديكانػػو: صػػػ (ّ)

كػػامالن فػػي أسػػاس البال ػػة،  َُُ/ٓ، كالمقػػاييس: ُِٖٔ/ّـ، كشػػطره الرػػاني فػػي الصػػحاح: ُٕٕٗالنمكذجيػػة سػػنة 
، ككػػذا التػػاج «ص غ ا»، ك«ح ر ـ»، ك«ؽ ط ع» ، كالمسػافِٖ/ِ، كالمجمػػؿ: ُٗٔ/ُ«: ح ر ـ»لمزمخشػرم، مػػادة 

 «.ح ر ـ»، ك«ؽ ط ع»
 .ِِّ/ّالعيف:  (ْ)
 .َّّ/ّالمحكـ:  (ٓ)
 .ُٔٔ/ّالجميرة:  (ُ)
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ػٍأؽ ميػٍ ؽ: ييقىػاؿ ليغىػات خمػس، اٍتنػؼ يىًمػي الَّػًذم اٍلعػيف حػرؼ كذكر أبك الييرـ: ًفػي  ميمػكزاف كمى
قد أىم قنا، كييجمعاف ػ ليغىػة ًفػي إالَّ  ًبػاٍلكىاك أىمكاقنػا كييجمعػاف كمػاؽ ميػكؽ: فىييقىػاؿ ىمزيىمػا ييتػرىؾ كى  قىمىػب فمى

ييقىاؿ يماؽ، فىقىاؿى   .(ُ)م قي ىىذىا كييٍجمت ميٍ تو  كزف ًفي ميٍفًعؿ عمى ميكؽو : كى
ٍنػػبً  فػػي»كجػػاء البيػػت الػػذم معنػػا  اًقيػػا جى ٍنػػبً  فػػي»بػػال ىمػػز، « مى ػػا،  «مكًقيػػا جى بػػال ىمػػزو أيضن

 ، كالجميت بمعننى، كالمعنى كاض .(ِ)«م قيا»، ك«مأقيا»ك
 «: ىٍرزًىا» -ِ

، مف الرَّحؿ د بو: ركابىنا مقصك  الغىٍرزي  ، مف كاف فإذا ًجٍمدو  .(ّ)ركاب فيك حديدو  أك خشبو
ػػف رىٍعمىػػب  الراكػػابً  مرػػؿ لمجمػػؿً  كالغىػػٍرزي : ًلٍمفػػرىًس، قىػػاؿى  الحػػزىاـً  مرػػؿ لمنَّاقىػػةً  الغىػػٍرزي : اٍتىعرىاًبػػي اٍبػػف عى

 .(ْ)لمبغؿً 
ًفي ًديثً  كى مَّى كىافى » :اٍلحى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى ت اًإذ كى ضى ، ييًريػدي  الغىػٍرًز، ًفػي ًرٍجمىػو كى  ًبٍسػـً : يىقيػكؿي  السػفرى

مىؿً  كيكرً  ًركابي : كالغىٍرزي  ،(ٓ)«المَّوً  الجى
(ٔ). 

يا  كىذا ي دم إلى اختالؼ المعنى.  إذنا: لكؿا كممةو داللة تخص 
 )يذثٕغة( يقبثم )يذيٕغة(: 

 :الطرماح قاؿ ٍنو،ادىى : أم جٍمدىؾ مىراح: يقاؿ«: ـ ر ح»جاء في العيف مادة 
 (ُ()ٕ)ك ػػػػػػػػػػػػػػةو لػػػػػػػػػػػػػػـ تيمػػػػػػػػػػػػػػرَّحً بي مىدٍ 

 

 الشَّاًعر: قىاؿى  دىنو جمده، كمىرَّح«: ـ ر ح»كفي المحكـ مادة 
 

                                                

 «.ـ أ ؽ»، كالمساف ِِٕ/ٗالتيذيب:  (ُ)
 «.م قيا»، كالديكاف «مكقيا«: »ؽ ط ع»كفي المساف « ماقيا»كفي اتساس « مأقيا»جاء في العيف  (ِ)
 «.غ ر ز»كانظر المساف  ٖٖٖ/ّ الصحاح: (ّ)
 «.ع ر ز»، كالمساف ْٕ/ٖتيذيب المغة:  (ْ)
لػػـ أقػػؼ عمػػى ىػػذا الحػػديث فيمػػا رجعػػت إليػػو مػػف مراجػػت متػػكف الحػػديث، كىػػك فػػي النيايػػة فػػي  ريػػب الحػػديث كاترػػر:  (ٓ)

 .ُُّ/ِ، كمشارؽ اتنكار، لمقاضي عياض: ّٗٓ/ّ
 «.غ ر ز»لساف العرب  (ٔ)
 بالباء، كالبيت كامالن « مدبك ة»، كالركاية فيو َُْ، لمطرماح في ديكانو: صػالبيت مف الطكيؿ (ٕ)

ٍت ًفي رىعيؿو ًذم أداكىل مىنكطةو  دٍ      سىرى  ك ةو لـ تيمرَّحً ببمىبَّاًتيا مى
، كذكػر أنيػا ّْٖ/ِبالخاء، ككذا فػي المزىػر لمسػيكطي: « مربكعة لـ تمرخ»كفيو:  ِٓٔ/ِكالبيت في أمالي القالي: 

ـ ر »، ككػذا فػي لسػاف العػرب «مدبك ة لـ تمرح: »ّٕٔ/ِ«: ـ ر ح»، كفي أساس البال ة مادة «تمرخ»ف مخرجة م
 «.ـ ر ح»، كالتاج «ح

 .ِِٓ/ّالعيف:  (ُ)
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 سىػػرىٍت ًفػػي رىعيػػؿو ًذم أداكىل مىنكطػػةو 
 

بمىبَّاًتيػػػػػػػػا مىٍدمك ػػػػػػػػةو لػػػػػػػػـ تيمػػػػػػػػرَّحً  
(ُ) 

 

 التفصيؿ:
كانػػت فػي المحكػـ بػػالميـ فػي العػيف، بينمػا « مدبك ػػة»اختمفػت ركايػة البيػت حيػػث جػاءت كممػة 

 كاالختالؼ ي دم إلى اختالؼ المعنى.« مدمك ة»
ٍدبيك ة» -ُ  «:مى

ـي، كالدابا ىةي  كالدَّباغي »يىٍدبىغو كيىٍدًبغيوي،  الًجٍمدى  مدبك ة: مف دىبىغى   مػا اسػـ: كالػدٍَّبغي  الػدٌَّباغً  حرفةي : االٍس
 .(ِ)«كاًحده  كالدٍَّبغ الداباغي : كيقاؿ. كنحكهً  كالقىٍرظً  العىفصً  مرؿ بو، ييٍدبىغي 

ػػةن.. دىٍبغنػا يىٍدبىغيػػوي  إىابػػو فػالف يقػاؿ: دىبىػػغى  ـى  ، كدىبىٍغػتي (ّ)الػػًدباغً  فػػي الجمػدي : يقػػاؿ. كًدبا ى  أىٍدبىغيػػوي  اٍتىًديػػ
 .(ْ)كىأىٍدًبغيوي 

المعمقػػة بمباتيػػا، أم:  إذنا: فػالمعنى أفَّ الشػػاعر يصػػؼ قطػاة سػػرت فػػي جماعتيػا ذات الحكاصػػؿ
يا، كأصؿ اإلداة إناء صغير مف جمػد يتخػذ لممػاء، فيتناسػب معيػا كممػة مدبك ػة، مكاضت المنحر من

 أم: اتداكل مدبك ة.
 «:مىٍدمك ة» -ِ

ا الدمغ فأصؿ معناه: كىٍسري  اقيكرةً  أمَّ  .(ٓ)عف الدماغ -عظاـ الرأس -الصَّ
و: دىٍمغنا كدىمىغىو» تَّى شىجَّ ٍغتيػوي »، (ٔ)«الػدامىاغى  الشٌجةي  بىمىغىتً  حى دىمى ٍبتيوي : كى ػرى مىػى ضى تَّػى رىٍأًسػوً  عى ػٍمتي  حى صى  كى
اغً  ًإلىى  .(ٕ)«الدامى

مضركبة عمى رأسيا حتى كصػمت إلػى الػدماغ، كىػذا المعنػى ال يتناسػب « مدمك ة»إذنا: فمعنى 
، «مدبك ػة»مت اإلداة، كقد رجعت إلػى عػدَّة مراجػت  تقػؼ عمػى الركايػة الصػحيحة، فكجػدتيا ذكػرت 

، أك أف  ، فيحتمػؿ«مدمك ػػة»كلػـ تػذكر  معناىػا مشػػدكدة « مدمك ػػة»أف يكػػكف فػي الركايػػة تصػحيؼه
 مف أعالىا  بسبب االمتالء عمى كجو االستعارة.

رىةً  أٍعمىى بيا ييشىد   حديدةه : فالداًمغةي   .(ُ)الرٍَّحؿ أخى

                                                

 .ِّْ/ّالمحكـ:  (ُ)
 «.د ب غ»، كانظر لساف العرب ّٓٗ، ّْٗ/ْالعيف:  (ِ)
 .ُُّٖ/ْالصحاح:  (ّ)
 .ِّٕ/ِالمقاييس:  (ْ)
 .ّٔٗ/ْالعيف:  (ٓ)
 «.د ـ غ»، كانظر المساف ُّْٖ/ْالصحاح:  (ٔ)
 .َِّ/ِالمقاييس:  (ٕ)
 «.د ـ غ»، كالمساف ّٔٗ/ْالعيف:  (ُ)
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 )حيٕت( يقبثم )خيٕت(:
،«: ح ك ت»جػػاء فػػي العػػيف مػػادة  ػػٍكتي تػػافي  كالحى كى مػػافي : كالحى كى مػػافي  اًء،المػػ حػػكؿى  الطػػا،ر حى كى  كحى

ٍحًشٌيةً   :(ُ)طرفة قاؿ .شيء حكؿ الكى
ػػػػػػػػػػػػكتي   لطػػػػػػػػػػػاً،رو ظػػػػػػػػػػػٌؿ بنػػػػػػػػػػػا يىحي
 (ِ)ينصػػػػب فػػػػي المػػػػكح فمػػػػا يفػػػػكتي 

 

اء بىيف اٍليىكىاء: كالم كحي «: ؿ ك ح»كفي المحكـ  : كىاٍتىٍرض، السَّمى  قىاؿى
 ًلطػػػػػػػػػػػاً،رو ظىػػػػػػػػػػػؿَّ ًبنػػػػػػػػػػػا يىخػػػػػػػػػػػػكتي 
ػػػػب  ًفػػػػي الم ػػػػكًح فىمػػػػا يىفػػػػكتي   (ّ)يىٍنصى

 

 التفصيؿ:
بالخػاء، « يىخػكتي »، كالمحكـ كفيػو: «يىحيكتي »الرجز السابؽ اختمفت ركايتو بيف العيف كفيو:  في

 كىناؾ اختالؼ في المعنى بيف الكممتيف ي دم إلى اختالؼ المعنى العاـ لمرجز.
 بالحاء:« يحكت» -ّ

 .(ْ)تفيد معنى االضطراب كالمراك ة
مػػافي  كى ػػ  الخميػػؿ معناىػػا فيمػػا سػػبؽ أف الحػػكت حى المػػاًء، كىػػذا المعنػػى أكَّدتػػو  حػػكؿى  ا،رالطػػ كضَّ

مػافي  كى ٍـّ، كي كػده الرجػز  الطػا،ر المعاجـ بعده، لكف مت اتساع المعنى، يعنػي أفَّ الحػكت: حى بشػكؿ عػا
 «.ظؿَّ بنا»المذككر 

مىى الطا،ري  كحاتى »كقد ذكر الجكىرم ذلؾ حيث قاؿ:  ، الشٍَّيءً  عى ـى  أىم: يىحيكتي ٍكلو حا  .(ٓ)«حى
،ا»كقػاؿ ابػػف سػيده:  ػػٍكتي تػػافي  لحى كى مػافي : كالحى كى ، كذكػر الرجػػز السػػابؽ بالحػاء فػػي مػػادة «الٌطػػا،رً  حى

 .(ُ)«حكت»
 إذنا: فالمعنى: ظؿَّ بنا يحكت أم: يحكـ حكلنا.

 بالخاء:« يخكت» -ْ
 معناه: صكت الجناحيف عند التحميؽ كالطيراف، ككذا عند االنقضاض.

                                                

 «.ؿ ك ح»، ك«ح ك ت»، كالمساف، كالتاج َُِ/ٓ، كلو في التيذيب: ُْٗالرجز، لطرفة في ديكانو: صػ (ُ)
 .ِّٖ/ّالعيف:  (ِ)
 .ُٓ/ْالمحكـ:  (ّ)
 .ُُْ/ِمقاييس المغة:  (ْ)
 «.ح ك ت»، كانظر المساف ْْٕ/ُلصحاح: ا (ٓ)
 .ّْٗ/ّالمحكـ:  (ُ)
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ٍكتن  تىخيكتي  خاتىتٍ  خاتيةه، عقابه »قاؿ الخميؿ:  كاتنا، اخى  .(ُ)«جناحييا صكت كىك كخى
كاتىيػػا، كسػػمعتي  ػػٍكتىيىا حفيفىيػػػا أىم: خى صى ػػف عيبيػػد أىبيػػػك .كى ػػػكىاتي : زيػػد أبػػػي عى ػػرىاةي  اٍلخى ػػػاةي  كالحى : كالكىحى

ٍكتي   .(ِ)الصَّ
، البازم خاتى »كقاؿ الجكىرم:   إذا العيقػابي : كالخاً،تػةي  .ليأخػذه.. الصػيد عمػى انقػضَّ  أم: كاٍختاتى

ٍت،  .(ّ)«انقضاضيا صكتى  ٍعتى فسمً  انقىضَّ
ف  إذنا: فالمعنى كاضػ ه، كىػك صػكت خفقػاف الطػا،ر بجناحيػو، فػالمعنى مختمػؼه بػيف الػركايتٍيف كا 

 كاف كؿي منيما مناسبنا كمتساكقنا مت البيت.
 )را يقة( يقبثم )را ثقة(:

بىٍكتيػو. جػزاء كال مػفٌ  بػال عطػاءه : كالحبػاء«: ح ب ك»جاء فػي كتػاب العػيف مػادة   ًحبػاءن، بيػكيهأىحٍ  حى
 :قاؿ. المحاباةي  أيًخذىتً  كًمنو

 ةو قىػػػػمً  اٍقػػػػتى ذى ارى فى  دٍ قىػػػػاًصػػػػٍبر يزيػػػػدي فى 
 

كاشكيٍر حًباءى الذم بالميٍمًؾ حاباكا 
(ْ()ٓ) 

 

مىاؿ كاختصو نىصره: ًحباءن  الرجؿ كحابىى«: ح ب ك»كفي المحكـ مادة   :قىاؿى  ًإلىٍيًو، كى
 قىػػػػةو رً  اٍصػػػػًبٍر يزيػػػػدي فقػػػػد فارىقػػػػتى ذا

 

اشػكيٍر ًحبػاءى الَّػًذم بالميمػًؾ حاباكػػاك  
(ٔ) 

 

 التفصيؿ:
كبيف المحكػـ، حيػث « ذا مقة»في البيت السابؽ كقت اختالؼ في ركايتو بيف العيف، حيث ركم 

 ، كاالختالؼ في الركاية ي دم إلى اختالؼ المعنى.«ذاًرقىةو »ركم 
 «:ذا مقة» -ُ

بَّو، ككى  ًمقىو: أحى كى  ًمٍقتيو: أحبتو.المقة: المحبَّة، كالمكدَّة، كى
 .(ُ)«مىٍكميكؽ كىك كاًمؽه، كأنا ًمقىةن، أىًمقيوي  كأنا أحببتو،: فالنان  كًمٍقتي »قاؿ الخميؿ: 

بَّةي،: الًمقة»كقاؿ الجكىرم:  قىدٍ  اٍلكىاًك، ًمفى  ًعكىضه  كىاٍليىاءي  اٍلمىحى ًمقو كى ا، ًباٍلكىٍسرً  يىًمقو، كى    أىم: ًفيًيمى
 

                                                

 .ِٔٗ/ْالعيف:  (ُ)
 .ُِْ/ٕالتيذيب:  (ِ)
 .ِْٖ/ُالصحاح:  (ّ)
 ، كالتػػػػػاج «ح ب ا»، كالمسػػػػاف «ذا مقػػػػػة»، كفيػػػػو: ُِٕ/ٓمػػػػف البسػػػػػيط، كلػػػػـ أقػػػػػؼ عمػػػػى قا،مػػػػػو، فػػػػي التيػػػػػذيب:  (ْ)

 «.ذا رقة»كفييما « ح ب ا»
 .ُِٕ/ٓلتيذيب: ، كانظر اَّٗ/ّالعيف:  (ٓ)
 .ِٖ/ْالمحكـ:  (ٔ)
 .ِّّ/ٓالعيف:  (ُ)
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بَّوي،  .(ُ)«كاًمؽ فىييكى  أىحى
 .(ّ)، كالتكامؽ: التكدد(ِ)لكمؽ: الحبكا

ًبؾى  ًمقةو، ذيك كيقاؿ: إنَّو لىؾى   .(ْ)ًرقة ذك كى
... إلػخ، كقػاؿ:  : الظػرب بػف عػامر كعػف»كذكر الزمخشػرم اشػتقاؽ المػادَّة فعػالن كفػاعالن كمفعػكالن

ف  .(ٓ)«نتكامؽ زلنا كما فراؽ، فتعجيؿ كماؽ، يكف لـ كا 
 فقد فارقت ذا محبَّة.إذنا: فالمعنى كاض ه ىك: اصبر يزيد 

 «:ذا رقة» -ِ
ًرٍقتي  حكاـ، كصدؽ في اتمكر كلأمكر، يقاؿ: كى  كاًرؽه  كأنا ًرقةن  بو أرؽ بفالف تعني: ذا أمانة، كا 

ًرقت(ٔ)بو مىٍكريكؽه  كىك بو،   ا ًبالكىٍسرً  أًرؽي  ، ككى نتوي  ًإذىا ًرقىةن  ًفيًيمى اٍ،تىمى
(ٕ). 

ريؽي  ريقةي : كالكى رػاً،ؽي  كالجميػت بالراقػًة، كاتخذ إحكامو،: اتمر في المحكـ... كالكى  مػف: كالًميرػاؽي . كى
 .(ٖ)كالمعاىدة الميكارىقةً 

حكػػاـو لأمػػكر، فػػالمعنى مختمػػؼ، فػػػ « ذك مقػػة»إذنا: فمعنػػى البيػػت: اصػػبر فقػػد فارقػػت ذا أمانػػةو كا 
ف كانتا متناسبتيف مت البيت المذككر.« ذك رقة»تغاير   في المعنى كا 

ت
َّ
ت( يقبثم )يُض

َّ
 (:)يُص

 :(ُ)اإًلسراعي، قاؿ: المييابىذىةي  :مف العيف جاء قكؿ الخميؿ« ق ب ذ»في مادة 
 مييابىػػػػذىةن لػػػػـ تتَّػػػػًرٍؾ حػػػػيف لػػػػـ يكػػػػفٍ 

 

ػػػػػػبً   ٍشػػػػػػرىبه إال بنػػػػػػاءو مينىصَّ ليػػػػػػا مى
(ِ) 

 

، طيرانو، أىك مىٍشيو ًفي أٍسرع: كىابىذى  كاٍىتىبىذى، كأىٍىبىذى،«: ق ب ذ»كفي المحكـ مادة   :قىاؿى  كىياذىبى
ـٍ يكيػػػػفمي  ـٍ تىتَّػػػػًرٍؾ حػػػػيفى لػػػػ  يابىػػػػذىةن لػػػػ

 

ػػػػػػبً   ٍشػػػػػرىبه ًإالَّ ًبنىػػػػػٍأمو مينىضَّ لىيىػػػػػا مى
(ّ) 

 

                                                

 .ِْٔ/ُ«: ك ـ ؽ»، كمختار الصحاح «ك ـ ؽ»، كالمساف ُٖٔٓ/ْالصحاح:  (ُ)
 .ّٖٗ/ُ، كالمجمؿ: ُْٔ/ٔالمقاييس:  (ِ)
 .ِّٕ/ٗانظر التيذيب، لأزىرم:  (ّ)
 «.ك ـ ؽ»مادة  ّٔٓ/ِ، كأساس البال ة: ِّٕ/ٗ، كالتيذيب: ِّّ/ٓانظر العيف:  (ْ)
 .ّٔٓ/ِأساس البال ة:  (ٓ)
 .َِٔ/ٗ، كالتيذيب: َِِ/ٓالعيف:  (ٔ)
 «.ك ث ؽ»، كالمساف ُّٔٓ/ْالصحاح:  (ٕ)
 ك يرىا.« ك ث ؽ»، كالمساف ُّٔٓ/ْ، كالصحاح: َِٔ/ٗ، كالتيذيب: َِِ/ٓانظر العيف:  (ٖ)
 «.ق ب ذ»، كالمساف ُْْ/ٔمف الطكيؿ، بال نسبة في التيذيب:  (ُ)
 .َْ/ْ العيف: (ِ)
 .ِِٗ/ْالمحكـ:  (ّ)
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 التفصيؿ:
ػػبً  بنػاءو  إال»اختمفػت ركايػة البيػػت بػيف العػيف كالمحكػػـ، حيػث جػػاء فػي اتكؿ  ، كجػاء فػػي «مينىصَّ

بً  ًبنىٍأمو  ًإالَّ »الراني   ، كاختالؼ الركاية ي دم إلى اختالؼ المعنى.«مينىضَّ
 «:منصَّب» -ُ

عمػى معػافو متعػددةو، منيػػا: اإلعيػاء، كالتعػب، كالػداء، كالمػرض، كالعمػػـ، « ف ص ب»تػدؿ مػادَّة 
قامػػةي  كرىٍفعيػػو، كالشػػر، كالػػبالء، كالحػػرب، كالعػػداكة،  الشػػيءً  كالمنصػػكب، كمػػا ييعبػػد مػػف دكف ار، كاً 

 .(ُ)كضرب مف السير
ػبى كاتنسب لمعنى البيت ىك السير لمحصكؿ عمى الماء، يقػ  كىػك يػكميـ، سػاركا: القػكـي  اؿ: نىصى

قىدٍ  .(ِ)لىيافه  سيره  بكا كى  يىًسػيرى  أىف النٍَّصػبي : اتىصمعي .. قاؿ بعضيـ: معناه: جدكا السير، قاؿ.نىٍصبنا نىصى
يػػكمىيـ القػػكـي 

ػػب جػػادي فػػي سػػيره، فػػال يتحقػػؽ ليػػـ (ّ) ، فمػػيس ليػػـ مشػػرب إال بنػػاء اسػػـ فاعػػؿ، منضَّ
 مشرب إال بذلؾ.

 «:بمنضَّ » -ِ
ػبى (ُ)عمػى انكشػاؼ شػيءو، كذىابػو« ف ض ب»تدؿ مػادَّة  ػبي  المػاءي  ، مػف ذلػؾ: نىضى ػكبنا ينضي  نيضي

بىتً  في ذىب إذا فػازةي  اترض كسفؿ، كنىضى ؽه  بىعيػدىٍت، إذا المى ػري ًفػي(ِ)بعيػد: ناًضػبه  كخى ػًديثً  ، كى  مىػا» :اٍلحى
بى  ٍنوي  نىضى ، عى ، كىىيكى  البحري ، حييي  .كنىًشؼى  ما يه نىزىحى  أىم: اٍلبىٍحًر، حيكافى  ًني:يىعٍ  (ّ)«فكيميكه فىمىاتى

ؽً  ًديثي اتىٍزرى مىػى كينَّػا» :قىػٍيس ٍبفً  كنضب الماء: إذا  ار كنفد، كمنو حى  بػاتىىكاز، النٍَّيػرً  شػاط ً  عى
قىدٍ  بى  كى ٍنوي  نىضى قىدٍ  (ْ)«الماءي  عى ًلٍممىعىاًني ييٍستىعىاري  كى

(ٓ). 
، كاسػتخدـ المصػدر يعني إال بم« إال بنأم منضَّب»كمعنى  « نػاءو »مكػاف « نػأل»كافو بعيػدو  ػا،رو

ػػب»فػػي ركايػػة العػػيف، كعمػػى ىػػذا فػػالمعنى مختمػػؼ  بسػػبب اخػػتالؼ الركايػػة، فػػػ يختمػػؼ عػػف « منصَّ
 «.منضَّب»

 
                                                

 ، كالمسػػػػػػػػػػػاف ّْْ/ٓ، كالمقػػػػػػػػػػػاييس: ُْٖ/ُِ، كالتيػػػػػػػػػػػذيب: ِِٓ/ُ، كالصػػػػػػػػػػػحاح: ُّٓ/ٕانظػػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػػيف:  (ُ)
 «.ف ص ب»

 «.ف ص ب»، كاظر المساف ِِٓ/ُالصحاح:  (ِ)
 «.ف ص ب»المساف  (ّ)
 .ّْٕ/ٓانظر المقاييس:  (ُ)
 .ْٖ/ٕالعيف:  (ِ)
 .ٖٔ/ٓالسنَّة كىك في النياية في  ريب الحديث:  لـ اقؼ عمى تخريق الحديث في كتب (ّ)
 لـ أقؼ عمى تخريجو بعد البحث. (ْ)
 «.ف ض ب»، كانظر لساف العرب مادة ٖٔ/ٓالنياية في  ريب الحديث، البف اترير:  (ٓ)
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 )يجني( يقبثم )يحني(:
، كىىكىل :مف العيف جاء قكؿ الخميؿ« ق ك ل»في مادة   النابغة: قاؿ مات،: أم فالفه

 : ىىػػػػػػػكىل زيػػػػػػػاده كقػػػػػػػاؿ الٌشػػػػػػػاًمتكفى 
 

ًنيَّػػػػػػػػةو سػػػػػػػػببه   ًبػػػػػػػػيفي  لكيػػػػػػػػؿا مى مي
(ُ()ِ) 

 

،: الرجؿ مف المحكـ جاء قكؿ ابف سيده: كىىكىل« ق ك ل»كفي مادة   :النَّاًبغىة قىاؿى  مىاتى
 كقػػػػػػػاؿى الشَّػػػػػػػاًمتيكفى ىىػػػػػػػكىل ًزيػػػػػػػاده 

 

تػػػػػػػػػػيفي   ًنيَّػػػػػػػػػػة سىػػػػػػػػػػبىبه مى ًلكيػػػػػػػػػػؿا مى
(ّ) 

 

 التفصيؿ:
، بينمػا جػاءت الركايػة فػي «ميًبػيفي  سػببه »ركايػة فيػو اختمفػت ركايػة البيػت فػي العػيف، فجػاءت ال

 ، كلكؿٍّ مف الكممتيف معنى يخصيا.«مىتيفي  سىبىبه »المحكـ 
 «:مبيف» -ّ

 عمى البعد، كما تدؿ عمى االنكشاؼ، كالكضكح.« ب م ف»تدؿ مادَّة 
الناقػة  فالبىٍيف: الفػراؽ، كالبينكنػة: مصػدر بػاف يبػيف بيننػا كبينكنػةن، أم: انقطػت، كيقػاؿ: بانػت يػد

 ، ىذا في معنى البعد.(ُ)عف جنبيا، كالبيكف: الب،ر البعيدة القعر
ا في معنى االنكشاؼ كالكضكح، كعمى ىذا معنى كممة   في البيت.« مبيف»كأمَّ

: الٌرجػاؿ مػف كاسػتباف... كالبىػيافي  كبىػيَّفى  كتىبىػيَّف كأبػافى  الٌشػيءي  كبافى . معركؼ: قاؿ الخميؿ: كالبياف
 .(ِ)المنطؽ كجييرى  المنطؽ بىيافى  كاف إذا كجييره  بىيافه  رجؿه : بىٍعضييـ كقاؿ الفىصي ي،

ةي : كالبىيافي  احى ، ًمفٍ  أىٍبيىف كفالفه  كالمَّسىف... اٍلفىصى فو ػا كأىكضػ  ًمٍنوي، أىفص  أىم: فيالى من : .. كالبىيػافي .كىالى
ا لىةً  ًمفى  الشيءي  ًبوً  بييافى  مى ػ ،: ابىياننػ الشيءي  كبافى  ك يرًىا، الدَّالى ... فىييػكى  اتَّضى كىػذىًلؾى  بىػيافه  الشػيءي  أىبػافى  كى
ميبيفه  فىييكى 

(ّ) ، 
 .(ْ)«لىًسٍحرنا اٍلبىيىافً  ًمفى  ًإفَّ »كفي الحديث: 

                                                

جميعنػا:  كفييػا« ق ك ل»، كالمسػاف كالتػاج ِٗٓ/ٔ، كالتيػذيب: ِِِمف بحر الطكيؿ، لمنابغة الذبياني في ديكانو: صػػ (ُ)
 «.متيف»

 .َُٓ/ْالعيف:  (ِ)
 .ِْٓ/ْالمحكـ:  (ّ)
 .ّّٖ/ُ، كالمقاييس: ّٔٓ/ُٓ، كالتيذيب: َّٖ/ٖانظر العيف:  (ُ)
 ك يرىا.« ب م ف»، كالمساف ّّٖ/ُ، كالمقاييس: ِّٖ/ٓ، كانظر الصحاح: َّٖ/ٖالعيف:  (ِ)
 «.ب م ف»، كالمساف ِّٖ/ٓانظر الصحاح:  (ّ)
(، كمالؾ، باب مػا ٕٕٔٓ(، باب الخطبة، كباب: إفَّ مف البياف لسحرنا، حديث رقـ )ُْٔٓث رقـ )صحي  البخارم، حدي (ْ)

، مطبعػة ِٕٕ، ِٕٔ/ٖ(، تحقيػؽ: عبػد البػاقي، كمسػند اإلمػاـ أحمػد: ٕ، رقـ )ٖٔٓ/ِيكره مف الكالـ بغير ذكر ار: 
 الرسالة.
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، (ُ)َّىت نت مت زت رت ُّٱفي كتاب ار كريرنا، مف ذلؾ قكلػو تعػالى: « مبيف»كجاء لفظ 
 .(ِ)مَّةً ات إليو تحتاج ما كؿ كأباف الضاللة، طرؽ مف طرؽى اليدل أباف

َّ مي زي ري ٰى ين ُّٱكقكلو تعالى: 
ٍعنىى(ّ) مى  أىك كبرىكىتػو، خيػرىه ميبػيفه  أىنَّو «:ميبيف» ، كى

، ًمػفى  كالحػالؿى  اٍلبىاًطػؿً  ًمفى  الحؽَّ  ميبيف ػرىاـً مىٍيػوً  المَّػوي  صػمى- النبػي نيبيػكَّةى  أىف كميبػيفه  اٍلحى ـى  عى ػمَّ سى حػؽي   -كى
 .(ْ)اتىنبياء ًقصىصى  كميبيف تنَّو ال يقدر أحد بمرمو،
 في البيت، أم: الكاض  البياف الذم ال شؾَّ فيو، كال مراء.« مبيف»كعمى ىذا فمعنى 

ٍتنىتىػػافً « ـ ت ف»كأمَّػا مػادَّة  «:متػيف» -ْ  فيػػدؿ  معناىػا عمػى الصػالبة كالقػػكَّة، مػف ذلػؾ: كىمػا مى
ٍمبي  بينيما مىعصكبتافً  لىٍحمتافً  تافً  الظٍَّير صي ٍعميكَّ ، مى ػٍتفي . المتػكف.. ميػتكالج بعىقىبو  مػا: اترض فػي كالمى
، ارتىفىتى  ميبى  .(ٔ)، كيقاؿ: لمغمظ مف اترض(ٓ)ًمتاف كجمعو كصى

ػػػٍتفه  رجػػػؿه : كيقػػػاؿ ػػػمبه  أم: الرجػػػاؿ، مػػػف مى ، (ُ)، كمػػػتف الشػػػيء: صػػػمبو، ككػػػؿ صػػػمب متػػػيف(ٕ)صي
تيفى  شيءو، كؿا  مف القكم  : كالمىتيفي  تانةن  كمى مى

(ِ). 
ًتػيفي  (ّ)َّيث   نث مث زث رث يت ىت ُّٱقاؿ تعػالى:  -عزَّ كجؿَّ –كجاءت المفظة في كتاب ار   كالمى

لمقػكَّة،  صػفة المتػيف جعػؿ -بػالخفض- (ْ)«المتػيفً » قػرأ كمػف المَّوي، كىىيكى  ،َّ نث مث ُّٱ ًلقىٍكًلًو: ًصفىةه 
ٍعنىى مى ًتيفي  الشًَّديًد، ااًلٍقًتدىارً  : ذيكَّىث نث مث ُّٱ كى  .(ٓ)القىًكم   المَّوً  ًصفىةً  ًفي كالمى
 كتماتنػا، عارضػو: الشػعر فػي كماتنػو متانػة، رأيػو كفػي. متػيف كشعر متيف، رأمه : المجاز كمف»
 .(ٔ)«شعرنا أمتف أٌينا أماتنؾ كتعاؿ

                                                

 (.ِ، ُسكرة الزخرؼ: يية رقـ ) (ُ)
عرابو ل (ِ) اج: معاني القريف كا   .َْٓ/ْمزجَّ
 (.ِسكرة القصص: يية رقـ ) (ّ)
اج:  (ْ) عرابو لمزجَّ  .ُُّ/ْمعاني القريف كا 
 .ُُّ/ٖالعيف:  (ٓ)
 .ِٗ/ِالجميرة:  (ٔ)
 .ِٗ/ِانظر السابؽ:  (ٕ)
 .َِِ/ٔانظر الصحاح:  (ُ)
 .ُُّ/ٖالعيف:  (ِ)
 (.ٖٓسكرة الذاريات: يية رقـ ) (ّ)
ف كردة، كقتيبة عف طريؽ المطرز. انظر الكامؿ في القػراءات العشػر كاتربعػيف الزا،ػدة ىي قراءة اتعمش كالزعفراني كاب (ْ)

 ، تحقيؽ: جماؿ بف السيد، م سسة سما لمتكزيت كالنشر.َْٔعمييا لميذلي يكسؼ بف حبارة بف محمد: صػ
اج:  (ٓ) عرابو لمزجَّ  .ٗٓ/ٓانظر معاني القريف كا 
 .ُّٗ/ِ «:ـ ت ف»أساس البال ة، لمزمخشرم مادة  (ٔ)
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ًنيَّة ًلكيؿا »كعميو فمعنى قكلو:  ، كيحمػؿ عمػى قكلػؾ: ًشػٍعره متػيف، «مىتيفي  سىبىبه  مى ، أم: سبب قػكمي
.  كرأم متيفه

 )انغًبئى( يقبثم )انؼًبئى(:
ـي  :مف العيف« غ ـ ـ»مادة جاء في   القطامي: قاؿ الفداـ، شبو: كالًغما

ػػػػػػػػػػػػ  اإذا رأس رأيػػػػػػػػػػػتي بػػػػػػػػػػػػو طماحن
 

ػػػدى شىػػػ  ـى كالصا  (ِ()ُ)ااعى قى دتي لػػػو الغىمػػػاً،
 

ػقاع«: ص ؽ ع»كفي المحكـ مػادَّة  . اٍتىٍكبىػر البرقػت دكف اٍلفػرس، رىأس يىًمػي الَّػًذم البرقػت: كالصا
قاع ا: كالصا لىدىىا ترأـ أىف أىرىادكا ًإذا اقة،النَّ  أنؼ ًبوً  يشد مى  اٍلقطىاًمي: قىاؿى .  ىيرىىا كلد أىك كى

 ًإذا رأسه رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًطماحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػقاعا  ـى كالصا شىػػػػػدىدتي لىػػػػػوي العىمػػػػػا،
(ّ) 

 

ـى « »غ ـ ـ»جػاءت الركايػة فػي العػيف فػي مػادة  التكضي : كقػد كضػ  المعنػى كمػا سػبؽ أنَّػو شػبو « الغىمػاً،
كف عمػى كجػو الفػرس، كالغمامػة: شػيء يػدخؿ فػي أنػؼ الناقػة إذا أرادكا أف الفداـ، كىك عبارة عف خيط يكػ

 ًإذىا النَّاقىػةً  أىنػؼ ًبػوً  ييشىػد   تعطؼ عمى  ير كلػدىا، كقيػؿ: ىػك مػا تشػد بػو عينػا الناقػة، أك خطميػا، أك رىػٍكبه 
مىى ظيً،رىتٍ  ٍيرًىىا، حيكار عى ٍمعييىا  ى جى  .(ُ) ىما،ـ كى

ـى »بينما ركيت   «.ص ؽ ع»حكـ مادة في الم« العىما،
ـي، كالجمػػت معركفػػة،: كالًعمامػػةي »كالعمػػا،ـ مفردىػػا العمامػػة، معركفػػة. قػػاؿ الخميػػؿ:  ػػاً، َـّ  العىمى ػػتى ، كاعى ػػؿي  الرَّجي

ـى .كاالٍعًتماـً  الًعمَّةً  حسفي  كىك ؿي  .. كعيما دى، إذا: الرَّجي ،: يقػاؿي  العجػـ كفػي العرب، في ىذا سيكا  تيجػانيـ تفَّ  تيػكاجى
 .(ِ)«العىما،ـ

كالغما،ـ ىي اتنسب لمبيت  حيث ذكر معيا الصػقاع، كىػك: حبػؿ ييشىػد  عمػى ىامتيػا إلػى أسػفؿ لحيييػا 
قاع: حبؿ يعصبكف بو فكؽ عينيا  ل،ال ترل كلدىا. .(ّ)إذا كانت صعبة حتى تذؿَّ   كذكر أبك عمرك أفَّ الصا

قاع: الفزارم قاؿ: كقاؿ  .(ْ)ترأـ حتى تشد رـ ،العيف نقرة عمى فتكضت مركة ت خذ أف: الصا
الػكاردة فػي ركايػة « العمػا،ـ»الػكاردة فػي ركايػة الخميػؿ، ك« الغمػا،ـ»إذنا: يكجد اختالؼه في المعنى بػيف 

 ابف سيده.

                                                

، دراسػة كتحقيػؽ: د/ محمػكد الربيعػي، اليي،ػة المصػرية العامػة ِِٕشييىيـ التغمبي(: صػػ بف مف الكافر، لمقطامي )عيمىير (ُ)
 ، «ص ؽ ع»، كالمسػػػػػػػػػػاف كتػػػػػػػػػػاج العػػػػػػػػػػركس ُُٖ/ُّ، ُٕٗ/ُ، تيػػػػػػػػػػذيب المغػػػػػػػػػػة: ََُِلمكتػػػػػػػػػػاب، سػػػػػػػػػػنة 

 «.الغما،ـ»، كالركاية بالغيف «غ ـ ـ»ك
 .ُّٓ/ْالعيف:  (ِ)
 .ُُٓ/ُلمحكـ: ا (ّ)
 .ِِٕ، كديكاف القطامي: صػ«غ ـ ـ»انظر لساف العرب  (ُ)
 .ْٗ/ُالعيف:  (ِ)
 .ِِٕديكاف القطامي: صػ (ّ)
 .ُٖٕ/ِ، كانظر كذلؾ: ُٖٔ/ِالجيـ، تبي عمرك الشيباني:  (ْ)
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 ادلجحث انثبًَ
ذ ادلؼىن

ّ
 اخحالف انشٔاٌة يغ جٕح

 )انُسش( يقبثم )انُسء( )ٔانهس(:
 ييكلػد الػذم الشَّػعر: كالعقيقػة ًعققنػا، مىػتكتيجٍ  العقيقػة: الًعٌقة :مف العيف« ع ؽ ؽ»جاء في مادة 

 عقيقة، كاستشيد عمى ذلؾ ببيتو لر بة قاؿ فيو: لذلؾ تذب  التي الشاة كتسمى بو، الكلدٍ 
 كػاليركما انجػػاب عػػف لػػكف السَّػػرؽٍ 

 

ٍنيىػػػا طىٌيػػػرى   ػػػكلٌي الًعقىػػػؽٍ عى النٍَّسػػػرى حى
(ُ) 

 

 .(ِ)الًعٌقة جماعة أم
بػػػدالن مػػػف « الػػػنسء»عمػػػى المػػػادَّة نفسػػيا، لكنػػػو ركل كاستشػػيد ابػػػف سػػػيده فػػػي محكمػػو بيػػػذا 

 «:  النسر»
ػػكًلىَّ الًعقىػػؽعنيػػا طىيَّػػرى   (ّ)الػػنٍَّسءي حى

 

باختالؼ عف سابقتييا، كلكٌؿ كممةو معنػى يختمػؼ  (ْ)«المس»كفي مقاييس المغة جاءت الركاية بػ
 عف اتخرل.

ا-معركؼ، كالنَّسر  فالنَّسر: طا،ره  ، لكػف (ٔ)، كيقػاؿ لمسَّػميف: نسػر(ٓ)لًمنقػاربا المٍَّحػـ نىتٍػؼ: -أيضن
 «.طيَّر النسر»بمعنى الطا،ر، حيث قاؿ الشاعر: « النسر»المعنى المناسب لمبيت 

ا  : سىػًمنىٍت،: نىٍسػ،نا تىٍنسىػأي  كالماًشػيةي  الدَّابَّػةي  ، فمعنػاه: الساػمىف، يقػاؿ: نىسىػأىتً «الػنسء»كأمَّ ًقيػؿى  ىيػكى  كى
ًنيا بىٍدءي  بىريىا تي يىٍنبي  ًحيفى  ًسمى رىل: كييقىاؿي  ،(ٕ)تىساقيًطو بىٍعدى  كى السامىفى  يىٍعًني الدَّكابا  ًفي النٍَّسءي  جى

(ٖ). 
 كمعناه: المحس كالنتؼ.« المس»كفي المقاييس جاءت الركاية 

ؿ: المَّس  »قاؿ الخميؿ:  ٍحفىمىًتيا الحشيشى  الٌدابَّةً  تىناكي  .(ٗ)«نىتىفىٍتوي  إذا بجى

                                                

 اف عجػزه: فاٍنمػار، كطيَّػر الػنسء... ىػك صػدر بيػتو فػي الػديك َُٓمف الرمؿ، لر بة في ديكانو ضمف أشعار العرب: صػ (ُ)
 «.النسء»المزؽ. كالركاية فيو  ميكاراتي  عنيفٌ 

 .ّٔ/ُ«: ع ؽ ؽ»العيف مادة  (ِ)
 .ٓٓ/ُالمحكـ، البف سيده:  (ّ)
 .ْ/ْ«: ع ؽ ؽ»مقاييس المغة، البف فارس  (ْ)
 «.ف س ر»، كانظر لساف العرب «ف س ر»العيف  (ٓ)
 «.ع ؽ ؽ»مادة  َُٕ/ِٔتاج العركس لمزبيدم:  (ٔ)
 «.ف س أ»لساف العرب  (ٕ)
 .ٖٓ/ُّ«: ف س أ»تيذيب المغة، لأزىرم مادة  (ٖ)
 .ُٔٗ/ٕ«: ؿ س س»العيف  (ٗ)
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ػػٍيؿه  كىالساػػيفي  ـي الػػالَّ »كقػػاؿ ابػػف فػػارس:  مىػػى يىػػديؿ   أيصى : المَّػػس  : اٍتىٍعرىاًبػػيا  اٍبػػفي  قىػػاؿى . الشَّػػٍيءً  لىٍحػػسً  عى
، ييقىػػاؿي  المٍَّحػػسي ، أىلىسَّػػتً : كى ؿي  طىمىػػتى  ًإذىا اٍتىٍرضي سيػػمايى : قىػػاؿى . نىبىاًتيىػػا أىكَّ ػػاؿى  ًتىفَّ  ًبػػذىًلؾى  كى لىسَّػػتً . يىميس ػػوي  اٍلمى  كى
الى  الدَّابَّةي   .(ُ)«لىس،ا تىميس وي  ًبًمسىاًنيىا اٍلخى

إذنا: فاختالؼ الركاية أدَّل إلى تقاربو بيف معنى الكممات، فمػف معػاني النسػر: السَّػميف، كالساػمىف 
 مكافؽ لمنسء فيك السامىف لمدكاب.

ا: نتؼ المحـ بالمنقار، كالمػٌس: نتػؼ الدابػة الحشػيش بجحفمتيػا، كمعنػى  كمف معاني النسر أيضن
 متساكؽ كمناسبه لمبيت. الكممتيف

فِ احلشٔة(:
ْ
ش
َ
غ احلشٔة( يقبثم )نص

ْ
ق
َ
 )نٕ

: كالػدَّاًقتي . الكىٍسػبً  مىػداؽَّ  يىٍطميػبي  الػذم: كالػٌداًقتي  :مف العػيف جػاء قػكؿ الخميػؿ« د ؽ ع»في مادة 
 الكميت: قاؿ الميٍيتىـ ، الك،يب

ـٍ   كلػػػػػػػـ يػػػػػػػدقعكا عنػػػػػػػد مػػػػػػػا نػػػػػػػابىيي
 

ٍمػػػػػػػكا  كًب كلػػػػػػػـ يىٍخجى ػػػػػػػري ٍقػػػػػػػًت الحي لكى
(ِ) 

 

عيكا لـ أم  .(ّ)لمحرب يىٍخضى
ا، فىييػكى دىقػت: اىػتىَـّ كخضػت. قىػاؿى ا كديقيكعنػكدىقىػتى دىٍقعنػقاؿ ابػف سػيده: « د ؽ ع»كفي المحكـ مادة 

 اٍلكيمىٍيت:
ـي  ػػػػػػػا نػػػػػػػابىيي لػػػػػػػـ يىػػػػػػػٍدقىعيكا عنػػػػػػػدى مى  كى

 

مػػػػػػػكا  لػػػػػػػـ يٍخجى كًب كى ػػػػػػػري ػػػػػػػرًؼ الحي  لصى
 

قىت، شىٍيء أىم ًفي ييبىاًلي الى  الًَّذم: كالًمٍدقىت كالٌداقت،  .(ْ) ىيره أىك شراب، أىك طىعىاـ، ًفي كى
 التفصيؿ:

لصػػرؼ »مقابػػؿ « لكقػػت الحػػركب»اختمفػػت ركايػػة البيػػت فػػي العػػيف عنيػػا فػػي المحكػػـ، فجػػاءت 
ف كانتػا متقػاربتيف فػي مضػمكف « صػرؼ»يختمؼ عف معنى كممة « كقت»، كمعنى كممة «الحركب كا 
 البيت.
 «:كقت» -ُ

 يءو.تدؿ المادَّة عمى سقكط ش

                                                

 .َِٓ/ٓمقاييس المغة، البف فارس، كتاب الالـ، باب الالـ كالسيف:  (ُ)
 لكقػػػت»، لمكميػػػت كفييمػػػا: َِٗ/ِ، كالمقػػػاييس: َُْ/ُ، كفػػػي التيػػػذيب: ٕ/ِمػػػف المتقػػػارب، لمكميػػػت فػػػي ديكانػػػو:  (ِ)

 بركاية فييا تقديـ كتأخير. ِ/ِ، كفي الجميرة: «خ ج ؿ»، ك«د ؽ ع»، كفي المساف كالتاج مادتي «الحركب
 .ُْٓ/ُالعيف:  (ّ)
 .ُٕٔ/ُالمحكـ:  (ْ)
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قىتى »قاؿ ابف دريد:  قكعان  يىقت الشيءي  كى قػت كىاقت، فىييكى  كي كى ػا الطػا،ري  كى قكعن ٍكًقعػو كي  الَّػًذم مىٍكًضػعو: كمى
ف ببنػي فػالفه  .. كأكقػت.اٍتىٍصػمىًعي يىقيكؿ ىىكىذىا يستعيده، قعػة فػالى ػا. مينكىػرة ككقيعػةن  مينكىػرة كى ريبمى  سيػٌمي كى
قيعة: المعركة مىكًضت    .(ُ)«الكى
ٍمؽً  تىقىػتي  ًتىنَّيىػػا اٍلًقيىامىػةي،: كىاًقعىػةي كىالٍ  ٍقعىػةي . فىتىٍغشىػػاىيـٍ  ًبػاٍلخى ػٍدمىةي : كىاٍلكى ػػٍربً  صى قىٍعػتي .اٍلحى كى  فػػي بػالقكـ .. كى
ا ميكاقىعىةن  القتاؿ في بمعننى... كأٍكقىعكىيـٍ  بيـ، كأىٍكقىٍعتي  القتاؿ  .(ِ)كًكقاعن

ًقعةي  كؼ ًمفٍ  ةي الناًزل: كالكاًقعةي . (ّ)الٌداًىيةي : كالكى  الدىًر. صيري
ٍقعةي  ًقيعةي  كالكى ، الٍحربي : كالكى ًقيؿى  كالًقتاؿي ٍعرىكةي،: كى ٍمتي  المى قاً،تي  كىاٍلجى قىدٍ . الكى  ًفػي ًبًيػـٍ  كأىٍكقىػتى  ًبًيـٍ  كقىتى  كى

ٍربً  ٍعنىى اٍلحى قاً،تي  كىاًحده، كىاٍلمى ـي : اٍلعىرىبً  ككى كًبيـ أىٌيا  .(ْ)ٍربً الحى  ًفي الميكاقىعةي : كالًكقاعي . حيري
كالمعنى في البيت: أنَّيـ لـ يخضعكا لكقت الحركب، يعني: حكادريا كصكادميا، كلـ يخجمػكا كلػـ 

 يذلكا أنفسيـ.
 «:صرؼ» -ِ

يػاحً  تدؿ  المػادَّة عمػى رجػكع الشػيء كعكدتػو، كتىقىم ًبػو، مػف ذلػؾ: تصػريؼ ػر فييا: الرا ٍجػوو  مػف تىصى  كى
جػػػوو، إلػػػى ، إلػػػى كحػػػاؿو  كى ييػػػكؿ،ال تصػػػريؼ ككػػػذلؾ حػػػاؿو ػػػرًفٌيات .كاتميػػػكر كالس ػػػييكؿ، خي : اتميػػػكر كصى

: تىتىقىمَّبي  أم: ميتىصرفاتييا، ٍيرىًفي  ر  أحدىىيما (ٓ)لتىصريفوً  بالناًس، كالصَّ ةى  الذَّىىبى  يقصد-باآلخى  .-كالًفضَّ
ػػٍرؼي  فه : ييقىػػاؿي . كالًحيمػػةي  التَّقىم ػػبي : كالصَّ ػػرَّؼي  يىٍصػػًرؼي  فيػػالى ،  يىكتسػػب أىم يىاًلػػوً ًلعً  كيىٍصػػطىًرؼي  كيىتىصى ـٍ لىييػػ

ٍيرىؼي  ٍيرىًفي كالصَّ ٌربي  أيميكره ًفي الميتىقىمابي  المحتاؿي : كالصَّ  .(ٔ)لىيىا الميجى
ٍرؼ دىريو: الٌدٍىرً  كصى ػركؼ كىاٍلجمػت تقم بػو،: الػدٍَّىر ، كصىٍرؼ(ٕ)حى سيػماي(ٖ)صي ػرَّؼي  ًتىنَّػوي  ًبػذىًلؾى    كى  يىتىصى
ـٍ  أىٍم: ًبالنَّاًس، ييرىداديىيـٍ  ييقىمابييي كى

 .(َُ)كجيكىيا عىفٍ  اتىشياء يىٍصًرؼي  ، أك تىنو(ٗ)
. ، كفرٍّ  كالمعنى في البيت: أنَّيـ لـ يخضعكا لحدراف الحركب كنكا،بيا، كما يحدث فييا مف كرٍّ

 «.صرؼ الحركب»، ك«كقت الحركب»إذنا: فالمعنى متقارب بيف 

                                                

 «.ك ؽ ع»، كانظر المساف ُّْ/ّالجميرة:  (ُ)
 ، كانظر المقاييس كتعميؿ تسمية منو.َُِّ/ِالصحاح:  (ِ)
 «.ك ؽ ع»مساف ، كانظر الُّْ/ّالجميرة:  (ّ)
 «.ك ؽ ع»السابؽ مادة  (ْ)
 .َُٗ/ٕالعيف:  (ٓ)
 .ُُْ/ُِالتيذيب:  (ٔ)
 .َُٗ/ٕالعيف:  (ٕ)
 .ّٔٓ/ِالجميرة:  (ٖ)
 .ِّْ/ّالمقاييس:  (ٗ)
 «.ص ر ؼ»لساف العرب مادة  (َُ)
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:)
ُّ
ًِش

ُ
 ( يقبثم )َ

ُّ
قِش

ُ
َ( 

ؽ»مف كتاب العيف: « ع ر ؽ»جاء في مادَّة  ، شىػٍيءو  كػؿ  : كالعىرىقات كالعىرى . مىٍضػفيكر أك ميٍصػطىؼٍّ
ؽي   :كبير أبك قاؿ .عىرىقة.. الكاحدة السماء، في الميٍصطىفَّةي  الطَّيري : كالعىرى

 نىٍغدك فىٍنتيرؾي فػي المزاًحػًؼ مػف رىػكل
 

كنيًقػػػر  فػػػي العىرىقػػػاًت مػػػف لػػػـ ييٍقتىػػػؿً  
(ُ) 

 

 .(ِ)«الن سيكع كىي: العىرىقات، في ىـفنشد   نأًسريىـ يعني:
ؽ«: »ع ر ؽ»كفي المحكـ  ، مضفكرو  كؿ  : كالعىرى  :كىًبير أىبيك قىاؿى . عىرىقة: كاحدتو ميٍصطىؼٍّ

 نىٍغدك فىٍنتيرؾي فػي المزاًحػًؼ مػف رىػكل
 

ـٍ ييٍقتىػػؿً   ػػٍف لىػػ  (ّ)«كنيًمػػر  ًفػػي العىرىقػػات مى
 

 التكضي :
، كلكػػؿا كممػػة منيمػػا داللتيػػا «نيًمػػر  »ا جػػاءت ركايػػة المحكػػـ ، بينمػػ«ننًقػػر  »جػػاءت ركايػػة العػػيف 

. ف عمى معنى متقاربو ة التي ت دم إلى تغيير المعنى، إال أنيما في البيت يديالَّ  الخاصَّ
 «:نيًقر  » -ُ

رتيػو»تفيد معنى الػتمكف، كاالسػتقرار، كالربػات، قػاؿ الخميػؿ:  قىػراه فػي كأقرى ، مى  أم قىػاري  كفػالف ليىقىػرَّ
يىق ر مكانو في يىتىقار   كما ساكف،  .(ْ)«يىٍستىًقرٌ  ما أم كى

فً  كىالرَّاءي  اٍلقىاؼي »كقاؿ ابف فارس:  اًف، أىٍصالى ًحيحى ا يىديؿ   صى دىىيمى مىى أىحى ، عى ري  بىٍردو مىػى كىاآٍلخى ...  عى تىمىك ػفو
ري  كىاٍتىٍصؿي  ، اآٍلخى  .(ٓ)«كىاٍستىقىرَّ  قىرَّ  ييقىاؿي  التَّمىك في

ـا ًبا– كالقيرٌ  ٍرتي  قىػرارنا أىًقػر   ًباٍلكىٍسػرً  ًباٍلمىكىػاًف، قىػًرٍرتي  ًمٍنػوي  تىقيػكؿي  اٍلمىكىػاًف، ًفػي القىػرار: -لضَّ ػا كقىػرى  أىيضن
، يىًقر   ًباٍلمىكىافً  كقىرَّ  كقيركرنا، قىرىارنا أىًقر   ًباٍلفىٍتً ،  .(ٔ)أىعمى كاتيكلى كيىقىر 

َّ هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱكمف ذلؾ قكلو تعالى: 
 .(ٖ)ما يستقر فييا فال يككف سقطناأم:  (ٕ)

 كالمعنى في البيت: أفَّ اتسير يربت، أك يشد عمى العرقات، كيمكف عمييا مستقر،ا.

                                                

دار الكتػب المصػريَّة، ، القسـ الرػاني، طبعػة مصػكرة مػف طبعػة َٗمف الكامؿ تبي كبير اليذلي في ديكاف اليذلٌييف: صػ (ُ)
، «نيًمػػر  »، كفييمػا ِٖٖ/ْ، كالمقػاييس البػػف فػارس: َُٓ/ُ، كالتيػذيب: َُٕٔ، كشػرح أشػعار اليػذليايف: صػػػُٓٔٗ

 .َّٖ/ّٕ«: ث ك ل»، ك«ع ر ؽ»، كالتاج «ث ك ا»، ك«ع ر ؽ»كالمساف: مادَّة 
 .ِِ/ٓالعيف:  (ِ)
 .ُِٗ/ُالمحكـ:  (ّ)
 .ِِ/ٓالعيف:  (ْ)
 .ٕ/ٓمغة: مقاييس ال (ٓ)
 «.ؽ ر ر»لساف العرب:  (ٔ)
 (.ٓسكرة الحق: مف اآلية ) (ٕ)
 .ِّّ/ّانظر: زاد المسير، البف الجكزم:  (ٖ)
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 :«نيًمر  » -ِ
 مف المرارة ضد الحالكة كالطيب.

، : تقػكؿ كالمػٌرةي، كبالرجكع إلى المعاجـ يتبيَّف أفَّ المادَّة تدؿ  عمى المعنى السابؽ، مف ذلؾ: المىر 
ؿ كالمرٌ  اتكلى، المٌرة في  .(ُ)اتىكَّ

ٍمػػك، نىقػػيضي : ، فػػالمير  «نيًمػػر  »كمػػا تػػدؿ  عمػػى خػػالؼ الحػػالكة، مػػف ذلػػؾ الكممػػة التػػي معنػػا  ػػرَّ  الحي  مى
ٍيشيوي، ، كيقاؿ: مػا عى : لمىرارتػو... كالًمػرَّةي  ذىٍكقيػو ييسػتطاعي  ال نبػته : كالميػراري ... أحمػى كمػا فػالفه  أمػرٌ  كأىمىرَّ
ٍفتكؿ... كالًمرَّة الحبؿي : كالمرير ...ؿالفىتٍ  ًشدَّةي  ٍمؽ أىٍسرً  ًشٌدةي : المى  .(ِ)الخى

، «نيًقػػر  »نكرػػؽ اتسػػير كراقنػػا شػػديدنا فػػي العرقػػات، فالكممتػػاف: « نيًمػػر  »كعمػػى ىػػذا تكػػكف كممػػة 
ف كػاف بينيمػا اخػتالؼ فػي الداللػة، إال أفَّ معنػى الكممتػيف « نيًمر  »ك متناسػبتاف مػت سػياؽ البيػت، كا 
، كيفيـ ذلؾ مف الًمرَّة: ًشٌدةي أىٍسرً  في ٍمؽ. البيت متقاربه  الخى

ث(:
ْ
ً

ُ
ت( يقبثم )ق

ْ
س
ُ
 )أيشْب( يقبثم )شأَٓب(، )د

 :(ّ)اإلصبت ذك قاؿ بو، يقكمكا أف الناسى  يغمب ميٍعًضؿه  مف العيف: كأمر« ع ض ؿ»في مادة 
 كاحػػػػػػػػػػػػػػدةه أعضػػػػػػػػػػػػػػػمكـ أمريىػػػػػػػػػػػػػػػا

 

  فكيػػػػػػػػؼ لػػػػػػػػػك ديٍرتي عمػػػػػػػػػى أربػػػػػػػػػت 
 

 .(ْ)فيجاىـ يعطكه، فمـ ميرىا يسأليـ حٌيو فأتى تزكج إلصبتا ذا أفٌ  بمغنا
ؿى «: ع ض ؿ»كفي المحكـ مادة  ؿى  اتىمري  ًبي كعىضى ميظى... قىاؿى  اٍشتىدَّ : كأىٍعضى  :الشَّاًعري  ك ى

ـٍ شػػػػػػػػػػػػػػٍأنييا ػػػػػػػػػػػػػػمىك  كىاًحػػػػػػػػػػػػػػدىةه أٍعضى
 

 (ٓ) فكيػػػػػؼى لىػػػػػك قيٍمػػػػػتي عمػػػػػى أٍربىػػػػػتً  
 

 «.قيٍمتي »يقابميا « ديٍرتي »، ك«شأف»في المحكـ: يقابميا « أمر»ىناؾ كقت ترادؼ، ففي العيف 
  :  «:شأف»، «أمر»أكالن

: نقيض النيي، كاتىٍمري  ، يعنػي: (ٔ)مسػتقيمةه  كأيميػكريهي  مستقيـه  فالفو  أىٍمري : ييقىاؿي  اتيميكر  كاحدي : اتمري
 ش،كنو.

                                                

 «.ـ ر ر»، كالمساف ُّْ/ُٓ، كالتيذيب: َِٕ/ٓ، كانظر: المقاييس البف فارس: ِِٔ، ُِٔ/ٖالعيف:  (ُ)
 انظر: المراجت السابقة. (ِ)
د ك »، كأسػاس البال ػة «ع ض ؿ»، كلساف العرب، كالتػاج: ٓٔلعدكاني في ديكانو: صػمف بحر البسيط، لذم اإلصبت ا (ّ)

 .ِٕٖ/ُ«: ر
 .ِٖٕ/ُالعيف:  (ْ)
 .َْٖ/ُالمحكـ:  (ٓ)
 «.أ ـ ر»، كالمساف: ُِِْ/ٓالصحاح، لمجكىرم:  (ٔ)
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، اتىٍمػػري : كالشَّػػٍأفي  ٍطػػبي ، شيػػ كفه  كجمعػػو: كالحػػاؿ كالخى ًفػػي كًشػػ،افه  يق ىق يف ىف ُّٱ: اٍلعىًزيػػزً  ًزيػػؿً التَّنٍ  كى
 َّ لك اك

كفى  قىاؿى  ،(ُ) ، ييًعػزَّ  أىف شػٍأنو ًمػفٍ : اٍلميفىساػري ًلػيالن ًزيػزنا، كييػًذؿَّ  ذى ًني،ػا، كييٍفقػر فىًقيػرنا، كييٍغنػيى  عى  كىالى   ى
 .(ِ)شٍأفو  عىفٍ  شىٍأفه  يىٍشغىميو

ييقىاؿي   .(ّ)«أىمرىىـ تيٍفًسدىفَّ  أىم: شىٍأنىيـ تىٍشأىنىفَّ »: كى
 قيٍمت»مقابؿ « ديٍرت»انينا: ر:» 

 يسكسػػيفَّ  أم: عمػػييفَّ  كيطػػكؼ نسػػكة، أربػػت عمػػى يػػدكر يػػدكر بمعنػػى: يرعػػى كيسػػكس، فػػالفه 
 :قاؿ كيرعاىف،

ـٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػمىك  أمريىػػػػػػػػػػػػػػػاكىاًحػػػػػػػػػػػػػػدىةه أٍعضى
 

 (ْ) تي عمػػػػػػػى أٍربىػػػػػػػتً رٍ دي فكيػػػػػػػؼى لىػػػػػػػك  
 

رىةي  ةي : كالميدىاكى اٍلميعىالىجى
(ٓ). 

ػػا  ـي «قيٍمػػت»كأمَّ ـي . اتىمػػر كسػػا،سي  دي،السَّػػيا : ، فػػالقىيا ـي  الَّػػًذم: القىػػٍكـ كقىػػيا ـي  كيىسيػػكس ييقىػػكا  أىمػػرىـ، كقىػػيا
ٍكجييىا في بعض المغات...  تىنو يىقيكـ: المرأىةً  ػا بأىمرىػا زى مى ـى . ًإلىٍيػوً  تىٍحتىػاجي  كى قىػا ـى . كىػذىا بػأىمر كى قىػا  الرجػؿي  كى
مىػػػى نَّػػػوي . مانىيػػػا: المػػػرأىة عى اً  مىٍييىػػػا لىقىػػػٌكاـ كى ًفػػػي. لىيىػػػا ا،فه مػػػ: عى  ىل مل خل ُّٱ: اٍلعىًزيػػػزً  التٍَّنًزيػػػؿً  كى

لىػٍيسى    (ٔ)َّيل ػػب، الميريػكؿي، ىيػػكى  الَّػًذم الًقيػػاـ -أىعمػـ كىالمَّػػوي - ىىاىينىػا المػػرىادي  كى ًضػد   كالتَّنىص   القيعػػكد، كى
ا ػا :-أىعمـ كىالمَّوي - فىكىأىنَّوي قاؿ بأىمرؾ، قيٍمتي  قىٍكًلًيـٍ  ًمفٍ  ىيكى  ًإنَّمى ٍعًني ػكف النسػاء، بػأيمكر ميتكفامػكف ؿي الراجى  مى

 .(ٕ)بش كنيفَّ 
مترادفتػػػاف تػػدالف عمػػى معننػػى كاحػػػدو فػػي البيػػت المػػذككر، ككػػػذا « أمػػر، كشػػأف»إذنا: فالكممتػػاف 

 «.ديٍرت، كقيٍمت»
: يقػػكؿ فيجػػاىـ، يعطػػكه، فمػػـ ميرىػػا، يسػػأليـ حيَّػػو فػػأتى تػػزكَّج اإلصػػبت ذا كمعنػػى البيػػت: أفَّ 

 نسكة. بأربت تزكَّجتي  لك فكيؼ دةو،كاح مير عف عجزتـ
 
 

                                                

 (.ِٗسكرة الرحمف: مف اآلية رقـ ) (ُ)
، المجمػػد الخػػامس عشػػر، طبعػػة دار الغػػد العربػػي، ط. أكلػػى ُِٗ/ِٗمفػػاتي  الغيػػب )التفسػػير الكبيػػر(، لمفخػػر الػػرازم:  (ِ)

 «.ش أ ف»، كالمساف ِٖٓ/ُُـ، كتيذيب المغة، لأزىرم: ُّٗٗق= ُُْْ
 .َٖٓ/ِالصحاح:  (ّ)
 .ِٕٖ/ُ«: د ك ر»أساس البال ة، لمزمخشرم  (ْ)
 .ُِِْ/ٓالصحاح:  (ٓ)
 (.ّْسكرة النساء: مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 «.ـؽ ك »لساف العرب:  (ٕ)
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َ
صش( يقبثم )ق

َ
 )ػ

 :قاؿ الشاعر. العشيٌ : مف العيف: العىصر« ع ص ر»جاء في مادة 
ػرى العىٍصػري   يركحي بنا عٍمركه كقػد عىصى

 

ًة اتكلىى الغنيمػةي كاتجػري   ٍكحى كفي الرَّ
(ُ) 

 

 .(ِ)كالعشيٌ  الغداة: كالعصراف
 احمػػػرار ًإلىػػػى اٍلعشػػػي: كالعىٍصػػػر ...كالعشػػػي اٍلغىػػػدىاة: عىٍصػػػرافال«: ع ص ر»كفػػػي المحكػػػـ مػػػادة 

ة الشٍَّمس، الى صى افىة: العىٍصر كى ٍقت ذىًلؾ ًإلىى ميضى  :قىاؿى . اٍلكى
كَّحٍ  ك يىػػا ًبنىػػا تىػػرى ٍمػػري ػػرى َى  قىػػدٍ  عى  العىٍصػػري  قصي

 

ػة كًفػي  ٍكحى  كاتجػػري  الغىنيمىػة اتيكلػػى الرَّ
 

قىػاليكا ـ، سىػػعىة عمػى العىٍصػر، ىىػًذه: كى ػالة: ييًريػديكفى  اٍلكىػالى ػٍرنا صى منىػا: العىٍصػػر، كأٍعصى  العىٍصػػر، ًفػي دىخى
ٍرنا ا كأٍعصى ٍرنا: أىٍيضن  .(ّ)كأىٍقصى

 التفصيؿ:
ػحا معناىػا، كأنَّيػا تعنػي: « العصػر»تعرَّض كؿي مف الخميػؿ، كابػف سػيده لبيػاف معنػى كممػة  ككضَّ

 قػػد»فػت ركايتيمػػا لػو، فػذكر الخميػؿ: العشػي، أك العشػي إلػى احمػرار الشػػمس، كاستشػيد ببيػتو اختم
رى  ػرى َى  قىػدٍ »، بينمػا ذكػر ابػف سػيده الركايػة «العىٍصػري  عىصى منىػا«العىٍصػري  قصي  العىٍصػر، ًفػي ، كأعصػرنا: دىخى

ٍرنا ا كأٍعصى ٍرنا.: أىٍيضن  كأىٍقصى
ة مػا ذىبػػا إليػػو فػػي معنػػى  ، كأنَّيػػا «العصػػر»كبػالرجكع إلػػى المعػػاجـ المغكيَّػػة اتخػػرل يتبػػيَّف صػػحَّ

، كسػػميت صػػالة العصػػر  تنَّيػػا تعصػػر أم (ٓ)، كالغػػداة كالعشػػٌي يسػػمياف العصػػريف(ْ)تعنػػي: العشػػيٌ 
 .(ٔ)تحبس عف اتكلى، أم: ت خر عف الظير

ػػا  فتفيػػد نفػػس المعنػػى فػػي ىػػذا المػػكطف مػػف بيػػت الشػػعر المػػذككر  إذ تفيػػد معنػػى « قىصػػر»كأمَّ
 ، فيما مترادفتاف.«عصر»

 سػميت الشػمس  ركب قبؿ أمرو  عمى تقتًصري  تنَّؾ الشمس  صفرارا قبؿ: كالقىٍصري »قاؿ الخميؿ: 
 .(ٕ)«الكقت ذلؾ إلى صرنا: كقد أقصرىٍنا. بيذا..

                                                

 «.ع ص ر»، كالمساف، كالتاج مادة ُُ/ِمف الطكيؿ، بال نسبة في التيذيب:  (ُ)
 .ُّٗ/ُالعيف:  (ِ)
 .ِْٖ/ُالمحكـ:  (ّ)
 «.ع ص ر»، كالمساف ْٕٗ/ِ، كالصحاح: ُُ/ِانظر: تيذيب المغة:  (ْ)
 .ُّْ/ْانظر: السابؽ نفس الصفحات، ككذا مقاييس المغة:  (ٓ)
 «.ع ص ر»، كالمساف، كالتاج ُّْ/ْكالمقاييس: ، ُُ/ِانظر: التيذيب:  (ٔ)
 .َُٔ/ٓالعيف:  (ٕ)



 كالمحكـ مف أكلييما إلى نياية حرؼ الياء اختالؼ الجذر في الشاىد الشعرم بيف اختالؼ المعنى كتكٌحده في ضكء العيف  
 
 

2229 
 

 أم: قصػػػػرنا، أتيتػػػػو: .. كيقػػػػاؿ.أمسػػػػيت إذا قصػػػػكرنا، يقصػػػػر العشػػػػى قصػػػػر»كقػػػػاؿ الجػػػػكىرم: 
 .(ُ)«عشي،ا

،: كقيػػؿ: القصػػري  قػػد العىًشػػي  ٍمنػػا: أىم أقصػػٍرنا، كى  قصػػرً  حػػيفى : أىم ميٍقصػػرنا، اءى كجػػ العىشػػي، ًفػػي دخى
قىػػػاؿى .المٍَّيػػػؿً  مػػػف يىػػػٍدنك كىػػػاد: أىم: العشػػػيا   خن حن جن  يم ىم مم ُّٱ: تىعىػػػالىى ار .. كى
دَّراته  الد را  خياـ ًفي محبكساته : أىم ، (ِ)َّمن  .(ّ)أزكاجيفٌ  عمى مخى

،: كاٍلقىٍصري  ٍبسي ػٍرتيوي ًإذىا: ييقىاؿي  اٍلحى بىٍسػتيوي، قىصى ، كىىيػكى  حى ػكره قىػدٍ  أىمٍ  مىٍقصي ... كى قىاًصػري  أىٍقبىمىػتٍ  مىٍحبيػكسه  مى
، ـً ًلػػؾى  الظَّػػالى ذى ، ًعٍنػػدى  كى قىػػدٍ  اٍلعىًشػػيا ػػؿى  أىفٍ  ييٍمًكػػفي  كى مىػػى ىىػػذىا ييٍحمى ـى  ًإفَّ : فىييقىػػاؿي  اٍلًقيىػػاًس، عى ػػفً  يىٍحػػًبسي  الظَّػػالى  عى

ر ًؼ، ييقىاؿي  التَّصى ٍرنىا،: كى ٍمنىا ًإذىا أىقىصى ٍقتً  ذىًلؾى  ًفي دىخى  .(ْ)اٍلكى
معنػى العشػي، كمػا أفادتػا معنػى الحػبس، ككجػكد أمٍّ « قصػر»ككممة « عصر»إذنا: أفادت كممة 

 منيما في البيت اتخير ال يغيار المعنى، فيما مف قبيؿ الترادؼ.
 )ٌؼحصت( يقبثم )ٌؼحقذ(:

ػداع مػف الػرَّأس بػو ييشىد   ما: كالًعصابة»مف العيف: « ع ص ب»جاء في مادَّة   ددتشػ كمػا. الص 
 شػػدَّ،: أم بالتٌػػاج، فػػالف كاعتصػػب .لييٍعرفػػا.. بينيمػػا فرقنػػا اليػػاء ًعصػػاب، بغيػػر فيػػك الػػرأس  يػػر بػػو

بى : كيقاؿ ، عىصى بى ٌفؼ كعىصَّ  :قاؿ كييشىٌدد، ييخى
ٍفًرًقػػػػػػػو ؽى كٍ اج فىػػػػػػػبي التَّػػػػػػػًصػػػػػػػتى عٍ يى   مى

 

 (ٓ)بي ىى الػػػػػػػػػذَّ  وي كأنَّػػػػػػػػػ يفو ًبػػػػػػػػػى جى مىػػػػػػػػػعى  
 

 .(ٔ)«الرقيات بف لقيس كالبيت
قىػػد»جػػاء قػػكؿ ابػػف سػػيده:  المحكػػـمػػف « ع ؽ د»كفػػي مػػادَّة  : كاعتقػػده رىأسػػو، فىػػكؽ التَّػػاج كعى

بو  :الرقيات قيس اًلٍبفً  رىٍعمىب أٍنشد. عصَّ
فًرًقػػػػػػػػػوً   يىٍعتىًقػػػػػػػػػدي التَّػػػػػػػػػاجى فىػػػػػػػػػٍكؽ مى

 

بػػػػػػػػيف كىأىنَّػػػػػػػوي الػػػػػػػػذَّىىبي    (ٕ)«عمػػػػػػػى جى
 

 التكضي :
 .مترادؼ في المعنى، ككالىما «يعتقد»مقابؿ « يعتصب»جاءت ركاية البيت في العيف 
                                                

 .ّٕٗ/ِالصحاح:  (ُ)
 (.ِٕ، ُٕسكرة الرحمف: مف اآليتاف ) (ِ)
اج: َُِ/ّانظر معاني القريف لمفرَّاء:  (ّ) عرابو لمزجَّ  .ِٕٗ/ٖ، كتيذيب المغة، لأزىرم: َُْ/ٓ، كمعاني القريف كا 
 .ٕٗ/ٓمقاييس المغة، البف فارس:  (ْ)
ع ص »، كالمسػاف كالتػاج مػادتي: ِّ/ِ، منسكب لو في التيذيب: ٓمف بحر الرمؿ، البف قيس الرقيات في ديكانو: صػ (ٓ)

 .ّّٕ/ْ، ك ير منسكب في مقاييس المغة: «ع ؽ د»، «ب
 .ُُّ/ُالعيف:  (ٔ)
 .ُٔٔ/ُالمحكـ:  (ٕ)
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 «:يعتصب» -ُ
ادي  اٍلعىٍيفي  ًحي ه  أىٍصؿه  كىاٍلبىاءي  كىالصَّ مىى يىديؿ   صى ٍبطً  عى ، ًبشىػٍيءو، شىػٍيءو  رى َـّ . ميٍسػتىًديرنا أىكٍ  ميٍسػتىًطيالن  ييفىػراعي  ريػ

ا، ذىًلؾى  كعن كيم وي  فيري  .(ُ)كىاًحدو  ًقيىاسو  ًإلىى رىاًجته  كى
ًمػفى  ػابىةي : اٍلبىػػابً  كى ػػبي  ٍيءي الشَّػػ: اٍلًعصى ػػدىاعو  ًمػفٍ  الػػرٍَّأسي  ًبػوً  ييٍعصى ػابىةه  ًإالَّ  ييقىػػاؿي  الى . صي ػػا ًباٍليىػػاًء، ًعصى مى  كى
ٍيرى  ًبوً  شىدىٍدتى  ابه  فىييكى  الرٍَّأسً   ى ، ًبغىٍيرً  ًعصى ا فىرَّقيكا ىىاءو ًلييٍعرىفىا بىٍينىييمى

(ِ). 
ييقىاؿ  .(ّ)ًبوً  استكىؼَّ  ًإذا رىأسو عمى التاجي  اعتصب: كى

ػػب كممػػة معنػػى الطىػػيٌ كتفيػػد ال . اشػػتدٌ : الشػػديد، كالمػػٌي مرػػؿ شػػد العمامػػة، كالعصػػابة، ككػػذا انعصى
بى  اكتناز الشديد: كالمعصكب ٍكصى  .(ْ)اٍشتىدَّ : اٍليىٍكـي  المحـ، كىاٍعصى

 «:يعتقد» -ِ
مىى يىديؿ   أىٍصؿه  كىالدَّاؿي  كىاٍلقىاؼي  اٍلعىٍيفي  ًشدَّةً  شىدٍّ  عى ريكؽو، كى لىٍيوً  كي اً  ٍكعي فى  تىٍرًجتي  كى  .(ٓ)كيم يىا اٍلبىابً  رى

 لعصابة الرأس بيذا المعنى.« اعتقد»، ك«عقد»كقد فسرت 
بو: كاعتقده رىأسو، فىكؽ التَّاج كعىقىد»قاؿ ابف سيده:   ، ككذا ذكر  يره.(ٔ)«عصَّ

 ، كفسارت بو.«يىٍعتىًصبي »معنى « يىٍعتىًقدي »إذنا: فالمعنى مترادؼه  حيث أفادت 
 ؼحفني(:)اجملحذٌٍ( يقبثم )ادل

 :قاؿ. الٌسيؿ طىٍحمىةي : مف العيف: كالد ٌفاعي « د ؼ ع»جاء في مادة 
 جػػػػػػكاده يىفػػػػػػيضي عمػػػػػػى المجتػػػػػػديف

 

ـي بديٌفاًعػػػػػػػػػ   (ٖ()ٕ)وً كمػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػاض يػػػػػػػػػ
 

 :قىاؿى  كالىمٍكج السَّيؿي  طىٍحمىةي : كالد فَّاع«: د ؼ ع»كفي المحكـ مادة 
ػػػػػػكىاده يىفػػػػػػػيضي   ٍعتىفػػػػػػػيفى عمىػػػػػػػى المي  جى

 

ـي   ػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػاضى يىػػػػػػػػػػ  (ٗ)بديفَّاًعػػػػػػػػػػػوكمى
 

 
 

                                                

 .ّّٕ/ْمقاييس المغة:  (ُ)
 .ّّٕ/ْ، كالمقاييس: ُُّ/ُانظر العيف:  (ِ)
 .ِّ/ِتيذيب المغة:  (ّ)
 «.ع ص ب»، كالمساف: ُّٖ/ِانظر المعاني في الصحاح:  (ْ)
 .ٖٔ/ْمقاييس المغة:  (ٓ)
 «.ع ؽ د»، كانظر: المساف كالتاج ُٔٔ/ُالمحكـ:  (ٔ)
 «.د ؼ ع»، كالمساف كالتاج مادَّة «المجتديف»مكاف « المعتفيف»، كفيو: ُّْ/ِمف المتقارب، بال نسبة في التيذيب:  (ٕ)
 .ْٓ/ِالعيف:  (ٖ)
 .ِّ/ِالمحكـ:  (ٗ)
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 التكضي :
فػػي العػػيف قابميػػا « المجتػػديف»اختمفػػت ركايػػة البيػػت بػػيف العػػيف كالمحكػػـ، حيػػث جػػاءت كممػػة 

فػػي المحكػػـ، كلػػـ يػػ دا اخػػتالؼ الركايػػة إلػػى اخػػتالؼ فػػي المعنػػى، فبػػالرجكع إلػػى كتػػب « المعتفػػيف»
 المعاجـ يتبيَّف كقكع الترادؼ بيف الكممتيف، فمـ يتغيَّر المعنى.

 جتديف:الم -ُ
ػػػدكل. أعطػػػى: أم يىجػػػدك، فػػػالفه  عمينػػػا عمػػػى العطػػػاء، يقػػػاؿ: جػػػدا« جػػػدا»تػػػدؿ  مػػػادَّة   ىػػػي كالجى

 .(ِ)، ككذا الجدا بالقصر: العطيَّة، كالمطر الحاـ(ُ)العطية
ٍدكاهي  طمبتى  إذا بمعننى، كاٍستىٍجدىٍيتيوي  كاٍجتىدىٍيتيوي  كجديتو  أم: كأىٍجػداهي، العػافي، السػا،ؿي : .. كالجادم.جى

ٍدكل عطاهأ  .(ّ)الجى
مىةه : كالميجادىاةي  دىا ًمفٍ  ميفىاعى  .(ْ)سأىؿ ًإذىا كاٍستىٍجدىل كاٍجتىدىل جى
 .(ٓ)«جدكاىا نرل ال رٌيا باؿي  ما» :قاؿ جدكل، طالبه : كالمجتدم

داةه  كقكـ كميجتدكف جي
(ٔ). 

 كالس  َّاؿ: الطالبكف، يقاؿ ليـ: المجتدكف.
عطاء، كما تفيد اشػتقاقاتيا سػ اؿ ذلػؾ العطػاء، فالمجتػدكف ىػـ إذنا: فالمادة تدؿ  عمى العطيَّة كال
 الطالبكف لمعطاء، كالسا،مكف إيَّاه.

 المعتفيف: -ِ
عمػػى طمػػب المعػػركؼ، كالفضػػؿ، كمػػا تػػدؿ عمػػى العطػػاء مػػف  يػػر مسػػألةو، « ع ؼ ا»تػػدؿ  مػػادَّة 

 كالفضؿ الذم يأتي مف  ير كمفةو، كما تدؿ عمى طمب الرزؽ.
بي : كالعيفػػاةي  المعػػركؼ،: كالعىٍفػػكي »قػػاؿ الخميػػؿ:  ، كىػػـ المعػػركؼ، طيػػالَّ : فالننػػا كاٍعتىفىيػػتي  الميٍعتىفيػػكفى

 .(ٕ)«مىعركفىو طىمىبتي 

                                                

 .ُٗٔ/ٔالعيف:  (ُ)
 .ّْٓ/ُمقاييس المغة:  (ِ)
 .ِِٗٗ/ٔالصحاح:  (ّ)
 «.ج د ا»لساف العرب مادَّة  (ْ)
 .ُٗٔ/ٔلـ أقؼ عمى قا،مو، كىك في العيف:  (ٓ)
 السابؽ. (ٔ)
 .ِٖٓ/ِالعيف:  (ٕ)
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ٍفػػكي  ػػا: المػػاؿً  كعى ػػؿي  مى ػػفً  ييٍفضي  أطمػػب النَّفىقػػة، كعفػػك الطَّعػػاـ كالشَّػػراب، أم خيػػاره، كعفكتػػو: أتيتيػػو عى
فه  فيػػالى ، اتى  كيىٍعتىًفيػػو اتىٍضػػياؼي  يىٍعفيػػك معركفيػػو، كى  العيفىػػاًة، كىًريػػري  كىىيػػكى  -أم: يسػػألكه كيعطػػييـ-ٍضػػياؼي

 .(ُ)العيفَّى ككريري  العىاًفيىة، ككريري 
ػػاؿ أحػػؿٌ  كاٍلعىفػػك: ٍفػػكي  كأطيبػػو، المى ػػا كأجػػكده، ًخيػػاره، شىػػٍيء: كػػؿ كعى مى ًفيػػًو، كفػػي قكلػػو:  تىعػػب الى  كى

َّ ىئ نئ مئ زئُّٱ
ٍير يىًجيء الًَّذم اٍلفضؿ: ، اٍلعىفك(ُ)  الميسػكر اقبىػؿ: اٍلمٍعنىػىكى . كيٍمفة ًمف  ى

ؽ مف مىٍيًيـ، تستقصً  كىالى  النَّاس، أىٍخالى مىٍيؾ ار فيستقًصي عى  .(ِ)عى
مىٍسأىلىة  ير ما أكتي مف َّ مئ زئُّٱكقيؿ: 

 .(ْ)رزؽ طالب ، كالعافية: كؿ(ّ)
، كال يػػ رر «المجتػػديف»تعنػػي الطػػالبيف لممعػػركؼ، كتفيػػد مػػا تفيػػد كممػػة « المعتفػػيف»إذنا: فكممػػة 

 عمى معنى البيت، فالكممتاف مترادفتاف، اختمفتا لفظنا، كاتَّحدتا معننى.ذلؾ 
ٓب(:

َّ
ٓب( يقبثم )حش

َّ
 )ضً

 :قاؿ القٌكة، الباقي الشديد: العىٍصمىبي  «: ع ص ؿ ب»جاء في العيف مادة 
ػػػػػػػمَّيا المَّيػػػػػػػؿي بعىٍصػػػػػػػمىبيا   (ٓ)قػػػػػػػد ضى

 

 ................................ (ٔ) 
 

ش،ا يحش يا الدابَّةى  كحىشَّ «: ف ع ك»كفي المحكـ مادة  مميا: حى  :قىاؿى  السٍَّيًر، ًفي حى
شَّػػػػػػػػػيا المٍَّيػػػػػػػػػؿي بعي   ًبيا ٍصػػػػػػػػػمي قىػػػػػػػػػٍد حى

 

 ................................ (ٕ) 
 

بػأف حمميػا « حشَّػيا»فػي العػيف، ككضػ  معنػى « ضػمَّيا»كالتي تقابػؿ « حشَّيا»ذكر ابف سيده 
جمعيػا الميػؿ بسػا،ؽو شػديد، «: ضمَّيا»في المعنى  إذ إفَّ معنى « ياضمَّ »عمى السير، كىي تخالؼ 

ػػاج ذلػػؾ، فقػػد كرد فػػي خطبتػػو:  ػػًميري «بعيٍصػػميبيً  الميػػؿي  لىفَّيػػا قىػػدٍ »بػػدليؿ اقتبػػاس الحجَّ  ذلػػؾ ًفػػي ، كىالضَّ
مىعيا أىم: لإًلبؿ، بىوي  شديدو  بساً،ؽو  الميؿي  جى رى رىالن  فىضى رىًعيًَّتوً  ًلنىٍفًسوً  مى كى

(ٖ). 

                                                

 «.ع ؼ ا»، كانظر: لساف العرب ِّّْ/ٔالصحاح:  (ُ)
 (.ُٗٗسكرة اتعراؼ: مف اآلية رقـ ) (ُ)
 .ُُْ/ّتيذيب المغة، لأزىرم:  (ِ)
 «.ع ؼ ا»، كالمساف: ّّٕ/ِالمحكـ:  (ّ)
 «.ع ؼ ا»، كالمساف: ّّْ/ٔالصحاح:  (ْ)
، كفيو: َّٕ/ْ، كالمقاييس: ِّٓ، ُِٓ/ّ، كالتيذيب: «قد لفَّيا»، كفيو: ُّٕ/ُمف الرجز، بال نسبة في الصحاح:  (ٓ)

 ، كبعده: مياجرو ليس بأعرابٌي.«ح ش ش»، ك«ع ص ؿ ب»، كفي المساف كالتاج مادتي: «ضمَّياقد »
 .ّّٖ/ِالعيف:  (ٔ)
 «.ح ش ش»، كانظر لساف العرب َّٕ/ِالمحكـ:  (ٕ)
 «.ع ص ؿ ب»لساف العرب  (ٖ)
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ـٌ المفيػكـ مػف « حشَّػيا» شؾَّ أفَّ الحمؿ عمى السير المفيػكـ مػف كممػة فال يخػالؼ الجمػت كالضػ
 «.ضمَّيا»

طػب، الرجػؿ أم: قػػد ضػمَّيا، كيىحيػش  « قػد حشَّػيا»كذكػر اتزىػرم أفَّ معنػى  ػٌش  اٍلحى  ًإذا النَّػػار كيىحي
طىب ضَـّ   .(ُ)كأكقدىا ًإلىٍييىا الحى

ـٌ، ذكػػػر الخميػػؿ ح شىٍشػػػتي »يػػػث قػػاؿ: كالحػػش  بمعنػػػى الضػػ طىػػػب النػػارى  حى ش،ػػػا، أحيش ػػيا بالحى  أم: حى
مىٍمتي  ؽى  ما ضى طىب مف تىفىرى  .(ِ)«النار إلى الحى

ا، فالترادؼ كاقته بيف   «.ضمَّيا، كحشَّيا»كأرل أفَّ في الحمؿ عمى السير فيو معنى الضـا أيضن
 (:)قسظ( يقبثم )صذق( ٔ)حيص( يقبثم )ٌغم( ٔ)غري فبضم( يقبثم )غري ػبئم

 :مف العيف: كقاؿ« ح ص ص»جاء في مادة 
ػػػػػص  شػػػػػعيرةن   بميػػػػػزاف ًقٍسػػػػػطو ال يىحي

 

لػػو شػػاىده مػػف نفسػػو  يػػري فاًضػػؿً  
(ّ) 

 

 .(ْ)يىٍنقيصي  ال أم: يىحيص   ال
ار: يىًعيؿي  اٍلًميزىاف كعاؿ«: ع م ؿ»كفي المحكـ مادة  قيؿ. جى  :طىالب أىبيك قىاؿى  زىاد،: كى

 يرىةن بميػػػػػػزاًف ًصػػػػػػػٍدؽو الى ييًغػػػػػػؿ  شىػػػػػػػعً 
 

ٍيػػػري عاً،ػػػؿً   لىػػوي شػػػاًىده مػػػف نىفسػػو  ى
(ٓ) 

 

 التفصيؿ:
 اختمفت ركاية البيت بيف العيف كالمحكـ في رالرة جذكر، ىي:

ٍيػري »مقابػؿ « فاًضػؿً   يػري »، ك«ييًغؿ  »مقابؿ « يىحيص  »، ك«ًصٍدؽو »مقابؿ « ًقٍسطو » ، كمػت «عاً،ػؿً   ى
 ي المعنى.اختالؼ بعض ألفاظ البيت، إال أنَّو يكجد تقاربه ف

  :  «:ميزاًف ًصٍدؽو »مقابؿ « ميزاف ًقٍسطو »أكالن
 
 
 
 

                                                

 «.ح ش ش»، كالمساف ِّٓ/ّتيذيب المغة لأزىرم:  (ُ)
 .ُُ/ّالعيف:  (ِ)
، «يىحيػص   ال ًقٍسػطو  بميػزاف»، كفيو: ِٗٓ/ّ، في التيذيب: ُِٖي طالب بف عبد المطمب في ديكانو: صػمف الطكيؿ، تب (ّ)

ٍيري  الى »، كفيو: ُِٓ/ّكفي  ...  ى ، كركايتو كما في المحكـ، كانظر لساف العرب ُٕٕٕٓ/ٓ، كفي الصحاح: «عاً،ؿً  ييًغؿ 
 «.ح ص ص»، كالتاج «ح ص ص»، ك«ع م ؿ»

 .ُْ/ّالعيف:  (ْ)
 .ِْٔ/ِالمحكـ:  (ٓ)
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 «:ًقٍسطو » -ّ
 العػدؿ،: كالقسػط»، (ُ)إلييـ كأىقسىٍطتي  بينيـ أىقسىٍطتي : كتقكؿ كالحكـ، القسمة في العدؿ: اإًلٍقساطي 

َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ   ُّٱ: تعػالى قكلػو كمنػو ميٍقًسػطه، فيػك الرجؿي  أٍقسىطى : منو تقكؿ
 كالًقٍسػطي  ،(ِ)

ةي : اؿ... كالًقٍسطي مكي: أيضان   .(ّ)«كالنًَّصيبي  الًحصَّ
 يريد: عدؿ. «ًقٍسطو  ميزاف»إذنا: فقكلو: 

 «:ًصٍدؽو » -ْ
ادي  مىى يىديؿ   أىٍصؿه  كىاٍلقىاؼي  كىالدَّاؿي  الصَّ ٍيػرىهي  قىٍكالن  الشٍَّيءً  ًفي قيكَّةو  عى ًلػؾى  ًمػفٍ . كى ى ػٍدؽي  ذى اٍلكىػًذًب،  ضػد  : الصا

ًتوً  سيمايى  أك نقيض الكذب، أك خالؼ الكذب،  .(ْ)بىاًطؿه  ىيكى  لىوي، قيكَّةى  الى  اٍلكىًذبى  كىًتىفَّ  نىٍفًسًو، ًفي ًلقيكَّ
، كيقػػاس (ٓ)«ًصػػٍدؽو  كقػػكـ ٍصػػدؽو،ًَ  كامػػرأة ىػػك، الرجػػؿ نعػػـ بمعنػػى مضػػاؼ ًصػػدؽو، رجػػؿ كىػػذا»

 عمى ذلؾ: ميزاف صدؽ، أم: نعـ الميزاف ىك في استكا،و كعدالنو.
 .«ًصٍدؽو  ميزافً »ك «ًقٍسطو  يزافم»إذنا: فالمعنى متقاربه بيف 

  :ال ييًغؿ  »ك« ال يىحيص  »رانينا:» 
 «:ال يىحيص  » -ُ

عمػػى: النصػػيب، كالحركػػة، كبيػػاف الحػػؽ بعػػد الكتمػػاف، كمػػا تػػدؿ عمػػى « ح ص ص»تػػدؿ مػػادَّة 
ذىاب الشَّعر، كقد فسرت في البيت بالنقص.  النقص، كسرعة العدك، كا 

ةي »قاؿ الخميؿ:  ٍصحىصى  كتحػاص القىػكـي . منػو كيىسػتىمكفى  فيػو يىٍسػتىًقرَّ  حتػى الشػٍيء يف الحركةي : الحى
ػػا ـى  يىعنػػي: تىحاص، ػػة مػػف االقًتسػػا ػػةي . الًحصَّ صى ٍصحى ٍصػػحىصى . كتمانػػو بعػػد الحػػؽ بىيػػاف: كالحى ػػؽ ... كحى  اٍلحى

 .. الصػاحبيا. رأس البىٍيضػة تىحيػص   كمػا الشٍَّعر إذىابيؾى : ًشدَّة، كالحىص   فيً  العىٍدك سيرعة: كالحيصاصي 
 .(ٔ)«يىٍنقيصي  ال أم: يىحيص  

ةي  ،: كالًحصَّ ٍصتي  النصيبي ، كأىٍحصى تىو أم: الرجؿى  .(ٕ)كنصيبىو أعطيتوي حصَّ
 إذنا: فالمعنى ال ينقص شعيرة.

 
 

                                                

 .ُٕ/ٓالعيف:  (ُ)
 (.ٖ( كالممتحنة )ٗ( كالحجرات اآلية )ِْسكرة الما،دة: اآلية ) (ِ)
 .ٖٔ/ٓ، كانظر المقاييس: ُُِٓ/ّالصحاح:  (ّ)
 .ّّٗ/ّالمقاييس:  (ْ)
 .ٔٓ/ٓالعيف:  (ٓ)
 .ُْ/ّالعيف:  (ٔ)
 .ُِ/ِ، كانظر المقاييس: َُّّ/ِالصحاح:  (ٕ)
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 «:ال ييًغؿ  » -ِ

: معنػى الغػش، كالحقػد، كالضػغف، كالخيانػة، كمػا تػدؿ  عمػى الػدٍَّخًؿ، فالًغػػؿ  « غ ؿ ؿ»تفيػد مػادَّة  
ؿى  الى » الحػػػديث: الفػػػ ، كفػػػي خيانػػػة: .. كالغيميػػػكؿي .الخػػػا،ف: كالميًغػػػؿ  . ..الكػػػامفي  الحقػػػد  كىالى  ًإٍسػػػالى
ؿى  ػػػؿَّ  .(ِ)سىػػػًرقىةى  كىالى  ًخيىانىػػػةى  الى  ، أىم:(ُ)«ًإٍ ػػالى : ًباٍلكىٍسػػػرً  يىًغػػػؿ   ك ى ، ذىا كىػػػافى  ًإذا ً ػػػال، ، كحقػػػدو  أىك ً ػػػشٍّ
ًحٍقػػدو  ًضػػٍغف : خػػاف يخػػكف، كمػػف ذلػػؾ(ُ)كى َّ ىلمل  يك ىك مك لك ُّٱقكلػػو تعػػالى:  ، ك ػػؿَّ يىغيػػؿ 

(ِ) ،
 .(ّ)«ييغىؿ  »كقرئ 

اف أف يريدكف: «ييغىؿَّ  أف» المدينة أىؿ بعض قاؿ الفرَّاء: قرأ  .(ْ)ييخى
ػػاج:  تىػػو...  يخػػكفى  أف لنبػػي كػػاف كمػػا: فػػالمعنى «يىغيػػؿَّ  أىفٍ » قػػرأ جميعنػػا، فمػػف قر،تػػا»كقػػاؿ الزجَّ أمَّ

نيػػكه...  أم: يغيمَّػو أصػحابو، أف لنبػػيٍّ  كػاف مػا أم: ،ضػػربيف عمػى جػا،ز فيػػك «ييغػؿَّ  أف» قػرأ كمػفً  كا يخى
...  ؿ أم: «ييغىؿَّ  أف» المغة أىؿ كأجاز فى كَّ  .(ٓ)«في خفاء شي،ان  أخذ تنو خاف إذا يىغيؿ   الرجؿ ييخى

مَّتً . الدَّخؿ: كالغىمَّةي   .(ٔ)الغىمَّةى  أعطت: أم الضيعة كأى ى
اج:   .(ٕ)«الشجر أصكؿ في يجرم الذم الماء باؽ، كالغٌؿ: كأصميا ًبشيء أتىتٍ  إذا»قاؿ الزجَّ
 أم: يخكف فينقص شي،نا في خفاء.« شىًعيرىةن  ييًغؿ  »إذنا: فمعنى 

  :ٍيري »ك «فاًضؿً   يري »رالرنا  :«عاً،ؿً   ى
 «:فاًضؿً   يري » -ُ

ادي  اٍلفىاءي  ـي  كىالضَّ ًحي ه  أىٍصؿه  كىالالَّ مىى يىديؿ   صى  .(ٖ)شىٍيءو  ًفي ًزيىادىةو  عى
  ًمٍفضاؿه  كرجؿه . اإلحساف: كالنًَّقيصة، كاإلٍفضاؿي  النٍَّقص خالؼ كالفىًضيمة الفىٍضؿ»جكىرم: قاؿ ال

 

                                                

، باب في صم  العدك، تحقيػؽ: محمػد محيػي الػديف عبػد الحميػد، المكتبػة العصػرية، ٖٔ/ّي داكد: الحديث في سنف أب (ُ)
 بيركت. -صيدا

 ، كالحديث فييا جميعنا.ّٕٔ/ّ، كالمقاييس: ُْٖٕ/ٓ، كالصحاح: ُِ/ٖ، كانظر التيذيب: ّْٖ/ْالعيف، لمخميؿ:  (ِ)
 .ُْٖٕ/ٓالصحاح:  (ُ)
 (.ُُٔسكرة يؿ عمراف: اآلية ) (ِ)
بضـ الياء كفػت  العػيف. انظػر « ييغىؿ»بفت  الياء كضـا الغيف، كقرأ الباقكف « أٍف يىغيؿَّ »قرأ ابف كرير، كأبك عمرك كعاصـ  (ّ)

 .ُِٖالسبعة، البف مجاىد: صػ
 .ِْٔ/ُمعاني القريف، لمفرَّاء:  (ْ)
اج:  (ٓ) عرابو لمزجَّ  .ْٖٓ/ُمعاني القريف كا 
 .ّْٖ/ْالعيف:  (ٔ)
عرابو: معاني القريف ك  (ٕ)  .ْٖٓ/ُا 
 .َٖٓ/ْالمقاييس:  (ٖ)
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ؿي  فٍضؿو  ذات كانت إذا ًمٍفضالىةه، كامرأةه  ، (ُ)«أقرانػو عمػى الفىٍضػؿى  يػدَّعي الػذم: سمحةن... كالميتىفىضا
يىادىةي : كاٍلفىٍضؿي  ٍيري  الزا اؿي . كىاٍلخى ٍفضى ٍحسىا: كىاإلًٍ  .(ِ)في اإلًٍ
ٍيري » -ِ  :«عاً،ؿً   ى

عمػػى الميػػؿ، كالجػػكر، كارتفػػاع حسػػاب الفػػرا،ض، كالغمبػػة، كالزيػػادة، كقػػد « ع ك ؿ»تػػدؿ  مػػادَّة 
و السابؽ ىذا، حيث قاؿ:  اؿى »كضَّ  ابف سيده في نصا ،: يىًعيؿ الميزافي  كعى ارى ًقيؿى  جى ًمٍكيىاؿه : كى   زىادى... كى

مىى زىاً،ده : عا،ؿه  ٍيرًًه  عى  .(ُ)«اتىعرابي اٍبفً  عىفً  ىىًذهً   ى
 ىن ُّٱ :تعػػالى قكلػو ... كمنػػو.ما،ػؿه  أم عاً،ػؿه، فيػػك الميػزاف كفػي إفػادة معنػػى الميػؿ قيػؿ: عػػاؿ

َّ زي ري ٰى ين
 .(ّ)تجكركا كال تميمكا ال: مجاىده  قاؿ (ِ)

. الفريضػة..: كالعالػةي  الفػرا،ض، حسػاب ارتفػاع: كمػاؿ، كالعىػٍكؿي  جػار أم الحكػـ، في عاؿى : كيقاؿ
 .(ْ)الفريضة اعؿي : لمفارض كيقاؿي 

ٍيػػري »بمعنػػى  يػػر زا،ػػد، ك «فاًضػػؿً   يػػري »كعمػػى ىػػذا فتكػػكف  أم:  يػػر زا،ػػد، فػػالمعنى  «عاً،ػػؿً   ى
 بالنسبة لمبيت كاحده  ير مختمؼ، كترادفت الكممتاف في إفادة معنى عدـ الزيادة.

 )جذأل( يقبثم )جزأل(:
ري «: س ح ر»جاء في العيف مادة  رٍيف، بػأعمى .. كلقيتيػوالميػؿ. يًخػري : كالسَّحى  بػأعمى: كيقػاؿ سىػحى

ٍيف، رى  :العجاج كقكؿ السَّحى
ػػػػػػ  (ٓ)اسىػػػػػػرى جٍ كأى  رو حى ى سىػػػػػػمى عٍ ا بػػػػػػأى دى  ى

 

طىػػأ، ىػػك ٍيفً  بػػأعمىى: يقػػكؿ أف ينبغػػي كػػاف خى رى  قػػاؿ كمػػا الصػػب ، رػػـٌ  الصػػب  تػػنف س أٌكؿي  تنَّػػو سىػػحى
 :الراجز

ٍيًف تىػػػػػػٍدأىؿي  رى ػػػػػػرٍَّت بػػػػػػأعمى سىػػػػػػحى مى
(ٔ) 

 

 

                                                

 .ُُٕٗ/ٓالصحاح:  (ُ)
 .َٖٓ/ْالمقاييس:  (ِ)
 .ِْٔ/ِالمحكـ:  (ُ)
 (.ّسكرة النساء: مف اآلية ) (ِ)
 .ُٕٕٕٓ/ٓالصحاح:  (ّ)
 .ِْٖ/ِالعيف:  (ْ)
 .ُْٖ/ّمحكـ: ، كال«س ح ر»، كالمساف كتاج العركس مادة ُُٕ/ْ، كالتيذيب: ُٖٗ/ُالرجز، لمعجاج في ديكانو:  (ٓ)
بالػداؿ، كالمسػاف كالتػاج فػي « تػدأؿ»كفيػو:  ُُٕ/ْ، كالتيذيب: «تذأؿ»، كفيو َُُٕ/ْالرجز بال نسبة في الصحاح:  (ٔ)

 «.د أ ؿ»، ك«س ح ر»مادتي 
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 .(ُ)تيسرع أم
 كذكر صاحب المحكـ ما ذكر صاحب العيف، إال أنَّو ركل الرجز:

يًف تىػػػػػػٍذأؿي  رى ػػػػػػرٍَّت ًبػػػػػػأىٍعمىى سىػػػػػػحى مى
(ِ) 

 

فػي المحكػـ، كاالخػتالؼ أدل « تىػٍذاىؿي »فػي العػيف مقابػؿ « تىػٍدأىؿي »فاختمفت ركاية الرجػز فػي كممػة 
 إلى اختالؼ المعنى.

 بالداؿ:« تىٍدأىؿي » -ّ
ٍطػػًك، مػػت الضػػعؼ كالعجمػػة، كمػػا تػػدؿ عمػػى  كتىقىػػاريبً  اٍلمىٍشػػيً  ةً عمػػى سيػػٍرعى « دأؿ»تػػدؿ المػػادَّة  اٍلخى

 الختؿ.
ٍتػػؿ،: الػػدٍَّأؿي »قػػاؿ الجػػكىرم:  قىػػدٍ  الخى ٍيػػدو  قػػاؿ أىبػػك. كدىأىالننػػا دىٍأالن  يىػػٍدأىؿي  دىأىؿى  كى  شىػػًبييىةه  ًمٍشػػيىة ًىػػيى : زى

ٍتػػؿ ذىكىػػرى  الميٍرقىػػؿ، كمىٍشػػيً  بالخى ٍيػػؿً الٍ  مىٍشػػيً  ًصػػفىةً  ًفػػي اتىصػػمعي كى ٍطػػكى  ًفيػػوً  ييقىػػاًربي  مىٍشػػيه  الػػدَّأىالف:: خى  اٍلخى
يىٍبًغي ٍمؿو  ًمفٍ  ميٍرقؿ كأىنو ًفيوً  كى  .(ُ)«حى

ٍيدو ًفي اٍليىٍمًز: دأىٍلت أىٍدأىؿي دىٍأالن كدىأىالنن  ٍتؿأىبك زى  ًلٍمغىػزىاؿً  يىػٍدأىؿ الػذاٍ،بي : ، ييقىاؿي ا، كىًىيى ًمٍشيىة شىًبييىةه بالخى
: ليٍأكمو،  .(ِ)ٍخًتموليى  يىقيكؿي

قىاؿى  ك أىبك كى ٍزفً  الميدىاءىلىة: عىٍمرو مىةً  ًبكى ٍتؿ اٍلميدىاعى قىدٍ  ...الخى اٍلمىٍشيً  سيٍرعىةً  ًفي تىكيكفي  كى
(ّ). 

 بالذاؿ:« تىٍذاىؿي » -ْ
 عمى السرعة، كالخفَّة في السير مت الميس كالسرعة.« ذ أ ؿ»تدؿ مادة 
ًبػوً  ذأالن  ؿتػذأ الناقػة ذأىلىػتً . الخفيؼي  المىٍشيي : فالذأىالفي  : ، كالػٌذ الف(ْ)ذي ىالػة الػذاٍ،بي  سيػماي كذأالننػا، كى

كىل ػػف الر مػػاًليٌ  العبَّػػاس أىبػػك الس ػػٍرعىة، كرى يػػاًدمٌ  عى قىػػاؿى  .شىػػيء كيػػؿٌ  فػػي السَّػػًريتي : الػػذَّ يكؿ: قىػػاؿى  أىنػػو الزا  كى
 .(ٓ)اطالنَّشى  ًمف مىٍشًيو، ًفي يىٍبغي كأىنَّو الًَّذم مىٍشي: الذَّأىالف: اتصمعيٌ 

مىػػػى كمػػػا أفَّ الػػػذأالف يىػػػديؿ   ، أم: تبختػػػر، عى  ًبسيػػػٍرعىةو  مىشىػػػى ًإذىا يىػػػٍذأىؿي، ذىأىؿى  ييقىػػػاؿي  سيػػػٍرعىةو، كمػػػيسو
مىٍيسو  كى
(ٔ). 

                                                

 .ُّٔ/ّالعيف:  (ُ)
 .ُْٖ/ّالمحكـ:  (ِ)
 «.د أ ؿ»، كالتاج «د أ ؿ»، كالمساف ُْٗٔ/ْالصحاح:  (ُ)
 .ُِّ/ُْرم: تيذيب المغة، لأزى (ِ)
 «.د أ ؿ»انظر السابؽ، كلساف العرب  (ّ)
 .ّٗٔ/ِ، كانظر المقاييس: «ذ أ ؿ»، كالمساف ُّ/ُٓ، كانظر التيذيب: َُُٕ/ْالصحاح:  (ْ)
 «.ذ أ ؿ»، كالمساف ُّ/ُٓانظر التيذيب:  (ٓ)
 «.ذ أ ؿ»، كالمساف ّٗٔ/ِانظر المقاييس:  (ٔ)
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بالػذاؿ، فكالىمػا يػدؿ عمػى مشػيءو بسػرعةو، « تىػٍذاىؿي »بالػداؿ، ك« تىػٍدأىؿي »إذنا: فالمعنى متقارب بيف 
، كتقارب في الخطك.  كخفَّةو، كنشاطو

ػا: (ُ)«الػدأالف: عػدك متقػارب»اتٍعرابػٌي، قػاؿ:  اٍبػف عىػف فعف رىٍعمىب، ػٍدكه : الػذَّأىالىف»، كعنػو أيضن  عى
 .(ِ)«ميتىقىاًربه 

، كالرػاني: « الػدأالف»كيفرؽ بينيمػا أفَّ  بالػداؿ: مشػية شػبيية بالختػؿ، كمشػي المرقػؿ مػف حمػؿو
.  مشي بسرعةو كتبختر، فالترادؼ بينيما ليس ترادفنا كامالن

ب(، )انقٓبد( يقبثم )انقٓبة(:
ً
ا( يقبثم )قٓج

ً
 )قفش

ػذؼى « ؾ ق ـ»جاء في مادة  ػٍربه : مف العػيف: كالحى ػغار، الس ػكد الغىػنىـ مػف ضى ذىفػة كاحػدىا الصا  .حى
مَّميكيـ ال: »الحديث كفي ذىؼ كأكالد الشٍَّيطاف يىتىخى  :الشاعر قاؿ (ُ)«الحى

ًت الػػػٌداري قىٍفػػرن   ا ال أنػػػيسى بيػػػافأٍضػػحى
 

ػػذىؼي إالَّ    (ّ()ِ) الًقيػػادي مػػت القىٍيبػػيا كالحى
 

 لىقىٍيػػػبي  إٌنػػػو: كيقػػػاؿ كنحػػػًكه، كالًمعىػػػزً  البىقىػػػر أكالدً  مػػػف اتبػػػيض: القىٍيػػػبي «: ؽ ق ب»كفػػػي مػػػادة 
ٌنو ، لقييابه  اإلىاب، كا  ؿ مف الٌذكىري  كىك اليعقكب: .. كالقىٍيبي  .قىٍيبىةه : كاتنرى قييابيي جى  قاؿ:. الحى

ًت الػػػٌداري   ا ال أنػػػيسى بيػػػاقىٍفػػرن  فأىٍضػػحى
 

ػػػذىؼً إالَّ    (ْ) القييػػػابي مػػػتى القىٍيبػػػٌي كالحى
 

 .(ٓ)«الًقيادي  إالَّ »جاءت ركاية البيت: « ح ذ ؼ»كفي المحكـ مادة 
 .(ٔ)«الًقيابي  ًإالَّ      بيىا أنيسى  الى  قىيبنا»جاءت ركايتو: « ؽ ق ب»كفي مادة 

 التفصيؿ:
، «الًقيػػابي »تقابميػػا « الًقيػػادي »، كجػػاءت «قىيبػػا»بميػػا تقا« قىٍفػػرنا»اختمفػػت ركايػػة البيػػت فجػػاءت 
ليؾ التفصيؿ: ، كا   كالمعنى متقاربه
                                                

 «.د أ ؿ»ف العرب ، كانظر لساُِّ/ُْالتيذيب، لأزىرم:  (ُ)
 «.ذ أ ؿ»، كالمساف ُّ/ُٓالسابؽ:  (ِ)
تراصػكا »، كفيػو: ْٖٔ/ْ«: ح ذ ؼ»لـ أقؼ عمى ىذا الحديث في كتب السنَّة، كجاء في تيذيب المغة، لأزىرم، مادة  (ُ)

صػمى –بػي مف قكؿ الن ِٗٔ/ُ، كالفا،ؽ في  ريب الحديث: «بينكـ في الصالة، ال تتخممكـ الشياطيف كأنَّيا بنات حذؼ
ػٍذؼو : »-ار عميو كسمَّـ أىنَّػو بىنىػاتي حى ـي الشَّػيىاًطيفي كى مَّمىنَّكي ٍكا في الصَّالًة، ال تىتىخى ـٍ »، كركم: «تراضَّ مَّمىػنَّكي ـٍ الى يىتىخى ػفيكفىكي أًقيميػكا صي
ٍذؼً  ًد الحى أىٍكالى  «.كى

 ، «ح ذ ؼ»اف كالتػػػػاج مػػػػادتي ، كالمسػػػػِْٔ/ٓالبيػػػػت مػػػػف بحػػػػر البسػػػػيط، لػػػػـ أقػػػػؼ عمػػػػى قا،مػػػػو، كىػػػػك التيػػػػذيب:  (ِ)
 «.ؽ ق ب»ك

 .َِِ/ّالعيف:  (ّ)
 .ُّٕ/ّالسابؽ:  (ْ)
 .ُِٗ/ّالمحكـ:  (ٓ)
 .ُِٗ/ْالسابؽ:  (ٔ)
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  :  «:قىيبا»مقابؿ « قىٍفرنا»أكالن
 «:قىٍفرنا» -ُ

 تفيد معنى الخالء، كالقمة، كاالنفراد، كالتتبت.
ٍمعيػوي: اتىرض، ًمفى  فالقفر: الخالءي  قىػدٍ  ًقفػاره  كىجى ... كى ، أىٍقفػر كقيفيػكره : أىىمػو ًمػفٍ  الرجػؿي  أىٍقفىػرك  المكػافي

الى   .خى
:»قاؿ الخميؿ:   الكػأ، مػف اترض كقػد أقفىػرىت. قميؿ كأي  بو كاف كربما اتمكنة، مف الخالي القىفري

... قفره  فيي أىميا مف كالدار  :عبيد قاؿ كما عنيـ، منفردنا كحده بقي أىمو: مف فالفه  كأٍقفىرى  كًقفاره
 عبيػػػػػػػػػػػػد أىمػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف أقفىػػػػػػػػػػػػرى 

 

 (ُ)يعيػػػػػػػػػػػد كال يبػػػػػػػػػػػدم ال فػػػػػػػػػػػاليكـ 
 

نَّػػو الشػػعر، مػػف كرأسػػو المحػػـ، مػػف جسػػده كأقفىػػرى  نَّػػو عميػػو، شػػعر ال أم: الػػرأس، لقفػػر كا   لقفػػر كا 
اترػػػر، أم:  يقتفػػػري  دسػػػـ... كالقػػػاً،ؼي  كال فيػػػو أدـ ال الػػػذم الطعػػػاـ: المحػػػـ... كالقىفػػػاري  مػػػف الجسػػػـ
 ، فالدار القفار: الخاليةي التي ال أنيسى بيا.(ِ)«يتبعو
 «:باقىي» -ِ

 القيب: اتبيض، كما سيأتي تكضيحيا.
 بيضاء، أم: ال شيء فييا، فالمعنى متقارب.« قيبنا»في البيت بمعنى خالية، ك« قفرنا»
  :القياب»مقابؿ « القياد»رانينا:» 
 «:القياد» -ُ

 :  اؿق. الكىٍحشٌيةً  البىقىرةً  كلىدي  ككذلؾ. ًقياده : كالجمتي  بياض، إلى يىضًرب الضأف أكالد مف: القىٍيدي 
 كنىٍفتمييػػػػػػػػػػػػػا جيػػػػػػػػػػػػػادىىيفَّ  نقػػػػػػػػػػػػػكدي 

 

 (ّ)الًقيػػػػػػػادا كال الت ييػػػػػػػكسى  نىعػػػػػػػدك كال 
 

ٍأف... كلد: القىٍيد»كقاؿ ابف دريد:   .(ْ)«الًقياد كالجميت حيمرة، تعمكه الضَّ
ٍمرةً  ًإلى يىضرب اتىبيضي : كقاؿ أبك عمرك: القىٍيدي   :لبيده  قاؿ. الحي

 ًشػػػػػػػػػػٍمكىه تىنػػػػػػػػػػازىع قىٍيػػػػػػػػػػدو  لميعىفَّػػػػػػػػػػرو 
 

طىعامييػػػػا ييسىػػػف   مػػػػا صػػػكادً  سي  يػػػبٍ  
(ٓ) 

 

                                                

 «.ؽ ؼ ر»، كالمساف «ؽ ؼ ر»، كانظر التيذيب مادة ّمف المديد، لعبد ار بف اتبرص في ديكانو: صػ (ُ)
 «.ؽ ؼ ر»، كالمساف ُِٓ، ُُٓ/ٓالعيف:  (ِ)
، كالػنص مػف العػيف: «ؽ ق د»، كالمسػاف ِٔٓ/ٓ«: ؽ ق د»، «ؽ ق ب»طكيؿ، كلـ أقؼ عمى قا،مو. التيذيب مف ال (ّ)

ّ/ّْٔ. 
 .ِٓٗ/ِالجميرة:  (ْ)
، كالػنص مػف الجػيـ، ِٔٓ/ٓ، كالتيػذيب: ِٖٓ/ِ، ط. بيػركت، كانظػر الصػحاح: ُُٔمف الرجز، لمبيد في ديكانو: صػ (ٓ)

ـ، كفيػو: ُِٔٗد/ إحسػاف عبػاس، طبعػة الككيػت \، تحقيؽ كشرح: َّٖػ، كشرح ديكاف لبيد: صُُٔ/ّتبي عمرك: 
 «.صكاد»بدالن مف « ككاسب»
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سبؽ في نص العيف أفَّ القيب: اتبػيض مػف أكالد المعػز كنحػكه، كقػد ذكػر ابػف  «:القياب» -ِ
 .(ُ)دريد ك يره أنَّو بياض تعمكه حمرة، كاالسـ منو القيبة، ظبي أقيب، كاتنرى قيباء

، إذنا: القياد بمعنى القياب، كقد نصَّ عم  ى ذلؾ بعض العمماء.فالكممتاف بمعننى كاحدو
 .(ُ)«اتىٍكدىري  اتىبيضي  القىٍيًب، كىيكى  مرؿ القىٍيدي »قاؿ الجكىرم: 

ٍعنػػى كىىيػكى  كقىٍيػػده، كقىٍيػبه  يىقىػػؽه، أىٍبػيىضي »كنػصَّ عمػى ذلػػؾ أبػك عبيػػد، حيػث نقػػؿ اتزىػرم عنػػو:   ًبمى
ذكػػر مػػف القيػػاب، أك كالمعنػػى فػػي البيػػت أفَّ الػػدار أصػػحت خاليػػةن، ال أنػػيس بيػػا، إال مػػا  .(ِ)«كىاًحػػد

القياد، كىي البيض مف أكالد الضأف، كالبقر، كالمعز، ككذا القبٌي، كىك ذكر الجمؿ، كالحػذؼ كىػي: 
 الغنـ السكد الصغار.

كقػػد سػػبؽ تكضػػي  « القيػػاد، كالقيػػاب»بمعنػػى الخػػالء، ك« قيبنػػا»مػػت « قفػػرنا»كقػد تقػػارب معنػػى 
 المعنى، كأنَّيما مترادفتاف.

 كٓبْة(:)انكٓبية( يقبثم )ان
 :قاؿ. الكىٍيكامة ككذلؾ الميتىيىياب،: كالكىيامةي «: ؾ ق ـ»جاء في العيف مادة 

 كال كىٍيكامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرـه 
 

 (ْ()ّ)إذا مػػػػػػػػػػػا اشػػػػػػػػػػػتدَّت الًحقىػػػػػػػػػػػبي  
 

اؿ مف كفي المحكـ: كالكىٍيكاىىةي   اٍلًعيىاؿ: أىبيك قىاؿى  المتييب،: الراجى
ـه   كىالى كىيكاىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػا اشػػػػػػػػػػػػػػػػتدًَّت ال   ًحقىػػػػػػػػػػػػػػػػبي ًإذا مى
 

ًعيؼ، كتكىٍيكىوى : كالكىٍيكاهي  نوي  الضَّ  .(ٓ)ضعؼ: عى
، كذكػر كػؿي «كىيكاىىػةه  كىالى »، كفي المحكـ: «كىٍيكامةه  كال»ركم البيت السابؽ بركايتيف، ففي العيف:  التفصيؿ:

 مف الخميؿ كابف سيده أنَّو المتيٌيب.
ـى تػػدؿ  عمػػى الػػبطء، كالضػػعؼ، كالرقَّػػة، كالكمػػؿ، كالتييػػ «:كيػػـ» -ُ ػػؿي  ب، كالكبػػر، فيقػػاؿ: كىييػػ ـي  الٌرجي  يٍكييػػ
ا  .(ٔ)كالحرب الن صرةً  عف بطي،نا كاف إذا كىيامن

                                                

، «ؽ ق ب»، كالمسػاف: ّٕٔ/ُ، كالمجمػؿ: ّْ/ٓ، كالمقػاييس: «تعمكه كػدرة»، كفيو: َِٕ/ُ، كانظر الصحاح: ِّٓ/ُالجميرة:  (ُ)
 ك يرىا.

 .ِٖٓ/ِالصحاح:  (ُ)
 «.ؽ ق ب» ، كانظر المساف:ِٔٓ/ٓالتيذيب:  (ِ)
، كشرح أشعار اليذلييف: «كال بكيامة بـر»، كفيو: ِِْمف مجزكء الكافر، تبي العياؿ اليذلي في دكياف اليذلييف، القسـ الراني: صػ (ّ)

ؾ ق »، كمػادة «كيكاىػة»، كفيػو: ِِٔ/ٓ«: ؾ ق ق»، كالتيػذيب فػي «كال كيكاىػة بػـر»، كفيػو: ِِْٖ/ٔ، كالصػحاح: ِْْصػػ
ؾ ق »، ك«ؾ ق ـ»بالياء، كانظر لساف العػرب مػادتي: « كيكاىة»، كفيو: ُِّ/ٓ، كفي المقاييس: «يكامةك»، كفيو: ِِ/ٔ«: ـ

 ، كالتاج كذلؾ.«ؾ ق
 .ّّٖ/ّالعيف:  (ْ)
 .ْٖ/ْالمحكـ:  (ٓ)
 .ِِ/ٔ، كانظر التيذيب: ِّٖ/ّالعيف:  (ٔ)
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ناءى  ال ميًسفي  أم ككييـ، كياـ كقيؿ: رجؿ  عػف بطػيء: كىيػاـه  ، كفىػرىسه (ِ)، كقيػؿ: الكيكػـ: الكبيػر(ُ)عنػده  ى
ػػػػػػػػػػػػػػٍيؼه    كيػػػػػػػػػػػػػػاـه: بطػػػػػػػػػػػػػػيء ، كلسػػػػػػػػػػػػػػاف(ِ)الٌضػػػػػػػػػػػػػػريبة عػػػػػػػػػػػػػػف (ُ)كميػػػػػػػػػػػػػػؿه : كىيػػػػػػػػػػػػػػاـه  الغايػػػػػػػػػػػػػػة، كسى

ٍتوي  .(ْ)، كالمساف الكياـ: اٍلعىًيي  (ّ)البال ة عىف ـى (ٓ)اإًلقػداـ عػف نكصػتوي : أم الٌشدا،د، ككىيىمى ػ ػريه ، كأىٍكيى  كىػؿَّ  ًإذا بىصى
ؽَّ  كرى
 الميتىيىياب.: ، كالكىيامةي (ٔ)

 تدؿ  الكممة عمى ما يشبو الحكاية، كالضعؼ، كالكبر. كٌو: -ِ
ػًحؾ قػاؿ في منيا أعرؼ الزٍَّمر في كالكىٍيكىيىةي  الزٍَّمر، صكت حكاية: الكىٍيكىيىةي »قاؿ الخميؿ:   حبَّػذا يػا: الضَّ

ً،يػرًًه، كأىنػو ًفػي ييكىٍيًكػو ، كاتىسدي (ٕ)«الغكاني كىٍيكىيىةي   ًحكىايىػة اٍلبىًعيػر: كيكيػة سىػًمعت: ، كييقىػاؿ(ٖ)صػٍكًتو حكايػةي  زى
كتو ٍخمى : أم -ككىياةه  كٌيةه  ، كناقة(ٗ)اليدير ردَّد ًإذا صى  .(َُ)رقيمة ميًسنَّةه  ةه ضى

ًعيؼ: كيكاه كرجؿ نوي  ضعؼ ًإذا الشٍَّيء عىف كتكيكو. ضى  :اٍلييذىًلي   الميتىيىياب، قاؿ ، الكىٍيكاىةي:(ُُ)عى
ـه   كىالى كىيكاىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى

 

ػػػػػػػػا اشػػػػػػػػتدًَّت الًحقىػػػػػػػػبي   ًإذا مى
(ُِ) 

 

قىػاؿى  المتييب : الكىٍيكاىة :عيبىٍيدو  أىبك  مرػؿ ًبػاٍلًميـ، ككىٍيكامىػةه،: شػمر قىػاؿى كى  اٍلًعيىػاؿ... البيػت. أىبيػك كى
كىػػػذىًلؾى  لممتيٌيػػب، كيكاىػػة ـه : كىأىصػػػمو قىػػاؿى  كىٍيكىػػـ، كى إذنا: فػػالمعنى العػػاـ بػػػيف  .(ُّ)اٍلكىػػػاؼ فزيػػدت كىيىػػا

« كيكاىػة»متقارب، حيث داللة كػؿٍّ منيمػا عمػى الضػعؼ، كالكبػر، كالتييػب، كداللػة « كوٌ »ك« كيـ»
ركاية البيت، كقػد ذكػر شػمر فػي الػنص السػابؽ أنَّيمػا بمعننػى  عمى التييب كاضحة مف« كيكامة»ك

ا يدؿ  عمى كقكع الترادؼ بينيما. ، ممَّ  كاحدو

                                                

 «.ؾ ق ـ»، كانظر لساف العرب َِِٓ/ٓالصحاح:  (ُ)
 .ُٔٔ/ّباني: الجيـ، تبي عمرك الشي (ِ)
 .ُِٕ/ّ، كانظر الجميرة: ّٖ/ّالعيف:  (ُ)
 .ِِ/ٔالتيذيب:  (ِ)
 .ّّٖ/ّالعيف:  (ّ)
 .ُْٓ/ٓالمقاييس:  (ْ)
 .ِِ/ٔ، كانظر التيذيب: ّّٖ/ّالعيف:  (ٓ)
 .ُْٓ/ٓ، كالمقاييس: َِِٓ/ٓانظر الصحاح:  (ٔ)
 «.كيكو»كالمساف ، ّٖ/ْ، كالمحكـ: ِِٔ/ٓ، كانظر التيذيب: ِّْ/ّالرجز في العيف: ( ٕ)
 .ِِٔ/ٓ، كانظر التيذيب: ِّْ/ّالعيف: ( ٖ)
 .ُْٔ/ُالجميرة: ( ٗ)
 .ِّْ/ّالعيف: ( َُ)
 .ُُِ/ُالجميرة: ( ُُ)
 «.ؾ ق ؾ ق»، كالمساف ِِْٖ/ٔالصحاح:  (ُِ)
 .ِِٔ/ٓالتيذيب:  (ُّ)
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 خبدتة انجحث
ؿ بال ابتداء، كاآلخر بال انتياء، كالصالة كالسالـ عمى نبياو محمػدو خػاتـ اتنبيػاء،  الحمد ر اتكَّ

ا كريرنا.كعمى يلو كأصحابو، الذيف صدقكا ما عاىدكا ار ع  ميو، فكانكا نعـ اتكفياء، كسمـ تسميمن
 كبعد:

فيػػذه دراسػػة فػػي اخػػتالؼ الركايػػة الشػػعريَّة فػػي ضػػكء كتػػابي: العػػيف كالمحكػػـ مػػف أكلييمػػا إلػػى 
نيايػػة حػػرؼ اليػػاء، تنػػاكؿ فييػػا البحػػث عػػددنا مػػف اتبيػػات التػػي اختمفػػت ركايتيػػا مػػف ناحيػػة الجػػذر 

المػكاد التػي كرد فييػا الشَّػاىد فػي كتػاب العػيف، أم: لمػكاد المغكم، رتبت الكممات كفؽ كركدىػا فػي 
 العيف المذككر فييا الشَّاىد، كجاء ذلؾ في مبحريف ىما:
 المبحث اتكؿ: اختالؼ الركاية مت اختالؼ المعنى:

مػػف ناحيػػة « المحكػػـ»كمػػا يقابميػػا فػػي  ،«العػػيف»كتناكلػػت فيػػو عػػددنا مػػف المػػكاد المغكيَّػػة فػػي 
 اءت الكممات كاآلتي:اختالؼ الركاية، كج

« قتػػؿ»فػػي قػكؿ الشػػاعر: قتػؿ الممػػكؾ.... كفػرؽ فػػي المعنػى بػػيف « خمػت»كيقابميػػا « قتػؿ» -ُ
 «.نزع»بمعنى « خمت»، ك«أمات»بمعنى 

، كىمػػا فػي كصػػؼ الناقػة، لكػف لكػػؿٍّ معنػى، فػػاتكلى « بػر أسػفار»كيقابميػػا « عبػر أسػفار» -ِ
 عمى بقيَّة المبف في الضرع. تدؿ  عمى المضي كالقدرة عمى السير، كالرانية تدؿ  

 ، كفرؽ بيف الخؿ بمعنى الصداقة كالكٌد، كالذحؿ بمعنى الرأر كالحقد.«ذحؿ»مقابؿ « خؿ» -ّ

، كالػذمؿ: ضػرب مػف «الػذامالت»بمعنػى الضػامرات، ك« الذابالت»ككذا اختالؼ المعنى بيف  -ْ
 السير.

شػاعر: إذا بمغػكا في قكؿ ال« مصرعيـ»في مقابؿ « مصرىـ»، ك«اليميت»مقابؿ « الييمت» -ٓ
 مصرىـ.... باليميت الذاعط.

فػػػي قػػػكؿ الشػػػاعر: كتنػػػازال.... « المقػػػاء»مقابػػػؿ « النػػػزاع»، ك«التنػػػازؿ»مقابػػػؿ « التنػػػازع» -ٔ
 ككالىما بطؿ المقاء، كضَّ  البحث الفرؽ بيف ىذه المكاد في المعنى.

فرة بمعنػػى كفػػرؽه بػػيف الشَّػػاىد الػػذم يبػػياف مػػا يعممػػو، كبػػيف المنػػا« نفػػار»مقابػػؿ « شػػيكد» -ٕ
 المحاكمة.

كصػػؼ الناقػػة فػػي قػػكؿ الشػػاعر: أعقػػاب طػػي، أك أعقػػاب نػػي، كيكجػػد « نػػي»مقابػػؿ « طػػي» -ٖ
 فرؽ في المعنى.

، كالفػػرؽ بػػيف الكممتػػيف فػػي المعنػػى فػػي قػػكؿ الشػػاعر: كعرجػػكف «العمػػر»مقابػػؿ « القمػػر» -ٗ
 القمر... أك العمر.
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، «خكاطرىػػػا»مقابػػػؿ « مػػػذاخرىا»، ك«تمػػػدَّحت»مقابػػػؿ « تمػػػأت»ككػػػذا تعػػػرَّض البحػػػث لػػػػ -َُ
، كالفرؽ بيف معاني ىذه الكممػات فػي قػكؿ الشػاعر: ... تمػدَّحت «ازداد»مقابؿ « ارفض»ك

 مذاخرىا... البيت.

فػػي قػكؿ الشػاعر: يحػػط العفػر... أك العصػـ، كىمػػا « العصػـ»مقابػؿ « العفػػر»بػيَّف معنػى  -ُُ
 مف اتلكاف، لكف يكجد اختالؼ بينيما.

، كأنَّيمػػػا لمعػػػدد، كلكػػػف الما،ػػػة عػػػدد معمػػػكـ «فػػػي ىجمػػػة»، ك«فػػػي ما،ػػػة»الفػػػرؽ بػػػيف  -ُِ
ة.  لممعدكدات بخالؼ اليجمة فغير معمكـ، كىي لإلبؿ خاصَّ

مقابػػؿ « أيػػر معػػار»، ك«قاربػػا»مقابػػؿ « طاكينػػا»كىكػػذا ذكػػر فػػي المبحػػث بػػيف معػػاني الكممػػات 
بػػؿ مقا« الظنػا،ف»، ك«اجتمػػاع»مقابػؿ « اقتػراب»، ك«جشَّػػاميا»مقابػؿ « جرَّاميػػا»، ك«عسػب معػار»
مقابػػػػؿ « يطػػػػرؽ»، ك«المعبػػػػر»مقابػػػػؿ « المعػػػػذر»، ك«حكلػػػػكؿ»مقابػػػػؿ « ىكلػػػػكؿ»، ك«الضػػػػغا،ف»
كىكػذا بقيَّػة الكممػات التػي اختمفػت ألفاظيػا  كأدَّل ذلػؾ إلػى «... يكفػي»مقابؿ « يكمؼ»، ك«يعجب»

اختالؼ معانييا، كىك ما يغٌير في معنى البيت، كقد تناكؿ ىذا المبحث ما يقػرب مػف خمسػيف كممػة 
 ا يقابميا في الركاية المخالطة.كم

د المعنى:  المبحث الراني: اختالؼ الركاية مت تكح 
تناكؿ ىذا المبحث عددنا مف اتبيات التي اختمفت ركايتيا، لكف االختالؼ في المفظ لـ يػ رر فػي 

 معنى البيت، فجاءت الكممات المختمفة متقاربة المعنى، أك مترادفة.
 ي ىذا المبحث رمانية عشر جدرنا لغكي،ا، كىي:كبمغ عدد الجذكر المدركسة ف

 ، كذلؾ في قكؿ الشاعر: طير النسر حكلي العقؽ.«النسء، كالمس»مقابؿ « النسر» -ُ

، كذلػػؾ فػػي قػػػكؿ الشػػاعر: كلػػػـ يػػدقعكا عنػػػدما «صػػرؼ الحػػػركب»مقابػػػؿ « كقػػت الحػػركب» -ِ
خضػػعكا ، أم: لػػـ ي«لصػػرؼ الحػركب»نػابيـ    لكقػػت الحػرب... البيػػت، كالركايػػة اتخػرل: 

 لحدرات الحركب كنكا،بيا.

كمعناىمػػا: الػػتمكف، كالشػػدَّة، كالربػػات فػػي قػػكؿ الشػػاعر: كنقػػر فػػي « نمػػر»مقابػػؿ « نقػػر» -ّ
 العرقات مف لـ يقتؿ.

في قكؿ الشاعر: كاحدة أعضػمكـ أمرىػا    « شأف»مقابؿ « أمر»ك« قمت»مقابؿ « درت» -ْ
 فكيؼ لك درت.... البيت.

ىما، كذلػؾ فػي قػكؿ الشػاعر: ... كقػد عصػر العصػر، ، كاتاحاد معنا«قصر»مقابؿ « عصر» -ٓ
 بمعناىا.« قصر»حيث ركيت 

 كالمعنى كاض ي كالكممتاف مترادفتاف.« يعتصب»مقابؿ « يعتقد التاج» -ٔ
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فػػي قػػكؿ الشػػاعر: جػػكاد يفػػيض عمػػى المجتػػديف، كالركايػػة « المعتفػػيف»مقابػػؿ « المجتػػديف» -ٕ
 كىما بمعنى: الطالبيف لممعركؼ.« المعتفيف»اتخرل: 

 يػػر »مقابػػؿ «  يػػر فاضػػؿ»، ك«يغػػؿ»مقابػػؿ « يحػػص»، ك«صػػدؽ»مقابػػؿ « قسػػط»ككممػػة  -ٖ
 ، كذلؾ في قكؿ الشاعر: «عا،ؿ

 بميزاف قسط ال يحص شعيرة     لو شاىد مف نفسو  ير فاضؿ
« الكيامػة»، ك«قيبنا»مقابؿ « قفرنا»، ك«القياد»مقابؿ « القياب»، ك«تذأؿ»مقابؿ « تدأؿ»ككذا 
 «.الكياىة»مقابؿ 
يرنا: يكصي البحث بضركرة االىتمػاـ بدراسػة اخػتالؼ الركايػة الشػعريَّة فػي المعػاجـ العربيَّػة، كأخ

ا عديدةن، أشار إلييا البحث.  كالتي ال تقتصر عمى االختالؼ في الجذكر، بؿ تشمؿ أنكاعن
كبعػد: فيػذا جيػدم أضػعو بػيف يػدم القػػار،يف كالمتخصصػيف كعشَّػاؽ العربيَّػة، فػإف كجػدكا فيمػػا 

تقصػػيرنا كخطػػأن شػػكرتي ليػػـ تصػػكيبو كتصػػحيحو، كار مػػف كراء القصػػد كاليػػادم إلػػى طريػػؽ  كتبػػتي 
 الرشاد.

 د/ عبد العزيز عبد الحفيظ الخكلي
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 مصادر البحث
 االحتجاج بالشعر في المغة كالكاقت كدالالتو، د/ محمد حسف حسف جبؿ، دار الفكر العربي. -ُ
 عمرك، الطبعة الرالرة، اليي،ة المصريَّة العامَّة لمكتاب.أساس البال ة، لمزمخشرم أبي القاسـ محمكد بف  -ِ
اتفعػػاؿ، تبػػػي عرمػػػاف السرقسػػػطي، تحقيػػػؽ: د/ حسػػػيف محمػػد شػػػرؼ، مجمػػػت المغػػػة العربيَّػػػة بالقػػػاىرة،  -ّ

 ـ.ُٕٓٗ
 بيركت. -ـ، دار الجيؿُٕٖٗق= َُْٕاتمالي، تبي عمي القالي، الطبعة الرانية، سنة  -ْ
لنحػػكييف: البصػػرييف كالكػػكفييف، تبػػي البركػػات اتنبػػارم اتنصػػارم، اإلنصػػاؼ فػػي مسػػا،ؿ الخػػالؼ بػػيف ا -ٓ

 ـ.ََِّق= ُِْْالمكتبة العصرية، الطبعة اتكلى، 
 تاج العركس مف جكاىر القامكس، لمحمد مرتضى الزبيدم، دار اليداية. -ٔ
الغفػكر  تاج المغة كصحاح العربيَّة )الصحاح(، لمجكىرم أبي نصر إسماعيؿ بف حمَّاد، تحقيؽ: أحمد عبد -ٕ

 ـ.ُٕٖٗق= َُْٕعطار، دار العمـ لممالييف، الطبعة الرابعة، 
التصري  عمى التكضي ، لمشيخ/ خالد اتزىرم، نشر دار الكتب العممية، بيػركت، لبنػاف، الطبعػة: اتكلػى  -ٖ

 ـ.َََِق= ُُِْ
 تفسير الطبرم )جامت البياف(، لمحمد بف جرير، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، م سسة الرسالة. -ٗ
ق= ُُْْفسػػير الكبيػػر )مفػػاتي  الغيػػب(، لمفخػػر الػػرازم، طبعػػة دار الغػػد العربػػي، الطبعػػة اتكلػػى،الت -َُ

 ـ.ُّٗٗ
بيركت،  -تيذيب المغة، تبي منصكر اتزىرم، تحقيؽ: محمد عكض كيخريف، دار إحياء التراث العربي -ُُ

 ـ.ََُِالطبعة اتكلى 
 لرقافة الدينيَّة.جميرة المغة، البف دريد أبي بكر محمد بف الحسيف، مكتبة ا -ُِ
الجػػيـ، تبػػي عمػػرك الشػػيباني، تحقيػػؽ: عبػػد العمػػيـ الطحػػاكم، د/ محمػػد ميػػدم عػػالـ، اليي،ػػة العامػػة  -ُّ

 ـ، مجمت المغة العربيَّة.ُٕٓٗق= ُّٓٗلش،كف المطابت اتميريَّة، 
نيػة، ديكاف اتخطؿ، صنعو السكرم، تحقيؽ: فخر الديف قباكة، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، الطبعة الرا -ُْ

 ـ.ُٕٗٗ
ديكاف اتدب، لمفارابي، تحقيؽ: د/ أحمػد مختػار عمػر، مطبكعػات مجمػت المغػة العربيَّػة بالقػاىرة، سػنة  -ُٓ

 ـ.ُْٕٗ
ـ، كمطبعػة ُٖٔٗديكاف اتعشى، تحقيؽ: د/ محمد محمد حسيف، المكتػب الشػرفي لمتكزيػت، بيػركت،  -ُٔ

 ـ.ُٕٕٗالجمالية 
 ـ.ُٔٗٗق= ُُْٔبيركت، الطبعة اتكلى،  -جيؿديكاف الراعي النميرم، شرح: كاض  الصمد، دار ال -ُٕ
مصر، سمسمة ذخا،ر العػرب  -ديكاف الشمَّاخ بف ضرار، تحقيؽ: د/ صالح الديف اليادم، دار المعارؼ -ُٖ

(ِْ.) 
حمػب، سػكريا، الطبعػة  -بيػركت، لبنػاف -ديكاف الطرماح، تحقيؽ: د/ عزَّة حسػيف، دار الشػرؽ العربػي -ُٗ

 ـ.ُْٗٗق= ُُْْالرانية 
 ـ.ُُٕٗاج بشرح اتصمعي، تحقيؽ: د/ عبد الحفيظ السطمي، دمشؽ ديكاف العجَّ  -َِ
 بيركت. -ديكاف الفرزدؽ، دار صادر -ُِ



 كالمحكـ مف أكلييما إلى نياية حرؼ الياء اختالؼ الجذر في الشاىد الشعرم بيف اختالؼ المعنى كتكٌحده في ضكء العيف  
 
 

2292 
 

 ـ.ََُِديكاف القطامي، تحقيؽ: د/ محمكد الربيعي، اليي،ة المصريَّة العامَّة لمكتاب،  -ِِ
 ديكاف النابغة الجعدم، تحقيؽ: عبد العزيز رماح، المكتب اإلسالمي بدمشؽ. -ِّ
 مصر. -الذبياني، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼديكاف النابغة  -ِْ
ديكاف اليذلييف، نسخة مصكرة عف طبعة دار الكتب المصريَّة، الناشر: الدار القكميَّة لمطباعػة كالنشػر  -ِٓ

 ـ، المكتبة العربيَّة.ُٓٔٗق= ُّٖٓبالقاىرة، 
 ـ.ُٗٔٗمصر، الطبعة الرانية،  -ؼديكاف امرئ القيس، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعار  -ِٔ
 ـ.ُِٔٗديكاف تميـ بف مقبؿ، تحقيؽ: عزَّة حسيف، كزارة الرقافة بدمشؽ،  -ِٕ
ق= ُّّٗديكاف ذم اإلصبت العدكاني، تحقيؽ: د/ عبد الكىاب العدكاني، كالدليمي، مطبعة الجميكر،  -ِٖ

 ـ.ُّٕٗ
بيػػركت،  -آلفػػاؽ الجديػػدةـ، مصػػكرة عنيػػا دار اَُّٗديػػكاف ر بػػة، جمعػػو: كلػػيـ بػػف الػػكرد ليبسػػؾ،  -ِٗ

 ـ.ُّٕٗ
 ديكاف طرفة بف العبد، تحقيؽ: دريَّة الخطيب، كلطفي الصقاؿ، مجمت المغة العربيَّة بدمشؽ. -َّ
 ـ.ُٖٓٗبيركت،  -ديكاف عبد ار بف قيس الرقيات، تحقيؽ: د/ محمد يكسؼ نجـ، دار صادر -ُّ
 بيركت. -ديكاف لبيد بف ربيعة العامرم، دار صادر -ِّ
ـ التفسير، البف الجكزم جماؿ الديف أبي الفرج، تحقيؽ: عبد الػرازؽ الميػدم، نشػر زاد المسير في عم -ّّ

 بيركت، لبناف. -دار الكتاب العربي
 مصر. -السبعة في القراءات، البف مجاىد البغدادم، تحقيؽ: د/ شكقي ضيؼ، دار المعارؼ -ّْ
 دا، بيركت.صي -سنف أبي داكد، تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد، المكتبة العصريَّة -ّٓ
شرح أشعار اليذلييف لمسكرم، تحقيؽ: عبد الستار أحمد فػراج، مراجعػة: محمػكد محمػد شػاكر، مكتبػة  -ّٔ

 ـ.ُٓٔٗالقاىرة،  -العركبة
 الصاحبي البف فارس، تحقيؽ: السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى الحمبي. -ّٕ
ق، دار طػكؽ ُِِْصحي  البخارم محمد بف إسماعيؿ، تحقيؽ: محمد زىير سمطاف، الطبعة اتكلى  -ّٖ

 النجاة.
العػػيف، لمخميػػؿ بػػف أحمػػد، تحقيػػؽ: د/ ميػػدم المخزكمػػي، د/ إبػػراىيـ السػػامرا،ي، م سسػػة الرسػػالة،  -ّٗ

 ـ.ُٖٖٗق= َُْٖاتعممي لممطبكعات، الطبعة اتكلى، بيركت، 
الفا،ؽ في  ريب الحديث كاترر، لمزمخشرم، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ،  -َْ

 عيسى الحمبي، القاىرة. -اتكلى، دار إحياء الكتب العربيَّةالطبعة 
 ـ.ُٕٖٗق= َُْٕفي أصكؿ النحك، لسعيد اتفغاني، المكتب اإلسالمي، طبعة  -ُْ
قضية االستشياد في الجزء الرابت عشر مف تاج العركس، د/ أحمد عمي ربيت، بحث مرجعػي فػي كميَّػة  -ِْ

 ة.المغة العربيَّة بالقاىرة لنيؿ درجة اتستاذيَّ 
الكامؿ في القراءات العشػر كاتربعػيف الزا،ػدة عمييػا، ليكسػؼ بػف حبػارة اليػذلي، تحقيػؽ: جمػاؿ الػديف  -ّْ

 السيد، م سسة سما لمتكزيت كالنشر.
 ، دار الشرؽ.َُٗٗكتاب الحركؼ، لمفارابي أبي نصر، تحقيؽ: محسف الميدم، الطبعة الرانية،  -ْْ
 لساف العرب، البف منظكر، طبعة دار المعارؼ. -ْٓ
 بيركت. -مؿ المغة البف فارس، تحقيؽ: زىير عبد المحسف سمطاف، م سسة الرسالةمج -ْٔ
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 -المحكـ كالمحيط اتعظـ، تبي الحسػف بػف سػيده، تحقيػؽ: عبػد الحميػد ىنػداكم، دار الكتػب العمميَّػة -ْٕ
 ـ.َََِق= ُِْٕبيركت، الطبعة اتكلى، 

 ريَّة.مختار الصحاح، لمرازم، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العص -ْٖ
 ـ.ُٔٗٗق= ُُْٕالمخصص، تبي الحسف بف سيده، تحقيؽ: خميؿ إبراىيـ، الطبعة اتكلى،  -ْٗ
المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، لجالؿ الديف السيكطي، تحقيػؽ: محمػد أبػك الفضػؿ، كالبجػاكم، كجػاد  -َٓ

 المكلى.
 ـ.ََُِمسند اإلماـ أحمد، مطبعة الرسالة لمكتاب  -ُٓ
 ار، لمقاضي عياض، المكتبة العتيقة بتكنس، دار التراؽ بالقاىرة.مشارؽ اتنكار عمى صحاح اآلر -ِٓ
 ـ.ُِٖٗق= ُُّٗمصادر المغة، لعبد الحميد الشمقاني، الطبعة الرانية،  -ّٓ
 المعاجـ المجنَّسة، د/ محمد عبد الحفيظ العرياف، دار المسمـ. -ْٓ
اج أبي إسحاؽ، تحقيؽ: عبد الجميػؿ شػمبي، عػالـ  -ٓٓ عرابو، لمزجَّ الكتػب، الطبعػة اتكلػى، معاني القريف كا 

 ـ.ُٖٕٗق= َُْٖ
معاني القريف، لمفرَّاء أبي زكريا يحيى، تحقيػؽ:  أحمػد يكسػؼ التجػاني، كمحمػد عمػي النجػار، الطبعػة  -ٔٓ

 اتكلى، الدار المصريَّة لمتأليؼ كالترجمة.
 المعجـ العربي دراسة كنقدنا، د/ شعباف عبد العظيـ، مطبعة اتمانة. -ٕٓ
ار، مكتبة مصرالمعجـ العربي نشأتو كتط -ٖٓ الة. -كرىف د/ حسيف نصَّ  الفجَّ
معجـ المصطمحات النحكيَّػة كالصػرفيَّة، لمحمػد نجيػب المبػدم، م سسػة الرسػالة، دار الفرقػاف، الطبعػة  -ٗٓ

 ـ.ُٖٓٗق= َُْٓاتكلى سنة 
مصػر،  -المفضميات، لمفضؿ الضبي، تحقيؽ: أحمد محمد شػاكر، كعبػد السػالـ ىػاركف، دار المعػارؼ -َٔ

 ـ.ُٕٔٗ
 المغة، البف فارس، تحقيؽ: عبد السالـ ىاركف، دار الفكر. مقاييس -ُٔ
 بيركت، لبناف. -المقتضب، لممبرد محمد بف يزيد، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة، عالـ الكتب -ِٔ
النياية في  ريب الحديث كاترر، لمجػد الػديف بػف اتريػر، تحقيػؽ: طػاىر أحمػد الػزاكم، كمحمػد عمػي  -ّٔ

 ـ.ُٗٔٗق= ُّٗٗبيركت، سنة  -الطناحي، المكتبة العربيَّة
 


