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باشا. تيمور أحمد املرحوم املحقق العالمة



افتتاحية

ثابت خليل بقلم

يف وبحوثه بدراساته باشا» تيمور «أحمد املحقق العالمة له املغفور عناية أشدَّ كان ما
رحمه — نفسه عىل قاساه وما واالجتماع، والفلسفة األدب فنون من فن كل ويف علم، كل
كبريًا، نصيبًا رغباته تحقيق من ويصيب واملتعلمني، العلم يخدم قىضحياته حني — هللا
التأليف من الفخمة الزاخرة املواكب بتلك العربية أبناء إتحاف يف عظيم بقسط ويظفر
بعد واحدة عنها الستار تزيح التي الخالدة اآلثار من وسواها والتحقيقات، والتعليقات
الفرصة لها اجتمعت كلما رياستها إيلَّ املسنود التيمورية املؤلفات نرش لجنة أخرى
به تزخر أصبحت مما تناوله فيما وبحوثه كفايته عن تنم كلها وهي األسباب، لها وتهيأت
وعيون الحقائق جواهر من استخرجها مخطوطات، وغري مخطوطات من العلمية مكتبته
يعيلَ بأن ذلك من هو ويفوز بالضاد، الناطقون بها ليتمتع عمره فيها وأفنى املعلومات،
يبغي يكن لم األمر وواقع الحقيقة يف وهو ذكره، الخافقني يف ويرفع قدره، العربي الرشق
يجلو كان حني الضمري، وراحة بالغبطة يرىض كان بل شكوًرا، وال جزاء هذا صنيعه من
ما وبلغت وعمت، فاضت التي املمتعة املتعددة تحقيقاته من تحقيًقا يذيع أو غامًضا،
جلوة يف له استقامت قد كلها ألنها واملؤلفني؛ والعلماء الباحثني آثار من سواها تبلغه لم

السليم. واملزاج الصافية، والروية ة، النريِّ واملعرفة الراجح، الفكر
بها تزدان التي العظيم الفقيد هذا مؤلفات إن نقول أن الحاصل تحصيل ومن
من اللجنة تنشده ما عني وهو واإلقبال، الذيوع من تستحقه ما لقيت قد العربية املكتبات

العامة. الثقافة ونرش العلم خدمة سبيل يف بها االنتفاع تعميم إىل السعي
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يف العرب شعراء «أوهام كتاب يجد أن غريبًا يكون لن إنه نقول ذلك أجل ومن
من السابقة املصنفات وجدته ما القارئ يدي بني اليوم اللجنة تُقدمه الذي املعاني»
واملراجع النفيسة العلمية الذخائر من ألنه ال باشا»، تيمور «أحمد العالمة فقيدنا مؤلفات
اللسانية اململكة أعضاء انتاب ما بعض به يَُردُّ الشأن خطري بحث ألنه بل الدقيقة، الوافية
جند الذي السامي للغرض تحقيًقا وصوابها، أصولها إىل لفظية وغري لفظية أغالط من
عثر أو دراساته، ثنايا يف له بدت كما اإلصالح، وجوه وتحقيق العلم خدمة وهو له، نفسه

العرب. آلثار منه وتقديًرا األدب، كنوز من اندثر ملا إحياءً تحقيقاته؛ خالل يف عليها
ونفعهم. لفائدتهم وتعميًما لدراستهم، تيسريًا العلم طالب فيه يجد أن هللا سائلني
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اللجنة كلمة

العربية لقراء تخرج لكي حثيثًا؛ والسعي الدأب عىل التيمورية املؤلفات نرش لجنة حرصت
الحياة آفاق يف املجيد العلمي للرتاث الدفينة الكنوز من شتى ألوانًا والحني الحني بني
تيمور «أحمد املحقق العالمة له املغفور مدارك وسعتها التي واالجتماعية واألدبية الفنية
البحث عىل ودأبه السليم، وتفكريه الثاقب، ونظره الناضج، عقله عليها وقويت باشا»،
التي الثقافية والهيئات العلمية املجامع يف يَُدوِّي مسموًعا ذكًرا ذلك له فخلَّد والدرس،
نتغذى وأننا وأنتجوا، قرأوا أنهم النابهني والُكتاب الجهابذة العلماء من وألرضابه له عرفت
سبيل للناس أنارت التي الوضاءة الشعلة وأنهم القيمة، بحوثهم ونتاج عقولهم، بعصارة
سأم؛ وال كلل وال ملل ما غري من وهضمها واستيعابها مؤلفاتهم، لتذوق والعمل الجد
العقول، عىل تسيطر التي للثقافات جامعة شاملة وجعلوها تفصيًال، بحوثهم لوا فصَّ ألنهم

واالجتماعية. واألدبية الفكرية الحياة يف بارزة وصوًرا
يف العرب شعراء «أوهام العظيم فقيدها كتاب إخراج بسبيل وهي اللجنة وإن
عرص أو العظيم»، «الفاروق عرص الزاهر الحارض العرص بهذا تُنوِّه أن تنىس ال املعاني»
صاحب الكبري العاملي العالم ُشْعَلتَه ويُذِْكي اليوم مرص يف لواءه يحمل الذي والنور العلم

حسني. طه الدكتور املعايل،





واألدب العلم يف ومكانتها التيمورية األرسة
واملعرفة1

حسني طه بقلم

من وعلم األدب، يف حجة العمومية، املعارف وزير بك، حسني طه الدكتور املعايل صاحب حرضة
العبقرية إنه بل الثقايف، التقدم أركان من وركن الحديثة، النهضة أئمة من وإمام الفكر، أعالم

أحصاها. إن العد اإلنسان يخطئ التي واآلثار املآثر يف لها التي الفذَّة

ييل، فيما تسجيلها آثرنا التيمورية، األرسة تاريخ يف الوقادة قريحته به جادت مما كلمة وهذه
سواه. به يُعرف لن خاص طابع من به امتاز وما الخطري، الوزير هذا آثار من بأثر للتمتع

أعضاؤه أظهر أن بعد استقبالك، يف مجمعنا عن أنوب بأن السعادة كل لسعيد إني
اللغة لصيانة جهد من يبذلون فيما تشاركهم أن وعىل بينهم، تكون أن عىل حرصهم
الحياة ملقتضيات مالئمة ُمنتجة تكون أن من وتمكينها سالمتها، عىل واملحافظة العربية،

عصورها. اختالف عىل

العربية. للغة امللكي باملجمع عضو بك تيمور محمود استقبال حفلة يف ألقاها 1
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إسماعيل وأنجاله باشا تيمور أحمد له املغفور املحقق للعالمة الصبا أيام من تذكارية صورة
ومحمود. ومحمد

نظام هو وإنما عرص، دون عرص عىل مقصوًرا نظاًما ليس املجمع أن تعلم فأنت
لقبه النظام هذا خلود من استعار إنما أعضائه من واحد وكل «مرص»، خلدت ما خالد
هذا بخلود نخلد إنما فنحن «الخالد» لقب وهو «فرنسا»، يف املجمعيون به ُعرف الذي

العربية. اللغة بقيت وما «مرص»، بقيت ما ليبقى أنشئ الذي النظام
النظام هذا تمكني يف ولتشاركنا الجهد، هذا يف وْلتشاركنا أقبلت، قد اليوم منذ وأنت
فتصبح املجمعيني، لقب إليك أهدي أن الرئيس إيلَّ ووكل امَلْجَمع، أنابني وقد اإلنتاج، من

الخالدين. من خالًدا
فقد املستعار؛ الخلود هذا إىل حاجة يف تكن لم أنك العزيز الزميل أيها وصدقني
املبدع الرائع وإنتاجك قلبك وذكاء عقلك ونضج ذهنك وخصب جهدك من لنفسك اتخذت
من نستعريه وإنما أنفسنا، نكسبه ال الذي الخلود هذا من وأخص وأشمل أبقى خلوًدا

نحن. ونزول هو يبقى عمل
تكن ومهما الظروف تكن مهما يبقى لنفسك اكتسبته الذي الخلود فإن أنت فأما
غري شيئًا املجمعيني يف أن تعلم وأنت به، تتصل لم أم باملجمع اتصلت سواء األحوال،
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األقلون يحبها التي الخصلة هذه من قليل غري شيئًا كذلك فيهم وأن الفضول، من قليل
البحث، يحب الناس كل فليس واالستقصاء، البحث خصلة وهي األكثرون، ويبغضها
الحياة يف شذوا قوم عىل موقوفة خصلة هي وإنما االستقصاء، يستطرف الناس كل وليس
تكون، حيث والتماسها الحقيقة والستكشاف والدرس، للبحث أنفسهم كرَّسوا االجتماعية،
العبث، من لكثري ويتعرضون يكلفونها، ما الجهد من أنفسهم يكلِّفون ذلك أجل من وهم
هذا فاحتِمل الناس، هؤالء بني تكون لكي امتُِحنَْت وقد أحيانًا، السخرية من ولكثري

املمتََحنني. املعذَّبني أجر ولك صابًرا، االمتحان
أوضاعنا مألوف عن أخرج أن هو أستقبلك، حني املوقف هذا عيلَّ يفرض ما وأول
كنت لعلك أشياء عىل وأُْظِهرك أمرك، من تعلم ال وبما تعلم بما إليك فأتحدث االجتماعية،
أنك تعرف ال أنك وأظن عندها، تقف ولم إليها تلتفت لم لعلك أخرى أشياء وعىل تعرفها،
سابقة ولها املجد، يف سابقة لها الِعزَّة، كل عزيزة الكرم، كل كريمة أرسة يف نشأت قد

كلها. هذه يف والتفوق واإلنتاج، والبحث والعلم األدب حب خاصيف بنوع

العظيم البطل ذلك معارصو فيه شارك فيما وشارك الكبري، عيل» «محمد مع جدكم أَْقبََل
يف قائًدا وكان جنديٍّا، فكان املشكالت، من والنفوذ املحن ومواجهة الخطوب احتمال من
وألرسته لنفسه َس وأسَّ األقاليم، بعض لشئون مديًرا وكان لألمري، مستشاًرا وكان الجيش،

عليه. والقيام توارثه يف وفوا والذي أبناؤه، عنه توارثه الذي املجد هذا بعده من
تيمور» «إسماعيل فجدُّك مرص، يف استقرت منذ أرستُك واألدَب العلَم أحبَّت ما وألمٍر
ويبحث يقرأ أن عىل الحرص كل حريًصا الُعزلة، إىل امليل أشد مياًال للعلم، محبٍّا كان
إال الحكم منصب ييل يكاد ال واألمراء، الكرباء صحبة عىل الكتاب صحبة ُمؤثًِرا ويستقيص،
ليخرج يحتال حتى الجهد، بعد املنصب هذا يبلغ يكاد وال استكراًها، عليه يُستَكَرُه حني

كتبه. إىل ويعود منه

العلم يف ومكانه األدب، يف مكانه نذكر أن إىل حاجة ليسيف تيمور» «أحمد العظيم ووالدك
تطورها وحول تاريخها، حول كتب وما رها، وتطوُّ وتاريخها العربية باللغة املعرفة ويف

العصور. أقدم منذ
نماها ثم والده، عن العظيم أبوك ورثها التي املكتبة أن تعلم ال أو تعلم ولعلك
ومكتبة األزهرية، واملكتبة املرصية، الكتب دار ثالث: مكتبات ثالثة هي فيها، وزاد وقوَّاها
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التيمورية. عائشة السيدة لها املغفور الصيت الذائعة امُلجيدة والشاعرة القديرة الكاتبة

املكتبة هذه يف ليست القيمة املخطوطات من بمجموعة تمتاز قد ذلك عدا وهي «تيمور»،
تلك. يف أو

الظاهر الحب بهذا يكتفي ال كان ثم كتاب، هو حيث من للكتاب محبٍّا إذن كان
قرأه إال كتاب إىل يده تصل ال فكان ازدراًدا، يحبه ما يزدرد أن ويريد يحب وإنما الرفيق،

وخالصته. ثمرته منه واستخلص قراءته، وأعاد
الخاصة ومواهبه وَكدِّه بجهده ورث ما إىل وأضاف أبيه، عن ذلك من كثريًا ورث

كثريًا. شيئًا

كله، الرشق يف بل العربي، الرشق يف املثقفني بني فليس خالد، أدبي مجد إىل سبقت وعمتك
والفاريس. والرتكي العربي الشعر يف أثرها يجهل ومن التيمورية»، «عائشة يجهل َمن

هذه أَِلْفَت جميًعا، واملجد واألدب العلم يف نشأت التي األرسة هذه سليل إذن فأنت
عنها. غريبًا ولست عليك غريبة فليست وأَِلَفتك، كلها
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األرسة أفراد من فرد عىل نقله يقترص لم الكريم الرتاث هذا أنَّ كله هذا يف والغريب
أخته فيه شاركته وإنما أبيه، عن ورثه حني أبوك به يستبد لم أفرادها، سائر دون

ممتازة. مشاركة «عائشة»
تيمور»، «إسماعيل أخواك فيه شاركك وإنما أبيك، عن ورثته حني أنت تستبدَّ ولم
رائعة، أقول وإنما ممتازة، أقول ال مشاركة تيمور» «محمد وشاركك تيمور»، و«محمد
واإلنتاج، والدرس والبحث األدب حب يف رشيكني كنتما املشاركة، هذه إىل سبقك ولعله
ما لك أتاح الذي التوجيه هك وجَّ قد يكون أن وعىس واالمتياز، التفوق إىل سبقك ولكنه

ونبوغ. وتفوق نضج من اآلن بلغت
أوًال، ممثًِّال التمثيل، عىل أخيك فضل ينىس أن يستطيع ال الحديث املرصي والجيل
يف يكتب األمر، آخر للفن لإلنتاج جهده من يكرس كاتبًا ثم ذلك، بعد وممثًال وكاتبًا
الناس يكاد وال يكتب، يكاد وال يَّة، العامِّ العربية اللغة يف ويكتب الفصحى، العربية اللغة
يقهرها التي املدينة إىل الفاتح يصل كما قلوبهم إىل يصل حتى يكتب ما بعض يسمعون

كله. االستئثار بها فيستأثر
الضخم الرتاث هذا كل من عليك أشفق وأكاد املجد، هذا كل من عليك أخىش وأكاد
املجمعيون يفعل كما — األشياء قون يتعمَّ وال يستقصون ال الذين إىل يخيَّل فقد الثقيل،
شيئًا، تجدد تكد ولم وأخوك، آباؤك أورثك ما أو أحفظك، ما حفظت إنما هذا يف أنك —
أرسة يف وشببت ونشأَْت أزهْرَت فقد ممتاًزا؛ نابغة تكون أن يُستغرب أال الجائز فمن

ممتازة. نابغة
الكثرية، آثارك من يسري يشء إىل ننظر نكاد ال والبحث التعمق نؤثِر الذين نحن ولكن
وأضفت عندها، ما خري أخذت كلها، املمتازة األرسة هذه عىل تفوَّقت قد أنك نستيقن حتى

إليه. تصل أن هي تستطع لم ما إليها
كلها وهذه وتذوقها، وقراءتها القيمة العلمية اآلثار جمع ويف العلم يف أبوك شارك
كثريون هذا يف أباك يشاركون الذين أن عىل توافقني ولكنك الرائعة، الكريمة الخصال من

وغربها. األرض رشق يف
التمثيل يف أجادوا الذين أنَّ عىل توافقني ولكنك التمثيل، يف اإلجادة إىل أخوك وسبق

قليلني. ليسوا
اآلن، إىل كله العربي الرشق يف فيه شاركك أحًدا أن أعرف ال يشء إىل أنت وسبْقَت
يتفوق أن يستطيع فلن به، جئت مما بخرٍي بعُد فيما أحد جاء أو مذهبك أحد ذهب وإذا
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باشا. تيمور إسماعيل له املغفور

يُنتج أن له وأتحت السعي، له ويرست الطريق، له ومهدت الباب، له فتحت ألنك عليك؛
يتفوق. وأن يمتاز وأن

ال العربي األدب تاريخ يف خلوًدا لنفسك به وسجلت وامتزت فيه تفوَّقت الذي هذا
الغربي. العالم يف الحديث مذهبه عىل القصص هو يُْمَحى، أن إىل سبيل

يف كنت فقد الغريب؛ الحب هذا من القصص وبني بينك كان الذي ما أدري ولست
ليلة «ألف يف ليلك وسواد تميضبياضيومك أن عىل حريًصا بقراءته، مشغوًفا أوًال صباك
حتى األجنبية اللغة تتعلم تكد ولم الرسمي، املنظم الدرس عىل ذلك تؤثر تكاد وليلة»،

تعلمتها. التي اللغة هذه يف القصص التمست
اآلداب إىل أرسعت حتى القراءة يف التوسع لك يتيح حظٍّا الثقافة من تبلغ تكد لم ثم
القصص وقرأت الفرنيس، القصص فقرأت اختالفها، عىل األجنبية اللغات يف القصصية
الَقَصص القصصوكاد عشت قليل، غري واإلنجليزي األملاني القصص من وقرأت الرويس،

قصة! تصبح كدَت حتى بالقصص وامتزجت «مرص»، يف لك يعيش أن
منها يأخذ أن يريد فيها، عمره وينفق عليها القصصويعكف يحب من الناس ومن

استعار. ما بعض يعطي أو أخذ، ما بعض يردَّ أن عىل يقدر أن دون يستطيع ما
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تحب كنت وإنما فحسب، لتأخذ القصص تحب تكن ولم هؤالء، من تكن لم ولكنك
الرشق فتمأل تنتج ثم بها، تظفر ثم شخصيتك، تلتمس ثم تقلد، ثم لتأخذ القصص
يف والفقه والحكمة األدب يكون ما كأروع الحياة، لشئون وفقًها وحكمًة أدبًا والغرب

الحياة. شئون
ولكنه وحدها، العربية البالد عىل مقصور هو وال مرص، عىل مقصوًرا ليس فأدبك
مختلفة أقطار إىل البحر فعرب العربية، البالد حدود به ضاقت ثم «مرص»، حدود تجاوز

«أوروبا». من

بك. تيمور محمد األستاذ له املغفور الكبري واألديب املشهور القصيص

أيًضا. الروسية اللغة إىل ترجمت أنك وأحسب واإلنجليزية، الفرنسية إىل ترجمَت
ذلك ففي عربي أديب إنك قيل وإذا منك، غض ذلك ففي مرصي أديب إنك قيل فإذا
وأوسعها الكلمة معاني بأدق عامليٌّ أديب إنك قيل إذا حقك توىفَّ وإنك ذاتك، يف تقصري

وأعمقها.
الشعبي العربي القصص هذا أحببت ما أول أحببَت القصص إىل قصدت حني إنك
تكلُّف وال مشقة غري يف املصفاة األذواق وعن الطبائع وعن القلوب عن يتحدث الذي اليسري
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إليه وتهوي العربية، البالد يف املثقفة الخاصة تزدريه الذي اليسري األدب هذا عناء، وال
شعورها. منه ن وتَُكوِّ أذواقها، منه َن فتَُكوِّ العامة، قلوب

عاميٍّا تكون وكدت لك، وأخلص له أخلصت العامة، تحبه كما األدب هذا أحببت وقد
به. وكلفك له حبك يف

كنت أن بعد منتًجا وتصبح القصص تكتب أن حاولت حني فإنك غريبًا، هذا وليس
إليه قصدت ما أوَّل هو البسيط اليسري العامي املنهج هذا عىل التعبري كان مستهلًكا

فيه. ونجحت
أعماق إىل يصل الذي العربي القاصِّ صورة منك يعطي ما األدبية حياتك أطوار ففي
قرأه كتب فإذا حسنة، صياغة ذلك يصوغ صفوتها، ويستخلص ُكنهها، ويفقه الحياة،
يف االبتكار من فيه ألن الخاص؛ الرجل وقرأه وطبعه، وقلبه ذوقه يالئم ألنه العامي؛

املمتاز. الخاص األدب من ا جدٍّ كثري يف يجده ال ما املعاني
وبني بينك فكان التعبري، يف الشعبية النزعة بهذه تحتفظ أن حاولت أنك ويظهر
أن تريد وكنت أمرك، عىل تغلبك أن تريد كانت شديد، رصاع الفصحى العربية اللغة
حني بني الخاصة وألفاظك أسلوبك إىل تنسلُّ الفصحى العربية اللغة وكانت تقاومها،

الفصحى. العربية اللغة روعة من مسحة قليًال قليًال يأخذ الشعبي أَدبُك وإذا وحني،
مؤتمرات بعض يف ألقيته حديثًا نسيت، قد كنت إن أُذَكِّرك وإني تذكر، ولعلك
الدفاع، بهذا اليوم ذلك يف أنا وضقت العامية، للغة للدفاع فيه تخلص وكدت املسترشقني،
أقوى العربية اللغة أن تَُقدِّر تكن ولم األيام، من يوم يف مجمعيٍّا ستكون أنك تَُقدِّر تكن لم
أنك تَُقدِّر تكن ولم الشعوب، من بل األفراد من ال ا جدٍّ كثري من أقوى كانت كما منك،
تؤثِر كنت التي الفصحى العربية اللغة هذه حماة من تكون أن األيام من يوم يف ستضطر

أوقاتك. بعض يف العامية اللغة عليها
التهاًما، تلتهمك هي وإذا فشيئًا، شيئًا يزيد عليك العربية اللغة هذه تغلُّب نرى ثم
أن تستطيع ال أنت وإذا أنت، تريد كنت ما عىل ال هي، تريد ما عىل تصوغك هي وإذا
عىل تُْكِرُهها لنفسها، تحب ما خري وهو لها، نحب ما خري هو واحد، يشء عىل إال تكرهها
وإذا قبل، من تألفه لم ما الجديدة األدبية الرائعة والفنون والخواطر املعاني من تطيق أن
بها وتؤدي تصوغ، أن تتعود لم ما تصوغ أن تَُكلُِّفها تمرين، أحسن لها املمرِّنني من أنت

قبل. من تأديتها تُكلَّف تكن لم معاني
لم أنك الظن وأكرب به، تتأثر فلم صبيٍّا كنت حني هشام» بن عيىس «حديث قرأَت
وليلة». ليلة «ألف قصص عليه تؤثِر كنت وأنك «الهمذاني»، منهج عىل كتب ألنه به؛ تتأثر
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بك. تيمور محمود األستاذ الناثر واألديب العرصي والقصيص املتفنن الكاتب

ولم هشام» بن «عيىس أسلوب عليك تفرض لم العربية اللغة بك استأثَرْت وحني
بينك كانت وإنما القدماء، أسلوب عليك تفرض ولم «الجاحظ» أسلوب عليك تفرض
الخاص. أسلوبك عليها تفرض أن منك وقبلْت لها، تخضع بأن منك اكتفت هدنة وبينها
واسعة ألنها منك؛ ذلك قبلت وإنما استكانة، أو ضعف أو ذلة عن منك ذلك تقبل لم
ليضاعف إليها يُهَدى ما وتتقبل تعطي، مما أكثر تأخذ أن تؤثِر النفس، سمحة الصدر،
وقدرة وقوة سعة الجديد بأسلوبك أكسبتها قد وأنت والسعة، الغنى ويمنحها ثروتها من

قبُل. من لها تكن لم ومرونة
رغم عىل االرتياح، أشد إليها فأرتاح العامية، باللغة كتبتها التي آثارك أقرأ وإني

الناس. يتكلمها حني لها وحبي تُْكتَب، حني العامية اللغة من نفوري
تفتنني كلها، الفتنة بها فأُْفتَن الفصحى العربية باللغة تكتبها التي اآلثار أقرأ ثم
لفظها ويفتنني املهلهل، العامي الثوب تلبس كانت حني تفتنني كانت التي معانيها
غريبة، ألفاظ عن بحث غري ويف عنف، وال تكلُّف غري ويف ويرس، سهولة يف وروعته لسحره

وترشيقها. لتنميقها محاولة وال
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بها يتفجر كأنما تأتي فكانت العامية تكتب كنت العزيز، الزميل أيها غريب وأمرك
ينبوع.

فأنت ضخم، نهر بها يتدفق كأنما تأتي فكانت الفصحى العربية تكتب أخذت ثم
العربية. اللغة يف تكتب حني رائع وأنت العامية، يف تكتب حني رائع

لها عدوٍّا كنت فقد كله، االستئثار بك استأثرت قد العربية اللغة أن عىل هلل والحمد
عليك العربية اللغة فانتَرصِت الناس، إىل ضها نُبَغِّ أن نريد كنا حني العامية تَُحبُِّب عنيًفا،

فيه. شك ال رائًعا انتصاًرا
يطيلوا مهما قرائك عىل تثقل ال الظل، خفيف الروح، َعذْب النفس، ُحلو كاتٌب وأنت

عرشتك.
قراءتها، يف فرتددت الريح»، مهب يف «سلوى باريس يف مرة ذات يُت تلقَّ أني وأذكر
أكون حني سيما وال — اختالفه عىل الفرنيس— األدب من فيه أقرأ كنت ما أقرأ أن وآثرت
من أقرأ بأن نفيس فأخذت آثارك، قراءة عن نفيس أرد أن أستطيع ال ولكنني فرنسا، يف
الفرنيس، األدب يف قراءة من فيه أنا عما يرصفني أال عىل وحني، بنيحني ُصُحًفا هذا كتابك
كتابك أتممت حتى قراءته يف ومضيت فيه، أنا ما كل عن أعرضت حتى بدأتُه ما وأُْقِسُم

. بدٌّ َقْطِعها من يكن لم حني إال القراءة أقطع ولم طوله، عىل
أنك من كله هذا يأتي العربية، باللغة تكتبه الذي الَقَصص من غريها شأن وهذا
ودون للقرَّاء، قك تعمُّ يظهر أن دون األشياء، لحقائق متعمق أنك ومن التصوير، يف دقيق
فأحسنت واستقصيت البحث، فأحسنت بحثت قد أني ترى أال انظر، للقارئ تقول أن
فإذا قصائده، بعض ينشد كان حني «البحرتي» صنيع تصنع أن ودون االستقصاء؟
ال لكم وما تعجبون؟! ال لكم ما سأل: الفتور من شيئًا حوله وممن «املتوكل» من رأى

قون؟! تَُصفِّ
يميض ثم عندها، يقف حتى يبلُغها اإلنسان يكاد ال ُحلوة ُدعابة كله هذا بعد وفيك
يف وُدعابة التصوير، يف وُدعابة اللفظ، يف ُدعابة الدعابة؛ هذه ينىس ال ولكن قراءتها، يف

أيًضا. التفكري
«الشفاه تسميها أن أحب كنت وكم غليظة»، «شفاه قصَة أيام منذ أقرأ كنت وقد
تلتقيا، أن تريدان ال غليظتان شفتان الفتاة: تلك لشفتي تصويرك عند ْقَت فُوفِّ الغالظ»،
السفىل، َفة الشَّ لتمسَّ تهبط أن أو تنحدر أن تريد ال العليا الشفة خصاًما؛ بينهما كأنَّ
ولبه قلبه عليه وملك القصة، هذه يف بطلك استهوى الذي اليشء ولكن كربياء، بها كأن
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ينفرج ال الشفة وسط يف جدٍّا ضئيل نتوء الشفتني، هاتني إحدى يف يشء هو كله، وفؤاده
تأخذها أو تبكي أو الفتاة تضحك حني إال تستوي أن الشفة لهذه يتيح وال يتسع، وال

العاطفة. ثورات من ثورة
شفة يف جدٍّا يسري يشء آخرها، إىل أولها من كلها قصتك مدار كان اليسري النتوء هذا
ما أََخصُّ حياًة عليها وأقام كله، الهيام بها وهام بها َفُفِتَن ُمحاٍم رآها الفتيات، من فتاة

مرات. أو مرتني فاستغفلته فتاة به عبثت ذكي رجل حياة أنها به توصف
شيئًا تستكشف أو تصل قصصك، كل يف أو قصصك، من ا جدٍّ كثري يف أنت وكذلك
يبني التي اليسرية األلحان هذه من لحٌن كأنه إليه، تعود للقصة مداًرا وتجعله يسريًا،

قطعته. عليها املوسيقي
قصتك، عليها تدور يسرية دقيقة خاطرة أو صورة أو فكرة قصصك يف تجد فأنت

القلوب. وتَْستَِلب وتخلب فتستهوي
الكثري، منها تُرِجَم جاَوَزتْها، أو الثالثني بلغت قد وأحسبها قليلة، ليست كتبك
وصل قد شأنه يكن مهما مرصيٍّا كاتبًا أن أعتقد أكاد وال تُْرِجَم، مما أكثر منها وَسيَُرتَْجُم
تكاد ال االنتشار، شديد فأنت إليها، أنت وصلت كما املثقفة وغري املثقفة الجماهري إىل

كلها. العربية البالد يف القارئون عليه يتهافت حتى الكتاب تكتب
العظيم؟ تراثها إىل تُِضْف ولم أرستك، عىل تتفوَّق لم أنك هذا بعد أتظن
النابغة؟ األدبية األرسة لهذه األدبية بمكانتك َمديٌن أنك هذا بعد أتظن

كثريًا؟ إليها وأضفت كثريًا، عنها أخذت أنك الحق أليس
يسهل ال خطر ذي يشء إىل يسعى كما رفيًقا، املجمع إليك سعى ملاذا اآلن أتفهم ثم
َر َفَقدَّ سعى ربيعة»، أبي بن «عمر يقول فيما الحية َسْعَي إليك سعى إليه؟ الوصول
ويعرف وهدوءك، تواضعك يعرف ألنه بك اْستَأْنَى ثم بها، ونوَّه وأجازها العربية آدابك
وحتى التقدير هذا تسيغ حتى بك اْستَأْنَى واالنزواء، العزلة حب من عليه ُطِبْعَت ما
وصربت الصدمة هذه تلقيت أنك عرف فلما سنتني، أو سنة بك استأنى إليه، تطمنئ
الكربى هجمته هجم وأنتجت، وقرأت وأقمت فسافرت عنها، تعزَّيَْت ثم واحتملتها، لها
إليه، يضمك أن يريد املْجَمع بأن قط أحسست وال أنت عرفت ما وأشهُد ِغرٍَّة، عىل وأخذك
لك، صديقان بك َفأْتََمَر الجلسات، من جلسة يف يوم ذات يف فجاء املجمع أخذك وإنما
حتى ترشيحهما يَعِرضان يكادا ولم للمجمع، اك فرشحَّ حسني»، و«طه أمني» «أحمد هما:
اللغة التهمتك كما التهاًما املجمع التهمك قد أنت وإذا اختيارك، عىل املجمع هذا أجمع

قبل. من اْلتهاًما الفصحى العربية
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تزيد تكاد ال آثار، من تنتج وما تكتب بما الفصحى العربية اللغة عن مدافًعا كنَت
لها. وصيانة عنها دفاًعا بهذا وحسبك ذلك، عىل

اإلنتاج هذا إىل تضيف بل األدبي، باإلنتاج تكتفَي أالَّ اآلن منذ لك يقول املجمع ولكنَّ
وعىس أسبوع، كل يف مرة املجمع به يشقى الذي املتواضع العناء هذا يف مشاركة األدبي
الصدمة عىل صربتها كما الثانية، الصدمة عىل نفسك فاصرب مرة، من أكثر به يشَقى أن
تطمنئ ال ولكن أمرك، انتهى فقد ذلك، بعد يروعك أن يملك ال املجمع أن إىل واطمنئ األوىل،
ويسريون تنتج مثلما ينتجون الذين وإن وحده، املجمع عىل تشتمل ال الدنيا فإنَّ سيدي؛ يا
املجد وأحداث لألحداث، يصربوا أن إىل مضطرون تسري مثلما والعقلية األدبية الحياة يف
كيف وتعرف أثقالها، تعرف بأنك — أصدق بل — أظن األحداث وهذه خاصة، األدبي

األثقال؟ هذه تحتمل
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اُخللَُّص الشعراءُ

أقسام ستة عىل ويشتمل





متهيد

تيمور أحمد بقلم

فيه،1 الراسخة اللسانية للملكة اللفظ يف يخطئ ال فاملراد يخطئ، ال العربي إن قيل: إذا
ما خالف هو بل لسانه، بعصمة قالوا كما جنانه، بعصمة أحد يقل فلم املعاني يف وأما

قوله: يف رفاعة2 بن قيس أبا خطَّئوا كيف تراهم أال العربية، أئمة به رصح

��ي��ب وال��شِّ ال��ُم��رد وم��نَّ��ا وال��ع��ان��س��ون ش��ارب��ه َط��رَّ إن م��ا ه��و ال��ذي م��نَّ��ا

البيت. يف التقسيم يحسن لم ألنه

يسع ال خالف لغريها أو للرضورة كونها ويف العلماء، عنها نبه لفظية أغالط العرب شعراء لبعض 1
ذكره. املقام

رشح يف البكري عبيد أبو «قال قوله: بسوى املغني لشواهد رشحه يف البيت لهذا البغدادي يتعرض لم 2
قلنا: رفاعة.» بن قيس يقول: وغريه يعقوب، يقول هكذا رفاعة، بن القيس ألبي البيت القايل: نوادر
عىل التنبيه والثاني العبارة، هذه البغدادي عنه نقل الذي القايل نوادر رشح أحدهما: كتابان؛ للبكري
قيس عن فيها ما ونص ٦٦٢ه، سنة ُكتبت مقروءة صحيحة نسخة منه وعندنا أماليه، يف القايل أوهام
يف هذا بعد — هللا رحمه — عيل أبو ذكره وقد دثار، واسمه رفاعة بن قيس أبو هو «إنما رفاعة: بن
رفاعة، أبي ابن فصار رفاعة قبل «أبي» لفظ زاد النسخة قرأ َمْن أحَد أن إال الخ.» صحته عىل كتابه

«صح.» فوقه وكتب



املعاني يف العرب شعراء أوهام

إذ شاربه؛ طرَّ ما قوله: بعد امُلْرد ذكره عىل «امُلْغِني» يف هشام ابن اعرتض وقد
عندي «والبيت قال: ثم امُلرد، ومنا األمرد، منا قال: فكأنه أمرد، شاربه ينبت لم الذي
بقية يناسبون ال يتزوجوا، لم الذين وهم العانسني، أن ترى أال هذا، بغري التقسيم فاسد

انتهى. املعاني.» دون األلفاظ يف الخطأ عن محميُّون العرب وإنما األقسام؟
العانسون منا أصله: أنَّ بتقدير البيت يف ما تصويب رشاحه بعض حاول وقد
التكلف. هذا مثل من تخلو ال أخرى أوجًها فيه وذكروا والشيب، املرد ومنا واملتزوجون
والرفع والنصب الجر يف إال بقدوة األعرابي «وليس الحيوان: كتاب يف الجاحظ وقال
ال كثرية ذلك عىل والنصوص ويصيب»، فيه يخطئ فقد ذلك غري وأما األسماء، ويف
األوهام هذه من إلينا وصل فيما بحثنا وقد لذكرها، حاجة فال املبنى يف إال تختلف

اآلتية: األقسام إىل ترجع فرأيناها أسبابها، وتفحصنا
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غري عىل به يأتي فرتاه عنه، لبعده يذكره بما الشاعر جهل املعاني يف الوهم أسباب فمن
يِّ كالَحَرضِ يبعده، وال منك يدنيه فال وصفه يف يبهم أو موضعه، غري يف ويضعه حقيقته،
أن أحدهما يستطيع قلَّما فإنهما ، يتحرضَّ لم الذي والبدوي التبدِّي، له يسبق لم الذي
لم ما يذكر إنما ألنه عنه؛ اإلفصاح فيحسن يصفه أو فيه، فيصيب اآلخر عند ما يذكر
الرمة ذو قدم ملا قال أنه الُكَميْت عن األغاني صاحب حكى بسمعه، إال يره ولم يعرفه،
ينسكب» املاء منها عينك باُل «ما قصيدتك: بها عارضت قصيدة قلت قد إني فقلت أتيته

فقلت:

ال��ل��ع��ب؟ ال��ش��ي��ب��ة ذي م��ن ي��ح��س��ن ك��ي��ف أم م��ن��ق��ل��ب األي��ف��اع ط��ل��ب ع��ن أن��ت ه��ل

لك يقول أن إنسان يقدر ما قوًال لتقول إنك ويحك! يل: فقال إياها، أنشدته حتى
تقع بل عنه، بعيًدا تقع وال به، تجيء فال اليشء تصف أنك وذلك أخطأت، وال أصبت
أصف وأنا بعينك، رأيته شيئًا تصف ألنك قلت: ال، قال: ذلك؟ لَم أوتدري له: قلت قريبًا.

انتهى. فسكت. قال: كالوصف. املعاينة وليست يل، ُوِصَف شيئًا
البادية له تصفان فكانتا الجاهلية، أدركتا جدتان له كانت الكميت أن ويروى
عليهما عرضه خرب أو شعر يف شك فإذا الجاهلية، يف الناس بأخبار وتخربانه وأمورها،

علمه. كان هناك فمن فتخربانه،



املعاني يف العرب شعراء أوهام

االعتذار إىل احتاج فيما فوقع شيئًا، الَجدَّتني وصف يُْغِنِه لم كيف رأيت وقد قلنا
فقال ادِّكاًرا» إال النفس هذه «أبت قصيدته: نظم ملَّا عنه عَزبَتَا أين شعري! وليت منه،

فيها:1

ال��ِوب��ارا2 ب��ال��َف��َل��َوات يُ��ج��اوب��ن غ��نَّ��يْ��نَ��ه��ا ال��ه��ج��ارس م��ا إذا

وقال:

ِغ��ف��ارا3 ت��ه��ج��و أَْس��َل��َم أراج��ي��ُز غ��ل��ي��ه��ا م��ن ال��ُغ��ط��ام��ط ك��أنَّ

قط، غفاًرا هجت ما أسلَم وبأنَّ الَفَلَوات، تسكن ال الِوبار بأنَّ تخربانه فكانتا
نَُصيب. انتقاد من فتنجيانه

الذي البدويِّ ذلك َكَمثَِل البادية، أمور من يَره لم ما وصفه يف الحرضيِّ هذا وَمثَُل
فقال: بالتبدِّي، جارية وصف وأراد الحرض، مأكول من والفستق الرقاق بأنَّ سمع

ال��ف��س��ت��ق��ا4 ال��ب��ق��ول م��ن ت��ذْق ول��م ��ق��ا ال��م��رقَّ ت��أك��ل ل��م دس��ت��يَّ��ٌة

نصيب. للبيتني امُلنْتَِقد أن األغاني يف 1

(بكرس والِوبار الريبوع، وفوق الثعلب دون كان مما بالليل يعسعس ما كل أو الثعالب، الهجارس: 2
نَّْور. السِّ قدر عىل دويبة وهي وبر، جمع األول):

يصف ألنه القدور؛ غليان صوت هنا وأراد البحر، موج غليان صوت األول): (بضم الُغطامط أصل 3
ومثله مهاجاة، بينهما تقع لم وغفاًرا أسلم أن واملزهر الخصائص يف والذي البجيل، الوليد بن أبان قدور
إحدى يف ذكر أنه إال القاموس رشح يف أيًضا ومثله واحدة، قبيلة من أنهما وزاد للمرزباني، املوشح يف

قائله. به تفرد قول وهو مرة، تهاجتا أنهما الروايات
والذي اللسان، رواية وهي الصحراء، وهي الدست، إىل املنسوبة والدستية: األسدي، نخيلة ألبي البيت 4

مآكله. وال الحرض تعرف ال بدوية أنها واملراد «برية»، األدب: كتب وأكثر َحاح الصِّ يف
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قال شجرة، ثمر وهو البقول، من فظنه به سمع وإنما الفستق، يعرف لم أنه وعذره
الصاغاني: قال بالنون،5 النقول من هو إنما فقال: بعُضهم َل «وتمحَّ القاموس: شارح

انتهى. غري.» ال بالباء الرواية «ولكن
أنَّا ولو البيت، يف املجال له اتسع لو الرقاق يف به يأتينا كان الذي ما ندري وال
لكان بهما، نخربه أن قبل والفستق الرقاق األعرابيَّ هذا وأرينا الحالة، هذه عكس قدَّرنا
ظنه ره يُصوِّ ما إىل حقيقتهما عن يعدل رأيناه إذا أوًال عذرناه كما نعذره أن علينا ا حقٍّ
من فجعل الفرس، معسكر يف ما عىل استولوا ملا أُلَّيْس،6 وقعة يف للعرب وقع كما فيهما،
الكامل. يف األثري ابن حكاه ما عىل البيض؟» الرقاع هذه «ما يقول: منهم الرقاق ير لم
وشهد حلب، نزل أنه جافيًا، بدويٍّا وكان ثومة، بن ناهض عن يُرَوى ما طريف ومن
خرج أنه تذكََّر ثم العيدين، أحد يف ظنَّهم الناس احتشاد رأى فلما عرًسا، ضاحيتها يف
البلد أمري ظنه السماطني بني العروس رأى وملا العيدان، مىض وقد صفر يف البادية من
«فلم املوائد: عن فقال ره، تصوَّ ما عىل العرس يف رآه ما وصف ثم للناس، جلوسه يوم يف
ما وأما حمًال، فيُْحَمُل منها خفَّ ما أما رات، ُمَدوَّ َهنَات يحملون رجال دخل أن أنشب
بيٍض، ِبخَرٍق أُِتينا ثم ِحَلًقا، عليه القوم وتحلََّق أمامنا، ذلك فُوِضَع فيَُدْحَرج، وثقل كرب
قميًصا، أقطعها خرًقا منها القوم أسأَل أن وهممُت ثيابًا، فظننتها أيدينا بني فأُلِقيَت
أيديهم، بني القوم بسطه فلما لُحَمة، وال َسًدى له يبني ال متالحًما، نسًجا رأيت أني وذلك
العود: عن وقال أعرفه»، ال الخبز من صنٌف زعموا فيما هو وإذا رسيًعا، يتمزق هو إذا
فجاء فخرج والدعاء، عليه بالثناء األصواُت َفَعَلِت له، آبَُه ال شابٌّ البيت يف معنا «وكان
خلف فوضعه عوًدا، خاللها من فاستخرج أربعة، خيوط فيها صدرها، يف عيناها بخشبة
َقيْنَة أحسن هي وإذا الكعبة! وربِّ فنَطَقت يده، يف بخشبة وحركها آذانها عرك ثم أذنه،
يديه، بني فجلست فوثبت مجليس، من ني استخفَّ حتى فأطربني عليها وغنَّى قط، رأيتها
قريبًا؟ إال ُخِلَقت أراها وما لألعراب، أعرفها فلست الدابة؟ هذه ما وأمي أنت بأبي وقلت:

َحاح: الصِّ يف لقوله الجوهري؛ باملتمحل أراد ولعله الرشاب، عىل به يتنقل ما وهو نقل، جمع النقول: 5
النقل من الفستق ألن بالنون؛ أظنه وأنا بالباء، يُروى وهكذا النقل، من الفستق أن األعرابي هذا «ظنَّ

البقل.» من وليس
الالم وتشديد الهمزة (بضم «أُلَّيْس» والصواب: «الليس» ببوالق املطبوعة األثري البن الكامل نسخة يف 6

لياقوت. البلدان معجم يف كما الياء)، وسكون املفتوحة
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قلت: الزِّير. قال: األسفل؟ الخيط هذا فما وأمي، أنت بأبي فقلت: الَربْبَط. هذا فقال:
فقلت: البَمُّ. قال: فاألعىل؟ قلت: امَلثْلث. قال: فالثالث؟ قلت: امَلثْنى. قال: يليه؟ فالذي

انتهى. رابًعا.» وباْلبَمِّ ثالثًا، وبالرببط ثانيًا، وبك أوًال، باهلل آمنت
بالغرارة: امرأة يصف الباهيلِّ أحمر بن عمر قول الفستق بيت قبيل ومن

م��ت��خ��دَّد دارٍس أع��وَص ودراس ق��ب��ل��ه��ا ال��يَ��َرنْ��َدِج ن��س��ُج م��ا ت��دِر ل��م

يخفى الذي الكالم عويص الناس تدارس ولم الريندج، نسج تعرف ال غرَّة أنها يريد
الخفاف، منه تُعَمل أسود جلد الريندج: أنَّ الشاعر يعرف ولم قالوا: أحيانًا، ويتبني أحيانًا
والعمل، املعالجة هنا: بالنسج أراد فقال: مخرًجا، له بعضهم والتمس يُنَسج، مما فظنه

منسوج. الريندج أن ظنت تجاربها وقلة لغرَّتها أنها أراد بل آخر: وقال
هالل أبو قال فكما الثاني أما األول، عىل تساعد اللغوية النصوص نخال وال قلنا:

عليه. تدل ال البيت ألفاظ إن الصناعتني: يف
رؤبة: قول قبيله» «ومن

وَج��ْه��َرُم��ْه ك��تَّ��ان��ه يُ��ش��تَ��َرى ال َق��تَ��ُم��ُه ال��ف��ج��اج م��لء ب��ل��ٍد ب��ْل

فظن واألصمعي: عمرو أبو قال والبُُسط، الثياب إليها تنسب بفارس قرية وَجْهَرم:
كتانة أراد بأنه التنبيهات: يف البرصي حمزة بن عيلٌّ عليهما وردَّ ثياب، أنها رؤبة

العجاج: قال كما النسب، ياء فقطع وجهرمية،

ال��ُم��س��رَج��ا ال��ق��ي��ق��ب��ان ي��دري ي��ك��اد

قطع ثمَّ : القيقبانيُّ فقال إليه، ج ُ الرسُّ فنسب الرسوج، منه تُنَحُت خشب والقيقب:
النسب. ياء

فذهب القيس، امرئ ديوان رشح يف البيت بهذا البطليويسُّ الوزير استشهد وقد
بلد وهو ثياب أنها ظن الجهرم يف «وغلط قال: حيث واألصمعي؛ عمرو أبي مذهب فيه

بفارس.»
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باملسك: ِهُن تَدَّ امرأة يصف الراعي قول قبيله» «ومن

درَّاج ال��ك��اف��ور م��ع��ت��ِل��ف ُق��ص��ب م��ن أرج ذا وال��ل��بَّ��ات ال��م��ف��ارق ت��ك��س��و

تعتلف ظنها دابة من أنه سمع ملا وكأنه اْلِمَعى، وهو القصب، من املسك فجعل
يف الدينويُّ حنيفة أبو وخطَّأَه منها، ويُجتَنَى مسك، إىل أمعائها يف فيتحول الكافور،

إبًال: يصف قوله يف النبات كتاب

َف��اِت��ُق��ْه7 ب��ال��م��س��ك ال��ك��اف��ور ف��ت��ق ك��م��ا ع��ش��ي��ة ك��ل ذف��راء ف��أرة ل��ه��ا

ولكن بالكافور»، يُفتق ال واملسك ا، ُقحٍّ أعرابيٍّا الراعي وكان به، يُفتق أنه «ظنَّ فقال:
بالكافور يفتق ال واملسك قوله: «أما بقوله: التنبيهات يف عليه رد البرصي حمزة بن عيل
بالكافور، يفتق ال املسك كان وإن بالكافور، املسك فتق كما الراعي يقل ولم فصحيح،
قد أنه وأوهم الجفاء، إىل ونسبه ا، ُقحٍّ أعرابيٍّا الراعي وجعل باملسك، يفتق الكافور فإن
يفتق ال الكافور أن حنيفة أبي عند يكون أن إال اللهم يقله، لم يشء يف وخطأه غلط،
منه حاًال أسوأ الحالة هذه يف فيكون وعكسها، العبارة يف هو غلط قد ويكون باملسك،
إذا الكافور من 8 أنمُّ رائحة وال واستعماله، وعمله بالطيب الخربة قليل ويكون األوىل، يف

انتهى. قاطبة.» والعطارون النعمة بنو بذلك يشهد باملسك، ُفتق
رؤبة: قول قبيله» «ومن

ك��ب��ري��ت9 ذه��ب أو ف��ض��ة أو ِس��ْخ��ت��ي��ت َح��ِل��ف ي��ع��ص��م��نِّ��ي ه��ل

طيبة، رائحة منها ففاحت جلودها، نديت املاء، عن وصدرت رشبت ثم وزهره، العشب اإلبل رعت إذا 7
خلطه الطيب: وفتق األول، هنا واملراد نتن، أو طيب من الريح ذكاء شدة والذفر: اإلبل، فأرة لتلك: فيقال

رائحته. الستخراج بغريه
املتغرية، الخبيثة بالرائحة الوصف يقتيض ال والسياق أنم، بدل أخم :(١١ : ٢٠٤) التنبيهات نسخة يف 8

سطع. إذا املسك، نمَّ قولهم: من وهو أثبتناه، كما «أنم» وصوابه: النساخ، من خطأ إال نظنه وال
الشديد. فسكون): (بكرس السختيت 9
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سمع العقد: ويف ذهب، الكربيت أن رؤبة ظن وغريهما: واألصمعي األعرابي ابن قال
بمعنى شعره يف رؤبة «َوذََكَره الغليل: شفاء ويف ذهب، أنه فظن أحمر أنه بالكربيت

األلفاظ.» دون املعاني يف يخطئون القدماء العرب ألن فيه وُخطِّئ الذهب،
األحمر بالذهب الكربيت تفسري ذكر ولكنه ذلك، عن اللسان يف ما يخرج وال قلنا:
بعد حدث فلعله األئمة، هؤالء به اعرتض ما يناقض يخفى ال كما وهو لبعضهم، قوٍل يف

ْق. وليُحقَّ بالشاعر، قائله من وثوًقا فيه ما عىل وبنى البيت، نظم
الدرة: وصف يف ذؤيب أبي قول َقبيله» «ومن

وي��م��وج10 ف��وق��ه��ا ال��ُف��رات ي��دوم َل��َط��م��يَّ��ة م��ن ش��ئ��ت م��ا ب��ه��ا ف��ج��اء

والعقد اللسان يف كذا امللح، املاء يف تكون وإنما العذب، املاء يف تكون ال رَُّة والدُّ قالوا:
أن الصناعتني: يف هالل أبو وذكر وغريها، الرضورة يف للشاعر يجوز وما والوساطة
سيبويه كتاب عىل السريايف رشح يف وقفت وقد الدرة، ماء مراده أن يرى له يحتج من
يخرج اللؤلؤ أن ظن أنه وذلك غلط، هذا األصمعي: «قال نصه: بما لذلك تفصيل عىل
يسُكن أي ويموج: فوقها الفرات يدوم ومعنى اللؤلؤ، مواضع عن لبعده العذب املاء من
وأن صحيح، هذا أن اللغة أهل بعض وذكر املاء»، زيادة أو بالريح أخرى ويهيُج مرًة
جبال ومساكنهم ُهذيل، من وهو ذؤيب، أبي عىل هذا يذهب وكيف الغالط، هو األصمعي
اللؤلؤ ماء هاهنا بالفرات ذؤيب أبو أراد وإنما اللؤلؤ، ومواضع البحر عىل املطلة مكة
أي الفرات؛ يدوم وقوله: فراًقا، كان ما املياه أعىل كان إذ فراًقا؛ وجعله عالها قد الذي
أخرى ويضطرب مرة، الناظر يف يسكن أنه أراد إنما يضطرب، أي ويموج؛ يسكن،

انتهى. اللؤلؤة، ماء هو املاء وأن وبريقها، لصفائها
َلِبيد: قول ذلك ومن

وَج��َدْل ول��س��ان��ي ب��م��ق��ام��ي ف��رَّج��تُ��ه َض��يِّ��ٌق وم��ق��ام

ونحوهما والبَزَّ العطر تحمل التي الدواب وهي فكرس): (بفتح اللطمية إىل نسبة (بفتحتني) اللطمية 10
غلط وهذا الفرات، يدوم بعضهم: ورواه قال: إلخ، البحار… تدوم «دوم»: يف اللسان ورواية املرية، غري

العذب. املاء يف يكون ال الدر ألن
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وزح��ل11 م��ق��ام��ي م��ث��ل ع��ن زلَّ ف��يَّ��الُ��ه أو ال��ف��ي��ل ي��ق��وم ل��و

وال ثباتي، مثل يثبت ولم وتنحى لزلَّ املقام هذا يف صاحبه أو الفيل يقوم لو أي:
مثَل ِلَساِئِسه أن ظنَّ أَيِْدِه وشدة الفيل خلق بعظم سمع ملا ولكنه هنا، الفيَّال لذكر معنى

فأخطأ. قوَّته
اآلخر: قول «ومنه»

ال��ورد وال��ع��ن��ب��ر ال��ج��اديُّ ب��م��ارن��ه ي��ل��ت��ق��ي ال��رخ��ام��ات م��س م��ن وأَْل��يَ��ن

ألن األعرابي؛ «غلط قال: أنه أماليه يف القايل عن ونقل املزهر، يف السيوطي أنشده
بالشهبة.» إال يوصف ال الجيد العنرب

أولها: أبيات من وهو األمايل، يف وارد البيت قلنا:

ع��ه��د ب��ه��م��ا ل��ي ل��ي��س دم��ن��ت��ي��ن س��ق��ى

كتاب يف ذكره القايل فلعل االنتقاد، من املزهر يف نقل ما املطبوعة النسخة يف وليس
له. آخر

زهري: بن خالد قول ومنه

نَ��ُش��وُره��ا م��ا إذا ��ل��َوى ال��سَّ م��ن أل��ذُّ ألن��ت��ُم َج��ْه��ًدا ب��ال��ل��ه وق��اس��م��ه��ا

خالد، أخطأ اج: الزَّجَّ قال الخلية. من تجنيها أي نَُشورها؛ فقال العسَل السلوى ظن
للعسل وقيل ك، سالَّ ما كل السلوى بأنَّ عليه الرد يف الفاريس َل وتمحَّ طائر، السلوى إنما
من وغريه الطبخ مئونة فيه تلحقك مما غريه عن وتأتِّيه بحالوته يسليك ألنه سلوى؛

فيه. ما يخفى وال انتهى، الصناعة. أنواع

ى. تنحَّ ومعناه: ،« «زلَّ بدل «زاح» أخرى: رواية يف 11
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عليه، نشئوا فيما أيًضا يخطئون نراهم ويعهدوه، يََروُه لم فيما يُخِطئون أنهم وكما
يحيطوا ولم جملته، عرفوا ملا تعرُِّضهم من هؤالء وَمأْتَى مساء، صباح رؤيته وأَِلفوا
كان فمن ومجانبتها، األشياء مالبسة بحَسب وقلًة كثرًة تتفاوت املعرفة ألن بتفصيله؛
قرصت أو به، عالقته ضعفت ممن وأبرص به أخَربَ بالرضورة كان باليشء عالقة أشد
كما السيف، يجهل ال الغراس قيِّم أن ترى أال واملشاهدة، اِإلْلِف مجرد عىل له معرفته
وبدقائق به العلم من عنده نُِصيُب ال فيه اختربناه إذا ولكنا العرب؟! سائر يجهله ال
صاحب نرى وكذلك والصيقل، الطبَّاع عند نُِصيبُه ما وصفاته حاالته ومختلف أجزائه
ح املالَّ من بها أبرص الخيل وصاحب والبعري، بالفرس منه والعنز بالشاة أعرف الظلف
الخطأ تطرق الناحية هذه ومن الغالب، الكثري يف األمور سائر ذلك عىل وقس البزَّاز، أو

قوائمه: ويذكر فرًسا يصف قوله يف لرؤبة

َوْف��َق��ا وي��ق��ع��ن ش��تَّ��ى2 ي��ه��وي��ن ال��ع��ْف��ق��ا1 ي��ع��ت��ن��ف��ن ال ب��أرب��ع

الجياد ألن عيب؛ وهو يداه، مجموعة فيقع يثبت ثم يديه يجمع أي يضرب؛ فجعله
قيل وملا بيديه، يسبح أن الفرس من املستحبُّ وإنما مًعا، حوافرها تقع ال الخيل من

العدو. شدة والعفق: َجِهَله، اليشء: اعتنف 1
«مثنى.» أماليه: يف الزجاجي ورواه وغريها، واملوشح والديوان اللسان يف كذا 2



املعاني يف العرب شعراء أوهام

ولكن بالخيل، يل علم ال ، بنيَّ أي قال: يضرب، مقيًدا جعلته اف3 الجحَّ أبا يا أخطأت له:
شيئًا. يصنع فلم منه فأُدِنَي األصمعي: قال يجب، كما أَِصْفه البعري ذَنَِب من أَْدِنِني

الحلبة: يف أجراه فرًسا يصف النجم أبي قول «ومثله»

أوَّلُ��ْه وي��ط��ف��و أخ��راه ي��س��ب��ح

وإنما منه، أرسع اح الكسَّ حمار كان أخراه سبح إذا ألنه هذا؛ يف أخطأ األصمعي: قال
اضطراب أنَّ العقد ويف األغاني، يف كذا رجاله، وتلحق أُواله تسبح بأنه الجواد يُوصف

: السلميِّ األعور أبي فرس وصف يف أعرابيٌّ قال ما والوجه قبيح، الفرس مؤخر

آخ��ره وي��ط��ف��و أواله ي��س��ب��ح ن��اظ��ره ال��ب��رق ك��ل��م��ع م��رَّ
ح��اف��ره م��ن��ه األرض ي��م��س ف��م��ا

يف عليه وأُِخذَ للفرس، اًفا وصَّ النجم أبو «وكان الشعراء: طبقات يف قتيبة ابن وقال
حمزة بن عيل ولكن يزد، ولم األصمعي قول ذكر ثم أوله.»4 ويطفو أخراه يسبح صفته
فلعله الرََّجز، يف ملا تصويٌب فيه األصمعي غري عن قوًال التنبيهات يف عنه نقل البرصي
عىل تعصبه إىل األصمعي انتقاد حمزة بن عيل وعزا الطبقات، غري آخر كتاٍب يف ذكره
األصمعي عيل هو تعصبه من عجبًا يَِجْد الكتاب هذا يف كالمه يَْستَْقِر ومن النجم، أبي
رؤبة اعتذار النجم ألبي هنا يعتذر أن له خريًا وكان ، حقٍّ وبغري بحقٍّ يقول ما وردِّه

لنفسه.
وصف يف قوله الشعراء طبقات يف قتيبة ابن عنه ونبه النجم أبو فيه ُخطِّئ ومما

فرس:

��ار5 ال��َق��صَّ ِم��ي��َج��ن��ُة ك��أن��ه��ا

ُرْؤبَة. ُكنْيَة املهملة: الحاء وتشديد الجيم بفتح 3
به. عليًما يكن لم إذا فيه الخطأ من القائل تعصم ال اليشء وصف كثرة أن هذا من يستفاد 4

بها. يدق التي الخشبة أي الجلد؛ وصانع ار القصَّ ة ِمَدقَّ األول): (بكرس امليجنة 5
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التي أيًضا وإنها الجلد، أي األََدم؛ لصاحب امليجنة إن قوله: بسوى وجهه ْ يُبنَيِّ ولم
كما — الثياب ار لقصَّ تكون ال أنها يريد كان فإن وغريه، حجر من األََدم عليها يُدقُّ
وإن لكليهما، تكون ألنها بيشء؛ فليس — الصناعتني يف هالل أبي وكالم كالمه من يؤخذ

وجهه. لنا يظهر لم ولكن فربما، بها، الفرس تشبيه يف الخطأ كان
اإلبل: يف قوله أيًضا النجم أبو فيه أخطأ ومما

األَْدُح��ل خ��ي��ر ال��م��رق��ال أب��ي َدْح��ل ال��م��ن��ه��ل رويِّ ع��ذب ع��ل��ى وه��ي
األوَّل ال��زم��ان ف��ي ع��اٍد ن��ح��ِت م��ن

ِعيَب وقد الركايا، تُوَرد إنما اإلبل، تُوَرده ال الدحل األصمعي: «قال األغاني: ففي
ال والدُّْحَالن قال: عاد، نحت من الدحل هذا إنَّ يليه: الذي البيت يف بقوله وِعيَب بهذا،
فتبقى الشمس تصيبها ال والجبال األرض يف وشعاب خروق هي إنما تُنحت، وال تُحفر

السماء.» ماء فيدخلها تتسع ثم فمها، يضيق األرض يف ُهوٌَّة وهي املياه، فيها
ورودها: يصف قوله أيًضا اإلبل يف فيه أخطأ ومما

يَ��ْف��ُض��ل ل��م أخ��ف��اف��ه��ا ع��ن وال��ظ��ل ل األوَّ ال��رع��ي��ل ف��ي تَ��َس��اَم��ى ج��اءت

والعرب الهاجرة، يف املاء وردت أنها عىل يدل أخفافها عن يفضل لم والظل فقوله:
الشاعر: كقول بارد، واملاء غلًسا الورود تصف إنما

ال��ف��ات��ق ال��ص��ب��اح ق��ب��ل ف��وردت

اآلخر: وقول

األل��وان ت��ب��يُّ��ن ق��ب��ل ف��وردت

لبيد: وقول

ال��نَّ��َه��ْل ت��غ��ل��ي��َس وردَي ِم��ْن إن
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اإلبل: راعي وصف يف قوله النجم أبا فيه خطَّئوا ومما

ال��ت��َغ��زُّل ع��ن ج��اٍف ال��ع��ص��ا ُص��ْل��ب

«هو قالت: وصفه أرادت إذا والعرب إبله، عىل بالصالبة الراعي يوصف وال قالوا:
الشاعر: قال كما وغلظة، شدة إىل يحتاج ال رعايته لحسن كأنه العصا.» ضعيف

إص��ب��ع��ا6 ال��ن��اس أم��ح��ل م��ا إذا ع��ل��ي��ه��ا ل��ه ت��رى ال��ع��روق ب��ادي ال��ع��ص��ا ض��ع��ي��ف
ت��ربَّ��ع��ا7 ح��ت��ى ال��ص��وت وي��خ��ف��ى ي��دع��ه��ا م��رة ال��ري��ح ت��ت��ب��ع أن إب��ل ص��دى
أروع��ا8 غ��ي��ر ال��ض��ح��ى م��ب��ط��ان ب��م��ي��ث��اء خ��ل��ف��ه��ا ن��ام م��ب��رك م��ن س��رح��ت إذا
م��ض��ج��ع��ا ت��ب��وَّأ م��أوى ب��أخ��ف��اف��ه��ا ت��ب��وأت م��ا إذا ح��ت��ى أم��ره��ا ل��ه��ا

الراجز: قول ومثله الرعاة، حذَّاق به تُوصف ما فهذا

ال��ش��ج��ر ف��ي ��ت وأس��فَّ روي��ًدا م��ش��ت َم��َط��ْر أب��ا ع��رف��ت ال��رك��اب إذا

بصالبة النجم أبو يرد لم وقيل: تشاء، كما ترعى وتْركها بها الرفق منه ألفت ألنها
صلب فالن يقال: كما البدن، وقوة الظهر بصالبة وصفه أراد وإنما عليها، شدته العصا
صارًما َجلًدا كان إذا الراعي ألن الحقيقية؛ عىل العصا صلب أنه أراد بل وقيل: القناة.
الوحوش بها وعبثت وضاعت، إبلُُه هلكت وإال عليه، يقدر ما أصلب من عصاه اختار

يف الخفاجي الشهاب ضمنه وقد «أمحل»، بدل «أجدب» ويروى الحسن، األثر عن كناية هنا: اإلصبع 6
السوانح: كتابه يف «وأورده» قوله

أجمعا الخري عمم إذ أهلها عىل منة كل له مرص يف النيل أرى
إصبعا الناس أجدب ما إذا عليها الوفا له وزاد فاضت قد أياديه

كان إذا إبل وصدى مال صدى فالن يقال: وبمصلحتها، بها عالم بسياستها، رفيق أي إبل: صدى 7

كذلك.
السهلة. اللينة األرض األول): (بفتح امليثاه 8
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عما يخرج ال بما له االنتصار يف التنبيهات يف البرصي حمزة بن عيل أطال وقد والسابلة،
ذكرناه.

وصف يف ضل كيف لنرى ليل الضِّ امللك إىل وننتقل النجم أبا نَدَع أن لنا آن وقد
فقال: فرسه،

ُم��ْه��ِذب9 أخ��رج وق��ع م��ن��ه ول��ل��زج��ر ِدرَّة ول��ل��س��اق أُل��ُه��وب ف��ل��ل��س��وط

امرؤ أراد العْدو، الرسيع واملهذب: الظليم، واألخرج: الجرى، شدة والدرَّة: األلهوب
َفيَدرَّ بساقه ويركضه فيلهب، بالسوط يرضبه أنه فذكر بالرسعة فرسه يصف أن القيس
بهذه استُعني ولو قالوا: َعْدَوه، فيعدو الظليم من موقعه منه الزجر فيقع ويزجره جريه،
أول إن ويقال: بالرسعة، ينعت أن يستحق لم فعدا وأضعفه حمار أخسِّ عىل األشياء
َعبَدة بن وعلقمة هو إليها احتكم ملا — جندب أم — امرأته البيت هذا عليه عاب من
أجود عبدة بن وفرس وحركت، ورضبت زجرت سمعتك فقالت: أشعر؟ أيهما يف الفحل

فيه: يقول حيث فرسك من

ال��م��ت��ح��ل��ب ال��رائ��ح ك��م��رِّ ي��م��ر ع��ن��ان��ه م��ن ث��ان��يً��ا ي��ه��وي ف��أق��ب��ل

احرتاًسا احرتس ولكنه السياط ذكر فإنه املعتز؛ ابن َدرُّ وهلل عليه، علقمة فغلَّبت
فقال: حسنًا،

وأرج��ُل س��راٌع أي��ٍد ب��ه��ا ف��ط��ارت س��ي��اط��ن��ا ظ��ال��م��ي��ن ع��ل��ي��ه��ا ص��ب��ب��ن��ا

هنا. به يُحرتس ما أحسن من «ظاملني» فقوله:

ويروى: 9

منعب أهوج وقع منه وللزجر

الرسيع. السري أي النعب؛ من وهو
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أيًضا: فرس وصف يف قوله القيس امرئ عىل أُخذ ومما

ال��نَّ��ِم��ْر10 س��اع��دي��ه ع��ل��ى أك��بَّ ك��م��ا خ��ظ��ات��ا م��ت��ن��ت��ان ل��ه��ا

يف البارك النمر كساِعَدي اللحم كثريا متنان لها أراد املكتنزة، الخظاة: ومعنى
كما التعريق، والوجه: املتن يف املستحبُّ وإنما الجياد، به تُمَدح مما هذا وليس الغلظ،

طفيل: قال

م��ت��ون��ه��ا ت��ل��وح األل��ح��ى11 م��ع��رف��ة

قال: الخدين، معروق يكون أن الفرس من «ويستحب اللسان: ويف

ُس��رح��وب ال��ل��ح��ي��ي��ن م��ع��روق��ة ج��رداء ت��ح��م��ل��ن��ي ال��ش��ع��واء ال��غ��ارة أش��ه��د ق��د

وفرس عتقها، عامالت من فهو اللحم من َلْحياها عرى وإذا الجنبني، معرقة ويروى:
ويذهب ويضمر يعرق حتى أْجِرِه أي تعريًقا؛ فرسك عرِّق يقال: ًرا، ُمَضمَّ كان إذا معرَّق:

انتهى. لحمه.» رهل
فرس: يف فقال الهذيل ذؤيب أبو وتبعه

اإلص��ب��ع12 ف��ي��ه��ا ت��ت��وخ ف��ه��ي ب��ال��نَّ��ي ل��ح��م��ه��ا ف��ُش��رِّج ل��ه��ا ال��ص��ب��وح ق��َص��َر
��ع ي��ت��ب��ضَّ ف��إن��ه ال��ح��م��ي��م إال اس��ت��ك��ره��ت م��ا إذا ب��درَّت��ه��ا ت��أب��ى

بالشحم، ُخلط أي بالنَّي؛ لحمها رشج حتى فسمنت اللبن عليها صاحبها قرص أي
توصف الجياد ألن عيب؛ وهو رخوة، اللحم كثرية فجعلها فيه، تاخت بإصبعك غمزته فلو
البيت يف وأخطأ قالوا: بها، ى يُضحَّ شاة به فاألحرى قاله الذي وأما وصالبته، لحمها بقلة

فأشبع، «خظتا» أراد أو النون، فحذف «خظاتان» بخظاتا: وأراد الصلب، مكتنفا ومتناه: الظهر متنتا 10

املقام. يحتمله ال فيه والكالم
الوجه. جانب واملراد: العارض، عليه ينبت ما وهو لحي، جمع األلحى: 11

فيه. وخاض دخل أي اليشء؛ يف ساخ بمعنى وهما باملثلَّثة، «تثوخ» ويروى: 12
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َحُرونًا فجعلها عليه، أُكرهت إذا الجري تأبى أي بدرَّتها»؛ «تأبى فقال: أيًضا، الثاني
أبو قال ويسيل. يتفجر أي منها؛ يتبضع العرق، أي الحميم؛ وأخذ قامت ُحرِّكت إذا
ذؤيب، أبي غري ُحركت إذا االنبعاث برتْك الفرس أحد وصف «وما الصناعتني: يف هالل
والربق بالكوكب فتَُشبَّه تُحرَّك، لم أو ُحركت إذا حاالتها جميع يف بالرسعة توصف وإنما

ذكره.» ما آخر إىل والريح والحريق
به. توصف مما هذا أن فظن الخيل، وصف يجيد ال ذؤيب أبو كان وقيل:

اإلكراه، عىل إباءها علق ألنه نظر؛ الثاني البيت يف عليه أخذوه الذي ويف قلنا:
فإذا عفًوا، عنده ما أعطاك للعْدو حركته إذا أنك الجواد الفرس صفة يف واملعروف
يقول فهو العْدو، ترك عىل نفسه عزة َحَمَلتْه الزيادة عىل لتحمله بسوط أو بساٍق أكرهته

ديوانه. ورشح اللسان يف كذا العرق، تأبى وال إكراهها عند بدرَّتها تأبى إنها
الخرشب: بن سلمة قول «ومنه»

ال��ب��ري��م13 ي��م��ت��س��ك ح��ي��ث أم��اًم��ا ل��ُق��ْص��ري��ي��ه ال��ح��زام ك��ان إذا

من أكثر إذا جوالنه يف يقرب الحزام إن «يقول الوساطة: يف الجرجاني القايض قال
اإلناث َجْرِي خريَ ألن الوصف؛ يف أخطأ األصمعي: قال القرصيني، أمام فيصري عدوه،
قال كما الحزام، تقدم اختضعت فإذا الذكور، جري يف اإلرشاف يختار وإنما الخضوع،

خازم: أبي بن برش

ال��غ��ب��ار14 ط��ب��ي��ي��ه��ا خ��واء ي��س��د ب��م��رف��ق��ي��ه��ا ل��ل��ح��زام ق ت��س��وَّ

يذكر أنه يخفى وال «لقرصييها» الوساطة: نسخة يف والرواية ، ُْقَوتنَْيِ الرتُّ تليان ضلعان القرصيان: 13
عىل ويعلق العوذة عليه تعقد خيط هنا: والربيم االنتقاد، يصح ال وإال «لقرصييه» فالوجه ذكًرا فرًسا

ص٢٦٤). اللسان، يف «جلب» مادة (راجع الفرس. صدر
يديه بني ما يعني فرسه: خواء يف فالن دخل أيًضا ويقال الفرس، رجيل بني الفرجة (بالفتح): الخواء 14

الرضع. حلمة الثاني): وبسكون وكرسه األول (بضم والطبْي ورجليه،
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فقال: سلمة، الوصف هذا عىل نويرة بن متمم ساعد وقد

أخ��ض��ع15 ك��الب ت��ض��اي��ق��ه ري��م ج��ائ��بً��ا ال��ح��ب��ائ��ل ف��وق وك��أن��ه

انتهى. اإلرشاف.» له يختار وإنما بالخضوع، الذكر فوصف
فرس: صفة يف زيد بن عديِّ قول «ومنه»

م��ت��ت��اي��ع��ا16 ف��ارًه��ا ال��ج��ي��اد ي��ب��ذ س��رات��ه ع��ن ُج��لَّ��ه ي��ف��رِّي ف��ص��اف

قوله يف أخطأ وقد قالوا: السمن، من ظهره عن ُجله يشق الفرس هذا صاف أي:
الفاره وأما وعتيق، وكريم جواد له: يقال وإنما فاره، للفرس: يقال ال ألنه «فارًها»؛
برص له يكن لم َعِديٍّا أنَّ حاتم أبو «زعم العرب: لسان ويف والبغل، والحمار فالَكْوَدن
الفوائد من منقولة مخطوطة عندي نبذة يف ووقفت ذلك.» يف عديٌّ ُخطِّئَ وقد بالخيل،
حاتم ألبي العامة لحن كتاب من نُُقول عىل البحراني، هللا عبد بن لسليمان النجفية
ويف والكلب، للحمار الفاره فاره، يقال: وال رائع، فرس «ويقال: قوله: منها السجستاني،
قلت: خيل، صاحَب يكن لم فقال: عنه، األصمعي فسألت متتايًعا»، «فارًها عديٍّ شعر

البختي.» يف يقال ولعله لعله، فقال: َفاِرٌه، ِبْرذَْوٌن فيقال:
الناقة: يصف قوله يف زهري بن كعب الدقة موضع الغلظ بوضع أخطأ وممن

ت��ف��ض��ي��ل ال��ف��ح��ل ب��ن��ات ع��ن خ��ل��ق��ه��ا ف��ي م��ق��ي��ده��ا ع��ب��ل م��ق��لَّ��ده��ا ض��خ��م

ألن الوصف؛ خطأ من مقلدها» «ضخم قوله: الصناعتني يف هالل أبو عد فقد
أيًضا. األئمة من غريه قول وهو املذبح، بدقة توصف النجائب

فوق ثانية: نسخة «ويف الوساطة: نسخة حوايش يف وجاء للريم، صفة وهو الرأس، املطأطئ األخضع: 15
الشطر. هذا وليحقق الحبائل»، فوق بدل الجوالب،

«جلده» وروي وغريه، كالعقد األدب كتب ويف اللسان، من «فره» مادة يف املذكورة هي «جله» رواية 16

اإلرساع. والتتايع: السمن، من تحته عما جلده يشق يكاد صاٍف بأنه وفرسه اللسان، من «فرا» مادة يف
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ناقته: يف اخ الشمَّ قول ومثله

ال��ط��ح��ي��ن17 َك��َرَح��ا ح��ي��زوم��ه��ا رح��ا إل��ي��ه رك��دت ال��ُم��ْع��تَ��َرى ف��ِن��ْع��َم

إذا البعري صدر من األرض يمسُّ ما وهي الكركرة، األوىل: والرحا الصدر، الحيزوم:
توصف «وإنما املوشح: يف املرزباني قال بها، يُطحن التي بالرحا الِعَظم يف شبهها برك،
خطَّأه األصمعي أن العمدة يف رشيق ابن وذكر الخف.» ولطف الكركرة، بصغر النجائب
غري، ال بالصالبة وصفها وإنما محالة، ال عيب وهو بالكرب، يصفها ظنه ألنه هذا؛ يف
كما لصالبتها، بالرََّحا شبهها إنما اخ للشمَّ احتج من «وقال هالل: ألبي الصناعتني ويف

قال:

ب��ال��ك��راك��ر» ال��ح��ص��ا ي��ط��ح��نَّ ق��الئ��ص

البعري: يف فقال بالسبوطة، يوصف ما بالِقَرص وصفه يف النجم أبو وأخطأ

م��خ��ط��م��ه ال��ك��ظ��ام م��ث��ل ف��ي أخ��ن��س

قال بحبل. مشدود لقرصه أنفه كأن يقول األنف، واملخطم: األنف، القصري األخنس:
بالسبوطة. توصف إنما امَلَشافر ألن الوصف؛ خطأ من إنه هالل: أبو

س:18 امُلتَلمِّ قول َمْوِضعه غري يف اليشء َوْضِع وِمْن

م��ك��دم ��يْ��َع��ري��ة ال��صَّ ع��ل��ي��ه ب��ن��اٍج اح��ت��ض��اره ع��ن��د ال��ه��م أت��ن��اس��ى وق��د

يف الناقة بها توسم خاصة لإلناث سمة والصيعرية: الرسيع، البعري هنا: الناجي
العبد، بن طرفة وسمعه للفحول، جعلها يف املتلمس فأخطأ اليمن، ألهل وسم وهو عنقها،

وهدأت. سكنت وركدت: ملعروفه، طلبًا املقصود املفعول: اسم بصيغة امُلعَرتَى 17
لآلمدي، املوازنة يف ومثله معه، كانت َطَرَفة قصة أن وذكر عيل، بن للمسيب املوشح يف املرزباني نسبه 18
الفريد، والعقد قتيبة، البن الشعراء وطبقات الصناعتني، يف للمتلمس ونُسب الفصاحة، ورس واللسان،

للتميمي. الرضورة يف للشاعر يجوز وما
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الناس فضحك ناقة، صار أي الَجَمُل»؛ «اْستَنَْوَق فقال: البيت، هذا ينشد صبي، وهو
مثًال. قوله وسار
لبيد: وقال

ال��ق��ل��ل ش��ح��م م��ن ال��ج��ف��ن��ة أم��أل وق��د ب��ال��خ��ص��م أع��وص ول��ق��د

هالل أبو قال السنام. أعىل وهي قلة، جمع والقلل: أمره، عليه ألوي أي به؛ أعوص
شحًما. السنام يُسمى وال السنام أراد واملرزباني:

عىل قرأت األصمعي قال قال: املوشح، يف املرزباني رواه ما املعاني يف الخطأ ومن
قوله: بلغت فلما الذبياني، النابغة شعر العالء بن عمرو أبي

ب��ال��َم��َس��د19 ال��َق��ْع��و ص��ري��ف ص��ري��ف ل��ه ب��ازلُ��ه��ا ال��ن��ح��ض ب��َدِخ��ي��س م��ق��ذوف��ة

الفحول رصيف ألن قال: وكيف؟ له: فقلت وصف! ما ناقته يف عليه أرضَّ ما يل: قال
بسكوتي فرآني العرب، تكلمت كذا والضجر، اإلعياء من اإلناث ورصيف النشاط، من

الضبي: مقروم بن ربيعة قول تسمع ألم فقال: مستزيًدا،

َك��تُ��وم��ا20 ت��راه��ا ب��غ��م��ن م��ا إذا ُج��م��ال��يَّ��ة ال��ب��ض��ي��ع ِك��ن��از

األعىش: قال وكما

ُك��تُ��م21 ذَْود ب��ق��يَّ��ة وك��ان��ت ��رت َه��جَّ إذا ال��رُّغ��اء ك��ت��وم

كصوت صوت له نَابَُها أي بازلها؛ وقوله: سمينة، ناقة أنها يريد املكتنز، الكثري اللحم النحض: دخيس 19

بالحبل. البكرة أي باملسد؛ القعو
اإلعياء. من النوق بغمت إذا تبغم ال تراها الجمال خلقها يف تشبه اللحم كثرية ناقة أنها معناه: 20

اآلخر: قول ومثله األشَهر، عىل العرش إىل الثالث بني ما النوق والذود: الهاجرة، يف سارت رت: هجَّ 21

تَنِْبس ما الهواجر كتوم
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أيًضا: األعىش قال وكما

ال��رح��ال22 ت��ح��ت وال��ض��ام��زات ��ة ال��ف��ضَّ م��ن وال��ص��ح��اف وال��م��ك��اك��ي��ك

العالء، ابن إليه ذهب ما تؤيد عليها وقفنا التي اللغوية والنصوص قلنا: انتهى.
ذكر أنه غري النابغة، ديوان رشح يف البطليويس بكر أبو الوزير أيًضا حكاه ما وهو
اإلعياء، ومن النشاط من والفحول اإلناث يف يكون الرصيف بأن زيد، أبي عن آخر قوًال
الناس بأن الُقتَِبيِّ عن آخر قوًال نقل ثم النشاط، من إال يكون أن يحتمل ال والبيت قال:
ولكنه كذلك، هو وليس لنشاطها، بذلك وصفها إنه فيقولون النابغة، مراد يف يغلطون
اإلناث من كان إذا والرصيف: نابُها، يرصْف الشدة من فيه كانت ما بعد تركتها أنَّى أراد

اإلعياء. من فهو
راحلته: يصف الغدير بن بَشامة قول «ومنه»

َش��ِل��ي��ال ع��ل��ي��ه ب��أن ت��خ��ال ك��ال��خ��ل��ي��ف م��ه��ي��ع ل��ه��ا وص��در

لكثرة شعر؛ أو صوف من مسًحا عليه تخال الجبل يف كالطريق واسع صدر لها أي
صفة من ألن فيه؛ خطَّأه األصمعي إن العمدة: يف رشيق ابن قال الوبر، من عليه ما

الوبر. قلَّة النجائب
عظم يف كالجبال فجعلها إِبَلُه، فيها وصف أرجوزة من َلجأ بن عمر قول «ومنه»

فحلها: يف قال ثم الخلق،

ورائ��ه��ا م��ن األس��ود ك��ال��ظَّ��رب

اح: الطِّرمَّ وقول

البغام كتوم أسفار عرب بهلواعة تجاوزت قد

ترغو. ال التي والضامزات: واسع، ووسطه ضيق أعاله للرشب طاس وهو مكوك، املكاكيك: 22
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وقد الخلقة، يف إناثه من أصغر بأنه الفحل يوصف وال الصغري، الجبل والظَّرب:
ذلك يف الكالم وتفصيل بينهما، الهجاء أهاجت التي األسباب أحد فكان جرير، عليه عابه

.(١ : ٣٦١) البغدادي خزانة يف
نعجة: وصف يف العبد بن طرفة قول «ومنه»

َدُرور م��ركَّ��ن��ة وض��رَّت��ه��ا ق��ادم��اه��ا أس��ب��ل ال��زَِّم��رات م��ن

الِخلفان والقادمان: ألبانًا، أغزر ألنها بالذكر ها وخصَّ الصوف، القليالت الزمرات:
الكثرية والدرور: أركان، لها التي واملركَّنة: اآلخران، وراءهما: ملا ويقال األمام، يف اللذان

. رِّ الدَّ
من وهذا باللبن، تدر مملوءة ورضتها القادمان، خلفاها أسبل النعجة هذه يقول:
أخالف: أربعة لها ألن الناقة؛ يف ذلك يصح وإنما خلفان، إال لها ليس النعجة ألن الخطأ؛
إال القادمان يكون ال البيت: هذا أورد أن بعد املوشح يف املرزباني قال وآخران، قادمان

القيس: امرئ قول ومثله أخالف، أربعة لها الناقة وتلك آخران، له ملا

نَ��ِع��ي ب��ي��ن��ه��م ال��ح��يَّ ك��أنَّ أرنَّ��ت ق��وادم��ه��ا ��ت ُم��شَّ إذا

بدلها، معزى نبهان بنو ووهبه إبلُه، نُِهبَت ملا قالها أبياٍت من هو قلنا: انتهى.
والخطأ أتاهم، لنَِعيٍّ قوٌم يصيح كما صاحت الحلب عند قوادمها ُمِسَحت إذا واملعنى:
تفرد رواية وهي خلفان، إال لها ليس املعزى ألن َطَرفة؛ قول يف كالخطأ الرواية هذه عىل
أحسن وما حالبها»، قام ما «إذا ويُرَوى: حوالبها»، ت مشَّ «إذا واملعروف: املرزباني، بها

فقال: األبيات، هذه ختام يف نفسه به القيس امرؤ عزَّى ما

َوِري ش��ب��ع غ��نً��ى م��ن وح��س��ب��ك وس��م��نً��ا أِق��ًط��ا ب��ي��ت��ن��ا ف��ت��م��أل

رؤبة: قول ومنه
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ُخ��ْط��ل23 زع��الت ف��ي ل��ه ت��ب��رى ال��َخ��ْم��ل ُس��ح��ام ��اء َزجَّ وُك��ل

وتتعرض، تنربي أي وتربى: الريش، سوداء الخمل: وسحام النعامة، الزجاء:
وتتعرض تنربي النعام من اإلناث هذه يقول: املضطربات، النشيطات الخطل والزعالت:
والتبخرت، بالتلوي مضطربات نشيطات نوعها من طائفة يف وهي — ذكرها أي — للظليم
يكون كما إناث عدة للظليم جعله يف أخطأ قتيبة: وابن ربه عبد وابن هالل أبو قال

واحدة. أنثى إال للظليم وليس للحمار،
وحشية: ُحُمًرا يصف الرمة ذي قول «ومنه»

ت��ج��ب أح��ش��ائ��ه��ا م��ن ال��ش��راس��ي��ف ف��وق ن��اش��زة واألك��ب��اد ال��ُح��ْق��ب ف��أق��ب��ل
نُ��َغ��ب ي��ق��ص��ع��ن��ه ول��م ال��غ��ل��ي��ل إل��ى ح��ن��ج��رة ك��ل ع��ن زل��ج��ت إذا ح��ت��ى
وال��َح��َرب ��ي��راه ِه��جِّ وال��وي��ل ف��ان��ص��ع��ن غ��ال��ب��ة واألق��دار ف��أخ��ط��أ رم��ى

إذا حتى الصائد، من خوًفا تضطرب وأكبادها — الُحُمر أي — الُحقب أقبلت معناه:
عنه، وتفرقت فأخطأها رماها غليلها، تكرس لم أجوافها إىل نغب منه ودخلت املاء وردت
كانت وإن ثقلت رشبت إذا ألنها الوصف؛ جيِِّد من هذا وليس واألصمعي: عمرو أبو قال
وصفها فكأنه منها، الصائد ويمكِّن العْدو يف نشاطها يقلل الثقل أن يريدان تَْرَو، لم
التنبيهات يف عليهما الرد يف البرصي حمزة بن عيل أصاب وقد أراد، ما عكس يفيد بما
الَعْدِو، عىل يقويها فإنه قليًال رشبت إذا وأما رويت، إذا تثقل إنما غلط، وهذا نصه: بما

الكلمة: هذه غري يف بقوله رشًحا زاده وقد عطًشا، لهلكت ولواله

ه��ي��ُم24 وال ري ف��ال ن��ش��ح��ن وق��د ص��رائ��ره��ا ت��ق��ص��ع ل��م ال��ح��ق��ب ف��ان��ص��اع��ت

أخرى، رواية ولعلها (بالراء) الرعالت الكتب بعض يف وورد ورشحه، الديوان عن (بالزاي) الزعالت 23
النعامة. والرعلة:

رواء، ال فهي عطشها، به تقطع لم قليًال رشبًا رشبت أن بعد هاربة الوحشية الحمر هذه ذهبت أي 24
عطاش. وال
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العجاج: يُقِل لم قال ما صحة ولوال

األص��رارا ت��ق��ص��ع ��ا ول��مَّ ريٍّ��ا األغ��م��ارا ب��لَّ��ت م��ا إذا ح��ت��ى
ن��ف��ارا وان��ت��ح��ت ن��ف��اًرا أج��ل��ى

رؤبة: قول ومنه انتهى،

األس��ودا والق��ى األف��ع��ى ف��أخ��ط��أ ي��دا ُج��ْح��ٍر ف��ي أدخ��ل ك��م��ن ك��ن��ت��م

دون األفعى ظنه يف أخطأ وقد قالوا: منه، أشد يف فوقعتم رشٍّ من نجوتم يريد:
منه. ونكاية مرضة أشد وهي األسود،

قوله: علس بن املسيب فيه خطَّئوا ومما

ب��ش��راع ج��دي��ل��ه��ا ث��ن��ي وت��م��دُّ َم��ْخ��ِرم رب��اوة غ��ارب��ه��ا وك��أن

يف تُشد طويلة خشبة وهو بالدقل،25 وتشبيهه العنق بطول الناقة هذه وصف أراد
فأخذوا عنقها، لطول برشاع ممدود زمامها كأن فقال: الرشاع، عليها يُمد السفينة وسط
الرشاع كان إذ الدقل؛ بالرشاع: أراد إنما بعضهم: وقال الدقل، بدل الرشاع ذكره عليه
أن أراد يقول: أن آخر وجه من يخطئه أن يريد وملن خطأ، يعد ال ومثله به، منوًطا
يعيبان وكانا واألصمعي، عمرو أبي عند هجنة اإلبل يف العنق طول ألن ها؛ فذمَّ يمدحها

بعري: وصف يف قوله رؤبة عىل

َع��َم��ُم��ْه26 ص��ل��ه��ب��يٍّ خ��دل ج��س��م ف��ي م��ل��م��ل��م��ْه بَ��ت��ع دوس��ري ع��ن

«قولهما: التنبيهات: يف فقال الزعم، هذا يف خطَّأهما البرصي حمزة بن عيل أن غري
وحده، رؤبة عىل ال املشهور، وشعرهم املأثور العرب كالم عىل رد هجنة، العنق طول

اللسان. يف ما عىل بالصاري املالحني عند يسمى ما هو (بفتحتني): َقل الدَّ 25
والخدل: مغرزه، شدة مع العنق طويل أي امللملم: وبتع ومناكب، هامة ذو ضخم قوي دورسي: جمل 26

تامه. أي وعممه: الشديد، والصلهبي: املمتلئ، العظيم
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عتًقا اإلبل «أبني قال: من قول أورد ثم ل.» ُجهِّ نرصه ومن ُضلِّل، َرِكبَه َمْن سبيٌل وهذا
إليه. ذهبا ما تَُفنِّد العرب كالم من شاهًدا عرشين وساق عنًقا»، أطولها

مروان: بن برش يمدح ُخَريم27 بن أيمن قول «ومنه»

َولُ��وَدا28 ِم��ذْك��اًرا األُْس��د ك��أمِّ ِب��ش��ر أم رأي��ن��ا ق��د وإن��ا

النتاج، نزرة عرسة الكريمة الحيوانات ألن َولُوًدا؛ األسد أمَّ جعل أن يف أخطأ قالوا:
: ُكثرَيِّ قول والصواب

نَ��ُزور ِم��ق��الت ال��ص��ق��ر وأم ف��راًخ��ا أك��ث��ره��ا ال��ط��ي��ر بُ��غ��اث

املشهور. املعروف وهو والصناعتني، املوازنة يف كذا
لبعضهم: «قلت» مادة يف اللسان صاحب أنشده ما ومثله

��ك��اة ال��شَّ ك��ات��م��ة األُْس��ِد ك��أمِّ ون��زر َق��ْل��ٌت ب��ه��ا أمٌّ ل��ن��ا

بعريه: يصف اج الَعجَّ قول ومنه

ق��ارور ح��وج��ل��ت��ا أو َق��ْل��ت��اِن ال��غ��ئ��ور م��ن ع��ي��ن��ي��ه ك��أن
ال��ش��ط��ور إل��ى ال��زي��ت ص��الص��َل وال��ت��ص��ب��ي��ر ب��ال��ن��ض��ح ص��يَّ��رت��ا

القارورة، والحوجلة: باملاء، تمسك الجبل يف النقرة فسكون): (بفتٍح القلت
من فيهما ما بقي بقارورتني غارتا حني عينيه شبَّه الزيت، بقايا هنا: والصالصل
ويرشح، ينضح الزَُّجاج جعل ألنه أخطأ؛ وقد قالوا: النضح، بسبب نصفيهما إىل الزيت

ونحوها. الِجَرار تنضح وإنما

ًرا. ُمَصغَّ بالراء 27
وجدنا.» قد «وإنا الشعر: نقد يف ُقَدامة رواية 28
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أرجوزة: من املهلَّبي محمد بن يزيد قول «ومنه»

م��ددا ال��بُ��زاة ع��ل��ي��ه��ن ح��طَّ��ت ف��اج��ت��ه��دا ان��ب��رى ال��س��رب إذا ح��ت��ى
َج��َددا وت��ص��ي��د ب��ح��ًرا ت��ص��ي��د ت��ب��دَّدا م��ا ك��ل م��ن��ه��ا ت��ج��م��ع
أس��دا أو ط��ائ��ًرا أو س��م��ك��ًة تَ��َص��يَّ��دا أن أح��ب��ب��َت م��ا ك��ل م��ن

وليس البزاة، ذكر ألنه البيت هذا يف أحال محمد: «قال املوشح: يف املرزباني قال
البزاة.» صيد من السمك

ثَْوٍر:29 بن ُحَميْد قول «ومنه»

م��ك��م��وم��ا30 ن��اع��ًم��ا ب��أي��ل��ة دوًم��ا ح��س��ب��ت��ه��ا ال��ح��م��ول ت��خ��اي��ل��ت ل��م��ا

تجعل كما تصونها، ة أكمَّ يف الكبائس تجعل أن وهو النخل، يف إال يكون ال والتكميم
والدوم، النخل يجهل العربي هذا يكن ولم ص، املخصَّ يف كما األغطية يف الكْرم عناقيد
د وتعهُّ بالغرس لجهله مثله يَُكمُّ أنه ظن يشبهه الدوم ورأى النخل ون يكمُّ رآهم ملا ولكنه
يرويه: له يحتج ومن الرضورة: يف للشاعر يجوز ما يف التميمي قال الغراس، أنواع

«نخًال».
الجعدي: النابغة قول معناه ويف

األثْ��أَب31 م��ن َج��ْع��ل ن��واع��م ب��ال��ض��ح��ى ت��واِل��يَ��ه��ا ك��أنَّ

أن والوجه النخل، بصغار املطيَّ شبه ألنه آخر؛ وجه من ولكن أيًضا فيه أخطأ وقد
«والجعل: الوساطة: يف الجرجاني القايض قال حميد، فعل كما والعظم بالكرب توصف

انتهى. زعموا.» فيما الوصف يصح وبه الكبار، املراد وإنما النخل، صغار

القيني. الطمحان ألبي الفريد العقد يف ونسبه الرضورة»، يف للشاعر يجوز «ما يف كذا 29

«أثلة» البيت: يف الروايات بعض ويف الشام، ييل مما القلزم بحر ساحل عىل مدينة (بالتحتية): أيلة 30
بغداد. من الغربي بالجانب قرية عىل أيًضا وتطلق املدينة، قرب موضع وهو باملثلثة،
الشجر. من رضب واألثأب: يشء، كل توايل وكذلك مآخرها، واإلبل: الخيل توايل 31
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األثأب، من الَجْعل َجْعلُه فيه عليه أُِخذَ الذي أن قتيبة: البن الشعراء طبقات ويف
العرب ي تسمِّ وقد كالجعل، أثأب نواعم أراد كأنه التشبيه، عىل صحيًحا إال أراه «وال قال:
كما َجْعًال، أفناؤه32 ى تسمَّ تكون أن األثأب ولعل مشبًها، له كان إذا اليشء باسم اليشء

نظر. من يخلو وال انتهى، جعًال.» وقصاره النخل أفناء تسمى
نخًال: يصف ُمنقذ بن املرَّار قول ومنه

ي��ن��ت��ص��ي��ن��ا ب��ال��ذوائ��ب ج��واٍر ري��ح ك��ل ف��ي ف��روع��ه��ا ك��أن

ويتبارين يتنازعن جواٍر سعفها وتالقى الريح أمالتها إذا النخل هذه كأن يريد:
له يكن لم املرَّار أن إىل واألصمعي عمرو أبو فذهب األخرى، بناصية الواحدة تأخذ بأن
وضعته ومما بينه، بُوعد ما الغرس أفضل ألن النبتات؛ بتقارب وصفها يف بالنخل علم

لألخرى: النخلة قول األشياء ألسنة عىل العرب

وَح��ْم��َل��ِك َح��ْم��ِل��ي أَْح��ِم��ْل ِظ��لِّ��ِك م��ن ِظ��لِّ��ي أَبْ��ِع��دي

من هذا البيت: هذا تفسري يف فقال النبات، كتاب يف الدينوري حنيفة أبو وتبعهما
ورد التضايق، أي الَحَرص؛ هو وذلك بعض، سعف بعضه سعف ينال حتى التقارب،
ما تقارب الَحَرص أن خالصته: طويل بكالم التنبيهات يف البرصي حمزة بن عيل عليهم
سبيله ألن الَحَرص؛ من يتناىص النخيل أن زعمهم يف وخطَّأهم مذموم، وهو األصول بني
بعضه ويتصل خوصه ويكثر جريده يمتد أن نعته َجيِِّد من ولكن غرسه، بني يباعد أن
األصمعي عن روي ما وأن تشقه، أن من الطري ويمنع الشمس، منه تُرى ال حتى ببعض
«قال فقال: حاتم، أبو عنه نقله ملا مخالف وهو حنيفة، أبو عنه نقله النخلة لسان عىل
حملك أحمل وأنا عني، تباعدي ألختها: النخلة تقول والنبط: للفرس َمثٍَل يف األصمعي:
من أحسن يشء ال وقال: املرَّار قول صوب ثم الظل، تباعد فيه يذكر فلم أي وحميل.»

العجيل: ذكوان بقول كالمه صحة عىل واستشهد للنخل، الوصف هذا

فأطلقه هنا وتوسع الحيوان، من الفتي جمع الفوقية، باملثناة (أفتاء) الصواب: ولعل بالنسخة، كذا 32

النبات. عىل
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غ��راب��ه��ا33 ي��ط��ي��ر م��ا ح��ت��ى ال��ن��ب��ت م��ن رءوس��ه��ا ت��دان��ت ق��د ُغ��ْل��بً��ا ن��واض��َر
ق��ب��اب��ه��ا34 ع��ل��ي��ه��ا م��ض��روب ظ��ع��ائ��ن ك��أن��ه��ا م��ن��ه��ا ال��ع��مَّ ال��ب��اس��ق��ات ت��رى
ذه��اب��ه��ا س��ري��ع ص��ع��ل وال ق��ص��ار ح��ش��وة ذات ال ال��زرع ب��ي��ن ب��ع��ي��دة

حجر: بن أوس قول «ومنه»

��اح35 ن��ضَّ ال��ح��ان��وت ف��ي أدك��ن م��اء م��ن اع��ت��ب��ق��ت ال��ك��رى ب��ع��د ري��ق��ت��ه��ا ك��أن
وت��ف��اح رم��ان أن��اب��ي��ب م��ن أو ت��ش��رب��ه��ا ك��ال��م��س��ك م��ش��ع��ش��ة وم��ن

األنابيب إن وقيل أنابيب، يف والتفاح الرمان أن «ظن الصناعتني: يف هالل أبو قال
املعنى.» صحَّ الوجه هذا عىل ُحمل وإذا الرمان، يف التي الطرائق

سيف: وصف يف بعضهم قول «ومنه»

ال��يَ��َل��ْب م��اء م��ن أُْخ��ِل��َص وأب��ي��ض

جلود اليلب ألن اليلب؛ ماء من تُعَمل ال «والسيوف البديع: كتاب يف ُمنقذ ابن قال
يف الجرجاني القايض ورواه حديد.» أنها الشاعر فتوهم منسوجة، دروع منها تُتخذ
وقد البكرة، عليها تدور التي الحديدة املراد ولعل «وأبيض»، بدل «ومحور» الوساطة:

سيور.» وهي حديًدا اليلب «جعل فقال: أيًضا، فيها خطَّأه
إىل غريه وذهب الحديد، عنده ليس اليلب ألن ُدَريْد؛ البن ذلك يف تابعان هما قلنا:

كلثوم: بن عمرو قول يف به وفرسه الحديد، أنه

وي��ن��ح��ن��ي��ن��ا ي��ق��م��ن وأس��ي��اف ال��ي��م��ان��ي وال��ي��ل��ب ال��بَ��يْ��ض ع��ل��ي��ن��ا

امللتفة. املتكاثفة الحديقة وهي غلباء، جمع الُغْلب: 33
والتفافها. طولها يف التامة النخل: من العم 34

اللون. أدكن َدنٍّ َخْمِر من أي 35
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ذكره بعد فقال آخر، وجه من الراجز خطَّأ كِّيت السِّ ابن ولكنَّ خطأ، فال هذا وعىل
«ومحور فقال: الحديد، أجود اليلب أن فظن األعراب بعض سمعه كلثوم: ابن لبيت

انتهى. التوهم. عىل قاله إنما خطأ، وهو اليلب»، ماء من أخلص
زهري: قول ومنه

نُ��ُط��ق��ا36 م��ائ��ه ف��ي ت��رى ال��ج��واري ح��ب��َو ض��ف��ادع��ه ت��ح��ب��و ج��دول ف��ي ي��ح��ي��ل
وال��غ��رق��ا37 ال��غ��م ي��خ��ف��ن ال��ج��ذوع ع��ل��ى َط��ِح��ل م��اؤه��ا ش��رب��ات م��ن ي��خ��رج��ن

وطبقات والصناعتني، واملوازنة، الفصاحة، ورس واملوشح، والوساطة، العقد، ففي
والغرق، الغم مخافة املاء من تخرج الضفادع أن ظنه يف أخطأ أنه قتيبة: البن الشعراء
«قوله: زهري: لديوان رشحه يف األعلم وقال الشطوط، يف وتفرخ لتبيض تخرج وإنما
قال إنما ويقال: فغلط، الغرق مخافة الضفادع خروج أن توهم والغرقا، الغم يخفن
تخاف ال كانت وإن الغرق، بذكره ذلك إىل فأشار وانتهائه، املاء بكثرة ليخرب ذلك
عىل الغرق تخاف أنها يُِرْد لم إنه قال: ما وخالصة رشيق، البن العمدة يف ونحوه ذلك.»
حجر: بن أوس بقول فيه واقتدى الرشبات، هذه ماء كثرة يف املبالغة أراد وإنما الحقيقة،

ن��اه��لُ��ه38 يُ��َح��ألَّ ال غ��رق م��ج��ال��س ف��وق��ه ل��ل��ع��الج��ي��م ج��ونً��ا ف��ب��اك��رن

ناقته: وصف يف قوله طرفة عىل أخذوه ومما

ُم��ْص��ِع��د ب��دج��ل��ة ب��وص��يٍّ ك��ُس��كَّ��ان ب��ه ��دت ص��عَّ إذا ��اض ن��هَّ وأت��ل��ع

سفينة كسكان فهو سريها، يف أشخَصتْه إذا يرتفع طويل أي أتلع؛ عنق لها أراد:
به يُقوَّم الذي السفينة ذَنَب الكاف): وتشديد األول (بضم كَّان والسُّ دجلة، يف مصعدة
(الدفة)، اآلن بمرص العامة وتسميه والكوثل، الخيزرانة أيًضا: له ويقال ويُعدَّل، سريها

املاء. تعلو التي الطرائق النُُّطق: 36
منه. لرتوى ماء ويُمأل والشجرة، النخلة حول يُحفر كالُحَويض وهي (بفتحتني) بة َرشَ جمع الرشبات: 37

ومنعه. طرده املاء: عن وحأله علجوم، واحدها الضفادع، هنا: العالجيم 38
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أي َقل: بالدَّ عنقها تشبيه أراد ألنه أخطأ؛ أنه إىل الوساطة يف الجرجاني القايض فذهب
السكان. بدله فذكر الرشاع، خشبة

آخرين وجهني يحتمل البيت أن غري ذلك، أراد كان إذا خطئه يف ريب وال قلنا:
ما وهو الدقل، ال الذَّنَب أي نفسه؛ بالسكان شبَّهه يكون أن أحدهما: فيهما؛ خطأ ال
بالسكان شبهه يكون أن والثاني: بأيدينا، التي املعلقات ورشوح اللغة معاجم من يؤخذ
َطَرفة؛ لديوان نْتََمِري الشَّ األعلم رشح من املفهوم وهو الذَّنَب، غري آخر شيئًا به ُمريًدا
أي كالدقل؛ شيئًا بالعود يريد أنه واملتبادر املركب، بعود البيت هذا يف السكان فرسَّ فقد
بن عيل قول يف سوى يماثله ما عىل نقف ولم به، يتفرد كاد تفسري وهو «الصاري»،
من أطول كان وربما دجلة، سفن من سفينة بسكان عنقها «شبه التنبيهات: يف حمزة
يشبه يشء أنه عىل هذا بقوله فدل انتهى. الدقل.» بطول يكون أن أحواله ورش الدقل،
طرف له الذَّنَب أن يخفى وال حاالته، أقل يف بطوله يكون وقد منه، أطول ولكنه الدقل
بالسكان املراد أن يف ريب فال الطول، هذا مثل األحوال من حال يف يبلغ ال ولكنه قائم،
معرتًضا يناط ثم الرشاع عليه يُمد الذي الطويل العود ولعله غريه، يشء القول هذا يف
وهي «الصاري»، من أطول عادة تكون فإنها «الَقْرية»، بمرص: العامة وتسميه بالدقل،
يف الذي الرشاع بعود اللغة يف ُفرست وقد الياء، وتشديد فكٍرس بفتٍح «الَقِريَّة» عن ُمحرَّفة
ق. فليُحقَّ أيًضا، بالسكان العود هذا تسمية عىل نصَّ من نَر لم أننا غري أعاله، من عرضه

عنرتة: قول «ومنه»

ال��م��ت��رنِّ��م ال��ش��ارب ك��ف��ع��ل َغ��ِرًدا ب��ب��ارح ف��ل��ي��س ب��ه��ا ال��ذب��اب وخ��ال
األج��ذم ال��زن��اد ع��ل��ى ال��م��ك��بِّ َق��ْدَح ب��ذراع��ه ذراع��ه ي��ح��كُّ َه��ِزًج��ا

ناقص رجل قدح مثل باألخرى ذراعيه إحدى حكِّه حال يصوره الذباب إن أي
البعوض صوت أن اليازجي للعالمة البيان مجلة يف وجاء الزناد، قدح عىل أقبل قد اليد
من يكون ما حد عىل الهواء يف أجنحتها اهتزاز من يحدث وأشباهها والنحل والذباب
الذباب يحك أن يمكن ال ألنه ظاهر؛ تناقض عنرتة قول ففي هذا وعىل الحمام، أجنحة
يمكن فال ساكنة أجنحته تكون واقًعا كان ومتى واقع، وهو إال باألخرى ذراعيه إحدى
هاتني بني الجمع عنده يمتنع فلم حنجرته من صوته أن م توهَّ عنرتة ولكن يصوِّت، أن

لفظه. وأكثر بمعناه انتهى الحالتني.
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عكس تعداه إذا ا حدٍّ به وتجاوزها للشاعر، املبالغة استهواء املعاني يف الوهم أسباب ومن
فقال: بالطول، فرسه ذَنَِب وصف يف املبالغة أراد ملَّا القيس امرؤ فعل كما مقصده، عليه

ُدبُ��ْر م��ن ف��رج��ه��ا ب��ه ت��س��دُّ ال��ع��روس ذي��ل م��ث��ل ذَنَ��ٌب ل��ه��ا

هذا سد طويًال كثيًفا الذَّنَب كان وإذا الرجلني، بني الذي الفضاء بالفرج: يريد
ولكن وكرمها، عتقها دالئل ومن الخيل، يف مستحب الذنب وطول يبني، ال حتى الفضاء
برجله، الفرس َوِطئَه األرض بلغ إذا ألنه األرض؛ عىل يَُجرُّ العروس كذيل يكون أال حدِّ إىل

فقال: البحرتي، املولِّدين من ذلك يف وتبعه عيب، وهو به، عثر وربما

ال��م��س��ب��ل ك��ال��ق��ن��اع وع��رف ُع��ْرٍف ع��ن ي��ذبُّ ال��رداء ُس��ِح��َب ك��م��ا ذَنَ��ب

املعلقة: يف القيس امرئ قول ذلك من والجيد

ب��أع��زل ل��ي��س األرض ف��وي��ق ب��ض��اٍف ف��رج��ه س��دَّ اس��ت��دب��رت��ه إذا ض��ل��ي��ع

املتقدم، بيته يف فيه وقع فيما يقع فلم األرض فويق جعله أنه إال بالطول فوصفه
سنان ابن إليه ذهب ما فهو املذموم، الطول العروس بذيل البيت ذلك يف أراد كونه أما
تجر العروس ألن طوله؛ «أراد العمدة: يف رشيق ابن وقال عليه، وعابه الفصاحة رس يف
الكثافة الوصف بهذا أراد إنما يقول له يحتج ومن الخيالء.» من أو الحياء، من إما ذيلها
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امرأ لحق العيب أرى «وما املوازنة:1 يف عبارته ونص اآلمدي، رأي وهو املمدوح، والطول
األرض مس إذا الفرس ذنب وكان ذيلها، تسحب كانت وإن العروس ألن هذا؛ يف القيس
يَُشبَّه إنما اليشء ألن األرض؛ يمس أن يبلغ لم وإن الذَّنَب، به يُشبَّه أن بمنكر فليس عيبًا،
والق التشبيه صح فقد أحواله أكثر يف أشبهه فإذا معناه، من دنا أو منه قرب إذا باليشء
أراد وإنما فقط، العروس ذيل بطول الذنب طول يشبه أن يقصد لم القيس وامرؤ به،
الذنب يكون وقد دبر؟» من فرجها به «تسد قال: تراه أال والكثافة، والكثرة السبوغ
يسد فال خفيًفا الشعر نزر رقيًقا يكون بل كثيًفا، يكون وال األرض يمس يكاد طويًال
الطول، مع والسبوغ الكثافة أراد أنه علمنا فرجها.» به «تسد قال: فلما الفرس، فرج
صحيح، فالتشبيه منه، قريبًا الطول يف وكان الجهة، هذه من الذيل الذنب أشبه فإذا
يُحكم مما بالذيل تشبيهه أجل من الفرس ذنب يكون أن وال للعيب، بموجب ذلك وليس
قول يف العيب وإنما األرض، عىل يسحبه الفرس أن إىل قصد أنه أيًضا الشاعر عىل به

ذنبه. يسحب الفرس بأنَّ فأفصح الرداء.» سحب كما «ذنب البحرتي:
زهري: بن خداش قول القيس امرئ قول ومثل

ال��زاف��ر أيَّ��د ج��ؤج��ؤ إل��ى ال��َه��ِديِّ ذي��ل م��ث��ل ذَنَ��ب ل��ه��ا

تزفر ألنها الصدر؛ والزافر: الشديد، واأليَّد: زوجها، إىل تُهدى التي العروس والَهِدي:
يف يبلغ لم وإن به السابغ الذنب فشبه وسبوغه، طوله العروس بذيل أراد فإنما منه،

اآلمدي. كالم انتهى األرض.» يمس أن إىل الطول
أراد أنه صح إن — األرض عىل يجر فرسه ذَنَب َجَعل بأن القيس امرؤ يكتِف ولم
الطريق، منه تبرص تكاد ال الناصية بشعر ُمَجلًَّال الفرس هذه وجه لنا أبرز حتى — ذلك

فقال:

م��ن��ت��ش��ر2 َس��َع��ٌف وج��ه��ه��ا ع��ل��ى خ��ي��ف��ان��ة ال��روع ف��ي وأرك��ب

العبارتني. من صح ما فأثبتنا أغالط، النسختني كلتا يف ووقعت (٤ : ٢١) الخزانة يف البغدادي عنه نقلها 1
منترش.» «شعر الوساطة: نسخة يف 2
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بالطول شعرها فوصف الناصية، خفة وهو َفى، السَّ بها يُظن أن خيش وكأنه
الوصف هذا عليه عاب وقد وجهها، عىل كالسعف جعله عىل املبالغة وحملته والكثرة،
الفصاحة، رس يف سنان وابن الصناعتني، يف هالل وأبو البطليويس، الوزير ديوانه شارح
حاتم أبي عن املوازنة يف اآلمدي وروى املوشح، يف واملرزباني الوساطة، يف والجرجاني
لم العني غطى إذا والشعر النخلة، بسعف الناصية شعر «شبه نصه: ما األصمعي عن
لم التي وهي الَجثْلة، النوايص3 من يُحمد والذي الغمم، هو وذلك كريًما، الفرس يكن
سفواء، فتكون الخفة يف تفرط ولم مكروه، والغمم اء، غمَّ الفرس فتكون الكثرة، يف تفرط

انتهى. الخيل.» يف مكروه أيًضا َفى والسَّ
وعندنا املسبل»، كالقناع «وعرف املتقدم: بيته يف البحرتي قول يف ما يعلم ومنه قلنا:

القيس. امرئ وصف من الخطأ يف تغلغًال أشد أنه
ولم القيس، امرئ فرس ذنب دون ناقته ذَنَب يكون أن أشفق بالطرماح وكأننا

فقال: مستحسن، غري اإلبل يف الذنب طول أن إىل يفطن

ال��ق��ي��ام4 ال��ن��ي��اح م��ئ��الة م��ث��ل ب��ُم��ْع��نَ��ْونِ��س األرض ت��م��س��ح

له فتمهد األول إىل استدرجته املبالغة أن لوال عنهما، ِغنًى يف كان خطأين فأخطأ
الثاني. إىل السبيل

فبلوغه اإلبل يف مذموًما قبيًحا طوله كان وإذا األرض، يمسح الذنب فجْعلُه األول: أما
الذم. إىل وأدعى أقبح الحد هذا إىل

عروسه، ذيل القيس امرأ يسلب أن يشأ ولم يجر، بثوب يشبهه أن أراد أنه والثاني:
لذلك، تصلح أن الطول يف تبلغ وال األرض، عىل تجرها ال وهي النائحة، بخرقة فشبهه

تنوح. قامت إذا بها وتشري بيدها تمسكها كاملنديل هي وإنما

وقرص. منه غلظ ما أو امللتف، الكثري الشعر: من الجثل ومعنى الناصية»، «يف األصل: يف 3

للنياحة. قامت إذا بيدها النائحة تمسكها خرقة واملئالة: الطويل، الذَّنَب امُلعنونس: 4
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الذنب بأن «أفصح بقوله: البيت هذا عن املوشح يف املرزباني أَْجَمَلُه ما تفسريُ هذا
يف املرة هذه اقتصد ولكنه البحرتي، وتبعه أيًضا.» التشبيه يف وأساء األرض، يمس

فقال: الطول،

ج��ل��ن��ف��ع ج��الل ذَيَّ��ال ك��ل ق��رى وه��م��ت��ي ق��ري��ب ع��ن ه��م��ي س��ي��ح��م��ل

العالء أبو قال شديد، غليظ الذَّنَب طويل جمل كل ظهر وهمتي همي سيحمل أي
الفرس بذلك يوصف إنما يُستعمل، قلما بذيَّال الجمل «وْصفه الوليد: عبث يف املعري

الوحيش.» والثور
يف أيًضا ممدوح غري شعره كثرة فإن اإلبل، يف ممدوح غري الذنب طول أن وكما

فقال: لناقته، طرفة جمعهما وقد نجائبها،

ب��ِم��ْس��َرِد ال��َع��ِس��ي��ب ف��ي ُش��كَّ��ا ِح��َف��اَف��يْ��ه تَ��َك��نَّ��َف��ا َم��ْض��َرح��يٍّ َج��ن��اَح��ْي ك��أَنَّ

عظمه يف وُشكَّا الذنب، هذا جانبي تكنَّفا عظيم عتيق نرس جناحي كأن أي
وخفته، الذنب شعر برقة النجائب توصف «إنما املوشح: يف املرزباني قال بِمْخَصف،
يف التربيزي وقال هالل، ألبي الصناعتني يف ومثله عريًضا.» طويًال كثيًفا هذا وجعله
مهريٍّا ترى وقلما أذنابها، تقرص أن املهاريِّ من يستحب األصمعي: «قال املعلقات: رشح
من الفحول كل غريه: «وقال ذلك: بعد قال أنه إال أفعى.» كأنه أعصل ذنبه ورأيت إال
مرداس، بن وعيينة وطرفة القيس امرؤ منهم الُهْلب، بكثرة األذناب وصفوا الشعراء

وغريهم.»
القصد. فيه أوىل كان فيما للمبالغة إال ذلك فعلوا نخالهم وال قلنا:

ناقته: يف ة الرُّمَّ ذي قول النوع هذا ومن

ت��ث��ب غ��رزه��ا ف��ي اس��ت��وى م��ا إذا ح��ت��ى ج��ان��ح��ة ب��ال��ك��ور ش��دَّه��ا إذا تُ��ص��غ��ي
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شدها إذا تستمع كأنها لصاحبها رأسها تميل بنفور ليست مؤدبة هي يقول:
وهي ركابها، يف رجله وضع عند تثب فجعلها بالنشاط يصفها أن أراد ثم بالرحل،
ينشد سمعه أعرابيٍّا أنَّ واملوشح الفريد العقد ويف ورعونة، هوًجا نشاطها جعلت مبالغة
فقال العالء بن عمرو أبا أنشده إنه وقيل: الرجُل، — وِهللا — َع ُرصِ فقال: البيت، هذا

وهو: قلت، مما أحسن الراعي عمك قاله ما له:

أب��ص��ر ب��رك��ب��ت��ه وْه��َي ك ال��ورو ق��ب��ل ال��م��رء ت��ع��ج��ل وال
أوق��ر أو ال��س��ف��ي��ن��ة ك��م��ث��ل غ��رزه��ا ف��ي ق��ام إذا وه��ي

املرزباني قال سوقة. ناقة أصف وأنا ملك، ناقة وصف الراعي إن الرمة: ذو فقال
التنبيهات يف البرصي حمزة بن عيل وذهب شيئًا.» يصنع فلم يحتال أن «أراد املوشح: يف
ذي مراد وأن فيه، فكذب األصمعي حكاه االعتذار من عنه روي ما وأن يخطئ لم أنه إىل
قال: ثم غرزها، يف استوى فقد كذلك كان وإذا ظهرها، عىل استوى ما إذا حتى الرمة:
بيت من رسعة أشد هو بل نوادره، يف مثله أنشد قد الرمة ذي بيَت عيبه مع عمرو «وأبو

وهو: الرمة، ذي

ت��ول��ب أم ب��ي��دان��ة أج��ف��ل��ت ك��م��ا أج��ف��ل��ت ال��رج��ل غ��رزه��ا ف��ي وض��ع��ت إذا

انتهى. البيت.» هذا يعب لم ثم
لم قبله والذي القسم هذا يف ذُكر ما أكثر يكون أن من املانع ما قائل: قال ولو
مسحوب فرسه أو املقلَِّد، ضخمة ناقته كانت من عىل فما الواقع، ذكر إال قائلوه به يُِرْد

فيهما؟ ما بحقيقة وصفهما إذا األرض عىل الذنب
كما عليهم، والنعي تخطئتهم إىل سبيًال العلماء وجد ملا ذلك أرادوا كانوا لو قلنا:
ألنهم أخذوه؛ ما هؤالء عىل أخذوا وإنما الشعراء، من الحقيقة منهج نهج من مع فعلوا
من به تُنعت ما أحسن لها فتخيلوا نوعها، يف يُحمد بما وصفها حاولوا أشياء ذكروا
أراد رؤبة أن ولو ينعتون، ما بخصائص لجهلهم بعضها يف الخطأ ولحقهم النعوت،
ولكن بالخيل، يل علم ال بُنَيَّ «أْي خطَّأه: ملن قال ملا فيه ما بحقيقة الفرس ذاك وصف

تقدم. كما البعري.» ذَنَِب من أَْدِنِني
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أحد من عدُّه يصح فال املتقدمة، األسباب من لسبب يرجع ال ما املعاني يف األوهام ومن
تقدم كما باليشء لجهله ال له، تصلح ال موضع يف لفظة الشاعر يصنع كأن أقسامها؛
لم إن وتفسده، املعنى تحيل إساءة التعبري يف ييسء أن أو تقديره، يف خطأ أو لسهو بل
التقسيم فاسد أو األجزاء، متالئم غري بكالم يأتي أن أو منه، املقصود الغرض تعكس
من األوهام هذه تنشأ ما وكثريًا مجراه، ويجري يشبهه مما ذلك غري أو التشبيه، أو
يف طبعه يلحق لكالل أو النفوس، يف شعره وبمكانة بقدرته الشاعر لثقة إما التساهل،
تلك تمنعه ثم القصيدة، من والبيتني البيت يف عواهنه عىل بالكالم فيلقي األحيان، بعض

قال. فيما النظر إعادة من الوقت ضيق أو الضجر أو الثقة
الذبياني: النابغة قول ذلك فمن

ت��ن��ب��ال ك��ل م��ن��ه��ا يُ��وائ��ل ح��رب ن��زل��ت إذا ص��ب��ر أخ��ي ال��ج��ن��ان م��اض��ي

مفسد هنا وِذْكُره الجبان، أو القصري والتنبال: امللجأ، وهو املوئل، يطلب يوائل:
جعل وإن الطويل، من املوئل بطلب بأوىل القصري «ليس هالل: أبو قال البيت، ملعنى
سكنت.» أم الحرب اشتدت َوِجٌل خائف الجبان ألن الصواب؛ من أبعد فهو الجبان التنبال
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العبارة. يف باختالف للمرزباني املوشح يف ومثله
ناقته:1 يصف أيًضا النابغة وقال

ال��ُح��َزم��ا ت��ح��م��ل ال��غ��وادي اإلم��اء م��ش��ي أس��اف��ل��ه س��ود أَْس��تَ��ٍن ع��ن ت��ح��ي��د

الناس، بشخوص شبهه بُعد من إليه الناظر نظر إذا شجر أحمر): (بوزن األستن
أسافله سواد يف األستن «شبه الديوان: رشح يف الشنتمري األعلم وقال اللسان، يف كذا
ظهور يف السبب ألنه امليش؛ عىل اللفظ يف التشبيه وأوقع الُحَزم، يحملن سود بإماء وطوله
الحزم عليهن كانت إذا ألنهن الحزم؛ تحمل اللواتي خص وإنما سوادهن، وتبنيُّ أسافلهن
سواد «شبه البطليويس: بكر أبي الوزير رشح ويف لهن.» أطول فكان أيديهن مددن
حطب؛ رءوسهن عىل سود بإماء اليابسة فروعه من ذلك فوق وما الشجر هذا أسافل
رءوس عىل حطب فكأنه األغصان يابس وأعاله أسود أسفله كان إذا الشجر هذا لون ألن
اإلماء ألنَّ «الغوادي» قوله: املعنى فساد من البيت هذا يف عليه ِعيب والذي سود.» إماء
قالوا: ات، مخفَّ فإنهن الصحراء إىل َغَدْوَن إذا وأما روائح، وهن بالعيش الحطب تحمل

التغلبي: قول والجيِّد

ح��واط��ب ب��ال��ع��ش��يِّ ��ى تُ��َزجَّ إم��اء ك��أن��ه��ا ال��ن��ع��ام ُربْ��د ب��ه��ا ت��ظ��ل

أشبه كانت ومشت عنقها خفضت إذا النعامة ألن الحواطب؛ باإلماء النعام شبه وقد
اإلماء، مثل روي: «وقد النابغة: بيت يف هالل أبو وقال ِحمل، ظهره وعىل بماٍش يشء

املعنى.» سلم الرواية صحت وإذا
عليه يَِعْب لم هالل أبا ألن الرواية؛ هذه عىل املعنى سالمة وجه لنا يظهر لم قلنا:
يجعل ال بمثل ميش وتغيري «الغوادي»، قوله: كغريه عليه عاب بل اإلماء»، «ميش قوله:
اإلماء أن أراد يقول: للنابغة ينترص الذي وإنما به، املعنى يسلم حتى روائح اإلماء تلك
عبيدة أبو «كان التنبيهات: يف البرصي حمزة بن عيل وقال رواًحا، الحطب لتحمل تغدو

الُحَزما.» تحمل عشاء إال النابغة يُقْله لم يقول:

«يحيد». ورواه ثور، وصف يف إنه بعضهم: قال 1
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ثوًرا: يصف أيًضا النابغة وقال

ال��ف��رد ال��ص��ي��ق��ل ك��س��ي��ف ال��م��ص��ي��ر ط��اوي أك��ارع��ه م��وش��ي وج��رة وح��ش م��ن

بيانًا سلة عن الفرد بقوله يَِبْن فلم غمده، من مسلول أنه بالفرد أراد هالل: أبو قال
منه: أخذه وقد اح الطرمَّ قول والجيد واضًحا،

ويُ��غ��م��د يُ��َس��لُّ ش��رف ع��ل��ى س��ي��ف ك��أن��ه ال��ب��الد وت��ض��م��ره ي��ب��دو

قتيبة. البن الشعراء طبقات يف ومثله الوصف، حسن يف غاية وهذا
قوله: أيًضا النابغة فيه خطَّئوا ومما

ع��ن��ي إل��ي��ك ال��رواة س��ت��ح��م��ل��ه ق��وًال إل��ي��ك ُع��يَ��يْ��ن ي��ا أل��ك��ن��ي

فقال بأْرِسلني، هالل أبو وفرسه رسالتي، أي: ألوكتي؛ وبلِّغ رسويل كن أي ألكني:
الرواة ستحمله قال: ثم نفسك، إىل أرِسلني يقال أن الصواب من «وليس البيت: منتقًدا
عني؟ إليك ألكني يكون فكيف رسوًال، يل كن أي ألكني؛ «قالوا: اآلمدي: وقال عني.» إليك
يكون أن يدفع كأنه النابغة؟ عن الرواة حملته مما أهذا وقال: األصمعي، له فاعتذر

قاله.»
املعنى، راعى رسويل بكن فرسه ومن فقط، اللفظ راعى بأرسلني فرسه من قلنا:
إال برسالة، إليها أرِسلني يكون أن برسالة» إليها «ألكني لفظ: مقتىض أن اللسان ففي
املخاَطب بأنَّ يقيض فاللفظ الرسالة، بهذه إليها رسويل كن املعنى: إذ القلب؛ عىل جاء أنه

ملخًصا. انتهى ذلك. بعكس املعنى يف وهو ُمرَسل، واملتكلِّم مرِسل،
هو املرَسل يكون «وقد فقال: اللسان، صاحب أجازه األئمة هؤالء أنكره والذي
وعليه بالسالم، نفسك إىل رسويل كن أي السالم؛ إليك ألكني كقولك: وذلك إليه، املرَسل
بعد قوله إنكارهم وأما بالصدر، يتعلق فيما هذا بالبيت2 استشهد ثم الشاعر.» قول
«سأهديه بأيدينا: التي ورشوحه الديوان رواية فإن عني.» إليك الرواة «ستحمله ذلك:

له: روايته 2
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عيينة وكان أسد، بني إخواني أمر يف عني ُكفَّ أي بقوله: األعلم وفرسه عني»، إليك إليك
والحرب. بالهجاء النابغة فتوعده أسد بني حلف ينقضوا أن النابغة قوم ساَم حصن بن

قوله: النابغة عىل عابوه ومما

واس��ع ع��ن��ك ال��م��ن��ت��أى أن ِخ��ْل��ُت وإن م��درك��ي ه��و ال��ذي ك��ال��ل��ي��ل ف��إن��ك

دونه خصه فلم النهار، إدراك يساويه بالليل اإلدراك تشبيهه املعرتضون: فقال
فيه والكالم البيت، يف قيل ما خالصة هذا قسيم؟ له ليس بما يأنى أن سبيله كان وإنما
من شيئًا الشاعر يقصد أن وهو العبث، باب من الشعر نقد يف بعضهم عده حتى كثري
وصفه ألنه بالذكر؛ الليل خص إنما للنابغة: املعتذرون وقال فائدة، لذكره ليس األشياء
الليل ذكر وقيل: كثرية، ملعاٍن جامعة كلمة وهي وَهْولِه، بالليل فشبهه سخطه حال يف
عندهم ذلك فصار بلدهم، حر لشدة فيه كانت أعمالهم أكثر وألن أول، وألنه أهول، ألنه

متعارًفا.
قوله: فيه خطئوه ومما

م��س��ت��ق��اه��ا ح��لَّ��ق ��ي��ق��ي��ن ال��شِّ م��ن ق��ل��ي��ب م��ق��ل��ت��ه��ا ِح��ج��اج ك��أن

موضع، والشيقان: البرئ، والقليب: الحاجب، شعر عليه ينبت الذي العظم الِحجاج:
يخفى ال مما وهذا كالقليب، غائر بأنه يوصف ال والِحجاج ماؤها، غار مستقاها: وحلَّق

أحد. عىل
بعضهم: قول ذلك ومن

ال��ع��م��ائ��م ل��يِّ ح��ي��ث ال��م��واض��ي ب��ب��ي��ض ض��رب��ه��م ب��ع��د ال��ُك��َل��ى ح��ي��ث ون��ط��ع��ن��ه��م

ع��ن��ي إل��ي��ك ال��رواة س��ت��ه��دي��ه ق��وًال إل��ي��ك ع��ت��ي��ق ي��ا أل��ك��ن��ي

لديوان رشحه يف األعلم لنص «عيني» والصواب: اخ، النسَّ تحريف من «عتيق» لفظ: أن والظاهر
ِحْصن. بن ُعيَينة يخاطب أنه عىل النابغة
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يدل بما فأتى أعدائهم قتال يف بأسهم ويصف شجاعتهم يذكر أن الشاعر هذا أراد
ولم رءوسهم يف أي العمائم: يلِّ مكان بالسيوف رضبوهم إذا ألنهم أراد؛ ما عكس عىل
الخائف الجبان فعل فعلوا فقد كالهم، يف بالرماح طعنهم إىل ذلك بعد واحتاجوا يموتوا،

قيس: بن بلعاء قول الجيد وإنما به، يُفتخر ال مما وهذا قرنه، قتل من املتمكن غري

ف��ان��ف��ل��ق��ا ال��رأس َس��واء أص��اب ع��ض��بً��ا ب��اس��ل��ة ج��أواء ف��ي وه��و غ��ش��ي��ت��ه
َف��َرق��ا وال ُج��ب��نً��ا ت��ع��ج��ْل��تُ��ه��ا وال م��خ��ال��س��ة م��ن��ي ت��ك��ن ل��م ب��ض��رب��ة

خازم: أبي بن برش قول التشبيه فاسد ومن

ال��دَّبُ��ور ب��ع��د ش��م��ال��ه��ا ك��أن ذي��وًال ب��ه��ا ال��رام��س��ات وج��ر
ب��ال��ن��ئ��ور ال��ن��واش��ر ُوش��م ك��م��ا ث��الث أظ��آر ب��ي��ن رم��اد

الشمال فعل من تخلَّف ما أراد كان وإن بالرماد، تشبهان ال والدبور والشمال
مراده. بيان يف وقرصَّ التعبري أساء فقد والدبور

سفينة: يصف أيًضا قوله قبيله ومن

ل��ل��ري��اح ت��س��ج��د زوراء ع��ل��ى أران��ي ول��ق��د ص��ف��ه��م أج��ال��د
ُج��ن��اح م��ن ل��دي��ه م��ا ت��ذكَّ��ر خ��ل��ي��ًج��ا ب��ص��اح��ب��ه��ا رك��ب��ت إذا
ال��ق��م��اح ك��اإلب��ل ال��ط��رف ن��غ��ض ق��ع��ود ج��وان��ب��ه��ا ع��ل��ى ون��ح��ن

كرسه طرفه: غض معنى ألن الشعراء؛ طبقات يف قتيبة ابن عليه عابه مما وهو
من ممتنعة املاء عن رءوسها الرافعات هي القماح: واإلبل عينيه، يفتح ولم وأطرق
ال اللسان يف «قمح» مادة يراجع من ولكن رأسه؟ بالرافع املطرق يشبه فكيف الرشب،

مخرًجا. للكالم يعدم
َهْرمة: ابن قول موقعها تقع لم التي التشبيهات ومن

ش��ح��اح��ا زن��اًدا ب��ك��ف��ي ح��ي وق��د األك��رم��ي��ن ن��دى وت��رك��ي وإن��ي
ج��ن��اح��ا أخ��رى ب��ي��ض وم��ل��ب��س��ة ب��ال��ع��راء ب��ي��ض��ه��ا ك��ت��ارك��ة

69



املعاني يف العرب شعراء أوهام

الفرزدق:3 وقول

ال��ع��م��ائ��م4 س��ح��وق أو ق��ي��س س��راب��ي��ل وت��رت��ش��ي ت��م��ي��ًم��ا ت��ه��ج��و إن وإن��ك
ال��س��م��ائ��م ري��اح أذاع��ت��ه س��ح��اب وغ��رَّه ب��ال��ف��الة م��اء ك��م��ه��ري��ق

يليق الثاني الفرزدق وبيت األول، الفرزدق ببيت يليق الثاني هرمة ابن بيت فإن
واضًحا تشبيًها شبه قد منهما واحد كل لكان كذلك كانا فلو األول، هرمة ابن ببيت
البن الفصاحة رس يف كذا بعيد، فيه التشبيه فإن عليه هو وما والشعر ا فأمَّ صحيًحا،
بيتني قاال «شاعران قال: أنه فذكر نُواس، ألبي النقد هذا األغاني صاحب وعزا سنان،
مع فُجِعَل أحدهما شعر من الثاني البيت أُِخذَ فلو موضعه، غري يف فيهما التشبيه وضعا
إيراد بعد وقال وتشبيًها.» معنًى متفًقا لصار هذا مع فُجِعَل ذاك بيت وأُِخذَ اآلخر، بيت

فقال: بعد ذلك تالىف قد هرمة ابن ولكن املقطوعتني:

ب��ال��غ��ض��ب ذل��ك ب��ع��د م��ن وأي��أس��ت��ن��ي ب��ال��رض��ا م��ن��ك أط��ع��م��ت��ن��ي إذْ وإن��ك
ح��ل��ب م��ا ذل��ك ب��ع��د م��ن وداف��ق��ة ح��ال��ب ك��فَّ ض��رع��ه��ا م��ن ك��م��م��ك��ن��ة

هذا فإن األول، تشبيهه به أصلح أنه ال صحيح، بتشبيه هنا أتى أنه يريد: انتهى.
ذاك. غري

قوله: نُْدبة بن ُخفاف فيه وهم ومما

ال��َك��تَّ��ان ك��خ��ي��وط��ة وم��ت��ون��ه��ا َع��تَ��دات��ه��ا م��ن ال��ت��ع��داءُ ل��ه��ا أب��ق��ى

خيوط، كأنها عادت حتى ت دقَّ قوائمها أن أراد القوائم، «العتدات:5 املرزباني: قال
متونها.» فقال ضلوعها وأراد

لجرير البيتني أن األغاني يف وجاء النقائض، يف ملا املوافق الصواب وهو الفصاحة، ورس املوشح يف كذا 3

بوالق. طبعة من (٨ : ٤٦)
قيس.» «بتأبني األغاني: رواية 4

ْق. فلتَُحقَّ املعنى، بهذا عليها نعثر ولم عندنا، التي املوشح نسخة يف الكلمة ُرسمت كذا 5
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أحمر: ابن قول ومثله

وال��ك��ب��دا ال��رأس ي��ش��ك��و أح��م��ر اب��ن س��ي��ف وغ��ادره أع��ش��ى س��ه��م��ه غ��ادرن��ي

رماه أعور؛ أحمر ابن وكان أعىش، فقال يمكنه فلم أعور سهمه غادرني أراد قالوا:
عينه. فذهبت بسهم مخيش له يقال رجل

القائل:6 قول األوهام ومن

ال��زُّون ِب��ي��ع��ة ح��ج��وا ال��ه��راب��ذ م��ش��ي أك��ارع��ه م��وش��ى ك��ل ب��ه��ا ي��م��ش��ي

يف «الغلط هالل: أبو قال الصنم، والزُّون: النار، بيت َقَوَمة وهم املجوس، الهرابذة:
الِبيعة أن والثاني: النصارى، ال املجوس الهرابذ أن أحدها: مواضع؛ ثالثة يف البيت هذا

املجوس.» وال األصنام يعبدون ال النصارى أن والثالث: للمجوس، ال للنصارى
قوله: الرمة ذي عىل هالل أبو عابه ومما

ج��ام��س وال��م��اء ال��ل��ح��م ع��ب��ي��ط ون��ق��ري ال��ب��رى ع��ن أب��دى ال��روع م��ا إذا ن��غ��ار

ذلك يف تابع هو قلنا: جامس.» َوَدك يقال: وإنما جامس، ماء يقال «ال فقال:
الجموس يجيز اللغويني وبعض الشتاء، يف نقري أننا يريد الجامد، والجامس: لألصمعي،

املاء. يف
أيًضا: قوله عليه وعاب

ُظ��لَّ��ع وه��ي ال��ك��رى ج��ه��د م��ن ع��ل��ي��ه��ن رءوس��ه��ا أض��ح��ت ال��ظ��ل��م��اء ان��ج��اب��ت إذا

له: وروايته اللسان، يف كما لجرير هو 6

ال��زون ب��ي��ع��ة ت��ب��غ��ي ال��ه��راب��ذ م��ش��ي أك��رع��ه ال��م��وش��ى ال��ب��ق��ر ب��ه��ا ي��م��ش��ي
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علمت ما الرمة: لذي قلت قال: أنه فروة ابن عن ونقل الغلط، عجائب من فعده
انتهى. أجل. فقال: غريك! الرءوس أظلع الناس من أحًدا

الرءوس. يف يكون ال وهذا امليش، يف والغمز العرج أنه الظََّلع يف املعروف ألن قلنا:
قوَله: الهذيلُّ ذؤيٍب أبي عىل وعاب

ق��ب��اب��ه��ا األش��اء ب��زي��زاء ث��ق��ي��ًف��ا ت��ب��ي��ن��ت ح��ت��ى ال��ن��اس ف��ي ب��رح��ت ف��م��ا

هالل: أبو قال النخل، واألشاء: زيزاءة، واحدتها: األََكم، األول): (بكرس الزِّيزاء:
األصمعي: قال ثقيًفا. بها أتوا حتى يحفظونها، الناس يف الخمرة هذه زالت ما «يقول:
قتيبة. البن الشعراء طبقات يف ومثله العنب!» وعندهم ثقيف إىل الخمرة تحمل وكيف

ِلتُبَاع، عكاظ إىل ُحِمَلت املعنى: أن ذؤيب أبي لديوان السكري رشح يف الذي قلنا:
كما نفسها ثقيف إىل ُحِمَلت الشاعر مراد يكون أن إال خطأ فال وعليه ثقيف»، دار وهي

قتيبة. وابن هالل أبو فيه وتبعه األصمعي، فهم
قوله: اَخ الشمَّ فيه خطئوا ومما

م��خ��ت��ال أع��وج ف��وق وس��رًج��ا ل��ج��اًم��ا وال��ن��س��ا وال��رج��ل ل��ل��س��اق��ي��ن وأع��ددت

الساقان.» ال الشدقان يلجم «وإنما املرزباني: قال
لجاًما لهما أعددت قال: وإنما أحد، يقوله وال الساقني ألجمت اخ الشمَّ يقل لم قلنا:

التعبري. يحسن لم أنه إال ساقيه ويحرك ليعدو وأرسجته فريس ألجمت أي ورسًجا؛
قوله: األعىش معاني من استُْضِعَف ومما

وط��ح��ال��ه��ا ق��ل��ب��ه��ا ح��ب��ة ف��أص��ب��ت ش��ات��ه ع��ن ع��ي��ن��ه غ��ف��ل��ة ف��رم��ي��ت

القلب ذكر رأوا ألنهم بذلك؛ قوم عابه «وقد املرزباني: قال املرأة، هنا: بالشاة املراد
املغرم يجده وما والشوق واملحبة الهوى ذكر عند الشعر يف كثريًا يرتدد والكبد والفؤاد
ال إذ الحال؛ هذه يف استُعمل الطحال يجدوا ولم والكرب، الحرارة من األعضاء هذه يف
سكونًا وال برًدا وال عشق، وال حزن يف وحركة حرارة يكتسب مما هو وال فيها، له صنع

ذكره.» فاستهجنوا ظفر، أو فرح يف
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َعَلس: بن املسيب قول التناقض ومن

وس��اع ال��ي��دي��ن ُس��ُرح ب��خ��م��ي��ص��ة أع��رض��ت ه��ي إذا ح��اج��ت��ه��ا ف��ت��س��لَّ
األن��س��اع غ��وام��ض ب��ي��ن م��ل��س��اء ُك��وره��ا ب��م��وض��ع ق��ن��ط��رة وك��أن
األض��الع ُم��ْج��َف��ر ال��ف��رائ��ص نَ��ِب��ض ب��ك��ل��ك��ل أط��ف��ت ب��ه��ا أط��ف��ت وإذا

والقنطرة بالقنطرة، ذلك بعد شبهها ثم ضامرة، أي خميصة؛ بأنها الناقة فوصف
كل من الجنني العظيم واملجفر: األضالع»، «مجفر بقوله: ذلك وأكد عظيمة، إال تكون ال

صفتها؟! وهذه خميصة تكون فكيف يشء،
وحيش: ثور يف الحطيئة قول التناقض ومن

ي��دور ال��ص��ب��اح ح��ت��ى م��ت��ط��وِّف ك��أن��ه ب��ال��ك��ن��اس ي��الوذ ح��رج
م��ن��ي��ر ي��رد ال أس��ط��ع وع��اله ع��م��وده ش��ق ال��ص��ب��ح م��ا إذا ح��ت��ى
م��ش��ه��ور ��ب م��ع��قَّ ال��ق��داح وس��ط ك��أن��ه ال��ك��ث��ي��ب ع��ق��د ع��ل��ى أوف��ى
ال��ك��ي��ر أط��اره��نَّ ال��ح��دي��د خ��ب��ث ك��أن��ه ب��ص��ف��ح��ت��ي��ه ال��ك��ث��ي��ب وح��ص��ى

الحىص صار أين فمن الكثيب، عىل وأرشف أصبح حتى يطوف بات أنه زعم قالوا:
راقًدا. كان إذا بهما يلتصق وإنما بصفحتيه؟!

أُذَيْنَة: بن عروة قول ومنه

ه��م م��ا ل��ع��م��رك غ��رض ع��ل��ى وه��م غ��ب��ط��ة ب��م��ن��زل م��نً��ى ث��الث ن��زل��وا
ي��ن��دم��وا ل��م رح��ي��ل��ه��م أج��دَّ ق��د ل��و إق��ام��ة دار ب��غ��ي��ر م��ت��ج��اوري��ن

يندموا. لم رحلوا لو قال: ثم غبطة، دار يف لبثوا «فقال: هالل: أبو قال
جرير: قول ومثله

ب��م��ج��م��ع ال��ح��ج��ي��ج ال��ت��فَّ إذا وم��ل��ًق��ى غ��ب��ط��ة دار م��ث��ل��ه��ا داًرا أَر ف��ل��م
ي��ودَّع ل��م ظ��اع��نً��ا ج��اًرا وأك��ث��ر ب��م��ق��ام��ه راض��يً��ا م��ق��ي��ًم��ا أق��ل

انتهى. به؟!» يرىض ال من بمكان عاقل يغتبط وهل
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نوفل: ابن قول ومنه

ض��ري��ر ب��ص��ر ذي ال��س��ن ك��ب��ي��ر وش��ي��خ ث��م��ان��ي��ة ألع��الج

ذو إنه الشيخ هذا يف فقوله له، برص ال للذي األكثر يف يستعمل إنما الرضير ألن
كذا أعمى، بصري فهو له، برص وال بًرصا له إن يقول فكأنه تناقض، رضير وإنه برص

لقدامة. الشعر ونقد للمرزباني، املوشح يف
األكثر أن إال الزََّمانة ذي وعىل املهزول، املريض عىل أيًضا الرضير يطلق قلنا:
ولكنه الحال، وسوء الضعف غري أراد الشاعر نظن وال قاال، كما البرص لفاقد استعماله
مثله من واالحرتاس الخطأ، يوهم بما أتى األكثر يف فيه يُستعمل ما غري يف استعمله ملا

أوىل.
مالك: بن يزيد قول ومنه

ال��ج��اه��ل��ي��ن��ا ك��الم ع��ن وأع��رض ق��وم��ي ح��ل��م��اء ع��ن ال��ج��ه��ل أك��فُّ
ي��ح��ي��ن��ا أن أوش��ك ب��ال��ج��ه��ل ل��ن��ا ��ا م��س��ت��خ��فٍّ ت��ع��رض رج��ل إذا

عن واإلعراض الحلم لنفسه األول البيت يف الشاعر هذا أوجب «قد قدامة: قال
العقوبات أقىص إىل الجاهل معاقبة يف بتعديه الثاني البيت يف بعينه ذلك ونفى ال، الجهَّ

القتل.» وهو
زهري: قول التناقض من عدوه ومما

وال��دي��م7 األرواح وغ��يَّ��ره��ا ب��ل��ى ال��ق��دم ي��ع��ف��ه��ا ل��م ال��ت��ي ب��ال��دي��ار ق��ف

يعفها لم الديار أن زعم ألنه صدره؛ يف قال ما البيت هذا عُجز يف نقض فقالوا:
عبيدة: أبو وقال والديم، األرواح أيًضا وغريها عفاها بىل، فقال: مرقده من انتبه ثم القدم،
بعضها أن مراده يقول: له يحتج ومن بىل، فقال: رجع ثم يعفها، لم فقال: نفسه أكذب
لها محبته طريق من عينه يف تعُف لم الديار أن املراد بل وقيل: يعُف، لم وبعضها عفا

فيها. كان بمن وشغفه

الديار.» «حيِّ املوشح: يف املرزباني رواه 7
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القيس: امرئ قول ومثله

وش��م��أل ج��ن��وب م��ن ن��س��ج��ت��ه��ا ل��م��ا رس��م��ه��ا ي��ع��ف ل��م ف��ال��م��ق��راة ف��ت��وض��ح

آخر: بيت يف قوله ثم

ل م��ع��وَّ م��ن دارس رس��م ع��ن��د ف��ه��ل َم��ه��راق��ة ع��ب��رة ش��ف��ائ��ي وإن

واألظهر قلبي، من حبها رسم يعُف لم أراد يقول: التناقض عدم إىل يذهب ومن
منها أسباب له كان بل الريحني، نسج عىل محوها سبب يقترص لم أراد بعضهم: قول

وغريها. األمطار وترادف السنني، ومر السبب، هذا
موضع: يف قوله التناقض من بعضهم وعد

ال��م��ال م��ن ق��ل��ي��ٌل أط��ل��ب ول��م ك��ف��ان��ي م��ع��ي��ش��ة ألدن��ى أس��ع��ى م��ا أن ف��ل��و
أم��ث��ال��ي ال��م��ؤث��ل ال��م��ج��د ي��درك وق��د م��ؤث��ل ل��م��ج��د أس��ع��ى ول��ك��ن��م��ا

أخرى: كلمة يف وقوله

وريُّ ش��ب��ٌع غ��نً��ى م��ن وح��س��ب��ك وس��م��نً��ا أِق��ًط��ا ب��ي��ت��ن��ا ف��ت��م��أل

يف وأطرى املعيشة، بدنيء الرضا وقلة الهمة بسمو موضع يف نفسه وصف ألنه
هذا عىل قدامة رد وقد وريِّه، بشبعه اإلنسان اكتفاء عن وأخرب القناعة، آخر موضع
معنًى يجد لم تصفحه حق القيس امرئ قول أوًال ح تصفَّ لو إنه «أقول: فقال: العائب،
يف ما تنقض ال زيادة أحدهما يف زاد أنه إال متفقان الشعرين يف فاملعنيان معنًى، ناَقَض
أحد يف قال أنه وذلك تتناقض، ال التي املعاني يف االتساع من ممنوًعا أحد وليس اآلخر،

املعنيني:

ال��م��ال م��ن ق��ل��ي��ل أط��ل��ب ول��م ك��ف��ان��ي م��ع��ي��ش��ة ألدن��ى أس��ع��ى م��ا أن ف��ل��و
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لقوله: موافق وهذا

وريُّ ش��ب��ٌع غ��نً��ى م��ن وح��س��ب��ك

ملا أسعى لست لكني قوله: وهو ليشء، بناقضة ليست زيادة األول املعنى يف ولكن
متوافقان باليسري اإلنسان اكتفاء عن ينبئان اللذان فاملعنيان أؤثله، ملجد ولكن يكفيني
واحًدا تنقض ليست همته بُعد عىل بها دل التي األول الشعر يف والزيادة الشعرين، يف
القليل إن الشعرين: أحد يف قال القيس امرأ ظنَّ العائب هذا أنَّ وأرى تنسخه، وال منهما
وال ذلك من شيئًا يُقْل لم الشاعر هذا أن قلنا بما ظهر وقد يكفيه، ال اآلخر: ويف يكفيه،
يكن لم أنه أجل من مخطئًا؛ عندي يكن لم إليه وذهب قاله فلو ذلك ومع إليه، ذهب
واحدة كلمة يف سلكه معنًى يف وال بعًضا، بعضه ينقض أالَّ إىل يحتاج رشطه رشط يف

أيًضا.»
القييس: هللا عبد بن الرحمن عبد قول املضاف طريق عىل التناقض ومن

ف��أُق��ب��ر ذل��ك ق��ب��ل ب��ن��ف��س��ي ي��زال ب��ن��ف��س��ه��ا ح��لَّ ال��م��وت م��ا إذا ف��إن��ي

بعد وال لبعد، إال قبل ال ألنه املضاف؛ من وهما وبعد، قبل بني «جمع قدامة: قال
له ليكون وضعه رشط كأنه القول وهذا بها، املوت وقع إذا إنه قال: حيث لقبل؛ إال
إذا قال: لو قائل: بقول شبيه وهذا ذلك، قبل بنفسه يزال قوله: وجوابه به، يأتي جواب
دخل إذا قائل: بقول شبيه «هذا هالل: أبو وقال قبلها.» الكوز انكرس الجرة، انكرست

قبله.» عمرو دخل الدار زيد
قوله: األعىش عىل أخذوه ومما

ج��اب��ر أخ��ي ح��يَّ��ان وي��وم ك��وره��ا ع��ل��ى ي��وم��ي م��ا ش��تَّ��ان

به. يعرَّف ألن محتاًجا يكن فلم جابر، أخيه من ذكًرا وأعىل أشهر حيان وكان
زيد: بن عدي قول الوهم غريب ومن
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ال��خ��ري��ص ب��م��اء م��ط��م��وثً��ا أخ��ض��ر ب��ه يُ��س��ق��ى 8 ال��ه��ن��ديُّ وال��ُم��ش��رُف

ووجه السحاب، والخريص: املمسوس، واملطموث: فيه، يرشبون كانوا إناء املرشف:
هذا تعرف العرب كانت وال غريه، أحد بذلك وصفها وما بالخرضة، الخمر وصفه الخطأ

للخمر. اللون
املرَّار: قول قبيله ومن

دج��ون��ه��ا ب��اد دع��ج��اء ف��ي ال��ب��در س��ن��ا ك��أن��ه ي��ب��دو خ��دي��ك ع��ل��ى وخ��اٌل

يكون أن إال اللهم املتعارف، خالف وهو بالسواد، والوجه بالبياض، الخال فوصف
هالل وأبي كاملرزباني الشعر ونََقَدُة األدب أئمة عليه عابه ملا كذلك كان ولو الواقع، حكى

وغريهم. وقدامة
قوله: جريًرا فيه خطَّئوا ومما

ب��ال��ن��واق��ي��س9 وق��رع ال��دج��اج ص��وت أرق��ن��ي ب��ال��دي��ري��ن ت��ذك��رت ��ا ل��مَّ

أول يف واألرق الديوك، تصيح وإنما تصيح، ال الدجاج فإن مرتني، غلط فقالوا:
الصباح. عند تصيح والديوك الليل،

بعضهم له تكلف وقد الثاني، يف الوهم وإنما أيًضا، الديوك عىل تطلق الدجاج قلنا:
والنواقيس. الدجاج صوت انتظار أرَّقني أراد إنما فقال: وجًها

صفوان: بن خالد قال كما منه، ليس ما إىل اليشء ينسب أن املعاني عيوب ومن

أخ��ض��ر وال��ع��ود ال��ع��ود م��ذاق أم��رَّ ف��رب��م��ا ف��أخ��ب��ر راق��ت��ك ص��ورة ف��إن

«أخرض بدل رصًفا» «مدامة رواية: ويف الطيب، أي «املشمول» أخرى: ويف «املصقول» رواية: يف 8

واملوازنة. الفصاحة ورس والصناعتني العقد يف مروية واألوىل الرواية، هذه عىل خطأ وال مطموثًا»
البديع، كتاب يف منقذ ابن ورواه جرير، ديوان ورشح والصناعتني واملوازنة اللسان يف روي كذا 9

لجرير. أنه والصواب للفرزدق، ونسباه وأرقني»، إال بها نزلت «وما الدقائق: درر يف والخايص
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يكون أن األكثر يف األخرض العود سبيل أن إىل يومئ «كأنه واملرزباني: قدامة قال
منه أوىل الطعوم من بطعم األخرض العود ليس ألنه بواجب؛ ليس وهذا ، ُمرٍّ غري أو عذبًا

باآلخر.»
الُخرضي: الحكم قول املعاني عيوب ومن

يَ��ِك��ُف س��اع��ة ك��ل ف��ي ك��ال��غ��ي��ث ��ت��ه��ا ألُمَّ غ��ال��ب ب��ن��و ك��ان��ت

ساعة. كل يف واكًفا الغيث يكون أن املعهود يف وليس
الُحَطيْئَة: قول ومنها

ع��اله��ا إل��ى األم��ور ��ده ت��ص��عِّ ألي آل م��س��اع��ي ي��ط��ل��ب وم��ن

دونها، وقرصَّ عنها عجز مساعيهم طلب من يقول: أن ينبغي «كان هالل: أبو قال
يلقى كما صعوبة، يلقى به أراد إنه قيل فإن لهم؟ فخٍر فأيُّ عالها إىل تناهى إذا فأما
ونحوه مبينًا»، تعبريًا عنه يعرب لم ألنه له؛ الزم أيًضا فالعيب علو، إىل أسفل من الصاعد

للمرزباني. املوشح يف
شأنهم، يعظم أن أراد ألنه باملدح؛ عنه بالهجاء أشبه األول القول عىل البيت قلنا:
قومه وكان األسدي، سماك مدح أراد فإنه يشبهه، فيما األخطل وقع وقد ره، وحقَّ فصغره

فقال: بذلك، ون ويَُعريَّ بالقيون يلقبون

��َرُر ال��شَّ أث��واب��ه ع��ن ط��يَّ��ر ف��ال��ي��وم وأُنْ��بَ��ُؤُه ق��ي��نً��ا أح��س��ب��ه ك��ن��ت ق��د

يشء عىل له مدحه يف فنبَّه اللقب، هذا عنه وذهب نفسه عن ذلك نفى فاليوم أي
أن أردت له: قال سماًكا أنشده ملا أنه ويُْرَوى ُمتَّسع، املمادح دروب يف له وكان به، ُ يَُعريَّ

ْقتَه. فحقَّ قوًال يقولون الناس كان فهجوتني؛ تمدحني
قوله: يف مدحه عىل يدلُّ بما فأتى منجوف، بن سويد يهجو أن األخطل وأراد

ب��م��ط��ي��ق وائ��ل ��ل��ت��ه ح��مَّ ل��م��ا أص��ل��ه ال��س��وس خ��رَّب س��وء ج��ذع وم��ا
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ممن وجعله وسؤدًدا، نباهة له فأثبت أمورها، من وائٌل َلتُْه حمَّ ما يطيق ال فجعله
ما مالك، أبا يا له: قال الشعر، بهذا سويًدا هجا ملا أنه األغاني ويف الحاجات، به تُعصب

قوله: يعني فهجوتَُه، األسديَّ مدح أردت لقد تمدح، وال تهجو تحسن

وأُن��بَ��ُؤه ق��ي��نً��ا أح��س��ب��ه ك��ن��ت ق��د

تغلب بني يف طمعُت وما أمورها، لتني حمَّ وائًال جعلت فمدحتني، هجائي وأردَت
بكر. عن فضًال

غري فيه ملا تنبه من نَر لم بيت يف الهجاء يشبه بما املدح إىل زهري سبقه وقد قلنا:
عند وأملحه شعره أطيب من وهو زهري، «وقال ه: نصُّ ما عنه فقال القريواني، رشف ابن
قال: أبلج، الحق منهم ذلك يَُهْلَك وال ل، وتأَمَّ ْظ تََحفَّ هنا فها الخاصة،10 من وكثري العامة،

س��ائ��ل��ه أن��ت ال��ذي ت��ع��ط��ي��ه ك��أن��ك م��ت��ه��ل��ًال ج��ئ��ت��ه م��ا إذا ت��راه

من شيئًا يدفع بمن كرسوره بقاصده رسوره فجعل رشيف، أيَّ رشيًفا به مدح
العالية الرشيفة والهمم السامية العازفة النفوس صفات من وليس إليه، الدنيا َعَرض
االبتهاج شدة وال الواهب، بهبة نفوسهم وترس وجوههم تتهلل أن إىل الرسور إظهاُر
نقض «هذا قال: أن إىل نفس.» وصغر همة، سقوط عندهم ذلك بل املعطي، بعطية

هذا.» بضدِّ يفخرون والفضالء الهجاء، ومحض البناء،
قوله: الفرزدق عىل (وعابوا)

ال��ع��زائ��م ض��ع��ي��ف إال ع��ق��وب��ت��ه ت��ت��ق��ي وال��ط��ي��ر ��اج ال��ح��جَّ ي��أم��ن وم��ن

وتنفر والثوب، الصبي تتقي الطري إن شيئًا؛ عملت ما له: قال الحجاج أن وزعموا
حتى يتقيه، والبعيد القريب أن مراده وإنما ذلك، أراد الفرزدق نََخاُل وال الخشبة، من

البيان. يف َ قرصَّ ولكنه الجو، يف الطائر

أمدح بيت أي عن الشعراء من قوًما سأل مروان بن امللك عبد أن قتيبة البن الشعراء طبقات يف 10

هذا. زهري بيت عىل فاتفقوا
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هذيل كقول بالتكرير، يكون أن إما وهو التقسيم، فساد املعاني»: عيوب «ومن
األشجعي:

َغ��َف��ل خ��ص��م��ه��ا إذا أح��ي��انً��ا وت��وم��ض ب��ط��رف��ه��ا إل��ي��ه ت��وم��ي ب��رَح��ْت ف��م��ا

وتومي أحيانًا إليه تومي برحت ما قال: فكأنه متساويان، وتومض تومي فإن
القائل: كقول اآلخر، يف القسمني أحد بدخول يكون أن وإما أحيانًا،

ال��ع��اب��ث ع��ب��ث أو ل��م��ال��ي م��س��ت��ه��ل��ك إه��الك أب��ادر

املستهلك. إهالك يف داخل العابث عبث فإن
الصلت: أبي بن أمية قول ومثله

ي��ت��أبَّ��د م��ن ورب األن��ام رب رب��ن��ا ت��ب��ارك ن��ع��م��ت��ن��ا ل��ل��ه

من ألن الوحش؛ به أراد يكون أن يجوز وال األنام، يف داخل يتوحش أي يتأبد: فمن
العاقل. غري عىل تقع ال

القريش: عدي أبي كقول اآلخر، يف أحدهما دخول يجوز مما القسمان يكون أن ومنه

م��ه��ن��يَّ��ا وال ع��ف��ًوا ن��داه��ا م��ن ن��واًال ن��ل��ت أك��ون أن م��ا غ��ي��ر

سأل أَنَْوَك أنَّ حكي ما مثل وهو عفًوا، يكون قد واملهني مهنيٍّا، يكون قد العفو فإن
تميم؟ بني من أو جاهيلٌّ عبدة بن علقمة فقال: مرة،

الغامدي: سليم بن هللا عبد قول ومثله

وك��ن��وس11 ن��اوئ س��رب ب��ي��ن م��ن وح��ش��ه ي��ف��زعَّ م��ا غ��ي��ثً��ا ف��ه��ب��ط��ت

الكأل. هنا: بالغيث املراد 11
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يكون أن يجوز والكانس راتًعا، أو كانًسا يكون أن يجوز السمني، أي الناوئ؛ فإن
بني يف جرير كقول تركه، الواجب يحتمل ال ما برتك يكون أن وإما هزيًال، أو سمينًا

حنيفة:

م��وال��ي��ه��ا م��ن وث��ل��ث ال��ع��ب��ي��د م��ن ف��ثُ��ْل��ثُ��ه��م أث��الثً��ا ح��ن��ي��ف��ة ص��ارت

له: فقيل فيه، حارض حنيفة بني من ورجل مجلس، يف أُنشد الشعر هذا إن قيل:
واملوشح. الشعر نقد من ًصا ُمَلخَّ انتهى ذكره.12 امُلْلَغى الثلث من فقال أنت؟ أيهم من

ما اللفظ من يرتك أن «هو واملرزباني: قدامة قال اإلخالل، املعاني»: عيوب «ومن
مسعود: بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد قول ذلك مثال املعنى؛ به يتم

ال��رائ��ث13 األك��ث��ر م��ن أح��ب أش��ت��ه��ي م��ا ع��اج��ل أع��اذل

فرتك املبطيء، األكثر من إيلَّ أحبُّ الِقلَّة مع أشتهي ما عاجل يقول: أن أراد فإنما
املعنى. يتم وبه القلة مع

الورد: بن عروة قول ذلك ومثل

أع��ذرا ك��ان ال��وغ��ى ع��ن��د وم��ق��ت��ل��ه��م ن��ف��وس��ه��م ي��ق��ت��ل��ون إذ ل��ه��م ع��ج��ب��ت

الوغى عند ومقتلهم ْلم، السِّ يف نفوسهم يقتلون إذ لهم عجبت يقول: أن أراد فإنما
السلم. يف فرتك أعذر،

أرشافهم، املرتوك بالثلث جرير «أراد فقال: خزانته يف البغدادي ذكره االعرتاض هذا يدفع وجه للبيت 12
رصاحة.» أرشاًفا لهم يثبت ال الذم مقام يف ألنه عمًدا؛ الثالث وترك

الشعر: نقد يف قدامة رواية 13

الرائث األكثر من إيلَّ أحب مايل عاجل أعادل
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ِحلِّزة: بن الحارث قول الجنس هذا ومن

ا ك��دَّ ع��اش م��م��ن ال��ن��وك ل ظ��ال ف��ي خ��ي��ر وال��ع��ي��ش

فرتك العقل، ظالل يف بكدٍّ العيش من النوك ظالل يف خري والعيش يقول: أن فأراد
هو أراده أنه يظهر الذي ألن آخر؛ خلل الشعر يف لكان ذلك قال لو أنه وعىل كثريًا، شيئًا
فأخلَّ العقل، ظالل يف الشاق العيش من خري النوك ظالل يف الناعم العيش إن يقول: أن

كثري. بيشء
بعضهم: قال كما وهو آخر، نوع الجنس هذا ومن

م��يَّ��اال ال��ط��ع��ن ف��ي م��ن��ه��م ت��رى وال م��ش��اف��ره��م ح��رَّت إذا يَ��ْرَم��ض��ون ال
أب��ط��اال آن��س��ت ف��ق��د ارك��بَ��نَّ أال رب��ي��ئ��ه��م ن��ادى إذا وي��ف��ش��ل��ون

الضد.» إىل املعنى فعاد «ال»، فحذف يفشلون، وال يقول: أن فأراد الطليعة، الربيء:
انتهى.

اإليادي: دؤاد أبي قول املعنى اضطراب ومن

ال��ق��ب��ِض14 م��ش��ارف ال��ف��ؤاد َح��َرَض َس��َق��ٍم ل��ذي ب��ذل��ت أن��ه��ا ل��و
َم��ض ب��ه��ا وج��د م��ن ح��رَّان م��ك��ت��ئ��بً��ا ل��ظ��ل ال��ح��دي��ث ح��س��ن

سقمه.» من لربأ يقول: أن املعنى استواء «وكان هالل: أبو قال
مقبل: ابن قول اإلحالة ومن

وال��لُّ��ُج��م ب��األل��بَ��اد ع��واج��ُز ُج��ْرٌد ُص��نُ��ٌع ��ٌر ُض��مَّ ف��ف��ي��ن��ا األداة ��ا أمَّ
إرم م��ن ال��ح��ي وب��ع��د ع��اد ع��ه��د م��ن م��ض��اع��ف��ة ب��ي��ض م��ن داود ون��س��ج

ر ضمَّ فينا يريد أن إال اللهم عاد؟ عهد من داود نسج يكون «فكيف رشيق: ابن قال
قيس بني وكم تفارقه، لم اإلحالة أن مع املبالغة، سبيل عىل له فذلك عاد، عهد من صنع

به. ُوِصف مصدر وهو والعشق، الحزن أذابه الذي (بفتحتني): الَحَرض 14
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إذا فرَسه، صنع قولهم: من نُع والصُّ انتهى، العجالن!»15 بني عن فضًال عاد وبني عيالن
البيت عن اللسان يف وجاء تقمص، التي والعواجر: صنيع، فرس فهو عليه، القيام أحسن
بالسمن يصفها ولحمها، ألبادها عليها ومعناه: اللجم، يف والجيم بالحاء «ُرويت األول:

نشاطها.» من أذنابها رافعة وهي
ما أراد بأنه عنه يجاب أن األول القول عىل يصحُّ رشيق ابن فيه انتقده والذي قلنا:
هذه بقاء الثاني القول يف إنكاره وأما املعنى، به فيستقيم الجودة، يف داود نسج يشبه
بأعيانها، بقاءها يُِرْد لم مقبل ابن أن يف ريب فال الشاعر، زمن إىل عاد عهد من الخيل

املبالغة. غري فيه فليس زمن، بعد زمنًا منها تناسل ما بقاء أراد وإنما
بعضهم: قول الخطأ ومن

األس��ب��اط م��ن ِس��ب��ٌط ك��أن��ه

«ظنَّ املزهر: ويف فغلط، الرجل السبط ظن إنه سيده: ابن عن نقًال اللسان يف قال
يعقوب.» بني من األسباط واحد السبط وإنما الرجل، السبط أنَّ

اآلخر: قول ومثله

وال��ت��رائ��ك��ا ال��ه��ام أم ت��ف��ض

ترائك. كله البيض أن الشاعر فظن النعام، بيض الرتائك، قالوا:
عىل تَِريكة أيًضا: لها يقال للرأس التي الحديد بيضة فإن الشاعر؛ يخطئ لم قلنا:

النعامة. ببيضة التشبيه

النجايش: يقول وفيهم مقبل، ابن رهط العجالن: بنو 15

م��ق��ب��ل اب��ن ره��ط ال��ع��ج��الن ب��ن��ي ف��ع��اد ورق��ة ل��ؤم أه��ل ع��ادى ال��ل��ه إذا
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القيس: امرئ قول أخرى َمْوِضَع كلمٍة َوْضِع وِمْن

��ل ال��م��ف��صَّ ال��وش��اح أث��ن��اء تَ��َع��رض ت��ع��رض��ت ال��س��م��اء ف��ي ال��ث��ري��ا م��ا إذا

قول وهو تتعرض، ال الثريا ألن الجوزاء؛ يريد وهو الثريا، فذكر غلط قالوا:
ذاهبة العرض يف أخذت السماء كبد بلغت إذا أنها الثريا تعرض بعضهم: وقال الجمحي،

به. املتوشحة شقي أحد إىل مائًال يقع الوشاح أن كما ساعة،
قوله: لبيد عىل بعضهم أدركه ومما

َص��ْع��َص��َع��ْه16 ب��ن ع��ام��ر خ��ي��ر ون��ح��ن األرب��ع��ة ال��ب��ن��ي��ن أم ب��ن��ي ن��ح��ن

مالعب عامًرا وأعماَمه: مالك بن ربيعة أباه ولدت وكانت ليىل، جدته البنني: بأم أراد
خمسة فكانوا اح، الوضَّ وعبيدة الحكماء، معوِّد ومعاوية قرزل،17 فارس وُطفيًال األسنَّة،

الشعرية. الرضورة عىل أربعة قوله بعضهم حمل ولهذا قال، كما أربعة ال
قال «وإنما السهييلُّ: قال أبيه، موت بعد ذلك قال ألنه يخطئ؛ لم أنه عىل واألكثرون
الفرَّاء إىل يُعَزى قول وهو الناس، بعض قال كما ال ذلك، قبل مات كان أباه ألن أربعة؛
أن للشاعر يجوز ال له: فيقال القوايف، أجل من خمسة يقل ولم أربعة قال إنما قال: أنه

الوزن؟» إلقامة يكذب بأن فكيف الشعر، وزن إلقامة يلحن

رفًعا. ينشده وبعضهم االختصاص، عىل منصوب «بني» قوله: 16

فرسه. اسم فضم): فسكون (بضم ُقْرُزل 17
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مكان الكالم أجزاء أحد يجعل أن وهو جوازه، يرى ال من عند «القلب» األوهام هذه ومن
وأدخلت املسماَر، الثوُب قطع نحو: لآلخر، كلٍّ حكم إثبات مع مكانه، واآلخر اآلخر،
املسماَر ألن القلنسوة؛ يف رأيس وأدخلت الثوَب، املسماُر قطع واألصل: رأيس، يف الَقَلنُْسَوة

القلنسوة. يف امُلْدَخُل هو والرأس للثوب، القاطع هو
وخصه املعنى، لوضوح النحاة بعض فأجازه والبيانيُّون، النحاة فيه اختلف وقد
هو ما عىل مطلًقا، بعضهم وردَّه مطلًقا، البيانيني بعض وَقِبَله بالرضورة، بعضهم
رؤبة كقول لطيًفا، اعتباًرا ن تضمَّ إن قبوله إىل البيانيني بعض وذهب كتبهم، يف ل مفصَّ

اج: العجَّ بن

س��م��اؤه1 أرض��ه ل��ون ك��أن أرج��اؤه م��غ��ب��رة وم��ه��م��ه

رؤبة ديوان يف والذي التلخيص، يف كذا البيت سعاد»: «بانت رشح عىل حاشيته يف البغدادي قال 1

وغريه:
أعماؤه عامية وبلد
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واالعتبار قالوا: أرِضه، لوُن — الغبار من فيها ِلما — سمائه لوَن كأنَّ فاألصل:
لون به يشبَّه بحيث صار كأنه حتى بالغربة، السماء لون وصف يف املبالغة هو اللطيف
إجراء ينبغي ال هذا بأن بعضهم واعرتض فيه، أصل األرض أن مع ذلك، يف األرض
عليه، متفق التشبيه وقْلب املقلوب، التشبيه من يكون االعتبار هذا عىل ألنه فيه؛ الخالف

الشاعر: بقول التمثيل األوىل فكان

ف��ي��ع��ث��ر يُ��َك��بُّ أو ف��ي��ق��ع��س ي��م��ش��ي ص��ل��ب��ه ت��ح��نَّ��ى ق��د ش��ي��ًخ��ا ورأي��َن

القلب يف أن اللطيف واالعتبار وجهه، عىل يسقط أي ؛ فيكبَّ يعثر أو األصل: ألن
لعدم املردود للقلب ومثَّلوا عثاره، قبل وجهه عىل يسقط ضعفه غاية من أنه تخييَل

ناقته: يصف القطامي بقول اللطيف االعتبار هذا نه تضمُّ

ال��س��ي��اع��ا ب��ال��َف��َدِن ط��يَّ��ن��ت ك��م��ا ع��ل��ي��ه��ا ِس��َم��ٌن َج��َرى أن ف��ل��م��ا

ظاهر به يطنيَّ الذي بالتبن الطني وكرسه): األول (بفتح والسياع القرص، والَفَدن:
سمنًا، امتألت الناقة هذه إن واملعنى: فَقَلَب، الفدن بالسياع طينت كما أراد: الجدار،
يتضمن ألنه النكتة؛ من خلوَّه نسلِّم ال بأنا َض واعُرتِ املالسة، يف املسيَّع كالقرص فصارت
أن إليهامه بالسياع؛ الَفَدَن طيَّنت كما قولنا: يتضمنه ال ما الناقة ِسَمن يف املبالغة من
كالسياع إليه بالنسبة والفدن األصل، بمنزلة صار أن إىل والكثرة العظم من بلغ السياع
للبهاء األفراح عروس ويف امُلْغِني، عىل للدمامينيِّ الهنديَّة يف كذا الفدن، إىل بالنسبة
املحارضة وحلية للجوهري، الصحاح يف رأيته كذا بطَّنَت، «ويُرَوى: نصه: ما بْكي السُّ
جعل أنه يريد أن يجوز ألنه نظر؛ وفيه قلبًا وجعله كِّيت، السِّ البن والتوسعة للحاتمي،
بطانة الغري كان لغريه ظهارة كان ما وكل قلب، فال داخله ألنه للطني؛ بطانة القرص

انتهى. له.»
القصيدة: هذه مطلع يف القطاميِّ قول القلب من عدوه» «ومما

ال��وداع��ا م��ن��ك م��وق��ٌف ي��ُك وال ُض��ب��اع��ا ي��ا ال��ت��ف��رق ق��ب��ل ق��ف��ى
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عىل فُحمل معرفة، الخرب موقع يف هو وما نكرة، املبتدأ موقع يف هو ما جعل ألنه
ولو منك، موقًفا الوداع موقف يكن وال تقديره: وصار اللفظيِّ الحكم لتصحيح القلب

ذلك. عىل ُحمل ما الوداع نكَّر أنه
حسان: قول ومثله

وم��اءُ ع��س��ٌل م��زاَج��ه��ا ي��ك��ون رأٍس ب��ي��ت م��ن س��ب��ي��ئ��ًة ك��أنَّ

تأويالت البيت ويف االسم، والنكرة الخرب املعرفة فجعل مزاجها، نصب من عند
ذكرها. محل هذا ليس القلب عن تخرجه أخرى

القائل: قول القلب ومن

تَ��ْج��َه��ُرْه م��ا إذا ال��ع��ي��ن ب��ه ت��ح��ل��ى َم��ْف��َخ��َرْه ل��ك��ري��م ِس��َراًج��ا إنَّ

ر. وأخَّ فقدَّم بالعني، يحىل أي أماليه: يف املرتىض السيد قال
الجعدي: قول ومنه

ال��رج��م ف��ري��ض��َة ال��زن��اءُ ك��ان ك��م��ا ت��ق��ول م��ا ف��ري��ض��َة ك��ان��ت

الزناء. فريضة الرجم كان واألصل:
اآلخر: قول ومنه

ع��اق��ل ال��م��ط��ارة ذي ف��ي َوِع��ٍل ع��ل��ى م��خ��اف��ت��ي ت��زي��د م��ا ح��ت��ى خ��ف��ت وق��د

املرتىض. أمايل يف كذا مخافتي، عىل وعل مخافة تزيد ما أراد:
اآلخر: قول ومنه

أج��م��ع ال��ش��م��س إل��ى ب��اٍد وس��ائ��ره رأَس��ه ال��ظ��لِّ م��دخ��ل ف��ي��ه��ا ال��ث��ور ت��رى

. الظلَّ رأِسه مدخل أي
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الراعي: قول ومنه

ك��األث��ر2 ال��ع��ي��ن ي��رون م��س��ت��وض��ح��ون ي��ؤس��ده��ا ال��غ��وث ك��الب ف��ص��ب��ح��ت��ه

كالعني. األثر يرون أنهم يريد
الذبياني: النابغة قول ومنه

أج��رُب ال��ق��ار ب��ه م��ط��ل��يٌّ ال��ن��اس إل��ى ك��أن��ن��ي ب��ال��وع��ي��د ت��ت��رَك��نِّ��ي ف��ال

مطيلٌّ أي القار: به مطيلٌّ وقوله الناس، يف أي الناس؛ إىل كأنني «قوله: األعلم: قال
مطيلٌّ بعري كأني قال: كأنه البعري، ضمري «مطيلٌّ» يف يكون أن ويحتمل َفَقَلَب، بالقار

القار.» عليه أو القار، فيه أجرب
النجم: أبي قول ومنه

ج��وزائ��ه م��ن األف��ق دن��وِّ ق��ب��ل

األفق. من الجوزاء دنوِّ قبل أي
الورد: بن عروة قول ومنه

ي��ف��وق3 ب��م��ه��ج��ت��ه غ��دا غ��داة م��ع��اذ أب��ا ش��ه��دت أن��ي ف��ل��و
أط��ي��ق م��ا إال آل��وك وم��ا وم��ال��ي ن��ف��س��ي ب��ن��ف��س��ه ف��دي��ت

املعنى. فقلب بنفيس نفسه فديت يقول: أن أراد املرزباني: قال

للنظر. جبهته عىل يده وضع إذا الرجل استوضح ويقال: َطيِّئ، من قوم الغوث: 2
«ال الرواية سعاد: بانت رشح عىل حاشيته يف البغدادي قال آلوك»، «ال وقوله: بها، جاد بنفسه: فاق 3

قائًال. بتقدير الخطاب، بكاف واملشهور آلوه»
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الحطيئة: قول ومنه

ح��اف��ُره4 ال��ح��ب��ل أم��س��ك م��ا رغ��م��ه ع��ل��ى ُم��ْم��َس��ك وال��ع��ي��ر ال��ه��وَن خ��ش��ي��ُت ف��ل��م��ا

حافَره. الحبُل أمسك ما الوجه: وكان
املجنون: قول ومثله

ال��ب��ن��ائ��ُق ال��ق��م��ي��ص أزراَر ض��م ك��م��ا ح��بِّ��ك��م أط��ف��ال ال��ل��ي��ل إل��يَّ ي��ض��م

«كما رواه: بعضهم أن السريايف ذكر ولهذا البنائق؛ ونصب األزرار رفع والوجه:
تفسري عىل هذا مرفوعة، القصيدة ألن بصحيح؛ وليس قال: البنائقا»، القميص أزراُر ضمَّ
اللسان: صاحب وقال القميص، َلِبنَة هي أو كاللبنة، الثوب يف تكون بالرقعة البنيقة
هذا عىل واملعنى األزرار، فيها تدخل التي بالُعَرا هنا البنائق الشيباني عمرو أبو «وفرسَّ
انتهى. األول.» الوجه عىل الجمهور أنَّ إال تعسف، وال قلب إىل معه يحتاج ال بنيِّ واضح

الشماخ: قول ومنه

ط��ول ع��ه��ده��ا م��ن ق��ص��ر ف��ي وك��ان م��ل��م��ول ال��ع��ي��ن��ي��ن ف��ف��ي س��ع��اد ب��ان��ت

مع العيش ألن قرص»؛ عهدها من طول «يف يقول: أن ينبغي «كان هالل: أبو قال
للمرزباني. املوشح يف ونحوه بالِقَرص.» يوصف األحبة

ذؤيب: أبي قول ومنه

ون��ه��اره��ا ل��ي��لُ��ه��ا دون��ي وأظ��ل��م ه��ج��رت��ه��ا ق��د أْن ال��واش��ون ي��ه��ن��أ ف��ال

ونهاري، لييل دونها وأظلم يقول: أن ينبغي وكان املقلوب، من هذا هالل: أبو قال
املوشح. يف ومثله

الحبل.» أثبت «ما والديوان: الشعر ونقد املوشح يف والذي القرطني، يف كذا 4
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األخطل: قول ومنه

َه��َج��ُر س��وآِت��ه��م ب��ل��غ��ت أو نَ��ْج��ران ب��ل��غ��ت ق��د ه��دَّاج��ون ال��ق��ن��اف��ذ م��ث��ل

هجر. تبلغ التي هي السوآت ألن هجر؛ ونصب سوآتهم رفع الوجه وكان
سعاد: بانت يف كعب قول ومنه

ال��ع��س��اق��ي��ُل ب��ال��ُق��ور ��ع ت��ل��فَّ وق��د ع��رق��ت إذا ذراع��ي��ه��ا أوب ك��أنَّ

واحد وال الرساب هنا: والعساقيل الصغري، الجبل وهو قارة، جمع (بالضم): القور
اللثام. مثل لألكم الرساب صار أي بالعساقيل»؛ القور عت تلفَّ «كما والوجه: لها،

الجعدي: النابغة قول ومنه

اآلال ي��رف��ع ُق��فٍّ َرْع��ن ك��أن��ن��ا ف��وارس��ن��ا تُ��ع��دى ل��ح��ق��ن��اه��م ح��ت��ى

منه، يندر نادر القف ورعن اختصاًرا، املفعول فحذف الخيل، فوارسنا تعدى أي:
يف القف بحركة عدوهم يف حركتهم شبه الرساب، واآلل: األرض، من ارتفع ما والقف:
اآلل، يرفعه قفٍّ رعن كأننا الوجه فكان تضطرب، أنها للناظر يخيل فيه الجبال ألن اآلل؛
البن سعاد بانت ورشح اللغوي، الطيب ألبي واألضداد ُقتَيبة، البن الُكتَّاب أدب يف كذا
ألنه اآلل»؛ «يرفع قال: إنما األصمعي: «قال الكتَّاب: أدب رشح يف يد السِّ ابن وقال هشام،
قتيبة.» ابن قال كما البيت يف قلب ال أنه يريد اآلل، رفع قد فكأنه نزا فإذا اآلل، يف ينزو

زهري: بن ِخَداش قول ومنه

ال��ُح��ْم��ر5 ب��ال��ض��ي��اط��رة ال��رم��اح وت��ش��ق��ى ب��ي��ن��ه��ا ه��وادة ال خ��ي��ٌل وت��رك��ب

صحيحة نسخة يف وروي خيًال»، «ونركب الجمهرة: ويف خيًال»، «وتركب الغليل: وشفاء اللسان رواية 5

الوجه «كان األضداد: كتاب يف اللغوي الطيب أبو وقال تركب، من التاء وفتح خيل برفع القرطني من
من لعله قلنا: تركب.» ال والخيل «بالفتح»، إال يروى وليس — التاء بضم — «وتركب» يُروى: أن

املقلوب. من أيًضا عدوه وقد اركبي، هللا خيَل يا قولهم:
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من عندهم والبيت شيئًا، يغني ال الذي الضخم وهو َضيْطار، واحدهم الضياطرة:
لجواز قلب؛ ال وقيل: بها، يُْقتَلون أي بالرماح؛ الضياطرة وتشقى األصل: إذ املقلوب،
وقال بها، الطعن وال حملها يحسنون ال إنهم أي بهم؛ تشقى الرماح أنَّ عنَى يكون أن
وتشقى الكالم: وجه وأن مقلوب، أنه «زعموا السعادة: سفر يف السخاوي الدين علم
فيهم، ها تكرسُّ الرماح وشقاوة مقلوب، غري يكون أن هذا من وأحسن بالرماح، الضياطرة

قال: كما

ب��ت��غ��ل��ب»6 زي��د أرم��اح ش��ق��ي��ت ك��م��ا ب��ع��دات��ه أرم��اح��ه َش��ِق��يَ��ت ف��تً��ى

يف الكناني ُمَطرِّف بن أحمد بن محمد اإلمام رواها أخرى رواية البيت ويف انتهى،
واملراد به، رضب أي يعَىص: بسيفه َعِيصَ قولهم: من الرماح» «وتعَىص وهي: القرطني،
الكناني: قال القلب، عىل إال البيت يف ما تخريج يصح ال الرواية هذه وعىل الطعن، هنا

يطعنون.» أي بها؛ الرجال يعىص وإنما بالضياطرة، تعىص ال الرماح «ألن
ذئبًا: يذكر الفرزدق قول ومنه

ف��أت��ان��ي م��وه��نً��ا ل��ن��اري رف��ع��ت ص��اح��بً��ا ك��ان وم��ا ��ال ع��سَّ وأط��ل��س

له «رفعت أراد: وإنما املقلوب، من لناري» «رفعت «قوله: الكامل: يف امُلَربِّد قال
يونس أن «ويروى قال: ثم لالختصار»، القلب جاز َلبٌْس يدخله لم إذا والكالم ناري»،

الفرزدق: بيت تُنشد كيف الكسائي: الحسن ألبي قال حبيب بن

وال��خ��م��ُر ال��س��دائ��ف ع��ب��ي��ط��اِت ح��ص��ي��ٍن ط��ع��ن��ٌة أص��رم الب��ن أح��لَّ��ت غ��داة

السدائف» عبيطات حصني طعنة أرصم البن أحلت «غداة قال: ملا الكسائي: فقال
ما أحسَن ما يونس: فقال الخمر، له وحلَّت أراد: املعنى، عىل الخمر فحمل الكالم تم
ما عىل والخمر العبيطات ورفع الطعنة فنصب القلب، عىل أنشدنيه الفرزدق ولكن قلت!
إنشاد كان وإن العربية، محض يف أحسن الكسائي إليه ذهب والذي القلب، من وصفنا

انتهى. جيًدا.» الفرزدق

املصنف. خط بأولها السعادة من صحيحة نسخة يف «زيد» بلفظ كذا 6
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أيًضا: الفرزدق قول ومنه

ال��ِخ��تَ��ام أغ��الَق أف��ضُّ وِب��تُّ م��ص��رَّع��اٍت ب��ج��ان��ب��يَّ ف��ِب��تْ��َن

«غلق». مادة يف اللسان يف كذا َفَقَلب، األغالق ختام أراد الفاريس: قال
ة: الرُّمَّ ذي قول ومنه

ال��َخ��ْط��ُر7 أوراك��ه��ا غ��رب��ان ع��ن ت��ق��وب ب��ع��دم��ا ال��ح��م��ائ��ل ب��ال��زُّرق وق��رَّبْ��ن

والخطر: الوركني، حرفا والبعري: الفرس من والغرابان بالدهناء، أكثبة الزرق:
تقوَّبت «أراد اللسان: صاحب قال ، تقرشَّ الجلد: وتقوَّب البول، من بالوركني لصق ما
أي إصبعي؛ يف الخاتم يدخل ال كقولك: معروف، املعنى ألن فقلبه؛ الخطر عن غربانها

الخاتم.» يف إصبعي يدخل ال
لألعىش: الوساطة صاحب ونسبه بعضهم، قول ومنه

ال��ش��ع��ارا األدي��ُم وارى ح��ي��ث ف��ي ـ��ط ال��س��ل��ي��ـ ك��أنَّ ُك��َم��ي��ت وك��لُّ

اللسان: ورواية الكالم»، فقلب األديَم الشعاُر وارى حيث «يريد الوساطة: ففي
يف الزيت وهو السليط، كأنَّ «أراد نصه: ما البيت عن فيه وجاء كميت، بدل «طويل»
يخرب أن أراد وجبال، جبل، يقال: كما َشَعر، جمع والشعار: لصفائه، الفرس هذا شعر
واملواَرى الشعار، الحقيقة يف واملواِري بالسليط، مدهون كأنه وهو الفرس، شعر بصفاء
من البيت هذا يكون أن يجوز آخر: قول وفيه فقلب، يواريه الشعر ألن األديم؛ هو
الشعر ألن الشعر؛ األديُم وارى حيث يف السليط كأنَّ معناه: فيكون املقلوب، غري املستقيم
الذي املوضع يف الزيت فكأن يقول: الجلد، األديم ألن األديم؛ تحت وهو اللحم من ينبت
كأنه شعره فصار صافيًا، نبت منبته يف الزيت كان وإذا الشعر، منه وينبت األديم يواريه
أصوله.» يف املاء كان إذا ريَّان ناًرضا الغصن يكون كما الدهن، يف منابته ألن مدهون؛

انتهى.

(بالجيم) الجمائل الديوان: يف والذي و«خطر»، «غرب» يف اللسان رواية هي املهملة) (بالحاء الحمائل 7
جمالة. جمع بأنها وُفرست
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األعىش: قول ومنه

ت��راب��ه��ا م��ث��ل ال��ج��م��ر ر وص��ا اح��ت��دم��ت إذا ح��ت��ى

اللغوي، الطيب ألبي األضداد يف البيت هذا روي وقد الجمر، مثل ترابها وصار أي:
للسجستاني: األضداد يف والذي للكناني، والقرطني

ت��راب��ه��ا م��ث��ل ال��ج��م��ر ي��ص��ي��ر ح��ت��ى

بيدي، التي األعىش ديوان نسخة يف أجده لم فإنِّي ْق وليحقَّ بيت، شطر أنه عىل أي
األكرب. األعىش أرادوا أطلقوا إذا عادتهم أن إال آخر، ألعىش ولعله

أباه: يذكر الشماخ قول ومنه

ب��ال��ع��ود8 ال��ع��ل��ب��اء ُع��ِص��َب ك��م��ا ل��يٍّ��ا ح��س��ب��ي ب��ه ي��ؤش��ب ول��م ول��دت م��ن��ه

فيجف رطب وهو به تعصبه رمح تصدَّع إذا العرب وكانت العنق، عصب العلباء:
البيت: يف الوجه فكان عليه،

ب��ال��ع��ل��ب��اء ال��ع��ود ُع��ص��ب ك��م��ا

الرُّمة: ذي قول «ومنه»

أخ��ل��ق ف��ه��و ُص��ف��رة ع��ن ذََوى إه��ان ك��أن��ه خ��ص��ًرا ال��رخ��و ال��ِم��َج��نَّ وت��ك��س��و

الوجه وكان األملس، واألخلق: العذق، عود أوله): (بكرس واإلهان الثوب، هنا: امِلَجن
ِمَجنٍّا. الخرص تكسو يقول: أن

نجلت.» «منه الشماخ: ديوان يف والذي اللغوي، الطيب ألبي واألضداد القرطني رواية هي ولدت» «منه 8
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بعريًا: يذكر أيًضا قوله القلب ومن

س��ح��ائ��بُ��ه9 ال��ري��اَح ع��ن��ه ن��ض��ت ه��الٌل ك��أنَّ��ه ح��ت��ى ال��ت��وج��اُف ل��ح��م��ه بَ��َرى

هي فالرياح السحائب، عنه عت تقشَّ كهالل ه صريَّ حتى السري يف اإلرساع أهزله أي
هكذا رواه وقد قلب، اضُطر ملا ولكنه البيت، يف كما العكس ال السحائب عنه نضت التي
قلب وال سحائبه» عنه وانشقَّ بدا «هالل الديوان: ورواية األضداد، يف اللغوي الطيب أبو

عليها.
اآلخر: قول ومنه

َوَه��َق��ا وح��ش��ي��ٌة أس��ل��م��ت ك��م��ا دم��ش��ق ف��ي أس��ل��م��ت��ه

وهٌق أسلم كما والوجه: الدواب، به فتؤخذ يرمى ُمغار حبل (بفتحتني): الوهق
وحشية.

لبعضهم: امُلْغِني يف هشام ابن أورده ما ومنه

ت��ق��دم��ا أن ي��ت��َه��يَّ��بْ��ك ف��ال ن��ج��دة ف��ي الق��ي��ت أن��ت ف��إن

عىل اإلقدام أنت تخف ال واملعنى: اإلقدام، يََخْفَك ال «أي الهندية: يف الدماميني قال
ظاهر.» فيه والقلب الحرب، يف والدخول العدو مالقاة

مقبل: البن أيًضا امُلْغِني ويف

ب��ال��س��ح��ر األص��داء ت��ج��اوب��ت إذا أرك��ب��ه��ا ال��م��وم��اة ت��َه��يَّ��ب��ن��ي وال

أتهيَّبها.» «ال والوجه: التاءين، إحدى فُحذفت تَتََهيَّبني، ال أي:

الرتجاف.» بطنه «طوى الديوان: يف 9
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لبعضهم: أيًضا امُلْغِني يف ورد ما باإلفراد التثنية قلب ومن

ب��ح��م��ول ف��ع��ل��ه ل��َش��رَّْي ف��ل��س��ت إس��اءة ب��ع��د ال��ع��مِّ اب��ن أح��س��ن إذا

ِفْعَليِْه. لرشِّ فلسُت أي:
بعضهم: قول القلب ومن

ت��ح��يَّ��را ال��ه��دان ب��ال��َغ��ْوج ال��ل��ي��ل إذا م��س��دف وال��ل��ي��ل س��يَّ��ارون م��ت��ال��ي��ف

والغوج: بالليل، الهدان الغوج تحري إذا «أي األضداد: يف اللغوي الطيب أبو قال
البليد.» والهدان: الثقيل،
اآلخر: قول ومنه

ت��ط��ل��ع ح��ي��ث م��ن ال��ش��م��س ت��غ��ي��ب أن إل��ى م��ض��اع��ًف��ا م��نَّ��ي ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ك

تغيب.» حيث من الشمس تطلع أن إىل «يريد الطيب: أبو قال
اآلخر: قول ومنه

ال��ت��م��ادي10 م��ن وال��ف��ج��ور ت��م��ادوا ع��م��رو ب��ن ُش��َرْح��ِب��ي��ل ب��ن��ي ف��إنَّ

الفجور. من والتمادي يريد:
اآلخر: قول ومنه

ت��دف��ع ج��ن��ب��ي��ك ب��ي��ن ع��ن ال��ت��ي ف��ه��الَّ ِح��َم��ام��ه��ا أت��اه��ا ن��ف��س��ي أن أت��ج��زع

تدفع. جنبيك بني التي عن فهالَّ يريد:

بني» «فإنَّ يكون: أن فرجحنا ظاهر، تحريف وهو بني» «قال الطيب: ألبي األضداد من نسختنا يف 10

ْق. وْليَُحقَّ
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اآلخر: قول ومنه

َوثَ��ْب ان��ت��ح��اه ال��خ��ب��ار م��ا إذا ال��غ��ض��ا ك��ِس��ي��د ِط��ِم��ر أق��ب

وكانت واسرتخى، الن ما األرض: من والخبار قصده، أي الخبار؛ انتحى إذا يريد:
ِجَحرة. فيه

اآلخر: قول ومنه

م��ق��اي��لُ��ْه ال��ع��ت��اق ب��ال��وح��وش ض��نَّ إذا م��ق��ي��ل��ه س��ل��ب��ت ق��د إران ووح��ش

بمقايله»، الوحش ضنَّ إذا «يريد وقال: األضداد، يف اللغوي الطيب أبو أنشده هكذا
عىل اللسان يف وورد البقر، إليه تنسب موضع وإما الكنَّاس، إما الرواية هذه عىل واإلران

برواية: الوحيش الثور اإلران أن

م��ع��اق��ل��ه ال��ع��ت��اق ب��ال��وح��ش ض��نَّ إذا م��ق��ي��ل��ه س��ل��ب��ت ق��د إران م��ن وك��م

بعضهم: قول القلب ومن

ن��ي��ق ف��ي ال��ن��ح��ل ن��م��اه م��س��ت��ك��ن م��ن اغ��ت��ب��ق��ت ال��ك��رى ب��ع��د ري��ق��ت��ه��ا ك��أن
ال��غ��ران��ي��ق11 ف��ي ي��ج��ري ال��م��زن س��اك��ب م��ن َح��َدب ذي ج��وف ف��ي غ��ادي��ة ط��ع��م أو

موضع يف استنقع ماء حدب: بذي وأراد الجبل، يف موضع أرفع األول): (بكرس النيق
االقتضاب. يف كذا َوَصفا، فربد جبل تحت منخفض

وهو ُغْرنَيق، جمع والغرانيق: فيه، الغرانيق تجري «أي األضداد: يف الطيب أبو قال
أراد: إنه أي «مع»؛ مقام «يف» أقام أنه اللسان: يف والذي املقلوب، من فجعله املاء.» طري
البن باالقتضاب املسمى ورشحه قتيبة، البن الكتَّاب أدب يف ومثله الغرانيق، مع يجري
شداد. بن لعنرتة رواه بعضهم وأنَّ العبيس، عمرو بن لُخَراشة الشعر أن وذكر يد، السِّ

السحاب. وهي امُلْزن، يف الساكن املاء من أي االقتضاب: يف السيد ابن قال املزن»، ساكن «من ويروى: 11
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الربغوث: أذى يشكو الراجز قول القلب ومن

ش��كُّ ف��ي��ه ل��ي��س ح��كٍّ��ا ب��ال��ل��ي��ل 12 األَس��كُّ األس��ي��ود ح��كَّ��ن��ي ق��د
م��ن��ف��كُّ م��ن��ك��ب��ي ح��ت��ى أُح��كُّ

حككته، ويريد الربغوث، باألسيود: «يريد وقال: األضداد، يف الطيِّب أبو رواه كذا
حكَّني.» فقال:

اللسان: ورواية

ُم��نْ��َف��كُّ س��اع��دي ح��ت��ى أُح��كُّ ش��كُّ ف��ي��ه��ا ل��ي��س ح��كٍّ ل��ي��ل��ُة
األَس��كُّ األس��ي��ود أس��ه��رن��ي

اآلخر: قول ومنه

أع��ج��بُ��ْه ال��ش��ب��اب م��ن رون��ق ف��ي أل��ع��بُ��ْه زم��ان ف��ي أران��ي وق��د

فيه.» ألعب زمان يف أي ألعبه؛ وقوله: يعجبني، «أي الطيب: أبو قال
اآلخر: قول ومنه

��ن��ام ال��سَّ خ��ال��ط��ه��ا ب��ك��ب��د ال��س��الم ص��بَّ��ح��ه��ا ص��بَّ��ح��ت ق��د
ال��ط��ع��ام ي��ح��بُّ��ه��ا س��اع��ة ف��ي

اللسان. يف ومثله الطعام.» فيها يَُحبُّ «أي الطيب: أبو قال
اآلخر: قول ومنه

األذن. الصغري األسك: 12
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ال��م��زك��وُم13 ري��اَح��ه��ا ف��ن��ال ن��ف��ح��ت زج��اج��ه��ا األك��فُّ ت��ع��اورت وإذا

رفع.» والرياح نصب، واملذكوم املذكوم، رياحها فنالت «يريد: الطيب: أبو قال
اآلخر: قول ومنه

أج��زال��ه��ا14 وق��وده��ا َح��رُّ ش��بَّ إذ ��ًرا م��غ��مَّ «ال��ع��وان» ال��ح��رب ف��ي ك��ن��ت م��ا

وقودها.» َحرُّ شبَّت التي هي األجزال «وإنما الطيب: أبو قال
ممدوحه: قلم يصف تمام أبي قول املولدين كالم يف الواقع القلب ومن

ع��واس��ل أي��د اش��ت��ارت��ه ال��ج��ن��ى وأرى ل��ع��اب��ه ال��ق��ات��الت األف��اع��ي ل��ع��اب

يتكلم ولم اللطيف، االعتبار ن املتضمِّ القلب عىل شاهًدا اإليضاح يف القزويني أورده
ال ولكن للمبالغة، التشبيه فعكس األفاعي»، كلعاب «لعابه فيه: الوجه أن واملراد عليه،
فيَُعدُّ ذكره، املتقدم سماؤه» أرضه لون «كأن رؤبة: قول عىل ورد ما عليه يَِرُد أنه يخفى

هنا. املراد القلب من ال املقلوب، التشبيه من
املتنبي: قول املقلوب من أن بعضهم: وزعم

ي��ع��ش��ق ال م��ن ي��م��وت ك��ي��ف ف��ع��ج��ب��ت ذق��ت��ه ح��ت��ى ال��ع��ش��ق أه��ل وع��ذل��ُت

الديوان، رشوح يف ما وخالصة يعشق، من يموت ال كيف تقدير: عىل عنده ألنه
سبب ال أْن يرى صار أنه املراد ألن قلب؛ ال أْن األفراح: وعروس وامُلْغِني، والوساطة،
وإني الشدة، مراتب أعىل املوت أن النفوس يف املتقرر األمر إن أي العشق؛ سوى للموت
غري شدته عىل املتفق الصعب األمر هذا يكون كيف عجبت شدته وعرفت العشق ذقت ملا

منه. مناياهم تكون حتى الناس عىل فتستويل علته تعم أال يجوز وكيف العشق،

رواية وهي «ختامها» آخر: موضع ويف هنا، كما «زجاجها» األغاني: ورواية الخمر، يف لألخطل البيت 13
أيًضا. التنصيص معاهد

بآخرها، التي والنون التعريف أداة الكلمة من ُرسمت ولكن (العوان)، موضع بياض النسخة يف 14

ْق. وْلتَُحقَّ
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أيًضا: املتنبي قوُل جني ابن رأي يف املقلوب ومن

ال��ِج��م��ال15 ش��خ��وص ل��ه��ا ط��ي��ر ف��وق ن��اس زي ف��ي ِم��ْل��ِج��نِّ رك��ب ن��ح��ن

الطري، شخوص لها ِجمال فوق الجن زي يف اإلنس من ركب نحن عنده: تقديره ألن
تقود ال الفتح أبي من ف تعسُّ عندي «وهذا الفصاحة: رس يف الخفاجي سنان ابن قال
فيقول: الشعراء، عادة به جرت ما حسب عىل املبالغة الطيب أبي ومراد رضورة، إليه
يف أننا إال فيها َفَرِقنَا وِقلَِّة تُسَلك، ال التي والِقَفاَر وامَلَهاِمَه الفالَة ِلَجْوِبنَا الجن من نحن
شخوص شخوصها أن إال إبلنا رسعة من طري فوق ونحن كذلك، شك بال وهم اإلنس، زي

انتهى. هذا.» يف أيًضا خالف وال الِجَمال،

الالم. وسكون لسكونها النون فحذف الجن، من أي 15
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أنواع: ثالثة وهو األسماء، تغيري األوهام هذه ومن
أو الزيادة أو والتأخري، بالتقديم االسم أحرف يف فيه التغيري كان ما وهو لفظي، األول:

النقصان.
آخر. موضع اسم فيه ُوِضَع ما وهو معنوي، والثاني:

كالهما. التغيريان فيه وقع ما وهو لهما، جامع والثالث:
درًعا: يصف يَْعُفر بن األسود كقول فاألول:

م َس��الَّ أب��ي داود ن��س��ج م��ن س��ك��ه��ا أم��ي��ٍن ب��م��ح��ك��م��ة ودع��ا

اآلخر: وكقول م، سالَّ قال: ، اضُطرَّ فلما سليمان»، «أبي يريد:

ال��َع��لُ��وق ب��ث��ع��ل��ب��ة ع��ل��ق��ت وق��د َس��ي��ر ب��ن ب��ث��ع��ل��ب��ة وس��ائ��ل��ة

مقصودنا. عن لخروجه فيه لنا كالم وال كثري، ومثله سيَّار، بن ثعلبة يريد
درًعا: يذكر بِّي الضَّ ُسَجيح بن ُحَسيل كقول والثاني:



املعاني يف العرب شعراء أوهام

ال��م��الب��س��ا1 ال��ل��ق��اء ي��وم ت��خ��يَّ��ْرت��ه��ا نَ��ثْ��رة داود ن��س��ج م��ن وب��ي��ض��اء

االبن بذكر هذا يقع ما وأكثر سليمان، ابنه ال نفسه داود نسج من الدروع فإن
يف العرب عادة من أنه عىل الحماسة ديوان رشح يف التربيزيُّ وخرَّجه وعكسه، األب بدل
سببه. من كان إذا غريه باسم اليشء وتسمية األب، مقام واالبن االبن، مقام األب إقامة

الحطيئة: كقول ، واملعنويِّ للَّفظيِّ الجامع أي والثالث:

م2 س��الَّ ن��س��ج م��ن م��ح��ك��م��ة ب��ي��ض��اء س��اب��غ��ة ك��ل وف��ي��ه ال��رم��اح ف��ي��ه

النابغة: وقول

ذائ��ل3 ��اء َق��ضَّ ك��ل ُس��َل��ي��م ون��س��ج تُ��بَّ��ع��يَّ��ة نَ��ثْ��ل��ة ص��م��وت وك��ل

اسمه، حرَّفا ثم سليمان، إىل فغلطا داود «أرادا الوساطة: يف الجرجاني القايض قال
انتهى. سليم.» اآلخر: وقال م، سالَّ أحدهما: فقال

الدرعيات: يف فقال املعري العالء أبو وتبعهما

األوان��ُس4 ال��غ��وان��ي ع��ن��ه ن��ب��ت ق��ت��ي��ر ي��ح��وط��ه��ا ق��ت��ر ك��ل م��ن س��ل��ي��م��يَّ��ة

العبدي: َلتان الصَّ قول املعنوي فمن

م��ج��اش��ع ُك��َل��ي��ب م��ن خ��ي��ًرا ول��ك��نَّ ش��ع��ُره ال��ف��رزدق ب��ذَّ ال��َخ��َط��َف��ى أرى

فنصبه. املفعول إىل الفعل وصل الجر حرف حذف فلما املالبس، من تخريتها أصله: 1
بيضاء. بدل «جدالء» ويروى: 2

ُسَليْم عىل سليمان ر صغَّ أنه سيبويه: كتاب عىل السريايف رشح ويف الذيل، الطويلة الدرع الذائل: 3
ترخيم. تصغري

الشيب طالئع موهًما القتري كان وملا الدروع، مسامري بالقتري: ويعني جانب، كل من أي قرت؛ كل من 4

عنه. الغواني نفرة ذكر
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جده.» فذكر يمكنه، فلم الفرزدق بذَّ جريًرا أرى «أراد القرطني: يف مطرف ابن قال
معلوًما لكونه هذا وجاز الخطفى، بن عطية بن جرير أرى أراد البغدادي: خزانة ويف
باب من هو إنما وقال: الحذف، باب من هذا كون الخوارزمي أنكر وقد املخاطب، عند

قوله: يف كما االبن، إىل األب من اللقب تعدي

ال��م��ذلَّ��ق ع��ن��د وال��ع��رف ال��ن��دى ك��راج��ي

انتهى. املذلق.» ابن «أي
ثابت: بن حسان قول ومنه

س��ح��ام5 ب��ن ح��ب��ي��ب ب��ن ال��ح��ارث ب��ذم��ة ي��غ��درون ال م��ع��ش��ر م��ن

حبيب.» هو «وإنما الوساطة: يف الجرجاني القايض قال
َحَجر: بن أوس قول ومنه

ِح��ذْيَ��م��ا ال��ن��ط��اس��ي أع��ي ب��م��ا ط��ب��ي��ب ف��إن��ن��ي إل��يَّ ف��ي��ه��ا ل��ك��م ف��ه��ل

أباه. فذكر العرب أطبَّاء من وكان حذيم، ابن أراد
وتبعه نفسه، الطبيب اسم حذيًما أن إىل أوس لديوان رشحه يف كِّيت السِّ ابن وذهب
اف الكشَّ يف الزمخرشي واستشهد أبوه، أنه عىل األكثرين ولكن القاموس، صاحب ذلك يف
من فجعله ل امُلَفصَّ يف كالمه خالف ولكنه اللبس، ألمن املضاف حذف عىل البيت بهذا

الرمة: ذي قول معه وأنشد اللبس، وجود مع املحذوف

ه��وب��ر6 ال��ق��وم م��ل��ت��ق��ى ف��ي ن��ح��ب��ه ق��ض��ى ب��ع��دم��ا ال��ح��ارث��ي��ون ف��رَّ ع��ش��يَّ��ة

ديوانه. يف نجْده ولم الوساطة، من بصيدا املطبوعة النسخة يف هكذا البيت هذا ورد 5

هوبر.» األسنة أطراف بني «هوى املزهر: رواية 6
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وعدمه اإللباس بأن األول قول خزانته يف البغدادي صوَّب وقد هوبر، بن يزيد أي
فإنه أمثالنا، إىل بالنسبة ال إليه كالمه املتكلم يُلقي الذي املخاَطب إىل بالنسبة يكون إنما
العرص. ذلك يف به املخاَطب عند واضح مفهوم فهو اإللباس قبيل من عندنا كان وإن

إبًال: يصف اآلخر قول ومنه

ال��م��ط��ل��ب7 ع��ب��د ب��ن ع��بَّ��اس ي��ح��م��ل��ن ال��َخ��ِرْب ال��ُخ��صِّ ك��اظ��م��ة م��ن ص��بَّ��ح��ن

مكانه.» أباه فذكر عباس، بن هللا عبد «أراد القرطني: يف الكناني ُمَطرف ابن قال
بن هللا عبد أراد «وإنما فقال: اللبس، ألمن املحذوف من الخصائص يف ِجنِّيٍّ ابن وجعله
الكامل، يف امُلَربِّد وأورده البيان.» من ا بدٍّ يجد لم ذلك بفهم الثقة عىل يكن لم ولو عباس،

امللك: عبد بن سليمان يف للفرزدق معه وأنشد

وه��اش��م ش��م��س ع��ب��د م��ن��اف ابْ��نَ��ْي ع��ن َل��بُ��وس��ك��م ف��ه��ي ال��م��ج��د ث��ي��اب ورث��ت��م

محمَد الزبري بن هللا عبُد حبس ملا ُكثرَيِّ قول أيًضا معه وأنشد مناف، عبد ابن يريد
عارم: سجن يف الحنفيَّة ابن

ع��ارم س��ج��ن ف��ي ال��م��ح��ب��وس ال��ع��ائ��ذ ب��ل ع��ائ��ذ إنَّ��ك الق��ي��ت م��ن ت��خ��بَّ��ر
م��غ��ارم وق��اض��ي أع��ن��اق وف��ك��اك ع��م��ه واب��ن ال��م��ص��ط��ف��ى ال��ن��ب��ي َوِص��يُّ

وابن النبي ويص ابن أراد «إنما اللسان: من «وىص» مادة ويف النبي، ويص ابن يريد
مقامها، الويصَّ فأقام عنهم، ريضهللا عيل، بن الحسني أو عيل، بن الحسن وهو عمه، ابن
ِسيَدْه: ابن قال قط؟! ُسِجَن وال عارم، سجن يف يكن لم عنه هللا ريض عليٍّا أن ترى أال
هللا ريض الحنفية ابن محمد أنه واألشهر الفاريس، عيل أبي عن العالء أبو بذلك أنبأنا
واملمدوح مشهورة، ُكثرَيِّ شعر يف والقصيدة عارم، سجن يف الزبري بن هللا عبد حبسه عنه،

انتهى. الحنفية.» ابن محمد بها

اللسان. من «وىص» مادة يف كما «الخص» بدل «الحصن» رواية: ويف 7
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هللا: عبد أخاه يرثي ة مَّ الصِّ بن ُدَريِْد قول ومنه

ِب��َم��ْع��بَ��د8 غ��ض��اب أنَّ��ا ق��ارب ب��ن��ي ف��اع��ل��م��وا وال��ده��ر األي��ام تُ��ع��ق��ب ف��إن
ال��ي��د رع��ش وال ط��يَّ��اًش��ا ك��ان ف��م��ا م��ك��ان��ه خ��ل��ى ال��ل��ه ع��ب��د ك��ان وإن

الخطأ من هذا عدُّ واألقرب الثاني، البيت يف به رصح وقد هللا، عبد بمعبد: أراد
العبودة. معنى إىل اللفظني كال رجوع له وسهله بمعبد، عبد بتحريف أي اللفظي؛

اآلخر: قول ومنه

داود أم واب��ن م��ام��ة ب��ن ك��ع��ب م��ق��ي��ل��ه��ا ال��ط��ي��ب ت��خ��يَّ��ره��ا أرض

أم ابن والتقدير جارية،9 واسمه الشاعر، داود أبو «هو الخزانة: يف البغدادي قال
األب.» فحذف داود، أبي

الشعر يف يجوز ال ما «وأما فقال: سيبويه لكتاب رشحه يف السريايفُّ ذكره ما ومنه
ما عىل فيه األمر أن يظن مما غريه أو اسٍم يف الشاعر يغلطه الذي فالغلط الكالم، يف وال

كقوله: قاله؛

��ان10 ع��فَّ أب��و ع��ث��م��ان وال��ش��ي��خ

مما فهذا عمرو، أبو هو وإنما ان، عفَّ أبيه اسم ألن ان؛ عفَّ أبا يَُكنَّى عثمان أن فظن
يجوز.» ال

وفيه «ملعبد» سيبويه عىل السريايف ورشح البصائر وموارد املزهر يف والذي والوساطة، اللسان يف كذا 8

الثاني: البيت بدل

الردي ذلكم ِهللا أعبُد فقلت فارًسا الخيل أردت فقالوا تنادوا

بالتصغري. أي «جويرية» ورشحه: القاموس يف الذي 9
عىل بالوقوف إال أحدهما يتعني وال عفانا» «أبو املزهر يف والذي سيبويه، عىل السريايف رشح يف كذا 10

الرََّجز. بقية
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األِسنَّة: بمالعب ب امللقَّ مالك بن عامر ه عمَّ يرثي لبيد قول ومنه

ال��رم��اح م��الع��ب وأَبِّ��ن��ا األن��واح م��ع ت��ن��وح��ان ُق��وم��ا

فيه: وقوله

ال��رم��اح م��الع��ب أدرك��ه ال��ف��الح م��درك ح��يٍّ��ا أنَّ ل��و

الطُّفيل، بن عامر هو الرماح مالعب ألن غريه؛ بلقب تلقيبه إىل القافية فاضطرته
مادة يف وجاء اللسان، من و«لعب» «رمح» ومادتَْي البصائر، موارد يف جاء ما عىل هذا
مالعب واملعروف جعفر، بن مالك بن عامر الرماح: «ومالعب القاموس: من «رمح»

«لعب». مادة يف املشهور عىل فيه اقترص أنه إال للقافية.» رماًحا لبيد وجعله األسنة،
زهري: قول ومنه

ف��ت��ف��ط��م ت��رض��ع ث��م ع��اد ك��أح��م��ر ك��ل��ه��م أش��أم غ��ل��م��ان ل��ك��م ف��ت��ن��ت��ج

اللغة: أهل بعض وقال ثمود، أحمر وهو عاد، كأحمر قوله يف أخطأ أنه فذكروا
صحيح. زهري فقول األوىل، عاًدا هود: قوم وتسمي اآلخرة، عاًدا ثمود: ي تسمِّ العرب

تَْوَلب: بن النَِّمر قول ومنه

ت��م��ن��ع11 ل��م ال��ت��ي وال��خ��م��ر وال��خ��ل وب��ي��ت��ه ب��ع��ادي��اء س��أل��ِت ه��الَّ
وم��س��م��ع ال��ق��ض��اء ف��ي م��رأى ب��ع��د م��ن أب��ص��رت ع��ش��ي��ة َع��نْ��ز وف��ت��ات��ه��م
ي��ف��زع12 ل��م آم��ٌن وج��وٌّ أُُص��ًال ن��ع��ل��ه ي��ق��لِّ��ب رج��ًال أرى ق��ال��ت

من تُبِْرصُ — زعموا ما عىل — وكانت اليمامة، زرقاء اسم فسكون): (بفتح وَعنْز
السموءل أبو وهو «عادياء»، بيت من الشاعر فجعلها َجديس، من وهي أيام، ثالثة مسرية

آخر. موضع اسًما وضعه يف فأخطأ الغساني، األزدي

عادياء. عن يريد بعادياء، قوله: 11

جو. أهل هنا: واملراد اليمامة، وهي بلد، اسم األول): (بفتح جو 12
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. عاديٌّ قديم يشءٍ لكل تقول والعرب عاًدا، بعادياء أراد بعضهم وقال
يف واألقرب بعادياء، عاد بتحريف اللفظي الخطأ من فهو القول هذا وعىل قلنا:
منهم، وليست عادياء، بيت إىل عنًزا «نسب لديوانه: رشحه يف حبيب ابن قول عنه االعتذار
كان وإنما عاد، كأحمر زهري: قال كما بعضهم، إىل فنسبه الدهر أول يف شيئًا كان وإنما

ثمود.» يف
املولدين: من البحرتي قول ومنه

تُ��بَّ��ع��ا ال��ب��ح��ر ��ة ل��جَّ ف��ي رم��اح��ه��م أغ��رق��ت ل��ي��ل��ة األخ��دود ث��أروا ه��م

ملا البحر يف اليمن ملوك من غرق «الذي الوليد: عبث يف املعري العالء أبو قال
الشعر يحتمله هذا أن إال تُبَّع، له يقال يكن ولم الِحْمرَيي، نَُواٍس ذو هو الحبشة أرهقته
ملوك من ملك وكل قيرص، للروم ملك كل جعلوا كما تُبًَّعا، للعرب ملٍك كل يجعل أن عىل

النعمان.» الحرية

أئمة كتب يف ما عىل فيه عوَّلنا بل أنفسنا، عند من به نأِت لم املآخذ من ذكرناه ما وكل
األدباء، ومحارضات والعقد، واألغاني، والخصائص، واملزهر، كاللسان، واألدب؛ اللغة
السعادة، وِسْفر واملوشح، والوساطة، مسلم، أبي ومجالس والتنبيهات، والقرطني،
لنا كان فإن وغريها، الدواوين، ورشوح الشعرية، والرضورات األضداد، وكتب والخزانة،
الرشح أو كالتوطئة، كان ما أو شبيهه، إىل الشبيه وضم منه، انتثر ما َفَجْمُع يشء فيه
املولدين لفحول األوهام هذه من وقع بما إلحاقه عن املقال طول َمنََعنَا وقد لكالمهم،

بهم. خاص آخر ملقال فأرجأناه باملناسبة ذكره تقدم ما غري
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املولدين، الشعراء من بهم يُعتد ملن املعنوية األوهام من وقع ما ببعض كالمنا ولنختْم
العرب. أوهام مع باملناسبة ذكره لنا تقدم ما غري

نَُواس أبو (1)

األسد: وصف يف قوله نواس أبي عىل أُدرك فمما

م��خ��ن��وق1 ع��ي��ن ال��ج��ف��ن ب��ارزة ال��ت��ف��ت��ت إذا ع��ي��ن��ه ك��أن��م��ا

يوصف بل العني، بجحوظ يوصف ال واألسد جاحظة، تكون املخنوق عني فإن
ُزبَيد: أبو قال كما بغئورها،

ال��م��ن��اق��ي��ر2 ب��أط��راف اق��ت��ي��اًض��ا ِق��ي��ض��ا َح��َج��ر م��ن َوْق��ب��ي��ن ف��ي ع��ي��ن��ي��ه ك��أن

يف املطبوعة النسخة ويف «نظرت»، الفصاحة: ورس الصناعتني يف والذي الفريد، العقد رواية «التفتت» 1

«تهبت.» للجاحظ: الحيوان
بها. ينقر حديدة وهي منقار، جمع واملناقري: نقًرا، وقيًضا: الحجرة، يف النقرة الوقب: 2
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قال: يحيى، بن ر املظفَّ «حدثني قال: املوشح، يف املرزباني رواه ما أوهامه ومن
الكلب: يصف قوله يف نواس أبو غلط

ن��ص��اب��ه3 ف��ي ُردَّ َص��ن��اع م��وس��ى ِق��ن��اب��ه م��ن األُظ��ف��ور ك��أن��م��ا

ال حتى أرادا إذا يسترت الذي نَّْور والسِّ األسد كمخلب الكلب مخلب أن ظن ألنه
اليد مبسوط والكلب بها، يفرتسان محددة ُحجنًا املخالب تخرج حاجتهما وعند ، يتبنيَّ

منقبض.» غري أبًدا
الديار: يصف قوله أيًضا نواس أبي عىل أُدِرَك ومما

م��ط��رق ت��ف��ن��ي��ده ي��دي ب��ي��ن ج��ارم خ��رس��ت إذا ك��أن��ه��ا

الحجر هذا سكت لقد أحد: يقول ال وقالوا: بذلك، «عابوه الحيوان: يف الجاحظ قال
بصمم صممه ويشبه الدار، بخرس اإلنسان خرس يوصف وإنما ساكت، إنسان كأنه

انتهى. الصخر.»
ملا وجه فال بديع فيه والتخيل املقلوب، التشبيه من أنه البيت يف عندنا الذي قلنا:

ذكروه.
الخمر: يصف أيًضا نواس أبي قول التناقض ومن

ع��ذار س��واد ف��ي ش��ي��ب ت��ف��اري��ق ح��ب��اب��ه��ا م��ن ع��ف��ا م��ا ب��ق��اي��ا ك��أن

ألن جائز؛ قول وذلك بالشيب، الكأس حباب «شبه املوشح: يف املرزباني قال
قال: ثم غريه، آخر يشء يف ال وحده البياض يف الشيب يشبه الحباب

ن��ه��ار ب��ي��اض ع��ن ل��ي��ل ت��ف��رَِّي أدي��م��ه��ا ع��ن ان��ف��رى ث��م ب��ه ت��ردَّت

الصنعة؛ يف الحاذق أوله): (بفتح والصناع يده، من مخالبه األسد فيه يدخل ما األول): (بكرس القناب 3
نصابه. يف طوى صناع رجل موىس قنابه يف أدخله إذا الكلب هذا ظفر كأن أي
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أبيض األول البيت يف الذي هو كالليل الثاني البيت هذا يف جعله الذي فالحباب
البيت يف صارت التي هي العذار كسواد األول البيت يف كانت التي والخمر كالشيب،
ألن العذر؛ جهات من جهة إىل منرصف التناقض هذا يف وليس النهار، كبياض الثاني
فليس اآلخر، عن البعد غاية يف منهما واحد وكل متضادان، طرفان واألسود األبيض
األلوان، يف األدكن يوصف كما إال وأبيض، أسود بأنه يوصف واحد يشء يكون أن يجوز
األبيض عند إنه فيقال: بينهما، وسط هو اللذين الطرفني من واحد كل إىل بالقياس
إىل قاله ما انرصاف توجب حال نواس أبو قاله فيما وليس أبيض، األسود وعند أسود،

انتهى. الجهة.» هذه
حاشية املوشح من نسختنا عىل رأينا ولكنَّا الرواية، هذه عىل صحيح هذا قلنا:

نصها:

العباس أبي صاحب الزاهد عمر أبي صاحب النحوي، توزون4 بخط املوجود
تناقض. ال الرواية هذه وعىل انفرت»، ثم به «تردَّت ثعلب: يحيى بن أحمد

والسلب:5 اإليجاب طريق عىل نواس أبي قول «ومن نصه: ما أيًضا املوشح ويف

خ��دي��ن وال ش��ب��ه ل��ه وال ق��ري��ن ل��ه م��ا ع��ه��د ول��ي
ي��ك��ون وم��ن ك��ان م��ن خ��ي��ر ي��ا ه��ارون ب��ل��ى ال��ل��ه أس��ت��غ��ف��ر

ال��م��ي��م��ون6 ال��ط��اه��ر ال��ن��ب��ي إال

بهارون، يستثن ولم الناس، خري إنه قال: ثم العهد، بويلِّ شبيًها هارون فصريَّ
منه، خري ألنه بشبيهه وليس شبيهه أو شبيهه، ألنه منه خريًا وليس منه، َخرْيٌ إما فكأنه

واإلثبات.» النفي بني جمع وهذا

جمعه غري شيئًا يصنف ولم الضبط، جيد النقل صحيح وكان أحمد، بن إبراهيم واسمه لقبه، توزون 4
وفاته. عىل نقف ولم نواس، أبي لشعر

الرشيد. هارون بن األمني به يمدح َرَجٍز من 5

لفظ وهو — املستثنى بأن وُردَّ موجب، الكالم ألن النصب، وحقه املستثنى رفع بأنه فيه امُلَربِّد نَه لحَّ 6
لحن. فال القطع، عىل نعته املرفوع وإنما منصوب، — «النبي»
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تمام أبو (2)

قوله: تمام أبو فيه وهم ومما

ب��ب��غ��داد ال��ش��م��ال َم��رِّ م��ن وأط��رف ال��ظ��م��ا ع��ل��ى ال��زالل ال��م��اء م��ن أل��ذ

الرياح أكثر وهي ببغداد، طرفة الشمال «جعل الوساطة: يف الجرجاني القايض قال
الريح.» يف الظرف معنى أعرف وال أظرف، الرواة بعض رواه وقد هبوبًا، بها

وقوله:

ب��ل��د7 أه��ل��ه ع��ن ي��ِض��ْق ل��م ك��وس��ع��ه واس��ع��ة األرض أن ل��و ص��دٍر ورح��ُب

لضيق بأهلها تضيق إنما البالد جعل ألنه فاسد؛ املعنى «وهذا الوساطة: يف قال
تخطط لم البالد أن نعلم ونحن البالد، تضق لم صدره اتساع اتسعت لو وأنها األرض،
ما والتساع كثرية، لبالد تتسع األرض وأن وضيقها، األرض سعة قدر عىل األصل يف
فإذا إليها، الحاجة قدر عىل وتُبَدأ س تؤسَّ وإنما حالها، عىل وهي أيًضا، املدن من فيها
فإن ضاقت، إليها الناس يستدعي ما فيها وظهر العمارة وكثُرت الزمان بها استمر
حتى األرض اتسعت فلو الضيق، بعض لها احتمل وإال وسعت، وِعراص فسح جاورتها
وقد مقاديرها.» عىل فيها تنشأ التي البالد تزد لم ذلك وأمكن نهاية غري إىل امتدت
بأهلها تضيق التي البلدان أن «وذلك الصناعتني: يف فقال أيًضا، هالل أبو فيه خطأه
األرض ضيق قدر عىل يختطها لم البلدان اختط ومن األرض، لضيق بأهلها تَِضْق لم
ألف من جزءًا يكون ال منها املسكون ولعل االتفاق، حسب عىل اختُطَّت وإنما وسعتها،
أن والصواب األرض؟ ضيق أجل من الضيقة البلدان ضيَق تصيريُُه معنًى َفِألَيِّ جزء،
عنها لضاقت أو الفلك، يسعها لم كوسعه واسعة األرض أنَّ لو صدر ورحب يقول:
يف والجيد بلد، أهله عن يضق لم صدره كسعة بلد كل سعة أن لو يقول: أو السماء،

البحرتي: قول املعنى هذا

األرض. إىل الضمري برجوع «أهلها» عن رواية: يف 7
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ال��م��ق��ان��ب8 ُس��َل��ي��ك ف��رًدا ل��ي��س��ل��ك��ه��ا ي��ك��ن ل��م ت��ط��رَّق ل��و ص��در م��ف��ازة

بعيدة.» استعارة صدر مفازة قوله: أن عىل ِلَسَعتها، بدليل إال يسلكها لم أي
انتهى.

املوازنة. يف شئت إن راجعه البيت، عن طويل كالم ولآلمدي
قوله: تمام أبي عىل أُْدِرَك ومما

األق��رب دون األوط��ان ل��ألب��ع��د ُع��رف��ه ول��ك��ن ل��ل��ق��رب��ى ال��ود

يف وجعله عرفه، من القربى ذوي منع ِلَم «قيل: الفصاحة: رسِّ يف سنان ابن قال
حرم ِلَم أعرف «ال هالل: أبو وقال والبعيد.» للقريب عطاؤه كان وهالَّ دونهم؟ األبعدين
يكن لم وإذا الرحم، صلة يف الفضل فنقصه لألبعدين؟ َه وصريَّ ُعْرَفه املمدوح أقارب
املمدوح؛ أقرباء القول بهذا تمام أبو أغرى «وقد قال: أن إىل به.» يُعتَدَّ لم نفٌع الودِّ مع

وذموه.» أبغضوه عنهم ويقرص األبعدين يف يفيض عرفه رأوا إذا ألنهم
أقاربه يحتاج ال وغنًى مجد بيت من املمدوح أن تمام أبي قصد يكون ال ولَم قلنا:
أن إال ذكره ينا توخَّ الذي الخطأ نوع من يعد ال ربما هذا مثل أن عىل منه؟ الود لغري

فهجا. يمدح أن أراد أنه عىل يُحَمل
وقوله:

بُ��ْرد أن��ه ف��ي م��اري��ت م��ا ��ي��ك ب��ك��فَّ ح��ل��م��ه أن ل��و ال��ح��ل��م ح��واش��ي رق��ي��ق

بالرقة، الحلم اإلسالم أهل وال الجاهلية أهل من أحد وصف «وما هالل: أبو قال
الجاهليني أشعار من ذلك عىل شواهد عدة أورد ثم والرزانة.» بالرجحان يصفونه وإنما

النابغة: كقول واإلسالميني،

ص٨٤، املوازنة، يف البيت رواية وانظر ففتح)، (بضم ُسَلكة أمه واسم العدائني، من املقانب: سليك 8

ج١.
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وش��اف��ُع إل��ي��ه م��ش��ف��وًع��ا وأف��ض��ل س��يِّ��ًدا وأك��ب��ر أح��الًم��ا وأع��ظ��م

الرقاع: بن عدي وكقول

ال��ج��ب��اال تَ��ِزن ل��ك��م وأح��الم ط��يِّ��ب��ات م��واط��ن ل��ك��م أب��ت

الفرزدق: وقول

��ال ال��ُج��هَّ ع��ل��ى ج��اه��ل��ن��ا وي��زي��د ح��ل��وم��ن��ا ب��ال��ج��ب��ال ل��تُ��وَزن إنَّ��ا

يوصف وإنما بالرقة، يوصف ال «الُربُْد البيت: عن الجرجاني القايض وقال
فقال: آخر، موضع يف والرشاقة اللطف مقام الرقة أقام وقد والدقة، بالصفاقة

ب��ك��ث��ي��ب9 أو ال��ن��ع��ت ف��ي ب��ق��ض��ي��ب يُ��ح��اَك��ى أن ِم��ْن أََرقُّ َق��دٌّ َل��َك

بالرقة.» يوصف ال والقد
يوصف ال الُربْد بأن الجرجاني قول وأما فصحيح، هالل أبو انتقده الذي أما قلنا:
يف تُستعمل الرقة أن املرزوقي عن تمام أبي لديوان رشحه يف التربيزي نقل فقد بالرقة

الهواء. من أرقُّ ثوب عندي يقال: حتى وغريه الثياب من الفاخر صفة

قبل املنية عاجلته وقد باشا»، تيمور «أحمد له املغفور املحقق العالمة كتبه ما آخر هذا
كتبهما صفحتني التعليقات هذه أصول مع وجدنا وقد النفيسة، التعليقات هذه استيفاء
استيفاءها يريد كان التي التعليقات هذه باقي نصوص عىل تشتمالن أيًضا، بخطه
املولدين، الشعراء بأوهام الخاص السابع للقسم تتمة وهي قرأها، التي املراجع من

حاشية عىل بعضهم كتب حتى التربيزي رشح يف ورد وبه أرق، بدل «أدق» الديوان: نسخ بعض يف 9

هذا يف خطأ ال الرواية هذه وعىل باالنعكاس.» يستحيل ال مما عْفًوا جاء أدق» «قد «قوله: نسختنا:
البيت.
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فيه، ورد الذي الكتاب واسم أخطأ، أو فيه َوِهَم الذي والبيت الشاعر اسم عنيَّ فقد
وتعميًما للفائدة إتماًما الصفحتني؛ هاتني يف وردت كما أثبتناها وقد الصفحة، ورقم
مرآة منها ويتَّخذوا النفيس، البحث هذا إتمام يف واألدباء العلماء منها ليستفيد للنفع،
عنارص يضع باشا» «تيمور له املغفور املحقق العالمة كان كيف تبنيِّ ألنها لبحوثهم؛

الصفحتني: هاتني يف ورد ما القارئ وإىل مؤلفاته،

املراجع»10 وأسماء «املواد املعاني يف ام تمَّ أبي خطأ عىل الكالم تتمة

ص٣١٠. املوشح، سماء: نجوم
النطق. غري يف للظرف استعمله ظريًفا: عاد القوم الزمان خلق

السائر». املثل يف «ينظر
ص٩١. الصناعتني، ص٦٦، الوساطة، الخالخل: عليها حالت

املعتصم. ألبي مثله خطأ وبعده ص٩٢، الصناعتني، أثالثًا: ودبورها وقبولها
واألوىل ص٥٧–١٥٠، وانظر ص١٢–١٦، ج١، املوازنة، املعاني: يف تمام ألبي أوهام

برمته. األول الجزء قراءة

البحرتي

ذلك من بيتًا الصناعتني يف وانظر ص١٥٠–١٥٤، ج١، املوازنة املعاني: يف له أوهام
املوازنة. قراءة واألوىل ص٩٦-٩٧، يف

ج٢. ص١٩٢، أول العمدة، له: واالنتصار له، خطأ
ص٩٣. الريحانة، بيت: يف له خطأ

محفوظة باشا» تيمور «أحمد العالمة له املغفور العظيم الفقيد إليها أشار التي املراجع هذه 10

املرصية. الكتب دار إىل أُْهِديَت التي التيمورية بالخزانة
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العجم المية عىل الصفدي ورشح ص٤٤٤، السائر املثل انظر عذوًال: أو … مشوًقا قف
ص٣٢، شعر ،٧٦٥ ورقم ص٢٣، شعر ،٥٣٩ رقم الغيث ونزول ص١٤٥، ج١،

ص٢٧. شعر ،١٠١٧ رقم العقول وتحكيم
ص٢٢٣. أواخر ج٢، البالغة نهج عىل الحديد أبي ابن صحيح: غري له تقسيم

ص٧٩. آخر الوليد عبث بالصرب: صفية نسبة يف خطؤه
ص٣٨٦. أواخر ج٨، الضياء انظر املعنى: يف له خطأ

املتنبي

ص١٢٤. أول ج١ اليتيمة األرنب: بأذن الفرس أذن تشبيه يف َغَلُطه
ص١٦٤. حجة ابن خزانة ص٢٥٢، ج٢، القايل أمايل بالورقة: األذن تشبيهه الوجه

تشوَّفا. ص١٥٩، أواخر ج٣، العقد بالورقة: التشبيه فيه بيت

والَغَزل الَغْزل

واالستخدام التورية عن الختام فض والَغَزل: بالَغْزل التورية يف الشعراء خطأ
ص٤٣-٤٤. للصفدي

آخر ويف ام، بسَّ البن َوْهم ص٥٤٤، ج٨، الضياء لبعضالشعراء: املعاني يف أوهام
ص٥٤٧. يف زمرك البن ومثله املعنى، فيه عكس العقييل للحسن بيت ص٥٤٦
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