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  الملخص

على اختالف ) لسان العرب(في شواهد األعشى الشعرية التي وردت في  هذه دراسة مقارنة

طبعـة دار النهضـة   ) ديوان األعشى الكبيـر ( روايةومقارنتها مع  تهاطبيع وتوضيح. رواياتها

روايـة   توضيح مظاهر االختالف بينطبعة المكتبة الثقافية، وقد تّم  )ديوان األعشى(، والعربية

وجوه االختالف بهدف الكشف عن حقيقتها وسالمة أمرها، وإظهار ، الديوانينورواية ) اللسان(

  .ألفاٍظ معّينٍة نحوّيٍة، أو توضيح داللة قاعدٍةفي إثبات صّحة  العلل بينهماو

ة االحتجاج بـه  ّيوقّسمتُ الدراسة إلى مقّدمة وتمهيد، تحّدثت فيهما عن الشاهد الشعري وأهّم

بحسـب   ثم جاءت فصول الدراسـة متفاوتـةً  . اهدفي اللغة، ومنهج ابن منظور في عرض الش

 بتها حسب قافية البيت، بدًءا بقافية الباء وانتهاًء بقافية الياء، فجعلـت كـلّ  الشواهد المختلفة، ورتّ

حرف فيه شعٌر لألعشى فصالً، وتجاوزت عن الحروف التي لم أعثر فيها على شواهد لألعشى 

تبعها قائمة من الفهارس كفهرس اآليـات القرآنيـة   وأنهيت الدراسة بخاتمة ت. )لسان العرب(في 

  .والقوافي، وقائمة المصادر والمراجع، ثم ملخّص باللغة اإلنجليزية
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة

تزخر كتب األدب والتفسير ومعاجم اللغة بآالف الشواهد الشعرّية التي تمأل صـفحاِتها،  

ا ما اختلف في حرف، أو كلمة، أو شطر، ومنها ما اختلف ولكنّها جاءت متعّددةَ الروايات، فمنه

  .في نسبة البيت إلى شاعر معّين وهو ليس له، ومنها ما جاء بال نسبة

قاسًما مشتركًا بين هذه المعاجم، فقد تّم اختياره مرجًعا السـتخراج  ) لسان العرب(ويمثّل 

بروايات مختلفة، أو ) اللسان(متن الشواهد الشعرّية المختلفة من إنشاد اَألعشى، التي رويت في 

. نسبت لألعشى دون غيره، أو اشترك نسبها بين األعشى وشاعر آخر، أو لم تنسب ألحد مـنهم 

ومـن خـالل   . أكثَر شعراء أصحاب المعلقات تكراًرا )اللسان(وكان نصيب شعر األعشى في 

مـا يقـارب    ألعشىا فقد وصلت شواهدالدراسة االحصائية التي قمت بها باستخدام الحاسوب، 

وكان نصيب الحروف حسب ترتيب القوافي أو الروي . وثالثةً وعشرين شاهًدا سبَعمائٍة )723(

متباينًا، فقد أكثر من استخدام الحروف الذلقّية والوضوح السمعي، فنصيب الالم أكثر الحـروف  

  ...تواجًدا في اللسان، ثم الميم، ثم القاف، ثم النون، وهكذا

دراستي هذه على المراجع والمصادر األدبّية واللغوّية المتنّوعة، وكـان  وقد اعتمدت في 

للحاسوب دور كبير في البحث عن الشواهد ومقارنتها بالكتب المطبوعة، مّما استغرق منّي وقتًا 

وواجهت صعوباٍت كثيرةً في الحصول على المصادر المطبوعـة،  . طويالً في التدوين والتوثيق

ن الملفات في الحاسوب بسبب تعارض الملفات المحوسبة، وضياع جزء وصعوبة الطباعة وتخزي

كبير من البحث بسبب مصادرة قّوات االحتالل، حين كان في أحد مراكز الطباعـة، فصـودَر   

البحث مع ما صودر من محتويات المركز، فاضطررت للعودة من جديد، فاستغرق منّـي وقتًـا   

دت العزم، وأخلصت النّية هللا تعالى على مواصلة عملـي  ولكنّني عق. أطول مّما كان ُمخطَّطًا له

  . وإنهائه قدر المستطاع، سائالً المولى عّز وجّل أْن يجعلَه في ميزان حسناتي

، والمرتّبـة حسـب   )جزًءا 15(طبعة دار صادر ) لسان العرب(ورافقت بدراستي هذه 

بة حسـب الحـرف األّول   والمرتّ) جزًءا 18(الحرف األخير ترتيب القافية، وطبعة دار صادر 

، )جـزًءا  15(التـاريخ العربـّي    مؤّسسةدار إحياء التراث العربّي وترتيًبا أبتثيا، ومثلها طبعة 

  . وجميعها مختلفة بالصفحات وعدد األجزاء، ومتشابهة بالمتن وعرض النصوص
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بالنقـد والتحليـل،   ) لسـان العـرب  (وتناولتْ هذه الدراسة شواهد األعشى الشعرية في 

كثرتها، وتعّدد رواياتها، واختالفها، بهدف الكشف عن حقيقتها وسالمة أمرها، معتمًدا بالدرجـة  ل

ة مـن مصـادَر خمسـٍة    ته اللغوّي، الذي جمع فيه صاحبه ماّد)لسان العرب(األولى على معجم 

ـ لألْز )غـة تهـذيب اللّ ( :هـي ، و)اللسـان (رئيسٍة، أشار إليها ابن منظور فـي مقّدمـة     ّيرَِه

، وكتـاب  )هـ458ت( هيَدالبن ِس )مكَْحالُم(، و)هـ393ت( ّيرَِهْوللَج) حاحالّص(، و)ـه370ت(

لعبـد اهللا بـن َبـّرّي    ) ّيي ابـن بـرّ  واِشَحالتنبيه واإليضاح عّما وقع في الّصحاح المسّمى ب(

  .)هـ606ت( ّيرَِزالبن األثير الَج )واألثر هاية في غريب الحديثالنّ(، و)هـ582ت(

ليس لي في هذا ": ، قال ابن منظورونقله نقالً ما وجده في هذه المعاجم أخذ ابن منظورو

ق في تلك الكتب ي جمعت فيه ما تفّرك بسببها، سوى أنّبها، وال وسيلة أتمّس الكتاب فضيلة أمتّ

يت األمانـة فـي نقـل    بل أّد... ل منه شيًئاأصل مضمونه، ولم أبّد ونقلت من كّل... من العلوم

وبذلك اعتمد ابن منظـور  ". )1("فت فيه بكالم غير ما فيها من النصما تصّر، واألصول بالنّص

إضافة إلى نقله  ،ها في القرن الثاني الهجرّيمع أكثُرة التي ُجبدورها إلى الماّد تعوُد على مصادَر

  .)2("البن األثير )واألثر النهاية في غريب الحديث(ص هو الموجودة في معجم متخّص المواّد

 أي فيهـا  فيتصّر ولم الخمسة، األصول تلك من حرفيا كتابه ةماّد نقل هأنّ ذلك ومعنى

  .العربية المعاجم أكبر من وهو ضخًما، مجلًدا خمسة عشر وبلغ ف،تصّر

وقد وجدت أّن ابن منظور قد استند في تدعيم الماّدة إلى مصادر أخرى لم يذكرها فـي  

، فقد نقل عن الفّراء، وابن دريد، وأبي زيـد  )اللسان(المقّدمة، بل ذكر أقوال أصحابها في متن 

  .القرشّي، وأبي علّي القالّي، وغيرهم

وكان للدكتور حمدي الجبالي دوٌر عظيٌم في توجيهي إلى المراجع التي كنتُ غافالً عنها، 

، الذي استعنت به في سرعة الكشف عن موطن الشـاهد، إالّ  )فهارس لسان العرب(كتاب : مثل

وللدكتور يحيى جبر فضٌل عظـيٌم أيًضـا فـي    . خُل من عيوب الطباعة والتدقيقأّن الكتاب لم ي

الذي استعنتُ بـه فـي مقارنـِة     )ةل في شواهد اللغة العربّيالمعجم المفّص(توجيهي إلى كتاب 

                                                 
أمين : ، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، دقّقه)جزًءا 15( لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم)1(

علم اللغة  :يمحمود فهم ي،حجاز .19 -1/17ت، .عة الثالثة، دمحمد عبد الوّهاب ومحمد الصادق الُعَبْيدي، بيروت، الطب

  .106 م،1995، دار نهضة الشرق، القاهرة، مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية، ةالعربّي

  .106، ةعلم اللغة العربّي :يمحمود فهم ي،حجاز)2(
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الشواهِد وتعدُّد رواياتها في كتب اللغة واألدب، والعودة إلى كتب األصول، إالّ أّن الكتـاب لـم   

  . لبيت، وجعل روايتَه واحدةً رغم اختالفها بين كتاب وآخريفّصل روايات ا

) العـين (كتـاب  : وكتبِ اللغِة واألدبِ األخرى، مثـل ) اللسان(رجعت إلى مصادر  ثّم

العبـاب  (البن دريد، و) االشـتقاق (و) جمهرة اللغة(البن فارس، و) مقاييس اللغة(للفراهيدي، و

) البالغـة  أسـاس (البن ِسـيَده، و ) المخّصص(و للشيباني،) الجيم(للصاغاني، وكتاب ) الزاخر

) خزانـة األدب (للزبيـدي، و ) تاج العـروس (للقرشي، و) العرب أشعار جمهرة(للزمخشري، و

لسـيبويه،  ) الكتاب(البن سالّم، وكتب النحو والصرف كـ ) طبقات فحول الشعراء(للبغدادي، و

) أوضح المسـالك (، و)ني اللبيبمغ(البن الّسّراج، و) األصول في النحو(، و)شرح ابن عقيل(و

ألبي حّيان األندلسي، وكـان ال  ) ارتشاف الضََّرب(لآلستراباذي، و) شرح الكافية(البن هشام، و

) معجم ما اسـتعجم (للحموي، و) معجم البلدان: (بّد من الرجوع إلى كتب التاريخ والبلدان، مثل

الدّر (تفسير : تب التفسير مثلالبن عساكر، واستعرضت الشواهد في ك) تاريخ دمشق(للبكري، و

، وغيرها )تفسير الطبري(، و)الجامع ألحكام القرآن(للسمين الحلبي، وتفسير القرطبي ) المصون

وجـدير بالـذكر   . من الكتب التي تطول قائمتها هنا، وسيتّم ذكرها في قائمة المصادر والمراجع

ذي يضّم ما يزيد عـن خمسـة آالف   أنّني استخدمت برنامج المكتبة الشاملة الثانية المحوسب، ال

  .كتاب

 البحث مسوغات

عة، فقد اختلفت شـواهده، بمـا فيهـا شـعر     جمع مادته من معاجم متنّو )اللسان(كون 

 )اللسـان (، ونظراً التّساع لسان العربقات تكراًرا في صحاب المعلّأاألعشى، وهو أكثر شعراء 

ـ و .ن علّتانة، فقد اضطربت شواهده، وهاتافي عرض الماّدة اللغوّي ة تعّد دراسة المعاجم العربّي

 )لسان العرب(و .من الدراسات الريادّية في مجال اللغة، وهي ما زالت بحاجة إلى سبر أغوارها

، الذي أمّد كثيًرا من الباحثين واللغوّيين بماّدته الزاخرة، )تاج العروس(ثاني أضخم المعاجم بعد 

ثّل معجًما لغويا شعريا؛ الشتماله على كثير من األشـعار  يموهو  .ولم ينل من الدراسة إالّ القليل

واألراجيز، فهو خزانة للّغة، يشتمل على اللّغة، والنّْحو، والصَّْرف، والفقه، واألدب، والحـديث  

الشعر واحد من أبرز األمور التي حافظت على اللغة، وكان لشـعر  و .الشريف، والقرآن الكريم
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ة فـي  عشى الشـعريّ العربية إلى إبراز شواهد األ المكتبِة حاجةُ وظهرت .األعشى دوٌر في ذلك

 .ه جاء بحثناالمعاجم العربية، ولهذا كلّ

 البحث مشكلة

 شـواهدِ  العربّية التي تناولـت موضـوعَ   قلّة الدراساِتيواجه الباحث في هذه الدراسة 

تعـّدد النُّسـخ   و .ة حقّه فـي البحـث  الشواهد الشعرّي موضوعِ عدم استيفاِءو .ةالشعرّياألعشى 

 المعجـمِ  أبوابِ ترتيبِ طريِق اختالفُو .)ديوان األعشى(و، )لسان العرب(المطبوعة من معجم 

الشـاهد   روايـاتِ  اخـتالفِ  ظاهرِة شيوُعو ).الهجائّي(نظام القافية أو النظام األبتثّي  من حيثُ

 .نفِسه )اللسان(الواحد في 

  أهداف الدراسة

بروايات مختلفة، فبعضها جاء منسوًبا،  )اللسان(في متن  ةشواهد األعشى الشعرّي رويت

وقـد  . وبعضها غير منسوب، أو اشترك نسبها بين األعشى وشاعر آخر، أو لم تنسب ألحد منهم

وجدت بعض الشواهد مختلفة بروايتها عن رواية الديوان في صوت معّين، أو كلمـة أو شـطر   

ف عن حقيقة الشواهد وسالمة أمرها، وإظهـار  ومن هنا جاءت هذه الدراسة بهدف الكش. بأكمله

بعـة دار  بعتيـه، طَ بطَ )ديـوان األعشـى  (ورواية  )اللسان(وجوه االختالف والعلل بين رواية 

  .)األعشى ديوان(بعة المكتبة الثقافية بعنوان ، وطَ)ديوان األعشى الكبير(النهضة العربية بعنوان 

 منهج الدراسة

 .، والمنهج المقـارن فـي اسـتعراض الشـاهد    لوصفّيا فقد اعتمدت المنهج التاريخّي

ووضعت رواية الديوان في مقّدمة الشواهد، وأعطيتهـا   ة في رصد الشواهد،والدراسة االحصائّي

(*) ووضعت إشارة نجمـة  . وفتينقبين مع] اسم البحر[وذكرت في نهاية البيت . رقًما متسلسالً

المفردات الواردة في البيت مسـتعينًا بــ   ، وفّسرت بعض )اللسان(مقابل البيت الذي روي في 

ـ 1974ة طبعة دار النهضة العربّي) ديوان األعشى الكبير( ـ م، الذي حقّقه الدكتور محّم د د محّم

اختالفٌ في بعـض الشـواهد،    الديوانينة، وفي طبعة المكتبة الثقافّي) ديوان األعشى(حسين، و

األخرى في بعض األحيان، إضافة إلـى   كما استعنت بكتب اللغة. وَأشَْرتُ إلى ذلك في موضعه

  .)اللسان(ة الموجودة في متن الماّدة اللغوّي
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مع اإلشارة إلى وجوه العلل واالخـتالف،  ) لسان العرب(ووضعت الشاهد كما ورد في 

. ة المعروضة ثانًيـا ة اللغوّيوللتقليل من حجم الماّد ،الًأّو الديوانينولم أتمَّ البيتَ لوجوده برواية 

، وتركتُ فراغًا مكاَن الرواية التي لْم )الديوانِ الكبيرِ(حركةَ البيت اعتماًدا على روايِة  وضبطتُ

، ونسبتُ البيت إلى صاحبه قـدر  )اللسانِ(أعثُْر عليها في الديوانِ، وكتبتُ بيت الشاعرِ كَما في 

االختالِف بيَن استطاعتي، ومّيْزتُ موضَع االختالِف بخطٍّ عريضٍ مخطوٍط تحتَه، ووضعتُ ماّدةَ 

  . وفتَينِقمع

 الجديد الذي يمكن إضافته

، وأثر ذلك )لسان العـرب (ة لشعر األعشى في دراسة إحصائّيويمكن للباحث أن يضيف 

تجميع شعر األعشى وحصره في كتاب واحد ضـمن ترتيـب   و .في مواطن االستشهاد اللغوي

ب القصيدة؛ لتسهيل عملية البحـث  ترتي بقافية البيت، وليس بحسل الترتيب األبتثّين بحسب معّي

قة ة المتعلّدراسة الشواهد الشعرّيثّم  .والدراسة، رغم وجود أشعاره في دواوين متعّددة ومنفصلة

رصد وجوه االختالف و .ديوانه؛ الستظهار وجوه االختالف، وموافقة ذلك لما في األعشىبشعر 

  .)بالعر لسان(ة في والعلل التي لحقت بشواهد األعشى الشعرّي

فـاق  بين دفتيه ثلث أشعار األعشى التي رويت في ديوانه ما بين اتّ )لسان العرب( وضّم

واختالف، فبلغت شواهد األعشى في الديوان ما يقارب ألفين وثالثمائِة بيٍت، في حـين جـاءت   

واثنتين وثالثين مادة لغويـة،   ةوعشرين بيتًا في سبعمائ ةما يقارب سبعمائ )اللسان(أشعاره في 

ة، واستعان ابن منظور بـالقرآن  ة فارسّيثرها بألفاظ عربية فصيحة، وقليل منها بألفاظ أعجمّيأك

وأقوال العرب وأمثالهم في تفسير بعض األلفاظ الواردة  الكريم والحديث الشريف والشعر العربّي

في شعر األعشى، وقد حّور في بعض التراكيب، فاستبدل حرفًا مكان حرف، وكلمة مكان كلمة، 

ووظّف األلفاظ المترادفة واألضداد أحياناً أخرى، وخلط بين روايـات البيـت لتوافـق مادتـه     

وكان الختالف اللهجات وألسن القبائـل   ،)اللسان(فكثر التصحيف والتحريف في متن  ة،المعجمّي

  .ينوالديوان )اللسان(وتعّدد الرواة دوٌر في اختالف الشواهد بين 

ة، وبعضها ناجم ة ونحوّية لغوّيمعجمّي لٍلَعن ِع واهد ناجٌمالش معظمِ اختالفَ أّن ووجدت

. فقد أصابت مستويات اللغة العربية كافّة. ةة وكتابّية وعروضّية وبالغّية وصرفّيصوتّي لٍلَعن ِع

وتنّوعت وجوه االختالف ما بين التصحيف والتحريف، والتذكير والتأنيث، واإلفـراد والتثنيـة   
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ى ضمائر المخاطب أو الغائب أو المتكلم، واستخدام الواو مكان الفـاء،  والجمع، وإسناد الفعل إل

والتقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، والمبني والمعرب، والممنوع مـن الصـرف وصـرفه،    

ة، وتدوير البيت، وقلب الصدر عجزاً، وتقارب مخارج والترادف واألضداد، والضرورة الشعرّي

، وإشباع الحركة القصيرة بحركة طويلة، وضبط مـيم الجمـع،   الحروف، وتشابه الرسم الكتابي

  .وغيرها من الوجوه التي تطول القائمة لعرضها هنا

فتحـّدثتُ فـي   . البحث إلى فصول تسبقها مقّدمةٌ وتمهيٌد، وتليها خاتمةٌ وفهارُس وقّسمتُ

وناشـره  ) الكبيرديوان األعشى (وأشرت إلى أهّمّية ، ومنهجهاة الدراسة، ّيمقّدمة البحث عن أهّم

  . وأشرت في التمهيد إلى معنى الشاهد وأهّمّيته، وتعّدد روايتهوشارحه، 

ثّم جاءت فصول الدراسة، وجعلتها أربعة عشر فصالً موّزعة حسب الحروف اسـتناًدا  

بدًءا بقافية الباء وانتهاًء بقافية الياء، وجعلتُ كلَّ حرٍف فيه ِشْعٌر لألعشـى   والقافية، إلى الروّي

  .)اللسان(صالً، وتجاوزتُ عن الحروف التي لم أعثْر فيها على ِشعرٍ لَألعشى في ف

  في سطور )ديوان األعشى الكبير(

نسـخ   مـن سـتّ  ) ديوان األعشـى الكبيـر  (رودولف جايير  المستشرق األلمانّيجمع 

نسخة من مكتبة األسكوريال، وأخرى من دار الكتب المصرية، وثالثـة مـن   : وهي مخطوطة،

ونشره للمّرة األولـى   .بورج، ورابعة من زاخو، وخامسة من ليون، وسادسة من باريسستراس

ة بلغ في مجموعه خمسمائة وتسعة وسـتين  م، واستعان بعدد ضخم من الكتب العربّي1928سنة 

ـ  مؤلّفًا، استخرج كّل . ةما روي فيها لألعشى من شعر، فكان مجهوده مثاالً للدقّة واألمانة العلمّي

بجمع ما عثر عليه مفّرقًا في الكتب مّمـا نسـب إلـى     )الكبير ديوان األعشى(ايير وقد ختم ج

الشاعر من شعر، وأكثر أبياته متفّرقة، نّسقها وحاول أن يالئم بينها بضّم ما يتّفـق فـي البحـر    

ولقد واصل جايير عمله هذا طيلة أربعين سنة رغم الصعوبات التي واجهته، كـرداءة   .والروّي

وصعوبة قراءته، وما أصابه مـن العطـب نتيجـة     ،من قدم الخطّ ط األسكوريالّيحالة المخطو

في جانب جسمه األيمن، والعجيب حقًّا أّن هذا المصاب لم  بالشلل ة الناشروإصاب الحريق والبلل،

  . )1(صدقائه وتالميذهأفي عمله مستعينًا ببعض  يصرف الرجل الكبير عن المضّي

                                                 
  .4-3، مقدمة الديوان، ديوان األعشى الكبير: األعشى: ينظر)1(
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 )م1982 -م1912( د حسيند محّمالدكتور محّم المصرّي مّياألديب والناقد اإلسالوقام 

لى إ وأشار جايير، شارًحا ومعلّقًا، ومرّجًحا رواية على أخرى، بإتمام مجهود المستشرق األلمانّي

ثر في الديوان بسبب رداءة الخطّ، وجاء في عنوان المخطـوط أّن  التصحيف والتحريف الذي ك

، لثعلـب  الشرح لم يرافق النص الشعرّي ولكن تبّين أّن أشعار ميمون األعشى من صنعة ثعلب،

  .تهموافقًا لرواي في حين جاء النص الشعرّي
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  تمهيد

 ة االحتجاج به في اللغةّيوأهّم الشاهد الشعرّي 

أفصح الكالم وأبلغه كالم اهللا تعالى، فالقرآن الكريم أولى الكالم باالحتجاج به رغم تعّدد 

اة انصرفوا عن االستشهاد بالقرآن في إصدار األحكام، واستخالص القواعد، إالّ أّن النح"قراءاته، 

  . )1("ويظهر هذا بوضوح في كتب النحاة التي فيها الممارسة العملّية للشواهد

يجد اآلالفَ، بْل عشراِت اآلالِف من الشواهد الشـعرية التـي   ) لساَن العربِ(والمتصفّح 

ولقد حاول ابـن  . ن االستشهاد ببيت من الشعر إال نادًراتتخلّل صفحاته، فال تكاد صفحة تخلو م

منظور أن يجمع لنا التراث اللغوّي من أصوله في موسوعة أدبّية لغوّية، ضـّمت فـي ثناياهـا    

أنواًعا شتّى من المعرفة والعلوم العربّية التي كانت سـائدة فـي عصـرٍ ُوِصـف باالنحطـاط      

جمة، فأراد صاحُبنا أن يصنَع لألجيال القادمـة سـفينةَ   واالنحدار اللغوي، وانتشر فيه اللحن والُع

  . النجاة للنهوض باللغة وحمايِتها

 ؛ومن دواعي حرِصنا على هذا التراث، وصوِنه من الضياع، واحترامِ شيوخنا وأدبائنـا 

يـًرا  فإنّه يتوّجُب علينا أْن ننهَض بهذه اللغِة، وأْن نعيَد النظَر في معاجمنا اللغوية التـي وَأَدتْ كث 

التي ألقاهـا علـى   من األلفاظ، فكما قال أستاذنا الجليل الدكتور يحيى جبر في إحدى محاضراته 

، فهنـاك ألفـاظٌ    "المعاجم مقبرة اللغة: "ةبجامعة النجاح الوطنّيأسماعنا في قسم الدراسات العليا 

فـنحن  . اسـتعمالها  بقيت سائدةً ومستقلّةً ودارجةً بين الناس، وألفاظٌ أخرى ماتت وانتهت بانتهاء

نعيش اليوم في حالة َمَوات اللغة، التي أصبحت غريبةً في ديارها، ويتـذّمُر الكثيـرون منهـا،    

ويتجافَْوَن عنها، مّما جعلها صعبة على األذهان، ال يدرُك مضامينَها إالّ َمـْن خَبَِرَهـا وأحّبهـا،    

  .وعمل بها

ا في أسلوبها، وعرضها الماّدةَ اللغويـةَ  ة فيما بينها اختالفًا كبيًروتختلف المعاجم العربّي

بات عصـورها، فجـاءت   ، وموافقتها لمتطلّالمتّصلةَ باألصول، أضف إلى هذا اختالفها الزمنّي

ولقد كان نصيُب الشعرِ في االستشهاد أكثَر من . مليئةً بالشواهد المختلفة بتعّدد أنواعها ورواياتها

                                                 
، رسالة دكتـوراة،  الشواهد الشعرية النحوية في لسان العرب البن منظور دراسة وتحليل: فهمي، سوزان محمد فؤاد)1(

  .17م، 1991جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، 
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عر، وسهولِة حفظه، وسرعِة انتشاره، ولهذا كان االحتجاُج غيره، ولعّل السبَب راجٌع ألسبقّيِة الش

  . به أشيَع من النثر

ولـم يكـن االستشـهاد    "مصادر االستشهاد عند العلماء،  الشعر من أهّم أّن في ال شّكو

ثون ون والمحـدِّ واألصولّي هم، بل شاركهم في االهتمام به الفقهاُءعلماء العربية وحَد بالشعر همَّ

من القرآن فارجعوا فيـه إلـى    إذا أشكل عليكم الشيُء: "اس يقول، وكان ابن عّب)1("رونوالمفّس

  .)2("ه ديوان العربفإنّ ،الشعر

وكالم العرب في تفسير ألفـاظ القـرآن    رون يعتمدون على الشعر الجاهلّيكان المفّسو

ن فيها؟ يقصد ما تقولو": ه قال على المنبراب أنّفقد ُروي عن عمر بن الخطّ ،الكريم وفهم معانيه

 ؛نـا هـذه لغتُ : فقام شيخ من هذيل، فقال. ، فسكتوا)3(﴾َأْو َيْأخُذَُهْم َعلَى تَخَوُّف﴿: في قوله تعالى

نا أبو كبيـر  نعم، قال شاعُر: ذلك في أشعارها؟ قال العرُب هل تعرفُ: فقال .صالتنقّ: فالتخّو

  ]البسيط[  :يصف ناقته) الهذلي(

  ])4(السَّفَُن النّْبعِة ُعوَد تَخَوَّفَ كََما     اقَرَِد اتَاِمكً اِمنَْه الرَّْحُل خَوَّفَتَ*[

 فيـه تفسـيرَ   ة، فإّنالجاهلّي شعُر: وما ديواننا؟ قال: قالوا. واعليكم بديوانكم ال تضلّ: فقال عمر

  .)5("كالمكم كم ومعانَيكتابِ

اعتمدوا عليـه فـي   ة بالشعر إلى جانب عنايتهم بالقرآن الكريم، فالعربّي علماُء َيِنوقد ُع

وإصدار العديد من األحكام، ولجأوا إليه فـي شـرح غـوامض اللغـة      ،بناء الكثير من القواعد

                                                 
  .152 م،1988، دار المعارف، مصر، الطبعة السابعة، وقيمتها التاريخية مصادر الشعر الجاهلي :األسد، ناصر الدين)1(

 عمـادة ، قشاش محمد بن سعيد بن أحمد: ، حقّقه)جزءان( إسفار الفصيح: محمد بن علي بن محمد سهل أبوالهروي، )2(

 :حقّقه، فاضلال: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد. 1/239، هـ1420 المنورة، المدينة اإلسالمية، بالجامعة العلمي البحث

 محمـد  اهللا عبـد  أبو الدين شمس القرطبي، :ينظر. 10م، 1995بعة الثانية، ، الطالمصرية دار الكتب ،عبد العزيز الميمني

، بيروت ،العربي التراث إحياء دارمصطفى السقا، : حققه ،)جزءاً 20(" الجامع ألحكام القرآن"القرطبي  تفسير: أحمد بنا

  .1/20، م1985 الطبعة الثانية،

  . ﴾ِإنَّ َربَّكُْم لََرُؤوفٌ َرِحيٌمَأْو َيْأخُذَُهْم َعلَى تَخَوٍُّف فَ﴿. 47: النحل)3(

األسد، ناصـر  : ينظر .حجر ينحت به: السفن. الكثير القردان أو السمين: القرد. السنام: التامك. وقيل البيت البن مقبل)4(

  .من هذا البحث 197والشاهد . 152 مصادر الشعر الجاهلي :الدين

. 17/341 المفصل في تاريخ العـرب قبـل اإلسـالم   : لي، جوادع. 152 مصادر الشعر الجاهلي :األسد، ناصر الدين)5(

  .22 الشواهد الشعرية النحوية في لسان العرب البن منظور دراسة وتحليل: فهمي، سوزان محمد فؤاد
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 حتّجوقد اختلف موقف علماء العربية من الشعراء الذين ُي .)1("وتوضيح معانيها، وإحكام أصولها

الشـعراء  : ولـى األ" :)2()انـة َزالِخ(موهم على أربع طبقات، ذكرها البغدادي في بشعرهم، فقّس

المخضـرمون، وهـم الـذين     :الثانيةو .ون، وهم قبل اإلسالم، كامرئ القيس، واألعشىالجاهلّي

ون، وهم الـذين  اإلسالمّي: مون، يقال لهمالمتقّد: الثالثةو. انيد وحّسبِة واإلسالم، كلَأدركوا الجاهلّي

ثون، حـدَ دون، ويقال لهـم المُ المولَّفهم : الرابعةأّما  .كانوا في صدر اإلسالم، كجرير والفرزدق

ة االستشـهاد بشـعر   وأجمع علماء العربية على صّح. )3("إلى زماننا اسَود وأبي نُْرار بن ُبكبشّ

دين بطائفة من شعراء هاتين وال يضير ذلك طعن بعض اللغويين المتشّد"الطبقة األولى والثانية، 

  .)4("ّياِداد اإلَيَؤد، وأبي ُدْيبن َز ّيِدالطبقتين، كَع

 أّن" :فذكر البغدادي. فأجازوا االستشهاد بأشعار أصحاب هذه الطبقةواختلفوا في الثالثة، 

ا أخذه بعض العلماء على بعض شعراء هـذه  ة االستشهاد بكالمها، على الرغم مّمالصحيح صّح

نـون  يلحِّ البصـريُّ  ، والحسـنُ أبي إسحاٍق بُن اِهللا ، وعبُدالعالِء و بُنالطبقة، فقد كان أبو عمرِ

 ال يحتّج -كذلك-وكان األصمعي . دينونهم من المولَّوكانوا يعّد... ةمَّا الرُّوذَ تَْيَموالكُ الفرزدقَ

ا الطبقة الرابعة فقد أجمع أكثر علمـاء  أّم .ةدين ليسا بحجَّهما مولَّاح، ويعّدمَّرِبشعر الكميت والطِّ

  .)5("ذلك هو الصحيح أّن بكالمها، وذكر البغداديُّ العربية على منع االستشهاد

ة االستشهاد بشعر من يوثق به من شعراء هذه الطبقة، ا من العلماء يرى صحَّفريقً ولكنَّ

ـ  ، وابـنُ رّيَجالشَّ ، وابُنّيرِشَخَْم، والزَّّيِسْوَيلَطْ، والَبن يرى ذلك الواحدّيومّم  ، وابـنُ ابِالخشّ

ـ والبحتريِّ امٍمن شعر أبي تّم ٍتواستشهد هؤالء بأبيا .هشامٍ ، وابُنمالٍك ، وابُنعيشََي ي، ، والمتنّب

ين، ومنهم جاهلّي ا أبو سهل فكانت شواهده لشعراَءأّم .هم، وغيرِاسٍَر، وأبي ِفارٍ، وبشّاسٍَووأبي نُ

، واألعشـى،  قات، وهم امرؤ القيس، وزهير، وطرفة، والنابغة الـذبيانيّ المعلّ من شعراِء تسعةٌ

                                                 
، حسين بن فيض اهللا الهمـداني : حقّقه العربية، الزينة في الكلمات اإلسالمية :الرازي، أبو حاتم أحمد بن حمدان :ينظر)1(

  .1/83 ،1994 ،ز الدراسات والبحوث اليمنيمرك

  . 6، 1/5خزانة األدب : البغدادي)2(

  .1/240 إسفار الفصيح: الهروي، أبو سهل. 1/6خزانة األدب : البغدادي)3(

فـي   الموشح: الَمْرَزبانّي، أبو عبيد اهللا محمد بن عمران، 162، 1/150 لشعر والشعراءا: ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم)4(

إسـفار  : الهـروي، أبـو سـهل    .93، 92 هـ،1343، جمعية نشر الكتب العربية،  القاهرة، ذ العلماء على الشعراءمآخ

  .1/240 الفصيح

  .241 -1/240 إسفار الفصيح: الهروي، أبو سهل. 1/6 خزانة األدب: البغدادي)5(



 11

ـ ، ويأتي األعشى في مقـدّ ، وعنترةُكلثومٍ و بُنمُرة، وعَزلِّولبيد، والحارث بن ِح ا، إذ متهم جميًع

ـ كما استشهد بشعر جاهلّي. اموضًع عشَر استشهد بشعره في تسعةَ بـن زيـد،    دّيين آخرين كَع

  .)1(هموغيرِ الفحلِ ةََمقَلْ، وَعائّيالطّ ر، وحاتمِفُْع، واألسود بن َياد اإليادّيَؤُد ي، وأبّيِداألَو ِهَوواألفْ

هو الحاضر الماثل، مطلقًا أو خصوًصا، أثنـاء وقـوع الحـادث أو    : "الشاهد في اللغةو

  .)2("نحوه، فهو يقف على دقائقه كلّها أو طائفٍة منها

ات التي يؤتى بهـا إلثبـات القواعـد    الجزئّي"هي  :الشواهدأّن ) تاج العروس(جاء في و

أو مـن  ، ρوحديث رسول اهللا  ،م اهللا تعالىة من كالة واألوزان الَعروضّية واأللفاظ اللغوّيالنحوّي

والثالث هم العَرب الَعْرباُء  ا،في االستدالل بالثاني اختالفً على أّن ،كالم العرب الموثوِق بعَربيَّتهم

  .)3("وهم على ثالث طبقاٍت ،ون ال المَولَّدونالجاهلّية والمخضرمون واإلسالمّي

راه، كالقرآن الكريم، تتّسم بمواصـفات  جملة من كالم العرب أو ما جرى مج: "الشاهدو

معّينة، وتقوم دليالً على استخدام العرب لفظيا لمعناه، أو نسقًا في نظم أو كالم، أو على وقـوع  

شيء إذا اقترن بغيره أو على عالقة بين لفظ وآخر، أو معنى وغيره، وتقديم أو تأخير، واشتقاق 

  . )4("محسوب في مناحي كالم العرب الفصحاء أو بناء، ونحو ذلك مّما يصعب حصره ومّما هو

ة في تقعيـد اللغـة،   ة أساًسا لبناء القاعدة النحوّيون على الشواهد الشعرّيواعتمد النحوّي

فقد يأتي الشاهد لتوضـيح المعنـى   . وإثبات صّحتها في كّل مستوياتها، وتفنيد ما جاء مخالفًا لها

نة، أو لتعميم الداللة، أو إبراز بعض ألفاظ المـذكّر  وتوكيده، وبيان اللغات المختلفة في لفظة معّي

ـ    ـ والمؤنّث، أو توضيح األلفاظ المترادفة، أو إلظهـار المسـائل اللغوّي ة ة والصـرفيّ ة والنحوّي

  .)5(وغيرها

ة باإلعراب، الذي هو عمادها، وتمتاز كتب النحـو بـالحرص علـى    تمتاز لغتنا العربّي

ة اشتُهرت الشريفة، وأقوال العرب، إالّ أّن الشواهد الشعرّي االستشهاد بالقرآن والشعر واألحاديث

ة، وقد تكـون  أكثر من غيرها؛ بسبب كثرتها، وقوة احتجاج كلِّ فريق بما لديه من بضاعة شعرّي

                                                 
  .1/241 إسفار الفصيح: الهروي، أبو سهل: ينظر)1(

  .265، )1992(المجلد الثاني، العدد السادس  مجلة النجاح لألبحاث،، الشاهد اللغوي: جبر، يحيى)2(

  ).المقدمة( 1/71 تاج العروس: الزَّبيدي، مرتضى)3(

  .265، )1992(، المجلد الثاني، العدد السادس ، مجلة النجاح لألبحاثالشاهد اللغوي: جبر، يحيى)4(

  .245 -1/233 إسفار الفصيح : سهل أبوالهروي، : ينظر)5(
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وال يخلو كتاب نحوّي . منحولةً لتقوية فريق على آخر، أو تكون صحيحة أو مهملة أو غير ذلك

ة القديمة؛ كمدرسـة الكوفـة   الكتب التي تمثّل آراء المدارس الفكرّيمن شواهَد شعرّيٍة، وال سّيما 

  .)1(والبصرة وغيرهما

فاحتّلت الشـواهد  . وقد اهتّم الباحثون قديًما وحديثًا بالشواهد؛ شرًحا، وتحقيقًا، واستدالالً

ثـّم  وكانت بدايتها األولى زمن عمر بـن الخطّـاب،   "ة اهتمام العلماء والنحاة منذ القدم، الشعرّي

، الذي ضّم بين سطوره ما يزيد على ألـف شـاهد   )الكتاب(تزايدت منذ عصر سيبويه في كتابه 

شعري ألفذاذ الشعراء، إضافة إلى خمسين بيتًا لم ُيعرف قائلوها، ثم اعتنى العلماء بعده بشـرح  

وزن  وللشعر أسلوبه الخاص، وله ألفاظه وإيقاعاته، وله قيوده مـن  .)2("الشاهد وتصنيفه وتحليله

وقافية، مّما فرضت على الشاعر قيوًدا لم تُفرض عليه في الكالم العادي، فلجأ إلـى الضـرورة   

شعرّيٍة، فَجَرت على األلسـنة فـي غيـر     اة حيراَن بين قاعدٍة نحوّيٍة أو لغوّيٍة أو موسيقالشعرّي

مـا ال   يجوز للشـاعر : "ى غدت مخرًجا لبعض الشعراء، بقولهمالشعر، وانتشرت بين الناس حتّ

 اختلـف وقـد   .فالضرورةُ خروٌج َعَرِضيٌّ عن المألوِف إلقامِة الـوزنِ والقافيـةِ  ". يجوز لغيره

  .بشروطفي تحديدها، وأجازوها اللغوّيون 

 .)3("ة؛ إلقامة الوزن وتسوية القافيةة، والصرفّيالخروج على القواعد النحوّي: "الضرورةو

ـ  طَْحوالضرورة بابها الشعر، وشعر العرب لم ُي ه بجميعه كما روي عن أبي عمرو بن العالء أنّ

  .)4("كثيٌر وشعٌر لجاءكم علٌم اه، ولو جاءكم وافًرإالَّ أقلُّ ا قالت العرُبما انتهى إليكم مّم": قال

لكون ابن منظور لغويا يعرض الشاهد "حجًما وشكالً، ) اللسان(تنّوع مجيء الشواهد في 

فكان يأتي بالشاهد في أشكال مختلفـة، وفـي   . )5("ةجمّيوهو بمعرض الحديث عن المعاني المع

أغلب األحيان يذكر الشاهد كامالً، وقد يأتي به ضمن مجموعة من األبيات، فهو يربط الشاهد بما 

سبقه وما تاله، وقد يأتي بصدر البيت أو عجزه حيث يكمن فيه االستشهاد، وقد يأتي ببيت واحٍد 

                                                 
لمحمد محمد حسن شُرَّاب، " شرح الشواهد الشعرية، في ُأمَّات الكتب النحوية"قراءة في كتاب : الصمادي، خليل: ينظر)1(

  .م25/06/2007: تاريخ النشر http://www.thaqafa.org: موقع مجلة الثقافة

  .21 الشواهد الشعرية النحوية في لسان العرب البن منظور دراسة وتحليل،: فهمي، سوزان محمد فؤاد)2(

مجلـة   ،مالك ابن ألفية على تطبيقية دراسة النحويين لدى ومفهومها الشعرية الضرورة: حصال بن إبراهيم ،الحندود)3(
  .111/155م، العدد 2002 ،المدينة المنورة، الجامعة اإلسالمية

المفصـل فـي   : علي، جـواد . 1/25 طبقات فحول الشعراء: الجمحي، محمد بن سالّم .1/386 الخصائص: ابن جنّّي)4(

محمـد أبـو   : ، حقّقه)جزءان( المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي، عبد الرحمن. 1/69 المتاريخ العرب قبل اإلس

  . 2/358م، 2004الفضل إبراهيم ومحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، صيدا، 

   .72 راسة وتحليلالشواهد الشعرية النحوية في لسان العرب البن منظور د: فهمي، سوزان محمد فؤاد: ينظر)5(
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ما إال بروايتهما مًعا، فيأتي باألّول دون الثاني المـتّمم لـه أو   من بيتين ال يتّضح االستشهاد فيه

أيًضا بيتًا كامالً شاهًدا في ماّدة لغوّية، ثم نجد صـدره أو  ) اللسان(ونجد في . بالثاني دون األّول

وأحيانًا نجد البيت مكّرًرا في أكثَر مـن  . عجزه مرويا في ماّدة أخرى برواية مختلفة عن سابقتها

ونجد أبياتًا منسوبة إلى األعشى وهي ليست فـي  . و في نفس الموضع بروايات مختلفةموضع، أ

متنّوعـةً   اللسانوجاءت أشعار األعشى في  .ديوانه، كما نجد أبياتًا منسوبة إلى أكثَر من شاعر

 ، وبعضها اآلخر مخالفًا لها، فقد نجدالديوانبين التشابه واالختالف، فمنها ما جاء مشابًها لرواية 

اختالفًا في لفظ معّين ليكون شاهًدا على قضّية معّينة، وأحيانًا نجد اختالفًا في رواية جـزء مـن   

  . اللسانالبيت ليتّفق وموطَن الشاهد في 

وقد نجد بعض الشواهد التي أصابها التصحيف والتحريف، إّما بتغيير حـرف منقـوط   

استبدال حرف بحرف آخـر،   ، أومكان حرف آخر مشابه، أو بتغيير حركة مكان حركة أخرى

وقد يؤّدي التصحيف والتحريف إلى تغيير في المعنى، وقد يحافظ عليه، كما هـو الحـال فـي    

  .الترادف

  التصحيف والتحريف

ظاهرة قديمة حديثة، شغلت كثيًرا من علماء اللغة والحـديث والتفسـير فـي القـرون     

لبحث، فقد تناولوها في مجـامعهم  ة، وما زالت تشغل علماء العصر الحديث بالدراسة واالماضَي

ة، وقلّما َسِلَم أحٌد منها، ووقع فيها أئّمة اللغة وأفذاذها، وشاعت بين الخاّصة والعاّمة، فهي اللغوّي

  .ةة والفضائّيّية، وترّددها إذاعاتنا المحلّتمأل صفحات الصحف اليومّي

وأخطـر   .)1("تغيير في نقط الحروف أو حركاتها مع بقاء صورة الخـط ": والتصحيف

وهناك تصحيف السمع الناتج عن . )2(أنواعه  تصحيف البصر الذي ينشأ بسبب األخذ عن الكتاب

نقل الرواة، وعن طريق السماع، وذلك لتقارب مخارج األصوات، وعدم وضوحها فـي أثنـاء   

َوقَْد العدول بالشيء عن جهته، وحرَّف الكالم تحريفاً عدل بِِه عن جهته، ": فوالتحري. النطق بها

                                                 
  .1/39 تصحيفات الُْمَحدِِّثْيَن :العسكري، أبو أحمد)1(

، دار طيبـة،  التصحيف وأثره فـي الحـديث والفقـه وجهـود المحـّدثين فـي مكافحتـه       : جمال، أسطيري: ينظر)2(

  .26م، 1997مكّة المكّرمة، 
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َيكُْون بالزيادة ِفْيِه، أو النقص ِمنُْه، َوقَْد َيكُْون بتبديل بعض كلماته، َوقَْد َيكُْون بجعله َعلَـى غَْيـر   

  .)1("من التصحيف المراد ِمنُْه؛ فالتحريف أعّم

وهو  ،المعنى المشترك بينهما اختلف العلماء في تعريف التصحيف والتحريف، غير أّنو

وأطلقوا اللفظين على شيء واحد، وهو  .يتبلور في أقوالهم المختلفة ،الصحيحةالتغيير في الكلمة 

الحـافظ ابـن    ولكّنولم يكونوا يفّرقون بين التصحيف والتحريف، التغيير الحاصل في الكلمة، 

إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقـاء  ": قَاَلخالف بينهما، بالنقط والشكل، فَحجر 

كَاَن بالنسبة إلى الشكل  ف، وإْنكَاَن ذَِلَك بالنسبة إلى النقط فالمصّح لسياق فإْنفي ا صورة الخطّ

والتحريـف تغييـر فـي شـكل      ،وعلى هذا فالتصحيف تغيير في نقط الحروف .)2("فالمحّرف

وتخالفهـا فـي    األدباء التصحيف بتبديل الكلمة بكلمة أخرى تشابهها في الخطّ وخّص .الحروف

والنقط  والتحريف بتبديل الكلمة بكلمة أخرى تشابهها في الخطّ ].العدل[بـ  ]عذلال[النقط، كتبديل 

يكـون فـي    التصـحيف  أّنالقول  ويمكن .)3(."الخُلق"بـ" الخَلق"وتخالفها في الحركات، كتبديل 

  .حروف وشكلها بالزيادة والنقصفي حركات ال، والتحريف النقط

  شواهد األعشى في لسان العرب

عشى في لسان العرب سبَعمئة وثالثةً وعشريَن شاهًدا تقريًبا، والشـواهد  بلغت شواهد األ

وهو ما سـيتكفّل هـذا البحـث    -دون اختالف نسبها لألعشىالتي وقع فيها اختالف في الرواية 

وقد رتّبتها حسب ترتيب حروف المعجم استناًدا إلـى حـرف   . بلغت مائتي شاهٍد -بالكشف عنه

وهـذا   ه، ولم أرتّبها حسب ترتيب الديوان، ليسهل الكشـف عنهـا،  ثّم الحرف الذي قبل ،الروّي

  .عرض للشواهد المختلف فيها

                                                 
  . 1/39 تصحيفات الُْمَحدِِّثْيَن: العسكري، أبو أحمد)1(

 فـي  الفكـر  نخبـة  توضـيح  فـي  نُزهـة النظـر   :العسقالني حجر بن علي بن أحمد الفضل أبوجر، ابن ح: ينظر)2(

 .115م، 2008الثانيـة،   الطبعـة ، المدينـة المنـّورة،   الرحيلـي  اهللا ضـيف  بـن  اهللا عبـد : ، حقّقهاألثر أهل مصطلح

ـ  )جـزءان ( في شـرح تقريـب النـواويّ    دريب الرَّاوِيت: جالل الدين: السيوطي أبـو عبـد   : ق عليـه ، شـرحه وعلّ

  .2/113 م،1996الرحمن صالح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمّية، بيروت، 

المطبعـة   ،األثـر  توجيـه النظـر إلـى أصـول     :الدمشـقي  ريئطاهر بن صالح بن أحمد الجزاالجزائري،  :نظري)3(

ـ   :حمـزة عبـد اهللا   ،المليبـاري . ومـا بعـدها   365 م،1910، مصر ،الجمالية ، وضـوابط  قواعـد  ولالحـديث المعل

  .وما بعدها 87م، 1996 ، بيروت،دار ابن حزم ، مكّة المكّرمة،يةالمكتبة المكّ
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  الفصل األول

  حرف الباء 

  ]الطويل[  )1(تُْضَرُب َوالنَّواقيُصبِِفتَْيانِ ِصْدٍق   َحدََّهاوكَْأسٍ كََعينِ الدِّيِك باكَْرتُ  .1

  )2(تُْضَرُب َوالنَّواقيُسانِ ِصْدٍق بِِفتَْي  نَْحَوهاوكأسٍ كعينِ الدِّيِك باكَْرتُ *  

  )3(تُْضَرُب والنواقيُسبِفتْيانِ ِصْدٍق   وكْأسٍ كعين الديك باكَْرت َحدَّها*  

 عن رواية) حدد(و، )كأس(لسان الفي  تهواختلفت رواي ،ديوانه الكبيرالبيت لألعشى في ) 1(

بالسـين مكـان   ] َوالنَّـواقيسُ [، ]َحـدََّها [مكـان  ] نَْحَوهـا [ :من وجهين، وهما الكبير الديوان

حـّد  . شربها في الصـباح : باكرها. ألّن عين الديك صافية: كعين الديك" ،بالصاد] َوالنَّواقيُص[

يصـف األعشـى الخمـر    . الفضل والجّد والشّدة والصـالبة : الصدق. سورتها وحّدتها: الخمر

 سورتها تباكرعين الديك، كم اصطحبت بخمر صافية ك: فيقول صفائها، في الديك بعين ههايشّبو

وِفتيـة   مخلصـين  رفاقوحّدتها، أغدو إليها قبل مطلع الشمس فأشربها على قرع النواقيس مع 

  .)4("األديرة في يشربونهاِصالب، 

، فاختلف اللفـظ  ]حّدها[مكان ] نحوها[ :في قولهالترادف  والعلّة في اختالف الوجه األّول هي

ونحُو الشيء وناحيته تعني جانبه، والجانـب  . طرفُه: الشيء فحدُّ. دون إخالل بالوزن أو المعنى

القَْصُد، نََحْوتُ نَْحَوُه، ومنـه  : النَّْحُو: "وقال ابن عّباد. كّل منهما طرف: هو طرف، فالحّد والنحو

  . )5("كلُّ جاِنبٍ تَنَّحى عن القََرارِ: ُسمَِّي النَّْحُو في الَعَربِيَِّة، والنّاِحَيةُ

] والنواقيص[بالسين مكان ] والنواقيس[بتحريف  الوجه الثاني صوتّيةهذا اختالف والعلّة في 

وسبب االختالف نـاتج  ، ديوان اَألعشىتتّفق مع رواية  اللسانوجدير بالذكر أّن رواية . بالصاد

 الصـادَ "عن تغيير صوت مكان صوت آخر، لتقارب مخارج األصوات، ولم يتغّير المعنى ألّن 

                                                 
  . 253، ص1974محمد محمد حسين، دار النهضة العربية، بيروت، : ، شرحهديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

عمـايرة، خليـل   ). كأس( 6/189 ت،.دار صادر، بيروت، د ،)جزًءا 15(لسان العرب : ابن منظور، محمد بن مكرم)2(

  .4/58 ، مؤسسة الرسالة، بيروت)أجزاء 7( فهارس لسان العرب: وزميله

ت، .، المكتبة الثقافية، بيـروت، د ديوان األعشى: األعشى). حدد( 3/142لسان العرب  :ابن منظور، محمد بن مكرم)3(

  . 4/57 فهارس لسان العرب: عمايرة، خليل وزميله. 11ص

  . 253 -252 الكبير يوان األعشىد: األعشى)4(

الشيخ محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، : ، حقّقه)جزًءا 11( المحيط في اللغة: ابن عّباد، الصاحب إسماعيل بن عّباد)5(

  ).نحو(م، 1994بيروت، الطبعة األولى، 
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الواردة فـي  ] النواقيس[وأرّجح رواية . )1("َمخَْرَجْيهِما لقُْربِ كَِثيرٍة ُحُروٍف في بانِيتَعاقَ والسَّين

 نقـس  إذا: "ومّما يؤكّد استخدامها بالسين ما جاء في قول مالك بن أنس رضي اهللا عنه. اللسان

 :نوأيقـر  يزالون فال ،األرض بأقطار فيأخذون المالئكة، فتنزل الرحمن، غضب اشتّد بالناقوس

 هذه كانت قد: "ويقول الدكتور جواد علي ".)3(وجّل عّز غضبه يسكن حتى )2(﴾قُْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد﴿

 علماء بعض أدخل وقد. يسونوالقّس والراهبات الرهبان يقرعها األديرة، وفي القرى في النواقيس

 مـن  واللفظة. ةجمّيأع أصول من ةالعربّي دخلت التي بةالمعّر األلفاظ جملة في الكلمة هذه اللغة

وجـدير  . )5("أي دقّ وضـرب وعـزف  ) نقش(وهو مشتقّ من " ،)4("ناقوشا" هو" سرياني" أصل

  .بالذكر أّن البيت ليس من شواهد النحاة

  ]الطويل[ )6(َيْعطَُبَوقَْد كاَد  َمَضى غَيَر َدْأَداٍء  تََداَركَُه في ُمنِْصلِ اَأللِّ َبْعَد ما .2

  )7(َيذَْهُبَوقَْد كاَد  َمَضى غَيَر َدْأَداٍء  اَأللِّ َبْعَدما تََداَركَه في ُمنِْصلِ*  

عـن روايـة   ) نصل( اللسانواختلفت رواية  ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 2(

   ].َيْعطَُب[مكان ] َيذَْهُب[ :بقوله الديوانين

د اختلف اللفـظ واتّفـق   ، فق]يعطب[مكان ] يذهب[ :الترادف في قولهوالعلّة في هذا االختالِف 

: الُمنِْصل. الحربة: اإللّة: "وقوله .والعطب يعني التلف والهالك، وفيهما الذهاب والزوال. المعنى

هو شهر رجب، كانت تنـزع فيـه   : ُمنِصل األّلو .أي نزع نَْصَل الحربة اسم فاعل من َأنَْصل،

: العطـب . آخر ليلة من رجب: الدأداء. فيه يقاتلونألنّه كان شهًرا حراًما ال  ؛ة من الرماحاألسنّ

تداركه في شهر رجب الذي تنزع فيه نصال الحراب، ويكفّ فيه النـاس  : يقول األعشى. التلف

                                                 
عبـد السـالم   : ، حققـه )جزًءا 17( تهذيب اللغة: األزهري، أبو منصور). كأس( 6/189لسان العرب : ابن منظور)1(

، حمد فراجأالستار  عبد: ، حقّقه)جزًءا 40(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى). كأس(محمد علّي النّّجار، : هاُرون، راجعه

  ).كأس( م،1965دار الهداية، الكويت، 

    .﴾قُْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد﴿ 1: اإلخالص)2(

    .20/249القرطبي  تفسير: دالقرطبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحم)3(

    .12/235المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم  :علي، جواد)4(

 ،دمشـق  ،دار القلم، عبد الرحيم. ف :هقحقّ ،المعّرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم :أبو منصور ،الجواليقي)5(

1990 ،617.    

 ).ألـل ( 11/24، )دأدأ( 1/70لسان العرب : ابن منظور. 253 وديوان األعشى الكبير، 12 ديوان األعشى: األعشى)6(

  .بهمزة قطع] ألل[بهمزة وصل مكان ] الل: [، وفيه خطٌأ طباعّي بقوله4/69فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله

   .3/86فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). نصل( 11/663لسان العرب : ابن منظور)7(
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عن القتال، وقد مضى الشهر الحرام الذي يمنعهم من قتل الطريد الذي أجاره، ولم تبق منـه إال  

  .)1("ليلة واحدة ثّم ُيقتل، ويحّل به العطب والدمار

   ]الطويل[ )2(ابَُّبَحتَ الَِّإ ِقْوالشَّالُء ِه َبْيإلَ  ى َمْعشُوقٍَة ال َيزِيُدَهاَعلَ َفَتَّم .3

  )3(ابَُّبِإالَّ تََح السُّوِءِإليه َبالُء   على َمْعشوقٍَة ال َيزيُدها فتََممَّ*  

 عن روايته فـي  اللسانفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 3(

مضى : تّم على أمره" ].الشَّوق[مكان ] السُّوء[و ،]فَتَّم[مكان ] فتََممَّ: [، وهمامن وجهين الديوانين

كذلك ملكَتْ عليه َأمره، وثبت هو على حّبها، ال يزيده ما يكابد فيهـا مـن   : يقول األعشى. عليه

  .)4("الشوق إالّ إمعانًا في الوّد والتقّرب

فـزاد مقطًعـا    ال يستقيم وتفعيالت البحر الطويل، ة،عروضّيّول اختالف الوجه األوالعلّة في 

 اللسـان ومّما يؤكّـد أّن روايـة   . ]تَفَعَّل[على وزن  ]فَتَمََّم[ولعلّه أراد  قصيًرا قبل تفعيلة فعول،

وتَمَّ على  .َزَأْجَه :على الَجريح وتَمََّم). "تمم(في أثناء عرضه مادة  اللسانخاطئة ما جاء في متن 

انَصَدَع  :وتَمََّم الكَْسر فَتَمََّم وتَتَمَّم .َأي بِتَمامه اوجعلْته لك ِتم .اَأي تَماًم اوجعله ِتم .َأكمله :ءالشي

ـ  ،ثالث لغات ا،وِتم اوتُم اَأبى قائلُها ِإالَّ تَم :وقالوا .ِإذا انَصَدَع ثم باَن :وقيل ،ولم َيبِْن  ا،َأي تَماًم

  .)5("والكسر َأفصح ،عنهومضى على قوله ولم يرجع 

وقد َأّدى إلى  ،]الشَّوق[مكان ] السُّوء[: في قوله التحريف هيالثاني اختالف الوجه في العلّة و

 .ِنزاُع النفس إلى الشـيء "الشَّْوقُ و. )6("فعل به ما ُيكره، نقيض سّره: "فالسوء. اختالف معنوّي

  .)7("حركة الهوى :والشَّْوقُ

  

  

                                                 
  .253 -252 ألعشى الكبيرديوان ا: األعشى)1(

  .163المرجع السابق )2(

  ). تمم( 12/67لسان العرب : ابن منظور)3(

  .162 -161 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

  ).تمم(المحكم : ابن سيده). تمم( 12/67لسان العرب : ابن منظور)5(

  ).سوأ( 1/95لسان العرب : ابن منظور)6(

  ).شوق( 10/192 المرجع السابق)7(
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  ]الطويل[  )1(، فََأْصَحَباالسِّقَابِ تََأوَُّل رِْبَعيِّ تْ تََأوُُّل ُحبَِّهاَعلَى َأنَّها كَانَ .4

  )2(فَأْصَحبا ،ابِقَالسِّ رِْبِعيِّ ىتَوالَ  *  .........................

   )3(رِْبَعيِّ السِّقَابِ فأْصَحَبا توالَي ولِكنَّها كانت نًَوى أْجنَبيَّةً*  

  )4(السِّقَابِ، فأْصَحَبا رِْبِعيِّ تََأوُُّل َأوُُّل ُحبِّهاعلى َأنَّها كانَتْ تَ  *

  )5(السِّقابِ فَأْصَحبا رِْبِعيِّ َيتَواِل  ى َأْجنَبِيَّةًولكنَّها كانتْ نًَو*  

فـي   الديوان الكبيرعن رواية  اللسان ةواختلفت رواي ،الكبيرديوانه  البيت لألعشى في) 4(

، ]َعلَى َأنَّها كَانَتْ تَـَأوُُّل ُحبَِّهـا  [ مكان] ِكنَّها كانت نًَوى أْجنَبيَّةًول[ :أربعة مواضع من عّدة أوجه

   .]تََأوَُّل رِْبَعيِّ[مكان ] رِْبِعيِّ َيتَواِل[، ]رِْبِعيِّ تََأوُُّل[ ،]رِْبِعيِّ ىتَوالَ[

جاء عجز البيت بال نسبة، مختلفًـا مـن وجهـين،     :)صحب(لسان الالموضع األّول في ففي 

  . بفتحها] رِْبَعيِّ[ بكسر العين مكان] رِْبِعيِّ[و، ]تََأوَُّل[مكان ] ىتَوالَ: [وهما

ولد الناقـة  : الرِّْبَعّي. دّبره وقّدره وفّسره: تأّول الكالم" ،والعلّة في هذا االختالف هي التحريف

العـين هـو   بكسر رِْبِعّي . )7("وهو تمييز شيء من شيء"الفصل : الُمواالةو. )6("في أّول اإلنتاج

على  ثم يستمّر ا،فَيشْتَدَّ ولَُهه ِإليها ِإذا فَقَده ،َأن ُيفَْصَل عن ُأّمه: وتََواِليه .لذي نُِتَج في َأوَّل الربيعا"

جمـع  : الّسقابو" .)8(َأي ينقاد وَيْصبِر بعدما كان اشتدَّ عليه من ُمفاَرقته ِإياها :وُيْصِحُب ،الُمواالة

                                                 
  .163 ديوان األعشى الكبير في] تََأوُُّل ُحبَِّها[، ويروى 7 ديوان األعشى: األعشى)1(

بضّم التاء وهمـزة  ] تَُأوُُّل ُحبِّها[ 4/135 فهارس لسان العربوجاء في ). صحب( 1/521لسان العرب : ابن منظور)2(

وجاء في توثيقه  قعت متوسطة مفتوحة بعد ضّم،بهمزة على واو، ألّن الهمزة و] تَُؤوُِّل[مفتوحة على ألف، وصواب كتابته 

] تُـَأوُّلُ [ 1/112 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربيـة ويروى في . بهمزة قطع" أول"بهمزة وصل مكان " اول"البيتَ 

همـزة  بضّم التاء ثم همزة مفتوحة على ألف وواو مشّددة، وهذا يتنافى مع قواعد الكتابة واإلمالء، والصواب أْن تكتـب ال 

  .على واو؛ ألنّها مفتوحة بعد مضموم

  ).ربع(تهذيب اللغة : األزهري. )ولي( 15/405 ،)ربع( 8/106لسان العرب : ابن منظور)3(

  .4/135لسان العرب فهارس : عمايرة، خليل وزميله). ربع( 8/106 ،)أول( 11/34لسان العرب : ابن منظور)4(

  ). ولي( تهذيب اللغة: زهرياأل. )ولي( 15/405لسان العرب : ابن منظور)5(

  .162 -161 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(

  ).ربع( تهذيب اللغة: األزهري. )ربع( 8/106لسان العرب : ابن منظور)7(

  ). ولي( تهذيب اللغة: األزهري. )ولي( 15/405لسان العرب : ابن منظور)8(
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. إذا بلغ ابنه فصار مثله وصار له كالّصاحب: أصحب الرجل. ة يولدَسقْب، وهو ولد النّاقة ساع

  .)1("أي أّن حبَّها كان صغيًرا ثّم كبر ونما

منسـوًبا إلـى اَألعشـى     )ولي(و، )ربع(اللسان فجاء البيت في  :أّما الموضع الثاني والثالث

، ]ُحبِّهـا [مكـان   ]أْجنَبيَّـة [، ]كانت تََأوُُّل[مكان ] كانت نًوى[، ]على أنّها[مكان ] ولكنّها: [برواية

  ]. تََأوَُّل[مكان ] تَوالَي[

قـال   .هي التحريف، فاختالف اللفظ هنا لم يغّير المعنى العام للبيتاالختالف والعلّة في هذا 

أخبر األعشى أن نََوى صاحبِته اشتدَّت عليه فحنَّ إليها َحنيَن رِْبعّي السقاب إذا ُوولي " :اَألزهري

وتـمَّ   ،له دام على حنينه األّوبر أن هذا الفَصيل يستمّر على المواالة وُيصِحب، وأنّعن أّمه، وأخ

 ،ا َأشكل عليهم معنـاه الرواة لّم رت هذا البيت َألّنما فّسوِإنّ. ولم ُيصحب إصحاب الَسقْب ،عليه

  .)2("في باديتهم َماَهد القوشَ ولم َيْعرِفوا منه ما َيْعرِفه َمْن ،تخَبَّطُوا في اْسِتخْراجه وخَلَّطوا

] تَـَأوُّلُ [برفـع  منسوًبا إلى اَألعشى ) أول(لسان العجز البيت في  جاء: وفي الموضع الرابع

اختالف حركة آخر الكلمة، وال أدري ة بنحوّيبأنّها وتتمثّل العلّة هنا  ].تََأوَُّل[الثانية مكان نصبها 

   .ما وجه الرفع في اللسان، ولكنّه قد يكون على االبتداء

من باب التخفيف، والفعل هنا متعـدٍّ،  ] تَتََأوَُّل[ وأراد] )3(تََأوَُّل ُحبََّها[برواية  ديوانهويروى في 

الثانية على المفعول المطلـق، وهـي مصـدر    ] تََأوَُّل[ونصب . بالنصب] حبَّها[ويكون مفعوله 

يكون مصـدره  ) تَفَعَّل(من باب  فالفعل الثالثي المزيد بحرفين]. يتَََأوَُّل: تََأوََّل[صريح من الفعل 

  . )4("وقياس مصدر ما ُبِدئ بتاء زائدة أن يضّم رابعه). "تَفَعُّل(بضّم عين الفعل على وزن 

  ]الطويل[  )5(ِملَْحَبا الخَفَاجِيِّ كَِمقَْراضِِلَسانًا   َعْن َأْعَراِضكُْم وُأِعيُركُْم  َوَأدفَُع .5

  )6(الخَفاجيِّ ِملَْحبا كِمفْراصِ اِلسانً  وَأْدفَُع عن َأعراِضكم وُأِعيُركْم*  

                                                 
  .162 -161 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  ).ربع( تهذيب اللغة: األزهري. )ربع( 8/106لسان العرب  :ابن منظور)2(

  .163 ديوان األعشى الكبير في] تََأوُُّل ُحبَِّها[، ويروى 7 ديوان األعشى: األعشى)3(

  .72ت، .، المكتبة الثقافية، بيروت، دشذا الَعرف في فّن الصرف: الحمالَوي، أحمد)4(

). خفج( 2/256، )لحب( 1/737لسان العرب : ابن منظور. 167 لكبيروديوان األعشى ا، 9 ديوان األعشى: األعشى)5(

  ).لحب، فرص(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى). لحب( الصحاح: الجوهري

  ).فرص( 7/65 لسان العرب: ابن منظور)6(
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  )1(الخَفاجِيِّ ملْحبا كَِمفْراصِ اِلسانً  *  ............................

  )2( ِملَْحبا النَِّهاِميِِّلَسانًا كَِمقَْراضِ   َعْن َأْعَراِضكُْم َوُأِعيُركُْم َسَأْدفَُع*  

مع رواية ) خفج، لحب( اللسانواتّفقت رواية  ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 5(

: من ثالثـة أوجـه، وهـي    )نهم، قرض، فرص( :، واختلفت في ثالثة مواضع، هيالـديوانين 

  ]. الخَفَاجِي[مكان ] النِّهامي[و ،]كَِمقْراضِ[مكان ] كَِمفْراصِ[و ،]وأدفع[مكان ] سأدفع[

وهمـا فعـالن    ،]وأدفـع [مكـان  ] عسأدف[: الوجه األّول نحوّية في قولهوالعلّة في اختالف 

علـى  ] وأدفـع [داللة على حدوث الفعل مستقبال، بينما يدّل قوله ] سأدفع[ففي قوله مضارعان، 

   .استمرارية الفعل وما زال

وقـد   ،]كَِمقْراضِ[مكان ] كَِمفْراصِ[: في قوله هي التصحيف اختالف الوجه الثانيوالعلّة في 

المهملة مكان الضاد المعجمة، ورغم االختالف اللفظي إالّ أّن  استخدم الفاء مكان القاف، والصاد

التي ُيقطَع  :وقيل ،الحديدةُ العريضةُ التي يقطع بها :والِمفْراُص. "المعنى فيهما متّفق، وهو القطع

قََرضت : يقال. أصٌل صحيٌح، وهو يدلُّ على القطع" والمقراض مأخوذ من قرض. )3("ةُبها الفّض

قـال ابـن   " .)5("والِمقْراُض من هذا ُأِخذ ،القَطُْع :وَأصل القَْرضِ في اللغة. ")4("الشيَء بالمقراض

   .)6("للحاِذي :بالفاء والصاد ،ومثله الِمفْراُص :ّيبّر

، ]الخَفَـاجِي [مكـان  ] النِّهـامي [ :قولـه الوجه الثالث هي التحريف فـي   والعلّة في اختالف

اسـم   الْخَفَـاجِيُّ و .)7("الحـدَّادُ  :والنِّهـاميُّ  .ه َينَْهُم أي يدعوالراهُب َألنّ :بكسر النون ،والنِّهاميُّ"

حّي مـن بنـي   : اجةفَوخَ. عقاط: لحبم"و خَفَاجة، وهم بطن من بطون العرب،منسوب إلى بني 

سأدفع عن أعراضـكم،  : يقول الشاعر مخاطًبا بني سعد بن قيس قائلًا .نسبة له يُّاجِفَعامر، والخَ

   .)8("سانًا قاطًعا كأنّه المقراضوأضع في خدمتكم ل

                                                 
  ).قرض( 7/216 لسان العرب: ابن منظور)1(

  ). نهم(اج العروس ت: الزَّبيدي، مرتضى). نهم( 12/594لسان العرب : ابن منظور)2(

  ).فرص( 7/65 لسان العرب: ابن منظور)3(

  ).قرض( 5/71 معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا)4(

  ).قرض( 7/216 لسان العرب: ابن منظور)5(

  ).قرض( 7/216 المرجع السابق)6(

  ).نهم( تهذيب اللغة: األزهري). نهم( 12/594لسان العرب : ابن منظور)7(

  . 167 -166ديوان األعشى الكبير : األعشى)8(
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وهم من بني . ")1("فالٌن الْخَفَاجِيُّ: نُِسَب إليهم قيل بطٌن من ُعقَيلٍ وإذا: خفَاَجةُ: "وقال األزهري

االخـتالف   ولقـد أّدى  .)2("قُشَْير، وجميعها بطون بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصـعة 

أو العروضـّي  الـوزن  المعنى دون اخـتالف  لة وفي الدالتغيير إلى بين روايات البيت  اللفظّي

  .المعنىوفالتحريف والتصحيف كانا في اللفظ اختالله، 

  ]الطويل[  )3(َيُضمُّ ِإلَى كَشَْحْيِه كَفًّا ُمخَضََّبا  َأِسيفًا كَأنََّّما ِمنْكْمَأَرى َرُجلًا  .6

  )4(كَفًّا ُمخَضََّبا َيُضمُّ إلَى كَشَْحْيِه  َأِسيفًا كَأنَََّّما منهمَأَرى َرُجلًا *  

 كفـف،  ،أسـف ( اللسانفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 6(

 اللسانوجاءت رواية ]. منكم[مكان ] منهم[من وجه واحد، فروي  الديوانينعن روايته في  )بكا

   .ينالديوانمتّفقة مع رواية  )خضب(

استخدام ضمير المخاطب فـي  ب] منكم[مكان ] منهم[ :ولهفي ق االختالف نحويةوالعلّة في هذا 

  .، ولم يتغّير المعنى العاّم للبيت، ولم يختّل عروضيااللسان، وضمير الغائب في الديوان

ما بين  :الكَشُْح"، و)5("الحزين والغضبان، ومن ال يكاد يسمن ألّن الحقد يأكله: األسيف" :وقوله

، كأنّما قـد قطعـت   أرى بينكم رجلًا قد أضناه الكمد": والمعنى .)6("الخاصرة ِإلى الضِّلَعِ الخَلف

   .)7("كفُّه

                                                 
  ).خفج( تهذيب اللغة: األزهري). خفج( 2/255لسان العرب : ابن منظور)1(

عبد السالم محمد هاُرون، دار الجيل، بيروت، : حقّقه، الشتقاقوا، )ما جاء على ِمفَْعال( جمهرة اللغة: ابن دريد: ينظر)2(

: ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سـعيد األندلسـي   .1/396صبح األعشى : ليالقلقشندي، أحمد بن ع. 95م، 1991

  . 469، 1983لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، راجع النسخة وضبط أعالمهاالعرب جمهرة أنساب

: ابـن سـيده  . )خضب( 1/357لسان العرب : ابن منظور .165 وديوان األعشى الكبير ،8ديوان األعشى : األعشى)3(

: عمايرة، خليل وزميلـه ). خضب( تاج العروس: الزبيدي، مرتضى). أسف( الزاخر العباب: الصاغاني). خضب(المحكم 

  . 1/124 المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية: يعقوب، إميل بديع. 4/145لسان العرب  فهارس

: ابن سـيده ). أسف( تهذيب اللغة: األزهري). بكا( 14/82، )كفف( 9/302، )أسف( 9/5لسان العرب : ابن منظور )4(

مصـطفى  : ، حقّقهفقه اللغة وسّر العربّية: الثعالبي، أبو منصور). خضب( جمهرة اللغة: ابن دريد). كفف، بكي(المحكم 

 الشـاهد ( 7/5 خزانة األدب: البغدادي، عبد القادر). أسف، كفف( العروس تاج: الزبيدي، مرتضى. 332السقاء وآخرون 

فهـارس لسـان   وجاء في توثيق البيت في . 1/42 المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرّية: يعقوب، إميل بديع. )501

  .بهمزة قطع" أسف"بهمزة وصل مكان " اسف" 4/145 العرب

  .  165 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  ).كشح( الصحاح: الجوهري. )كشح( 2/571 لسان العرب: ابن منظور)6(

  .  164 ديوان األعشى الكبير: عشىاأل)7(
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وهو شاهٌد على حمل اللفظ على المعنـى،  ، )1(ومن الجدير ذكره، أّن البيت من شواهد النحويين

نعت ] مخّضبا[أّن ] مخضًَّبا كفًّا: [فالظاهر في قوله]. كفًّا[العضو  على] مخضًَّبا[وهنا حمل اللفظ 

وكـان وجـه   : "قال القيسـي . )2("وذكر الكفّ وهي مؤنّثة"ومخّضب وصف مذكَّر، ]. كفّا[وله لق

على  ه حمل الكفّأنّ: أحدهما ،على وجهينالشاهد ج ثة، وقد يتخرَّمؤنّ الكفّ بةً، ألّنالكالم مخّض

 ه ذكّر النعـت حمـالً علـى   أي أنّث غير الحقيقي، ه عضو، فيكون من تذكير المؤنّالمعنى، ألنّ

يحتمل أن يكـون حـاالً مـن    : وقال أبو علي. صفة لرجل ]اًبمخّض[ه جعل أنّ: الثانيو. المعنى

   .)3(]"كشحيه[، أو من الضمير المجرور في قوله ]يضّم[: الضمير في قوله

    ]الطويل[ )4(ُبَضغُْمَ ةاَوَدَعالْى َدْبَأ ْنَمُر آخََو  ،يهِتَشَْيَو اانَقَِلى َوْهَي ْنَم يَِّحي الِْفَو .7

  )5(ُمغَْضبا الكآَبةََأْبَدى  قدوآخَُر   وَيْبتَهِي َهوانَاوفي الَحيِّ َمْن َيْهَوى *  

  )بهـا (و ،)بهـأ ( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 7(

مكـان  ] ويبتهـي [، ]لقانـا [مكـان  ] هوانـا [ :من خمسة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في 

َبَهَأ بـه  ": وقوله]. ُمغَْضُب[مكان ] ُمغَْضبا[، ]العداوة[مكان ] الكآبة[، ]َمْن[مكان ] قد[، ]هيويشت[

  . )6("ِإذا َأِنْستَ به وَأْحَبْبتَ قُْربه :بالشيء اْبتَهْأتَ. َأِنَس به :َيْبَهُأ

عـل  وذلك لوجـود الف ، ]لقانا[مكان ] هوانا[ :في قوله هي التحريفهذا االختالف والعلّة في 

اللفظين تقـارب بـالمعنى، وهـو     ففي ،ترادف ]ويشتهي[مكان ] ويبتهي[: ، وفي قوله]يهوى[

تحريف  ]العداوة[مكان ] الكآبة[:وفي قوله .تحريف] َمْن[مكان ] قد[ :وفي قوله. ب والرغبةالتحّب

بقافية  ناللسـا فجاء الشاهد في  ،فهو اختالف عروضّي ]ُمغَْضُب[مكان ] ُمغَْضبا[ :أّما قوله. أيًضا

ويالحظ أّن االختالف قـد  . الديوانينفي  ]ُمغَْضُب[مكان الباء المضمومة ] ُمغَْضبا[الباء المفتوحة 

                                                 
: ابن الشجري، أبو السعادات هبة اهللا). 206الشاهد ( 674 -2/673 إيضاح شواهد اإليضاح: القيسي، أبو علي: ينظر)1(

 -1/242) 24المجلس (م، 1992محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، : ، حققه)أجزاء 3(أمالي ابن الشجري 

مسـائل الخـالف    اإلنصاف فـي  :أبو البركاتاألنباري، ). 501 الشاهد( 7/5خزانة األدب : عبد القادر البغدادي،. 245

  .1/42 المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرّية: يعقوب، إميل بديع). 482الشاهد ( 2/776

  .332) وتأنيث المذكرحمل اللفظ على المعنى في تذكير المؤنث ( فقه اللغة وسر العربية: الثعالبي، أبو منصور)2(

  ). 206الشاهد ( 674 -2/673 إيضاح شواهد اإليضاح: القيسي، أبو علي)3(

  .251 وديوان األعشى الكبير، 11 ديوان األعشى: األعشى)4(

يعقوب، . 4/145لسان العرب  فهارس: عمايرة، خليل وزميله ).بها( 14/97، )بهأ( 1/36لسان العرب : ابن منظور)5(

 .1/125 عجم المفصل في شواهد اللغة العربيةالم: إميل بديع

  ).بهأ( 1/36لسان العرب : ابن منظور)6(
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وفي الحّي ": يقول األعشى. فاختّل المعنى الختالف اللفظلفظًا ومعنًى،  أصاب نصف ألفاظ البيت

   .)1("غضابمن يحّب لقاءنا ويشتهيه، ومنهم من قتلتهم الغيرة فهم ظاهرو العداوة 

  ]الطويل[ )2(طََوى كَشًْحا َوَأبَّ ِلَيذَْهَبا َأخٌ قَْد  َوكََصارِمٍ َأْصرِْمكُُمَصَرْمتُ َولَْم  .8

     )3(طََوى كَشًْحا َوَأبَّ ِلَيذَْهَبا وكاَن  *  ..............................

 لسـان اليـت فـي   واختلفت رواية عجز الب ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 8(

: صـرم : "وقولـه ]. أخ قد[مكان ] وكان[: ، وهوواحدمن وجه  الديوانينعن روايته في ) كشح(

وَأبَّ للسـير َيِئـبُّ   . )4("تهّيأ واستعّد: أّب. أعرض :الجنب، وطوى كشحه: الكشح. قطع وفارق

5("تََهيًَّأ للذَّهابِ وتََجهَّز :وَأبابةً اوَأبِيًب اوَيُؤبُّ َأب(.  

ولـم يختـّل الـوزن     ،]أخ قد[مكان ] وكان[ :في قوله هي التحريفاالختالف لّة في هذا والع

ت واسـتمرّ  ،َأي عزم على َأمر ايحتمل قوله وكان طوى كَشًْح" :قال اَألزهرّي .العروضّي للبيت

لم يكن بّد من أن أقطع صلتي بهم، وإن كنت لم أفعل بعد، ولكن من ": األعشى يقول .)6("هعزيمت

  .)7(شحه معرًضا يتهّيأ للرحيل كمن قد رحلمن طوى ك

  ]الطويل[ )8(َوما كُنْتُ قُالًّ قَْبَل ذَِلَك َأزَيَبا  فَأْرَضْوُه َأْن أْعطَْوُه ِمنِّي ظُالَمةً  .9

        )9(وما كُنْتُ قُالّ قَْبَل ذَِلَك َأْزَيَبا   فَأْعطَْوُه ِمنِّي النِّْصفَ َأْو َأْضَعفُوا لَُه*  

  )10(وما كُنْتُ قُالًّ قبَل ذلك َأْزَيبا  َأْعطَْوه ِمنِّي ظُالَمةً ِإْنُه فَأْرَضْو*   

                                                 
  .250 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

يعقـوب، إميـل   ). أبب( 1/205لسان العرب  :ابن منظور .165ديوان األعشى الكبير و، 8 ديوان األعشى: األعشى)2(

بهمزة وصل مكان " ابب"، 4/154 فهارس لسان العربوجاء في . 1/134 ةالمعجم المفصل في شواهد اللغة العربي: بديع

  .بهمزة قطع في توثيقه البيت، وهو خطأ طباعّي" أبب"

    . 4/154فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). كشح( 2/572لسان العرب : ابن منظور)3(

  .165 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

  ). أبب( 1/205 لسان العرب :ابن منظور)5(

  ).كشح( تهذيب اللغة: األزهري). كشح( 2/572لسان العرب : ابن منظور)6(

  .164 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(

يعقـوب، إميـل   ). قلـل (تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى. 165 وديوان األعشى الكبير، 8 ديوان األعشى: األعشى)8(

  . 4/158فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله .1/140 ربيةشواهد اللغة العالمعجم المفصل في : بديع

    .4/158لسان العرب فهارس : عمايرة، خليل وزميله). زيب( 1/454لسان العرب : ابن منظور)9(

  ).قلل( 11/564 لسان العرب: ابن منظور)10(
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عن ) زيب( اللسانواختلفت رواية البيت في  ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 9(

ْن أْعطَـْوُه  فَأْرَضـْوُه أَ [مكان ] فَأْعطَْوُه ِمنِّي النِّْصفَ َأْو َأْضَعفُوا لَُه[برواية  الديوانينروايته في 

، وجاء البيت غير منسوب، وقد روي عجز البيت في نفس الموضع بال نسـبة دون  ]ِمنِّي ظُالَمةً

فحكموا له ظلًما، وما كنت قبل ذلك قليل : يقول األعشى. لئيم دعّي: أْزَيب. قليل: قُلَّ"و. اختالف

  .)1("األنصار، وال كنت دعيا لئيًما

. العروضّي للبيت لتحريف، فاختلفت األلفاظ دون اختالل الوزنوالعلّة في هذا االختالف هي ا

اْسـُم   :الظُّالمـةُ  .وهو اْسُم ما ُأِخـذَ منـك   ،ما تَطْلُبه عند الظّالم :والظُّالمةُ والظَِّليمةُ والَمظِْلمةُ"

  .)2("َأخَذَها ِمنه ظُالمةً :يقال ،َمظِْلمِتك التي تَطْلُبها عند الظَّالم

وهمـا  ، ]َأْن[فتحهـا  مكان ] ِإْن[كسر همزة ب نحوّية، ]َأْن[مكان  ]ِإْن[: قولهاختالف والعلّة في 

وقـد تـدخل علـى    "ين، ة كما عند البصـريّ مصدرّي] أن[جاءت  الديوانينففي رواية . جائزان

. )3("كرهـت خروجـك  : كرهت أْن خرجت، والمعنى: الماضي، وال تعمل فيه، وذلك نحو قولك

ـ  "شرطّية كما هي عند الكوفّيين،  ]إن[جاءت  اللسانوفي رواية  هـا  ون إلـى أنّ وذهـب الكوفّي

   .)4("ةالشرطّي ]إن[هم يجيزون فتح همزة بدليل الفاء ألنّ ،ةشرطّي

اآلخـر،  ، واستئناف أحدهما في الماضي بكسرها، حدوث] إْن[بفتح الهمزة و] أْن[والفرق بين 

أنت طالق  :تقول" .)5("ع وكان وانقضىعلى أمر قد وق والفتح يدّل ،على أمر لم يقع الكسر يدّل"و

فال يقع الطالق  ،الدار دخلِت ْنأنت طالق َأ :وتقول. فيقع الطالق عند هذا الكالم ،الدار دخلِت ْنِإ

 ،طلق أصالوإن لم يقع لم تُ ،لقتفإن وقع منها طُ ،ب الدخولقَّتَرولكن ُي ،عند انقضاء هذا الكالم

ا فأّم. ب وقوع الشرط ليجب به العقدطلب المستأنف فيترقّالمكسورة شرط و إْن وذلك من قبل أّن

ن وبّي ،فدخول الدار قد وقع ،دخلت الدار ما المعنى أنت طالق ألْنوإنّ ،أن المفتوحة فليست كذلك

                                                 
  .165 -164 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  ).ظلم( تاج العروس :الزبيدي، مرتضى). ظلم( تهذيب اللغة: األزهري). لمظ( 12/373 لسان العرب: ابن منظور)2(

عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار الشروق، : ، حقّقهمعاني الحروف: الرُّمَّانّي، أبو الحسن علي بن عيسى الرُّمَّانّي النّحوّي)3(

  .72م، 1981بيروت، الطبعة الثانية، 

  .1/494 ان على شرح األشمونى أللفية ابن مالكّبية الّصحاش: الّصّبان، محمد بن علي: ينظر)4(

 ،بيـروت  ،سة الرسالةمؤّسحاتم صالح الضامن، : ، حقّقه)جزءان( مشكل إعراب القرآن: القيسي، مكّي بن أبي طالب)5(

   . 1/218هـ، 1405الطبعة الثانية، 
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ة قـد  فإذا كانت العلّ ،ة لوقوع األمرما هي علّإنّ ،بشرط وليست أْن ،قها من أجل ما قد وقعه طلّأنّ

  .)2("وقوع طالقها في اة طالقها ال شرطًفصار دخول الدار علّ" .)1("وقعت فقد وقع معلولها

  ] الخفيف[ )3(مخشوبِوال  ُمقْرٍِف، ال ـرَّْبل  الـ كَتَْيسِقاِفلٍ ُجْرشُعٍ تراه  .10

      )4(َمخْشُوبِ، وال ُمقْرٍِف، ال ْبل  الرَّ سِْبكََيقاِفلٍ ُجْرشُعٍ، تراه *      

  )5(َمخْشُوُبوال  فٌرِقُْمال ....   ..*      .....................

  )6(ال ُمقْرِف وال َمخْشُوب ْملِرَّـ  ـالقاِفل ُجْرشع تَراه كتَْيس *     

 اللسـان واختلفت رواية عجز البيت فـي   ،وديوانه الكبير، ديوانه البيت لألعشى في) 10(

مكان ] الرَّْملِ[و ،]كَتَْيسِ[مكان ] كََيْبسِ[ :يهو، أوجه أربعةمن  الديوانينعن روايته في ) خشب(

قفل الفـرس  " الضامر، :والقافل]. مخشوبِ[مكان ] مخشوُب[، و]مقرٍف[مكان ] مقرفٌ[و، ]الرَّْبل[

. بيننالعظيم الصدر أو العظيم الج: الجرشع .إذا ضمر وذهب شحمه: قفوالً فهو قافل) كضَرب(

ضرب من الشجر، إذا برد الزمان جمع ربلة، وهي : الربل. ذكر الظباء والمعز والوعول: التيس

. من كان أبـوه دون أّمـه  : المقرف. عليها وأدبر الصيف تفطرت بورق أخضر من غير مطر

هذا الفرس مشهور  أّن: والمعنى. المختلط النسب: المخشوب. ..والهجين من كانت أمه دون أبيه

ُمشَبٌَّه بالَجفْنِة  ،م ُيَحسَّْن تَْعِليمهالذي لم ُيَرضْ ول :الَمخْشُوب :خالويهقال ابن " .)7("النسب معروفُُه

. ولم َيِصِف الفََرَس َأَحـٌد بالَمخْشُـوبِ ِإالَّ اَألْعشَـى    :قال .الَمخْشُوبة وهي التي لم تُْحكَْم َصنَْعتُها

وخرج من ما تََربََّل من النَّباِت في القَيظ  :والرَّْبُل .ُمنْتَِفخُ الَجنَْبينِ :وُجْرشٌُع .ضاِمٌر :قاِفلومعنى 

  . )8("الذي دانَى الُهْجنةَ ِمْن ِقَبلِ َأبيِه :والُمقْرِفُ .يسِ ِمنه نباتٌ َأخَضرتحت الَيبِ

هي التصحيف بتغيير نقاط الحروف ] كَتَْيسِ[مكان ] كََيْبسِ: [في قولهوالعلّة في هذا االختالف 

    .المتشابهة في الرسم
                                                 

    ).الفرق بين لو وِإْن( 175 -174 الحروف معاني :الرّمانّي)1(

محمـد  : ، حقّقـه الكوكب الدُّرِّّي فيما يتخرج على األصول النحوية من الفروع الفقهية: األسنوي، جمال الدين: ينظر)2(

  .368م، 2005حسن عواد، دار عّمار، عّمان، 

 :، والصـواب )خشب( 1/351لسان العرب : ابن منظور. 385، وديوان األعشى الكبير 27 ديوان األعشى: األعشى)3(

  ].ـَرْبل// الْر[

  ).خشب( 1/351لسان العرب : ابن منظور)4(

  . )خشب( 1/351 المرجع السابق)5(

    .4/233فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). قفل( 11/560لسان العرب : ابن منظور)6(

    .)الحاشية( 385ديوان األعشى الكبير : األعشى)7(

  ).خشب( 1/72 نبيه واإليضاحالت: ابن َبرِّّي. )خشب( 1/351لسان العرب : ابن منظور)8(
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هي التحريف بحرف الميم مكـان  ] رَّْبلـ//ـال[ مكان] رَّْملِـ//ـال[: اختالف قولهوالعلّة في 

ِإذا َبرَد الزمان عليها وَأدبر الصيف تَقطََّرت بورق َأخضـر   ،ضروب من الشجر :والرَّْبل" .الباء

 .)1("ورق يتفطر في آخر القيظ بعد الَهْيج ببرد الليل مـن غيـر مطـر    :والرَّْبل .من غير مطر

، إذ ال يصـّح ابتـداء   وعروضّي وفيه خطأ صوتّي ،]لـّرْب//الـ[والبيت مدّور برواية األصل 

، وكالهما لم يفصـل  واللسان الديوان، وقد ورد الخطأ في بساكن، وال يستقيم به الوزنالمقطع 

قال  ...].َرْبل//كَتَْيسِ الْر[؛ ولهذا يكون صوابه بفصل الراءين بين الصدر والعجز الراء المشّددة

ال [وصوابه  :قال ،)بالرفع] (ال مقرفٌ وال َمخْشُوُب[جز هذا البيت ع َأورد الجوهرّي" :ابن َبرِّّي

  .؛ ألّن قافية القصيدة مكسورة)2()"بالخفض( ]ُمقْرٍِف وال َمخْشُوبِ

بجـّر  نحوّيـة   ]مخشوبِ[مكان ] مخشوُب[، و]مقرٍف[مكان ] مقرفٌ[: اختالف قولهوالعلّة في 

  . مرفوعة اللسانروايات على التبعية، في حين جاءت في إحدى  ومخشوب مقرف

  ]مجزوء الكامل[   )3(َعةٌ ِلشََرابَِهاَمْرفُْو  ةٌَرْواُمتَ انَلَا ذَِإَو .11

  )4(هاابَِرشَمرفوعةٌ ِل  تاُموَرةٌ لهاوِإذا *      

عن  )تمر(و، )أمر( لسـان الواختلفت رواية البيت في  ،الكبيرديوانه البيت لألعشى في ) 11(

لقد جعـل األعشـى الخمـر    و ].انَلَ[مكان ] لها: [ن وجه واحد، وهوم الكبير الديوانروايته في 

وقد ُوِضع بيننـا إنـاُء الخمـر،    ": يقول. والمرأة وجهين لمتعة واحدة، وبالغ في الحديث عنهما

  .)5("مرفوًعا قد ُأِعّد للشراب

. تكلّملمااستعمال ضمير الغائب المؤنّث مكان ضمير الجماعة نحوّية بوالعلّة في هذا االختالف 

 :التَّاموُر"و .]نامورة[ 18 ديوان األعشىفي روي بالهمز، و] تأمورة[ )6(وروي في بعض الكتب

 ،هو القلـب نفسـه   :وقيل ،دُم القلب وَحبَّتُه وحياته :والتَّاموُر َأيًضا ،العقل :وقيل ،النَّفْس وحياتها

 ،وزيـر الملـك   :والتّامور ،الولُد :رالتاموو ،على التشبيه ،وربما ُجِعَل ِصبغًا ،وربما ُجِعَل خَْمًرا

 ،ةَأصـل هـذه الكلمـة سـريانيّ     :وقيـل  ،ِعرِّيَسة اَألَسِد :والتَّاموَرةُ ،ناموس الراهب :والتّامور

                                                 
  ).ربل( الصحاح: الجوهري .)ربل( 11/263لسان العرب : ابن منظور)1(

  ).خشب( 1/71التنبيه واإليضاح : ابن َبرِّّي ).خشب( الصحاح: الجوهري). خشب( 1/351لسان العرب : ابن منظور)2(

  .305 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

  .7/489فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )تمر( 4/93 ،)أمر( 4/33لسان العرب : ابن منظور)4(

  .304 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  ).أمر( تاج العروس: الزبيدي، مرتضى ).باب اآلنية للخمر وغيرها( 3/199 المخصصو ).أمر(المحكم : ابن سيده)6(
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 .الخمر نفسـها  :التامور والتامورة :وقيل ،ُحقَّة يجعل فيها الخمر :وقيل" .)1("اِإلبريق :والتَّامورة

 .)2("الـنَّفْسُ  :والتـامور  ،وزير الملـك  :والتامور .زعفرانالدم والخمر وال :التامور :اَألصمعي

  .)4("أي رفيعة أو مقربة مهيأة: مرفوعة"و ،)3("صومعة الراهب: التامورة"و

  ]المتقارب[ )5(بقُصَّابِهاوالُمْسِمعاتُ  ،ُنـ  ـوالياَسِمي الَوْرُدوشاِهُدنا  .12

  )6(بقُصَّابِها ُن والُمْسِمعاتُـ   ـوالياَسِمي الُجلُّوشاِهُدنا *      

  )7(بَأقْصابِهاوالُمْسِمعاتُ ....   *      .......................

، )قصـب ( لسـان الفـي   تهواختلفت رواي ر،وديوانه الكبي، ديوانهالبيت لألعشى في ) 12(

مكـان  ] بأقْصابِها[و ،]الورد[مكان ] الُجّل: [ين، وهمامن وجه الديوانينعن روايته في  )جلل(و

: يقول األعشى. مفردها قاصب وهو الزامر في القصب: القّصاب. القيان: الُمْسِمَعات ].ابِهابِقُصَّ[

  .)8(ومن حولنا الورد والياسمين، والزامرات بالمزامير

فـاختلف اللفـظ    ،]الورد[مكان ] الُجّل[ :في قوله الترادفهي  الوجه األّول والعلّة في اختالف

 :الُجـلُّ " اللسانوفي . معّرب فارسّي قول األعشى هو الورد الذي في  الجّلوولم يختّل المعنى، 

 ...واحدتـه ُجلَّـة   ،ومنه قََروّي ،فمنه َجَبلّي ،هو الورد َأبيضه وَأحمره وَأصفره :وقيل .الياسمين

بالضم، شـّددت الـالم    ]كُْل[ة ّل بالفارسّيوأصل الُج .)9("وقد دخل في العربية ،وهو كالم فارسي

  .قه بالثالثيعند التعريب إللحا

                                                 
الُمَعرَّب من الكالم األعجمـي علـى حـروف    : أبو منصور الجواليقي،: ينظر ).أمر( 4/33لسان العرب : ابن منظور)1(

: األنباري، أبو بكر محّمد بن القاسـم . 133م، 1969أحمد محمد شاكر، مطبعة دار الكتب، الطبعة الثانية، : ، حقّقهالمعجم

  .1/266، م1992 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة، حاتم صالح الضامن: حقّقه ،معاني كلمات الناس في الزاهر

  .)تمر( 4/93لسان العرب : ن منظوراب)2(

  .133الُمَعرَّب : الجواليقي، أبو منصور: ينظر. 305 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

  .305 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

  .223 وديوان األعشى الكبير، 25 ديوان األعشى: األعشى)5(

  .163الُمَعرَّب : الجواليقي: ظرين). جلل( 11/121 ،)قصب( 1/675لسان العرب : ابن منظور)6(

  .7/490فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )قصب( 1/676لسان العرب : ابن منظور)7(

  .223-222 ديوان األعشى الكبير: األعشى)8(

  ).جلل( 11/121لسان العرب : ابن منظور)9(
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ـ [مكـان  ] بأقْصـابِها [ :الوجه الثاني هي التحريف فـي قولـه  والعلّة في اختالف   ].ابِهابِقُصَّ

 على وزن فُعَّال وهي جمـع قاصـب،   والقُصَّاب. على وزن أفعال، وهي جمع قُْصب فاألقصاب

  .)2("تْ ِمَن اَألْمعاِءَأراد اَألعشى بالقُصَّاب اَألْوتاَر التي ُسوَِّي :وقال اَألصمعي" .)1(وهو الزامر

  ]مجزوء الكامل[ )3(البَِهاْصآَل ِمْن َأحِ فَ  اَرَد الِمْعَب كْلَلْتَُهاَأ .13

  )4(اَهالبَِأْص ْنِم ح فآَل  الِمَرا َدْعَب َأذْلَلْتَُها*      

عـن  ) أول( لسـان الفـي   تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 13(

   ].كْلَلْتَُهاَأ[مكان ] َأذْلَلْتَُها[في موضع واحد من وجه واحد، وهو  وانينالديروايته في 

 ف، فاختالف اللفظ لم يغّير المعنى أو الـوزن الصـرفيّ  ادهي التراالختالف والعلّة في هذا 

الـذال  . "على وزن َأفَْعلْتَُها، ويحمالن معنى الثقـل واإلعيـاء  ] أذللتها وأكللتها[فاللفظان . للكلمة

: أكللتها"و. )5("الم في التضعيف والمطابقة أصٌل واحد يدلُّ على الخُضوع، واالستكانة، واللِّينوال

، وهو عظـم  )بضم وسكون(جمع ُصلْب : أصالب. نقص وضمر: آل. النشاط: المراح. أتعبتها

 يتحـّدث ). وهو ما نسّميه اآلن السلسلة الفقريـة (في الظهر ذو ِفقَار من لدن الكاهل إلى الذنب، 

الشاعر عن خوضه الصحراء على ظهر ناقة نشيطة أتعبها السير والنشاط، فأصبحت تشكو إلى 

 فلم أزل أدمن بها السير حتى عراها الكالل، وبدت ِفقاُر": يقولف. ما أصابها من التعب واإلعياء

 .)6("ة الهزالظهرها من شّد

  ]المتقارب[ )7(َهابِ َوىَألْثَ اِدالَحَو فِإنَّ   ي ِلمَّةٌوِل فِإْن تَْعَهديني .14

  )8(بها َأْودىفِإنَّ الَحوادث    وِلي ِلمَّةٌ فِإمَّا تََرْيني*      

                                                 
  ).جلل( 11/121لسان العرب : ابن منظور: ينظر)1(

  ).قصب( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: ينظر. )قصب( 1/675العرب  لسان: ابن منظور)2(

  ). آل( 15/317 تهذيب اللغة: األزهري. 307 وديوان األعشى الكبير، 18 ديوان األعشى: األعشى)3(

بفتح المـيم، والصـواب   ] الَمراح[ 7/491 لسان العرب فهارسوروي في ). أول( 11/39لسان العرب : ابن منظور)4(

  .فهي مصدر على وزن ِفَعال، يدّل على حركة] الِمراح[كسرها 

  ).ذل( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)5(

  .307، 304 الكبير ديوان األعشى: األعشى: ينظر)6(

  .221 وديوان األعشى الكبير، 23 ديوان األعشى: األعشى)7(

  ).ودي( 15/383 ،)حدث( 2/131لسان العرب : ابن منظور)8(
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عن روايته في  لسـان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 14(

، ]فـإنْ [مكـان  ] فإّمـا : [من ثالثة أوجه، وهـي ) ودي(و، )حدث( :في موضعين هما الديوانين

 ألـوى . الشعر الذي جاوز شحمة األذن: اللّمة"و ].َوىَألْ[مكان ] َأْودى[، ]تَْعَهديني[مكان ] ْينيتََر[

فإن تعهديني ولي لمة سـوداء، فقـد ذهبـت بهـا الحـوادث      : يقول. ذهبت بها: بها الحوادث

: ذهب بحسنها وجمالها، ومن رجوعها من السواد إلى البياض، والحوادث: أودى"و. )1("واألرزاء

  .)2("جمع حادث أو حادثة

الشرطّية فـي   ]إن[مكّونة من إدغام ال] فإّما: [قولهة في اختالف الوجه األّول نحوّيوالعلّة في 

  ]. ما[الشرطّية دون استخدام  ]فإْن[مكان  )3(الزائدة ]ما[

لـى يـاء   إفعل مضـارع مسـند   ] تريني: [قولهفي  ةالثاني صرفّياختالف الوجه والعلّة في 

، وجاء الثاني علـى  ]تَفَلِْنـي [، إالّ أّن األّول جاء على وزن ]تعهديني[كما هو في قوله المخاطبة 

، ورغم االختالف اللفظي والوزن الصرفّي إالّ أنّهما يحمالن نفس المعنى العـام  ]نيْيتَفَْعِل[وزن 

   .وهو المشاهدة

فيه تحريـف  و ،]وىأل[مكان ] أودى[ :قولههي الترادف في الثالث اختالف الوجه والعلّة في 

َأي  :َأْوَدى. "الهـالك والـذَّهاب  ، ومعنـاه  انرادفما لفظان متوه باختالف اللفظ واتّفاق المعنى،

الشـاهد  ، و)5(ينوجدير بالذكر أّن البيت من شواهد النحـويّ . )4("ذَهب :وَأْوَدى به الموتُ ...هلَك

ه مسـند  الضرورة الشعرية؛ ألنّمن عالمة التأنيث؛ وحكم هذا التجريد  ]أودى[تجريد فعل " :هفي

غ ذلـك كـون الحـوادث    ث مجازي، وهو الحوادث؛ والذي سّوإلى ضمير مستتر عائد إلى مؤنّ

  .)6("مجازي التأنيث

  

                                                 
  .221 -220 األعشى الكبيرديوان : األعشى)1(

  .99 إيضاح شواهد اإليضاح: القيسي، أبو علي)2(

  .)الفاعل( 2/75 الصَّبَّانحاشية : الصَّبَّان: ينظر)3(

  .99 إيضاح شواهد اإليضاح: القيسي، أبو علي). ودي( 15/383لسان العرب : ابن منظور)4(

: األنبـاري، أبـو البركـات   . 2/345 ابن الشـجري  ليأما :ابن الشجري). 212الشاهد ( المسالك أوضح :ابن هشام)5(

إيضـاح شـواهد   : القيسي، أبو علـي  ،4/578خزانة األدب : البغدادي، عبد القادر .1/464 اإلنصاف في مسائل الخالف

  . 2/103 علل البناء واإلعراب اللباب في: الُعكبري، أبو البقاء. 99 اإليضاح

  .99 إيضاح شواهد اإليضاح: القيسي، أبو علي: ينظر ).212الشاهد ( المسالك أوضح: ابن هشام)6(
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  ]مجزوء الكامل[ )1(َوأَرى بَِها َحّسَهاـًدا    ـْموعلمتُ أّن اَهللا َع .15

  )2(وَأَرى بَِها خَسَّهاًدا ـ  ـوَعِلْمتُ َأنَّ اَهللا َعْم*       

عـن  ) رأي(لسـان  الفي  تهواختلفت رواي ،الكبير وديوانه، هديوانالبيت لألعشى في ) 15(

  .بالحاء المهملة] َحسَّها[بالخاء المعجمة مكان ] خَسَّها[من وجه واحد، وهو  الديوانينروايته في 

. )4("اأهانها واستأصله: "]حسَّها[بحرف الخاء والحاء،   )3(والعلّة في االختالف هي التصحيف

فاللفظان مختلفان  .)5("رذل: خَسَّ الشيء َيخَسُّ وَيِخسُّ ِخسَّةً وخَساَسةً، فهو خَِسيٌس"أي ] خَسَّها[و

يقـول  . أي جعل الناس يرون بها ذلـك  :أرى بها": وقوله .معنىفي الفقان هما متّنطق ولكنّفي ال

 :العـرب تقـول  "و .)6(لَةً للناسوعلمت عند ذاك أّن اهللا قد أراد بهم الهالك، وجعلهم ُمثْ: الشاعر

  .)7("ِإالَّ في الشَّرِّ :وال يقال ذلك ،َأي َأَرى اُهللا الناَس بفالن الَعذَاَب والهالَك ،َأَرى اُهللا بفالن

  انتهى حرف الباء

                                                 
  .307 وديوان األعشى الكبير، 19 ديوان األعشى: األعشى)1(

  .7/494فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). رأي( 14/302لسان العرب : ابن منظور)2(

تصـحيفات   :العسكري، أبو أحمـد : ينظر ".ُهَو تغيير في نقط الحروف أو حركاتها مع بقاء صورة الخطّ" :التصحيف)3(

إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كَاَن ذَِلـَك  ": قال ابن حجر.  39 الُمَحدِِّثيَن

 جرح بن علي بن أحمد الفضل أبوابن حجر، : ينظر". ف، وإن كَاَن بالنسبة إلى الشكل فالمحّرفبالنسبة إلى النقط فالمصّح

، المدينـة  الرحيلـي  اهللا ضـيف  بن اهللا عبد: ، حقّقهاألثر أهل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في نُزهة النظر :العسقالني

، شرحه )جزءان( في شرح تقريب النواوّي تدريب الرَّاوِي: جالل الدين: السيوطي .115م، 2008الثانية،  الطبعةالمنّورة، 

  .2/113 م،1996محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت،  أبو عبد الرحمن صالح بن: وعلّق عليه

  .307 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

  ).خس(المحكم : ابن سيده)5(

  .307 -306 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(

  . )رأى( تهذيب اللغة: األزهري). رأي( 14/302لسان العرب : ابن منظور)7(
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  الفصل الثاني

  حرف التاء

  ]الطويل[   )1(ِتَحتَّى تََولَّ الَهاَمْرزُِمقَدَِّمةَ   َضَرُبوا بالِحنْوِ، ِحنْوِ قُراِقر،  ُهُمو .16

  )2(َحتَّى تََولَِّت الَهاُمْرزُِمقَدَِّمةَ   َضَرُبوا بِالِْحنْوِ ِحنْوِ قُراقر  وُهْم*       

  )3(لَِّتتَّى تََواَمْرزِ َحةَ الَهُمقَدَِّم  ِحنْوِ قَُراِقر َضَرُبوا بالِحنْوِ ُهُم*       

عـن   )قـدم (و ،)قـرر ( لسانالفي  هتواختلفت رواي ،ديوانه الكبيرالبيت لألعشى في ) 16(

بضّم المـيم  ] الَهاُمْرزِ[، و]ُهُمو[مكان ] ُهُم[و] ُهْمَو: [من وجهين، وهما الديوان الكبيرروايته في 

وحنـو  . منعرج فهو حنو شيء فيه اعوجاج، وكّل كّل: الحنو في اللغة"و .بفتحها] الَهاَمْرزِ[مكان 

ضع قرب الكوفة حيث جرت المعركة المشهورة بـين  كلّها موا: والبطحاء ،وحنو ذي قار ،قراقر

وكانت شيبان على ميمنة بكـر  . أحد قادة كسرى في هذا اليوم: الهامرز. الفرس وبكر بن وائل

يقول األعشى في . طائفة متقّدمة منه): بفتح الدال وكسرها(مقّدمة الجيش، . بإزاء كتيبة الهامرز

ت ى تولّ، حتّ)راِقَرقُ وِنِْح(في  )زْراَمالَه(ربوا مقدمة لقد ضف: مدح شيبان بن ثعلبة في يوم ذي قار

  .)4("حال في شرِّ

] َوُهـمْ [ :هي تسكين حركة ميم الجمع فـي قولـه  صوتّية، ووالعلّة في اختالف الوجه األّول 

واختلـف   .ةصـحيح  لغـات  ي، وه]ُهُمو[مكان إشباعها بالواو ] ُهُم[ :وتحريكها بالضّم في قوله

ميم الجمـع فـي الوصـل،     ابن كثير يضّم"ميم الجمع بين ضّم وتسكين، فهذا القّراء في حركة 

هذا إذا لـم   .ونحو ذلك )5(﴾وأبصارهمو، لى سمعهموعو، عليهمو﴿: ا في اللفظ نحوويتبعها واًو

َوِمنهمـو  ﴿، )6(﴾َعلَيهِمو َأَأنـذَرتَُهم ﴿: ش إذا جاءت بعد الميم همزة نحوْروتابعه َو .يلقها ساكن

                                                 
  . 309 رالكبي ديوان األعشى: األعشى)1(

     .4/297لسان العرب  فهارس: عمايرة، خليل وزميله). قرر( 5/90لسان العرب : ابن منظور)2(

: ابن َبـرِّيّ ). هرمز( كتاب العين: الفراهيدي). قدم( 12/468لسان العرب : ابن منظور. 33 ديوان األعشى: األعشى)3(

 4/318، م1977 ،دار صـادر، بيـروت   ،)أجـزاء  5(، معجم البلدان: الحموي، ياقوت). قرر( 2/187التنبيه واإليضاح 

  .1/554 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية :يعقوب، إميل بديع). قراقر(

  .309 -308 الكبير ديوان األعشى: األعشى: ينظر)4(

خَتََم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَعلَى َسْمِعهِْم َوَعلَى . ُهْم ال ُيْؤِمنُوَنِإنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َسَواٌء َعلَْيهِْم َأَأنْذَْرتَُهْم َأْم لَْم تُنِْذْر﴿ 7، 6: البقرة)5(

  .﴾َأْبَصارِِهْم ِغشَاَوةٌ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم

  .﴾َوَسَواٌء َعلَْيهِْم َأَأنْذَْرتَُهْم َأْم لَْم تُنِْذْرُهْم ال ُيْؤِمنُوَن﴿ 10: يس)6(
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بإسكان هذه الميم في الوصـل  : الباقون .فإذا وقفا أسكنا الميم كغيرهما. وما أشبه ذلك )1(﴾ُأمِّيون

   .)2("والوقف

بإشـباع   لهجة اإلسكان، ولهجـة الضـمّ  ": أربع لهجات في وذكر العلماء أّن ميم الجمع ترُد

 صـل وإن وليها ضمير متّ. وباختالس، ولهجة الضم قبل همزة قطع، ولهجة اإلسكان قبل غيرها

األصل فـي ضـمير    أشهر وأكثر استعماال، وإن ورد اإلسكان في القراءات الشاذة؛ ألّن فالضّم

فإن وليهـا ضـمير   " .)3("اصل تخفيفًالجمع اإلشباع بالواو، واإلسكان أحسن إن لم يِلها ضمير متّ

 :نحـو  ،مع جواز السكون عنـد سـيبويه ويـونس    راجٌح ،عند ابن مالك واجٌب متصل فالضّم

 اإلضمار يرّد أّن ووجه الضّم ،بالسكون )أنلزمكمها(وقرئ  ،)4(﴾َأنُلْزُِمكُُموَها﴿ :ومنه )ضربتموه(

كما أشبع ضـمير التثنيـة    ،واألصل في ضمير الجمع اإلشباع بالواو ،األشياء إلى أصولها غالبا

  .)5("ما ترك للتخفيفوإنّ ،باأللف

، ]الهـاَمرز [الف حركة الميم في كلمة باخت التحريففهي وأّما العلّة في اختالف الوجه الثاني 

، وقلّـة مـن   )6(وبعض كتب اللغـة واألدب  )قدم(واللسان  الديوانينفقد روي بالفتح في رواية 

ويبدو أّن رواية الفتح أكثر شـهرةً مـن   ). قرر( اللسانذكرته بالضّم كما في رواية  )7(المصادر

  .)8("َجمِمن ُملوِك الَع: الهاَمْرُز بفتح الميم"و. رواية الضّم

                                                 
  .﴾وَن ال َيْعلَُموَن الِْكتَاَب ِإلَّا َأَماِنيَّ َوِإْن ُهْم ِإلَّا َيظُنُّوَنَوِمنُْهْم ُأمِّيُّ﴿ 78: البقرة)1(

زهيـر زاهـد   : ، حقّقهالعنوان في القراءات السبع :المقرىء النحوي سعيد بن خلف بن إسماعيل طاهر أبوابن خلف، )2(

السراج  تفسير: س الدين محمد بن أحمدالشربيني، شم. 1/41م، 1986وخليل عطية، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، 

 العشـر  القراءات في النشر :دمحّم الخير أبو الحافظابن الجزري،  .1/18، بيروت ،العلمية الكتب دار ،)أجزاء 4( المنير

  .1/108 كتاب السبعة في القراءات: ابن مجاهد. 1/311

 3( همع الهوامع في شرح جمع الجوامـع : لدينالسيوطي، جالل ا .2/280إعراب القرآن : النحاس، أبو جعفر: نظري)3(

دور اللهجة في التقعيد : إسماعيل عالءالحمزاوي، . 1/228 مصر،، المكتبة التوفيقيةعبد الحميد هنداوي، : حقّقه ،)أجزاء

   .16 للسيوطي الهوامع همع ضوء في تحليلية إحصائية دراسة النحوي

َهـا  ْن كُنْتُ َعلَى َبيِّنٍَة ِمْن َربِّي َوآتَاِني َرْحَمةً ِمْن ِعنِْدِه فَُعمَِّيتْ َعلَْيكُْم َأنُلْزُِمكُُموَها َوَأنْـتُْم لَ قَاَل َيا قَْومِ َأَرَأْيتُْم ِإ﴿ 28 :هود)4(

  .﴾كَارُِهوَن

  .1/228 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: السيوطي، جالل الدين)5(

يـوم  ( 2/304 العقد الفريد :ابن عبد ربه). هامرز( اموس المحيطالق :الفيروزآبادي ).هرمز( العينكتاب : الفراهيدي،)6(

  ).ذي قار

. 24/73ت، .، دثانيـة ، الطبعـة ال بيروت، دار الفكر سمير جابر،: ، حقّقه)جزًءا24( األغاني :أبو الفرج، األصفهاني)7(

   .512م، 1997عمر فاروق الطّبَّاع، دار األرقم، بيروت، : ، حقّقهديوان الفرزدق: الفرزدق

   ). هامرز( القاموس المحيط :الفيروزآبادي)8(
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  ]الطويل[ )1(اَهاتُثَِل شٍْمُح النَّيِّ اِتبِذََرى لََع  َمُهإذا ذُقْتَ طَْع اِفلَْسِطي تَخَلُْه .17

      *2(هاِلثاتُ ُحْمشٌالنِّيِّ  َرَبذاِتى لََع  ِإذا ذُقْتَ طَْعَمُه اتَخَلُْه ِفلَْسِطي(  

  .........................  )3(ِإذا ذُقْتَ طَْعَمُه اِفلَْسِطي تَقُلْه*      

) فلسط(، و)ربذ( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 17(

، ]اِتبِـذَ َر[مكان ] َرَبذاِت[و، ]تَخَلُْه[مكان ] تَقُلُْه[: من ثالثة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في 

. خمر من فلسطين، وخمر الشام مشهورة عندهم: فلسطي" .بالجّر] شٍْمُح[بالرفع مكان ] ُحْمشٌ[و

: اللِّثَـات "و .)4("لطيفة ليست غليظة اللحـم : حمش. الخفيفة: ربذةوال. الشحم: ربذات الني، الني

  .)5("مفردها اللِّثَة، وهي أعلى الحلق

عل مضـارع  كالهما ف] تَخَلُْه[و] تَقُلُْه[واللفظان  ،هي التحريفالوجه األّول والعلّة في اختالف 

أصلها تخاله، بسكون الالم، وحذفت منه األلف لمنـع التقـاء   و. تحسبه أو تظنّه: وتخله ،مجزوم

الوارد في البيت السـابق  ] متى[الجازم جواب الشرط السم الشرط ساكن الالم بساكن األلف ألنّه 

  :الديوانينفي 

  ])6(اَهالتُطَ التَْم يَنا ِحًبْرِش لِياللَّ َنِم   ٍةَعْجَه َدْعا َبَهابَِينَْأ ْنِم قَْستُى تََم*[

] َرَبـذاتِ [جـاءت  و وقد أّدى إلى اختالف صرفّي، ،التحريف الثانيوالعلّة في اختالف الوجه 

 وتََمـرات،  تَْمـرة  مثـل  فََعالت، على تُجمع"، ةفََعلَبفتح الباء على وزن فََعالت من باب فَْعلَة و

وذكرت أغلـب الروايـات الرَّبِـذَات    . )7("و شََجراتع على فََعالت، نحوتُجَم .وَحَسرات وَحْسرة

                                                 
عمايرة، خليـل  ). ربذ( 3/492لسان العرب : ابن منظور. 133 وديوان األعشى الكبير، 30 ديوان األعشى: األعشى)1(

  .7/499فهارس لسان العرب : وزميله

  .7/499فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). ربذ( 3/492لسان العرب : ابن منظور)2(

  ). فلسط( 7/372لسان العرب : ابن منظور)3(

  .133 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

  . 34م، 1993مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، شرحهديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

. ى وهي األعنـاق، أي مالـت للنـوم   واحدة الطل: الطَّالة. "133 وديوان األعشى الكبير، 30 ديوان األعشى: األعشى)6(

  .133ديوان األعشى الكبير : األعشى: ينظر". الماء المشروب، والمقصود به هنا ريقها: الشِّْرب

  ). باب فَْعلَة، فََعلَة( جمهرة اللغة: ابن دريد)7(
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نَبِقـة  : تُجمـع علـى فَِعـالت   "، من باب فَِعلَـة، و )1("قليلةُ اللحم: َربِذَة"بكسر الباء، وهي جمع 

  .)2("ونَبِقات

، وهو خبر مقـّدم  اللسانفي ] ُحْمشٌ[نحوّية، فقد رفع االسم  الثالثوالعلّة في اختالف الوجه 

في ] ُحمـشٍ [الشتماله على ضمير يعود على بعض الخبر، في حين جاء مجروًرا  ]لثاتها[للمبتدأ 

   ].ُحمش[فاعل مرفوع للصفة المشّبهة ] اتهاثَِل[، و، وهو نعت سببّيالديوانين

  .بال نسبةجاء ) فلسط( لسانالصدر البيت في ويجدر بنا أن نذكر أّن 

  ]الطويل[ )4(غََبَراتَُها آفَاِقَهاى َستْ َعلََوأْم  )3(ُمَعجِّالًقَاَح ي اللِّاِعَح الرَّإذا َروَّ .18

  )5(غََبراتُها آناِفهاى لَوَأْمَستْ َع      اُمَعزًِّباَح اعي اللِّقَإذا َروََّح الرَّ*      

عن روايتـه فـي   ) أنف( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،ديوانه الكبير البيت لألعشى في) 18(

َروََّح : "وقوله ].آفَاِقَها[مكان ] آناِفها[، و]ُمَعجِّالً[مكان ] ازًِّبُمَع[ :من وجهين، وهما الديوان الكبير

. بمعنـى أقطارهـا  : آفاقها. المبتعد في رعيه: بالمعّز. سّرح اإلبل في المرعى: الَراعي اللِّقاَح

  .)6("إنّما تغبر آفاق األرض في القحط وفي هبوب الرياح المحّملة بالتراب والرمال: غبراتها

فالمعّزب هـو   ،]ُمَعجِّالً[مكان ] اُمَعزًِّب[ :في قوله هي التحريفالوجه األّول في اختالف  والعلّة

 ،وَعزََّب ِإبلَه ،وَأْعَزَبها صاِحُبها ،َأْبَعَدتْ في الَمرَعى ال تروح :وَعَزَبِت اِإلبُل"المبتعد في رعيه، 

يعجل أو يسـرع بـالعودة قبـل    "هو الذي : لوالمعّج .)7("َبيَّتها في الَمْرَعى ولم ُيرِْحها :وَأْعَزَبها

فاختالف اللفظ هنا لم يخّل بالوزن العروضّي والصرفّي وال بالمعنى العـاّم   .)8("غروب الشمس

ديوان متّفقًا مع روايته في ] معزًِّبا[جاء برواية  اللسانوجدير بالذكر أّن صدر البيت في . للبيت

  .طبعة المكتبة الثقافية األعشى

                                                 
  ). ربذ( اللغة تهذيب:  األزهري). ربذ( 3/492لسان العرب : ابن منظور)1(

  ). باب فَِعلَة( للغةجمهرة ا: ابن دريد)2(

  ].معزًِّبا[برواية  33 هديوانويروى في . 137 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

  .137 وديوان األعشى الكبير، 33 ديوان األعشى: األعشى)4(

  .7/499فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )أنف( 9/12لسان العرب : ابن منظور)5(

  .137 لكبيرديوان األعشى ا: األعشى)6(

  .)عزب( 1/595 لسان العرب: ابن منظور)7(

  .137 ديوان األعشى الكبير: األعشى)8(
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واستشـهد ابـن   ، ]آفَاِقَهـا [مكان ] ااِفَهآنَ[: اختالف الوجه الثاني التحريف في قوله والعلّة في

. منظور بمجموعة من أبيات الشعر للداللة على اآلنُف واآلناف واألنوف، وجميعها جمـع أنـف  

يقـول   .قطـار األبمعنـى  : فاقواآل .)1("والجمع آنُفُ وآنافٌ وُأنُوفٌ ،معروف ،الَمنْخَُر :اَألنْفُ"و

وإنّا لنبذل أموالنا في السنة الشديدة القحط، حين تغبر آفاق السماء، ويسـرع الراعـي   : "األعشى

  .)2("إلى ِلقَاِحه، ُيْؤويها خشية البرد

  ]الطويل[ )3(بِاللّْيلِ ُمنْتَِشَراتَُها اَحطَا َما ذَِإ   ٍة،فَْرِقالِت بَِمْهُمي الْاِغَبِل انَْسلَفَ .19

  )4(باللَّْيلِ ُمنْتَِشراتُها طََهىإذا ما      ُمْهَمالِت بِِقْرفٍَةلَباِغي ال ولَْسنَا*      

عن لسـان  الفي  تهواختلفت رواي. بالحاء] طحا[برواية  ديوانه الكبير البيت لألعشى في) 19(

  ]. طحا[مكان ] طهى[، و]فلسنا[مكان ] ولسنا[ :من وجهين، وهما الديوان الكبيرروايته في 

وهمـا مـن بـاب تعاقـب     ] ولسنا، فلسنا[: في قوله نحوّيةجه األّول الووالعلّة في اختالف 

، فالفاء والواو من حروف العطف، واستخدامهما ال يؤثّر فـي المعنـى العـام    وتناوبها الحروف

  .للبيت

بـاأللف  ] طهـى [ ].طحـا [مكـان  ] طهى[: قولهوالعلّة في اختالف الوجه الثاني صوتّية في 

. طحـا : االنتشار والذهاب في األرض، مثل قولك: ومعناه. ًياالمقصورة فهو مضارع َيطَْهى طه

ِإذا  :ورواه بعضـهم ... انْتَشََرتْ وذََهَبتْ في اَألرض :اوطَْهًي اوطُُهو اوطََهِت اِإلبُل تَطْهى طَْهًو"

ذَهـب   :ارض طَْهًيوطََها في اَأل .الجِلَْدة الرَِّقيقَة فوقَ اللََّبنِ َأو الدَّم :والطُّهاوة .ماطَ من ماطَ َيِميطُ

باأللف القائمة فإّن مضارعه َيطُْهو طَْهًوا، وأصل األلـف فيـه   ] طها[وأّما .  )5("طََحا :مثَل ،فيها

متقاربان في بعض الصـفات الصـوتّية، فكالهمـا    ) طهى، طها، طحا(فالهاء والحاء في . واو

على غير العرب،  الحاء من األصوات العربية ذات الصعوبة"و. صوت احتكاكّي مهموس مرقّق

ويبدو أّن هذا هـو السـبب فـي اخـتالف     . )6("وكثير منهم ينطقونها كما لو كانت خاء، أو هاء

  .الروايات هنا

                                                 
  . )أنف( 9/12لسان العرب : ابن منظور)1(

  .136 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  .بالهاء] طها[برواية  32 هديوانوفي . 135 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

  .7/499فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )طها( 15/16لسان العرب : ابن منظور)4(

  .)طها( 15/16لسان العرب : ابن منظور)5(

  .121 "األصوات"علم اللغة العام : بشر، كمال محمد)6(
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  ]الطويل[ )1(ُوشاتَُها الََدْينَ اَوَساَعْيتُ َمْعِصي  خَْوٍد َباِدنٍ قَْد طَلَْبتَُها ِلِكَوِمثْ .20

  )2(اُوشاتَُه اإليَه اوساَعْيتُ َمْعِصي      وِمثِْلِك خَْوٍد باِدنٍ قد طَلَْبتُها*      

عن روايته في  لسـان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 20(

. المرأة الشـاّبة : الخود"و ].لدينا[مكان ] إليها: [في موضع واحد من وجه واحد، وهو الديوانين

ـ  الفجور: طلبتها للبغاء، والمساعاة: ساعيت يتحـّدث  . ة، وهو ال يستعمل إال في اإلمـاء خاّص

كم مثلك من فتاة شابة سمينة قد طلبتهـا  : ، فيقول)تّيا(الشاعر عن صاحبته التي أشار إليها بـ 

  .)3("للبغاء وأدركت، وقد أعصى في طلبها الوشاة

كـان  لدى تشير إلـى الم "والعلّة في هذا االختالف هي التحريف، وكالهما يشير إلى االتجاه، 

ويبدو أن اشتراك اللفظين في قلب األلف ياًء مـع   .)4("جاه أو الحدتّوالزمان، وإلى تشير إلى اال

لم تقلب "لف في كال وكلتا بأنّها ويعرض ابن األنباري إلى األالضمير، هو السبب في االختالف، 

 فأشبهتا ،بعدهما االسم وجّر ،اإلضافة لزمتا هماألنّ ،المضمر معمع المظهر، وقلبت األلف فيهما 

 :نحـو  ،له في التصريف واالشتقاق فأشبه الحرف حظّ لدى اسم جامد ال"و .)5("وعلى وإلى لدى

  .)6("وعليه وعليك ،إليه وإليك

  انتهى حرف التاء

                                                 
  .)فلسطين( 4/274 معجم البلدان: الحموي، ياقوت. 133 وديوان األعشى الكبير، 30 ديوان األعشى: األعشى)1(

  .7/499فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )سعا( 14/387لسان العرب  :ابن منظور)2(

  .133، 132ديوان األعشى الكبير : األعشى)3(

 .م1990عالء إسماعيل الحمزاوي وخلف عبـد العزيـز،   : ترجمة ،رؤية فرنسية في النحو العربي: رومان، أندريه)4(
Grammaire de l'Arabe, André Roman, Presses Universitaires de France, Paris, 1990, 132.  

  .2/450 اإلنصاف: األنباري، أبو البركات)5(

  ).لدى(المصباح المنير : الفيومي، أحمد بن محمد)6(
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  الفصل الثالث

  حرف الحاء 

  ]الرمل[   )1(الذَُّبْح نَْوَر هاَوْرَدتُ ُصفِّقَتْ  الَعْيُن، إذا  تَْحِسُبوشَُمولٍ  .21

     )2(َبْحنَْوَر الذُّ  في َدنِّها َصفَقَتْ  تَْحِسُب الَعْيُن، إذا وشَُمولٍ     * 

  )3(الذَُّبْح لون ُبْرَدتها.......   *      ........................

  )4(نَْوَر الذَُّبْح َوْرَدتَهاُصفِّقَتْ  الَعْيُن ِإذا تَْحَسُب وشَمولٍ*      

عن روايته في لسـان  الفي ته واختلفت رواي ،وديوانه الكبير ،نهديواالبيت لألعشى في ) 21(

بفـتح السـين   ] تَْحَسُب[: من أربعة أوجه، وهي )صفق(و، )ذبح(: في موضعين، وهما الديوانين

 مكـان ] َوْرَدتَهـا [و ]ُبْرَدتها[و] في َدنِّها[، و]ُصفِّقَتْ[مكان ] َصفَقَتْ[. بكسر السين] تَْحِسُب[مكان 

الخمر الباردة التي ضربتها ريح الشـمال  : والشمول والمشمول" ].نَْوَر[ مكان ]لون[و ،]هاَوْرَدتُ[

والذُّبح، وهو نوع من النبات البّرّي، لونه . )5("ل، وله زهرة حمراءؤكَنبت حلو ُي: الذَُّبح. فبردت

يتحـّدث   .)6("عالمهالونها وَأ :وبردتها... وله لون َأحمر ،الَجَزر الَبرِّيُّ :والذَُّبُح". أحمر كالجزر

الشاعر عن ذكرياته في حوانيت الخمر، مصّوًرا ما تموج به ضروب اللهو والتـرف، مقـّدما   

وخمر باردة متورِّدة اللون، يظنّهـا النـاظر قـد    ": صورة رائعة لهذه البيوت في الحيرة، فيقول

  .)7("الزاهية الحمراء )حالذَُّب(رة عصرت من نْو

: فـي قولـه   مضـارع عين الفعـل ال ضبط حركة التحريف بألّول الوجه اوالعلّة في اختالف 

والروايتان صحيحتان، ولكّن رواية الفتح ، صرفّي ، مّما أّدى إلى اختالف]تَْحِسُب[مكان ] تَْحَسُب[

قياسّية، في حين رواية الكسر سماعّية، إال أنّنا نجد كثيًرا من اآليات القرآنّية جاءت برواية الفتح 

 تَْحَسـَبنَّ َوال ﴿: وسنذكر بعًضا منها على سبيل المثال ال الحصر، قال تعـالى وقُرئت بالكسر، 

                                                 
  . 291 وديوان األعشى الكبير، 40 ديوان األعشى: األعشى)1(

  ).ذبح( تهذيب اللغة: األزهري. )ذبح( 2/440لسان العرب : ابن منظور)2(

  .)ذبح( 2/440لسان العرب : ابن منظور)3(

  .2/51 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع). صفق( 10/202لسان العرب : ابن منظور)4(

  . 291 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  ). ذبح( تهذيب اللغة: األزهري، أبو منصور). ذبح(لسان العرب : ابن منظور)6(

  . 290 يوان األعشى الكبيرد: األعشى)7(
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. )2(﴾َأنَّ َأكْثََرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقلُوَن تَْحَسُبَأْم ﴿: وقال أيًضا. )1(ا﴾الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َأْمَواتً

ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وأبو جعفر  فقد قرأ. )3(﴾َأنَّ َمالَُه َأخْلََدُه َيْحَسُب﴿: وقال تعالى

قال  .)5(والقياس فيه بفتح السين، والسماع بكسرها .)4(الكسائي هاوكسر ،على األصلبفتح السين 

وقد شذَّت منه أحرفٌ  ،َحِذَر َيْحذَر :كقولك ،ا ما كان على فَِعَل فيلَْزم مستقَبله َيفَْعلوأّم: "ابن سيده

 :وهـي  ا،جاءتْ على فَِعَل َيفِْعل وَيفَْعل جميًع ،فمن الصحيح أربعةُ أفعالٍ ،عتلمن الصحيح والم

وقد جاء حرفٌ  ،َحِسَب َيْحِسب وَيْحَسب وَيبَِس َيْيبِس وَيْيَبس وَيِئَس َيْيِئس وَيْيَئس ونَِعَم َينِْعم وَينَْعم

حرف من : َحِسْبتُ: "بن األنباريوقال ا .)6("وهو فَِضَل َيفُْضل ،واحد من الصحيح على فَِعَل َيفُْعل

وَحَسـَب  ): "حسـب ( اللسـان وجاء في . )7("يكون بمعنى الشّك، ويكون بمعنى اليقين. األضداد

وَحَسْبتُ الشـيَء   ا،َحِسْبتُ الشيَء َأْحَسُبه ِحساًب ،وِحسابةً َعدَّه اوِحساًب اَحْسًب الشيَء َيْحُسُبه بالضّم

  .)8("اوُحْسبانً اَأْحُسُبه ِحْسبانً

] َصـفَقَتْ [: في قولـه  نحوّي وصرفّيالتحريف وفيه اختالف  الثانيوالعلّة في اختالف الوجه 

، في حين اللسانعلى وزن فََعلَت في ] َصفَقَتْ[استخدم صيغة المبني للمعلوم فقد  ،]ُصفِّقَتْ[مكان 

يق وهـو مـزج   التصفو .الديوانينعلى وزن فُعِّلَت في ] ُصفِّقَتْ[جاءت بصيغة المبني للمجهول 

 :والتَّْصـِفيقُ  .ِإذا َمْألتـه  :َصفَقْتُ القدَح وَصفَّقْتُه وَأْصفَقْتُه"و .الشراب وتحويله من إناء إلى إناء

  .)9("تحويُل الشراب من َدنٍّ ِإلى َدنٍّ

                                                 
  .﴾َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َربِّهِْم ُيْرَزقُوَن االَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َأْمَواتً تَْحَسَبنََّوال ﴿ 169 :آل عمران)1(

  .﴾َأنَْعامِ َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبِيالًَأنَّ َأكْثََرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقلُوَن ِإْن ُهْم ِإلَّا كَالْ تَْحَسُبَأْم ﴿ 44 :الفرقان)2(

  .﴾َأنَّ َمالَُه َأخْلََدُه َيْحَسُب﴿ 3 :الهمزة)3(

كتاب السبعة في : ابن مجاهد. 1/417 عشر إتحاف فضالء البشر فى القراءات األربعة: الدين شهابالدمياطي، : ينظر)4(

  .1/220 القراءات

  ).بتُفصل حِس( 218 -217 انياتفاق المباني وافتراق المع: ابن بنين: ينظر)5(

  .4/278 صالمخص: ابن سيده)6(

المعجـم  : بطرس، أنطونيـوس . 135 األضداد في كالم العرب: اللغوي، أبو الطّيب. 21 األضداد: األنباري، أبو القاسم)7(

  .133م، 2003، دار الكتب العلمية، بيروت، المفصل في األضداد

  ).حسب( 1/314لسان العرب : ابن منظور)8(

  ).ذبح( 4/273 تهذيب اللغة: األزهري). صفق( 10/202لسان العرب : ابن منظور)9(
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 ،]هاَوْرَدتُ[ مكان ]ُبْرَدتها[و] في َدنِّها[: والعلّة في اختالف الوجه الثالث هي التحريف في قوله

بالرفع على أنّهـا   ]هاَوْرَدتُ[ مكانعلى المفعولية بالنصب  ]َوْرَدتَها[: اك علّة نحوية في قولهوهن

   .)1("لونها وَأعالمها :وبردتها. نائب فاعل

فاختلف اللفظ وبقـي   ].نَْوَر[ مكان ]لون[: والعلّة في اختالف الوجه الرابع التحريف في قوله

  .داللة األلوانفهما لفظان يحمالن . المعنى متقارًبا

  ]الرمل[  )2(الرَُّبْح نَُصاَحاتُُمدَّتْ  ِمثَْل َما  نَشَاَوى كُلَُّهْم الشَّْرَبفَتَرى  .22

  )3(الرَُّبح ِنصاحاتُُمّدت  ِمثْلََما  نَشاَوى كُلَُُّهْم الـقَْوَمفَتَرى *      

  )4(الرَُّبْحِنصاحاتُ ُمدَّت  مثلما  *      .........................

  )5(الرَُّبْحِنصاحاتُ ُمدَّتْ  مثلما  لَُّهْمى كُنَشاَو القوَمفتَرى      * 

  )6(الرََّبح ِنَصاَحاتُ ا ُمدَّتَْم َلثِْم  ْماَوى كُلَُّهـنَشَ القوَمفتََرى *      

 ،)نصـح (و، )ربـح ( لسـان الفـي   تهواختلفت رواي ،ديوانه الكبيرالبيت لألعشى في ) 22(

ـ ثالثة أوجهمن  يوان الكبيرالدعن روايته في  )خذل(و ، ]الشَّـْربَ [مكـان  ] الــقَْومَ [: ي، وه

  .بضّم الراء] الرَُّبْح[بفتح الراء مكان ] الرََّبح[و ]نَُصاَحاتُ[مكان ] ِنصاحاتُ[و

وهما لفظان ، ]الشَّْرب[مكان ] القوم[استخدم الترادف في والعلّة في اختالف الوجه األّول هي 

جماعـة  : الشَّْرب"و. داللة على خصوص] الشَّْرب[نوع من العموم، وفي ] القَْوم[في مترادفان، ف

  .)7("الشّاربين

] صاحاتِن[نون  كسربتغيير حركات الكلمة بين  التحريفالوجه الثاني هي اختالف والعلّة في 

وقـد توافقـت روايـة    ]. نَصاحات[بفتح النون  )8(وجاء في بعض الروايات]. صاحاتُنُ[ وضّمها

حبال يجعل لها حلق وتنصب فيصـاد بهـا   : "والنُّصاحات، الديوانمع رواية  لسانالالكسر في 

                                                 
  ). ذبح( تهذيب اللغة: األزهري). ذبح(لسان العرب : ابن منظور)1(

  . 293 وديوان األعشى الكبير، 41 ديوان األعشى: األعشى)2(

    .)نصح( 3/158المحكم : ابن سيده ).ربح ( 2/443لسان العرب : ابن منظور)3(

  ).ربح ( 2/443لسان العرب : ابن منظور)4(

    ).نصح( 2/617 المرجع السابق)5(

  ).خذل( 11/202 المرجع السابق)6(

عزة حسن، دار طالس : ، حقّقهاألضداد في كالم العرب: أبو الطيب، عبد الواحد .293 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(

  .252م، 1996ة، للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة الثاني

  ).ربح( 3/322 المحكم: ابن سيده: ينظر)8(
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: صاحةِن جمع هكأنَّ ،اأيًض المهملة والحاء أوله، بكسر َصـاَحات النِّ"و. )1("القرود، واحدتها ِنصاحة

 كسربأّن النََّصاَحات قد رويت بثالثة أوجه، : ويالحظ من النصوص السابقة .)2("السراة من جبال

  .وفتحها وضّمها لنونا

بفتح الراء ] الرََّبح: [ضبط حركة الراء في قولهب التحريفهي الوجه الثالث والعلّة في اختالف 

: والـرََّبحُ " بضّم الراء دون اختالف رسم حروف الكلمة، فقد روي بالفتح والكسر،] الرَُّبْح[مكان 

ة ى بالفارسـيّ هو الطائر الذي يسـمّ  :وقيل ،الغنممن َأوالد  :والرَُّبُح". )3("ما َيرَبحوُن من الَمْيِسرِ

ـ والتّ بالضّم ،والرَُّبُح والرُّبَّاُح .طائر يشبه الزَّاغَ :بفتح َأوله ،الرََّبُح :وقيل" .)4("زاغ  :اشديد جميًع

  .)5("ه لغة في الرَُّبعكَأنّ ،الفصيل :والرَُّبُح. الفصيل: وقيل. الجدي: وقيل. ولده: وقيل. الِقْرد الذكر

  ]الرمل[  )6(ْحَرَج ي الَبْأسِفِمْن َبني ُبْرَجاَن   ، َسا آتيَدَمىَيـْوَم َوِهَرقْالً .23

  )7(ُرُجْح الَبْأسِ ذي ُبْرجاَن َبني ِمْن  ، َدَماساتي ذي َيْوَم وِهَرقْالً*      

عن روايته في  لسـان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 23(

  ].ْحَرَج[مكان ] ُرُجْح[، و]سا آتيَدَمى[مكان ] ذي ساتي َدَما: [، من وجهين، وهمايوانينالد

ُسـمِّي   :يقـال  ،اسم جبل :وساتي َدَما" .]ذي ساتي َدَما[والعلّة في هذا االختالف هي تحريف 

وكتـب بـألف     .)8("اواحًد اسًماسمان جعال اهما كَأنّ ،ه ليس من يوم إال وُيْسفَُك عليه َدٌمبذلك َألنّ

 .مقصورة على صورة الياء لكونه َعلًَما فوق ثالثي، وكتابته بألف قائمة لكونـه َعلًَمـا أعجميـا   

هـم قـد   ا ألنّا أن يكون مرتجال عربيفإّم ،أصله مهمل في االستعمال في كالم العرب ساتيدما"و

ي سـمّ و .اعدم ثلجه أبًدهو جبل بالهند ال يو .اا أن يكون عجميوإّم ،أكثروا من ذكره في شعرهم

سـاتي  "و .)9(ساتي دماا ا واحًده اسمان جعال اسًمكأنّ ،ه ليس من يوم إال ويسفك فيه دمبذلك ألنّ

                                                 
  .293 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  ).النون والصاد( 4/1308معجم ما استعجم : البكري، أبو عبيد)2(

    ).رجح( تاج العروس: الزبيدي، مرتضى)3(

    ).نصح(المحكم : ابن سيده ).ربح ( 2/443لسان العرب : ابن منظور: ينظر)4(

  ).ربح ( 2/443لسان العرب : ابن منظور)5(

  . 289 وديوان األعشى الكبير، 38 ديوان األعشى: األعشى)6(

. 2/52 العربيـة المعجم المفصل في شـواهد اللغـة   : يعقوب، إميل بديع). دمي( 14/271لسان العرب : ابن منظور)7(

 . 4/440فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله

 ). دمي( 14/271سان العرب ل: ابن منظور)8(

  .3/711معجم ما استعجم : البكري، أبو عبيد: ينظر. 3/168 معجم البلدان: الحموي، ياقوت)9(
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وجاء به البحتري . )1("الدماء تسدى فيه كما يسدى الثوب فكأّن ،وسادي بمعنى وهو سدى الثوب

ي والبحتري شديد التـوقّ  ،أم لغة فال أعلم ضرورة ،هورأيت البحتري قد مّد"، ]ساتيَدماء[ممدوًدا 

  ]السريع[  :)3(ئةيوأنشد سيبويه لعمرو بن قم. )2("في شعره من اللحن والضرورة

  ])4(هللا درُّ اليوَم َمْن الََمَها    اْستَْعَبَرت  َساِتيَدَمالّما رأت *[

ـ ". نحوّية، باستخدام االسم مكان الفعل] َرَجْح[مكان  ]ُرُجْح[والعلّة في اختالف  َح الِميـزاُن  َرَج

وقد أسند الفعل إلى ضمير الغائب المذكّر، والمقصود به  .)5("ماَل: اوُرْجحانً اَيْرَجُح ُمثَلَّثَةً ُرُجوًح

 وُيَسـمَّْونَ  ،الـرُّوم  من جِنٌْس"، وهم ُبْرجانجمع راجح، والمقصود به بنو ] ُرُجح[هرقل، وقوله 

  .)6("ة البأس ِمنْهمَأْرجُح في الِقتال، وشّدأي ُهْم  :ْم ُرُجٌح على بني برجان، بمعنى ُهكذلك

  ]الرمل[ )7(َبَرْحَبْينِ أو تَْيسٍ ابِ الِْمْن غَُر  رِ الرََّوْحي الطَّْيَم ِفْوما تَعيفُ الَي .24

      )8(َسنَْح ِمْن غُرابِ الَبْينِ أو تَْيسٍ  ما تَعيفُ الَيْوَم في الطَّيرِ الرََّوْح*      

مـع  ) عيـف ( لسـان الفي  تهواتفقت رواي ،وديوانه الكبير، وانهديالبيت لألعشى في ) 24(

مـن  ) عيـف (لسان الو الديوانينعن ) روح( لسانالواختلفت روايته في . الديوانينروايته في 

  ].برح[مكان ] سنح[ :وجه واحد، وهو

                                                 
  .3/168 معجم البلدان: الحموي، ياقوت)1(

  .3/168 معجم البلدان: الحموي، ياقوت. 3/711معجم ما استعجم : البكري، أبو عبيد)2(

حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، جامعـة الـدول   : ، حقّقهبن قميئةديوان عمرو : ابن قميئة، عمرو)3(

معجم : البكري، أبو عبيد. 3/168 معجم البلدان: الحموي، ياقوت. 1/178 كتاب سيبويه :سيبويه. 182م، 1965العربية، 

إبراهيم بن سالم الصاعدي ، عمادة البحث : حققه ،اللَّْمَحةَ ِفي شَْرحِ الُملَْحِة: الصايغ، محمد بن الحسن. 3/711ما استعجم 

  .279، م2004العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 

فتذكّرتْ به بالدهـا، فاسـتعبرتْ    -وهو جبٌل بعيد من ديارها -) َساِتيَدَما(وصفَ الشّاعر امرأةً نظرت إلى : والمعنى)4(

اسٌم موصوٌل مضافٌ إليه، وقد فَصل بـين  ) من المها(مضاف و) دّر(فإّن ) دّر اليوم من المها: (فيهوالشّاهد  .شوقًا إليهم

ُينظـر هـذا   . 279 الُملَْحـةِ  اللَّْمَحةَ ِفي شَْرحِ: الصايغ .للّضرورة الشِّعرّية) اليوم(الُمضاف والمضاف إليه بالظّرف وهو 

  .182 ديوان عمرو بن قميئةو، 4/406 والخزانة، 2/432 صافواإلن، 4/377 والمقتضب، 1/178 الكتاب: البيتُ في

  ). رجح( القاموس المحيط: الفيروزآبادي)5(

  ).برج(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى). برج( 11/41 تهذيب اللغة: األزهري)6(

: بـن َبـرِّيّ  ا ).عيف( 9/261لسان العرب : ابن منظور. 287 وديوان األعشى الكبير، 38 ديوان األعشى: األعشى)7(

  ).روح( 1/243 التنبيه واإليضاح

: يعقوب، إميل بـديع . 4/443فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). روح( 2/464لسان العرب : ابن منظور)8(

    .2/55 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية
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تغييـر   أو تحريفوفيهما طباق ب ]برح[و] سنح[بالغّية في اللفظين والعلّة في هذا االختالف 

، وهمـا  ]برح[ فيمكان الباء والراء ] سنح[في ض حروف الكلمة رسًما، فجعل السين والنون بع

من ألفاظ الزجر المستعملة عند العرب، فالبارح  ضدُّ السانح، ومن العرب من يتشاءم بالبـارح  

ـ . "ويتفاءل بالسانح، ومنهم يقلبه ويعكس معناه ـ وبرح الطائر والظبي وغيرهما مّم ر بـه  ا يتطّي

 ،نـون بـه  وغيـرهم يتيمّ  ،وأهل الحجاز يتشاءمون به ،وهو ما أراك ميامنه ،ا ضد سنحبروح

ما َجاَء عن َيِميِنك ِإلى يسارِك، وهو ِإذا َوالََّك جاِنَبـه اَأليسـَر، وهـو    " .)1("ويتشاءمون بالسانح

اِنُح َأحَسُن حاالً من الَبارِح والسَّ. ِإنِْسيُّه، فهو سانٌح؛ وَوالََّك جانَبه اَأليمَن، وهو َوْحِشيُّه، فهو بارٌِح

العرب تختِلف في الِعَيافة، يعِني في التَّيمُّنِ بِالسَّانح و .عندهم في التََّيمُّن، وبعُضهم َيتشاَءُم بالّسانح

  .)2("والتشاُؤمِ بالَبارِحِ، فَأْهُل نَْجٍد َيتََيمَّنون بالّسانح، وقد َيستعِمل النَّْجِديُّ لغةَ الِحَجازّي

  ]الرمل[  )3(وخذولِ الرِّْجلِ ِمْن غَْيرِ كََسْح  َمغْلُوبٍ تَِلْيلٍ خَدُُّه بيَن  .25

  )4(َوخَذُولِ الرِّْجلِ ِمْن غَْيرِ كََسْح   كُلَُّ َوضَّاحٍ كَريمٍ َجدُُّه*      

  )5(وخَذُولِ الرِّْجل من غير كََسح    ،كُّل َوضَّاحٍ كريمٍ َجدُّه*      

  .............................  )6(دُّهنَبِيل َج بين مغلوب *     

  ............................  )7(كريمٍ َجدُّه*      ...........

، )كسـح ( لسـان الفـي   تـه واختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 25(

مكـان  ] ضَّـاحٍ َو[، و]َبْيَن[مكان ] كُّل: [من أربعة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في ) خذل(و

  ].تليل[مكان ] نبيل[وفي رواية أخرى  ،]خَدُُّه[مكان ] َجدُُّه[، و]تَِليلٍ[مكان ] كَرِيمٍ[، و]َمغْلُوبٍ[

                                                 
بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف  تهذيب كتاب األفعال ألبي :أبو القاسم علي بن جعفر السعديابن القطاع، )1(

   .1/30 ،م1983، بيروت ،عالم الكتب ،)أجزاء 3( بابن القوطية

    ).سنح( 1/248 التنبيه واإليضاح: ابن َبرِّّي: ينظر). سنح( تاج العروس: الزبيدي، مرتضى)2(

لمعجم المفصل في شـواهد اللغـة   ا :يعقوب، إميل بديع. 293 وديوان األعشى الكبير، 41 ديوان األعشى: األعشى)3(

    ).باب الالم( الجيم :عمرو أبوالشيباني، . 4/441فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. 2/53 العربية

 تهذيب اللغة: األزهري). كسح، خذل(المحكم : ابن سيده). خذل( 11/202، )كسح( 2/571لسان العرب : ابن منظور)4(

  . 4/442فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). خذل( تاج العروس: الزبيدي). كسح(

  ). خذل( 11/202لسان العرب : ابن منظور)5(

  ).كسح( 1/265 التنبيه واإليضاح: ابن َبرِّّي ).خذل( 11/202لسان العرب : ابن منظور)6(

  ). خذل( 11/202لسان العرب : ابن منظور)7(
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فهما لفظان مختلفان ]. َبْيَن[مكان ] كُّل[: هي التحريف في قولهالوجه األّول والعلّة في اختالف 

  .في الداللة والمعنى

فاألّول  ،]َمغْلُوبٍ[مكان ] َوضَّاحٍ[: ي هي التحريف أيًضا في قولهوالعلّة في اختالف الوجه الثان

   .)1("غلبه السكر: مغلوب"و .صيغة مبالغة من الفعل وضح، والثاني اسم مفعول من الفعل غلب

فهما صفة مشّبهة  ،]تَِليلٍ[مكان ] كَرِيمٍ[: في قوله التحريفوالعلّة في اختالف الوجه الثالث هي 

 .، من تلّـه أي صـرعه  فعيل بمعنى مفعول: تليل" .ولكنّهما يختلفان في المعنىعلى وزن فعيل، 

 :الكَْسـحُ "و .)2("وتخلّت عنه فهي ال تطاوعه حين يهـّم بالسـير  ه رجله، تأي خذل: خذول الرجل

ى َجرَّها ِثقَل في ِإحدى الرجلين ِإذا َمشَ :الكََسُح ...كَنَسه :اكََسَح البيتَ والبئر َيكَْسُحه كَْسًح ؛الكَنُْس

وخَذَلَت الظَّبيةُ والبقرةُ وغيُرهمـا  . ")3("وهو َأكَْسُح وكَْسحاُن وكَِسيٌح ومكَسٌَّح ،اوكَِسَح كََسًح .اَجر

التـي ِإذا   :والخَذُول من الخَْيل. تَخَلَّفَت عن صواحبها وانفردت :وهي خاذل وخَذُول ،من الدواب

  .)4("َضُعفَتا :اذَلَت رِْجال الشيخوتَخَ .َضَرَبها الَمخاض لم تَْبَرح من مكانها

] جّده[تصحيف الجيم في ب ،]خَدُُّه[مكان ] َجدُُّه[: والعلّة في الوجه الرابع هي التصحيف في قوله

 ،نَشاوى ما بين مغلـوب قـد غلبـه السـكر     ايصف قوًم: "ابن َبرِّّيقال ]. خّده[مكان الخاء في 

  .)5("بالخاء المعجمة والدال المهملة ]ّدهتليل خ[ويروى  ،وخَذُولِ الرجل من غير كََسح

قائًما، ولم يتـأثّر  بقي  في الشاهد فإّن الوزن العروضّي والمعنوّي ورغم هذا االختالف اللفظّي

  . التي حدثت في ألفاظهبالتغييرات 

  ] الرمل[    )6(اْستََصحَّْو ُهنْنَفََض اَألْسقاَم َع    ْنِئلَوا َسِقيٌم فَالُا قََمكَ ْوَأ .26

              )7(اْستََصحَّْو ُهنْنَفََض اَألْسقاَم َع    ْنِئلَوا َسِقيٌم فَالُا قََمكَ َأْم      *

                                                 
  .293 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  .مرجع السابقال)2(

  ).كسح( 2/571لسان العرب : ابن منظور)3(

  ). خذل( 11/202 المرجع السابق)4(

  ).كسح( 1/265 التنبيه واإليضاح: ابن َبرِّّي ).خذل( 11/202لسان العرب : ابن منظور)5(

  .289 وديوان األعشى الكبير، 39 ديوان األعشى: األعشى)6(

: عمايرة، خليـل وزميلـه  ).صحح( 1/251 التنبيه واإليضـاح : ابن َبرِّّي ).صحح( 2/507لسان العرب : ابن منظور)7(

  .4/442فهارس لسان العرب 
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عن روايته ) صحح( اللسانواختلفت رواية  ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 26(

  ].َأْو[مكان ] أْم: [من وجه واحد، وهو الديوانينفي 

، وهما حرفا عطف يـدالّن علـى   ]أو[مكان ] أم[ في استخداموّية العلّة في هذا االختالف نحو

ذهـب  ، و]بـل [بمعنى و ]الواو[تكون بمعنى  ]أو[ ذهب الكوفيون إلى أّن"و. اإلضراب بمعنى بل

 :وا بـأن قـالوا  فاحتّج الكوفيون اأّم. ]بل[وال بمعنى  ،]الواو[ها ال تكون بمعنى البصريون إلى أنّ

َوَأْرَسلْنَاُه ﴿ :قال اهللا تعالى ؛ا في كتاب اهللا تعالى وكالم العربجاء ذلك كثيًره قد ما قلنا ذلك ألنّإنّ

ها بمعنى وقيل إنّ ،أي بل يزيدون ،]بل[ها بمعنى فقيل في التفسير إنّ )1(﴾ِإلَى ِماَئِة َألٍْف َأْو َيزِيُدوَن

  ]الطويل[ :ذو الرُّمَّةثم قال  ؛)2("أي ويزيدون ،الواو

  ])3(ُحوصورتها أو أنِت في العينِ أملَ  الشَّمسِ في رونِق الضُّحىبدتْ مثَل قرنِ *[

   ]البسيط[  :ثم قال النابغة ،أي وكفورا )4(ا﴾َأْو كَفُوًر اَوال تُِطْع ِمنُْهْم آِثًم﴿: وقال تعالى .أراد بل

  ])5(ِإلَى َحَماَمِتنَا َوِنْصفُُه فَقَِد      قَالَتْ َأالَ لََيتَماَ هذَا اَلَْحماُم لَنَا*[

. والشواهد على هذا النحو من كتاب اهللا تعالى وكالم العرب أكثر من أن تحصى ،ي ونصفهأ"

أن تكون ألحد الشيئين على اإلبهام بخـالف   ]أو[وا بأن قالوا األصل في ا البصريون فاحتّجوأّم

معنى وكالهما مخالف ل ،وبل معناها اإلضراب ،الواو معناها الجمع بين الشيئين ألّن ،الواو وبل

  .)6("على معنى حرف آخر وال يدّل ،على ما وضع له إالّ حرف أن ال يدّل واألصل في كّل ،أو

على أّن منها ما يفيد . وأحرف العطف تنوب عن تكرار عامل المعطوف عليه مع المعطوف"

 .جاء سعٌد وسعيٌد: الواو، والفاء، وثّم، وحتى، نحو: اشتراك المتعاطفين في اللفظ والمعنى، وهو

] أم[جاء سليٌم ال خليٌل، وأّما : بل، وال، ولكن، نحو: ومنها ما يفيد اشتراكهما في اللفظ فقط، وهو

  . )7("فتفيدان تارة اشتراكهما في اللفظ والمعنى، وتارة اشتراكهما في اللفظ فقط] أو[و

                                                 
  .﴾َوَأْرَسلْنَاُه ِإلَى ِماَئِة َألٍْف َأْو َيزِيُدوَن﴿ 147: الصافات)1(

ـ   :أبو البقاءالعكبري، : ينظر. 2/478 اإلنصاف في مسائل الخالف: األنباري، أبو البركات)2( ل البنـاء  اللباب فـي عل

  .1/424 واإلعراب

  .49ديوان ذي الرُّمَّة : ذو الرُّمَّة، غَيالن بن ُعقبة)3(

  .﴾اَأْو كَفُوًر افَاْصبِْر ِلُحكْمِ َربَِّك َوال تُِطْع ِمنُْهْم آِثًم﴿ 24: اإلنسان)4(

  . 55 ديوان النابغة الذبياني: النابغة)5(

  .481-2/480 فاإلنصاف في مسائل الخال: األنباري، أبو البركات)6(

. 266م، 2005يحيى مراد، مؤّسسة المختار، القـاهرة،  : ، قّدم لهالقواعد األساسية للغة العربية: الهاشمي، السيد أحمد)7(

  .1/209شرح األشمونى : األشموني. 3/353أوضح المسالك : ابن هشام: ينظر
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 ]َأْو[تقوم و ،)1(وأم تقتضي وتطلب إيضاح ذلك المبهم ا،فَأْو تثبتُ َأحَد الشيئين َأو األشياء مبهًم"

أم المنقطعة بمعنى بل، "و. )2("تعادُل األلفَ وأو ال ،لفَك لم تذكر األوذلك ألنّ ،]هل[مع  ]َأْم[مقاَم 

وذهب ابن كيسـان إلـى أّن أْم   . ")3("وتفيد االنتقال من كالم إلى آخر ال يمتّد تأثير االستفهام إليه

أو، [ واللسان الديوانبين حرفي العطف في  فواالختال .)4("ميمها بدل من الواو وأّن أصلها أو

  .لم يؤّد إلى خلل في معنى البيت أو وزنه] أم

  ] الرمل[    )5(الِمنَْح وإكْفاَءاللَيلِ  َدلََج  ِعكَْرها ِلَمَعدٍّ  لَُيِعيَدْن .27

  )6(الِمنَْح َوتَْأخَاذََدلََج اللَْيلِ   َعكَْرهالَُيِعيَدْن ِلَمَعدٍّ *      

  )7(الِمنَْح وتْأخاذُالليلِ  َدلَُج  َعكَْرةًِلَمَعّد  ُعوَدْنلََي*      

  )8(الِمنَْح وتْأخاذُاللَيلِ  َدلَُج  ِعكُْرهاِلَمَعدٍّ   لََيُعوَدْن*      

، )أخذ(و، )صحح(لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 27(

، َعكْـَرةً [، و]لَُيِعيـَدنْ [مكان ] لََيُعوَدْن: [أربعة أوجه، وهيمن  الديوانينعن روايته في ) عكر(و

مكـان  ] وتْأخـاذُ [، بفتح الجـيم ] َدلََج[بضم الجيم مكان  ]َدلَُج[و ،]ِعكَْرها[مكان ] ِعكُْرَها، َعكَْرها

  ]. وإكْفاَء[

ذ مـن  وهو مـأخو ] لََيُعوَدْن: [ختالف أصل الفعل في قولهصرفّية با والعلّة في هذا االختالف

وليعيـدن  . ليعودن أي يعود ويرجع بنفسـه . مأخوذ من الفعل أعاد] لَُيِعيَدْن: [الفعل عاد، وقوله

   .بمعنى يكّرر ويعيدها مّرة ثانية، وكالهما يدّل على الرجوع

                                                 
  . 1/430 اللباب في علل البناء واإلعراب :أبو البقاءالعكبري، : ينظر .2/214 ألصول في النحوا: ابن السراج)1(

  .2/214 ألصول في النحوا: ابن السراج)2(

، دار العلم للماليـين، بيـروت، الطبعـة الثالثـة،     "علم المعاني"البالغة العربية في ثوبها الجديد : أمين، بكري شيخ)3(

  .1/93م، 1992

  .205 الجنى الداني: المرادي: ينظر. 4/2011 ارتشاف الضرب من لسان العرب: األندلسي، أبو حّيان)4(

  .4/443فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. 291 وديوان األعشى الكبير، 39 ديوان األعشى: األعشى)5(

 2/66، )صـحح ( 1/251 التنبيه واإليضـاح : ابن برِّّي). أخذ( 3/472، )صحح( 2/507لسان العرب : ابن منظور)6(

  .4/443فهارس لسان العرب : لهعمايرة، خليل وزمي). أخذ(

). عكـر ( جمهرة اللغـة : ابن دريد). أخذ(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى). أخذ( 3/472لسان العرب : ابن منظور)7(

       .4/443فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله

). عكـر (تاج العروس : مرتضىالزَّبيدي، ). عكر( تهذيب اللغة: األزهري). عكر( 4/601لسان العرب : ابن منظور)8(

  .4/443فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله
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، وضـبط حركـة   تغيير ضبط حركة فاء الكلمةتحريف ب] َها، ِعكُْرَعكَْرَها، َعكَْرةً: [وفي قوله

 :اوَعكََر َيْعِكـُر َعكْـرً  "لفظان استعمال في الداللة على األصل، : َعكُْر والِعكُْروال. اإلعراب فيها

ورجع فالٌن  .مثل الِعتْر ،اَألصل :بالكسر ،والِعكْر .وجمعها َعكٌَر ،َأصل اللسان :والَعكَرةُ. طَفََع

الَعكْـُر،  "و .الفاعلية على] َهاِعكُْر[على المفعولية، ورواية الرفع  ]ِعكَْرها[نصب و. )1("ِإلى ِعكْرِه

   .)2("بدل من عكرها: دلج. ما فوق خمسمائة من اإلبل، وقيل ما بين الستين إلى المائة: والَعكَُر

َأي كَرَّهـا   ،وَبَرَأ منها وَصحَّ لَُيِعيَدنَّ لَمَعدٍّ َعطْفَهـا  ،لئن نَفََض اَألْسقاَم التي به" :األعشى يقول

دلـَج   :ر العكَْر بقولهوفّس ،َأي ِإلى ما كان عليه ؛جع فالن ِإلى َعكْرِهر :يقال"و .)3("وَأخْذَها الِمنََح

وهي الناقة يعيرها صاحبها لمن يحلبها وينتفع بهـا ثـم    ،جمع ِمنَْحة :والمنَُح .الليلِ وتْأخاذَ المنح

، مّما جعل روايته فـي كتـب اللغـة    ينالديوانالبيت مكّرر بروايتين مختلفتين في و .)4("يعيدها

  :رويو، )5(عاجم مختلفةوالم

  ])6(اللَيلِ وتْأخاذُ الِمنَْح َدلَُج     َعكُْرَهاِلَمَعدٍّ   لََيُعوَدْن*[

ِإذا ساروا مـن   :َأْدلََج القَوم"و. نحوّية بفتح الجيم] َدلََج[بضم الجيم مكان  ]َدلَُج[العلّة في قوله و

الجيم أصٌل يـدلُّ علـى َسـيرٍ وَمجـيٍء     الدال الالم و"و. )7("بالتحريك ،واالسم الدَّلَُج ،َأول الليل

ويقال َأْدلََج القوُم، إذا قطعوا الليـَل  . َسْير اللَّيل: فالدَّلَج. ولعلَّ ذلك أكثَر ما كان في خُِفَْيٍة. وذَهاب

معّد بن عدنان جّد عرب : َمَعّد" .)9("بدل من عكرها"هو ] دلج[والرفع والنصب في  .)8("اكلَّه سيًر

أكفـأت  . سير الليل: الدَّلَج واألْدالج. األصل، وهو كذلك العادة: الِعكر. ومضرالشمال من ربيعة 

عّزها، فتسري في الليل آمنة في حمايتـه  ) َمَعّد(لَُيِعيَدْن لقبائل : يقول الشاعر .كثر نتاجها: اإلبل

  .)10("حيث تشاء، وتغمرها نعمه وعطاياه

                                                 
  ).عكر(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى). عكر( تهذيب اللغة: األزهري). عكر( 4/601لسان العرب : ابن منظور)1(

  .287 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  ). صحح( 2/507لسان العرب : ابن منظور)3(

  ).أخذ( 2/66 التنبيه واإليضاح: ابن َبرِّّي ).أخذ( 3/472لسان العرب : ظورابن من)4(

، )صـحح ( الصـحاح : الجـوهري ). عكر( تهذيب اللغة: األزهري). عكر( 4/601لسان العرب : ابن منظور: ينظر)5(

  ).عكر(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى). عكر( جمهرة اللغة: ابن دريد). أخذ(

     .287 وديوان األعشى الكبير، 38 ألعشىديوان ا :األعشى)6(

    ).دلج( 2/272لسان العرب : ابن منظور)7(

    ).دلج( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)8(

  .287 ديوان األعشى الكبير: األعشى)9(

  .291 -290، 286المرجع السابق )10(
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 :اذُوالتْأخَ .التناول اوهو َأيًض ،الف العطاءخ :اَألخْذ"و. تحريف] وإكفاء[مكان ] تأخاذ: [وقوله

  .)3("كثرة النتاج: اإلكفاء مصدر أكفأ، وهو"و. )2("كالتذكارمصدر، وهو "، )1("ال من اَألخذتَفَْع

  انتهى حرف الحاء

                                                 
    ).أخذ( 2/66 حالتنبيه واإليضا: ابن َبرِّّي: ينظر ).أخذ( 3/472لسان العرب : ابن منظور)1(

  ).أخذ( الصحاح مختار: الرازي، محمد بن أبي بكر)2(

  ).كفأ( 1/144لسان العرب : ابن منظور)3(
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  الفصل الرابع

  حرف الدال 

  ]الوافر[  )1(ُسوُد ُاَألكَْبادَو ُهُم اَألْعَداُء،  ِمن ِإتَْيانِ قَْومٍ  ُأْجِشْمِتفما  .28

    )2(ُسوُدفاألكْباُد ُهُم األعداُء   ِمن إتْيانِ قَْومٍ  َأْجشَْمتُ فما*      

  )3(ُسوُد فاَألكْباُدُهُم اَألعداُء   فما ُأْجِشْمت ِمن ِإتْيانِ قَْومٍ*      

  )4(ُهُم اَألْعداُء واَألكْباُد ُسوُد  من إتْيانِ قَومٍ َأْجشَْمتُفما *      

 ،)كبد(و، )سود(لسان الفي  تهواختلفت رواي ر،وديوانه الكبي، ديوانهلألعشى في البيت ) 28(

مكان ] فاألكْباُد[، ]ُأْجِشْمِت[مكان ] َأْجشَْمتُ: [من وجهين، وهما الديوانينعن روايته في ) جشم(و

  ].ُاَألكَْبادَو[

] َأْجشَـْمتُ [معلوم إسناد الفعل الماضي المبني للوهي تحريف نحوّية والعلّة في هذا االختالف 

] ُأْجِشـْمتِ [بإسناد الفعل الماضي المبني للمجهول  الديوانينم، في حين جاء في إلى ضمير المتكلّ

تَكَلَّفَه على  :ا وَجشامةً وتََجشََّمهَيْجشَُمه َجشًْم ،بالكسر ،َجِشَم اَألْمَر. "إلى ضمير المخاطب المؤنّث

  .)5("أي كَلَّفَني :ِنيها وَجشََّموَأْجشََمني فالٌن أْمًر ،ةمشقّ

تحريف الفاء مكان الـواو، وهمـا   نحوّية ب ]ُاَألكَْبادَو[مكان ] فاألكْباُد: [قولهفي اختالف العلّة و

  .ويتناوب الحرفان موقعيهما. حرفا استئناف

  ]الوافر[     )6(والفُقُوُدَوقَْد كَثَُر التَّذَكُُّر   َصْعالً،الَمِصيفَ، َوَصاَر  َعنَْها َبقَى .29

  .......................  )7(عنها الَمِصيفَ وصاَر َصْعالً نَفى*      

           )8(والفُقُوُدوقَْد كَثُر التَّذكُُُّر   ُصقْالًَالَمِصيفَ َوَصار عنه نَفَى*      
                                                 

  . 373 وديوان األعشى الكبير، 63 ديوان األعشى: األعشى)1(

   .4/482فهارس لسان العرب  :عمايرة، خليل وزميله. )سود( 3/227لسان العرب : ابن منظور)2(

المعجم المفصل  :يعقوب، إميل بديع.  )كبد(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى). كبد( 3/375ان العرب لس: ابن منظور)3(

   .4/482فهارس لسان العرب  :عمايرة، خليل وزميله .2/285في شواهد اللغة العربية 

   .4/482فهارس لسان العرب  :عمايرة، خليل وزميله. )جشم( 12/100لسان العرب : ابن منظور)4(

   .لمرجع السابقا)5(

  . 375 وديوان األعشى الكبير، 64 ديوان األعشى: األعشى)6(

فهارس لسـان  : عمايرة، خليل وزميله). صعل( تهذيب اللغة: األزهري). صعل( 11/380لسان العرب : ابن منظور)7(

  .4/484العرب 

). صـقل (المحكـم  : ابن سيده ).صقل(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى). صقل( 11/380لسان العرب : ابن منظور)8(

  .4/484فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله
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، )صـعل (لسـان  الفـي   تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 29(

مكـان  ] َعنْـه [، و]َبقَى[مكان ] نَفَى[: أوجه، وهي ثالثةمن  الديوانينفي  عن روايته )صقل(و

   .]َصْعال[مكان ] ُصقْال[و، ]َعنْها[

، فـالنون مكـان البـاء،    ]َبقَى[مكان ] نفى: [والعلّة في هذا االختالف هي التصحيف في قوله

رصـده وترقبـه   : نهابقى ع"و. وهو جناس غير تام في علم البالغة العربية. والفاء مكان القاف

  .)1("وانتظره

ففي صيغة  ،]َعنْها[مكان ] َعنْه[ :قولهفي  نحوّية بالتذكير والتأنيثالوجه الثاني هي في العلّة و

يتحّدث الشاعر هنا . قصد األتان] عنها[قصد الحمار الوحشي، وفي صيغة المؤنّث ] عنه[المذكّر 

طول الصيف، وقد تساقط شعره مـن الهـزال    ظّل ينتظر األتان: "عن الحمار الوحشي أو الَعْير

لجفاف العشب والماء، فاشتّد شوقه إليها، وشهوته لضرابها، ولكنّها تمتنع عليه وتأبـاه، وتنفـر   

  .)2("منه

تحريف القـاف مكـان   ب] َصْعال[مكان ] ُصقْال: [قولهوالعلّة في الوجه الثالث هي التحريف في 

 :قال ابن َبرِّّي. "لصُّقْل كالهما يدّل على الخفّة في البدنالعين، وهو جناس غير تام، والصَّْعل وا

والَجْمـع   :قـال . ما تَْعـَوجُّ ها ِإذا طالت رّبَألنّ ،وهي مذمومة :قال ،الطويلة :من النخل والصَّْعلة

يكون فـي النـاس    ،واُألنثى َصْعلة وَصْعالء ،الدَّقيق الرْأس والعنق :واَألْصَعُل والصَّْعُل .َصْعٌل

ـ   :ويقال ،ِصغَُر الرْأس :الصَّْعلة .وقد َصِعَل َصَعالً واْصعالَّ ،ام والنخلوالنع الدِّقّـة   اهـي َأيًض

ويروى بالسين على  .ِصغَُر الرْأس :والصَّْعلة. الخاصرة :والصُّقُْل" .)3("والنُّحول والِخفَّة في البدن

 .القُْربانِ من الدَّاية وغيرها :والصُّقْالنِ ،الخاِصَرة :والصُّقْلوالصُّقْلة " .)4("اِإلبدال من الصاد ُسقْلة

مصـدر  : الفقود"و. )5("الخفيف من الدواب :والصُّقْل ،انهِضام الصُّقْل :والصَّقَُل .الَجنْب :والصُّقْل

   .)7("تَُدلُّ على ذََهابِ شْيء وَضياعِه ،والفاُء، والقاف، والدال. ")6("من فقده إذا غاب عنه وعدمه

                                                 
  .375 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  .375 -374المرجع السابق )2(

  ). صعل( تهذيب اللغة: األزهري). صعل( 11/380لسان العرب : ابن منظور)3(

  ). صقل( 11/380لسان العرب : ابن منظور)4(

  ). صقل(المحكم : ابن سيده). صقل( 11/380سان العرب ل: ابن منظور)5(

  .375 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(

  ). فقد(معجم مقاييس اللغة : ابن فارس)7(
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  ]الوافر[     )1(َيبِْيُد َوَما َيُمحَُّوُحبُِّك َما   قَْد خَلُقَ الَْجِديُد  قَتُْلَيا  َأالَ .30

  )2(وما َيبِيُد ُيِمحُّوُحبُِّك ما     قد خَلُقَ الَجِديُد قَتَْلَأال يا *      

    )3(َيبيُد والَوُحبُِّك ما َيُمحُّ   أال يا قَتُْل قد خَلُقَ الَجِديُد*      

، )محـح ( لسـان ال فـي  تـه واختلفت رواي ر،وديوانه الكبي، ديوانهبيت لألعشى في ال) 30(

، ]َيُمحُّ[مكان ] ُيِمحُّ[، و]قَتُْل[مكان ] قَتَْل: [من ثالثة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في  )خلق(و

  ).محح( اللسانوهو بال نسبة في ]. وما[مكان ] وال[

، واألصل ]قَتَْل، قَتُْل[ف حركة المنادى المرخّم في قوله اختالنحوّية بوالعلّة في هذا االختالف 

منـادى  ]: قَتْـلَ [و. )4()من ال ينتظر(و) من ينتظر(، وهما لغتان في المنادى المرخّم، لغة ]قَتْلَةُ[

فـي   على لغة من ينتظـر  للتّرخيمِ ِةلمحذوفالتاء امرخٌّم مبنيٌّ على الّضمِّ الظّاهرِ على  علمٍ مفرُد

 على لغة من ال ينتظر مبنيٌّ على الّضمِّمرخّم منادى مفرُد علمٍ ]: قَتُْل[و. على النّداِء محلِّ نصبٍ

على  الّضّمةُ إليهوهي  حركةُ آخرِه تقلنُ، وقد وُحذفَتْ تاُؤه للترخيمِ ،في محلِّ نصبٍ على النّداِء

  . لغة من ال ينتظر

لغتـان  وهما ] ، َيُمحُُّيِمحُّ: [قوله اختالف اللهجات فيالتحريف بهي والعلّة في هذا االختالف 

  . )5("وكذلك الدار ِإذا َعفَتْ ،ِإذا َأخْلَقَ :وَأَمحَّ ُيِمحُّ ا،وَمَحًح اَمحَّ َيِمحُّ وَيُمحُّ وَيَمحُّ ُمُحوًح" ،في محَّ

لم يغّيرا في  ، وهما حرفا نفيٍ]وما[مكان ] وال: [قولهتحريف نحوّية بوالعلّة في هذا االختالف 

  .ى العاّم للبيتالمعن

  ]الطويل[ )6(وأْصفَدني على الزََّمانَِة قَاِئَدا  َمقَْعِدي،  فَقَرََّبتََضيَّفْتُُه َيْوًما،  .31

     )7(وأْصفَدني على الزَّمانِة قاِئدا  َمقَْعِدي  فََأكرَم تّضيَّفْتُه َيْوًما*      

                                                 
  . 371 وديوان األعشى الكبير، 62 ديوان األعشى: األعشى)1(

 :يعقوب، إميل بـديع . 4/486لسان العرب فهارس  :عمايرة، خليل وزميله). محح( 2/589لسان العرب : ابن منظور)2(

  .2/296 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  .4/486العرب فهارس لسان : عمايرة، خليل وزميله). خلق( 10/85لسان العرب : ابن منظور)3(

  .115 -4/112 النحو الوافي: حسن، عباس)4(

  .)محح( 2/589 لسان العرب: ابن منظور)5(

  ). صفد( 3/256لسان العرب : ابن منظور. 115 وديوان األعشى الكبير، 44 ديوان األعشى: األعشى)6(

   .4/497فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). ضيف( 9/209لسان العرب : ابن منظور)7(
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عـن  ) ضيف( اللسانفي واختلفت روايته  ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 31(

: والصَّـفَد  .أعطـاني : أصـفدني " ].فقّرب[مكان ] فأكرم: [من وجه واحد، وهو الديوانينرواية 

على الشيخوخة وكَـالَلِ  ه عيني اقائًد هَهَبوو" :يقول الشاعر. )1("الضعف والعاهة: الزِّمانة. العطاء

  .)2("ة والبصرالقّو

يحمالن معنًى واحًدا فاللفظان  ،الف رسم الحروفباخت والعلّة في هذا االختالف هي التحريف

   . يدّل على االهتمام

  ]الطويل[ )3(فَاْعُبَدا َواَهللا، اَألْوثَاَن َوال تَْعُبِد ،َوذَا النُُّصَب الَمنُْصوَب ال تَنُْسكَنَُّه .32

  )4(َدافاعُب َواَهللا َربََّك، ِلَعاِفيٍة َوذَا النُُّصَب الَمنُْصوَب ال تَنُْسكَنَُّه*      

  )5(واللَّه فاْعُبدا ،الشيطاَنوال تَْعُبِد   *      ...............................

     )6(واَهللا فاْعُبَدا الشيطاَنوال تَْعُبِد   َوَسبِّْح على حين الَعِشيَّاِت والضُّحى *     

  )7(واَهللا فاْعُبَدا الشَّيطاَن تَْعُبَدوال   ،الَمنُْصوَب ال تَنُْسكَنَّه النُُّصبِوذا *      

  )8(فاْعُبَدْنواَهللا  الشيطاَنوال تَْعُبِد   *      ...............................

  )9(فَاْحَمداواهللا  الُمثْرِيَن تَْحَمِدوال   *      ...............................

 ،)نصـب (سـان  لالفـي   تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 32(

َوَسبِّْح علـى  : [من عّدة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في  )آ(، و)روي(، و)نون(و، )سبح(و

، ]األوثـان [مكان ] الشيطان[و ،]َوذَا النُُّصَب الَمنُْصوَب ال تَنُْسكَنَُّه[مكان ] حين الَعِشيَّاِت والضُّحى

] النُُّصَب[بكسر الباء مكان ] النُُّصبِ[، و...]َواَهللا، اَألْوثَاَن تَْعُبِد َوال[مكان ...] َواَهللا َربََّك، ِلَعاِفيٍة[و

                                                 
  . 115 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  .114المرجع السابق : ينظر)2(

 5/140 واألثـر النهاية في غريب الحـديث  : ابن األثير. 187 وديوان األعشى الكبير، 46 ديوان األعشى: األعشى)3(

   ).نصب(

  .4/500 ربفهارس لسان الع: عمايرة، خليل وزميله). نصب( 1/759لسان العرب : ابن منظور)4(

  .486 مغني اللبيب: ابن هشام. 2/316 سر صناعة اإلعراب: ابن جنّّي). نصب( 1/759لسان العرب : ابن منظور)5(

الزَّبيـدي،  ). سـبح ( المحكـم  :ابن سـيده ). سبح( كتاب العين: الفراهيدي). سبح( 2/473لسان العرب : ابن منظور)6(

  .4/500 فهارس لسان العرب: عمايرة، خليل وزميله). سبح(تاج العروس : مرتضى

  ).نون( 13/429 بلسان العر: ابن منظور)7(

  .7/453 فهارس لسان العرب: عمايرة، خليل وزميله). روي( 14/345 بلسان العر: ابن منظور)8(

  ). باب األلفات ومعانيها( اللغة تهذيب :األزهري .)آ( 15/428 بلسان العر: ابن منظور)9(
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 تَْحَمـدِ وال [ ].فاعبـدا [مكان ] فاعبدن[بكسر الدال، و] تعبِد[بفتح الدال مكان ] تعبَد[بفتح الباء، و

  ].فَاْعُبَدا َواَهللا، اَألْوثَاَن َوال تَْعُبِد[مكان  ]فَاْحَمداواهللا  الُمثْرِيَن

] الشـيطان [في هذا االختالف هي التحريف الذي أصاب معظم ألفاظ البيت، وتحريف والعلّة 

والرأي عندي أّن لفظ الشيطان شـاع  . ، وفي اللفظين داللة على القبح والكراهية]األوثان[مكان 

ة، وعبـدة األوثـان هـم حـزب     ا كان عليه في الجاهلّيأكثر مّم استخدامه في العصر اإلسالمّي

  .الشيطان

وال [ ]َوذَا النُُّصَب الَمنُْصوَب ال تَنُْسـكَنَّهُ [مكان ] َوَسبِّْح على حين الَعِشيَّاِت والضُّحى[ :وقوله

تحريف واضـح فـي ألفـاظ    ] فَاْعُبَدا َواَهللا، اَألْوثَاَن َوال تَْعُبِد[مكان  ]فَاْحَمداواهللا  الُمثْرِيَن تَْحَمِد

ن أبيات القصيدة، ومتشابه مع بيت آخر يليه في البيت، ومن المالحظ أّن البيت ملفّق من بيتين م

  :، مّما جعل الرواة يخلطون بين الروايتين، والبيت الثاني هوالديواننفس القصيدة في 

  ])1(فَاْحَمَدا، َواَهللا الشَّْيطَاَن تَْحَمِدوال     َعلَى ِحْينِ الَعِشيَّاِت َوالضَُّحىوَصلِّ *[

ـ  تعطى في الوقف حكم ا" الخفيفة النونو ؛ كقولـه  )2("التنوين؛ فإن وقعت بعد فتحة قلبـت ألفً

وعلـى   ]لَنسـفعا [الوقوف علـى  " ؛)4(﴾ِمَن الصَّاِغرِيَن اَوِلَيكُونً﴿ ،)3(﴾لَنَْسفًَعا بالنَّاِصيِة﴿: تعالى

 ؛)5("ها خُفّفـت والنوُن الخفيفة َأصلها الثقيلة إال َأنّ ،وهذه اَأللف خَلَفٌ من النون ،باأللف ]َوليكونا[

  :ذلك قول األعشىمن 

  ])6(فَاْحَمداواهللا  الُمثْرِيَن تَْحَمِدوال *[

                                                 
    .187 وديوان األعشى الكبير، 46 ديوان األعشى: األعشى)1(

  . 3/369ضياء السالك : النجار، محمد عبد العزيز. 4/113 أوضح المسالك: ابن هشام)2(

  .﴾بِالنَّاِصَيِة اكَلَّا لَِئْن لَْم َينْتَِه لَنَْسفًَع﴿ 15: العلق)3(

ِمـَن   اتُُه َعْن نَفِْسِه فَاْستَْعَصَم َولَِئْن لَْم َيفَْعْل َما آُمُرُه لَُيْسَجنَنَّ َوِلَيكُونًقَالَتْ فَذَِلكُنَّ الَِّذي لُْمتُنَِّني ِفيِه َولَقَْد َراَوْد﴿ 32: يوسف)4(

  .﴾الصَّاِغرِيَن

سـّر  : ابـن جنّـيّ  : ينظـر ). باب األلفات ومعانيها( اللغة تهذيب :األزهري .)آ( 15/428 بلسان العر: ابن منظور)5(

  .2/678 صناعة اإلعراب

  :والصواب). باب األلفات ومعانيها( اللغة تهذيب :األزهري .)آ( 15/428 بان العرلس: ابن منظور)6(

  .46 ديوان األعشى :األعشى: ؛ ينظر]فَاْحَمَدا، َواَهللا الشَّْيطَاَن تَْحَمِدوال [
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 ،ة أو كسرة ُحـِذفت وقعت بعد ضّم وإْن" .)1("فوقف على األلف ،بالنون الخفيفة ،َأراد فاْحَمَدْن"

واْضرِبِْن يا  ،اْضرُِبْن يا قَْومِ :تقول في الوصل ،في الوصل ألجلها فَِذحينِئٍذ أن ُيَردَّ ما ُح ويجُب

  .)2("اْضرُِبوْن واْضرِبِْين: واألصُل ،ِهنُْد

تحريف أصاب معظـم  ...]  َواَهللا، اَألْوثَـانَ  تَْعُبِد َوال[مكان ] ...َواَهللا َربََّك، ِلَعاِفيٍة: [وفي قوله

  . البيت، ويبدو السبب في هذا هو تقارب المعنى بين ألفاظ الروايتين زألفاظ عج

] فاعبدا[ :في قلب نون التوكيد الخفيفة في قوله )3(النحويينوجدير بالذكر أّن البيت من شواهد 

، )4("في حين العشـّيات "بمعنى ] على حين العشّيات: [كما جاء شاهًدا على قوله. ألفًا عند الوقف

  ]. في[مكان حرف الجّر ] على[فناب حرف الجّر 

ظها، وملّم ببعض تعاليم متأثّر ببعض آيات القرآن الكريم في معانيها أو ألفا"ويبدو أّن األعشى 

يريد اإلسالم، وعرفت قريش ما قصد له، فأغرتـه بالمـال حتّـى     ρاإلسالم، فخرج إلى النبّي 

صّدوه عن وجهته، بعد أن جمعوا له مئة ناقة حمراء، فرجع إلى اليمامة دون أن يسلم، ثـّم لـم   

  . )5("يلبث أن مات من عامه

بفـتح البـاء   ] النُُّصـبَ [بكسر الباء مكان ] النُُّصبِ[: في قولهالعلّة في هذا االختالف نحوّية و

مضافًا إليه مجروًرا، وبهذا ] النصب[اختالف في ضبط حركة آخر الكلمة، فمن كسر الباء جعل 

اسًما معطوفًا منصوًبا وعالمة نصبه األلف ألنّه مـن األسـماء   بمعنى صاحب ] وذا[يكون قوله 

اسم إشارة ] ذا[ح فهو منصوب على البدلية من اسم اإلشارة، و، بالفت]النُُّصَب[وأّما قوله . الخمسة

                                                 
  ). باب األلفات ومعانيها( اللغة تهذيب :األزهري .)آ( 15/428 بلسان العر: ابن منظور)1(

  .4/113المسالك أوضح : ابن هشام)2(

مغنـي  و .1/328 شرح قطر الندى وبل الصدىو. 4/113أوضح المسالك : ابن هشام. 3/510 كتاب سيبويه :سيبويه)3(

اإلنصاف فـي مسـائل الخـالف     :األنباري، أبو البركات. 3/369ضياء السالك  :محمد عبد العزيز ،النجار. 486اللبيب 

المفصل في  :الزمخشري .2/678 سر صناعة اإلعرابو ).باب النونين (198 كتاب اللمع في العربية: ابن جنّّي .2/657

 للتراث المأمون دار، هريدي أحمد المنعم عبد: ، حقّقه)أجزاء 5( شرح الكافية الشافية: ابن مالك .1/481 صنعة اإلعراب

 أمـالي ابـن  : الشـجري  ابـن  .3/1400، م1982 ،الطبعة األولى المكرمة، مكة القرى، أم بجامعة العلمي البحث ومركز

  .2/165 الشجري

المجلـس  ( 2/609 أمالي ابن الشـجري : ابن الشجري. 1/228 الُملَْحِة شَْرحِ ِفي اللَّْمَحةَ: الصايغ، محمد بن الحسن)4(

   . 9/39 المفّصل شرح: ابن يعيش ).الُموِفي السبعين

  .186 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(
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بمعنـى  " مبني على السكون في محل نصب مفعول به على التحذير لفعل محذوف تقديره احذر؛

  . )1("اك وذا النُُّصَبِإّي

ضبط حركة آخر الفعـل  نحوّي ببكسر الدال هو اختالف ] تعبِد[بفتح الدال مكان ] تعبَد[وقوله 

  .لمجزوم، واألصل فيه السكون، وحّرك الفعل بالكسر منًعا اللتقاء الساكنينالمضارع ا

، ]فَاْعُبـَدا : [وقولـه . قلب النون الساكنة ألفًـا نحوّي باختالف ] فاعبدا[مكان ] فاعبدن: [وقوله

   .)3("ارَأيت زيًد :كما تقول ،فوقف باَأللف" ،)2(على التوكيد ثم خفّف] فَاْعُبَدن[أصله 

وّيون في أصل النون، فمنهم من قال أنّها نون التوكيد الخفيفة، ومنهم من قال أنّها واختلف النح

قد قرأ بعض "و. بمنزلة التنوين، وإنّما وجب حذفها بخالف التنوين في االسم، لدخولها على الفعل

وقـرأ   ،تقاء الساكنينالل ]أحد[فحذف التنوين من  )4(﴾اللَُّه الصََّمُد* قُْل ُهَو اللَُّه َأَحُد﴿اء ة القّرأئّم

ال  ،اللتقاء السـاكنين  ]سابق[فحذف التنوين من  )5(﴾َوال اللَّْيُل َسابِقُ النََّهاَر﴿ :اءا بعض القّرأيًض

  ]المتقارب[ :)7(وقال الشاعر ،)6( ]"سابق[ه مفعول ألنّ ]النهار[ ولهذا نصب ،لإلضافة

  ])8( قَِليالًوال ذاِكرِ اِهللا إالّ     فَألفَْيتُه غيَر ُمْستَْعِتبٍ *[

ذاكـرٍ  (أراد ". ويستشهد به سيبويه في حديثه عن اسم الفاعل وإعماله عندما يكون نكرة منّونًا

لم َيحـذف  "و. )9(")ذاكر(بـ ) اهللا(فحذف التنوين اللتقاء الساكنين ال لإلضافة، ولهذا نصب ) اَهللا

  .)10("الساكنينِ ه َحذَفَه اللتقاءولكنّ ،لُيعاِقَب المجروَر االتنويَن استخفافً

                                                 
  ).نصب( 1/759لسان العرب : ابن منظور)1(

  .187 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  ).نصب( 1/759لسان العرب : ابن منظور)3(

  .﴾اللَُّه الصََّمُد* قُْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد﴿ 2، 1: اإلخالص)4(

  .﴾ي فَلٍَك َيْسَبُحوَنال الشَّْمُس َينَْبِغي لََها َأْن تُْدرَِك الْقََمَر َوال اللَّْيُل َسابِقُ النََّهارِ َوكُلٌّ ِف﴿ 40: يس)5(

  .2/659 اإلنصاف في مسائل الخالف: األنباري، أبو البركات)6(

محمد حسـن آل  : حقّقه. أبي سعيد الحسن السكري: ةصنع، ديوان أبي األسود الدؤلي: ينظر. وهو أبو األسود الدؤلي)7(

  .54م، 1998= هـ1418ياسين، دار ومكتبة الهالل، بيروت، الطبعة الثانية، 

 اإلعـراب  سّر صـناعة : ابن جنّّي. 1/169 كتاب سيبويه: سيبويه]. ذاكَر اهللا: [ديوان أبي األسود الدؤليويروى في )8(

 شـرح الرضـي علـى الكافيـة    : األستراباذي. 2/164 أمالي ابن الشجري: ابن الشجري. 1/311 الخصائصو. 2/534

  .844 مغني اللبيب: ابن هشام. 2/100 اللباب في علل البناء واإلعراب: العكبري، أبو البقاء. 4/483

  2/661 اإلنصاف في مسائل الخالف: األنباري، أبو البركات)9(

  .1/169 كتاب سيبويه: سيبويه)10(
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  ]الكامل[  )1(َأنْشََدا بِالَمَهارِِق ُينَاشَُد َوِإذَا  َربِّي كَرِيٌم ال ُيكَدُِّر ِنَعَمةً  .33

       )2(أنْشََدا في الَمَهارِِق تُنُوِشَدوإذا   َربِّي كَرِيٌم ال ُيكَدُِّر ِنَعَمةً *      

  )3(َأنْشَدا في الَمهارِق تُنُوِشد فإذا    َرّبي كريم ال يكدُِّر ِنْعَمةً *      

) هرق(، و)نشد(لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 33(

، ]ُينَاشَـدُ [مكـان  ] تُنُوِشَد[، و]وإذا[مكان ] فإذا: [من ثالثة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في 

  ].بالَمَهارِِق[مكان ] في الَمَهارِِق[و

، فوضع الفاء مكان الـواو،  ]وإذا[مكان ] فإذا: [تحريف قولهنحوّية بذا االختالف والعلّة في ه

  .لمعنىاختالف افي اللفظ دون ، مختلفان وهما حرفا استئناف

فعـل مضـارع مبنـي    ] ُينَاشَـدُ : [قولهفي  نحوّية وصرفّيةالوجه الثاني  والعلّة في اختالف

فعل ماضٍ مبني للمجهول من الفعل ] تُنُوِشَد: [وقوله. ]ُيفَاَعُل[على وزن  للمجهول من الفعل نَاشَََد

  .وهو بمعنى سأل ،]تُفُوِعَل[، وهو على وزن تَنَاشََد

، فاسـتخدم  ]بالَمَهارِِق[مكان ] في الَمَهارِِق: [قولهالوجه الثالث نحوّية في  والعلّة في اختالف

ـ  أو] في[وتكون الباء بمعنى " .)4(]الباء[بمعنى ] في[ حرف الجّر مـع  ] فـي [ة بمنزلـة  للظرفّي

نَجَّْينَـاُهْم  ﴿و: ، ومـع النكـرة، نحـو   )5(﴾َوبِالَْأْسَحارِ ُهْم َيْستَغِْفُروَن﴿: المعرفة، مثل قوله تعالى

  ]الكامل[ :)7(عنترةوقال . )6(﴾بَِسَحرٍ

  ])8(لمِالدَّْي ياضِح عن تنفُر زوراَء    فَأْصبحتْ الدُّحُرضينِ بماِء شَربتْ*[

  

                                                 
    .279 وديوان األعشى الكبير، 55 ديوان األعشى: األعشى)1(

الجواليقي، أبو  ).نشد( الصحاح: الجوهري). هرق( تهذيب اللغة: األزهري). نشد( 3/422لسان العرب : ابن منظور)2(

  .299م، 1995، مطبوعات جامعة الكويت، طيبة حمد بودي: هقحقّ، شرح أدب الكاتب: منصور

  ).هرق(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى). هرق( 10/365لسان العرب : ابن منظور)3(

  .106م، 2006امعي، ، المكتب الجحروف الجر في العربية بين المصطلح والوظيفة: لوشن، نور الهدى: ينظر)4(

    .﴾َوبِالَْأْسَحارِ ُهْم َيْستَغِْفُروَن﴿ 18: الذاريات)5(

  .﴾ِإنَّا َأْرَسلْنَا َعلَْيهِْم َحاِصباً ِإلَّا آَل لُوٍط نَجَّْينَاُهْم بَِسَحرٍ﴿ 34: القمر)6(

  .121م، 1995، دار الكتب العلمية، بيروت، شرح ديوان عنترة: عنترة بن شّداد)7(

  .1/134 سّر صناعة اإلعراب: بن جنّّيا: ينظر)8(
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شربت بالبصرة والكوفة  :كما تقول ،]في[بماء الدحرضين إنما الباء في معنى شربت : "وقوله

ِمْن رّبي ما : وقولهم في القََسمِ" .)2("أي شربت وهي بماء الدحرضين ،)1(أي في البصرة والكوفة

ينوب بعُضها عن بعض  حرف جّر وضعت موضع الباء ههنا، ألنَّ حروف الجّر :ما فعلتُ، فِمْن

كمـا   ؛)3("ومن العرب من يحذف نونه عند األلف والالم اللتقاء السـاكنين . عنىإذا لم يلتبس الم

  ]المنسرح[  :قال

  ])4(غير الذي قد يقال ِملْكَذَبِ    أبلغْ أبا َدخْتَنوَس َمْألُكَةً *[

َأي  :اه فَنَشََده ِإّيك ذكَّْرتَكَأنّ ،َأي سَألتك باهللا ،نَشَْدتُك اللََّه :ِإذا قلت له :اَأنْشُُده نَشًْد اونَشَْدتُ فالنً"

والَمَهارق جمع ُمْهَرق وهـي الصـحائف    .)5("َأي ُسِئَل :تُنُوِشَد هو في موضع نُِشَد :وقوله .تَذَكََّر

: ُمْهَركَـْرَدْه، أي : وأصلها. هي ِخَرقٌ كانت تُْصقَُل وُيكْتَُب فيها: وقالوا ،وأصلها فارسّي معّرب"

 .ة كـذلك الخََرزة التي ُيصقل بهـا يقـال لهـا بالفارسـيّ     ألّن ،َمْهره :وقيل" .)6("ُصِقلَتْ بالخََرز

إذا "أي  . )7("بوهو معـرّ  ،واحدها ُمْهَرق ،الصَّحاري :والَمهارق ،الصحراء الملساء :والُمْهَرقُ

سّيدي كريم ال ": يقول الشاعر .)8("]في الصحائف[ذُكَِّر بكُتُبِِه وُسِئَل عنها أعطى ما ُسِئل، ويروى 

وفي البيت إشارة إلى أّن الممـدوح  . ه كََدٌر وال نَكٌَد، إذا نُوِشَد بما في الكتب أجابال يشوب نعمتَ

  .)9("ةمتدّين بأحد األديان السماوّي

  ]الكامل[  )10(َحبََّها َأْن ُيْحَصَدا تَنْظُُرتَكْرِيتَ   َداَرَها ِإياٌد َجَعلَتْلَْسنَا كََمْن  .34

  )11(اُيْحَصَد َأْن َحبَّها تَْرقُُب تكريتَ  هاداَر ِإياٌد َحلَّتْ كََمْن لَْسنا*      

  )12(اُيْحَصَد يتَ تَنْظُُر َحبَّها َأْنتَكْرِ  داَرها ِإياٍد َحلَّتْلْسنا كَمْن *      

                                                 
  .98م، 2006، المكتب الجامعين حروف الجر في العربية بين المصطلح والوظيفة: لوشن، نور الهدى)1(

  .1/135 سّر صناعة اإلعراب: ابن جنّّي)2(

  ).منن( الصحاح: الجوهري)3(

. 3/275، 1/311 الخصـائص : ابـن جنّـيّ  . 75 إيضاح شواهد اإليضـاح : القيسي، أبو علي: ينظر. البيت بال نسبة)4(

  ).ألك( العروس تاج: الزَّبيدي، مرتضى). كون( 13/363 لسان العرب: ابن منظور ).منن( الصحاح: الجوهري

  ).منن( الصحاح: الجوهري)5(

  .352 -351الُمَعرَّب من الكالم األعجمي : الجواليقي، أبو منصور: ينظر)6(

  ).هرق(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى). هرق(المحكم : ابن سيده). هرق( 10/365لسان العرب : ابن منظور)7(

  .299 الكاتب شرح أدب: الجواليقي، أبو منصور)8(

  .278 ديوان األعشى الكبير: األعشى)9(

  ].تَنْظُُر[مكان ] تَْمنَُع: [بقوله 56ديوان األعشى ويروى البيت برواية مختلفة في . 281المرجع السابق )10(

    .4/504فهارس لسان العرب  :عمايرة، خليل وزميله). كرت( 2/78لسان العرب : منظور ابن)11(

  ).منن( الصحاح: الجوهري. )منن( 13/419لسان العرب : ابن منظور)12(
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عـن  ) مـنن (، و)كرت( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،ديوانه الكبيرالبيت لألعشى في ) 34(

] ِإيـادٍ [، و]َجَعلَـتْ [مكان ] َحلَّتْ[ :ي، وهأوجهثالثة في موضعين من  الديوان الكبيرروايته في 

  ].تَنْظُُر[مكان ] تَْرقُُب[، و]ِإياٌد[مكان 

دون اختالل الـوزن  ] َجَعلَتْ[مكان ] َحلَّتْ: [التحريف في قولهالعلّة في اختالف الوجه األّول و

  . والمعنى

على الفاعلية فـي  ] إياد[، رفع ]ٌدِإيا[مكان ] ِإياٍد: [قوله بتحريفة والعلّة في الوجه الثاني نحوّي

 ،)َمـن (، وجّره بالكسر على البدلية ِمن اسم الموصـول  )كرت( ولسان العرب الديوانينرواية 

والعرب ترّد االسم إذا كان معرفـة علـى   " .بأجنبّي) َمْن(والموصول ) حلّت(وفصل بين الصلة 

، وال تكـون  ، ومجهولةً، ونكرةًفةًقد تكون معر) من( ا ألّنوال يكون نعتً. يريدون التكرير) من(

مـررت  : قام، وال تقول يمررت بأخيك الذ: ا لألسماء؛ فتقولقد يكون نعتً) يالذ( ا؛ كما أّننعتً

  :ا لها؛ كقول الشاعرا لغيرها من المعرفة لم تكن المعرفة نعتًفلمَّا لم تكن نعتً. بأخيك َمن قام

  ])1(تَْحُصدار َحبَّها َأن تكرِيتَ تنظُ    دارها  إياٍدلسنا كمن جعلَتْ *[

   .)2("لسنا كإياد: ه قالما أراد تكرير الكاف على إياد؛ كأنّإنّ

وهمـا بمعنـى    ].تَنْظُُر[مكان ] تَْرقُُب[ :والعلّة في اختالف الوجه الثالث هي الترادف في قوله

  .واحد، يدّل على المشاهدة والرؤية

فإن حملته على هذا  ]ت دارهـا ن حلَّم[من  ]ٍدإيا[لسنا كمن حلت دارها ثم أبدل : "ومعنى البيت

مـررت  : فجرى ذلك في فساده مجرى قولك ،لفصلك بالبدل بين بعض الصلة وبعض ،اكان لحنً

 ،البدل إذا جرى على المبدل منه آذن بتمامه وانقضـاء أجزائـه   وذلك أّن. ابالضارب زيٍد جعفًر

 ،وإذا كـان كـذلك   ،طأ فـي الصـناعة  هذا خ! فكيف يسوغ لك أن تبدل منه وقد بقيتْ منه بقية

ـ : فصار تقديره ،فنصبت به الدار ،]تحلّ[عليه  أضمرتَ ما يدّل ،والمعنى عليه ت لسنا كمن حلّ

هذه  ]تحلّ[في الصلة على  ]تحلّ[ فدّل ،]ت دارهاحلّ[ :ثم قلت من بعده ،تأي كإياٍد التي حلّ ،إياد

ـ  وإذ ،]َمـن [فإياد بدل ِمن " .)3(]"دارها[التي نصبت  ـ ا كان كذلك لم يمكنك أن تنصب دارهـا ب

: ه قال فيمـا بعـد  فحينئذ ما تضمر له فعال يتناوله فكأنّ ،لما فيه من الفصل ،هذه الظاهرة ]حلّت[

                                                 
  .2/99 )سورة التوبة( معانى القرآن: الفراء)1(

  .المرجع السابق: ينظر)2(

   ).كرت( 2/78ب لسان العر: ابن منظور. 2/402 الخصائص: ابن جنّّي)3(
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كانت داللة الفعل على  ،والفعلِ على مصدره ،وإذا جازت داللة المصدر على فعله. ]حلَّت دارها[

ألنّـه  ] َمـنْ [فأنّث فعل ". )1("ا في االستعمالمأخذً وأقرب ،الفعل الذي هو مثله أدنى إلى الجواز

   .)2("االسم يتّم َأن قبل من َأبدل هَألنّ ؛رديء والبيت .اللفظ على ال حمله على المعنى

  ]الكامل[ )3(وَأخْلَفَ ِمْن قُتَْيلَةَ َمْوِعَدا فََمَضتْ  ِلُيَزوََّدا  لَْيلَةً أثَْوى، َوقَصََّر .35

      )4(وَأخْلَفَ ِمن قُتَْيلَة َمْوِعدا وَمَضى   ِلُيَزوَّدا ليلَه َأثَْوى وقَصََّر*      

عن روايتـه فـي   ) ثوا( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،ديوانه الكبيرالبيت لألعشى في ) 35(

  ].فََمَضتْ[مكان ] وَمَضى[، ]لَْيلَةً[مكان ] ليلَه: [من وجهين، وهما )خلف( لسانالو الديوان الكبير

مكان حرف التاء ] ليله[التصحيف بحرف الهاء في قوله الوجه األّول هي  ختالفاوالعلّة في 

  ]. ليلة[المعجمة في قوله 

) ثـوا (لسـان  الفي ] ومضى[روي الفعل الوجه الثاني هي التحريف، فقد  اختالفوالعلّة في 

لشـاعر  مسنًدا إلى ضمير الغائب المذكّر الذي يعود على الليل، وقد يعود على ا األعشى وديوان

، بإسناد الفعل إلـى ضـمير الغائـب    ]فمضت[بقوله  الديوان الكبيرالعاشق، في حين روي في 

 ،]الليلة فمضت[ :والتقدير ،]الليلة[ضمير يعود إلى  ]مضت[وفي ". المؤنّث الذي يعود على الليلة

 ،لقتيلـة  ]مضت[ويجوز أن يكون الضمير في  ،أي مضى الرجل ألجل وعدها ]فمضى[ :ويروى

 .)5("فلم تفعـل  ُهَدوَِّزه حبس نفسه عليها لتُيريد أنّ ،وأضمره على شريطة التفسير ،اسم امرأة وهو

: يقول .)7("الضمير يعود على العاشق ]فمضى[وقوله " :قال ،]")6(فمضى[ويروى  :قال ابن َبرِّّي"

  .)8("تَْيلَةُ الموعدعدل عن سفره فأقام، وتخلّف ليله ليتزّود من قُتَْيلَةَ فمضت الليلة، وأخلفته قُ"

                                                 
   .3/257 الخصائص: ابن جنّّي)1(

     ).منن( 13/419لسان العرب : ابن منظور)2(

فهارس لسان : عمايرة، خليل وزميله). خلف( 9/94لسان العرب : ابن منظور. 277 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

  .2/195 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع. 4/511العرب 

  ).ثوى( الصحاح: الجوهري). ثوى(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى). ثوا( 14/125لسان العرب : ابن منظور)4(

     .260 شرح أدب الكاتب :الجواليقي)5(

الكامل فـي اللغـة   : المبرد. 3/253 الخصائص: ابن جنّّي). خلف(المحكم : ابن سيده). ثوى( اللغة تهذيب: األزهري)6(

  ).خلف(، )ثوي( :معجم مقاييس اللغة: ابن فارس. 2/47، دار الفكر )أجزاء 3(، واألدب

  ). خلف( 9/94لسان العرب : ابن منظور)7(

  .277 -276 ديوان األعشى الكبير: األعشى)8(
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  ]الكامل[ )1(َدْيِني ِإذَا َوقَذَ النَُّعاُس الرُّقََّدا  وَأْجتَزِيَيلْوِينَِني َدْيني النََّهاَر،  .36

      )2(َدْيِني ِإذا وقَذَ النَُّعاُس الرُّقََّدا  َوَأقْتَِضيَيلْوِينَني َدْيني النََّهاَر، *      

 )لوى(، و)وقذ( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،ه الكبيروديوان، ديوانهالبيت لألعشى في ) 36(

  ].وَأْجتَزِي[مكان ] َوَأقْتَِضي: [من وجه واحد، وهو الديوانينعن روايته في 

، فـاختلف اللفـظ   ]وَأْجتَزِي[مكان ] َوَأقْتَِضي[ :في قوله الترادفوالعلّة في هذا االختالف هي 

: يلـوينني  .)3("تقاضاه فهـو ُمتََجـازٍ أي متقـاض   تََجاَزى دينه أي " :يقال ,دون اختالف المعنى

من وّد  له حقًّا على صاحباته بما بينه وبينهّن إّن": يقول. صرع: وقذ. أتقاضى: أجتزي. يمطلنني

لـيالً حـين    هن يمطلنه حقّه إذا طالب به نهاًرا، وال يقبلن أداءه والوفاء به إالّومن صالت، ولكنّ

ى صواحبي في الليل، حين يصرع النوُم الراقدين، أتقاضى منهن أسعى إل": يقول. )4("ينام الناس

  .)5("ديني وقد أنكرته في النهار

  ]الكامل[ )6(لُمْرتَاِدا َسنَابِكللشَّْربِ قَْبَل   بَِعِشيٍَّة  ُجمَّتيَولَقََد ُأَرجِّل  .37

      )7(تَاِدِ الُمْرَحَواِدث للشَّْربِ قَبَل  بَِعِشيٍَّة  ِلمَّتيَولَقَْد ُأَرجِّل *      

  )8(لشَّْربِ قبل َسنابِِك الُمْرتاِدل  بَعِشيٍَّة ِلمَّتيولقد ُأَرجِّل *      

                                                 
  ).وقذ( أساس البالغة: الزمخشري. 277 وديوان األعشى الكبير، 54 ديوان األعشى: األعشى)1(

 الصـحاح : الجـوهري ). لـوى ( تهذيب اللغة: األزهري ).لوى( 15/263، )وقذ( 3/519لسان العرب : ابن منظور)2(

دار  علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضـل إبـراهيم،   :، حقّقه)أجزاء 4( الفائق في غريب الحـديث : الزمخشري). وقذ(

فهارس لسان العـرب  : وزميلهعمايرة، خليل ). لوي( أساس البالغة: الزمخشري). لوي(، الطبعة الثانية ،لبنان، المعرفة

  . 2/198المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية : يعقوب، إميل بديع. 4/514

 24( جامع البيان في تأويـل القـرآن  تفسير الطبري : الطبري). جزي( مختار الصحاح: الرازي، محمد بن أبي بكر)3(

  .9/311 ،م2000 ،سة الرسالةمؤّس ،أحمد محمد شاكر: هقحقّ، )جزًءا

  .277 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

  .278المرجع السابق )5(

  . 181 وديوان األعشى الكبير، 51 ديوان األعشى: األعشى)6(

: يعقوب، إميل بديع. 4/530فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). عنس( 6/149لسان العرب : ابن منظور)7(

  .2/321المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 

البكري، أبو عبيد عبد ). سنبك( تهذيب اللغة: األزهري). جرا( 14/143، )سنبك( 10/445لسان العرب : ابن منظور)8(

    .1/509 عبد العزيز الميمني: قهحقّ ،)جزءان( سمط الآللي في شرح أمالي القالي: اهللا بن عبد العزيز



 60

 تـه واختلفت رواي]. َسنَابِك... ُجمَِّتي[برواية  وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 37(

مكان ] ِلمَّتي: [من وجهين، وهما الديوانينعن روايته في ) جرا(، و)سنبك(، و)عنس( لسانالفي 

مصدر : الشرب. يرتّب ويمشّط: يرجل. شعر الرأس: الُجّمة" ].َسنَابِك[مكان ] َِحَواِدث[، و]ُجمَّتي[

  . )1("أي أنّه يسبق طالب الخمر إليها. طلب: ارتاد. شرب، أو هم جماعة الشاربين

ـ  ] ِلمَّتي[حريف الالم في تالترادف ب والعلّة في هذا االختالف هي ، ]ُجمَّتـي [ي مكان الجـيم ف

هـا َألمَّـت   سمِّيت بذلك ألنّ ،اللِّّمةُ من شعر الرْأس دون الُجّمة"و. فاختلفت األلفاظ واتّفقت المعاني

. )3("ة من الشعر َأكثر من اللِّمَِّةمَّالُج :وقيل ،الشعر :الُجمَّةُ"و. )2("فإذا زادت فهي الُجّمة ،بالمنكبين

المعـروف بأعشـى بنـي     )4(ْسَوِد بنِ َيْعفَُراَألإلى ) سنبك( اللسانوقد نسب في رواية . )3("اللِّمَِّة

ويبدو أّن تشابه االسمين بين األعشى وأعشى بنـي  . نسبه إلى األعشى) جرا(وفي رواية نهشل، 

  . نهشل قد أّدى إلى خلط الرواة بينهما

ِفرِ طَرفُ الحـا  :السُّنُْبكو. "تحريف في اللفظ] َسنَابِك[مكان ] َِحَواِدث: [قولهالعلّة في اختالف و

ولقد أرّجـل شـعري   ": يقول. )5("طََرفُ ِحلْيته :وُسنُْبُك السيف .وجمعُه سنَابُِك ،وجانباه من قُُدمٍ

  .)6("بالعشي مبادًرا إلى الشراب، أسبق إليه خيل الطالبين من الشاربين

  ]املالك[ )7(َراِدْبواَأل يِِّنفََالدَّ َيْمشُوَن في  ى ُصُدورِ ِنَعاِلهِْم، لَيَن َعاِطِئالَو .38

  )8(واألبَراِد الدَّفَِئيِّ َيْمشُوَن في  ى ُصُدورِ ِنَعاِلهِْم،لَاِطئيَن َعالَو*      

  )9(واِإلْبراِد الّدفِْئيَِّيْمشوَن في   ى ُصُدورِ ِنعاِلهملَاِطِئيَن َعالَو*      

                                                 
  . 181 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  ).لمم( 12/547العرب  لسان: ابن منظور)2(

  ).جمم( 12/104 المرجع السابق)3(

إحسـان  : ، حقّقـه )أجزاء 8( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: الشنتريني امبّس بن علي الحسن أبو ابن بّسام،: ينظر)4(

 .13/17 غـاني األ: األصفهاني، أبو الفرج. 7/201 م،1979، الطبعة الثامنة، تونس -ليبيا للكتاب، العربية الدار، اسعّب

  . 1/330 األعالم: الزركلي .1/248 سمط الآللي: البكري، أبو عبيد

    ).سنبك( 10/445لسان العرب : ابن منظور)5(

  . 180 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(

يعقوب، إميل ). دفن( 13/156لسان العرب : ابن منظور. 181 وديوان األعشى الكبير، 52 ديوان األعشى: األعشى)7(

  .4/534فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. 2/237 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: عبدي

  . 4/534فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )كفأ( 1/142لسان العرب : ابن منظور )8(

  ).صب( تهذيب اللغة: األزهري). صبب( 1/517لسان العرب : ابن منظور )9(
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، )كفـأ ( لسـان الفـي   تـه واختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 38( 

مكـان  ] واإلْبـرادِ [، ]فََِنيِّالـدَّ [مكان ] الّدفِْئيِّ[: من وجهين، وهما الديوانينعن رواية ) صبب(و

  .]ْبراِدَألوا[

 :الـدَّفَِئيُّ و]. فََِنيِّالـدَّ [مكان ] الدَّفَِئّي[: في قوله التحريفهي الوجه األّول والعلّة في اختالف 

لدَّفَِئيُّ مثال الَعَجِميِّ الَمطَر الذي يكون بعد الرَّبيـع  ا :)1(وفي الصحاح .المطر بعد َأن َيشتَّد الحر"

وكذلك الدَّثَِئيُّ والدَّفَِئيُّ ِنتاُج الغنم  ،قبل الصيف ِحيَن تذهب الكَمَأةُ وال َيبقَى في اَألرض منها شيٌء

نسبة : "لدَّفَِنيُّاوقيل  .)3("من الثياب الُمخَطَّطة :وقيل ،ضرب من الثياب" :الدَّفَِنيُّو .)2("آِخر الشتاء

  .)4("نسبة إلى الدفينة وهي بليدة بالشام"

تغيير وهو  ]ْبراِدَألوا[مكان ] واإلْبراِد: [قولهتحريف صرفّية بالعلّة في اختالف الوجه الثاني و

وهـو مـن    ،اِإلبراد انكسار الَوَهج والحّر"مصدر أبرد؛ و] اإلبراد: [وقوله، الصرفيوزن الفي 

 ،ثوب فيـه خطـوط  "بفتح الهمزة؛ جمع ُبرد وهو ] األبراد: [وقوله. )5("ْرِداِإلبراد الدخول في الَب

  . )6("والجمع َأْبراٌد وَأْبُرد وُبُروٌد ،بعضهم به الوشي وخّص

  ]الكامل[ )7(بِطارٍِف وتالِد الِفَضالَِصفَْو   ،غُْوِلَيتْإذا الذَّوارُع  والشَّارِبِْيَن .39

  )8(بِطارٍِف وتالِد الِفَصالَِصفَْو   ُأغِْلَيتْإذا الذَّوارُع  والشَّارُِبوَن*      

  )9(َصفَْو الِفضالِ بِطارٍِف وِتالِد  ُأغِْلَيتِْإذا الذَّوارُِع  والشَّارُِبون      *

، )ذرع( لسـان الفـي   تـه واختلفـت رواي  ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 39(

، ]والشَّـارِبِْينَ [مكـان   ]والشَّارُِبوَن[ :وهيمن ثالثة أوجه،  الديوانينعن روايته في ) فضل(و
                                                 

  ).دفأ( لصحاحا: الجوهري)1(

  ).دفأ( الصحاح: الجوهري: ينظر ).دفأ( 1/75لسان العرب : ابن منظور)2(

  ).دفن( 13/156لسان العرب : ابن منظور)3(

عبـد اهللا عمـر    :قّدمه وعلّق عليه ،)أجزاء 5( األنساب: سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي وبأ السمعاني،)4(

  .2/484م، 1988، بيروت، دار الجنان ،ث الثقافيةبحامركز الخدمات واأل ،البارودي

  ).برد( 3/82 بلسان العر: ابن منظور)5(

  ).برد( 3/82 بلسان العر: ابن منظور)6(

    .181 وديوان األعشى الكبير، 52 ديوان األعشى: األعشى)7(

  .4/538فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله .)ذرع( 8/97لسان العرب : ابن منظور)8(

فهـارس لسـان   : عمايرة، خليل وزميله). ذرع( تهذيب اللغة: األزهري). فضل( 11/527لسان العرب : ابن منظور)9(

  .  2/341 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع. 4/538العرب 
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. ذروع وهـو البعيـر   جمـع  :الذوارع" ].الِفَضالِ[مكان  ]الِفَصالِ[، و]غُْوِلَيتْ[مكان  ]ُأغِْلَيتْ[و

   .)1("الموروث القديم: التليد. المستحدث المكتسب: الطارف. الخمر: الفضال

مكـان   ]والشَّـارُِبونَ [ :اإلعراب في قولـه اختالف حركات نحوّية بوالعلّة في هذا االختالف 

فـي  ] الواطئين[ :على التبعية والعطف على قوله] والشاربين[واألصل جّر االسم ، ]والشَّارِبِْيَن[

  . مرفوًعا على االبتداء اللسانالبيت السابق له في القصيدة، ولكنّه جاء في 

باختالف الـوزن  ، ]غُْوِلَيتْ[مكان  ]َيتُْأغِْل[ :في قولهصرفّية  الوجه الثاني والعلّة في اختالف

، فـي  ]فَاَعَل فُوِعَل[على وزن ] غالى غُوِلي[للمجهول من الفعل ] غُْوِلَيتْ[ُبني الفعُل فالصرفّي، 

   ].َأفَْعَل ُأفِْعَل[على وزن ] أغلى ُأغِْلَي[من الفعل ] ُأغِْلَيتْ[مبنيا للمجهول  اللسانحين جاء في 

مكـان   بالصـاد المهملـة   ]الِفَصالِ: [في قولهلوجه الثالث هي التصحيف العلّة في اختالف او

. الخمر: والفضال. والفصال الفطام وهو فصل المولود عن الرضاع. الضاد المعجمةب] الِفَضالِ[

  . )2("ي الخمر ِفَضاالًوالعرب تسّم :قال اَألزهري"

يقول . لخمر في أزمان القحطبالضاد المعجمة؛ ألنّه يتحّدث عن شرب ا الفضالوأرّجح رواية 

والشاربين في أزمان القحط، إذا عّزت اإلبل وغالى صاحُبها فـي أثماِنهـا، خـالَص    : "األعشى

  .)3("الخمر، بما يملكون من طارف وتليد

  ]الكامل[  )4(َوِفي َأذَْواِد ِقنَِّونَشَْأَن ِفي   قَْد َعنََستْ َوطَاَل جَِراُؤَها، َوالْبِيضِ .40

  )5(وفي َأذْواِد فَنَنٍونَشَْأَن في   قد َعنََستْ وطاَل جَِراُؤَها والبِيُض*      

  )6(وفي َأذْواِد فَنٍّونَشَْأَن في   قد َعنََستْ وطال جَِراُؤها والبِيُض*      

  )7(ونَشَْأَن في ِقنٍّ وفي َأذْواِد  قد َعنََستْ وطاَل جَِراُؤها والبِيُض*      

                                                 
  .181 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  ). ذرع( تهذيب اللغة: رياألزه). فضل( 11/527لسان العرب : ابن منظور)2(

  .180 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

  .181المرجع السابق )4(

  ). عنس( 6/149لسان العرب : ابن منظور)5(

    ).فنن( 13/326المرجع السابق )6(

    ). جرا( 14/143المرجع السابق )7(
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، )فـنن (، و)عنس( لسـان الواختلفت رواية البيت في  ،لكبيرديوانه االبيت لألعشى في ) 40(

] فَـنَنٍ [، و]والبِـيضِ [مكان ] والبِيُض: [من وجهين، وهما الديوان الكبيرعن روايته في ) جرا(و

. بقاف مكسورة وتنوين النون المكسورة المشـّددة ] )1(ِقنٍّ[ ديوانهويروى في  ].ِقنِّ[مكان ] ٍّفَن[و

. جارية بّينة الجـراء : ، تقوللجاريةمن ا َمْصَدر :والجِراء. غير زواجمكثت ب: عنست الجارية"

اإلبل، الواحد ذَْود، وهو القطيـع مـن   : األذواد. العبد الذي ملك هو وأبواه للواحد والجمع: القّن

 .)3(وبعضهم يفـتح  ،فبعضهم يكسر أولها ،لجاريةمن ا َمْصَدر" :والجِراء .)2("الثالثة إلى العشرة

َعنََسـِت الجاريـة   " :قال الجـوهريّ  .طال بقاؤها جارية، بقيت جارية مّدةً طويلة: اطال جراؤه

هذا مـا لـم    ،ِإذا طال مكثها في منزل َأهلها بعد ِإْدراكها حتى خرجتْ من ِعداد اَألبكار :تَْعنُس

  .)4("ِتَعنََس :جت مرَّة فال يقالفِإن تزّو ،جتتزّو

بـالرفع  ] والبيُض[، فقد روي ]الْبِْيض[ف ضبط حركة اختالنحوّية بوالعلّة في هذا االختالف 

] للشَّرب[عطفًا على قوله ] والبِيضِ[، في حين جاء برواية الجّر اللسانعلى االبتداء في روايات 

عطـف علـى    ،بـالخفضِ  ]والبـيضِ : [صواب ِإنشاده"و. ينالديوانفي البيت السابق في رواية 

   :)5("في قوله قبله ]الشَّْربِ[

  ])6(لُمْرتَاِدا َسنَابِكللشَّْربِ قَبلِ     بَِعِشيٍَّة ُجمَّتيَد ُأَرجِّل َولَقَ*[

والتحريـف بتغييـر    ،هي التصحيف بتغيير نقاط الحـروف  الوجه الثاني والعلّة في اختالف

وقوله  .لأللفاظ صرفّيالوزن الاختالف مّما أّدى إلى ] ِقنِّ[مكان ] ٍّفَن[، و]فَنَنٍ: [قوله فيحركاتها 

وهـذه   في ِنْعَمة، وأصلها أغصان الشََجر،: "، ومعناه]فََعلٍ[بفّك تضعيف النون على وزن ] نٍفَنَ[

والجمـع   ،ما تشَعََّب منه :والفَنَُن .االغُْصُن المستقيم طُوالً وَعْرًض :الفَنَُن"و .)7("رواية األصمعي

وإذا أرْدتَ بهـا   ،ا َأردت بها اَأللوان فَـنٌّ واحُد اَألفنان إذ .جمعه َأفْناٌن ثم اَألفاِنيُن :والفَنَُن .َأفْنان

  .)8("ا قَنْواء بالقاف فهي الطويلةوَأّم ،شجرة فَنَّاء وفَنْواء ذات َأفْنانٍ .األغصان فواحدها فَنٌَن

                                                 
  .51ديوان األعشى : األعشى)1(

  .181 الكبير ديوان األعشى: األعشى)2(

     . 4/410 المخصص: ابن سيده: رينظ)3(

  ).عنس( الصحاح: الجوهري ).عنس( 6/149لسان العرب : ابن منظور)4(

    ). جرا( 14/143لسان العرب : ابن منظور)5(

  . 181 وديوان األعشى الكبير، 51 ديوان األعشى: األعشى)6(

  ). عنس( الزاخر العباب: الصاغاني). عنس( 6/149لسان العرب : ابن منظور: ينظر)7(

  .)فنن( 13/326 لسان العرب: ابن منظور)8(
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 :والفَـنُّ  ،الحـالُ  :والفَنُّ ،وهي اَألنواع ،واحد الفُنُون :الفَنُّ"و]. فَْعلٍ[على وزن ] ٍّفَن: [وقوله 

. في شعر اَألعشـى الحمـارُ   :والفَنَّاُن. وهو اُألفْنُون ،والجمع َأفنان وفُنوٌن ،ن الشيءالضَّْرُب م

 :والفَـنُّ  .الَعنـاء  :والفَنُّ ،ِإذا طرده :اوفَنَّه َيفُنُّه فَنًّ. ِإذا طردها اوفَنَّ اِإلبَل َيفُنُّها فَنًّ ،الطَّْرُد :والفَنُّ

الَعْبُد الذي ُمِلـك هـو وأبـواه،    : "والقّن ،]ِفْعل[على وزن ] ِقنٍّ[: قولهو. )1("الغَْبُن :والفَنُّ ،الَمطُْل

 .)3("القاف والنون باٌب لم ُيوَضع على قياسٍ، وكلماتُه متباينة" :قال ابن فارس. )2("للواحد والجمع

ـ     :الِقنُّ"و .)4("في َعبيٍد وخََدم؛ وهذه رواية أبي ُعَبْيَدة"أي  .)3("متباينة  االـذي كـان َأبـوه مملوكً

وبهـذا  . )5("وكَأنَّ الِقنَّ مْأخوذٌ من الِقنَْية وهي الِملْـكُ  ،ِإذا لم يكن كذلك فهو عبُد َمْملَكٍةف ،لمواليه

ـ   هي الصواب من بين الرو] ِقنٍّفي [تكون رواية القاف   ىايات األخرى، لما تضـّمنته مـن معن

عمـة بـين   فيه مـن ن  فيما هّن وإلى الغواني البيض العوانس، قد طالت عزوبتهّن": يقول .البيت

  .)6("العبيد وقطعان اإلبل

  ]الطويل[ )7(كُلِّ َمْورِِد َعلَىَسْهٌل  شََرٌعلَُه   فَلٌَج َيسِقي َجَداوَِل َصْعنََبى وما .41

     )8(كلِّ مورِِد إلىسهٌل  َمشَرٌعله   فَلٌَج َيسقي جداوَِل َصْعنَبى فما*      

مـع  ) صـعنب (لسان ال في روايته واتفقت ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 41(

، ]وما[مكان ] فما: [من ثالثة أوجه، وهي) فلج(لسان الفي  ، واختلفت عنهماالديوانينروايته في 

  ].على[مكان ] إلى[، و]شََرٌع[مكان ] َمشَْرٌع[و

  .حرفا استئنافوهما الواو مكان الفاء نحوّية بتحريف هي الوجه األّول والعلّة في اختالف 

                                                 
  .المرجع السابق)1(

  ).ملك(، )قنن( النهاية في غريب الحديث واألثر: الجزري، أبو السعادات: ينظر .181 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  ).قن( معجم مقاييس اللغة :ابن فارس)3(

  ).عنس( الزاخر العباب: اغانيالص). عنس( 6/149لسان العرب : ابن منظور: ينظر)4(

  ).قنن( 13/348لسان العرب : ابن منظور)5(

  .180 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(

الخضري، . 2/316 همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع: السيوطي، جالل الدين: ينظر. 11 مغني اللبيب: ابن هشام)7(

  .2/9 ل على ألفيةحاشية الخضري على شرح ابن عقي: محمد بن مصطفى الشافعي

فهارس لسان العـرب   :عمايرة، خليل وزميله). فلج( تهذيب اللغة: األزهري. )فلج( 2/347لسان العرب : ابن منظور)8(

  .2/394 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع. 4/561
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وفيهمـا اخـتالف    ،]شََرٌع[مكان ] َمشَْرٌع[: قولهفي  صرفّيةي اختالف الوجه الثاني العلّة فو

مصدر صريح على وزن فََعل، ] شََرٌع[واسم مكان على وزن َمفَْعل، ] َمشَْرع[ .صرفّيبالوزن ال

الوجـه  والعلّة في اخـتالف  . )1("هو الطريق إلى الماء: الشََّرع"، و)شََرع(وهما من نفس الجذر 

حرف جّر يدّل على انتهـاء  ] إلى[، و]على[مكان ] إلى[استخدم حرف الجّر بهي التحريف الث الث

حروف الجر ينوب بعضها عن بعض : "وقد قيل. حرف جّر يدّل على االستعالء] على[الغاية، و

] علـى [وتضـّمنت  . ")3("كثيًرا ما تتبادل المواقَع على سبيل التضمين"و. )2("ِإذا لم يلتبس المعنى

، )4(]"إلى: [من هذه المعاني لتتضّمن معاني حروف أخرى، منها] على[، وقد خرجت ]إلى[نى مع

  :كما في قول الخنساء

  ])5(غير ِمحيارِ لى الَهْولِ هاٍدماضٍ َع    َعْن َرُجلٍ اآلالفُ تَفَّرَجِتى حتّ*[

حرف  في كّل األصل"ويرى البصرّيون أّن  ين،ة بين النحوّيخالفّي )6(ومسألة النيابة والتضمين

حـروف  "ويذهبون إلى أن  .)7("على معنى حرف آخر وال يدّل ،على ما وضع له إالّ ال يدّل أْن

 ينوب بعضها عن بعض إال شذوذًا، أّما قياًسا فال، وما أوهم ذلك فهو مؤّول، إّما علـى  الجّر ال

 يق الوضـع؛ عن بعضها بطر نيابة حروف الجّر ونوقد أجاز الكوفّي .التضمين أو على المجاز

ح ابـن  وقد رّج. )8("دةالجّر ال يقتصر على معنى واحد، بل قد يأتي لمعانٍ متعّد وذلك ألّن حرف

                                                 
  .243 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

   ).منن( 13/415 لسان العرب: ابن منظور)2(

، دار الشروق، عّمان، والدار العربية للعلـوم،  التضمين في العربية بحث في البالغة والنحو: حامد، أحمد حسن: ينظر)3(

  .60، م2001بيروت، الطبعة األولى، 

  .179 حروف الجر في العربية بين المصطلح والوظيفة: لوشن، نور الهدى: ينظر)4(

  ] ُملَحَّبٍ غَاَدُروُه غَْيَر ِمْحَيارِ   تَّى تَفَرَّقَِت اَألْبطَاُل َعْن َرُجلٍ  ح: [ويروى .180المرجع السابق )5(

فايز محمـد، دار الكتـاب العربـي، بيـروت،     : شرحه أبو العباس ثعلب،: صنعهديوان الخنساء،  شرح: الخنساء: ينظر

  .171م، 2005

حامد، أحمد . 100- 90م، 1984الحديثة، نابلس،  ، مكتبة النجاحدراسات في أسرار اللغة: حامد، أحمد حسن: ينظر)6(

  .65-39التضمين في العربية : حسن

 .4/187همع الهوامـع  : السيوطي، جالل الدين. 634، 2/481 اإلنصاف في مسائل الخالف: األنباري، أبو البركات)7(

  .94 حروف الجر في العربية بين المصطلح والوظيفة: لوشن، نور الهدى

. 2/316همع الهوامـع  : السيوطي، جالل الدين .1/7 أوضح المسالك: ابن هشام. 11 مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر)8(

 ، دار الفكر،)جزءان( ابن مالك حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية: الخضري، محمد بن مصطفى الشافعي

  . 72 نزع الخافض في الدرس النحوي :حسين بن علوي بن سالمالحبشي، . 229 -1/228
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راجعة إلى التركيب ودالالت "وهذه المسألة  .)1("افًمذهبهم أقل تعّس": فقال ين،الكوفّي هشام مذهب

ون، وال بالتضـمين كمـا   األلفاظ، فال تعلّق للمسألة بنيابة الحروف عن بعضها كما يقول الكوفّي

  .)2("ين وقفوا على طرف من الحّل ال على جميع أطرافهون، غير أّن البصرّييقول البصرّي

  ]الطويل[)3(بِِمْحفَِدالشَِّعيَر  وِإطَْعاِمي َوَسقِْيي  ،الخَلَى الرَِّضيخُ َمَع السََّواديَُّبنَاَها  .42

       )4(ِ الشَّعيرِ بِِمْحفَِدإعطاءو َوقَتٍّ   النّوىبناها الّسوادّي الرضيخُ مع *      

  )5(بَِمْحِفِد الشعيَر وِإطعامي ييوَسقِْ  الخَال مع الرِضيخُ الغَوادي بناها*      

عن روايتـه فـي   ) حفد( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،ديوانه الكبيرالبيت لألعشى في ) 42(

مكـان  ] الخَـال  ،النّـوى [، و]اديُّالسََّو[مكان ] الغَوادي[: وهيأوجه،  خمسةمن  الديوان الكبير

ويـروى  . ]بِِمْحفَِد[مكان ] بَِمْحِفِد[و ،]وِإطَْعاِمي[مكان ] وإعطاء[، ]َوَسقِْيي[مكان ] َوقَتٍَّ[، ]الخَلَى[

مفعول من رضـخه أي دقـه   فعيل بمعنى  :الرضيخ. النوى: السوادّي"و .ديوانهفي  ])6(بَِمْحفَِد[

   .)7("شيء تعلف به الدواب، وقدح يكال به: ْحفَدالِم. الحشيش: الخَلَى .بالمرضخة

 ،]السَّـَواديُّ [مكـان  ] الغَـوادي [ :فـي قولـه   الترادفهي  الوجه األّولوالعلّة في اختالف 

السُّـْهرِيز  "، وهـو  )9("اسم منسوب إلى سواد العراق"هو ] السوادّي[و. )8("النََّوى" هو] الغوادي[و

بالسـين والشـين    ،ِسـْهرِيز وِشـْهرِيز   :ويقال فيـه "، )10("بمعرَّ، ضرب من التمر :والسِّْهريز

                                                 
  .1/229حاشية الخضري : الخضري. 1/979 حاشية الصبان: الصَّبَّان .151 مغني اللبيب: ابن هشام)1(

  . 20م، 1982، دار الفرقان، عّمان، تناوب حروف الجر في لغة القرآن: عّواد، محمد حسن)2(

  .239 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

: يعقوب، إميل بـديع . 4/573فهارس لسان العرب : ة، خليل وزميلهعماير). حفد( 3/154لسان العرب : ابن منظور)4(

   .2/417 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

). حفـد (العـروس   تـاج : الزَّبيدي، مرتضى). حفد( كتاب العين: الفراهيدي). حفد( 3/154لسان العرب : ابن منظور)5(

  .4/573فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله

    . 47 ديوان األعشى :عشىاأل)6(

  .239 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(

    ).حفد( 3/154 المرجع السابق)8(

دار عمر عبد السـالم تـدمري،   : ، حقّقه)جزًءا 52( تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم: الذهبي، شمس الدين)9(

، )أجـزاء  7( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمـان : سأبو العباابن خلّكان،  .38/204، م1987، يروت، بالكتاب العربي

    .3/482 إحسان عّباس، دار صادر، بيروت،: حقّقه

    ).سهرز( 5/360 لسان العرب: ابن منظور)10(

  ).سهريز(باب السين  237 الُمَعرَّب من الكالم األعجمي: الجواليقي: ينظر ).شهرز( 5/362المرجع السابق )11(
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 يقول .فاختالف اللفظين ناتج عن اتّفاق المعنى .)1("النَّوى: وقيل. َسَواِديٌّ: ُويقال للتَّْمرِ السْهرِْيزِ"

لم تزل تعلف النوى المدقوق قد خلط بالحشيش، وتسقى صافي الماء، وتطعم الشـعير  " :األعشى

  .)2("لها بالمكيال يكال

 ويـروى  ،]الخَلَـى [مكـان   ،]النّوى[: هي التحريف في قولهوالعلّة في اختالف الوجه الثاني 

ر وهـو يـذكّ   ،التمـر جمع نَواة وهو ] "النَّوى[و .من الفعل يخلو أصلها واو بألف قائمة ]الخَال[

طْـُب مـن النَّبـات واحدتـه     الرَّ" وهو .)4("الحشيش: الخَلَى"جمع خَالة، و] الخَلى[و .)3("ثويؤنّ

وخَلَـى   .نََزَعـه  :اللِّجاَم عن الفرس َيخِْليِه خَلَى"وأصل األلف فيه ياء من الفعل يخلي،  ،)5("خَالةٌ

ـ ى والخََووالنَّ .)6("ألقى في فيه اللِّجاَم :االفرَس خلًْي اسمان مقصوران يدالّن على علف اإلبـل   ىلَ

   .وطعامها

 :القَـتُّ "، ]َوَسـقِْيي [مكـان  ] َوقَـتٍّ [: التحريف في قولهالث هي والعلّة في اختالف الوجه الث

 :القَـتُّ  ...تَْمـرة وتَْمـر   :مثال ،الواحدة قَتَّةٌ ا،ويكون يابًس اوالقَتُّ َيكون رطًب ،الِفْسِفسةَ بالسين

  .)7("الدَّواب َعلَف من الرَّطْبةُ وهي ،الِفْصِفصةُ

وهمـا   ،]وِإطَْعـاِمي [مكان ] وإعطاء[ :في قولهيف والعلّة في اختالف الوجه الرابع هي التحر

أعطـى،  [من الفعل الثالثي المزيـد بحـرف    ]إفعال[بوزن  يدالّن على المنح والعطاء مصدران

  ].أطعم

بتغييـر   ]بِِمْحفَـدِ [مكـان  ] بَِمْحِفـدِ [: في قوله صرفّيةوالعلّة في اختالف الوجه الخامس هي 

، على تـوّهم اسـمي   )َمفِْعل(فتح الميم وكسر الفاء، على وزن ب] بَِمْحِفِد: [وقوله .حركات االسم

، على تـوّهم اسـم   )ِمفَْعل(بكسر الميم وفتح الفاء، على وزن ] بِِمْحفَِد: [وقوله. الزمان والمكان

ـ  بـالوجهين  اَألعشى بيت ىرووي. شيء تعلف فيه اِإلبل كالِمكْتَلِ :والَمْحِفُد والِمْحفَُد" .اآللة  :امًع

                                                 
  ).سود( لغةلمحيط في الا: ابن عّباد، الصاحب)1(

  .238 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  ).نوي( 15/347لسان العرب : ابن منظور)3(

  .239 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

  ).خال( 14/237لسان العرب : ابن منظور)5(

  ).خال( تهذيب اللغة: األزهري: ينظر). خال( 14/242لسان العرب : ابن منظور)6(

  ).قتت( 2/70لسابق المرجع ا)7(
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 َأو المكـان  متـوهُّ  فعلـى  فتحهـا  ومن ،به ُلَمتَْعُي امّم ُهدََّع الميم كسر فمن ؛]دبَِمْحفَ[و ]ِدبِِمْحِف[

  . )1("الزمان

  ]الطويل[ )2(اِهللا فاشَْهِد شاِهُد ٌديشهِ يََّعلَ  ةًَمْعِن َكلَ اًراِفي كَسََِبنِّْحال تَفَ .43

       )3(اِهللا فاشَْهِد شاِهِدي يا شاِهَد َعلَى      ةًَمْعِن َكلَ اًراِفي كَسََِبنِّْحال تَفَ*      

عـن  ) شـهد ( لسـان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 43(

يـا  [، و]ٌديشهِ[مكان ] شاِهِدي[، و]يََّعلَ[مكان ] َعلَى: [من ثالثة أوجه، وهي الديوانينروايته في 

  ].شاِهُد[مكان ] شاِهَد

م فـي  تغيير االسم المجرور من اسم ظاهر إلى ضمير المتكلّنحوّية بالختالف والعلّة في هذا ا

   ].ٌديشهِ َعلَّي[مكان ] شاِهِدي َعلَى: [قوله

 ].شـاِهدُ [مكـان  ] يا شـاِهدَ [، و]ٌديشهِ[مكان ] شاِهِدي: [والعلّة الثانية هي التحريف في قوله

لفالن شاهد حسـن َأي   :اللسان من قولهم :لشَّاِهُدوا ؛ه ُمخاطالذي َيخُْرُج مع الولد كَأنّ :والشَّاِهُد"

أصـٌل يـدلُّ   " وهو) شهد(والشاهد اسم فاعل مشتقّ من الفعل  .)4("الَملَك :والشاهد .عبارة جميلة

جلَّ ثنـاؤه،   ]شاهد اهللا[و ي،لسانأي على ] يشاهدعلى : "[قولهف. )5("على حضور وعلم وإعالم

ة مـن  هذه العقيدة إلى بقّي وقد نسبوا ،إيمان العرب بالملكينوكان هذا من . ل بهالموكّ هو الَملَك

 وحـقّ : ن أقام على دين إسماعيل، إذا حلفـت تقـول  العرب مّم وزعموا أّن"، )6("دين إسماعيل

ن اعتزل وقال واألعشى مّم ،ن أقام على دين إسماعيل والقول باألنبياءالملكين، فكان األعشى مّم

  .)7("بالعدل في الجاهلية

  

                                                 
  ).حفد( العروس تاج: الزبيدي، مرتضى). حفد( المحكم: ابن سيده). حفد( 3/154لسان العرب : ابن منظور)1(

    . 243 األعشى الكبير وديوان، 49 ديوان األعشى :األعشى)2(

: ابـن قتيبـة   ).دشـه ( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس). شهد( الصحاح: الجوهري). شهد( لسان العرب: ابن منظور)3(

  . 4/587 فهارس لسان العرب: عمايرة، خليل وزميله. 159 الشعر والشعراء

  ). شهد( لسان العرب: ابن منظور)4(

  ). شهد( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)5(

  . 18/396 العرب قبل اإلسالم المفصل في تاريخ: لي، جوادع. 159 الشعر والشعراء: ابن قتيبة)6(

  . 18/396 العرب قبل اإلسالم المفصل في تاريخ: لي، جوادع .1/241المغني  شرح شواهد :ل الدين، جالالسيوطي)7(
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  ]الكامل[ )1(َبالِدَأْو ِسهامِ  َيتَْرَببِِسَهامِ   َرْأَسُه  الَْماِسِخيَِّةنََعتْ ِقَياُس َم .44

     )2(الواديأو ِسهامِ  يثرَببِِسَهامِ   َرْأَسُه اآلِخِنيَِّةَمنََعتْ ِقَياُس *      

  )3(الواديمِ َأْو ِسَها َيثْرَِببِِسَهامِ   َمنََعتْ ِقَياُس الَْماِسِخيَِّة َرْأَسُه*      

، وبتاء مثنـاة  ديوانه الكبيرفي ] )4(َيتَْرَب[البيت لألعشى بتاء مثناة ساكنة وراء مفتوحة ) 44(

عن ) ودي(و، )أخن( لسانالواختلفت رواية البيت في . ديوانهفي ] َيتْرَِب[ساكنة وراء مكسورة 

، ]َيتْـَربَ [مكـان  ] يثرَب[، و]ِخيَِّةالَْماِس[مكان ] اآلِخِنيَِّة: [من ثالثة أوجه، وهي الديوانينرواية 

: صـانع األقـواس، والماسـخّية   : الماسخّي. جمع قوس: قياس وِقِسّي" ].َبـالدِ [مكان ] الوادي[و

  . )5("موضعان دون اليمامة: َيتَْرب وَبالد. األقواس، نسبة إلى ماسخة رجل من األزد

، وهمـا  ]الَْماِسـِخيَّةِ [مكان ] ِخِنيَِّةاآل: [هي الترادف في قوله لالوجه األّو والعلّة في اختالف

. فاآلِخِنيَّةُ هي األقواس، والماسخّية مثلها. لفظان مختلفان في النطق والرسم، ومتفقان في المعنى

ـ  ،الِقياَس هي اآلِخنيَّة َألّن ؛َأضافَ الشيَء إلى نفسه. الِقِسيُّ :واآلِخنيَّةُ ،وآِخِنيُّ" ه َأو يكون على َأنّ

يقول  .)7("األقواس، نسبة إلى ماسخة رجل من األزد: والماسخّية. ")6("القّواسة اآلخنيَّة َأراد ِقياَس

  .)8("يذود عنه حّراس ِشداد قد وقفوا على رأسه بالِقِسّي والسِّهام": الشاعر

                                                 
  .51 ديوان األعشى: ينظر .181 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

 المحكم والمحيط األعظـم : ابن سيده). أخن( 7/586 تهذيب اللغة: األزهري ).أخن( 13/9لسان العرب : ابن منظور)2(

  .4/608فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). أخن(العروس  تاج: الزَّبيدي، مرتضى ).أخن(

. 2/353 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربيـة : يعقوب، إميل بديع .)ودي( 15/385لسان العرب : ابن منظور)3(

    .4/608فهارس لسان العرب  :عمايرة، خليل وزميله

    .181 يرديوان األعشى الكب: األعشى)4(

  .181المرجع السابق )5(

  ).أخن( 13/9لسان العرب : ابن منظور)6(

    .181 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(

    .180المرجع السابق )8(
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] َيتْـَربَ [مكان بالثاء المثلّثة ] يثرَب: [قولهالوجه الثاني هي التصحيف في  والعلّة في اختالف 

موضع قـرب  "، وهو ]يتَْرب[وأغلب الظن أنّه أراد  .ثناة ساكنة وراء مفتوحة هو تصحيفبتاء م

   .)1("اليمامة معروف بجودة السهام

، وهما موضعان ]َبالِد[مكان ] الوادي: [قولهالوجه الثالث هي التحريف في  والعلّة في اختالف

 ،]سهامِ بالد[ويروى َأو  ،يعني وادي القُرى، ]ِسهاَم َيثْرَِب َأْو ِسهاَم الوادي: "[وقوله. في اليمامة

اسم موضع في اليمامة، مبني على الكسر في لغة أهل الحجاز، كـوزن  ] دالَب[و .)2("وهو موضع

أجروه مجـرى  : "، قال البكري)3(وَأهل نجد ُيجرونه ُمجرى ما ال ينصرفقَطَامِ وَحذامِ وَرقَاشِ، 

  .)4("ها السهام الجيادتقضب من ،وهي أرض دون اليمامة، ما ال ينصرف

  ]المتقارب[ )5(اَهاِدَبْزَد ِإْعَب َصرََّحتْا ذَِإ  فُ َعْن ُحْمَرٍة،كَشََّتَ اكَُمْيتً .45

  )6(َبْعَد ِإْزباِدها ُصفِّقَتِْإذا    *      ......................

 )صـفق ( لسانالفي ه واختلفت رواية عجز، وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 45(

حمراء تضرب إلى : كميت" ].َصرََّحتْ[مكان ] ُصفِّقَتْ[من وجه واحد، وهو  الديوانينعن رواية 

تبـدو  ": يقـول . )7("ذهب زبـدها : َصرََّحت. الّسواد، فإذا ُمزجت ذهب سوادها وصارت حمراء

الخمر حين تُْبذَُل سوداء، فإذا ُمزِجت بالماء، وسكنت بعد إزبادها، تكشـفت عـن لـون أحمـر     

  .)8("لجمي

                                                 
البكـري، أبـو    .181 ديوان األعشى الكبير: األعشى .1/110 تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: الصفدي: ينظر)1(

: البغـدادي، عبـد القـادر   . 5/429 البلدان معجم: ياقوت الحموي،. 4/1388 ،3/778 ،1/271 معجم ما استعجم: عبيد

  ). 3الشاهد ( 1/58خزانة األدب 

     .)ودي( 15/385لسان العرب : ابن منظور)2(

محمـود  : ، حقّقهالنحو علل: الحسن وأب الوّراق، ).قطم( 12/488 ،)رقش( 6/305لسان العرب : ابن منظور: ينظر)3(

  .473، م1999، الرياض، الرشد مكتبةرويش، جاسم محمد الد

  .1/271معجم ما استعجم : البكري، أبو عبيد)4(

عمايرة، خليل ). صرح( 2/511لسان العرب : ابن منظور. 121 وديوان األعشى الكبير، 59 ديوان األعشى: األعشى)5(

  .7/503فهارس لسان العرب : وزميله

  .7/503فهارس لسان العرب : مايرة، خليل وزميلهع). صفق( 10/202لسان العرب : ابن منظور)6(

  .121ديوان األعشى الكبير : األعشى)7(

  .120ديوان األعشى الكبير : األعشى)8(
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هـو  : فالتصـريح  ].َصرََّحتْ[مكان ] ُصفِّقَتْ[: في قوله والعلّة في هذا االختالف هي التحريف

هو تحويل الشراب من إناء إلى إناء ليصفَو، وفي اللفظين داللة : وذهابه، والتصفيقالزََّبد انجالء 

 ،ى َزَبـُدها فَخَلََصـتْ  انجل :اوَصرََّحِت الخَْمر تصريًح: "اللسانوجاء في . على الصفاء والجالء

. )1("انَْجلَى فَخَلََص :وتََصرََّح الزََّبُد عنها ،قد َصرََّحتْ من بعد تَْهدارٍ وِإْزباٍد :تقول .وهو التصريُح

حوَّلـه مـن ِإنـاء ِإلـى ِإنـاء      : وَصفَقَه وَصفَّقَه وَأْصفَقَه .فهو ُمَصفَّقٌ ،مزَجه :وَصفَّقَ الشراَب"

تحويُل الشراب مـن َدنٍّ   :والتَّْصِفيقُ .قْتُ القدَح وَصفَّقْتُه وَأْصفَقْتُه ِإذا َمْألتهَصفَ :الفراء ...ِلَيْصفُو

تبدو الخمر حين تُْبذَُل سوداء، فإذا ُمزِجت بالمـاء، وسـكنت بعـد    : "يقول األعشى. )2("ِإلى َدنٍّ

  .)3(إزبادها، تكشّفت عن لون أحمر جميل

  ]المتقارب[ )4(اَهاِدتَْسوُم "يَّاتَ"وَسيَِّد   ،زوجهاْن الخليفةَ ِم فبتُّ .46

  )5(وُمْستاَدها وَسيَِّدِتيَّا  َبْعِلها ْنالخليفةَ ِم فكنتَ*      

لسـان  واختلفت رواية البيت فـي  ]. "تَيَّا"وَسيَِّد [برواية  ديوانه الكبيرالبيت لألعشى في ) 46(

] َبْعِلها[، ]فبتُّ[مكان ] كنتَف: [من أربعة أوجه، وهي الديوان الكبيرعن روايته في ) سود( العرب

بكسـر  ] اَهاِدتَْسوُم[بفتح الدال مكان  ]وُمْستاَدها[ ]."تَيَّا"وَسيَِّد [مكان ] وَسيَِّدِتيَّا[، ]زوجها[مكان 

. )6("اختاره، أي أنّه أصبح سّيدها وسّيد زوجها: استاده. الذي يخلف على الشيء: الخليفة" .الدال

  .)7("ليفةَ زوجِها عليها، وسّيدها األثير المختارخ) الشاعر(لقد أصبح ": يقول

، ]زوجها[مكان ] َبْعِلها[، ]فبتُّ[مكان ] فكنتَ: [والعلّة في هذا االختالف هي التحريف في قوله

وقـد روي  . بكسر الدال] اَهاِدتَْسوُم[بفتح الدال مكان  ]وُمْستاَدها[، ]"تَيَّا"وَسيَِّد [مكان ] وَسيَِّدِتيَّا[

تَّيـا، ونُْعـم،   : وذلك لتعّدد صواحب الشاعر، مثل. ديوان األعشىكما في رواية ] )8(مٍْعوسيَد نُ[

  .وغيرهّن... وقُتَْيلة، وَسلَْمى، وُهَرْيَرة، وُجَبْيَرة

                                                 
  ).صرح( 2/511لسان العرب : ابن منظور)1(

  ).صفق( 10/202 المرجع السابق)2(

  .120 -120ديوان األعشى الكبير : األعشى)3(

  .119المرجع السابق )4(

  .7/504فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )سود( 3/230لسان العرب : نظورابن م)5(

  .119 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(

  .118المرجع السابق )7(

  .58المرجع السابق )8(
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فعل ماض نـاقص  ] فبتُّ: [فعل ماض ناقص أسند إلى ضمير المخاطب، وقوله] فكنتَ: [وقوله

، فالبعـل والـزوج   ]زوجهـا ْن ِم[يعني ] َبْعِلها ْنِم: [ولهوق. أيًضا لكنه مسنٌد إلى ضمير المتكلّم

  . والسيد ألفاظ مترادفة تحمل نفس المعنى، فالتحريف اللفظي لم يغّير معنى البيت

قد يكون ناجًما عـن أخطـاء الطباعـة، وأرى أّن    ] ِتّيا[بالوصل وكسر تاء  ]وَسيَِّدِتيَّا: [وقوله

وَسـيَِّد  [كما في رواية الـديوان  ] تَّيا[، وفتح تاء الصواب هو فصل الكلمتين بعضهما عن بعض

أصبح الشاعر خليفةَ زوجِها عليها، "اسم صاحبة الشاعر، وقد ] تَّيا[، ألّن السّيد هو الزوج، و]"تَيَّا"

بفتح الدال اسم معطوف على الخليفة منصـوب،   ]وُمْستاَدها[: وقوله. )1("وسّيَدها األثيَر المختار

بكسر الدال اسم معطوف على ] اَهاِدتَْسوُم: [وقوله. كان الخليفةَ والسّيَد والمستاَدأراد الشاعر أنّه 

  .زوجها مجرور، أراد أّن الشاعر بات خليفةَ زوجِها ومستاِدها كما بات سّيًدا عليها

  ]المتقارب[ )2(اَهاِدتَقْلِ ُمْبي َحِف اَءَمْدَأبِ  َهِذِه َهاِتَها،: لَُه فَقُلْنَا .47

  )3(في َحْبل ُمقْتاِدها بَأْدماِء  له هِذه هاِتها فقلتُ*      

عن روايته في  لسـان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 47(

] بأدمـاءَ [بالكسرة على آخره مكان ] بَأْدماِء[، و]فَقُلْنَا[مكان ] فقلتُ: [من وجهين، وهما الديوانين

إشارة إلى الخمر التي جاء بها الساقي يـؤامر الشـاعر فـي     ]هذه[ :وقوله .بالفتحة على آخره

وقد رضي الشاعر بأن يشتري الخمر التي وصف، على أن يكـون   ،ويساومه في ثمنها ،شربها

. )5("ناقة صادقة البياض سوداء األشـفار : أدماء" .)4(ثمنها ناقته األدماء التي يقودها خادمه بحبلها

الخّمار في أسلوب قصصّي رائع تملـؤه الحيـاة،    يصف األعشى ما كان بينه وبين. )5("األشفار

أريد غيرها، وخذ فيها ما شئت، ويبذل له  ماهذه هاتها، ": فيقول للخمار مشيًرا إلى خابية الخمر

  . )6("في ثمنها ناقة بيضاء في حبل عبدها القائم على خدمتها

                                                 
  .119 -118 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  .119 وديوان األعشى الكبير، 58 ديوان األعشى: األعشى)2(

  ).رمم( 12/252لسان العرب : منظورابن )3(

  .20/307 جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير)4(

  .119 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  .120 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(



 73

فعل ماض ] فقلـتُ [ضي، الضمير المسند إلى الفعل الما نحوّية بتغييروالعلّة في هذا االختالف 

. فعل ماضٍ مسند إلى ضمير الجماعـة المـتكلم  ] فَقُلْنَا: [مسند إلى ضمير المفرد المتكلم، وقوله

  .وصيغة الجمع أبلغ في التعبير عن الموقف، فهو يشرب الخمر بصحبة ندمائه ورفاقه

ْعـالء، وهـي مـن    ، من باب أفَْعل الذي مؤنّثه فَ]َأَدم[مؤنّث آدم، مشتقّ من الفعل : واألدماء

اسم مجرور وعالمـة  ] بَأْدماِء: [وقوله. )1("الَبْيضاُء الخاِلَصةُ اللَّْونِ"أوصاف ألوان اإلبل، وتعني 

الفصـل بـين   "جّره الكسرة الظاهرة على آخره، وقد صرفه لإلضافة، وأجاز بعض النحـويين  

ـ : [وقوله. )2("في السعة المضاف والمضاف إليه بالظرف وحرف الجّر اسـم مجـرور   ] اَءبأدم

ففي الرواية األولـى صـرفه   . وعالمة جّره الفتحة عوًضا عن الكسرة ألنّه ممنوع من الصرف

في محـل  ] بأدماء[و" .ألنّه اسم ممدود مختوم بألف وهمزة زائدتين ؛لإلضافة، وفي الثانية منعه

 فـي  مشـدودة  ءبأدما: قال هكأنّ ألدماء، صفة ]حبل في[و .مشتراة بأدماء: ه قالحال، كأنّ نصب

وقـد عـّده    .)3("حـال  والجملة. قائدها حبل في وهي: أي محذوف، لمبتدأ خبر أو قائدها، حبل

  .النحوّيون من باب الممنوع من الصرف لكونه مختوًما بألف التأنيث الممدودة

 :نحـو  ،ُعـل كما كسَّروا فَُعوالً على فُ ،كسَّروه على فُْعل ،والجمع ُأْدٌم ،وقد َأِدَم وَأُدَم فهو آدُم"

وال  ،وجمعها ُأْدٌم ،واُألنثى َأْدماُء ،وقد قالوا في جمعه ُأْدماٌن .َألن َأفَْعل من الثالثة ،َصبور وُصُبرٍ

وَأنت ال تقـول   ،كَأْحَمر وُحْمران ،واُألْدمان جمع ،ما يقال هي َأْدماُءِإنّ :فقيل. يجمع على فُْعالن

  .)4("ُبنَي من هذا اَألصل فُْعالنة كخُْمصانة :وكان َأبو علّي يقول ،ُحْمرانة وال ُصفْرانة

  ]المتقارب[ )5(كَْساِدَهاُن ِإقُ آِمرِْيَزُأ  اِفالِقطَ ارِبِكَِمْن  اتَنَخَّلََه .48

  )6(ُأَزْيرقُ آِمُن ِإكَْساِدَها    الِقطاف َبكارِِمْن  تَنَحَّلَها*      

                                                 
 14( اإلنشـا  صـناعة  في األعشى صبح: ينظر، القلقشندي، أحمد بن علي ).صلب( 1/526لسان العرب : ابن منظور)1(

  . 2/36، م1987، دمشق، الفكر داريوسف علي طويل، : ، حقّقه)جزًءا

 1، العدد 13، المجلد )العلوم اإلنسانية( مجلة جامعة النجاح لألبحاث، ظواهره وعلله: الفصل النحوي: الجبالي، حمدي)2(

  .4/83 همع الهوامع: السيوطي. 255، )1999(

  ).611الشاهد ( 8/226انة األدب ولب لباب لسان العرب خز :البغدادي، عبد القادر)3(

  ).أدم( 12/8 لسان العرب: ابن منظور)4(

، "العصـر الجـاهلي  "تاريخ األدب العربي : ضيف، شوقي. 119 وديوان األعشى الكبير، 58 ديوان األعشى: األعشى)5(

  .357الرابعة والعشرون، : دار المعارف، مصر، الطبعة

  .7/504فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). بكر( 4/77العرب لسان : ابن منظور)6(
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عـن  ) بكـر (لسـان  الفي  تهايواختلفت رو ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 48(

. بالخـاء المعجمـة  ] تَنَخَّلَهـا [بالحاء المهملة مكان ] تَنَحَّلَها: [من وجهين، وهما الديوانينرواية 

. أّول مـا يقطـف  : بكار القطـاف . تخيرها: تنخلها" .بكسر الباء] ارِبِكَ[بفتح الباء مكان ] َبكارِ[و

آِمُن . عربيا، وتسّميهم العرب كذلك لزرقة عيونهم هو الخّمار جعله أزرق ألنّه علج ليس: ُأَزيرِق

يصّور الخّمار ِعلًْجا غير عربّي، فيصفه بأنّـه أزرق العيـون   "واألعشى  .)1("لجودتها: إكساِدها

ويسمّيه حّداًدا، وكأنّه حارس يحّد الناس، ويذودهم عن هذا الكنز الثمين من الخمر المختار مـن  

طليت بالقار، وضمنت جودتها لـه أن ال تكسـد    ة ضخمة سوداُءبكار القطاف، وقد احتوته خابي

ال يصف مجالس الخمـر فحسـب؛ بـل    وهو  .)2("عنده، فهو ضنين بها، يساوم في ثمنها مغالًيا

وما تحدث في قلوبهم من نشـوة،   ،يصف وصفًا دقيقًا أوانيها وألوانها وما تفعله بعقول شاربيها

  .)3(يًرا مغرقًا في السكرمفتونًا، بل سكّه كان مشغوفًا بها على أنّ ا يدّلمّم

مكان الخـاء فـي   ] تَنَحَّلَها[والعلّة في هذا االختالف هي التصحيف في حرف الحاء في قوله 

  . وتنخّلها بمعنى تخّيرها]. تَنَخَّلَها[قوله 

ـ  ] ارِبِكَ[بفتح الباء مكان ] َبكارِ: [قولهفي هي التحريف والعلّة في هذا االختالف  اء، بكسـر الب

تغيير ضبط فاء الكلمة، بوزن فََعال مكان ِفَعال، والصواب بكسر الباء في اختالف صرفّي ب هوو

: وجمعه ،الفَتيُّ من اإلبل: والَبكُْر. "على غير ما ذكره في الشاهد اللسان، وهذا ما جاء به ]بِكار[

  .)4("ل ما ُيْدرِكوهو َأّو ،صاِحٌب وِصحاٌب :كما يقال ،جمع باكر :كار القطافبِ ...بِكاٌر، وبِكَارةٌ

  .)4("ُيْدرِك

  ]المتقارب[ )5(بإيسادها ضراٌء تسامى  لطُلوع الشروقفََصبََّحها  .49

  )6(بِإيساِدها ُيشَلِّي ِضراٌء   القاِنُص السِّنْبِِسيفَصبََّحها *      

                                                 
  .119 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  .120المرجع السابق )2(

  .357 "العصر الجاهلي"تاريخ األدب العربي : ضيف، شوقي: ينظر)3(

  ).بكر( اللغة تهذيب: األزهري ).بكر( 4/77لسان العرب : ابن منظور)4(

  .123 وديوان األعشى الكبير، 60 ديوان األعشى :األعشى)5(

  .7/505فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )سنبس( 6/107لسان العرب : ابن منظور)6(
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عـن   )سـنبس (لسان الفي  تهاختلفت روايو ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 49(

مكـان  ] السِّنْبِِسـي [، و]لطُلـوع [مكـان  ] القاِنُص: [من أربعة أوجه، وهي وانينالديروايته في 

  ].تسامى[مكان ] ِضراٌء[، و]ضراٌء[مكان ] ُيشَلِّي[، و]الشروق[

والعلّة في هذا االختالف هي التحريف الذي أصاب معظم ألفاظ البيت، وهو راجع إلى عـدم  

 :القانص"و. لى ذلك هذا الكمُّ الكبيُر من االختالفتوثيق الرواة لما يروونه من أشعار، والدليل ع

 :سـادُ يواِإل .وهـو الكلـب الضـاري بالصـيد     ،جمع ِضْروٍ :والضَّراء .يدعو :ُيشَلِّي .الصائد

ِسنْبُِس َأبو َحّي . )2("أغراه: وآسد الكلب بالصيد. إغراؤها: إيسادها. تتطاول: ىتسام. ")1("اِإلغْراُء

   .)3(َحّي من طَيِّء

عشى البقرة الوحشّية الصبور ومعركتها الحامية مع كالب الصيد الضـارية التـي   يصّور األ

  .)4(أخذت تالحقها مع بداية الصباح، واندفعت إليها وقد أغراها بها الصّياد

  ]المتقارب[ )5(ِميَعاِدَهاِل َحمٌّ الَيْوَمُهَو   ا فَاِئشٍ،َسالَمةَ ذَ مُّتَُؤ .50

  )6(ِلميعاِدها َجمٌّ اليوُم َوُه  تَؤّم َسالمةَ ذا فاِئشٍ*       

  )7(لميعادها ُحمَّهو اليوم   *       .......................

) حمم(و، )فيش( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 50(

مكـان  ] ُحـمَّ ، َجمٌّ[بالفتح، و] اليوَم[بالضّم مكان ] اليوُم: [من وجهين، وهما الديوانين ةعن رواي

  ].َحمٌّ[

بين رفع ونصب، ] اليوم[اختالف ضبط حركة الميم في قوله نحوّية بوالعلّة في هذا االختالف 

. فمن رفع جعله بدالً من الضمير هو، ومن نصبه جعله ظرفًا للزمان فاصالً بين المبتدأ والخبـر 

                                                 
ديـوان األعشـى   : األعشى). سنبس( 2/281 التّنبيه واإليضاح: ابن َبرِّّي. )سنبس( 6/107لسان العرب : ابن منظور)1(

  .123 الكبير

  .123 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  ).سنبس( العباب الزاخر: الصاغاني). سنبس( الصحاح: الجوهري .)سنبس( 6/107لسان العرب : ابن منظور)3(

  .123 -122 ديوان األعشى الكبير: األعشى: ينظر)4(

  .123 وديوان األعشى الكبير، 60 ديوان األعشى: األعشى)5(

  .7/505فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). فيش( 6/334لسان العرب : ابن منظور)6(

  ).حمم( 12/151لسان العرب : ابن منظور)7(
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بضـّم الحـاء ودون   ] ُحمَّ: [هوفي قول]. َحمٌّ[مكان الحاء في قوله ] َجمٌّ[وتصحيف الجيم في قوله 

] ُحمَّ[تصريف الكلمة، فقوله صرفّي ب بفتح الحاء وتنوين الميم هو اختالف] َحمٌّ[تنوين الميم مكان 

بفتح الحاء، هو خبر المبتدأ، ووزنـه  ] َحمٌّ: [، وقوله]فُِعَل[للمجهول ووزنه  بضم الحاء، هو مبنّي

 ،شيء الكثير من كّل :الَجمُّ والَجَمُم" :يقال .القََدر والقصدوالجّم تعني الكثير، والحّم تعني ]. فَْعٌل[

 :الَجـمُّ  :وقيـل  .اَأي كثيـرً  )1(﴾اَجم اوُيِحبُّون الماَل ُحب﴿ :وفي التنزيل العزيز .كثير :ومال َجمٌّ

 ،وِحمـامٌ  والجمع ُحَمـمٌ "وأّما الحّم فهو القدر،  .)2("َأعلى والضّم ،َجّم َيجِمُّ وَيُجمُّ ،الكثير المجتمع

  .)3("قََصَد قَْصَده :َوحََّم َحمَُّه ،َأي قُدِّر له ونزل به ِحماُمه أي قََدُرُه وموتُه أي قََدٌر :وهذا َحمٌّ لذلك

ها تْعجلَها تكّر على الكالب بقرنها كلّما َأولكنّ: "يواصل األعشى وصفه للبقرة الوحشّية، فيقول

، وتمضي في طريقها )4("فتمّزقه، وتُنِْفذُ قَْرنَها في ضلوعهابالهجوم، فتحمي جلدها أن تنالَه أنياُبها 

  .)5(إلى سالمة ذي فائش ال تَلْوِي على شيء حتّى تبلغ ميعاَدها المقصود

  ]المتقارب[ )6(بأجالدهارجاَل إياٍد    آَراَمَها تَْحِسُبَوَبْيَداَء  .51

  )7(رجاَل ِإياٍد بَأجالِدها  آراَمها تَْحَسُبوَبْيداَء *      

  )8(بَأْجياِدهارِجاَل ِإياٍد   آراَمها تَْحَسُبوَبْيداَء *      

، )جود(، و)جلد(سان اللفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 51(

بكسـر  ] تَْحِسُب[بفتح السين مكان  ]تَْحَسُب[: من وجهين، وهما الديوانينعن روايته في  )جيد(و

  ].بأجالدها[مكان ] هابَأْجياِد[السين، و

بكسر السين، ] تحِسُب[بفتح السين و] تحَسُب: [قولهوالعلّة في هذا االختالف هي التحريف في 

، ولكّن رواية الفتح قياسّية، في حين رواية الكسر ّسماعّية، إال أنّنـا  )9(هما روايتان صحيحتانو

                                                 
  .﴾اَجم اَوتُِحبُّوَن الَْماَل ُحب﴿ 20: الفجر)1(

  ).جمم( 12/104لسان العرب : ابن منظور)2(

  ).حمم(المحكم : ابن سيده). حمم( 12/151لسان العرب : ابن منظور)3(

  .122 ن األعشى الكبيرديوا: األعشى)4(

  .124المرجع السابق : ينظر)5(

  .121 وديوان األعشى الكبير، 59 ديوان األعشى: األعشى)6(

  .7/505فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). جلد( 3/124لسان العرب : ابن منظور)7(

  .7/506فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )جيد( 3/139، )جود( 3/138لسان العرب : ابن منظور)8(

  .من هذا البحث 21الشاهد : ينظر)9(
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َأنَّ َمالَـُه   َيْحَسُب﴿: قال تعالى. الكسرنجد كثيًرا من اآليات القرآنّية جاءت برواية الفتح وقُرئت ب

َوال ﴿: وقـال تعـالى  . )2(﴾َأنَّ َأكْثََرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقلُـونَ  تَْحَسُبَأْم ﴿: وقال أيًضا. )1(﴾َأخْلََدُه

. األضـداد  حـرف مـن  : وَحِسْبتُ: "وقال األنباري .)3(ا﴾الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َأْمَواتً تَْحَسَبنَّ

أصلهما مبتدأ  من األفعال التي تنصب مفعولين ي، وه)4("اليقينيكون بمعنى الشّك، ويكون بمعنى 

َأالَّ تَكُـوَن ِفتْنَـةٌ فََعُمـواْ     َوَحِسـُبواْ ﴿: قال اهللا عز وجـلّ  .وتفيد الرجحان واليقين ،مبتدأ وخبر

  ]الطويل[ :)6(حارث الكالبّيال بُن ُزفََر وقال ،، فَحِسُبوا هاهنا من باب الشّك)5(﴾َوَصمُّواْ

  ])7(ليالَي القَْينا ُجذَاَم َوِحْمَيرا    كلَّ َبْيضاَء شَْحمةً  َحِسْبنَاوكُنَّا *[

  ]الطويل[  :)8(وقال لبيد في معنى اليقين

  ])9(َرَباًحا إذَا َما أْصبَح المرُء قافال  التُّقَى والبِرَّ خَيَر ِتَجاَرٍة    حِسْبتُ*[

، وهو ]بأجالدها[تحريف الياء مكان الالم في قوله اختالف صوتّي بففيه ] اِدهابَأْجي: [وأما قوله

ـ ، الجوديـاء "َأراد ] َأجيادهـا [ :يقالتحريف أّدى إلى اختالف المعنى،   :ةة َأو الفارسـيّ بالنبطّي
                                                 

  .﴾َأنَّ َمالَُه َأخْلََدُه َيْحَسُب﴿ 3 :الهمزة)1(

  .﴾َأنَّ َأكْثََرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقلُوَن ِإْن ُهْم ِإلَّا كَالَْأنَْعامِ َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبِيالً تَْحَسُبَأْم ﴿ 44 :الفرقان)2(

  .﴾َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َربِّهِْم ُيْرَزقُوَن االَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َأْمَواتً تَْحَسَبنََّوال ﴿ 169 :رانآل عم)3(

م، 1987محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، : ، حقّقهاألضداد كتاب: أبو بكر محمد بن القاسماألنباري، )4(

  . 133 لمعجم المفصل في األضدادا: بطرس، أنطونيوس. 21

ُهْم َواللّـُه َبِصـيٌر بَِمـا    َوَحِسُبواْ َأالَّ تَكُوَن ِفتْنَةٌ فََعُمواْ َوَصمُّواْ ثُمَّ تَاَب اللُّه َعلَْيهِْم ثُمَّ َعُمواْ َوَصمُّواْ كَِثيٌر مِّنْ﴿ 71: المائدة)5(

  .﴾َيْعَملُوَن

 خزانـة األدب : البغـدادي، عبـد القـادر   : ينظر. الكالبّي )ُمعاّز: (، وقيل)ذمعا: (بن ُمعان وقيل الحارث هو ُزفََر بُن)6(

فريتس : ، صّححه وعلّق عليهالمؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم :اآلمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر .2/372

محمـد بـن   الحميري،  .)حرف الزاي( 5/403 تاريخ اإلسالم: الذهبي، شمس الدين. 165م، 1991دار الجيل،  كرنكو،

إحسان عّباس، مؤّسسة ناصر للثقافـة، بيـروت، الطبعـة الثانيـة،     : ، حقّقهالروض المعطار في خبر األقطار: عبد المنعم

النّجـار،   علـي  محمد: ، حقّقه)أجزاء 4( المشتبه بتحرير المنتبه تبصير: العسقالني، ابن َحَجر). قرقيسيا( 455م، 1980

  ). حرف الميم( 4/1297 ،بيروت، العلمية المكتبة، يالبجاو محمد علي :هراجعو

   .833 مغني اللبيبو. 2/43 أوضح المسالك: ابن هشام: ينظر)7(

معجم فـي المصـطلحات   : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، .21 األضداد كتاب: أبو بكراألنباري، : ينظر)8(

شـمس   الجوجري،. 621م، 1998ي، مؤسسة الرسالة، بيروت، عدنان درويش، ومحمد المصر: ، حققهوالفروق اللغوية

نواف : حقّقه ،)جزءان( شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب: الدين محمد بن عبد المنعم الجوجري القاهري الشافعي

   .2/643م، 2004، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، بن جزاء الحارثي

  :102 وديوان لبيد، )ثقل( 11/85 لسان العربويروى في ). بتُفصل حِس( 218اتفاق المباني : ابن بنين)9(

  ]ثاقال أصبَح إذا ما المرُء ارباًح تجارٍة خيَر قى والحمَدالتُّ رأيتُ[
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 .بكسر الجيم وحذف الهمزة ،وَأكثر الناس يقولونه جِياد .جبل بمكة َأو مكان :وَأجياٌد. ")1("الكساء

أجسـامها  : "بمعنـى ] أجالدهـا :  [وقولـه . )2("ة معروف من شـعابها موضع بَأسفل مكّ :جِياد

  .)4("َأي شخصه بشخوصهم َأي بَأنفسهم :ما َأشبه َأجالَده بَأجالد َأبيه" :، وقيل)3("وأبدانها

  ]المتقارب[ )5(بِأْجَساِدَهابِ َصاَك الَعبِيُر   َوِمثِْلِك ُمْعَجَبٍة بالشَّبا .52

  )6(بَأثوابهابيُر ب صاك الَع  ثلِك ُمْعجِبٍة بالشباوم*      

  )7(بَأْجالِدهابِ صاَك الَعبِيُر   بالشَّبا  وِمثْلِك ُمْعَجبٍة*      

 ،)صـأك (لسـان  الفـي   تـه واختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 52(

  ]. بِأْجَساِدَها[مكان ] بَأْجالِدها[و] بَأثوابها: [من وجه واحد، وهو الديوانينعن رواية  )صيك(و

عروضّي، وفيها اختالف ]. بِأْجَساِدَها[مكان ] بَأْجالِدها[هي التحريف والعلّة في هذا االختالف 

البيت من ال يكون  هذا، وبلقافية والروّيا في تحريف وهو ،]بِأْجَساِدَها[مكان ] بَأثوابها[ :في قوله

المعنى، فاألثواب واألجالد مّما يالصـق األجسـاد، وطـالء    اختالف اللفظ لم يغّير و القصيدة،

  . الزعفران ال يفارق أثوابها أو أجالدها، أي أنّه ملتصق بجسدها

  ]المتقارب[ )8(اِدَهاَوكَنَّ ِحَبالٍ َوُصولِ  اِد،ُصلْبِ الفَُؤبِ يتَِميِط ييِطفَِم .53

  )9(ادهاَوُصول ِحبالٍ وكَنَّ  بُِصلْبِ الفؤاد تُِميِطي َأِميِطي*      

  )10(وكنَّاِدها َحْبلٍ وَوّصالِ  فَِميطي تَِميطي بُصلْبِ الفَُؤاد*      

                                                 
  .)جيد( 3/139 ،)جود( 3/138 ،)جلد( 3/124لسان العرب : ابن منظور)1(

  .)جيد( 3/139لسان العرب : ابن منظور)2(

  .122 -121 ديوان األعشى الكبير: األعشى: ينظر)3(

  ).جلد( 3/124لسان العرب : ابن منظور)4(

  . 119 وديوان األعشى الكبير، 58 ديوان األعشى: األعشى)5(

  .7/492فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )صأك( 10/455لسان العرب : ابن منظور)6(

  .7/505فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )صيك( 10/458لسان العرب : نظورابن م)7(

  .119 وديوان األعشى الكبير، 58 ديوان األعشى: األعشى)8(

  .7/506فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). كند( 3/382لسان العرب : ابن منظور)9(

  ).ميط( 7/409لسان العرب : ابن منظور)10(



 79

  )1(وكنَّادها ِحبالٍووْصل   *      ..........................

  )2(وكنَّادها ٍووْصل كَرِيم  *      ..........................

 )ميط(، و)كند( لسـان الفي  تهرواي واختلفت ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 53(

ـ فَِم[مكـان  ] َأِميِطي: [ي، وهعّدة وجوهمن  الديوانينعن روايته في  مكـان  ] تُِميِطـي [، و]ييِط

  ].ِحَبالٍ[مكان ] كَرِيمٍ[و ]َحْبلٍ[، و]َوُصولِ[مكان ] ووْصل، وَوّصالِ[ ،]يتَِميِط[

مكـان  ] تُِميِطـي [، و]ييِطفَِم[مكان  ]َأِميِطي: [تحريف في قولههي الوالعلّة في هذا االختالف 

] كَـرِيم [، و]َوُصولِ[مكان ] ووْصل[، و]ِحَبالٍ[مكان ] َحْبلٍ[، و]َوُصولِ[مكان ] وَوّصالِ[، و]يتَِميِط[

  ]. ِحَبالٍ[مكان 

فعل أمـر مـن   ] ميطي[فعل أمر مسند إلى ياء المخاطبة من األصل أماط، و] أميطي: [فقوله

 :وَأماطَـه  اوماطَ اَألذى َمْيطً .تَنَحَّى وبُعد وذهب :وَأماطَ اوَمَيطانً اْيطًماطَ عني َم"األصل ماط، و

بضم التـاء وفتحهـا، هـو فعـل     اختالف صرفّي ] يتَِميِط، تُِميِطي: [قولهفي و. )3("نَّحاه ودفعه

والرأي عندي أّن . مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف نون اإلعراب لوقوعه في جواب الطلب

. سارت تَسير، فهو معتّل أجوف يائي من باب فََعلَتْ تَفِْعُل: اء هي الصواب، كقولنارواية فتح الت

ِمـطْ   :ابن اَألعرابي .ومن قال بخالفه فهو باطل :قال ،غيري ِمطْتُ َأنا وَأَمطْتُ" :اَألصمعيقال 

 ،معنـى بجعل َأماط وماط ب، ]تَِميطي َأِميطي: [وروى بيت اَألعشى :قال ؛ي بمعنىي وِأِمط عنّعنّ

  .)4("والباء زائدة وليست للتعدية

هـا  ، ولكنّ]وصـل [، جميعها مشتقّة من أصل واحد وهـو  ]َوُصولِ، ووْصل، وَوّصالِ: [وقوله

، ففي األولى صيغة مبالغة من الوصل، والثانية مصدر وصل بخالف الصرفّي مختلفة في الوزن

َوَصل فالن َرِحَمه  :ويقال. "يةقطع، والثالثة مصدر وصل بمعنى السير، وجميعها ينتهي إلى غا

وهـذا   ،وَوَصل كتاُبه ِإلّي وبِرُّه َيِصل ُوصوالً .َأي اتِّصال وذَرِيعة ،وبينهما ُوْصلة ،َيِصلها ِصلةً

ضـد   :والَوْصـل . وواَصله ُمواَصلةً ووِصاالً ،وَوصَّله تَْوصيالً ِإذا َأكثر من الَوْصل ،غير واقع

وَوَصله ِإذا َأعطاه  .َوَصل َرِحَمه َيِصلُها َوْصالً وِصلةً :يقال. اُرمضد التَّص :والتَّواُصل ،الهجران

                                                 
  .)ميط( المحكم والمحيط األعظم: ابن سيده). ميط( 7/409لسان العرب : ن منظوراب)1(

  .لسان العرب: ابن منظور)2(

  ).ميط( 7/409 المرجع السابق)3(

  ).ميط( 7/409 المرجع السابق)4(
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هـذا َوْصـل هـذا َأي     :ويقال .َوْصل الثوب والخُفّ :والَوْصل .الجائزة والعطيَّة :والصِّلة ،ماالً

  .)1("مثله

  ]المتقارب[ )2(اَهاِدَهْجَع ِإا َمَهلَ َنْدَهَج   ٌعَبْرا َأَهاَل لََجتْ َوالََجفَ .54

  )3(لها َمَع ِإجهادها َجَهْدنا    فجالتْ وجاَل لها َأْربٌع      *

عن روايته ) جهد( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 54(

  .]َنْدَهَج[مكان ] َجَهْدنا[: من وجه واحد، وهو الديوانينفي 

بحركة طويلـة  ] َجَهْدنا[لنون في الفعل هي إشباع صوت اصوتّية، ووالعلّة في هذا االختالف 

مسنًدا إلـى جماعـة    الديوانينمين، في حين جاء في مّما جعله مسنًدا إلى جماعة الذكور المتكلّ

 .ويبدو االختالف هنا صوتيا ناجًما عن إشباع فتحة النون حتى أصـبحت ألفًـا   .]َنْدَهَج[ اإلناث

وحمل عليها في  ،بلغ َجْهدها :وَأْجَهَدها اته َجْهًدَجَهَد داّب ...جدَّ واْجتََهد كالهما اَجَهَد َيْجَهُد َجْهًد"و

  .)4("َجَهْدته وَأْجَهْدته بمعنى :الجوهرّي .ير فوق طاقتهاالّس

  ]المتقارب[ )5(اِدَهاي َصْوتُ فَيَِّنُسِنِة، ُيْؤ   الَالفَ ىشَطْغَلِ ْياللَّبِ اَءَمْهَيَو .55

  )6(ِة يْؤِنُسني َصْوتُ فَيَّاِدها  لفَالا َعطْشَىبالليلِ  وَبْهماء*      

  )7(ِة ُيْؤِنُسني َصْوتُ فَّياِدها  الفَال َعطْشَىوَيْهماء بالليل *      

 ، )يهـم (و ،)فيد( لسانالفي  تهواختلفت رواي. وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 55(

ـ ْهَيَو[مكـان   ]وَبْهماء[: من وجهين، وهما الديوانينعن روايته في   مكـان ] َعطْشَـى [، و]اَءَم

                                                 
  .)وصل( 11/726 لسان العرب: ابن منظور)1(

  .123 وديوان األعشى الكبير، 60 ديوان األعشى: األعشى)2(

  .7/506فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). جهد( 3/133لسان العرب : ن منظوراب)3(

  ).جهد( 3/133لسان العرب : ابن منظور)4(

: ابـن منظـور  . )غطش( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس. 123 وديوان األعشى الكبير، 60 ديوان األعشى: األعشى)5(

  .7/506فهارس لسان العرب : يلهعمايرة، خليل وزم). غطش( 6/324لسان العرب 

  .7/506فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). فيد( 3/341لسان العرب : ابن منظور)6(

  .7/506فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )يهم( 12/649لسان العرب : ابن منظور)7(
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مؤنّـث أغطـش أي   : والغَطْشَى. الفالة، أو الصحراء المطموسة المسالك: "واليهماء ].ىشَطْغَ[

  .)1("ُمظْلمة

 ،التي ال يهتـدى فيهـا لطَريـق    :الَيْهماءاألرض "والعلّة في هذا االختالف هي التصحيف، 

ليس " :قال ابن جنّي. )3(ليس لها مذكّر من نوعهامن األلفاظ التي  واليهماء. )2("مثلُه :والغَطْشى

 .والَيْهماُء الفـالة  ،ائُج َأو السيُلهاَأليَهَم الجمُل ال َأّن :َأحدهما ،َأْيَهم وَيْهماء كَأْدَهم وَدْهماء َألْمَرين

فُعلم  ،لكولم يسمع ذ ،ُدْهمٍ :مثل ،ر َيْهماء لوجب َأن يْأتي فيهما ُيْهٌمَأْيهم لو كان مذكّ َأّن :واآلخر

: يقول األعشـى . )4("َيْهماء ال مذكَّر له وَأّن ،َأْيَهم ال مؤنَّث له وَأّن ،هذا تَالٍق بين اللفظ لذلك َأّن

كم دون بيته من صحراء قد عميت مسالكها على الّسالكين، يفزعه فيها صوت البوم، إذ ينعـق  "

  .)5("في ظالم الليل البهيم، فيزيد من وحشته وروعته

  الّدال انتهى حرف

                                                 
  ).فاد( معجم مقاييس اللغة: رسابن فا. 123 وديوان األعشى الكبير، 60 ديوان األعشى: األعشى)1(

  ).غطش( 6/324لسان العرب : ابن منظور)2(

  ).يهم( 12/648 المرجع السابق: ينظر)3(

  ).يهم(المحكم : ابن سيده. 1/323 الخصائص: ابن جنّّي: ينظر. )يهم( 12/649لسان العرب : ابن منظور)4(

  .124 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(
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  الفصل الخامس

  حرف الراء 

  ]مخلّع البسيط[ )1(الْكَُباُر الُهُهَيْسَمُعَها   ،رَِياحٍِمْن َأبِي  كََحلْفٍَة .56

   )2(َيْسَمُعَها الُهُه الْكَُباُر  َرَباحٍِمْن َأبِي  كََدْعَوٍة*      

  )3(كبار واُهللا اُهللاَيْسَمُعها   *      ....................

عـن   )لوه، أله( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهلألعشى في  البيت) 56(

 ،]رَِيـاحٍ [مكـان  ] َرَباحٍ[، و]كََحلْفٍَة[مكان ] كََدْعَوٍة: [يوهمن أربعة أوجه،  الديوانينروايته في 

  ].الْكَُباُر[ مكان ]كبار ُواهللا[، ]الُهُه[مكان  ]اُهللا[و

، والتصـحيف  ]كََحلْفَـةٍ [مكـان  ] كَـَدْعَوةٍ [ :التحريف في قوله والعلّة في هذا االختالف هي

 .من الحلف بمعنى القسـم اسم مّرة : بالفتح ،]لفةالَح[و ].رَِياحٍ[مكان ] َرَباحٍ: [في قولهوالتحريف 

 كحلفٍة صـادرٍة مـن  : "كحلفٍة كائنٍة، وقيل: صفة لحلفة، أيفي محل جّر  ]من أبي رياح[: وقوله

رجالً من بنـي   قتل ،وهو حصن بن عمرو ،رجل من بني ضبيعة" ]:رياح وأب[و .)4("أبي رياح

فضربته العرب مثالً . بعد حلفته تَلثم قُ ،فحلف ؛ةَيالدِّ أو يعطَي ،يحلفَ فسألوه أْن ،سعد بن ثعلبة

أصله ) اهللا(وهم يستشهدون بهذا البيت على لفظ الجاللة . إلهه: الهه .)5("لما ال يغني من الحلف

 ؛له مصدر في موضع المفعول أي المـألوه وهـو المعبـود   فاإل. "ثم عّرف باأللف والالم ،)اله(

 الهأصـله   :وقيـل  ،رأي تتحّي :ه إليه القلوبله تتولّفاإل ،ه من الولهألنّ ،واأصل الهمزة و :وقيل

. )6("ثم أدخلت عليه األلف والالم ،لهي أبوك :ههم قالوا في مقلوبوأصل األلف ياء ألنّ ،على فعل

                                                 
: ابن الشجري). أله( 13/470لسان العـرب  : ابن منظور. 333 وديوان األعشى الكبير، 72 شىديوان األع: األعشى)1(

لسـان العـرب    فهـارس : عمايرة، خليل وزميله). برك( 1/274 اللغة جمهرة: ابن دريد. 2/197 أمالي ابن الشجري

 والنشر للطباعة الفكر دار، ريشي علي :حققه، )جزًءا 70( ،تاريخ دمشق: الحسن بن علي القاسم وأبابن عساكر، . 5/10

  .11/265، م1998، لبنان ،بيروت ،ولىاأل الطبعة ،والتوزيع

  .5/10فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). لوه( 13/539لسان العرب : ابن منظور)2(

  ).آل عمران( 1/204 معاني القرآن: الفّراء). وله( تهذيب اللغة: األزهري). أله( 13/470لسان العرب : ابن منظور)3(

  ).125الشاهد ( 2/270خزانة األدب : البغدادي، عبد القادر: ينظر)4(

  ).125الشاهد ( 2/270خزانة األدب : البغدادي، عبد القادر)5(

   .1/5 القرآن التبيان في إعراب: العكبري، أبو البقاء)6(
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أصل هـذه اللفظـة إاله،   ": قال الكوفيون ،)1(وجدير بالذكر أّن هذه المسألة خالفّية بين النحوّيين

فأدخلت األلف والالم عليها للتعظيم، فصار اإلاله، فحذفت الهمزة استثقاالً، لكثرة جريانها علـى  

ه، فـألحقوا بهـا   أصله ال :وقال البصريون ،اهللا: األلسنة، فاجتمع المان، فأدغمت األولى فقالوا

ا مـن  ليست عوًض ]اللهّم[دة في الميم المشّد ذهب الكوفيون إلى أّن" .)2("اهللا: فقيل ،األلف والالم

التي للتنبيـه فـي النـداء     ]يا[ها عوض من وذهب البصريون إلى أنّ. التي للتنبيه في النداء ]يا[

هم أنّ ]يا[ا من دة ليست عوًضيم المشّدالم على أّن والذي يدّل.. .ه نداءألنّ ة على الضّموالهاء مبنّي

  ]الرجز[ :قال الشاعر ؛)3("يجمعون بينهما

  ])4(َأقُوُل َيا اللَُّهمَّ َيا اللَُّهمَّا    إنِّي إذَا َما َحَدثٌ َألَمَّا*[

حيث جمع بين حرف النّداء والميم المشّددة الّتي ُيؤتَى بهـا   ]يا اللهّم يا اللّهّما[: والشّاهُد فيه"

أّما الكوفّيون فذهبوا إلـى أّن المـيم    .يض عن حرف النّداء، وذلك ضرورة عند البصرّيينللتّعو

                                                 
المسائل المشـكلة المعروفـة   : ارسي، أبو عليالف. 4/242 المقتضب: المبرِّد. 2/115  كتاب سيبويه: سيبويه: ينظر)1(

، النوادر في اللغـة : األنصاري، أبو زيد .159 صالح الدين عبد اهللا الشيكاوي، مطبعة العاني، بغداد،: ، حقّقهالبغدادّياتب

ـ : حقّقـه  ،كتاب اللمع في العربيـة : ابن جنّّي. 458م، 1981محمد عبد القادر أحمد، دار الشروق، بيروت، : حقّقه ائز ف

: األنباري، أبو البركـات  .2/340 شّجرّيأمالي ابن ال: شّجرّيابن ال .113 م،1972الكويت،  ،دار الكتب الثقافية ،فارس

 :47المسـألة  (وما بعـدها   1/341، )بأل المحلى االسم نداء في القول 46: مسألةال( 1/339 اإلنصاف في مسائل الخالف

محمد : ، حقّقهكتاب أسرار العربية: األنباري، أبو البركات). حرف النداء أم السألة القول في الميم في اللهم أعوض من م

 الكافية الشافية شرح: ابن مالك .1/239شرح األشمونى : األشموني. 232بهجة البيطار، المجمع العلمي العربي بدمشق، 

السيد إبـراهيم محمـد، دار   : قه، حقّضرائر الشّعر: اإلشبيلي، ابن عصفور. 2/216 شرح المفّصل: ابن يعيش. 3/1307

 ؤسسة، مالضامن صالح حاتم: حقّقه ،)جزءان( مشكل إعراب القرآن: طالب أبي بن يمكّالقيسي،  .57 م،1980األندلس، 

  . 1/66، 1405 الثانية، الطبعة، بيروت ،الرسالة

: و عبد اهللا محمد بـن عمـر  أبالرازي، فخر الدين . 1/66 مشكل إعراب القرآن: طالب أبي بن يمكّالقيسي، : ينظر)2(

  .1/27، العربى التراث إحياء دار) جزًءا 32( مفاتيح الغيب

  .232 كتاب أسرار العربيةو). 47المسألة ( 1/341 اإلنصاف في مسائل الخالف: األنباري، أبو البركات)3(

: هو أبو ِخراش الهذلّي، وقيـل  :هو أبو وجزة الهذلّي، وقيل: فقد قيل. هذا البيت من الرجز، اختلف في نسبته وروايته)4(

 البغـدادّيات المسائل المشكلة المعروفـة ب : الفارسي، أبو علي. 4/242 المقتضب: المبرِّد: ُينظُر. هو أمّية بن أبي الصلت

أمـالي ابـن   : شّجرّيابن ال  .113 كتاب اللمع في العربية: ابن جنّّي .458 النوادر في اللغة: األنصاري، أبو زيد .159

، كتاب أسـرار العربيـة  و). 47المسألة ( 1/343 اإلنصاف في مسائل الخالف: األنباري، أبو البركات .2/340 ّيشّجرال

. 2/216 شرح المفّصل: ابن يعيش. 3/1307 الكافية الشافية شرح: ابن مالك .1/239شرح األشمونى : األشموني .232

   .57 ضرائر الشّعر: اإلشبيلي، ابن عصفور
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الّتي للتّنبيه في النّداء؛ إذْ لو كانت كذلك لََمـا جـاز أن    ]يا[ليستْ ِعوًضا من  ]اللّهم[المشّددة في 

  .)1("ُيجمع بينهما؛ ألّن العوض والمعّوض ال يجتمعان

 .الحيَّـةُ  :والالهـةُ  ...اللُُّؤوهـةُ  سـم واال ،اضطرب وَبَرق :وتَلَوَّه اهانًولََو االَه السراُب لَْوًه"

وَأصـله   ،وبعضهم بالهاء ،وبعض العرب يقف عليه بالتاء ،وكان بالطائف ،صنٌم ِلثَِقيف :والالتُ

ـ " :الجوهرّيقال  .)2("ثم حذفت منه الهاء ،وهي الحيَّة كَأنَّ الصنََم ُسمِّي بها ،الهةٌ ـ الَه َيِلي  اُه لَْيًه

ُأدخلت عليه اَأللـف والـالم    ،َأي إالُهه ،اهللا تعالى اسم َأصَل الٌهوجوَّز سيبويه َأن يكون  ،تََستَّر

 :وقولهم .ه خالف اَألعالم من حيثُ كان صفةًَأنّ إالّ ،فجرى َمْجَرى االسم العلم كالعبَّاسِ والحَسن

 :وقـولهم  .لالسم االوقف على حرف النداء تفخيًم ه ُينَْوى فيهما جاَز َألنّإنّ ،بقطع الهمزة ،يا أهللا

ما ُجمع بين الَبَدل والُمْبَدل منـه فـي ضـرورة    ورّب ؛فالميم بدل من حرف النداء ،واللَُّهـمَّ  الُهمَّ

  :)4(الشاعر قولك ؛)3("الشعر

   ])6(اللَُّهمَّا يا عذَّْبتَ َأو )5(غَفَْرتَ*[

 :فنقول ،عن العرب ه إن صّحوعلى أنّ ،ةيه حّجفال يكون ف ،الشعر ال يعرف قائله هذافنقول "

وسهل الجمع بينهما للضرورة أن العوض فـي آخـر االسـم     ،ما جمع بينهما لضرورة الشعرإنّ

يقـول  . )7("والجمع بين العوض والمعوض منه جائز في ضرورة الشـعر  ،في أوله والمعوض

) بو ريـاح أ(إال القتال، كما أقسم  قد بّرت يمينكم حين أقسمتم متهكّمين أن ال نعطينّكم": األعشى

  .)8("القتيل، ثّم إنّه قُتل بعد حلفته، فبّرت يمينه، إذ مات في شّر حال ةَأمام اهللا، أال يدفع ِدَي

                                                 
سألة القول في المـيم فـي اللهـم    م :47المسألة ( 1/341 اإلنصاف في مسائل الخالف: ، أبو البركاتاألنباري: ينظر)1(

  . 232 كتاب أسرار العربية: األنباري، أبو البركات). أعوض من حرف النداء أم ال

  ). لوه( 13/539لسان العرب : ابن منظور)2(

  ).ليه( حالصحا: الجوهري). لوه( 13/539لسان العرب : ابن منظور)3(

  .غير معروف نسبه)4(

  ). ليه( الصحاح: الجوهري: ، ينظر]عفوت: [يروى)5(

  . 1/343 مسائل الخالف اإلنصاف في :األنباري، أبو البركات). لوه( 13/539لسان العرب : ابن منظور)6(

  .1/345 اإلنصاف في مسائل الخالف: األنباري، أبو البركات)7(

  .333 -332 ديوان األعشى الكبير: األعشى)8(
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  ]مجزوء البسيط[  )1(اُرَرِع اذَفَ، ااًرَرِع إالّ  َينْكُْمِطأقَْسْمتُُم ال نُْع .57

   )2(َعراُر لهم كان فقد  *      .................

عـن  ) عـرر ( لسـان الفي  تهواختلفت رواي ،ديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 57(

  ].اُرَرا ِعذَفَ ااًرَرإالّ ِع[ مكان] فقد كان لهم َعراُر[: من أربعة أوجه، وهي الديوانينروايته في 

 يقول. تالالق: والِعرار. "أصاب عجز البيت كامالً الذيوالعلّة في هذا االختالف هي التحريف 

بعد قتال، فهذا هو القتال، قضى  أن ال تعطونا إالّمتهكّمين أقسمتم قد بّرت يمينكم، حين : األعشى

   .)3("ه األكبرعليكم كما قضت على أبي رياح حلفته الكاذبة إذ سمعها رّب

 َعرارِ مثـلُ و ،القََوُد :الَعراُر :وقيل. كلُّ شيٍء باَء بشيٍء فهو له َعَرار: "، بفتح العينوالَعرار

باءت هذه  ا،وهما بقرتان انتطحتا فماتتا جميًع ،)باَءتْ َعَرارِ بِكَْحَل( :وفي المثل ،اسم بقرة :امِطَقَ

  . )4("ُيْضَرب هذا لكل مستويين ،بهذه

من األلفاظ المصروفة، فجاء بها منّونة، إالّ أنّها جاءت  الديوانينبكسر العين كما في : وِعرار

جعلها مبنّية كلفظ قَطام، وهي من األلفاظ : جعلها مصروفة، والثاني: األول بوجهين، اللسانفي 

أهـل الحجـاز   . "التي جاءت مبنّية على الكسر، وهناك من عاملها معاملة الممنوع من الصرف

هنا ألّن قافية  الكسروال يجوز . )5("ال ينصرف وأهل نجد يجرونه مجرى ما ،يبنونه على الكسر

 )المعجم المفصل في شواهد اللغة العربيـة (وذكر صاحب  .ست مكسورةالقصيدة مضمومة ولي

   .وهو ليس كذلك، بل هو من مجزوء البسيط )6(أّن البيت من البسيط التام

إّن نصيب هذا البيت من االستشهاد قليل، وقد اعتمد ابن منظور فـي روايـة   : ويمكننا القول

ته المعجمّية، وهي مخالفة لرواية األصـل،  الشاهد على رواية الكتب األصول التي أخذ منها ماّد

  . الديوانينوقد جاء عجز البيت محّرفًا ومختلفًا عن رواية 

                                                 
  .333 وديوان األعشى الكبير، 72 ديوان األعشى: األعشى)1(

   .5/14فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). عرر( 4/555لسان العرب : ابن منظور)2(

  ).26:تفسير آل عمران( 6/298 تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري)3(

  .)عرر( 4/555لسان العرب : ابن منظور)4(

 .4/115المسالك  أوضح: ابن هشام: ينظر ).قطم( مختار الصحاح: الرازي، محمد بن أبي بكر)5(

  .3/188 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع)6(
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  ]المتقارب[ )1(الَعلُوقُ بِهِنَّ اْحِمَراَرا رِ لطَّ   الِعشـابأجوَد ِمنُْه بُأْدمِ  .58

      )2(الَعلوقُ بِهِنَّ اْحِمَراَرا الطَ بِ  الرِّكَابأجوَد ِمنُْه بُأْدمِ *      

 )علـق (لسان الفي  تهواختلفت رواي ،ديوانه الكبيرفي ] الِعشَار[البيت لألعشى برواية ) 58(

  ].لطَّ[مكان ] الطَ[، و]الِعشار[مكان ] الرِّكاب: [من وجهين، وهما الكبير الديوانعن روايته في 

دون اخـتالف   فهو تحريف بـاللفظ ، الترادفهي  الِعشار[مكان ] الرِّكاب[والعلّة في اختالف 

وتفسير الرِّكاب يقترب في معناه من الِعشار، . فالِعشار والرِّكاب لفظان أطلقا على اإلبلالمعنى، 

الرُّكُُب  ...اثم ُيجَمع الرِّكاُب ُركًُب ،اإلبل التي يسار عليها :كابوالرِّ). "ِفعال(ووكالهما على وزن 

فَُعـوٌل   ،وهو ما ُيركَُب من كلِّ دابٍَّة ،مُع َركُوبٍج :وقيل ،وهي الرَّواِحُل من اِإلبِلِ ،جمُع رِكابٍ

الحوامل، وهّن أثمن وأغلـى  "هي ] العشار: [وقوله .)3("والرَّكُوبة َأخَصُّ منه :قال ،بمعنى َمفْعولٍ

  .)4(لما في بطونها

لفظان يدالّن على االلتصاق، وهما فعـالن  هي التحريف، وهما ] لطّ والط[العلّة في اختالف و

] الط[والفعل . أصله لطط، ووزنه فَعل، ومعناه التصق] لطّ[ن لفظًا، متّفقان وزنًا ومعنًى، ومختلفا

 :اَألطَه ْألطً): ألط(ومعنى . أصله واوي ويائي، لََوط ولََيط، ووزنه فََعل، ومعناه االلتصاق أيًضا

تَْبعه بصره فلم َيْصـرِفْه عنـه   َأ :اوَألطه ْألطً .اَأَمره بشيء فَألحَّ عليه َأو اقْتضاه فَألحَّ عليه َأيًض

ولَـطَّ بـه    .َألَْزقَه :الَطَّ الشيَء َيلُطُّه لَطًّ" :)لطط( ومعنى. )5(."َأصاَبه :وَألطه بسهم .حتى َيتوارى

 ومعنى. )6(دافََع وَمنََع الحقّ :واُألولى َأْجود ،ولَطَّ الغَريُم بالحقّ ُدون الباِطل وَألَطَّ .َألَْزقَه :اَيلُطُّ لَطًّ

 ةواوّي والكلمة ...لَزِقَ :اوالط ُحبُّه بقلبي َيلوط لَْوطً ...طَيَّنه :االط الحْوَض بالطين لَْوطً"): لوط(

والهمـز   ،َأصابه بهما :والطَه بسهم وعين... لِصق َأي وَيِليطُ َيلوطُ بقلبي ُحبُّه الطَ وقد ...ةويائّي

ـ  الَْيطً وَيِليط َيلوط بقلبي ُحبُّه الطَ"): ليط(معنى و. )7("واْستَالطَه اْستَلَْحقَه اوالْتاطَ ولًد .لغة  :اوِليطً

                                                 
  . 101 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

 معجم مقاييس اللغـة : ابن فارس). علق(العروس تاج : الزَّبيدي، مرتضى). علق( 10/263لسان العرب : ابن منظور)2(

  . 5/111فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). علك(

  ).ركب( 1/428لسان العرب : ابن منظور)3(

  . 101 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

  .)طأل( 7/387لسان العرب : ابن منظور)5(

  .)لطط( 7/389 المرجع السابق)6(

  ).لط( 196 معجم األفعال المتعدية بحرف: الملياني بن موسىاألحمدي، ). لوط( 7/394العرب  لسان: ابن منظور)7(
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 بقلبـي  َألَْوطُ وهو ،بالقلب الالزِقَ الُحبَّ يعني ،بالكسر ا،وِليطً الَْوطً قلبي في له َألجد يوِإنّ .لزِق

عنى العـاّم  إالّ أّن الم) ألط، لطط، لوط، ليط(يتبّين لنا أّن هذا الفعل جاء بجذور مختلفة . )1("وَألَْيطُ

  .على االلتصاق يدّلفي جميعها  واحٌد

  ]المتقارب[   )2(ةَ ِإمَّا ِمخَاًضا َوِإمَّا ِعشَاَرا  الُْمْصطَفَا الِماَئةَُهَو الواِهُب  .59

  )3(كالنَّخل طافَ بها الُمْجتَزِْم ِة  المائِة الُمْصطَفاهو الواِهُب *      

  )4( الطَ الَعلوقُ بِهِنَّ اْحِمَراَراةَ   ُهَو الواِهُب الِماَئةَ الُْمْصطَفَا*      

  )5(َوِإمَّا ِعشَاَرا َمخَاًضا ِإمَّا  *      .........................

 ،)سـلط ( لسـان الواختلفت روايتـه فـي    ر،وديوانه الكبي، ديوانهالبيت لألعشى في ) 59(

بالكسـر  ] ِةالُمْصـطَفا  المائِة[ :، وهية أوجهمن عّد الديوانينعن روايته في  )جزم(و، )علق(و

الطَ الَعلـوقُ  [بكسر الميم، ] ِمخَاًضا[بفتح الميم مكان ] َمخَاًضا[بالفتح، و] الُْمْصطَفَاةَ الِماَئةَ[مكان 

  .]ِإمَّا ِمخَاًضا َوِإمَّا ِعشَاَرا[ مكان] كالنَّخل طافَ بها الُمْجتَزِْم[و] بِهِنَّ اْحِمَراَرا

بالكسر مكان ] ِةالمائِة الُمْصطَفا[هي ضبط حركة اآلِخر في و نحوّية، والعلّة في هذا االختالف

بكسر الميم، والتحريف في عجز ] ِمخَاًضا[بفتح الميم مكان ] َمخَاًضا[بالفتح، و] الُْمْصطَفَاةَ الِماَئةَ[

جاءت مـن  ] المائِة المصطفاِة[ورواية كسر التاء المربوطة في . البيت أصاب معظم ألفاظ البيت

في حـين نصـب   نعت مجرور، ] المصطفاة[مضاف إليه، و] المائة[فة والتبعية، فـباب اإلضا

العامـلِ عمـَل فعِلـه،    ] الواهـب [مفعول به السمِ الفاعـلِ  ] المائة[على أّن ] المصطفاةََ المائة[

اإلضافِة اللفظيَّـة،  في باب  دخول أل على المضاِفويجوز " .نعت منصوب للمائة] َالمصطفاة[و

 االُمكرمو عليٍّ، أو مضافً :، نحواالُمكرما سليمٍ، أو جمَع مذكرٍ سالًم: نحو ،ُمثنّى بشرِط أن يكوَن

                                                 
  ). ليط( 7/396لسان العرب : ابن منظور)1(

). علـق (تـاج العـروس   : الزَّبيدي، مرتضـى . 101 ديوان األعشى الكبيـر : األعشى. 84 ديوان األعشى: األعشى)2(

  ).4: التكوير( 4/388 ونُيت والُعكَالنُّ :محمد بن علي الحسن أبوالماَوْرِدي، القاضي 

  ).جزم( الصحاح: الجوهري. )جزم( 12/97 ،)سلط( 7/320لسان العرب : ابن منظور)3(

). علـق ( معجم مقـاييس اللغـة  : ابن فارس). جزم( الصحاح: الجوهري). علق( 10/263لسان العرب : ابن منظور)4(

فهارس لسـان العـرب   : عمايرة، خليل وزميله). علق(تاج العروس : مرتضىالزَّبيدي، ). علق( تهذيب اللغة: األزهري

     .3/65 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع. 5/111

  ).علق( الصحاح: الجوهريتاج العروس، و: الزَّبيدي، مرتضى). علق( 10/263لسان العرب : ابن منظور)5(
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الكاتُب درسِ النَّحـوِ،   :نحو ،الكاتُب الدَّرسِ، أو السمٍ مضاٍف إلى ما فيه أل :إلى ما فيه أل، نحو

  ]الكامل[  :، كقول الشاعر)1("أو السمٍ مضاٍف إلى ضمير ما فيه أل

  ])2(نَواال ِمنّي وإْن لَْم َأْرُج ِمنِْك     الُمْستَِحقَّةُ َصفْوِِهِت الُودُّ، َأن*[

أن يكون : إحداها :تختص اإلضافة اللفظية بجواز دخول أل على المضاف في خمس مسائل"و

  ]الطويل[ :وقال الفرزدق. )3("الَْجْعِد الشََّعرِـالمضاف إليه بأل ك

  ])4(الشّاِفَياتُ الَحواِئمَِوفَاٌء، َوُهّن     هْمى، َوَما في ِدَماِئلَأَبأنَا بهِْم قَتْ*[

وجوََّز الفَّراُء إضافةَ الوصـِف  . "الحوائموهي اسم فاعل معّرف بأل إلى  الشافياتفقد أضاف 

فروايـة   .)5("والذوقُ العربيُّ ال يـأبى ذلـك   ،معرفٍة، بال قيٍد وال شرٍط اسم المقترنِ بأل إلى كّل

  .النصب والجّر جائزتان نحوًيا

بكسر الميم وفتحها لغة، وهما مصدران مشتقّان من الفعـل  ] الِمخاض والَمخاض[ :وفي قوله

] الَْمخَاُض[ اللسان، في حين جاء في الديوانبكسر ميم في رواية ] الِمخاض[،  وقد ورد مخض

جِـذْعِ   ِإلَـى  الَْمخَـاضُ فََأَجاَءَهـا  ﴿: رواية ما جاء في قوله تعالىهذه البفتح الميم، ومّما يؤكّد 

وَأنكرهـا ابـن    ،وهي ماِخٌض وُمِخَضـت  اوِمخاًض اَمِخَضِت المرَأةُ َمخاًض: "ويقال. )6(﴾النَّخْلَِة

  .)7(ويقال َمخَْضتُ لبنها ،وال يقال ُمِخَضتْ ،يقال َمِخَضِت المرَأةُ :ه قالفِإنّ ،اَألعرابي

في كتب اللغة والمعـاجم،   لم يرد كثيًرا الديوانينبكسر الميم الوارد في رواية  الِمخاضفلفظ 

والكثرة في الشيء ال تعني الصواب، كما أّن القلّة فيه ال تعني الخطـأ،  . في حين جاء بفتح الميم

بفتح مـيم   اللسانولهذا أرّجح رواية . لفظان بمعنى واحد) الِفعال والفَعال( والَمخاض فالِمخاض

مشابه للبيت  )8(ينديواناليت آخر في ويبدو أّن تعّدد روايات البيت كان بسبب وجود ب. الَمخاض

                                                 
  ). أحكام المضاف( 3/210 وس العربيةجامع الدر: الغالييني، مصطفى)1(

  . لم ينسب إلى قائل معّين)2(

  .)319: الشاهد( 3/92 أوضح المسالك :ابن هشام)3(

مكـان  ] شـفاءٌ [ويـروى  . 666م، 1997عمر فاروق الطّباع، دار األرقم، بيروت، : ، حقّقهديوان الفرزدق: الفرزدق)4(

  .3/92 أوضح المسالك :ابن هشام: ، ينظر]وفاء[

  .87 -3/78 أوضح المسالك :ابن هشام: ينظر). أحكام المضاف( 3/210 جامع الدروس العربية: الغالييني، مصطفى)5(

  .﴾فََأَجاَءَها الَْمخَاُض ِإلَى جِذْعِ النَّخْلَِة قَالَتْ َيا لَْيتَِني ِمتُّ قَْبَل َهذَا َوكُنْتُ نَْسياً َمنِْسّياً﴿ .23: مريم)6(

  ). مخض( 107/228رب لسان الع: ابن منظور)7(

  .71وديوان األعشى الكبير ، 208 ديوان األعشى: األعشى)8(

  ْنكالنخلِ زينها بالرََّج، ةَ    ُهَو الَواِهُب الِماَئةَ الُمْصطَفَا*[
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والرأي عندي أّن الشاهد هنا ملفّقٌ من أصل بيتـين مـن   . الوارد هنا، وهو بقافية النون الساكنة

، خلط الرواة بينهما، فوضعوا عجز البيت األّول للثاني، وتناقلوه فيما بينهم حتّى بدا كأنّه الديوان

  .قطعةٌ منه

  ]المتقارب[ )2(انِْتظارا َأْن ال الخُْرتُ قَِلقَلقد   )1(ئفإنِّي َوَجدََّك، لوال تَجِ .60

   )3(انْتظارا ِّإال الخُْرتُ قَِلقَ لقد  *      ......................

  )4(انتظارا إالّ الَحلْقَ قلَّقَلقد   *      ......................

 )رطط(، و)خرت( لسـان الفي  ة عجزهواختلفت رواي ،ديوانه الكبير البيت لألعشى في )60(

مكـان   ]الَحلْـقَ [، و]قَِلـقَ [ مكـان ] قلَّقَ[ :ي، وهثالثة أوجهمن  الديوان الكبيرعن روايته في 

  ].أن ال[مكان ] إالّ[ ،]الخُْرتُ[

بتضعيف الالم، هو فعل ماضٍ مزيـد  ] قلّق: [قولهفي  صرفّيةالوجه األّول اختالف والعلّة في 

  . ، وأفادته الزيادة معنى التعدية]فَِعَل[بوزن  ]قلق[د المجّر الثالثّيمشتقّ من الفعل ] فَعََّل[بوزن 

وهو من باب  ،]الخرت[مكان ] الحلق[ :قولهوالعلّة في اختالف الوجه الثاني هي التحريف في 

والجمـع   ،الثَّقُْب في اُألذن واِإلبرة والفـْأس وغيرهـا   :والخُْرتُ" .الترادف، فالخُْرتُ هو الَحلَقُ

   .)5("وكذلك خُْرتُ الَحلْقة ،وخُُروتٌ َأخْراتٌ

ـ إن الشـرطية   إدغـام هي و] إالّ[ :قولهفي  صوتّيةوالعلّة في اختالف الوجه الثالث هي  ال ب

بهمزة متطّرفة منفـردة علـى   ] تجِيء[ويروى . تعني المصدرية والنفي] أن ال[النافية، في حين 

جعل البيت مدّوًرا، ففصل  )6()ة العربيةالمعجم المفصل في شواهد اللغ(وفي . ديوانه في السطر

والصـواب   .من الصدر، ووضعها في بداية العجز، فكسر عجزه وأخّل بتفعيالته] تجيء[همزة 

  .حذف الياء لمنع التقاء الساكنين؛ ألنّه فعل مضارع مجزوم] لم تجئ[

                                                 
  .83 ديوان األعشى: األعشى: ينظر. بهمزة متطّرفة منفردة على السطر] تجِيء[ويروى )1(

    .101 األعشى الكبير وديوان ،83 ديوان األعشى: األعشى)2(

  ).خرت( 2/29لسان العرب : ابن منظور)3(

  ).رطط(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى). رطط( 7/304لسان العرب : ابن منظور)4(

  .)خرت( 2/29لسان العرب : ابن منظور)5(

  .196 تفسير أشعار هذيلالتمام في : ابن جنِّّي .3/75 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية :يعقوب، إميل بديع )6(

  إالّ انتظارا الخُْرتُلقد قلق  ء    تجي لو لموَجدَّك  وإنِّي*[
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  ]المتقارب[ )1(ةَ، ِمْن ِخْدرِها، َوُأشيُع الِقَمارا  الـكَاِعَب الُمْستََرا ُأخْرُِج فقد .61

  )2(ةَ، ِمْن ِخْدرِها، َوُأشيُع الِقَمارا  ُمْستَراـكاِعبِ الـال َأطَّبِيفقد *      

  .............................   )3(ُأخْرُِج الكاِعَب الُمْستَراةَ وقد*      

عـن  ) سـرا ( لسـان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في  )61(

  ]. ُأخْرُِج[مكان ] َأطَّبِي[و ،]فقد[مكان ] وقد[: ما، وهينمن وجه الديوانينوايته في ر

وال فرق بـين اسـتخدام    ،]فقد[مكان ] وقد[ :في قوله والعلّة في هذا االختالف هي التحريف

عنى على وزن َأفْتَِعُل، بم] أطّبي[: قولهو .حرف الواو والفاء، فهما حرفا استئناف لم يغّيرا المعنى

الطاء والباء والحرف المعتل ُأَصـْيٌل  : "قال ابن فارس .على وزن ُأفِْعُل ]ُأخْرُِج[ :وقولهأستدعي، 

طََباه : ما قالواورّب. إذا خالُّوه وقَبِلوه اى َبنُو فُالنٍ فالنًمن ذلك قولهم اطََّب. يدلُّ على استدعاء شيء

 :وأطبـاه إليـه   ،صرفه عنه :عن رأيه أو أمره ، وطباهاًيْبوطباه يطبي طَ" .)4("واطَّباه، إذا دعاه

كنتُ : يقول األعشى .)5("باني إلى ذلك الهوىطْوما َأ ،يه اللهوبِوفالن ال يطْ ،استماله وصرفه إليه

أستبي الِحَسان، فُأخرُج الكاعَب المختارة من خدرها، وكنت ُأهلك الماَل فـي الَمْيِسـر، وُأشـيُع    

  .)6(الِقَماَر حيثُ َحلَلْتُ

  ]المتقارب[ )7(اَدُبوَر ارِيًح اللَّْيلِبِ اَدفََص ،ِد  االَحَص كََحِفيِف َجَرٌس اَهلَ .62

      )8(اَدُبوَر ارِيًح باللَّْيلِ صاَدفَ ِد  االَحَص كََحِفيِف َزَجٌل اَهلَ*      

عـن  ) دبـر (لسـان  الواختلفت روايته في  ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 62(

   ].َرٌسَج[مكان ] ٌلَجَز: [من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

                                                 
  ).سري( تهذيب اللغة: األزهري. 95 وديوان األعشى الكبير، 80 ديوان األعشى: األعشى)1(

  .5/121لسان العرب  فهارس: عمايرة، خليل وزميله). سرا( 14/378لسان العرب : ابن منظور)2(

  ).سرو(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى ).سرا( 14/378لسان العرب : ظورابن من)3(

  ).طبي( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)4(

  .125 المتعدية بحرف األفعال معجم: األحمدي، موسى بن محمد بن الملياني)5(

  . 94 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(

  .149 يروديوان األعشى الكب، 88 ديوان األعشى: األعشى)7(

). دبـر (تاج العـروس  : الزَّبيدي، مرتضى. 1/227 كتاب سيبويه: سيبويه). دبر( 4/272لسان العرب : ابن منظور)8(

 المعجم المفصل فـي شـواهد اللغـة العربيـة    : يعقوب، إميل بديع. 5/157فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله

3/147.  
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والزجـل والجـرس   ]. جـَرس [مكان ] زجل[: قولهفي ترادف هي الاالختالف والعلّة في هذا 

وخُـص بـه    ،اللَِّعب والَجلَبة وَرفْع الصوت :بالتحريك ،والزََّجل"مصدران يدالّن على الصوت، 

 :والَجـْرسُ  ،الصوتُ الَمْجُروُس"الَجْرُس مصدٌر و .)1("رِبَرفْع الصوت الطَّ :والزََّجُل. التطريب

 لبيدوجمع بينهما  .)2("الَجْرُس والجِْرُس الصوت الخَِفيُّ :وقيل ،اَألصُل :والَجْرُس ،الصوتُ نفسه

  ]الرمل[ :في قوله

  ])3(َجْلسٍ وَزَجْر ذاتَ وُهُبِلْحَي    ى َينْقَْع ُصراخٌ صادقٌ تَفَم*[

  ]المتقارب[ )4(إذَا خَالَطَ الماُء ِمنْها السُُّروَرا  َوْسطَ الغَريِف، ْيلِالِغكََبْرِديَِّة  .63

   )5(السَّريَراخَالَطَ الماُء ِمنْها  قدِف،   كََبْرِديَِّة الِغْيلِ وسطَ الغَريِـ*      

  )6(ساقَ الرِّصافُ ِإليه غَديراِف ـ  ـَوْسطَ الغَري الِفيلِكََبْرِديَِّة *      

  )7(إليه غَديرا ساقَ الرِّصافُف ـ  ـدية الِغيل وسط الغريكبر*      

عن روايته في  لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير،  ديوانهالبيت لألعشى في  )63(

] السريرا[، و]إذا[مكان ] قد: [وهما من وجهين،) غرف(، و)برد( :في موضعين، وهما الديوانين

واية أخرى في نفس الموضع اختالفًا واضًحا فـي ألفـاظ   ، في حين نجد في ر]السـرورا [مكان 

، ]السُّـُروَرا الماُء ِمنْهـا   إذَا خَالَطَ[مكان ] إليه غَديرا ساقَ الرِّصافُ[عجز البيت بأكملها، برواية 

لتشابه الرسـم الكتـابي    ]الغيل[مكان ] الفيل[اختالف بوجاء في رواية أخرى في نفس الموضع 

  .فترات ما قبل ظهور الطباعةلحرفي الفاء والغين في 

                                                 
  .)زجل( 11/301لسان العرب : ابن منظور)1(

  .)جرس( 6/35 المرجع السابق)2(

. 122، 1997عمر فاروق الطّّبـاع، دار األرقـم، بيـروت،    : ، حقّقهديوان لبيد بن ربيعة العامري: ابن ربيعة، لبيد)3(

ـ  ذاِت وه بكتيبـةٍ يثُِغأي ُي ،وُهيحلُب مستغيٍث صوتُ أي متى يرتفْع. "1/150 الكامل في اللغة واألدب: المبرد وهـو   ،سٍْرَج

شـرح أدب  : الجواليقي، أبو منصور: ينظر. بمعنى واحد ٌسْرجَِو ٌسْرَج :ويقاُل ،ديُدالشَّ تُْوالصَّ :ُلَجوالزَّ .خفيالصوت ال

  .283 الكاتب

 9/265، )سـرر ( 4/358لسـان العـرب   : ابن منظور. 143 وديوان األعشى الكبير،  85 ديوان األعشى :األعشى)4(

 تـاج العـروس  : الزَّبيدي، مرتضـى ). سرر( معجم مقاييس اللغة: ن فارساب). سرر( كتاب العين: الفراهيدي). غرف(

  . 3/150 المفصل في شواهد اللغة العربية المعجم: يعقوب، إميل بديع). سرر(

تاج : الزَّبيدي، مرتضى). غرف(، )برد(المحكم : ابن سيده). غرف( 9/265، )برد( 3/88لسان العرب : ابن منظور)5(

    .3/150 العربية المعجم المفصل في شواهد اللغة: إميل بديعيعقوب، ). برد(العروس 

      ).برد( 3/88لسان العرب : ابن منظور)6(

  ).غرف( 9/265المرجع السابق )7(
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. ]السرورا[مكان ] السريرا[، و]إذا[مكان ] قد[: في قوله والعلّة في هذا االختالف هي التحريف

 ،الِغيل"و .)2("وجمعه ُسرور ،وَسطُ الوادي :والسِّرُّ" .)1("وهو باطن الَبْرِديَِّة ،جمع ُسّر" :والسرور

واحـد،  : الِغيل والغريف"و .)3("ينبت فيه الشجروهو مغيض ماء يجتمع ف ،الغيضة :بكسر الغين

بطـن  : السُّـُرور . وهو األجمة والشجر الكثيف الملتفّ من القصب والحلفاء، وكّل واٍد فيه ماء

جعل البردّية وسط أشجار ملتفّـة ألّن ذلـك   . نبات تصنع منه الُحُصر: والبردى. ورقة البردى

وقد أصاب التحريـف معظـم   . )4("الشّمس فتجفّفهاأدعى ألْن تكون طرّية رطبة ال تنالها حرارة 

   . )5(الشاهد وبيت آخرهذا ألفاظ البيت، وخلط الرواة بين 

وحيث تصبح وقد ارتوت كأنّها ورقة البردى، تظلّلها األشجار وسط األجمـة  ": يقول األعشى

  . )6("بفتحميها من حرارة الشّمس والفح الرياح، وقد خالط الماُء بطنَها َبّض  َرخٌْص رطي

  ]المتقارب[ )7(النُُّسورا َأقَْرَح منها الِقَياُدمِ،   َسَواِهُم ُجذَْعانَُها كَالْجِالَ  .64

   )8(النُُّسورا قَْد َأقَْرَح القَْوُد منهامِ،   َسَواِهُم ُجذَْعانُها كَالْجِالَ *      

  )9(الِقياُد النُّسورا منها اقَْرَح قد...   *      ....................

عن ) نسر، جلم( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير ،ديوانهالبيت لألعشى في  )64(

، ]َأقَْرَح منهـا الِقَيـادُ  [مكان ] قَْد َأقَْرَح القَْوُد منها: [من ثالثة أوجه، وهي الديوانينروايته في 

  ].َأقَْرَح مِ[مكان ] اقَْرَح قد[: ويروى

                                                 
      ).برد( 3/88لسان العرب : ابن منظور)1(

  ).سرر( 4/358 المرجع السابق)2(

      ).برد( 3/88 المرجع السابق)3(

  .143 ديوان األعشى الكبير :األعشى)4(

   .143 وديوان األعشى الكبير، 85 ديوان األعشى: األعشى: ينظر)5(
  ]الرَِّصافُ ِإلَْيَها غَِديَرا َساقَِد     َوِإْسِفنْطَ َعانَةَ َبْعَد الـرُّقا*[

  .142 ديوان األعشى الكبير :األعشى)6(

  .149 وديوان األعشى الكبير ،88 ديوان األعشى :األعشى)7(

). جلم(المحكـم  : ابن سيده). جلم( تهذيب اللغة: األزهري. )جلم( 12/103، )نسر( 5/205لعرب لسان ا: ابن منظور)8(

  . 5/160فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). جلم(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى

  ).جلم(المحكم : ابن سيده). جلم( 12/103لسان العرب : ابن منظور)9(
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ففصل بين الفعـل والفاعـل   هي الفصل والتقديم والتأخير، ة، ونحوّيوالعلّة في هذا االختالف 

وفي البيـت  ، ]القود[على الفاعل ] منها[أخّر شبه الجملة ، وفي رواية أخرى ]منها[بشبه الجملة 

في رواية ] قد[بوزن الِفَعال، وزيادة ] ادَيالِق[بوزن الفَْعل مكان ] دْوالقَ[: تحريف صرفّي في قوله

  . اللسان

وأبدل همزة القطع بهمزة وصل مّمـا  ] قد[بزيادة مقطع صوتي طويل وهو ] د اقرحق[ويروى 

وال يوجـد خلـل    فسـقطت الهمـزة،  ] قد أقرح[أو ] قد اقرّح[ولعلّه أراد . كسر البيت عروضيا

ـ : القَْود"و. )1("جرحها وأحفاها: أقرحها" .عروضّي إذا كانت همزة وصل ْوق، يقـوُد  نقيض السَّ

ـ : ويقال .ةابَّالَحْبل الذي تُقاد به الدَّ: والِقياُد والِمقَْوُد. امها ويسوقُها من خَلِْفهاة من أمابَّالدَّ  اإنَّ فالنً

  .)2("واالقتياد والقَْود واحد. انقْدتُ له: َمقاَدتي، أي اأعطيتُ فالنً: ويقال .َسِلس القياد

  ]المتقارب[ )3(وًراوأْرًيا َمش خَالَطَ فَاَها ـلِ   ِمْن الزنَْجبيـ َجِنياكَأنَّ  .65

  )4(َوأْرًيا َمشوًرا لِِِفيها َباتَـلِ     كأّن َجِنيا ِمْن الزنَْجبيـ*      

  )5(َوأْرًيا َمشوًرا باتا بِِفيها ـلِ   والزنَْجبيـ القََرنْفَُلكأّن *      

، )شـور ( لسـان الفـي   تـه واختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في  )65(

، ]َجِنيـا [مكـان  ] القََرنْفُـلَ [: من أربعـة أوجـه، وهـي    الديوانينعن روايته في  )بيلزنج(و

  ].فَاَها[مكان ] لِِِفيها[، ]بِِِفيها[، و]خَالَطَ[مكان ] َباتَا[و ،]ِمْن الزنَْجبيـل[مكان ] لوالزنَْجبيـ[

فعيل مـن  " ]:اَجِني[ وقوله. لبيتل العام معنىالوالعلّة في هذا االختالف التحريف الذي لم يغّير 

  : قال تعالى .)7("واحد وهو مفعول به ّيوالَمْجِن ّيالَجِن"و ، بمعنى اسم المفعول،)6("جنَى الثمَر يجنيه

  

                                                 
  .149 بيرديوان األعشى الك :األعشى)1(

  . 2/185 المخصص: ابن سيده). قود(تهذيب اللغة : األزهري ).قود( 3/370لسان العرب : ابن منظور)2(

    .143 وديوان األعشى الكبير، 85 ديوان األعشى :األعشى)3(

  .)شار( تهذيب اللغة: األزهري). شور( 4/434لسان العرب : ابن منظور)4(

فهـارس  : عمايرة، خليـل وزميلـه  ). زنجبيل( تهذيب اللغة: األزهري). جبيلزن( 11/313لسان العرب : ابن منظور)5(

   .3/152 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع. 5/160لسان العرب 

    .143 -142 ديوان األعشى الكبير :األعشى)6(

  ).سورة مريم( 3/117 القرآن معاني: الفّراء)7(
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  ]الطويل[   :)2(ّيرِْيَمالنُّ ياِعقال الّرو. )1(ا﴾َجِني اَوُهزِّي ِإلَْيِك بِجِذْعِ النَّخْلَِة تَُساِقطْ َعلَْيِك ُرطًَب﴿

  ]الطويل[

  ])3(من الرَّْيحانِ َأو قُُضبِ الرَّنِْد اَجِني  لخُزامى خالَطَتْ في ثيابها كَأنَّ ا*[

ويبـدو   .)4("وكأنّما خلط رضابها البارد العذب بالزنجبيـل أو عسـل النحـل   : "يقول األعشى

فقـد جعـل رضـاَبها    . التحريف واضًحا في معظم ألفاظ البيت، والسبب في هذا تشابه المعاني

  .في رواية األصل والبيت مدّور .لِ والزنجبيل مًعامخلوطًا بالقََرنْفُ

  ]المتقارب[ )5(تُِكلُّ الَوقَاَح الشَّكُوَرا ـِف َحتٍّ  الَمِصيـ فيوال ُبدَّ ِمْن غَْزَوٍة  .66

  )6(شَّكُوراـَوقاَح الـتُِكلُّ ال َرْهبٍ  ِفـالَمِصيـبوال ُبدَّ ِمن غَْزَوٍة *      

  )7(تُِكلُّ الَوقَاَح الشَّكُوَرا َحُجـونٍ  عِـالـّربيي وال ُبدَّ ِمْن غَْزَوٍة ف*      

شـكر،  رهب، ( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في  )66(

في [مكان ] الربيع، في بالمصيف[ :من أربعة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في  )حجن، غزا

   ].حتٍّ[مكان ] حجون، َرْهبٍ[ ،]المصيف

بـاختالف   ]في المصـيف [مكان ] بالمصيف[: والعلّة في اختالف الوجه األّول نحوّية في قوله

   .)8("الظرفية فيتستعمل الباء بمعنى "و ،حروف الجّر التي ينوب بعضها عن بعض

                                                 
    .ا﴾َجِني الَْيِك بِجِذْعِ النَّخْلَِة تَُساِقطْ َعلَْيِك ُرطًَبَوُهزِّي ِإ﴿ 25: مريم)1(

. 9م، 1995واضح الصمد، دار الجيـل، بيـروت،   : ، شرحهديوان الراعي النميري: النميري، الراعي: ينظر ترجمته)2(

الشـعر   :بن قتيبةا. 502، 1/298 طبقات فحول الشعراء: الجمحي، ابن سالّم. 2/727 إسفار الفصيح: الهروي، أبو سهل

  . 24/205 األغاني: األصفهاني، أبو الفرج. 1/327 الشعراء

  .)ضنن( 13/261 لسان العرب: ابن منظور. 98 ديوان الراعي النميري: النميري، الراعي)3(

    .143 -142 ديوان األعشى الكبير :األعشى)4(

  .149 وديوان األعشى الكبير، 88 ديوان األعشى: األعشى)5(

 :يعقوب، إميل بـديع . 5/162فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). رهب( 1/438لسان العرب : ظورابن من)6(

  .3/156 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

حجـن، غـزو،   (المحكم : ابن سيده). غزا( 15/123، )حجن( 13/108، )شكر( 4/424لسان العرب : ابن منظور)7(

  .5/162فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). شكر، حجن(ج العروس تا: الزَّبيدي، مرتضى). شكر

  . 223 مغني اللبيب: ابن هشام. 96 معاني الحروف: الرماني: ينظر. 288الكوكب الدري : األسنوي، جمال الدين)8(



 95

، ]في المصـيف [مكان ] الربيعفي : [والعلّة في اختالف الوجه الثاني هي التحريف في قوله 

والمنعـوت  ] حتٍّ، رهبٍ، حجونٍ[وقد فصل بين النعت بألفاظه المختلفة  .ةوهما من فصول السن

نـّص  "، وقـد  ]في المصيف، بالمصيف، في الربيـع [والمجرور  بشبه الجملة من الجاّر] غزوٍة[

النحاة على أّن الفصل بين النعت والمنعوت ليس سهال؛ ألنّهما كشيء واحد، كما الفصـل بـين   

فاشـترط جمهـورهم   . لبدل على نّية تكرار العامل وليس النعت كـذلك البدل والمبدل منه؛ ألّن ا

  .)1("لصّحة الفصل بين النعت والمنعوت أالّ يكون الفاصل أجنبيا

 ،]حـتٍّ [مكـان  ] َرْهـبٍ [: والعلّة في اختالف الوجه الثالث والرابع هي التحريف فـي قولـه  

وَأْرَهَب  ،َرْهبةٌ :واُألنثى ،كَلَّفي السَّفر َو الجمل الذي استُْعِمَل :الرَّْهُب"و ].حتٍّ[مكان  ]حجون[و

ـ   :بفـتح الحـاء   ،وُنالَحُج"و. )2("وهو الَجَمُل العالي ا،ِإذا َرِكَب َرْهًب :الرَُّجُل ة وهـي  جبـٌل بمكّ

التي تُظهر غيرها ثم تخالف إلـى   :والغَْزَوةُ الَحُجوُن"والمقصود بالحجون هنا البعيدة،  .)3("َمقُْبرة

  .)4("هي البعيدة :ويقال ،وُيقَْصُد إليها ،موضعغير ذلك ال

  ]المتقارب[    )5(غَُيوًرا غَوِيا ُمبينًا شَِقيا  ِإذَا نََزَل الَحيُّ َحلَّ الَجحيشُ  .67

  )6(غَُيوًرا َحريَد الَمَحلِّ غَوِيا  ِإذَا نََزَل الَحيُّ َحلَّ الَجحيشُ *      

  )7(غَيورا اغَوِي اُمبِينًايَسِق  حيشالَج ِإذا نزل الحّي حّل*      

                                                 
، 1، العدد13، المجلد )العلوم اإلنسانية( مجلة جامعة النجاح لألبحاث، الفصل النحوي ظواهره وعلله: الجبالي، حمدي)1(

  .228-227، )م1999(

 :يعقوب، إميل بـديع . 5/162فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). رهب( 1/436لسان العرب : ابن منظور)2(

  .3/156 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  ).حجون( 1/427 معجم ما استعجم: البكري، أبو عبيد ).حجن( 13/108لسان العرب : ابن منظور)3(

   ).حجن( 13/108لسان العرب : ابن منظور)4(

تصاقب األلفاظ لتصـاقب  ( 1/156 الخصائص: ابن جنّّي .143 وديوان األعشى الكبير، 86 ديوان األعشى :األعشى)5(

  ). جحش( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس). المعاني

: الزَّبيدي، مرتضـى ). حرد، جحش( الصحاح: هريالجو). جحش( 6/270 ،)حرد(3/144لسان العرب : ابن منظور)6(

  .5/164فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). حرد، جحش(تاج العروس 

. 3/159 العربيـة  المعجم المفصل في شواهد اللغـة : يعقوب، إميل بديع ).جحش( 6/270لسان العرب : ابن منظور)7(

  .5/164فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله
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) جحش حرد،( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في  )67(

ـ  اَسِقي[و ،]غَوِيا ُمبينًا شَِقيا[مكان ] َحريَد الَمَحلِّ غَوِيا[ .نالديوانيعن روايته في  ـ  اُمبِينً اغَوِي[ 

   .]ُمبينًاغَوِيا  شَِقيا[مكان 

، ]غَوِيا ُمبينًا شَِقيا[مكان ] َحريَد الَمَحلِّ غَوِيا[ :في قوله والعلّة في هذا االختالف هي التحريف

ـ [وقّدم . بالشين] شَِقيا[بالسين مكان ] اَسِقي[ :والتصحيف في قوله  ].غَوِيـا [علـى قولـه   ] اُمبِينً

وقولـه  . خير إالّ أّن المعنى بقي كما هو دون تغييـر وبالرغم من االختالف اللفظي والتقديم والتأ

ى وتحـّول عـن   َأي تنحَّ :اَحَرَد َيْحرُِد ُحروًد". هو المتنحِّي عن الناس والحريد. )1(مبعًدا]: ُمبِينًا[

يصّور األعشى شـّدة  . )2("اي عن الناس َأيًضالمتنحِّ :والَجِحيش .لم يخالطهم اونزل منفرًد ،قومه

يخشى مخالطة الناس، وكـان  وشديد الحذر، تثور في نفسه الظنون، فهو يها، غيرة زوج ليلى عل

إذا رحل الحي َأَمَر َعْبَدْيِه وبعيًدا من شدَّة غيرته، فهو شقّي غَوِّي، بها إذا نزل الحي مكانًا انفرد 

  .)3(أْن يتقّدما مسرعين، وأْن َيغُضَّا طََرفَْيهَِما حتّى ال َيَرَياَها

  ]المتقارب[  )4(فيِه الَعبيَرا َرقَْرقْتَ بالصَّْيِفسِ   رَِداِء الَعُرو وتَْبُرُد َبْرَد .68

  )5(فيه الَعبيرا في الصَّْيِف َرقَْرقْتس   وتَْبُرُد َبْرَد رَِداِء الَعُرو*      

  )6(فيه الَعبِيرا بالصَّْيِف َرقَْرقْتَس   وتَْبُرُد َبْرَد رِداء الَعُرو*      

. كـة بتـاء الرفـع المتحرّ  ] بالصـيف  َرقَْرقْتَ[برواية  ديوانه الكبير البيت لألعشى في )68(

 :مـا ، وهمن وجهـين  الديوانينعن روايته في  )رقق، رديعبر، ( لسانال في تهواختلفت رواي

                                                 
  .143 ديوان األعشى الكبير :األعشى)1(

  ).حرد(3/144لسان العرب : ابن منظور)2(

  .144 ديوان األعشى الكبير :األعشى: ينظر)3(

  .  145 وديوان األعشى الكبير، 86 ديوان األعشى :األعشى)4(

تـاج العـروس    :الزَّبيدي، مرتضى). عبر(، )رقرق(الصحاح : الجوهري). عبر( 4/531لسان العرب : ابن منظور)5(

  .5/165فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). عبر(

معجـم  : ابـن فـارس  ). ردي( تهذيب اللغة: األزهري). ردي( 14/318، )رقق( 10/124لسان العرب : ابن منظور)6(

 الموشح: بانّيالَمْرَز ).رقق، ردي(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى). رقق(المحكم : ابن سيده). رق، عبر(مقاييس اللغة 

. 5/165فهـارس لسـان العـرب    : عمايرة، خليل وزميلـه ). 3: الشاهد( 1/66خزانة األدب : البغدادي، عبد القادر. 55

  .3/160 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع
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. الوشـاح : رداء العـروس " ].َرقَْرقْتَ بالصَّْيِف[مكان ] بالصَّْيِف َرقَْرقْتَ[، و]في الصَّْيِف َرقَْرقْت[

  .)1("الط من الطِّيب،  أي أّن جسمها بارد في الّصيفأخ: العبير

، مكـان  ]في الصَّْيِف َرقَْرقْت: [هي التقديم والتأخير في قولهنحوّية ووالعلّة في هذا االختالف 

، ]َرقَْرقْتَ بالصَّـْيفِ [مكان ] بالصَّْيِف َرقَْرقْتَ[: وتناوب حروف الجّر في قوله]. َرقَْرقْتَ بالصَّْيِف[

  . تارةً أخرى، وهما يدالّن على الظرفية] الباء[تارةً، وحرف الجّر ] في[حرف الجّر واستخدم 

بمعنـى   َرقَْرقْـت و .بتاء التأنيث السـاكنة ] بالصيف َرقَْرقَتْ[برواية ديوان األعشى وجاء في 

. )2("َأْجريته فيـه  :وَرقَْرقْت الثوب بالطِّيب ،نبات له ُعود وشَْوك ووَرق َأبيض :والرِّقُّ". صبغت

 ،َحثَّثْـتُ  :واألصل ،َحثَْحثْتُ: كما قالوا ،فأبدلوا من القاف الوسطى راء ،بمعنى َرقَّقْتَ :ورقرقتَ"

هي في الّصيف باردة رطيب الجسم، عبقـة  : "يقول األعشى .)3("َصَبغْته بالزعفران وصقلته: أي

  .)4("الرائحة كأنّها رداء العروس نثرت عليه العطور

  ]المتقارب[ )6(ِإلَْيَها غَِديَراالرَِّصافُ  )5(َساقَِد   ةَ َبْعَد الـرُّقا َعانَ َوِإْسِفنْطَ .69

  )7(غَديرا إليهساقَ الرِّصافُ ِف  ـكبردية الِغيل وسط الغري*      

  )8(الرَِّصافُ ِإلَْيَها غَِديَرا شكَِّد   َعانَةَ َبْعَد الرُّقا  أو اْسِفنْطَ*      

  )9(غَِديَرا إليهِد َساقَ الرِّصافُ   َبْعَد الرُّقاَعانةَ  اْسِفنْطَ أو*      

  )10(الغَِديَراالرِّصافُ إليها  شَكَِّد   َعانةَ َبْعَد الرُّقا اْسِفنْطَ أو*      

                                                 
  .144 ديوان األعشى الكبير :األعشى)1(

  ).رقق( 10/124لسان العرب : ابن منظور)2(

  .39 أدب الكاتب: ابن قتيبة)3(

  .144 ديوان األعشى الكبير :األعشى)4(

  .في هذا البحث 63الشاهد : ينظر. 85 ديوان األعشى :ينظر] شك[، ويروى 143 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  .143 وديوان األعشى الكبير، 85 ديوان األعشى: األعشى)6(

تـاج  : الزَّبيدي، مرتضى). سرر( كتاب العين: الفراهيدي). غرف( 9/265، )سرر( 4/358لسان العرب : ابن منظور)7(

 المفصل في شواهد اللغة العربيـة  المعجم: يعقوب، إميل بديع). سرر( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس). سرر( العروس

  : برواية 143 وديوان األعشى الكبير،  85 ديوان األعشى :األعشى: ينظر. 3/150

  ].إذا خالط الماُء منها السُُّرورا      ،الغريِفسط كبردية الِغيل و*[

فهارس لسـان  : عمايرة، خليل وزميله). صفنط( تهذيب اللغة: األزهري). أصفط( 7/256لسان العرب : ابن منظور)8(

  .3/162 العربية المعجم المفصل في شواهد اللغة: يعقوب، إميل بديع. 5/166العرب 

  .5/166فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). غرف( 9/365لسان العرب : ابن منظور)9(

فهـارس لسـان   : عمايرة، خليل وزميله). شك( تهذيب اللغة: األزهري). شكك( 10/453لسان العرب : ابن منظور)10(

  .5/166العرب 
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 غـرف،  أصفط،، سرر(لسان الفي  تهواختلفت رواي ،ديوانه الكبيرالبيت لألعشى في  )69(

مكـان  ] كبردية الِغيل وسـط الغريـفِ  [: هيمن عّدة أوجه، و الديوان الكبيرعن رواية ) شكك

مكـان  ] إليه[و، ]َساقَ[مكان ] شَكَّ[و، ]َوِإْسِفنْطَ[مكان ] أو اْسِفنْطَ[ ،]َوِإْسِفنْطَ َعانَةَ َبْعَد الـرُّقاد[

هـو   :وقيل ،الُمطَيَُّب من عصير العنب :واِإلْسفَنْطُ اِإلْسِفنْطُ"و ].غَِديَرا[مكان ] الغَِديَرا[، و]ِإلَْيَها[

شراب يعمل في الشم، ويسّمونه هناك الرساطون، وهو عصير : اإلسفنط"و. )1("من َأسماء الخمر

ـ : الّرصاف .)2(العنب، رومّي معّرب، كما يقول الجواليقي في المعرِّب ة قريـب  حجارة متراّص

  .جرور بالفتحة عوًضا عن الكسرةم علم ممنوع من الصرف: عانة. )3("بعضها من بعض

مكـان  ] كبردية الِغيل وسط الغريِف[: في قوله هي التحريفالوجه األّول اختالف والعلّة في 

  . وهو خلط بين رواية بيتين من قصيدة واحدة، ]َوِإْسِفنْطَ َعانَةَ َبْعَد الـرُّقاد[

مكـان  ] أو اْسِفنْطَ[: والعلّة في اختالف الوجه الثاني نحوّية باختالف حروف العطف في قوله

  .]َوِإْسِفنْطَ[

  .ضّمشّك بمعنى ، ]َساقَ[مكان ] شَكَّ[ :والعلّة في اختالف الوجه الثالث هي التحريف في قوله

واسـتخدم الضـمير   ، ]ِإلَْيَهـا [مكان ] إليه[: والعلّة في اختالف الوجه الرابع نحوّية في قوله

الغائـب   مكان الضمير المتّصل ]الغريف[الذي يعود على ] إليه[المتّصل للغائب المذكّر في قوله 

الخمـر   :اِإلْصِفنْط" .وهي الخمر، وقرئ بالصاد أيًضا ]اإلسفنط[الذي يعود على ] إليها[المؤنّث 

هـي خُمـور    :وقيـل  .هي َأعلى الخمر وَصـفَْوتُها  :وقال َأبو عبيدة .وهي اِإلْسِفنْطُ ،بالرومية

  .)4("مخلوطة

مكـان  ] الغَِديَرا[: في قولهنكرة باستخدام المعرفة والوالعلّة في اختالف الوجه الخامس نحوّية 

  .واستخدم االسم المعّرف بأل التعريف مكان االسم النكرة المنصوب ].غَِديَرا[

أصفط (الثالثي المزيد بهمزة مهموًزا من الفعل ) واإلسفنط اإلصفنط(وجعل ابن منظور أصل 

 تهذيب اللغةفي  )صفنط وسفنط( من الفعل الرباعي ، أّما األزهري فقد جعل أصل الكلمة)وأسفط

  .كذلك 85ديوانه  فيه تحريف، وقد جاء في] َساقَ[مكان ] شّك[وقوله ). صفنط(

                                                 
       .)سفنط(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى ).أسفط( 7/255لسان العرب : ابن منظور)1(

  .66المعرِّب من الكالم األعجمي : اليقيالجو: ينظر)2(

  .143 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

  ).أصفط( 7/256لسان العرب : ابن منظور)4(
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بـة طعـم   إنّها تقوم من رقادها طّي": وال شّك في أّن اختالف ألفاظ البيت لم يغّير معناه، يقول

ـ  )عانـة (وكأنّما هو خمـر  . ر النوم طعم الفم ورائحتهالريق والفم، والمألوف أن يغّي مية، آالش

  .)1("مزجت بماٍء بارٍد، من غدير يجري بين الحجارة المتراصفة

  ]المتقارب[ )2( اَصريَر يهاِف الَجْونِ بِلُجنُْدل َن  وـالسَّاِمُع َسِمَع ِإذا قَطَْعتُ .70

   )3(اَصريَر يهاِف الَجْونِ بِالُجنُْد ِمَن  السَّاِمُعون َسِمَع ِإذا قَطَْعتُ*      

عـن  ) جـدب (لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في  )70(

حشـرة  : الجنـدب "و ].للجنـدب [مكان ] الجندب من[من وجه واحد، وهو  الديوانينروايته في 

صـوت  : الصرير. األسود: الجون. أصغر من الجرادة، وليس صياحه من فيه، وإنّما من جناحه

  .رمدّو الديوانينوالبيت برواية  .)4("الجندب

فأتى بحـرف  . استبدال حروف الجّر بعضها مكان بعضنحوّية بوالعلّة في هذا االختالف هي 

: الجاّرة، نحو ]من[الجاّرة موافقة معنى  ]الالم[وتأتي : "، وقال ابن هشام]الالم[مكان ] من[الجّر 

  ]الطويل[  :، ومثله قول جرير)5("سمعت له ُصراخًا

  ])6(أفضُل ،القيامِة يوَم لكم ،ونحُن     راغٌم َكوأنفُ الدنيا، في ،الفضُل لنا*[

  ]البسيط[: ومثله قول األعشى. أي نحن أفضل منكم يوم القيامة

  ])7(كما استعاَن بريح ِعشْرقٌ َزجُِل    إذا انصرفت اتسَمع للحلي وسواًس*[

                                                 
  .143 -142 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  ).جندب( تهذيب اللغة: األزهري. 147 وديوان األعشى الكبير، 87 ديوان األعشى :األعشى)2(

    ).جدب( 1/257العرب لسان : ابن منظور)3(

  .147 ديوان األعشى الكبير :األعشى)4(

  .104 حروف الجّر في العربّية بين المصطلح والوظيفة: لوشن، نور الهدى. 281 مغني اللبيب: ابن هشام)5(

نعمان محمد أمين طه، دار المعارف، مصر، الطبعـة  : ، حقّقه)مجلدات 3( ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب: جرير)6(

محمد أبو : حققه ،والمنسوب ثمار القلوب في المضاف :أبو منصور ،الثعالبي .281 مغني اللبيب: ابن هشام. 143ثالثة، ال

ب حـروف  كتـا : الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسـحاق  .183م، 1965، القاهرة ،المعارف دار ،الفضل إبراهيم

، الجنى الداني في حـروف المعـاني  : المرادي .85م، 1984، بيروت ،الرسالة سةمؤّسعلي توفيق الحمد، : ، حقّقهالمعاني

  . 102م، 1983فخر الدين قباوة ومحمد نديم فضل، منشورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثانية، : حقّقه

 م،1997، تـونس ، والتوزيـع  للنشـر  سحنون دار ،)جزًءا 30( التحرير والتنوير: ابن عاشور، الشيخ محمد الطاهر)7(

  .144 ديوان األعشى: األعشى: ينظر. 29/120
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 ،غَُر من الصَّـدى َأْص :والُجنُْدُب والُجنَْدُب .الذَّكر من الَجراد :والُجنَْدُب. "والجندب صغير الجراد

 ،اس يرونه الُجنَْدَبوالنَّ ،الصََّدى هو الطائُر الذي َيِصرُّ بالليل وَيقِْفُز وَيِطيُرو. يكون في الَبرارِي

. الصغير من الَجراد :الُجندب" :وقيل. )1("دىفَأمَّا الُجنْدب فهو َأصغر من الصَّ ،ما هو الصَّدىوِإنّ

نونهـا   :قـال سـيبويه   ،واسم رجل ،َضْرٌب من الَجراد :هاال وضّمبفتح الّد ،والُجنَْدُب والُجنُْدُب

ه ال يجيء على مثال فعللٍ شيٌء إال وحرف الزيادة الزم له وأكثر ذلك النون ثابتةٌ ألنّ" .)2("زائدة

وذكر الخليل أنَّ كلَّ اسمٍ على هذا الوزن ثاِنيِه نون أو همزة فلك أن تقول فيه فُعلُـل أو  " .)3("فيه

ـ  ؤَدد وُسؤُدر، وُسؤذَر وُجؤذُر، وُجنَدر وغُنُدوغُ ،بنَدب وُجنُد، مثل ُجفُعلَل ة د، وهي لغـة طائّي

إنّه يقطع الصحراء المقفرة الُمِضلّة، يلعب فيها السـراب، وال  ": يقول األعشى .)4("يهمز السُّؤَدد

   .)5("يهتدي السالك فيها إلى طريقه، ويصرُّ فيها الُجنْدب األسود

  ]المتقارب[ )6(الكَرِيَرا الرجالِ َدْعَوى كان ِإذا  النِّزال عند ُؤكِفدا َأْهليو .71

  )7(الكَرِيَرا الرجالِ َدْعَوى كان ِإذا  النِّزال غَداةَ الِفداُء فَأْهلي*      

عـن   )كـرر (لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهلألعشى في البيت ) 71(

، ]ُؤكِفـدا [مكـان  ] الِفداُء[، و]َأْهليو[مكان ] فَأْهلي: [أوجه، وهيمن ثالثة  الديوانينروايته في 

ِشـْبُه  : الكرير. مصدر من دعاه يدعوه أو من دعا له أو دعا اهللا: دعوى" ].عند[مكان ] غَداةَ[و

  .)8("الحشرجة، صوت في الصدر كصوت المختنق أو المجهود

. الواو، وهما من حروف االسـتئناف  الفاء مكان نحوّية بتحريفوالعلّة في هذا االختالف هي 

ف باإلضافة، وغداة وعنـد ظرفـا   ف بأل التعريف، وفداؤك خبر معّرمعّرمرفوع والفدء خبر 

                                                 
  ).صدي( الصحاح: الجوهري. )جندب( تهذيب اللغة: األزهري). جدب( 1/257لسان العرب : ابن منظور)1(

    .321 -4/320 كتاب سيبويه: سيبويه: ينظر). جدب( 1/257لسان العرب : ابن منظور)2(

  .69 الشتقاقا: ابن دريد: ينظر. 4/320 سيبويه كتاب: سيبويه)3(

  .57صفحة : ، ينظر69 الشتقاقا: ابن دريد)4(

  .146 ديوان األعشى الكبير :األعشى)5(

 .146 وديوان األعشى الكبير، 87 ديوان األعشى: األعشى)6(

فهـارس لسـان العـرب    : عمايرة، خليل وزميله). كرر(المحكم : ابن سيده). كرر( 5/136لسان العرب : ابن منظور)7(

 .3/163 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: وب، إميل بديعيعق. 5/167

 .147 ديوان األعشى الكبير: األعشى)8(
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وأهلي فداؤك عند كّل نزال، إذا احتـدم  : "يقول األعشى. ر المعنى في الروايتينولم يتغّي. زمان

 .)1("صوتًا خافتًا كأنّه الحشرجة القتال، وبّح صوت الرجال، وجفّت حلوقهم، فلم يكن صياحهم إالّ

 .)1("الحشرجة

  ]المتقارب[ )2(لَْم تََر شَْمًسا َوال َزْمَهرِيًرا ِة  ُمَبتَّلَِة الخَلْـِق ِمثْـلِ الـَمَها .72

  )3(لَْم تََر شَْمًسا َوال َزْمَهرِيًرا لِ  الِحجا ُسُجوفَ القَاِصراِت من*      

عـن  ) زمهـر ( لسانالفي  تهلفت روايواخت ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في  )72(

ُمَبتَّلَِة الخَلْــِق  [مكان ] لالِحجا ُسُجوفَ القَاِصراِت من: [في األلفاظ اآلتية الديوانينروايته في 

  ].ةِمثْـلِ الـَمَها

النسـاء  : والقاصرات. والعلّة في هذا االختالف هي التحريف الذي أصاب صدر البيت بأكمله

جمع ِسـْجف  : والسُّجوف. )4("فسهنَّ على َأزواجهن فال َيطَْمْحَن ِإلى غيرهمقد قََصْرَن َأن"اللواتي 

متناسـقة  : مبتّلـة الخلـق  "و. )5("ْسجافوأ السِّتْر والَجْمع ُسُجوف، :السِّْجف والسَّْجف"وَسْجف، و

َسـنة  الح :سـاء الُمَبتَّلة من النّ" :وقيل. )7("الّزمهرير وهو شّدة البرد"و. )6("األعضاء بالغة الحسن

وال َحَسنة اَألنف َسـِمَجة   ،ال تكون َحَسنة العين َسِمَجة اَألنف ،ال َيقُْصر شيء عن شيء ،الخَلِْق

بقـرة الـوحش،   "يصف الشاعر صاحبته بأنّها في تناسق أعضائها . )8("ولكن تكون تامَّة ،العين

  .)9("مهريرناعمة العيش ال تلذعها رياح الّصيف الالّفحة، وال يقرصها برد الشّتاء الّز

  ]المتقارب[  )10(الُسرى َبْعَد َأْينٍ َعسيَرا تَُوفِّي  ٍ كََأتَانِ الثَِّميلِ بِناجِية .73

                                                 
 .146المرجع السابق )1(

عمايرة، خليـل  ). بتل( 11/43لسان العرب : ابن منظور. 145 وديوان األعشى الكبير، 86 ديوان األعشى :األعشى)2(

  . 3/164 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: ب، إميل بديعيعقو.  5/167فهارس لسان العرب : وزميله

  . 91الموشح : الَمْرَزبانّي). زمهر( الصحاح: الجوهري). زمهر( 4/330لسان العرب : ابن منظور)3(

  .5/48 النكت والعيون :الماوردي. )قصر( 5/95 لسان العرب: ابن منظور)4(

  ).سجف( باب الزاخرالع: الصاغاني. 1/388 المخصص: ابن سيده)5(

  .145 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(

  ). زمهر( 4/330لسان العرب : ابن منظور)7(

   ).بتل( 11/43لسان العرب : ابن منظور)8(

  .145 -144 ديوان األعشى الكبير: األعشى)9(

  ). أتن( تهذيب اللغة: األزهري. 147 وديوان األعشى الكبير، 87 ديوان األعشى: األعشى)10(
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  )1(َعِسيرا َأْينٍ َدْعَب السُّرى توافي  الثَّميل كَأتان بَعْيرانٍَة*      

  )2(السَُّرى َبْعَد َأْينٍ َعِسيَرا تُقَضِّي  ،كَأتانِ الثَّميل ،بِناجيٍة*      

عن روايته في  لسـان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في  )73(

مكان ] بَعْيرانٍَة[ ُروِي): ثمل(ففي الموضع األول  ).أتن(، و)ثمل(: في موضعين، وهما الديوانين

  ].تَُوفِّي[مكان ] تُقَضِّي[ ُروِي): أتن(وفي الموضع الثاني ]. تَُوفِّي[مكان ] توافي[، و]ٍبِناجِية[

، فاختلفـت األلفـاظ   ]ٍبِناجِية[مكان ] بَعْيرانٍَة[ :في قوله الترادفوالعلّة في هذا االختالف هي 

النّاقَةُ تُشبَُّه بـالَعْيرِ فـي ُسـْرَعِتها    : الَعْيرانةُ"و. فالعيرانة والناجية تعني السريعة. واتّفق المعنى

الصخرة تكون في : األتان"و. )4("لسريعة تنجو بمن ركبهاالناقة ا :الناجِيةُ والنَّجاة"و .)3("ونَشاِطها

: األيـن . سير الليـل : السرى. الماء الكثير: الثميل. في الماء وتصيبها الشمس، فهو أصلب لها

  .)5("تعسر بذنبها أي ترفعه: عسير. التعب والكالل

 ].تُـَوفِّي [ مكـان ] تُقَضِّـي [و ]توافي[ :والعلّة في اختالف الوجه الثاني هي التحريف في قوله

. )6("والجمع ثَِميل ،الَبِقيَّة من الماء في الصَّخرة وفي الوادي :والثَِّميلة .َأي توافيها :توافي السُّرى"

وجدير بالذكر أّن ألفاظ وصف الناقة جاءت متشابهة عند الشعراء في العصر الجاهلي، . )6("ثَِميل

لْق صـخرةٌ صـلبة   جسمها المكتنز الوثيق الخَ"الجاهلي، فهذا األعشى يصور ناقته السريعة كأّن 

وكذلك فعـل   .)7("تقطع الليل كلّه ال تهدأ، تعدو رافعة ذنبها، بادية النشاط. ملساء قد غمرها الماُء

  .)8(فعل عمرو بن قميئة والخنساء

                                                 
فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). ثمل( تهذيب اللغة: األزهري ).ثمل( 11/91لسان العرب : ابن منظور)1(

5/167.  

  .5/167فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). أتن( 13/7لسان العرب : ابن منظور)2(

  ).فعالنة( األدب ديوان: الفارابي، أبو إبراهيم)3(

  ).نجا( 15/304لسان العرب : ابن منظور)4(

  .147 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

   ).ثمل( 11/91لسان العرب : ابن منظور)6(

المحاكاة في الشـعر الجـاهلي بـين التقليـد     : سليمان، سليمان محمد .147 -146 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(

  .181م، 2005، دار الوفاء، اإلسكندرية، واإلبداع

  .182 -181 الجاهلي بين التقليد واإلبداع المحاكاة في الشعر: ليمان، سليمان محمدس: ينظر)8(
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  ]المتقارب[   )1(افَِعيَر اِعيًر الَحيِّ َمَع اقُتَُس  ،ونَةًَمْوُض َداُوَد نَْسجِ ْنِمَو .74

  )2(فَِعيرا اِعيًر الَحيُّ بها ُيساقُ  نَةًَمْوضو داوَد نَْسجِ ومن*      

عـن   )وضـن (لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 74(

] الَحـيُّ [، و]َمَع[مكان ] بها[، و]اقُتَُس[مكان ] ُيساقُ: [من ثالثة أوجه، وهي الديوانينروايته في 

  ].الَحيِّ[مكان 

 إسناد الفعل المضارع المبني للمجهولب وفيها تصحيف للفعلنحوّية، ف والعلّة في هذا االختال

إلى  ]اقُتَُس[، في حين أسند الفعل اللسانفي رواية ] الَحيُّ[إلى نائب الفاعل المذكّر وهو ] ُيساقُ[

 والقرطبـيّ  واستشهد الطبـريّ  .الديوانينفي رواية  ث وهو الضمير المستترنائب الفاعل المؤنّ

الشيَء  َوَضَن". )4(﴾على ُسُررٍ َمْوضونٍة﴿ :بهذا البيت في تفسير قوله تعالى )3(رينوبعض المفّس

المنسـوجة َأي   :الَمْوضـونةُ . ثنى بعضه على بعض وضـاَعفَهُ  :فهو َمْوُضوٌن ووِضيٌن اَوْضنً

  . )5("مضاعفة النسج :ودرع َمْوضونةٌ .بعضها ُمداخٌَل في بعض ،منسوجة بالدُّرِّ والجوهر

تحريـف   ]الَحـيِّ [مكـان  ] الَحيُّ[و، هي التحريف ]َمَع[مكان ] بها[ :ة في اختالف قولهوالعلّ

: يقول األعشـى . تحمل ويرسل بها]: "تساق[وقوله  .بالحركات اإلعرابية، وفيها اختالف نحوّي

الدروع الكثيفة قـد نسـجت نسـًجا    الرماح الطوال، والخيل الجياد، و َأعَدْدتَ للحرب عّدتها من"

  .)6("ا، تُحَمُل فوق الجمال ِعْيًرا من ورائها ِعْيرمضاعفً

  ]المتقارب[ )7(تََهاَدى كََما قَْد َرَأْيتَ الَبهِْيَرا  الِْقَياْم تُرِْيُد نَاَءتْ ِهَي َوِإْن .75

  )8(تَهادى كما قَْد َرَأْيتَ الَبهِيَرا  القيام ُيرِيُد تََأتَّى ما ِإذا*      

                                                 
  . 149 وديوان األعشى الكبير، 88 ديوان األعشى: األعشى)1(

فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). وضن(المحكم : ابن سيده). وضن( 13/450لسان العرب : ابن منظور)2(

  .  3/166 في شواهد اللغة العربية المعجم المفصل: يعقوب، إميل بديع. 5/169

أبـو   .17/201تفسير القرطبي : القرطبي. 23/98 جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير)3(

 اردوآخـرون،   الموجود عبد أحمد عادل الشيخ: ، حقّقه)أجزاء 8( تفسير البحر المحيط: األندلسي يوسف بن محمدحّيان، 

  .8/201، م2001، بيروت :لبنان ،العلمية الكتب

  .﴾َعلَى ُسُررٍ َمْوُضونٍَة﴿ 15: الواقعة)4(

    ).وضن(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى). وضن(المحكم : ابن سيده). وضن( 13/450لسان العرب : ابن منظور)5(

  .149 -148ديوان األعشى الكبير : األعشى)6(

    .143 وديوان األعشى الكبير، 85 ديوان األعشى: األعشى)7(

: يعقوب، إميـل بـديع  . 5/171فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). بهر( 4/84لسان العرب : ابن منظور)8(

 .3/170 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية
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   )1(تهاَدى كََما قَْد َرَأْيتَ البهيرا  لقيام   ا قريب تَأتَّىهي  إذا*      

  )2(تَهادى كما قد رَأيتَ الَبهِيرا  تُريُد الِقيام تَأتَّى ما ِإذا*      

عن روايته في  لسـان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانه لألعشى في البيت )75(

  ). هدى(، و)أتي(، و)بهر(: في ثالثة مواضع، وهي الديوانين

] تأتّى[، و]هي[مكان ] ما[، و]وإْن[مكان ] إذا[والعلّة في هذا االختالف هي التحريف في قوله 

] قريـب [ :وقوله .وفيه اختالف نحوّي ،]تريد[مكان ] يريد[: التصحيف في قوله، و]ناءت[مكان 

تََأتَّى فـالن   .تََهيََّأ :وتَأتَّى له الشيُء. "هو التّهيُّؤ والتأتّي. فاختالف اللفظ لم يغّير المعنى .تحريف

وهو من األضداد، بمعنى سـقطت، أو  ] ناءت[وقوله . )3("ِإذا تََرفَّق لها وَأتاها من َوْجهها :لحاجته

نََهـَض بَجْهـد    :وتَنْـَواءً  اناَء بِِحْمِله َينُوُء نَْوًء" بعد، بمعنى نأى مقلوب: ]تناء[و. نهضت بثقل

إذا هّمت بالقيام ناَء بها ردفهـا،  : "يقول األعشى .)4("هو من اَألضدادف ،ُأثِْقَل فسقَطَ :وقيل ،وَمشَقٍَّة

  . )5("ثّم تقوم متمّهلة تتهادى، تَتَماَيُل تََماُيَل من أعياه اإلجهاد تترّدد أنفاسه فهو بهير

  ]مجزوء الكامل[ )6(الطَّْهَرَجاَرْهـقَى ِمْن ِإناِء   ُأْسـ الرَّاَحولقد شَرِْبتُ  .76

    )7( اَرهالطِّْرجَِهقَى من ِإناِء ـ  ُأْسـ الخمرْبتُ ولقد شَرِ*      

عـن  ) طرجهل( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في  )76(

ـ [، و]الـرَّاح [مكـان  ] الخمـر [من وجهـين، وهمـا    الديوانينروايته في  مكـان  ] اَرهالطِّْرجَِه

  ]. الطَّْهَرَجاَرْه[

 الطَّْهَرَجـاَرة "و. ، فالخمر والراح يحمالن نفس المعنـى الترادفاالختالف هي والعلّة في هذا 

) الخمـر (فشربتُ الراح : يقول الشاعر. الفنجانة، أو شبه كأس أو طاس يشرب به: والطَّْهَرَجالَة

                                                 
   .5/170فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). أتي( 14/17لسان العرب : ابن منظور)1(

عمايرة،خليل ). هدى( الصحاح: الجوهري). هدى( تهذيب اللغة: األزهري). هدى( 15/360لسان العرب : ابن منظور)2(

 .5/171فهارس لسان العرب : وزميله

 ).أتي(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى). أتي( 14/17لسان العرب : ابن منظور)3(

 ).ناء( 1/174 لسان العرب: ابن منظور)4(

    .144 -143 ديوان األعشى الكبير: ىاألعش)5(

فهـارس  في ] من إناء الطّْرجَِهاَرْه ـقي/أسـ[...ويروى  .205 وديوان األعشى الكبير، 76 ديوان األعشى: األعشى)6(

، 3/87 المعجم المفصل في شواهد اللغـة العربيـة  في ] من إناء الطّْرجَِهاَرْه ـفي/أسـ[...ويروى . 5/173 لسان العرب

  . ببناء الفعل للمجهول] ُأسقَى[، والصواب ]وأسفي، أسقي[حيف واضح في كلمتي وفيهما تص

   .)طرجهل( 11/401لسان العرب : ابن منظور)7(
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 .)2(فيـه  شْبُه كأسٍ ُيشَْرُب: ، بفتح الطّاء والجيمالطَّْرَجَهاَره: وقيل .)1("تُْسقاها في آنيتها وأكوابها

وفي اللفظـين   .اءبالّر ]هارةٌرجِطِّال[بالالم مكان  ]هالةجِْرلطِّا[: وقد تبدل الّراء الثانية الًما، فيقال

مـا  ورّب .معروفة ،كالِفنْجانة :الطِّْرجِهالةُ" .تصحيف وتحريف بالحركات وتغيير مواقع الحروف

يـه مـن كتـب المعـاجم علـى لفظـة       ولم أعثر فيما اطّلعت عل .)3("اءبالّر ،ِطْرجِهاَرة :قالوا

ـ [، وإنّما هـي  الديوانبتقديم الهاء على الّراء والجيم التي وردت في ] الطَّْهَرَجاَرْه[ ] اَرهالطِّْرجَِه

  .)4(بتقديم الّراء والجيم على الهاء مع اختالف حركة الطّاء بين معجم وآخر

  ]مجزوء الكامل[ )5(ُعفَاَرْهِلتَْحُزنَنَا  بانَتْ  َجاَرْه، كنِت، ما جاَرتييا  .77

  )6(َجاَرْه أنِت، ما جاَرتايا   بانَتْ ِلتَْحُزنَنَا ُعفَاَرْه *      

  )7(َعفَاَرْهبانَتْ ِلتَْحُزنَنَا   َجاَرْه أنِت، ما جاَرتايا *      

  )8(ِ َجاَرْهأنت، ما جاَرتايا   َعفَاَرْهِلتَْحُزنَنَا  باتَتْ*      

عن روايته فـي   لسانالفي  تهواختلفت رواي ،ديوانه الكبيرو ،ديوانهالبيت لألعشى في  )77(

  ).عفر(، و)جور(و ،)بشر( :في ثالثة مواضع، وهي الديوانين

مكان ] جاَرتا[قلب الصدر عجًزا، والتحريف في قوله ب التحريف والعلّة في هذا االختالف هي

مـا  [ :وهناك اختالف نحوّي في قوله .بضّم العين] ُعفَاَرْه[بفتح  العين مكان ] َعفَاَرْه[و ،]جاَرتي[

، ومن الجدير ذكره أّن البيت من ]بانَتْ[مكان ] باتَتْ[، والتصحيف في قوله ]كنِتما [مكان ] أنِت

                                                 
     .204 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  ). باب الراء، فصل الطاء( القاموس المحيط: الفيروزآبادي)2(

  ).طرجهل( الصحاح مختار: الرازي). طرجهل( الصحاح: يالجوهر .)طرجهل( 11/401لسان العرب : ابن منظور)3(

  ). باب الراء، فصل الطاء( القاموس المحيط: الفيروزآبادي. )طرجهل(الصحاح  :الجوهري: ينظر)4(

    .203 وديوان األعشى الكبير ،75 ديوان األعشى :األعشى)5(

ابـن  ). رعف، جرواي( جمهرة اللغة: دريد ابن). رعف(المحكم : ابن سيده). بشر( 4/63لسان العرب : ابن منظور)6(

على ألفية ابـن   بن عقيلاشرح  :ابن عقيل، بهاء الدين. 258، 2/73شرح الرضي : األستراباذي). ما(الصاحبي : فارس

الزَّبيـدي،  ). 193الشـاهد  ( 1/553، م1990محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الخير، بيروت، : ، حقّقه)جزءان( مالك

: عمـايرة، خليـل وزميلـه   ). 218الشاهد ( 3/308خزانة األدب : البغدادي، عبد القادر). عفر(العروس تاج : مرتضى

   .3/79، 3/59 العربية المعجم المفصل في شواهد اللغة: يعقوب، إميل بديع. 5/172فهارس لسان العرب 

فهارس لسـان العـرب   : وزميلهعمايرة، خليل ). جور(المحكم : ابن سيده ).جور( 4/154لسان العرب : ابن منظور)7(

  . 3/79 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع. 5/173

  . 5/172فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). عفر( 4/589لسان العرب : ابن منظور)8(
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، فهو في موضع نصب على ]جاره[على قوله  ]من[جواز دخول : "شواهد النحويين، والشاهد فيه

   .)1("من الوجهين )أبو علّي( التمييز، أو نصب على الحال، على ما أجازه

أي جارة كنت : يقول الشاعر. في محل نصب خبر كان: ما. أّي شيء كنِت]: "ما كنِت[وقوله 

هو منادى مضاف، أبـدل  : ]يا جارتا[: قوله. )2(!"لي يا صاحبتي، وأي حزن أورثِتني من بعدك

خبـره، وفيـه معنـى     ما مبتدأ، وأنت: ]ما أنِت[: وقوله .امن كسرة التاء فتحة، فانقلبت الياء ألفً

ما أحسنك جارة، أو ما أنبلك جـارة،  : ه قالتمييز، كأنّ ]:جارة[ .التعظيم، وهو العامل في التمييز

جـارة   أّي: ل، وتقديرهومعناه كمعنى األّو ]جاره ما كنِت: [ويروى... اه فارًسهللا دّر: مثل قولهم

بدو من كالمه أّن علماء النحو اختلفوا كالًما مطّوال عن هذا الشاهد، وي )4(وذكر البغدادي. )3(كنِت

م اسم استفهام في محل رفع خبـر مقـدّ  ] ما[فيما بينهم في إعراب هذا البيت، فمنهم من أعرب 

. عظمت من جـارة : تمييز إلمكان إدخال حرف الجر من عليها، والتقدير] جارة[، و]أنت[للمبتدأ 

من األلفاظ التي ] ما[نهم من أعرب وم. حاالً على المعنى كرمت جارة] جارة[ومنهم من أعرب 

  . لها حقّ الصدارة في محل رفع مبتدأ لحملها معنى التفخيم والتعجب

مـا هـذا   ﴿: يشبه إعـراب قولـه تعـالى   ] جارة ما أنِت[وهناك رأي آخر يرى أّن إعراب 

ومنهم مـن يـرى أّن   , ]جارة[في محل رفع مبتدأ، وخبره ] أنت[نافية، و] ما[ فأعرب. )5(﴾ابشًر

خبر ما العاملـة  ] جـارة [في محل رفع اسم ما العاملة عمل ليس، ] أنت[عاملة عمل ليس، و] ما[

  . واألرجح هو رواية النصب على التمييز. عمل ليس منصوب

ويبدو أّن تقارب الحروف وتكرارها، كحرف الراء والتاء، وتقارب الجيم والحاء في الرسـم،  

  . ر عجًزاأّدى إلى خلط الصدر بالعجز، فقد روي الصد

  ]مجزوء الكامل[ )6(الُمتَيََّم ذا الَْحَراَرْه َيِشفي  وَمًها تَرِفُّ غُُروُبُه  .78

                                                 
  .44 إيضاح شواهد اإليضاح: القيسي، أبو علي)1(

    .203 -202 ديوان األعشى الكبير :األعشى)2(

  ).218الشاهد ( 3/308خزانة األدب : البغدادي، عبد القادر. 44 إيضاح شواهد اإليضاح: القيسي، أبو علي)3(

  ).218الشاهد ( 3/308خزانة األدب : البغدادي، عبد القادر)4(

َوقَالَِت اخُْرْج َعلَـْيهِنَّ   اكًَأ َوآتَتْ كُلَّ َواِحَدٍة ِمنُْهنَّ ِسكِّينًفَلَمَّا َسِمَعتْ بَِمكْرِِهنَّ َأْرَسلَتْ ِإلَْيهِنَّ َوَأْعتََدتْ لَُهنَّ ُمتَّ﴿ 31: يوسف)5(

  .﴾ْن َهذَا ِإلَّا َملٌَك كَرِيٌمِإ اَما َهذَا َبشًَرفَلَمَّا َرَأْينَُه َأكَْبْرنَُه َوقَطَّْعَن َأْيِدَيُهنَّ َوقُلَْن َحاشَ ِللَِّه 

: ابـن بنـين   ).مها( 15/299لسان العرب : ابن منظور. 203 الكبير وديوان األعشى، 75ديوان األعشى  :األعشى)6(

   .5/172فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله ).فصل الرف( 227 اتفاق المباني وافتراق المعاني
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  )1(الُمتَيََّم ذا الَْحَراَرْه تَْسِقي  وَمًها تَرِفُّ غُُروُبُه *      

عـن  ) رفـف (لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في  )78(

  ].َيِشفي[مكان  ]تَْسِقي[ :من وجه واحد، وهو يوانينالدروايته في 

]. َيِشـفي [مكـان   ]تَْسِقي[ :والعلّة في هذا االختالف هي تصحيف السين مكان الشين في قوله

وهو أن يتشابه اللفظان في الكتابـة مـع   ، المصحَّف ويسمى جناس الخطّ الجناس"واللفظان من 

َوِإذَا  .َوالَِّذي ُهـَو ُيطِْعُمِنـي َوَيْسـِقينِ   ﴿:  عزَّ وجلَّ، ومنه قول اهللا)2("اختالٍف في نقَط الحروف

والروايتان صحيحتان، فالمريض والمصاب بـالحرارة يحتـاج إلـى     .)3(﴾َمرِْضتُ فَُهَو َيشِْفينِ

: يقـول . الديوانينح رواية وأرّج. الشفاء، وكذلك المحّب فإنّه يحتاج إلى تبريد نار حّبه ولوعته

  .)4("البلّور، تبرق أطرافها، ويشفي لثُمها المتّيَم، ويثلج لوعتَه وحرارتَهأسنانها صافية ك"

  ]مجزوء الكامل[ )5(ـَراُء الَعِشيَِّة كَالَْعَراَرْه  َوَصفْـ َضْحَوتَُهاَبْيَضاُء  .79

  )6(ـَراُء الَعِشيَِّة كَالَْعَراَرْه  َوَصفْـ غدوتهاَبْيَضاُء *      

عـن  ) غـدا ( لسـان الفي  تهواختلفت رواي ،ديوانه الكبيرو، ديوانهالبيت لألعشى في  )79(

  ].َضْحَوتَُها[مكان ] غدوتها: [من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

الُبكَْرة ما بين َصالِة الغَداة وطلُـوعِ   :الغُْدوة بالضم"و والعلّة في هذا االختالف هي التحريف،

قـال   .وجمعها غََدوات ،والغداة كالغُْدوة ،لٌَم للوقتَع ،وغُْدَوةُ من يومٍ بعيِنه غير ُمْجراة .الشمس

وهي قراءةُ جميع القُّراء إال ما ُروي عـن ابـن    )7(﴾بالغداة والَعِشيِّ ُيريدون وْجَهه﴿ :اهللا تعالى
                                                 

فهـارس لسـان   : عمايرة، خليل وزميلـه ). رف( تهذيب اللغة: األزهري). رفف( 9/125لسان العرب : ابن منظور)1(

  . 3/62 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع. 5/172العرب 

، دار القلم، دمشـق، والـدار   )جزءان( البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: الميداني، عبد الرحمن حسن َحَبنَّكَة)2(

  .2/497 م،1996الشامية، بيروت، 

  .﴾َوِإذَا َمرِْضتُ فَُهَو َيشِْفينِ .َيْسِقينَِوالَِّذي ُهَو ُيطِْعُمِني َو﴿ 80 -79 :الشعراء)3(

  . 203 -202 ديوان األعشى الكبير :األعشى)4(

  .203 وديوان األعشى الكبير، 75 ديوان األعشى: األعشى)5(

: يعقوب، إميل بـديع . 5/172فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). عرر( 4/560لسان العرب : ابن منظور)6(

  .3/64 صل في شواهد اللغة العربيةالمف المعجم

َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِهِْم ِمْن شَْيٍء َوَمـا ِمـْن    بِالْغََداِة َوالَْعِشيِّ ُيرِيُدوَن َوْجَهُهَوال تَطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهْم ﴿ 52: األنعام)7(

بِالْغَـَداِة  َواْصبِْر نَفَْسَك َمَع الَّـِذيَن َيـْدُعوَن َربَُّهـْم    ﴿ 28: الكهف. ﴾ظَّاِلِميَنِحَسابَِك َعلَْيهِْم ِمْن شَْيٍء فَتَطُْرَدُهْم فَتَكُوَن ِمَن ال

َهـَواُه َوكَـاَن    تََّبَعَوال تَْعُد َعْينَاَك َعنُْهْم تُرِيُد زِينَةَ الَْحَياِة الدُّنَْيا َوال تُِطْع َمْن َأغْفَلْنَا قَلَْبُه َعْن ِذكْرِنَا َوا َوالَْعِشيِّ ُيرِيُدوَن َوْجَهُه
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مثُل َسـَحر   ،ها معرفةغير مصروفٍة َألنّ ،َأتَْيته غُْدَوةَ :ويقال ،ةوهي شاذّ ،ه قرَأ بالغُْدَوِةعامرٍ فإنّ

ِسيَر على فَرسك غُْدَوةَ وغُْدوةً وغُدَوةُ وغُدوةٌ فما نُوَِّن من  :تقوُل ،ها من الظروِف الُمتََمكِّنِةَأنّ إالّ

 .)1("والجمع الغََدواتُ ،آِتيك غَداةَ غٍَد :ويقال ،ىهذا فهو نَِكَرة وما لم ُينَوَّْن فهو معرفة والجمع غًُد

 اأتيك غـدً  :وهما كقولك ،حال نان إال نكرةً على كّلةٌ فال يكوا ضحوةٌ وعشّيفأّم: "ويقول سيبويه

  .)2("ة يومك وضحوتهك تريد عشّيفيعلم أنّ ،ةًأتيتك ضحوةً وعشّي :وقد تقول ،ومساًء اصباًح

  ]مجزوء الكامل[ )3(فُُل في الَبِقيَرِة َواِإلَزاَرْه  النَّشَْوانِ َيْر كتََميُّلِ .80

  )4(في الَبِقيَرِة َواِإلَزاَرْه فُُل  النَّشَْوانِ َيْر كتََماُيلِِ*      

عـن  ) جـزر ( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير ،ديوانهالبيت لألعشى في   )80(

  ].كتََميُّلِ[مكان  ]كتََماُيلِ[: من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

] تََماُيـلِ [فقوله والعلّة في هذا االختالف هي التحريف، مّما أّدى إلى اختالف الوزن الصرفي، 

. على وزن تفعُّل بزيادة التاء والتضعيف] تََميُّلِ[على وزن تفاُعل بزيادة التاء واأللف مكان قوله 

تتثنّى في ثوبها المشقوق الذي يكشف عن ذراعيها، وقد ائتزرت فوقه بِملَْحفَِتها : "ويقول األعشى

  .)5("كأنّها النشوان

  ]مجزوء الكامل[ )6(نَْهِد الُجَزاَرْه ابِحٍَس َهةَ  ُبَداَأْو  ُعاللَةَِإالّ  .81

   )7(نَْهِد الُجَزاَرْه قَارحٍٍَهةَ   ِإالّ ُعاللَةَ َأْو ُبَدا*      

  )1(سابِحٍ نَْهِد الُجَزاَرْه لَةَ  ُعالأو  ُبداَهةَِإالّ *      

                                                                                                                                               
  .﴾اَأْمُرُه فُُرطً

  ).غدا( 15/116لسان العرب : ابن منظور)1(

  .3/294 كتاب سيبويه: سيبويه)2(

  . 203 وديوان األعشى الكبير ،75ديوان األعشى  :األعشى)3(

ارس لسان فه: عمايرة، خليل وزميله). أزر(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى). أزر(4/16لسان العرب : ابن منظور)4(

  . 3/66 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع. 5/172العرب 

  .203 -202 ديوان األعشى الكبير :األعشى)5(

: البغدادي، عبـد القـادر  ). عل( تهذيب اللغة: األزهري. 209 وديوان األعشى الكبير، 78 ديوان األعشى :األعشى)6(

    .)23: الشاهد( 1/172خزانة األدب 

: الجاحظ). عل( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس). جزر( المحكم : ابن سيده). جزر(4/133لسان العرب : ابن منظور)7(

. 5/173 فهارس لسان العـرب  : عمايرة، خليل وزميله). جزر(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى. 3/15 البيان والتبيين

  .3/67 لغة العربيةالمفصل في شواهد ال المعجم: يعقوب، إميل بديع
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 تـه ايواختلفت رو ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت من مجزوء الكامل، وهو لألعشى في  )81(

  .)بده(و، )علل(و، )جزر( :في ثالثة مواضع، وهي الديوانينعن روايته في  لسانالفي 

من المضـاف األول  ] سابحٍ[يتمثّل في حذف المضاف إليه العلّة في هذا االختالف نحوّية، وو

حيث فَصل بين المضاف والمضـاف إليـه باسـم يقتضـي     . ")2(]بداهة[وإثباته بالثاني ] عاللة[

] سـابح [مكان ] قارح: [وقوله. )3("، فُأنزِلَتا منزلة اسم واحد مضاف]ُبداهة[ًضا، وهو اإلضافة أي

  . )4(ومن الجدير ذكره أّن البيت من شواهد النحويين .تحريف، وهما من الخيل

 ،ُل جريـه َأّو :ُبَداهـة الفـرس   .شيء وما يفجُأ منه َأّول كّل: الَبْدُه والُبْدُه والَبِديهة والُبداهة"و

: والسابح .)6("المرتفع: والنهد. الفرس في السنة الخامسة: القارح"و. )5("َجْرٌي َبْعَد َجْريٍ :لتُهوُعال

الذي بلغ أقصى : الفرس الذي يدحو األرض بيديه في العدو، ويروى بدله القارح وهو من الخيل"

ان والـرجالن  اليـد  :والُجـزاَرةُ ". )7("المرتفـع : هـد والنَّ. وذلك عند إكمال خمس سنين .أسنانه

ولَبِقيَّة السَّْير  ،والُعاللة َبِقيَّة اللََّبنِ وغيرِه حتى ِإنَّهم لََيقولون لَبِقيَّة َجْري الفََرس ُعاللة. ")8("والعنق

فتلك الُوْسطى هي  ،وتُْحلَب وسط النهار ،الُعاللة َأن تُْحلَب الناقة َأّول النهار وآخره :وقيل .ُعاللة

لن يكون بيننا إالّ مفاجأة فرس طويل العنـق  : "يقول األعشى .)9("كُلُّهنَّ ُعاللةًوقد تُْدعى  ،الُعاللة

  .)10("والقوائم، يستنفد القتاُل الُعاللَةَ الباقية من نشاطه

                                                                                                                                               
معجـم  : ابن فارس ).بده( 2/310 تهذيب اللغة: األزهري). بده( 13/475) علل( 11/467 لسان العرب :ابن منظور)1(

  .5/173 فهارس لسان العرب: عمايرة، خليل وزميله). بده( مقاييس اللغة

  .1/133 المفصل في صنعة اإلعراب: الزمخشري: ينظر)2(

  .1/304المفصل في شواهد النحو الشعرّية  معجمال: يعقوب، إميل بديع)3(

المفصل فـي  : الزمخشري. 2/407 والخصائص، 1/298 سر صناعة اإلعراب: ابن جني. 4/228 المقتضب: المبرد)4(

.  3/22عالم الكتب، بيروت، ومكتبة المتنبي، القـاهرة،  شرح المفصل، : ابن يعيش، موفق الدين. 1/133 صنعة اإلعراب

المقاصد النحوية في شـرح شـواهد شـروح    : العيني، محمود بن أحمد. )23: الشاهد( 1/172نة األدب خزا: البغدادي

  .1/304المفصل في شواهد النحو الشعرّية  المعجم: يعقوب، إميل بديع. 3/453، دار صادر، األلفية

  . )بده( 13/475 لسان العرب: ابن منظور)5(

    .3/15 البيان والتبيين: الجاحظ)6(

  . )23: الشاهد( 1/174خزانة األدب : دادي، عبد القادرالبغ)7(

  ). جزر(4/133لسان العرب : ابن منظور)8(

  ).علل( 11/467 لسان العرب :ابن منظور)9(

    .209 ديوان األعشى الكبير :األعشى)10(
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في األصل مضاف  ]:بداهة[و]. عاللة[اسم ظاهر، مضاف إليه مجرور لقوله ] سابح[: وقوله

اهته، ثـم حـذف الضـمير وجعـل بداهـة بـين       إال عاللة سابح أو بد: إلى ضميره، والتقدير

قبـل   ،]وال زيارْه ال اجتماع أْن: [)2(استثناء منقطع من قوله ]إالّ عاللة[: وقوله. ")1("ينفالمتضاي

  .)3("لكن نزوركم بالخيل: أي الشاهد ببيتين،

  ]مجزوء الكامل[  )4(َوِلكُلِّ ِعيَدانٍ ُعَصاَرْه  َوالَعْوُد ُيْعَصُر َماُؤُه .82

  )5(ُعصاَرْه ِعيدانٍ ولكلِّ  ُعوِّدوا ما على فََجَرْوا*      

عـن   )عـود (لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في  )82(

  ].َوالَعْوُد ُيْعَصُر َماُؤُه[مكان  ]ُعوِّدوا ما على فََجَرْوا[في صدر البيت  الديوانينروايته في 

  : الخلط بين صدر البيت وصدر بيت آخر يسبقه، وهو والعلّة في هذا االختالف هي

  ])6(َأَماَرْه َعاَداٍتوِلكُلِّ       ُعوِّدوا ما على فََجَرْوا[*

فجروا على ما : "يقول األعشى. ويبدو أّن هذا هو السبب في جعل الرواة يخلطون بين البيتين

عن نوعه، ولكـّل عيـدان    وعصارة العود تنبئ. أِلفوا من خنوعٍ واستكانٍة، ولكّل عادات أمارة

هو مـا   :وقيل ،دقّ َأو غَلُظ ،الُعوُد خَشََبةُ كلِّ شجرٍة :وقيل ؛خشبة َدقَّتْ كّل :الُعوُد"و. )7("ُعصارة

  . )8("والجمع َأعواٌد وِعيداٌن ،وهو يكون للرطْب واليابس ،جرى فيه الماء من الشجر

  ]البسيط[ )9(!يارِي ماِنٌع َجنِِّإ !اذَْبْح َهِديََّك  :ثم قال له قَِليلٍفَشَكَّ غيَر  .83

  )1(!يارِي ماِنٌع َجِإنِّ !ُأقْتُْل َأِسيَرَك  :ثم قال له طويلٍفَشَكَّ غيَر *      

                                                 
    .)23: الشاهد( 1/174خزانة األدب : البغدادي: ينظر)1(

   .209 شى الكبيروديوان األع، 78 ديوان األعشى :األعشى)2(

    .)316الشاهد ( 4/406خزانة األدب : البغدادي)3(

    .211 وديوان األعشى الكبير، 79 ديوان األعشى :األعشى)4(

عمايرة، ). عود(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى). عود(المحكم : ابن سيده). عود( 3/319لسان العرب : ابن منظور)5(

  . 5/173لسان العرب  فهارس: خليل وزميله

 86االشتقاق  :ابن دريد). رصع( جمهرة اللغة: ابن دريد. 211 وديوان األعشى الكبير، 79 ديوان األعشى :األعشى)6(

    .3/71 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية :يعقوب، إميل بديع). قبائل سعد بن قيس(

    .211 -210 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(

  ). عود(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى). عود(المحكم : ابن سيده). عود( 3/319رب لسان الع: ابن منظور)8(

  .231 ، وديوان األعشى الكبير70ديوان األعشى : األعشى)9(
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عـن  ) عبـد ( لسـان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 83(

، ]اذَْبـحْ [مكـان  ] ُأقْتُـلْ [، و]قَِليـلٍ [مكـان  ] طويلٍ: [من ثالثة أوجه، وهي الديوانينروايته في 

  ]. َهِديََّك[مكان ] َأِسيَرَك[و

والعلّة فـي اخـتالف   ، ]قَِليلٍ[مكان ] طويلٍ[ :التحريف في قولهوالعلّة في هذا االختالف هي 

فاختلفت األلفاظ دون اخـتالف  . هي الترادف ]َهِديََّك[مكان ] َأِسيَرَك[، و]اذَْبْح[مكان ] ُأقْتُْل[: قوله

يقـول  . األسـير : الهـديّ . ترّدد، أي توقّف لحظة حتّى أصاب يقين نفسه: شّك: "نى، وقولهالمع

  . )2("اذبح أسيرك، فقد قّررت أْن أمنع جاري وال أغدر به: فترّدد طويالً ثّم قال: األعشى

بهمزة وصل؛ فنطقها ] اقتـل : [بهمزة قطع مع أمر الفعل الثالثي خطأ، والصواب ]ُأقْتُْل[وقوله 

  .ف عن رسمها، ولكنّه جاء بها مكتوبة كما تنطقيختل

  ]البسيط[ )3(ارَِحٌع اِمي َسنِِّإُه، فَلْقُا تََمْهَم  :خُطّتَْي خَْسٍف، فَقاَل له إذْ ساَمُه .84

  )4(حارِيي ساِمٌع َمْهَما تَقُلْه فِإنّ  : فقال له ،خُطَّتَْي خَْسٍف خَيََّره*      

عن روايته في لسـان  الفي  تهواختلفت رواي ،ه الكبيروديوان، ديوانهالبيت لألعشى في ) 84(

   ].ارَِح[مكان ] حارِي[، و]إذْ ساَمُه[مكان ] خَيََّره: [من وجهين، وهما الديوانين

:  والتحريف في قوله ،]إذْ ساَمُه[مكان ] خَيََّره[ :الترادف في قولهوالعلّة في هذا االختالف هي 

 وَأكثر ما يسـتعمل فـي العـذاب والشـرّ    " .اهكَلَّفَه ِإّي :اَسْوًم سامه اَألمَر" ].ارَِح[مكان ] حارِي[

خطّتـا  . ")6("أي أواله إّيـاه وأراده عليـه  : سام اإلنساَن ونحوه ذالًّ أو خسفًا أو هوانًا. ")5("والظلم

ـ   :ويقال .الُهزاُل والذُّلُّ :والخَْسفُ. ")7("القتل واألسر: خسف  والخَْسـفُ  ا،في الذُّلِّ خُْسـفٌ َأيًض

                                                                                                                                               
: يعقوب، إميـل بـديع  . 1/280 طبقات فحول الشعراء: الجمحي، ابن سالّم). عبد( 3/273لسان العرب : ابن منظور)1(

  .5/292 فهارس لسان العرب: عمايرة، خليل وزميله. 3/398 للغة العربيةالمعجم المفصل في شواهد ا

  .231 -230 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

يعقـوب، إميـل   . 2/164 سّر صناعة اإلعراب :ابن جني. 229 وديوان األعشى الكبير، 69 ديوان األعشى: األعشى)3(

  .3/401 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: بديع

  .5/292 فهارس لسان العرب: عمايرة، خليل وزميله). عبد( 3/278 لسان العرب: ابن منظور)4(

  ).سوم( 12/314 لسان العرب: ابن منظور. 2/164 سّر صناعة اإلعراب :ابن جني)5(

  ).سام( الوسيط المعجم: وزمالؤه إبراهيممصطفى، )6(

  .7/165 نهاية األرب في فنون األدب: ي، شهاب الدينالنوير .12/262 األعشى صبح: علي بن أحمدالقلقشندي، )7(
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يقـول   .تـرخيم حـارث  : حارِ. الذّل: الخسف. )1("اإلذْالُل وتَْحِميُل اإلنسان ما َيكَْره :والخُْسفُ

قل ما شئت يا حارث فإنّي : بين أمرين كالهما ذّل، فأجابه )3(السموَءَل )2(خّير الحارثُ: "األعشى

إلـى جملـة   ] إذ[افة في إض الديوانواستشهد ابن جنّي بهذا البيت كما في رواية . )4("مصغٍ إليك

  .)5(فعلية

  ]البسيط[ )6(ارِدَّغَُر ْياٌر غََجيٌن َوِصٌن َحْصِح  ِمْن تَْيَماَء َمنْزِلُُه، الفَْرِد ْبلَِقاَألبِ .85

  )7(خَتّارِِحْصٌن َحصيٌن وجاٌر غيُر   َمنْزِلُُه باَألْبلَِق الفَْرِد من تَْيماَء*      

  ..........................  )8(َمنْزِلهمن تَْيماء  الفَْرُد واَألْبلَقُ*      

 )تـيم (و، )بلق(لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 85(

، ]ْبلَِقاَألبِ[مكان ] واَألْبلَقُ[، ]ارِدَّغَ[مكان ] خَتّارِ: [من ثالثة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في 

  .]الفَْرِد[مكان ] الفَْرُد[و

، مع بقاء المعنـى والـوزن والقافيـة،    ]ارِدَّغَ[مكان ] خَتّارِ[ووجه االختالف يتمثّل في رواية 

ة، تشابه حرفي الخاء والغين في بعض الصـفات الصـوتيّ  في هذا االختالف صوتّية في والعلّة 

وكـذلك  . )9("وقد خالفت الخاء في الهمس والرخاوة ،وهما من حروف الحلق"فمخرجهما واحد، 

ليس فـي واحـد منهمـا     ،الهمس والجهر ليس بينهما إالّ"تاء والدال، فهما من نفس المخرج، ال

] الفَْرُد واَألْبلَقُ[ :قولهوالعلّة في االختالف الثاني نحوّية في  .)10("وال تكريٌر ،وال استطالةٌ ،إطباقٌ

ء متعلّقًا بمـا قبلـه، وبمـا أّن    بالجّر بحرف الجّر البا] الفَْرِد ْبلَِقاَألبِ[بالرفع على االبتداء مكان 

 :واَألْبلَقُ الفَْرد. "فإّن الصفة جاءت تباًعا لذلك مرفوعة اللسانالموصوف جاء مرفوًعا في رواية 

                                                 
  ).خسف( 9/68 لسان العرب: ابن منظور)1(

  .الحارث بن ظالم، على خالف بين الرواة: الَحارِث بن أبي شَِمر الغّسانّي، وقيل)2(

   .3/140 األعالم: الزركلي: ينظر. السموَأل بن عادياء اليهودّي)3(

  .230 -229 رديوان األعشى الكبي: األعشى)4(

  .2/164 سّر صناعة اإلعراب :ابن جنّّي)5(

عمايرة، خليـل  ). عبد( 3/273لسان العرب : ابن منظور. 229 وديوان األعشى الكبير، 69 ديوان األعشى: األعشى)6(

  .3/402 المفصل في شواهد اللغة العربية المعجم: يعقوب، إميل بديع. 5/190فهارس لسان العرب : وزميله

  ).بلق( 10/25لسان العرب : ظورابن من)7(

  .7/474فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). تيم( 12/75لسان العرب : ابن منظور)8(

  .4/451 كتاب سيبويه: سيبويه)9(

  .4/460المرجع السابق )10(
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منزله من تيماء في األبلـق  : "يقول األعشى. )1("بَأرض تَْيماء ،قصر السََّمْوَأل بن عاِدياء اليهودي

  .)2("دارالذي ال شبيه له، حصن حصين، وجار غير غ

  ]البسيط[ )3(في َجْحفَلٍ كََسواِد الليلِ َجرَّارِ  هلَاُم الُهَم ساَرِإذْ  لَِءكالسََّمْوكُْن  .86

  )4(َجرَّارِ ،كََسواِد الليلِ ،في َجْحفَلٍ  بهاُم الُهَم طافَِإذْ  كالسََّمْوَألِكُْن *      

واختلفـت  . ن اَألعشـى ديوافي ] كالسموأل[، ويروى ديوانه الكبيرالبيت لألعشى في ) 86(

، ]ساَر[مكان ] طافَ: [من وجهين، وهما الديوانينعن روايته في ) عبد(لسان الرواية البيت في 

  ].هلَ[مكان ] به[و

الزمان، ] سار، طاف[والفعالن . ووجه االختالف هو التحريف في اللفظ دون اختالف المعنى

على ألف جائز حسب قواعـد اإلمـالء،   بهمزة متوسطة ] السموَأل[وقوله . يتعّديان بحرف الجّر

  . )5(كما نّصت عليه كتب اإلمالء ،منفردة على السطربهمزة ] السموَءل[ويجوز كتابتها 

  ]المتقارب[ )6( إْستَاَرَها نَْحُسُبثََماِنيَن   ٍة،لَْيي لَِفمٍ َوْوَيِل يفَِّوتُ .87

  )7(ُرهاُيْحَسُب ِإستاثَماِنيَن   ِلَيْومٍ وفي لَْيلٍَة تُُوفِّي*      

عـن  ) سـتر ( لسـان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 87(

، ]نَْحُسـبُ [مكـان  ] ُيْحَسُب[، و]يفَِّوتُ[مكان ] تُُوفِّي: [من ثالثة أوجه، وهي الديوانينروايته في 

  ].ِإْستَاَرها[مكان ] ِإْستَاُرها[

                                                 
  ).بلق( 10/25لسان العرب : ابن منظور)1(

  .229 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  .6/65 العرب قبل اإلسالم تاريخ المفصل في: علي، جواد. 229 وديوان األعشى الكبير، 69 األعشى ديوان: األعشى)3(

: سـهل  أبـو  ،الهروي. 1/279 طبقات فحول الشعراء :الجمحي، ابن سالّم). عبد( 3/273لسان العرب : ابن منظور)4(

عمـايرة، خليـل   . 18/252 قبل اإلسـالم المفصل في تاريخ العرب : علي، جواد). باب المهموز( 2/776 إسفار الفصيح

  .5/192 فهارس لسان العرب: وزميله

إبراهيم السامرائي، وعبد الحسين الفتلـي، دار  : ، حقّقهكتاب الكتّاب: ابن درستويه، أبو محّمد عبد اهللا بن جعفر: ينظر)5(

. 49، 1975بـة الغريـب، القـاهرة،    ، مكتاإلمالء والتـرقيم : إبراهيم، عبد العليم. 28م، 1977الكتب الثقافية، الكويت، 

 -عبد المنعم خَفَاجة، المكتبـة العصـرية، صـيدا   : ، راجعه)أجزاء3( جامع الدروس العربية: الغالييني، الشيخ مصطفى

، المطبعة األهليـة، عّمـان،   المغني في قواعد اإلمالء: إبراهيم، خليل. 2/153م، 1983بيروت، الطبعة السادسة عشرة، 

  .33م، 1989عمان، قواعد الكتابة والترقيم والخطّ، : لروسان، سليم سالمةا. 19 -15م، 2002

  .369 وديوان األعشى الكبير، 91 ديوان األعشى: األعشى)6(

  .7/512فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). ستر( 4/344لسان العرب : ابن منظور)7(
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االختالف هو توجيه الفعل إلى البناء للمجهول مكـان  وجه العلّة في هذا االختالف نحوّية، وو

للمجهـول، وماضـيه   ]  تُُوفِّي[، فقد ُبِني الفعل المضارع ]يفَِّوتُ[مكان ] تُُوفِّي: [المعلوم في قوله

مضـارع مبنـي   ] يفَِّوتُ[وقوله . ، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو]وفي[وجذره ] تََوفَّى[

واألرجـح أن  . تر تقديره هي، وفي اللفظين استيفاٌء للمـّدة واألجـل  للمعلوم، وفاعله ضمير مست

  .في اللسان خاطئة] تُُوفِّي[تكون رواية 

فعل مضارع مبني للمجهول، مّما جعل المفعول بـه نائـَب فاعـلٍ، فرفـع     ] ُيْحَسُب[ :وقوله

مبنيـا للمعلـوم،    نالديوانيفي رواية ] نَْحُسُب[في رواية اللسان، في حين جاء الفعل ] ِإْستَاُرها[

 ،واِإلْسـتارُ . ")1("نَْحُسُب بضّم السين تعني الحسـاب والعـدّ  "و. على المفعولية] ِإْستَاَرها[ونصب 

وهذا الـوزن   .ِإْستَاُرُهم :ورابع القومِ ،اِإلستار رابُِع َأربعة :قال. اَألربعة :بكسر الهمزة من العدد

  .)2(وُيْجمع َأساتير ،ِإْستار :فقيل ،فُأعرب ،جهارَأصله  ا،الذي يقال له اِإلستاُر معّرب َأيًض

: تُـَوفِّي "و. ، فال تتّفقان صوتًا أو وزنًا أو معنًـى ]إستار[بعيدة من ] جهار[والرأي عندي أّن 

، وهـي تََسـُع   )معّرب(وهي إناء من آنية الشَّراب . في البيت السابق في القصيدة ]القاقُّزة[يعني 

حتّى نشرب فـي  : يقول األعشى. الصغير ثمانين يكون بالكبير أربعةعشريَن كأًسا، فإذا شربوا ب

  .)3("يوم وليلة ثمانين كأًسا من أربع قوارير كبار

  ]المتقارب[ )4(َعثّاَرَها ُيخاِلطُ اِد َصْدًع  ، َوقَْد أْوَرثَتْ في الفُؤافََبانَتْ .88

  )5(اَرهاَعثَّ ُيخَاِلط اد َصْدًع  وقد َأْوَرثَتْ في الفُؤا فَباتَتْ*      

عـن  ) عثـر (لسـان  الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 88(

  ].فََبانَتْ[مكان ] فَباتَتْ: [من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

                                                 
  .1/165 النهاية في غريب الحديث واألثر: ابن األثير)1(

  ).ستر( 4/344لسان العرب : ابن منظور)2(

  .369 -368 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

  367 وديوان األعشى الكبير، 89 ديوان األعشى: األعشى)4(

  .7/512فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). عثر( 4/542لسان العرب : ابن منظور)5(
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مكـان  ] فَباتَـتْ [والعلّة في هذا االختالف هي التصحيف في حرفي التاء والنون، في قولـه  

مع بيـت آخـر فـي    الشاهد وتشابه بيت . بعدت: بمعنى وبانتمكثت، : بمعنى توبات]. فََبانَتْ[

  :)1(الديوان من قصيدٍة يمدح فيها األعشى هوذةَ بَن عليٍّ الحنفّي، ومطلعها

  ]ا، َونَذَْرتَ النُّذُوَراَوطَالَْبتََه    ا،وَرُدلٍ خُْيلَى بِلَْييتَ للَِشغَ*[

  ]اَرتَِطْيا، ُمْسِيَهْأَعلى نَ، اِد َصْدًع    اَؤفُي الْتْ ِفثََرْوْد َأقَ، َوتْانََبَو[*

  انتهى حرف الراء

                                                 
: بانـت . كّل ما يواري اإلنسان من بيـت ونحـوه  : الخدر. 143 ى الكبيرديوان األعش، و85 ديوان األعشى: األعشى)1(

  .تفّرق وانتشر: أي تصّدع من أّوله إلى آخره، واستطار: صدع مستطير. بعدت
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  الفصل السادس

  حرف الصاد 

  ]المتقارب[ )1(ُصالُمْبرَِأو القََمُر الباِهُر   تُنْكَُر الشَّْمُس في َضْوِئها فََهْل .89

    )2(؟الُمتَْرُصَأو القََمُر الباِهُر   َضْوِئها تُنْكَُر الشمُس في وهل*      

عـن  ) ترص( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،ديوانه الكبير، وديوانهالبيت لألعشى في ) 89(

  ]. صالُمْبرِ[مكان ] الُمتَْرص[، و]فََهْل[مكان ] وهل: [من وجهين، وهما الديوانينروايته في 

هي استبدال حرفي االستئناف الواو مكان الفاء في و ،الوجه األّول نحوّيةوالعلّة في اختالف 

، التـاء مكـان البـاء   بتصحيف والعلّة في اختالف الوجه الثاني هي ال]. فهل[مكان ] وهل[ :لهقو

اسم مفعـول   الُمتَْرصف]. صالُمْبرِ[مكان ] الُمتَْرص[ :في قوله والتحريف باختالف حركة الراء

. )3("ُمالُمْحكَـم الُمقَـوَّ   :بالصـاد المهملـة   ،والتَّرِيُص"، وهو المحكم الشديد، ]أترص[من الفعل 

داء يصيب الجلد منه "، وهو المصاب جلده بالبرص وهو ]أبرص[اسم فاعل من الفعل  صالُمْبرِو

  . )4("بقع بيضاء، وسمَّوا القمر أبرص على التشبيه بمن يصيبه البرص

  ]يلطو[ )5(اًصاِئخَ ةَََرْيفَُع ْنِم اًصْيخَاَل ْد نَقَلَ  اًصاِخشَ يَِّحالْ َنى ِمَسْمَأ ْنِئلَري ْمَعلَ .90

  )6(احاِئًصمن ُعفَْيرةَ  اَحْيًصلقد نال   *     ................................

  )7(اًصاِئخَ ةَََرْيفَُع ْنا ِمًصْياَل خَْد نَقَلَ  اشاِخًص القومَأْمسى من  لََمْنلََعْمري *      

                                                 
  . 419 وديوان األعشى الكبير، 103 ديوان األعشى: األعشى)1(

  ).صتر( تاج العروس: الزَّبيدي، مرتضى). ترص( 7/10لسان العرب : ابن منظور)2(

الزاهد، أبو عمر محمـد بـن عبـد    ). ترص(التنبيه واإليضاح : ابن َبرِّّي). ترص( 7/10لسان العرب : ابن منظور)3(

  .28م، 1984يحيى عبد الرؤوف جبر، المطبعة الوطنّية، عّمان، : ، حقّقهالعشرات في غريب اللغة: الواحد

  . 419 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

ابن قتيبة، أبو محمد عبد ). خيص( كتاب العين: الفراهيدي. 199 ، وديوان األعشى الكبير99ألعشى ديوان ا: األعشى)5(

المعجـم  : يعقوب، إميل بديع. 5/453فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. 1/367 غريب الحديث :اهللا بن مسلم

  . 4/115 المفصل في شواهد اللغة العربية

  ).حيص( 7/19لسان العرب : ابن منظور)6(

). المعاقبـة ( 4/208 المخصـص : ابن سـيده ). خيص(المحكم : ابن سيده). خيص( 7/34لسان العرب : ابن منظور)7(

  .5/453فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله
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لسان الفي  تهواختلفت رواي. ديوانه الكبير، وديوانهالبيت لألعشى في هجاء علقمة في ) 90(

مكـان  ] لََمْن: [من أربعة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في ) خيص(، و)خوص(، و)حيص(

  ].اًصاِئخَ[مكان ] احاِئًص[، و]اًصْيخَ[مكان ] اَحْيًص[، و]يَِّحالْ[مكان ] القوم[، و]ْنِئلَ[

: دف فـي قولـه  الترا، و]ْنِئلَ[مكان ] لََمْن: [والعلّة في هذا االختالف هي التحريف في قوله 

  ].اًصاِئخَ[مكان ] احاِئًص[، و]اًصْيخَ[مكان ] اَحْيًص: [والتصحيف في قوله]. يَِّحالْ[مكان ] القوم[

] الحـي : [وقوله. هو اختالف بالرسم الكتابي، لتشابه رسم الحروف] لَِئْن[مكان [ لََمْن: [وقوله

  . رغم اختالف لفظيهما) ْعلالفَ(لم يغّير في المعنى شيًئا، وهما بوزن واحد ] القوم[مكان 

ـ اِئخَ[مكان ] احاِئًص[، و]اًصْيخَ[مكان ] اَحْيًص: [وقوله الخـيص، بالخـاء   "و. هو تصحيف] اًص

 :الَحـْيصُ "الرجـوع، و : والحيص بالحاء المهملة. )1(مثله، توكيد له: القليل، والخائص: المعجمة

وَأصـله   )3(على المعاقبِة] "اخَْيًص[وقوله  .)2("َرَجَع :احاَص عنه َيِحيُص َحْيًص ،الَحْيُد عن الشيء

َأي َمنالـةً   اخائًص اوخَْيًص اخاِئًص اوقد نلت من فالن خَْوًص ،وقد روي بالحاء ،وله نظائر ،الواو

ـ : فالٌن ُيخَوِّص العطاَء في َبني فالنٍ : "ويبدو أّن هذا من قولهم. )4("َيِسيرة  اأي ُيقَلِّلُه، فكأنَّ خَْيًص

 ا،لقد نال خَْوًص :هو َمْوتٌ مائت، فكان يجب أن يقول :كما قالوا ام بالغ بقوله خائًصشيٌء يسيٌر ث

هو على الُمعاقَبة وهي لغة ألهل الحجـاز وليسـت   : فقال .هو ُيخَوِّص الَعطاء :إذ هو من قولهم

ـ : أهُل الحجاز ُيسمُّون الصَّوَّاغ الصَّيَّاغ، ويقولـون "و .)5("بًمطَّرَِدٍة في لغتهم اثر والَمـواثر  الَمي

  . )6("والَمواثق والَمياثق

                                                 
  .199 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  ).حيص( 7/19لسان العرب : ابن منظور)2(

إذا : هما َيْعتَِقَبانِ وَيتََعقََّبان: ويقال. ُأْعِقَب ِعزُّ فالن ذُالً، أى أبدل: يقال"التبادل والتناوب، تدل على : اللغة يفوالمعاقبة )3(

دخـول  : "االصـطالح  يوف. "وعاقب بين الشيئين، إذا جاء بأحدهما مرة وباآلخر أخرى"، "ذهب أحدهما جاء اآلخر مكانه

 بعـض  تكسير باب هذا( 4/417 كتاب سيبويه: سيبويه: ينظر". ةتصريفّية والواو على الياء من غير علّ ،الياء على الواو

 الخصـائص : ابن جنـي ). عقب( تهذيب اللغة: األزهري ).ومفاعيل مفاعل مثال على هو الذي الجمع بناء على ذكرنا ما

  ).عقب( 1/611 لسان العرب: ابن منظور). من الُمعاقَبة اكُر اآلَن شيًئوأذ( 4/208 المخصص: ابن سيده. 2/195

  ).خوص( 7/31لسان العرب : ابن منظور)4(

  ).من الُمعاقَبة اكُر اآلَن شيًئوأذ( 4/208 المخصص: ابن سيده: ينظر)5(

محمد حسن بكائي، مجمع البحوث اإلسالمية، مؤسسة الطبع والنشر : ، حقّقهترتيب إصالح المنطق: ابن السكيت :ينظر)6(

اللهجات العربية  في المصطلحات اللغوية :شاهين، عبد الصبور. 229، هـ1412في األستانة الرضوية المقدسة، إيران، 

  .9، ص52 ، عددالقاهرة، مجمع اللغة العربية ،القديمة
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  ]الطويل[ )2(اِئَصابِقََص انَابِتً افَقًْع كُنْتُ ىَمتَ  لٍَواِئ )1(َنْبَأْبكَْر :ِلْكْمَأ ْمَولَ ،تُلْفَقُ .91

    )3(؟ااِئَصقََصبِ انابتً افَقًْع كُنْتَمتى   وائلٍ َأَبكُْر بُن :ولم َأْمِلْك، فَقلتُ      *

 ديوانه الكبير وجاء في. ديوانهفي  ]َنْب َبكَْرَأ[، ويروى ديوانه الكبيرعشى في البيت لأل) 91(

بسكون الباء والكاف، وهذا خطأ بسبب التقاء الساكنين، وقد يكون غيـر مقصـود   ] َأْبكَْر[برواية 

مـن   الـديوانين عن روايته في ) قصص(لسان الواختلفت رواية البيت في . وناتًجا عن الطباعة

  ].كُنْتُ[مكان ] كُنْتَ[، و]َنْب[مكان ] بُن[، و]َأْبكَْر[مكان ] َأَبكُْر: [ه، وهيثالثة أوج

أبكر : [برفع ونصب قوله في حركة المنادى وتابعه همظهريكمن ووالعلّة في االختالف نحوّية 

ـ "ويجوز في المنادى المتبوع بكلمة ابن او ابنة الضّم والفتح، بشرط  ].بن  امفـردً  اأن يكون َعلًَم

 ،والمختاُر عنـد البصـريين   )4(َيا َزْيُد ْبَن َسِعيٍد :نحو ،صل به مضاٍف إلى َعلَمبابن متّ اموصوفً

  : ومنه قولُه ؛)5("الفتُح ،دغير المبّر

  ])6(...ْدوْبَن الُمنِْذرِ ْبنِ اَلْجاُر َيا َحكََم*[

                                                 
  .99 ديوان األعشىفي كما  ]َنْب َبكَْرَأ[والصواب )1(

  .199 وديوان األعشى الكبير، 99ديوان األعشى : األعشى)2(

  .5/453فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). صصق( 7/75لسان العرب : ابن منظور)3(

ـ   ه مفرد علم، وعلى الفتح في محـلّ نصب على األصل؛ ألنّ في محّل فيجوز في زيد البناء على الضّم")4(  ؛انصـب أيًض

ر صفة منصوبة باعتبـا  :ابناإلتباع في محل نصب، وكلمة  ةر منع من ظهوره فتحمقّد على ضّم مبنّي: ويقال في إعرابه

مقحمة بين المضاف والمضـاف إليـه، ال    :ابنا إلى سعيد، وكلمة مضافً اا منصوًب، ويجوز أن يكون المنادى معرًبالمحّل

  . 4/22أوضح المسالك : ابن هشام: ينظر ."ر لهف ال مبّرأن هذا تكلّ توصف بإعراب وال بناء وال محل لها، وال شّك

: األشـموني . 1/175 قطر الندى تعجيل الندى بشرح :بد اهللا بن صالحالفوزان، ع. 4/22أوضح المسالك : ابن هشام)5(

  .3/1297 شرح الكافية الشافية: ابن مالك .1/237األشمونى  شرح

يمدح الحكـم   ونسبه الصاغاني للكذّاب الِحْرَمازِّي لرؤبة، )سرق( الصحاحفي  صدر بيت من الرجز، نسبه الجوهري")6(

  ]ُسَراِدقُ الَْمْجِد َعلَْيَك َمْمُدوْد[: على عهد هشام بن عبد الملك، وعجزهبن المنذر العبدي، أمير البصرة، 

نصب منع منه حركة اإلتباع، أو علـى   ر في محّلمقّد على ضّم منادى، وقد ورد بالفتح، فهو مبنّي: حكم .حرف نداء :يا

علـى الروايـة، ويجـوز     حكم فتح: شاهدوال. مضاف إليه :المنذر. الفتح لتركيبه مع ابن صفة للحكم على اللفظ أو المحّل

صفة؛ فلو جعل بدال، أو عطف بيان، أو منادى حذف منه حرف النداء،  االبنكون : وقد اشترط في جواز الوجهين. الضّم

 شـرح : األشـموني . 4/22أوضح المسالك : ابن هشام: ينظر ."ن الضّمأعني ونحوه، تعّي: ف تقديرهوأو مفعوال بفعل محذ

دار ابـن  ، لورد البروسيآوليم بن : صّححه ورتّبه ،ديوان رؤبة بن العجاج: ابن العجاج، رؤبة: ينظر .1/237األشمونى 

  :، وفيه172 ، الكويت،قتيبة

   المحموْد الجواِد بُن الجواُد أنتَ     الجاروْد بنِ المنذرِ بَن حكُم يا

  وْدالُع لِْصَأ في تُُبنَْي قْد والعوُد    الجوْد نَْبِت وفي وِدالُج في تََّبنَ

  أنَّى وبعُض الُمفِْتنيَن داُووْد     ُسَراِدقُ الَْمْجِد َعلَْيَك َمْمُدوْد
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ى أّن الّضّم أولـى مـن   عل )1("كان أجود ،بالّضّم ،]يا حكُم ابن المنذر[: ولو أنشد: "قال المبّرد

وهذا مخالفٌ لقول جمهور البصرّيين، فعندهم أّن الفتح أرجح؛ ألنّه "الفتح الّذي هو رواية البيت؛ 

فكانوا "وتسامح العرب في نداء العلم المفرد المتبوع بكلمة ابن أو ابنة لكثرة استعماله،  .)2("أخفّ

يا خالَد بـَن الوليـد،   : ضّم تارة أخرى، يقولون، ويبنونه على ال]ابن[ينصبونه تارةً إتباًعا لكلمة 

فـي   البناء على الضـمّ : المفرد العلم أمران"ويجوز في المنادى . )3("يا خالُد بَن الوليد: ويقولون

  .)4(محل نصب، أو البناء على الفتح في محل نصب

وقـد   .نعت منصـوب ] ابن[منادى مبني على الفتح في محّل نصب، و] َأَبكَْر[ومثل هذا قوله 

وقولـه   .نعت مرفـوع ] بُن[و وهو منادى مبنّي على الضم في محّل نصب،] َأَبكُْر[روي بالرفع 

بفـتح تـاء الضـمير المخاطـب،     ] كنتَ[بضّم تاء الضمير المتكلم أكثر صواًبا من قوله ] كنتُ[

حـين  : يقـول . إذ أصبح ذليالً كنبات الكمأة تدوسه األقـدام "فالشاعر يتحّدث عن نفسه وضعفه، 

متى ! يا لََبكْرِ بنِ َواِئلٍ: بلغني وعيد بني األحوص من آلِ َجْعفََر، قومِ َعلْقََمةَ، لم أملك إالّ أن أقول

والجـدير ذكـره هنـا أّن    . )5("كنتُ ضعيفًا كنبِت الكَْمَأة التافه ينبتُ في أصول شجرِ القَصاِئص؟

  . ثّر في الوزن العروضّي للبيتاالختالف النحوّي في ضبط أواخر الكلمات الواردة سابقًا لم يؤ

   ]الطويل[ )6(الَوقَاِئَصابقُْصَوى ثَالٍث تأكُلُوَن    ، َوأنتُُمالَعُدوِّ النّاكُو الطَّرفُُهُم  .92

     )7( الرَّقاِئصابقُْصَوى ثالٍث تْأكلون    العدوِّ وَأنتُُم الباُدو الطُُّرفُهم *      

عـن  ) طـرف (لسان الفي  تهواختلفت رواي ،ربيوديوانه الك، ديوانهالبيت لألعشى في ) 92(

، ]النـاكو [مكان ] البادو[، و]الطَّرفُ[مكان ] الطُُّرفُ: [من ثالثة أوجه، وهي الديوانينروايته في 

  ].الَوقَاِئَصا[مكان ] الرَّقاِئصا[و

                                                 
  .4/232 المقتضب :المبرد)1(

  .2/606 اللمحة في شرح الملحة: محمد بن الحسن الصايغ،)2(

  . 277م، 1980دار المأمون للتراث،  الواضح في النحو والصرف: الحلواني، محمد خير)3(

  .4/18 النحو الوافي: حسن، عّباس)4(

  .199 -198ديوان األعشى الكبير : األعشى)5(

  ).طرف( تهذيب اللغة: األزهري. 199 ، وديوان األعشى الكبير100ديوان األعشى : األعشى)6(

  .5/453فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). طرف( 9/218لسان العرب : ابن منظور)7(
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، واخـتالف روايـة   ]الطُُّرف[وجمعه ] الطََّرف[إفراد التحريف بوالعلّة في هذا االختالف هي 

وهـو   ،جمع طَرِيٍف"األشراف، : فالطُُّرف]. الوقائصا[مكان ] الرقائصا[، و]الناكو[مكان ] لبادوا[

 ،يقال فالن طَريفُ النسـب  :وقال اَألصمعي .وهو عندهم َأشرف من القُْعُدد .الُمنَْحِدر في النسب

من الفعل بدأ بمعنى : ]بادوال[و .)1("وذلك إذا كان كثير اآلباء إلى الجّد اَألكبر ،والطَّرافة فيه َبيِّنة

. قتل فيهم وجرح وأثخن"من نكأ العدو أي أمعن في إذالله وقهره، أي : ]الناكو[و.  بادر وأسرع

المكسورة األعناق، أي أنّهم يأكلون : والوقائذ والوقائص. أقصى الشيء أخّره وأبعده: والقصوى

 .)3("التي أفطرت من اإلبل والغـنم " :والوقائص .)2("الميتة من البهائم التي سقطت فكسرت عنقها

 .)4("وكانت العرُب تعيِّر بأكلهـا  ،الناقة التي تَردَّتْ من جبلٍ أو غيره، فاندقَّت عنقُها: والوقيصة"

 .)5("وامرأة َوقْصاُء، واالسم الَوقَص ،ْوقَُصأ ِقَصر العنق ودخولها في المنِكبين؛ رجل: والَوقَص"

  .ه قد يكون من الرقص وهو الحركة والتنقّل واالضطرابولكنّ] الرقائصا[وال معنى لقوله 

فهم األشراف القاهرون لعدّوهم، وأنتم آخر الثالثة من بيوت قومكم، تـأكلون  : "يقول األعشى

  .)6("القتيل المّيت من البهائم التي سقطت فكسرت عنقها

   ]الطويل[ )7(خارَِصاالدَّ ميصِالقَ ْرضَِع في تَزِْد ماكَ   ُه،ثاالً ُيَوسِّْعَن جلَدْمَأ َيواِفقَ .93

     )8(االدَّخارَِص اَألِديمِما زِْدتَ في َعْرضِ كَ   قَواِفَي َأْمثاالً ُيَوسِّْعَن جِلَْدُه*      

عـن  ) دخرص( لسانالفي  تهواختلفت رواي. ديوانه الكبير، وديوانهالبيت لألعشى في ) 93(

  ].ميصِالقَ[مكان ] اَألِديمِ: [من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

  

                                                 
  ).طرف( تهذيب اللغة: األزهري). طرف( 9/218لسان العرب : ابن منظور)1(

  .199 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

المستشرق الكبير سالم الكَرنكوي، دار النهضة : صّححه ،)أجزاء 7( كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني: ابن قتيبة)3(

    ).باب الهجاء وهجاء النساء( 3/565م، 1953لبنان، : الحديثة، بيروت

    ).مرة بن كالب بني رجال( 51 االشتقاق: دريد ابن)4(

  ).قصو( 2/2 جمهرة اللغة: ابن دريد)5(

    .198 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(

  .5/455فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. 201 ، وديوان األعشى الكبير100ديوان األعشى : األعشى)7(

  .5/455فهارس لسان العرب : مايرة، خليل وزميلهع). دخرص( 7/35لسان العرب : ابن منظور)8(
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مكـان  ] اَألِديـمِ [ :اللفظ دون المعنى في قولهاختالف بالترادف والعلّة في هذا االختالف هي 

، فاستخدام القميص )1(الجلد المدبوغ :األديم"و. وال سّيما أّن القميص قد يكون من جلد ].ميصِالقَ[

ساع الرقعة فيه تظهـر  فالقميص يغطّي األديم، واتّ. القميص واألديم ال يبعد بعضهما عن بعض

  .لم يفسد وزن البيت وإيقاعه على األديم، كما أّن االختالف اللفظّي

   ]الطويل[ )2(االقَنَا وَمداِعَص َركَْساوَأتَاالً ِق  فِإْن َيلْقَ قْومي قَْوَمُه تََر َبْينَُهْم .94

     )3(اوَمداِعَص القَنَا وَأقصاَدقتَاالً   فِإْن َيلْقَ قْومي قَْوَمُه تََر َبْينَُهْم*      

عـن   )دعص( لسانالفي  تهواختلفت رواي. وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 94(

  ].وأكسار[مكان ] وأقصاد: [من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

فـي   بين لفظين متقاربين لفظًا ومعنًى، ووزنهما واحدالترادف والعلّة في هذا االختالف هي 

وُرْمـٌح قَِصـٌد، ككَِتـٍف، وقَصـيٌد     . "فاألقصاد بمعنى الُمتكّسر ].وأكسار[مكان ] دوأقصا[: قوله

تكسير الرماح لكثرة "هو ] القنـا  وأكسار: [وقوله. واألكسار جمع قلّة للكَْسرِ. )4("ُمتَكَسٌِّر: وأقْصاٌد

تكّسر فإن قّدر لقومي وقومك أن يلتقيا، فسترى قتاالً مريًرا ت. الرماح: والمداعص. لكثرة الطعن

  .)5("فيه الرماح ويكثر فيه الطعان

    ]الطويل[ )6(اَصاِفَصفَا، َوتًابِنَ اًعْرَزيالً َوِخنَ   هانُطَْبَح َبْصَأ َضْرالِع نََّر َأألْم تَ .95

  )7(وفَصاِفَصا؟ انابتً انَِخيالً وَزْرًع  َأْصبَح َبطْنُها اَألرضَألم تَر َأنَّ *      

    )8(وفَصاِفصا؟ انابِتً انَِخيالً وَزْرًع   َبطْنُهَض َأْصَبَح َألم تََر َأنَّ الِعْر*      

                                                 
 ,المعاصـر  الفكـر  دار، الدايـة  رضوان محمد: هقحقّ ،التعاريف مهمات على التوقيف :الرؤوف عبد محمد المناوي،)1(

  ).فصل الدال( 46 هـ،1410, بيروت

  . 201 وديوان األعشى الكبير، 101 ديوان األعشى: األعشى)2(

  .5/455فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). دعص( 7/36ب لسان العر: ابن منظور)3(

  ). قصد( القاموس المحيط: الفيروزآبادي: ينظر)4(

  . 201 -200 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  . 201 ، وديوان األعشى الكبير101األعشى ديوان : األعشى)6(

  ).فصص( 7/66لسان العرب : ابن منظور)7(

  ). عرض( 3/932 معجم ما استعجم :البكري، أبو عبيد ).عرض( 7/165ان العرب لس: ابن منظور)8(
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عن روايته فـي   لسانالفي  تهواختلفت رواي ،ديوانه الكبير، وديوانهالبيت لألعشى في ) 95(

: ، وجاء االختالف مـن وجهـين، وهمـا   )عرض(و، )فصص(: في موضعين، وهما الديوانين

  ].ابطنه[مكان ] بطنه[، و]الِعْرض[مكان ] األرض[

جناس غير تـام،   ، وهو]األرض[مكان ] الِعْرض[ :قولهي فبالغّية، والعلّة في هذا االختالف 

وقـد  . والتحريف في حرفي الهمزة والعين، وهما من نفس المخرج، وكالهما يدّل على المكـان 

وال خالف بين الكلمتـين فـي   . أطلق لفظ المذكّر وهو الِعرض وأراد به المؤنّث وهي األرض

وأراد بالِعْرض هنا اسـم مكـان، وهـو واٍد    . "لمعنى، فالعرض موضع وهو جزء من األرضا

 .الـواِدي  :والِعْرُض .َجوُّ الَبلَد وناِحيتُه من اَألرض :والِعْرُض. ")1("باليمامة وهو موطن األعشى

 ،اٍد ِعـرضٌ كلُّ و :وقيل .واٍد بالَيمامِة :والِعْرُض .ِعْرُض كل شيء ناحيته :وقيل .جاِنُبه :وقيل

وبـه سـّمي عـارُِض     :قال َأبو عبيدة ،ويقال للجبل عارٌِض .وَجْمُع كلِّ ذلك َأعراٌض ال ُيجاَوُز

  .)3("وكلُّ واٍد فيه شجر فهو ِعْرٌض" :قال ،)2("اليمامِة

أضاف اسم أصبح فقد ]. ابطنه[مكان ] بطنه[ :قولهالعلّة في اختالف الوجه الثاني نحوّية في و

 هضـاف أ، في حين ]بطنه[ اللسانفي رواية  ب المتّصل الذي يعود على الِعرضإلى ضمير الغائ

  .  ]بطنها[قوله في  الديوانينفي رواية  إلى ضمير الغائب المؤنّث الذي يعود على األرض

   ]الطويل[ )4(َمَعاِقَصالكُنتُْم  نَْبالًَولَْو كُنْتُُم   ،ُجَراَمةًلكُنْتُْم  نَخْالًكُنتُُم  فَلَْو .96

     )5(مشاِقَصاولو كنتُم نَْبالً لكُنْتُْم      فلو كُنْتُُم نَخْالً لكُنْتُْم ُجَرامةً   *   

  )6(مشاقصاولو كنتُم نبالً لكنتم   *      ........................

  )7(اَصاِقَعلكنتْم َم اًمَسْهُم تُنْولو كُ  ،ةًُحَسافَلكنتْم  اًرْمتَُم تُنْكُ لو*      

                                                 
  .201 األعشى الكبيرديوان : األعشى)1(

  . 3/911معجم ما استعجم : البكري، أبو عبيد: ينظر)2(

  .)عرض( 7/165لسان العرب : ابن منظور)3(

  .201 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

  ).شقص( تاج العروس: الزَّبيدي، مرتضى. )شقص( 7/48لسان العرب : ابن منظور)5(

  .)شقص( 7/48لسان العرب : ابن منظور)6(

  .)عقص( 7/55 المرجع السابق)7(
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عن روايته فـي   لسانالفي  تهواختلفت رواي ،الكبير هديوان، وديوانهعشى في البيت لأل) 96(

] لو[: ، وجاءاالختالف من خمسة أوجه، وهي)عقص(و ،)شقص: (في موضعين وهما الديوانين

 ]مشاقصـا [، و]نَْبالً[مكان ] اًمَسْه[، و]ُجَراَمةً[مكان ] ةًُحَسافَ[، و]نَخْالً[مكان ] اًرْمتَ[، و]فَلَْو[مكان 

  ].َمَعاِقَصا[مكان 

مكـان  ] لـو [ :قولـه  فيهي حذف فاء االستئناف عروضّية، الوجه األّول والعلّة في اختالف 

   .)1(ًماْرخَفي علم العروض  ويسّمى وأّدى إلى حدوث خلل في تفعيالت البحر الطويل، ،]فَلَْو[

ن باب إطالق الجزء م] الًنَخْ[مكان ] اًرْمتَ[ :قوله الوجه الثاني الترادف فيوالعلّة في اختالف 

مكان ] ةًُحَسافَ[ :قولهالوجه الثالث الترادف في والعلّة في اختالف . ، فالتمر ثمر النخلعلى الكّل

حثالـة  : الجرامـة "و. على وزن فَُعالة، وهما ُحثالة التمر وقشوره، كقولنا نُفاية وقُمامة] ُجَراَمةً[

وقد ذكر الثعالبي حثالـة المائـدة،   . )3("شوره وَرِديئهوهي قُ ،ُحسافة التمر :الُحسافة"و. )2("التمر

  .)4("ِفيَما ال خْيَر ِفيِه ِمَن اَألشَْياِء الرَِّديَئِة والفَُضاالت واألثْفَالِ: "وُحسافة التمر

تحريف بـاللفظ دون  ] نَـْبالً [مكان ] اًمَسْه: [قولهالوجه الرابع الترادف في والعلّة في اختالف 

وفيهمـا  ] َمَعاِقَصـا [مكان ] مشاقصا: [قولهالوجه الخامس بالغّية في اختالف  والعلّة في. المعنى

وهـو  ) بكسر الميم(جمع ِمْعقَص : الَمعاِقص"جناس غير تام، جاء بتحريف الشين مكان العين، و

. نصُل السهمِ ِإذا كان طويالً غيَر عـريضٍ  :الِمشْقَُص"و. )5("السهُم الُمْعَوّج أو الذي انكسر نصلُه

 ،وهو شَرُّ النبل وَأْحَرُضه ،َيلَْعب به الصبياُن ،وال خير فيه ،على النصف من النَّْصل :لِمشْقَُصوا

سهٌم فيه نَْصل عريض ُيْرمـى   :والِمشْقَُص... ")6("وال ُيبالى انِْفاللُه ،شيء ُيْرمى به الصيد وكّل

ـ  ،عبيدة عن اَألصمعي وروى َأبو ،هذا التفسير للِمشْقَص خطٌأ :قال َأبو منصور .به الوحشُ ه َأنّ

                                                 
وال يكـون   :قـال  ،فينقل في التقطيع ِإلى فَْعلُْن ،الخَْرُم في الَعروض ذهاب الفاء من فَعولن فيبقى عولُْن: قال ابن سيده)1(

وتد مجموع كان في مبتدأ البيت فحذف أول الوتد فهو مخروم، وإن كان ذلك في  وكّل. ء في البيتالخَْرُم ِإال في َأول الجز

ابن  ،القيرواني: ينظر. فهو أعصب" مفاعلتن"فهو أثلم، فإن كان فيه مع الخرم قبض فهو أثرم، وإن كان الخرم في " فعولن"

ابـن  ). خـرم (المحكم : ابن سيده ).وبقية الزحاف باب الشطور( 3/303 ونقده وآدابه العمدة في محاسن الشعر :رشيق

  ).خرم( 12/170 لسان العرب: منظور

  .201 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  .)حسف( 9/46لسان العرب : ابن منظور)3(

  ).16الباب العاشر، الفصل ( 172 اللغة فقه: الثعالبي، أبو منصور)4(

  .200 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  .)شقص( 7/48لسان العرب : منظورابن )6(
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 ،السهُم َينْكَِسُر نَْصلُه فيبقى ِسنْخُه في السـهم  الِمْعقَُص"و .)1("الطويُل :من النصال الِمشْقَُص :قال

ـ فُيخَْرج وُيْضَرب حتّ  قـال "، )2("ه ُدقِّـقَ وطُـوِّلَ  ى َيطُوَل وُيَردَّ ِإلى موضعه فال َيُسدَّ َمَسدَّه َألنّ

ـ رَِعللنصال التي ليست بِ َمشاقُص :فقالوا ،صِقَمعااس ما ولم يدر الن: األصمعّي وفـي   .)3("ٍةيَض

  .ورغم االختالف اللفظي فقد ظّل المعنى قائًما. )4("السهُم الُمْعَوّج :الِمْعقَُص" :الصحاح

   ]الطويل[ )5(قََراِمَصا يِهِف ُوْرقَِِحَمامِ الْلْتََرى ِل  ُهونَُد الطّيُرُر ِصقُْيفاٍت ُرا شُذََو .97

     )6(قََراِمَصا ايهِف ُوْرقَِِحَمامِ الْلْتََرى ِل ُهونَُد الطَّْرفُُر ِصقُْيفاٍت ُرا شُذََو      *

فـي   تـه واختلفـت رواي ]. الطير[، وبرواية ديوانه الكبير، وديوانهالبيت لألعشى في ) 97(

] فيهـا [و ،]الطّيُر[مكان ] الطَّْرفُ: [من وجهين، وهما الديوانينعن روايته في ) قرمص( لسانال

  ].فيه[مكان 

ويبدو أّن السبب فيه ناتج عن تفسير المعنى، فقصور  ،والعلّة في هذا االختالف هي التحريف

ومن الجـدير ذكـره أّن االخـتالف    . قومه عالية مرتفعة ال تستطيع العين أن تنظر إليها لعلّوها

فهـي  نا يفتخر بقصـور قومـه   فالشاعر ه. اللفظي لم يغّير الوزن العروضي، ولم يكسر البيت

 )7("ش فيها الحمـامُ ويعشّ تي يقصر الطير عن بلوغ شُُرفاتها،التشرف من بينها قصورنا الباذخة "

قصـد  ] القرامصا: [وقوله. )8("الحمام هم به عشّبعُض صَّعشّ الطائر وخَ :القُْرموُص"و .الُوْرقُ

 َألّن ،اميص وِإن احتملـه الـوزن  ولم يقل قر ،حذف ياء قراميص للضرورة"بها القراميص، فقد 

فقـد اسـتخدم   . )9("ل منهلكان من الضرب اَألّو ولو َأتّم ،القطعة من الضرب الثاني من الطويل

                                                 
  .)شقص( 7/48لسان العرب : ابن منظور)1(

  ).عقص( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس. )عقص( 7/55لسان العرب : ابن منظور)2(

  ). عقص( تهذيب اللغة: األزهري. )عقص( 7/55لسان العرب : ابن منظور)3(

  ).عقص( حالصحا: الجوهري. )عقص( 7/55لسان العرب : ابن منظور)4(

  .)قرمص( كتاب العين: الفراهيدي. 201 وديوان األعشى الكبير، 101 ديوان األعشى: األعشى)5(

: عمـايرة، خليـل وزميلـه   ). قـرمص (تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى. )قرمص( 7/72لسان العرب : ابن منظور)6(

  .4/119 للغة العربيةالمعجم المفصل في شواهد ا: يعقوب، إميل بديع. 5/457فهارس لسان العرب 

  .201 -200 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(

  . )قرمص( 7/72لسان العرب : ابن منظور)8(

  ).قرمص(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى. )قرمص( 7/72لسان العرب : ابن منظور)9(
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حذف الخامس السـاكن  "، ويسّمى هذا في العروضِ قبًضا، وهو ]َمفاِعْيلُْن[مكان ] َمفاِعلُْن[تفعيلة 

  .)1("وضاى مقبويسّم ،ْنلُليبقى مفاِع ْنلُْيمثل ياء مفاِع

   ]الطويل[ )2(َوَبحُرَك ساجٍ ال ُيَوارِي الّدَعاِمَصا  جاشَ بحُر ابنِ عمِّكم، أتوعدني أْن .98

   ]الطويل[

     )3(وَبْحُرك ساجٍ ال ُيوارِي الدَّعاِمَصا؟  عمِّكم جاشَ بحُر ابنِ فما ذَنُْبنا ِإن       *

  )4(يواري الدَّعاِمصا؟وبحُرك ساجٍ ال    َأن جاشَ بحُر ابن َعمِّكُْم فما ذَنُْبنا*       

 ،)دعمـص ( لسـان الفي  تهواختلفت رواي ،الكبيـر  هديوانو، ديوانهالبيت لألعشى في ) 98(

مكـان  ] ِإْن[، و]أتوعدني[مكان ] فما ذَنُْبنا: [من وجهين، وهما الديوانينعن روايته في ) سجا(و

مـوص  جمـع ُدعْ : مصالدعا. ة مائهساكن لقلّ: ساج. غال بالماء واضطرب: جاش البحر" ].أْن[

  . )5("ماؤها وهي دودة سوداء تكون في الغدران إذا قّل) بضم الدال(

، فاختلف اللفـظ  ]أتوعدني[مكان ] فما ذَنُْبنا: [والعلّة في هذا االختالف هي التحريف في قوله

اختالف ب نحوية] أْن[مكان ] ِإْن: [قولهفي والعلّة . والمعنى دون اختالف الوزن العروضي للبيت

   .جعلها حرفًا مصدريا] َأْن[جعلها حرف شرط جازم، وفي قوله ] ِإْن[حركة الهمزة، ففي قوله 

أن جـاش بحـره،   ) عامر(ففيم وعيدك؟ أتوعدني اتكالًا على شرف ابن عّمك ": يقول الشاعر

  . )6("وبحرك ساكن راكد ال يواري أحقر الديدان؟

   ]الطويل[ )7(َوجِْرياالً، ُيِضيُء ُدالِمَصاها، َعلَي  ةًيَصِمتَ خَْبِسَح اتْ يوًمَدرِّإذا ُج .99

   ]الطويل[

     )8( وجِْرياَل النَِّضير الدُّالِمصاعليها    َحِسبتَ خَِميصةً اِإذا ُجرَِّدتْ يوًم*      

  

                                                 
  .2/67 الخصائص: ابن جني .1/220 التعريفات: الجرجاني، علي بن محمد)1(

  .201 ن األعشى الكبيرديوا: األعشى)2(

  .5/457فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). دعمص( 7/36لسان العرب : ابن منظور)3(

  ).سجا( 14/372لسان العرب : ابن منظور)4(

  .201 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  .200 المرجع السابق)6(

  .199 ، وديوان األعشى الكبير99 ديوان األعشى: األعشى)7(

  ).جرل( 11/107، )خمص( 7/29، )نضر( 5/210لسان العرب : ابن منظور)8(
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، )نضـر ( لسـان الفـي   تـه واختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 99(

، ]َوجِْرياالً[مكان ] وجِْرياَل: [من ثالثة أوجه، وهي ينالديوانعن روايته في ) جرل(، و)خمص(و

  ].ُدالِمَصا[مكان ] الدُّالِمصا[، و]ُيِضيُء[مكان ] النَِّضير[و

، فقد ]َوجِْرياالً[مكان ] وجِْرياَل: [والعلّة في هذا االختالف هي حذف التنوين من االسم في قوله

نكـرةً   الـديوانين ينّونه، في حين جاء فـي   استخدم االسم المعطوف مضافًا إلى معرفة ولهذا لم

الذَّهب، شبَّه به جسمها فـي مالسـته   "، وهو )1("على وزن ِفْعَيال" والجِْرَيال. منّونةً لعدم إضافته

 :َأصـله  كـَأنّ  ،ُعـرِّب  ،ُرومـيٌّ  اسم َأعجمّي :الجِْريالو. َصفَْوة الخَْمر :الجِْريال"و. )2("وبريقه

  .)3("ُحْمرته :هبوجِْرَيال الذَّ .غ َأحمرِصْب :والجِْريال ...ِكْريال

وفيه اختالف نحـوّي باسـتخدام    ،تحريف في اللفظ والمعنى] ُيِضيُء[مكان ] النَِّضير: [وقوله

والنَِّضيُر والنُّضـار  " .فالنضير اسم وهو مضاف إليه، ويضيء فعل مضارع. االسم مكان الفعل

  .)4("هبِ وهو النَّْضرى الذِّ وقد غلب عل ،ةهب والفّضاسم الذّ: واَألنَْضر

نعـت   الدُّالِمصا .التنكيرمكان التعريف نحوّي بفيه اختالف ] ُدالِمَصا[مكان ] الدُّالِمصا: [وقوله

فَُعاِلل، وهو جمع الدُّلَِمص على وزن : والدُّالِمُص .مفعول به منصوب ُدالِمَصالجريال منصوب، 

يقـول  . )6("ة وفي الدالمص ألنّهما من دلـص أي بـرق  ، والميم فيه زائد)5("الَبّراق" فَُعِلل، وهو

                                                 
األصـول  : أبو بكر ،ابن السراج ).ما جاء على ِفعيال( جمهرة اللغة: ابن دريد. 4/260 كتاب سيبويه: سيبويه: ينظر)1(

حسين بن : ، حقّقه)اجزًء 12( العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم شمس: الحميري، نشوان بن سعيد. 3/198 في النحو

عبد اهللا العمري ومطهر بن علي اإلرياني ويوسف محمد عبد اهللا، دار الفكر المعاصر، بيـروت، ودار الفكـر، دمشـق،    

  .2/1060م، 1999

  .199 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  ).جرل( حالصحا: الجوهري). جرل(المحكم : ابن سيده: ينظر). جرل( 11/107لسان العرب : ابن منظور)3(

  ).نضر( 5/210لسان العرب : ابن منظور)4(

  .4/2141العلوم  شمس: الحميري، نشوان :ينظر .)خمص( 7/29لسان العرب : ابن منظور)5(

  .4/2141العلوم  شمس: الحميري، نشوان)6(
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إذا ُجرِّدتْ رأيتَ جسَمها األملَس يبرق كأنَّه الذَّهب، وقد انسدل عليـه شـعرها كأنّـه    : األعشى

  .)1(خطوط الكساء الُمْعلَم

  

   ]لالطوي[ )2(َصاِقَمَراَعلَْيَك  اأقَْواًم َوفَضََّل  ىلََك الُعكُْرُم تَاُهَرخْي ُأَك ِفى بَِمَر .100

     )3(مراِهَصاَعلَْيَك  َأقواٌم وفُضِّل  ىُم تَْركَُك الُعلَاُهَري ُأخِْف َكَرَمى بِ*      

عن روايته في ) رهص( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،ديوانه الكبيرالبيت لألعشى في ) 100(

ـ [ مكـان ] َأقـوامٌ [، و]َوفَضَّـلَ [مكـان  ] وفُضِّل: [من ثالثة أوجه، وهي الديوان الكبير ، ]اأقَْواًم

  ].َصاِقَمَرا[مكان ] مراِهَصا[و

المبني  ]َوفَضََّل[ المبني للمجهول مكان ]وفُضِّل[استخدام الفعل بنحوّية والعلّة في هذا االختالف 

وتحريف الهاء مكان القاف فـي قولـه   . ]َأقواٌم[نائَب فاعلٍ ] اأقَْواًم[للمعلوم، وجعل المفعول به 

: والـرأي عنـدي أّن قولـه   . جناس غير تاماختالف بالغّي فيه هو ] َصاِقَمَرا[مكان ] مراِهَصا[

عصـره  : والمراهص، من رهصه. المنزلة والمرتبة: "، والمرهصة]مراهصا[محّرفٌ ] مراقصا[

وإنّما قذف بك في أقصى القوم وفضـل النـاس عليـك مراتـب     ": يقول الشاعر. عصًرا شديًدا

 اَأو َمنِْسـمً  اَأن ُيِصيَب الحجُر حافًر :الرَّْهُص"و. )4("دك خامل ال تأخذ بأسباب المجودرجات، أنّ

 ،والَمْرَهصـةُ  .الصخوُر الُمتراِصفةُ الثابتة :والرَّواِهُص. ة العصرشّد: والرَّْهُص .فَيذَْوى باطنُه

   .)5("الدرجةُ والمرتبة :بالفتح

    ]الطويل[ )6(اَصابِ الّرواِهلَكُاَر الَْجْحَأيَك َوِفبِ  اطًاِختَ َسنْضِ إْن كُْراَأل ديَدَج ضََّعفَ .101

     )7(اَصابِ الّرواِهلَكُاَر الَْجْحَأيَك َوِفبِ  اطًاِختَ َسنْضِ إْن كُْراَأل ديَدَح ضََّعفَ*      

                                                 
  .198 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  .100ديوان األعشى : األعشى :، ينظر]مراهصا[ويروى  .201 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  ).رهص( الصحاح: الجوهري). رهص( تهذيب اللغة: األزهري. )رهص( 7/43لسان العرب : ابن منظور)3(

  .200ديوان األعشى الكبير : األعشى)4(

  ).رهص( الصحاح: الجوهري). رهص( تهذيب اللغة: األزهري: ينظر. )رهص( 7/43لسان العرب : ابن منظور)5(

  ).رهص(تهذيب اللغة : األزهري .201 ، وديوان األعشى الكبير100 ديوان األعشى: األعشى)6(

فهـارس  : عمايرة، خليل وزميله ).رهص( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس. )رهص( 7/44لسان العرب : ابن منظور)7(

  .4/120 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع. 5/457لسان العرب 
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عن  )رهص( لسـان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير ،ديوانهالبيت لألعشى في ) 101(

  ].ديَدَج[مكان ] ديَدَح: [من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

مكـان  ] ديـدَ َح: [والعلّة في هذا االختالف هي التصحيف بحرفي الحاء مكان الجيم في قولـه 

. موضـع : الكُالب. غليظها: جديد األرض"و .، وفيه اختالف بالغّي وهو جناس غير تام]ديَدَج[

فَعّض وجَه ": اَألعشىيقول . الثّابتة، والواحدة راهصة الّصخور المتراّصة المتراصفة: الّرواهص

  . )1("األرض بفيك إن كنت ساخطًا، أو عضَّ  أحجار الكُالَبِ الرَّاسية

   ]المتقارب[ )2(قَلُوَصا بَِحجٍِّمنَْها  َوَأْجَمْعتَ  فَِإْن كُنْتَ ِمْن ُودَِّها ياِئًسا .102

     )3(قَلُوَصا ِلَحجٍِّمنَْها  َوَأْجَمْعتُ  ............................*     

عـن   )قلص( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 102(

  ]. بَِحجٍّ[مكان ] ِلَحجٍّ[، و]َوَأْجَمْعتَ[مكان ] َوَأْجَمْعتُ: [من وجهين، وهما الديوانينروايته في 

إسـناده إلـى   ، واللسـان م في إسناد الفعل إلى ضمير المتكلّنحوّية بوالعلّة في هذا االختالف 

، ويبدو أّن رواية العجز دون الصـدر كانـت سـبًبا فـي هـذا      الديوانينضمير المخاطب في 

   .االختالف

مكان الباء ] ِلَحجٍّ: [حرف الجّر الالم في قولهالوجه الثاني نحوّية باستخدام تالف اخوالعلّة في 

: القلوص مـن اإلبـل  . قدم :حّج علينا. قصد: حّج"و. ، وكالهما ينوب عن اآلخر]بَِحجٍّ[في قوله 

فإن كنت قد يئست من وّدها وزهدت فيها، ": يقول األعشى. )4("الشابة، بمنزلة الجارية من النساء

  .)5("فيها، وأزمعت أن ترحل عنها قاصًدا لوجهك

   ]الطويل[ )6(الشََّواِخَصا الطَّاِلَعاِت السََّماِءنُُجوَم   ُيراِقْبَن ِمْن ُجوعٍ ِخالَل َمخَافٍة .103

   ]الطويل[

                                                 
  .201 -200 وديوان األعشى الكبير، 100 ديوان األعشى :عشىاأل)1(

  .257 ، وديوان األعشى الكبير102 ديوان األعشى: األعشى)2(

: يعقوب، إميل بـديع . 5/458فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )قلص( 7/79لسان العرب : ابن منظور)3(

  .4/120 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  .257 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

  .256 المرجع السابق)5(

  .100 ديوانهفي ] العاِتَمات الغَواِمَصا...[ويروى  .199 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(
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     )1(اِمضاالغََو اِتَمالَعاِت اءالشِّتَنُُجوَم    ............................*      

عن روايته فـي  ) عتم(لسان الواختلفت روايته في  ر،ديوانه الكبيالبيت لألعشى في ) 103(

ـ [مكان ] الَعاتماِت[، و]السََّماِء[مكان ] الشِّتاء: [من ثالثة أوجه، وهي الديوان الكبير ، ]اِتالطَّاِلَع

  .ديوان األعشىفي ] )2(الغَواِمَصا[وروي ]. الشََّواِخَصا[مكان ] الغَواِمضا[و

مكـان  ] الَعاتماِت[و، ]السََّماِء[مكان ] الشِّتاء[ :التحريف في قولهوالعلّة في هذا االختالف هي 

البيت في األشعار رواية عجز  )3(وقد أورد جايير ]. الشََّواِخَصا[مكان ] الغَواِمضا[، و]الطَّاِلَعاِت[

ولعّل السبب في هذا كلّـه هـو تقـارب األوزان    . الكبير ديوانهالتي نسبت لألعشى وليست في 

وذكر الخصوص بدل العموم، فنجوم الشتاء جزء من  .الصرفّية للكلمات، وتشابه رسم الحروف

ـ وخـصَّ نجـوم ا  . ")4("ماءنجوم الشِّتاء َأشدُّ إضاءةً لنَقاء الّس"نجوم السماء، و تاء دون نجـوم  لشّ

لقلَّة الغبـار الَّـذي    ،اوأحسن ائتالفً ا،وأشدُّ التماًع ا،تاء أصفى نوًرنجوم الشّ يف بالذكر ألّنالّص

   .)5("يف كذلكوليست في الّص ،فهي بّينة مصقولة ،يثور من األرض

نجوَم الشِّـتاء   ّنأل ،وذلك في الَجْدب ،ماءالتي تُظِْلُم من الغََبرة التي في الّس" ]العاتماِت: [وقوله

] الشواخصـا [و. )7("ها من الغبرةؤضو التي قّل]: االغوامص[قوله و .)6("ماءَأشدُّ إضاءةً لنَقاء الّس

ال تزال جاراتكم جوعى يترقّبن غفلة : "يقول الشّاعر .)8("طَلََع: شَخََص النَّْجُم"بمعنى الطّالعات، و

ما يقوتهّن من طعام، وأنتم تبيتون في الشّـتاء  الحّي في اللّيل، وطلوع النجوم، ليخرجن فيلتقطن 

  .)9("وقد مألتم بطونكم

  ).المهملة(انتهى حرف الصاد 

                                                 
  . 5/478فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). عتم( 12/380لسان العرب : ابن منظور)1(

  ].نجوم السماء العاِتَمات الغَواِمَصا: [رواية، ب100ديوان األعشى : األعشى)2(

    .1/247الصبح المنير : جايير، ردولف)3(

  ).عتم( تاج العروس: الزَّبيدي، مرتضى). عتم(المحكم : ابن سيده ).عتم( 12/380لسان العرب : ابن منظور)4(

  .9/533 تفسير الطبري :الطبري .1/248 األزمنة واألمكنة: المرزوقي، أبو علّي أحمد بن محمد: ينظر)5(

  ).عتم(المحكم : ابن سيده ).عتم( 12/380لسان العرب : ابن منظور)6(

  . 199 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(

  ). شخص( تاج العروس: الزَّبيدي، مرتضى)8(

  . 198 ديوان األعشى الكبير: األعشى)9(
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  الفصل السابع

  حرف العين 

   ]البسيط[ )1(الُْمتََعانَْبَهاَن َيْبِغي َصْحَبُه  ذَُؤاُل  َحتَّى ِإذَا ذَرَّ قَْرُن الشَّْمسِ َصبََّحَها .104

     )2(متعانَْبَهاَن َيْبِغي َصْحَبُه  من آل  ...............................*      

عـن  ) متـع ( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في  )104(

  ].الُْمتََعا[مكان ] متعا[، و]ذَُؤاُل[مكان ] من آل: [من وجهين، وهما الديوانينروايته في 

اآلل واَألهل "، و]ذَُؤاُل[مكان ] من آل[ :تحريف في قولههي الالوجه األّول ختالف اوالعلّة في 

. الصائد الخفيف، المسرع: الذُّؤال"و .)4("هأتباُع: ه أيضاوآلُ. أهله وعياله: وآل الرجل. ")3("واحد

آُل : فـال يقـال   ،وال ُيستَْعَمل اآلُل إالَّ فيما فيه شَـَرفٌ غاِلًبـا  . ")5("أسرع ومشى في خفّة: ذأل

وخُصَّ أيًضا باإلضافة إلى أعالمِ النـاِطِقين ُدوَن النَِّكـرات واألمكنـِة    . َأهلُه: ُيقال اإلسكاِف كما

: كما ُيقال ،وال آُل َموِضع كذا ،وال آل َزمانِ كذا ،آُل َرُجلٍ: وال يقال ،آُل فُالنٍ: فُيقال ،واألزمنِة

فُأبِدلت  ،توالَتْ همزتان ،فصارتْ َأْأٌل ،ْمَزةًُأْبِدلَت الهاُء َه ،وأْصلُه َأْهٌل. وَمْوضعِ كذا ،أهُل َبلَِد كذا

على أنّه مفعـول بـه أّول   ] صحبه[ونصب  .)6("ُأَوْيٌل وُأهيٌل: وتَْصِغيُره. آل: فصار ،الثانيةُ أِلفًا

َأي يبغـي  "، )7("يعيشـون بـه   اَيْبِغي َألصحابه صيًد"منصوب على نزع الخافض، واألصل فيه 

  . )8("لشيَء طلبتهَبغَيتُ ا :يقال. لصحبه الزاَد

مفعول به فروي ال]. الُْمتََعا[مكان ] متعا[ :تحريف قولهنحوّية بالوجه الثاني ختالف اوالعلّة في 

، في حين روي معّرفًا بأل التعريف فـي روايـة   اللسانالثاني نكرة دون أل التعريف في رواية 

                                                 
عمايرة، خليل ). بغا( 14/77لسان العرب : منظور ابن. 155 وديوان األعشى الكبير، 108 ديوان األعشى: األعشى)1(

  . 5/596فهارس لسان العرب : وزميله

  ). متع( 8/332لسان العرب : ابن منظور)2(

عبـد  : حققـه  ،)جـزءان ( غريب الحديث: جمال الدين أبو الفرجالجوزي،  ).أول( 11/32لسان العرب : ابن منظور)3(

  .1/36م، 1985، يروتب ،ةالعلمّي الكتب دار ،المعطي أمين القلعجي

  ).أول( الصحاح: الجوهري)4(

  . 156 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  .)أول( تاج العروس: الزَّبيدي، مرتضى)6(

  ). متع( 8/332لسان العرب : ابن منظور)7(

  .)بغا( 14/75 المرجع السابق)8(



 131

والُمتْعـةُ   ،َأي اْسـتَغْنَْيتُ عنـه   :نَأْمتَْعتُ عن فال"و .واأللف لإلشباع وإطالق القافية ،الديوانين

فـإذا َأردت   ،ك َأعنته على طلبهإذا َأردت َأنّ: َأْبغَيتُك الشيَء"و .)1("الُبلْغةُ :اَأيًض ،والِمتْعةُ والَمتْعةُ

فالمفعول  ا،َأي َيْبغُون للسبيل عوًج ؛)2(}اَيْبغُونَها ِعَوًج{ :وقوله .قد َبغَْيتُك :ك فعلت ذلك له قلتَأنّ

   .)3("ل منصوب بإسقاط الخافضّواَأل

لم تكد تفيق هذه البقرة المسكينة من َبِليَِّتها حتّى فَاَجأَها خَطٌْب جديد، فما هو إالّ ": يقول الشاعر

  .)4("أْن الَح الّصباح حتّى فاجأها صّياد كأنّه ذئب نبهان يبغي صحَبه صيًدا

   ]البسيط[ )5(ُمْضطََجَعاِء ْرَمبِ الْنَْجنَّ ِلِإفَ ًماْوَي  يِضِمتَاغْلَّيِت فَذي َصالّ ِمثُْلعليِك  .105

     )6(ُمْضطََجعا، فإّن لجنبِ المرِء نوًما  الذي صلَّيت فاغتمضي َلثِْمعليك *     

عـن  ) صال(سان اللفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 105(

  ].يوًما[مكان ] نوًما[، و]ِمثُْل[مكان ] َلثِْم: [من وجهين، وهما الديوانينروايته في 

، كما يجـوز  إلضافتها إلى اسم مبنّي] مثل[هي جواز بناء نحوّية، ووالعلّة في هذا االختالف 

اسم ناقص الداللة موغل في اإلبهام، مالزم لإلضـافة إلـى   "وهي . إعرابها بالحركات الظاهرة

معرفـة، بيـد أنّهـا تكـون نكـرة       وهي تظّل نكرة وإن أضيفت إلـى "، )7("الظاهر والضمير

في محل رفع في  ، واسم مبنّيالكبير الديوانمبتدأ مرفوع في رواية ] مثل: [فقوله. )8("مخّصصة

  . اللسانرواية 

                                                 
  ). متع( 8/332لسان العرب : ابن منظور)1(

 ﴾الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبغُونََها ِعَوجاً َوُهْم بِالْآِخَرِة كَـاِفُرونَ ﴿ 45: األعراف. ِعَوًجا﴾ا َوَيْبغُونََه﴿: والصواب)2(

َن َيْستَِحبُّوَن الَْحَياةَ الَِّذي﴿ 3: وإبراهيم .﴾الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبغُونََها ِعَوجاً َوُهْم بِالْآِخَرِة ُهْم كَاِفُروَن﴿ 19: وهود

  .﴾الدُّنَْيا َعلَى الْآِخَرِة َوَيُصدُّوَن َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبغُونََها ِعَوجاً ُأولَِئَك ِفي َضاللٍ َبِعيٍد

  .)بغا( 14/75لسان العرب : ابن منظور)3(

  . 155 وديوان األعشى الكبير، 108 ديوان األعشى: األعشى)4(

  . 151 وديوان األعشى الكبير، 106 األعشىديوان : األعشى)5(

عمايرة، خليل  ).صلو(لمحكم ا: ابن سيده). صلى( تهذيب اللغة: األزهري). صال( 14/465لسان العرب : ابن منظور)6(

  .4/200 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع. 5/595فهارس لسان العرب : وزميله

  . 311م، 1993، دار األمل، إربد، المعجم االوافي في أدوات النحو العربي: وزميله الحمد، علي توفيق)7(

  . 321 الواضح في النحو والصرف: الحلواني، محمد خير)8(
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، ]يوًما[مكان ] نوًما[ :في قوله ]الياء[مكان  ]النون[تصحيف هي االختالف الثاني العلّة في و

  . وفيها داللة على النوم، ]يِضِمتَاغْفَ[والسبب في هذا استخدام 

: يقول الشاعر.  عليك مثل دعائك، والصالة هنا الدعاء"أي ] الذي صلَّيِت ِمثُْلعليِك : [وقوله

، ثّم ناِمي وقرِّي َعينًـا،  ]يا رب جنِّب أبي األوصاَب والوَجَعا: [ادعي اهللا مثل دعائك إذ تقولين"

  . )1("فليس لنا من الموت مفّر

 ،فهو ردٌّ عليهـا . )2("َأي تُعيد الدعاَء له ،تَْدُعَو له مثَل دعاِئها ْنأيْأُمُرها ب هَأنّ" :ى البيتمعنو

  .)3("وَدَعْوِت به لي ،َأي َينالُِك من الخيرِ مثُل الذي َأَرْدِت بي ،مثُل ُدعاِئِك َأي عليِك

   ]البسيط[ )4(ُجَرَعا ْمَأنْفَاِسهِفَقَْد َحَسْوا َبْعُد ِمْن   الَملَْك َضاِحَيةً بِِنطَاعِبِظُلِْمهِْم  .106

     )5(جرعا أنفاسهافقد حَسْوا َبْعُد من   الَملْك ضاحيةً بِنَطَاعبظلمهم *      

عن روايتـه   لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 106(

  ].َأنْفَاِسهِْم[ان مك] أنفاسها[، و]بِِنطَاعِ[مكان ] بِنَطَاع: [من وجهين، وهما الديوانينفي 

بكسـر النـون فـي     ]ِنطَـاع [هي ضبط حركـة  صرفّية، و الوجه األّول والعلّة في اختالف

: ، وهوالنون بوزن غُراب بضّم] نُطَاع[ئ في بعض المصادر رِ، وفتحها في اللسان، وقُالديوانين

سم الموضع الذي نَهبت فيه ا: "، وهوبكسر النون بوزن ِكتاب] ِنطاع[و. )6("ماٌء في بِالِد َبِني تَميمٍ"

 بفتح النـون ] نَطاعِ[و .)8("َأي دخَلْنا َأْرَضهم :وِطْئنا ِنطَاع بني فالن :ويقال. ")7("تَميُم قافلةَ كسرى

شَرَِبتْ ِإبلُنا من ماِء  :يقال .ماٌء في بالِد بني تَِميمٍ" :وقيل .)9("قرية من قرى اليمامة" :بوزن قَطامِ

                                                 
  . 154 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  ). صال( 14/465لسان العرب : ابن منظور)2(

  ).  صلو( 8/372 لمحكم والمحيط األعظما: ابن سيده). صال( 14/465لسان العرب : ابن منظور)3(

  . 161 ديوان األعشى الكبير، و110 ديوان األعشى: األعشى)4(

: عمايرة، خليل وزميلـه . )نطع( 22/265 تاج العروس: الزَّبيدي، مرتضى). نطع( 8/357لسان العرب : ابن منظور)5(

  .4/207 هد اللغة العربيةالمعجم المفصل في شوا: يعقوب، إميل بديع. 5/599فهارس لسان العرب 

  ).نطع( تاج العروس: الزَّبيدي، مرتضى)6(

  .161 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(

). نطـع ( تاج العـروس : الزَّبيدي، مرتضى). نطع( تهذيب اللغة: األزهري ).نطع( 8/357لسان العرب : ابن منظور)8(

  .5/291 معجم البلدان: الحموي، ياقوت :ينظر

  .5/291 معجم البلدان: الحموي، ياقوت .152م، 1855، مطبعة بريل، ليدن، لجبال واألمكنة والمياها: الزمخشري)9(
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وكانت به وقعة بين . ")1("امِ العربيوٌم من َأّي :ويوُم نطاعِ .ذْبةُ الماء غَزِيَرتُهوهي َرِكّيةٌ َع ،نَطاعِ

أخذت بنو تميم فيها لطائم كسرى التـي أجارهـا    ،الحنفّي بين بني سعد بن تميم وهوذة بن علّي

 .)2(فكـان بعـدها يـوم الصـفقة     ،والي كسرى على اليمن ،الوارد من عند باذام هوذة بن علّي

بكسر  ،طاعِِن"و .)3("واد ونخيل لبني مالك بن سعد بين البحرين والبصرة :كسر النونب ،]طاعِن[و

مـن بنـي    ،منازل لبني رزاح ،أرض قريبة من البحرين :بكسر أوله وبالعين المهملة في آخره

وغنمـت   ،فقتلـت بنـي رزاح   ،وفيها أغارت بنو تميم علـيهم ، مذكورة في رسم القاعة ،تغلب

ممـا  "والنّطاع بحركاته المثلثة، هو  .)4("بفتح أوله طاعنَكر بن دريد قرىء على أبي بو .أموالهم

   .)5("اذُِكَر من الَمواضعِ واألْوِدَيِة بالَيَماَمِة على قَْولِ مْن َجَعَل الَبْحَرينِ واليَماَمةَ َعَمالً واحًد

ء، في لغة أهـل  مثل قَطَامِ وَحذامِ وَعرارِ، علم مبنيٌّ على الكسر في محّل جّر بالبا]: نَطاع[و

للعلميـة والتأنيـث   : الحجاز، وفي لغة تميم يمنعون صرفه للعلمية والعدل عن فاعلـه، وقيـل  

مفعول به للمصدر العامل ]: الملـك [و. مصدر مضاف إلى فاعله في المعنى]: ظلم[و. )6(المعنوي

  . العامل عمل فعله

باستخدام ضـمير  ] فَاِسهِْمَأنْ[مكان ] أنفاسها[ :قولهة في العلّة في اختالف الوجه الثاني نحوّيو

بظلمهم وعدوانهم على الملـك بنَطـاع فـي    : "يقول الشاعر .المفرد الغائب مكان ضمير الجمع

ضاحية النهار، فقد ذاقوا َوبال أمرهم، وقد أصابهم طائفة من عقاب الملك، وإنّهـم ليتحّسـرون   

  . )7("نادمين، وَيْحُسوَن ِمن َأنفَاِسهم ُجَرًعا إذ يتنّهدون

                                                 
 ).نطـع ( تاج العـروس : الزَّبيدي، مرتضى). نطع( تهذيب اللغة: األزهري ).نطع( 8/357لسان العرب : ابن منظور)1(

  .5/291 معجم البلدان: بن عبد اهللا الحموي، ياقوت

صفق الباب على بنـي تمـيم فـي    أكسرى  وسمي الصفقة، ألّن. من أيام العرب ويسّمى يوم المشقَّر يوم: يوم الصفقة)2(

 .3/413 معجـم البلـدان  : الحموي، يـاقوت : ينظر .يوم المشقر، والمشقر حصن بالبحرين احصن المشقر، ويسمى أيًض

دار العلـم   ،)أجـزاء  3( قبائل العرب معجم :كحالة، عمر .15/311 نهاية األرب في فنون األدب: النويري، شهاب الدين

. 7/215 المفصل في تـاريخ العـرب قبـل اإلسـالم    : علي، جواد. 1/127 ،م1968 ، الطبعة الثانية،بيروت ،للماليين

  .55م، 1986، 3، بيروت، العدد ة البيانمجلّ، الجاهلي الشعر في الجاهلية مفهوم، وتاريخ أدب :الناصر، محمد

  . 5/291 البلدانمعجم : الحموي، ياقوت)3(

  .4/1313معجم ما استعجم : البكري، أبو عبيد)4(

  ).نطع( تاج العروس: الزَّبيدي، مرتضى)5(

 المستقصى فـي أمثـال العـرب   : الزمخشري .5/175 المخصص: ابن سيده. 3/277 كتاب سيبويه: سيبويه: ينظر)6(

  .4/130 أوضح المسالك :ابن هشام .80، 2/2 م،1987، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، )جزءان(

  .161 -160 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(
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   ]البسيط[ )1(فَْوقَ التَّاجِ َأْو َوَضَعا تََعصََّبِإذَا   َيلْقَ َهْوذَةَ َيْسُجْد غَْيَر ُمتََِّئبٍ َمْن .107

     )2(َ فَْوقَ التَّاجِ َأْو َوَضَعاتََعمَّمِإذَا   َمْن َيلْقَ َهْوذَةَ َيْسُجْد غَْيَر ُمتََِّئبٍ*      

، )وأب( لسـان الفـي   تـه واختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 107(

  ].تََعصََّب[مكان ] َتََعمَّم: [من وجه واحد، وهو الديوانينعن روايته في  )هوذ(و

بمعنى وضع ] تعّمم[و ].تََعصََّب[مكان ] َتََعمَّم[ :في قوله الترادفوالعلّة في هذا االختالف هي 

به الرأس والعمامة، وقد اعتصـب  ما يعصب : والعصابة" .هي المعنى نفسه] تعّصب[ووارتدى، 

 :وتََعصََّب ،واسم ما شُدَّ به الِعصابةُ ،شَدَّه :اوَعَصَب رْأَسه وَعصََّبه تَْعصيًب" .)3("متعّم: فالن نحو

مامة وكـلُّ  والِعصابة الِع. الَعصائُب :يقال لها ،والَعمائُم ،والِعصابةُ الِعمامةُ منه .َأي شَدَّ الِعَصابةَ

إّن الذي يلقاه ال يسـتحي  : "يقول األعشى .)4("مامةوقد اعتََصَب بالتاج والِع ،الرأُسما ُيَعّصُب به 

  .)5("أن يسجد أمام طلعته الَمهيبة، وقد تعّصب فوق التاج، ووضع األكاليل

   ]البسيط[ )6(فَقَْد َعَصاها أُبوها َوالّذي شَفََعا  ،ٍفَرشَالحّي ذا  واستشفعتْ من سراِة .108

     )7(فَقَْد َعَصاها أُبوها َوالّذي شَفََعا  ِثقٍة الحّي ذا من سراِةواستشفعتْ *      

عـن  ) شفع( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 108(

  ].رٍفشَ[مكان ] ِثقٍة[من وجه واحد، وهو  الديوانينروايته في 

، وقد نتج عنـه  ]رفشَ[مكان ] قةِث: [لهفي قو والعلّة في هذا االختالف هي التحريف اللفظّي

: يقـول األعشـى  . بـوزن فََعـلٍ  ] شرف[بوزن ِعلٍَة، و] ثقة[في الوزن، فكلمة  اختالف صرفّي

وتتوّسل إليه بسراة الحي ليرّدوه عن السفر، فيعصيها ويعصيهم جميًعا، ويمضي لما عزم عليـه  "

  .)8("من الرحيل

                                                 
  . 157 وديوان األعشى الكبير، 108 ديوان األعشى: األعشى)1(

: عمايرة، خليل وزميله. )هوذ( ،)وأب( الصحاح: الجوهري). هوذ( 3/518، )وأب( 1/791لسان العرب : ابن منظور)2(

  .4/219 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع .5/604فهارس لسان العرب 

  .2/97 مفردات ألفاظ القرآن :الراغب األصفهاني)3(

  ).عصب( 1/602 لسان العرب: ابن منظور)4(

  .157 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  .)شفع( تاج العروس :الزَّبيدي، مرتضى .105 وديوان األعشى، 151 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(

  .4/223 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع). شفع( 8/184لسان العرب : ابن منظور)7(

  .152 ديوان األعشى الكبير: األعشى)8(
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وهي رواية خاطئة، لم ] ذا ثقة[مكان ] )1(ِئقٍةذا[برواية  فهارس لسان العربوجاء البيت في 

وأرّجح أّن التغيير الذي حدث في رواية البيت كـان مـن   . ، ولعلّها خطأ طباعّياللسانترد في 

  .اللغوّية ليخدم مقاصدهم في مواّدهم )2(أصحاب المعاجم

   ]البسيط[ )3(اَعالشَِّرتَ َوْوَمالْي جِْزذو آلِ حّساَن ُي  فكَذُّبوها بَما قالَتْ، فََصّبَحُهْم .109

     )4(السَّمَّ والسَّلَعا ذو آلِ حّساَن يزجي  فكَذُّبوها بَما قالَتْ، فََصّبَحُهْم*      

عـن  ) أول( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 109(

 ].اَعالشِّـرَ [مكـان  ] السَّـلَعا [، و]تَْوَمالْ[مكان ] السَّمَّ: [من وجهين، وهما الديوانينروايته في 

  . )5("الواحدة ِشْرَعة، وهي حبالة الصيد: الشرعا. يسوق: يزجي. داهمهم في الّصباح: صّبحهم"

. وفي كليهما قتل] الموت[مكان ] السَّّم: [تحريف قولهالترادف بوالعلّة في هذا االختالف هي 

 .جعل فيه السُّـمَّ  :عاموَسمَّ الطّ ،مََّأي سقاه الّس :وَسمَّه .ا ِسماٌموجمعه ،القاتُل :السَّمُّ والسِّمُّ والسُّمُّ"و

السـين والمـيم األصـل    "و. )6("بتخفيف الميم بال هاء ،والمعروف السَّاُم ،نادر ،الموتُ :والسَّامَّةُ

ـ  فمن ذلك السَّـمّ . يشتقّ منه يء، كالثَّقب وغيره، ثّمالمطّرد فيه يدلُّ على مدخلٍ في الشّ : ّموالسُّ

القاتل، يقـال   والسُّّم ،)7(﴾َحتَّى َيِلَج الَْجَمُل في َسمِّ الِخَياِط﴿: ذكره قال اهللا عّز. الثّقب في الشّيء

  .)8("وسمِّي بذلك ألنّه يرُسب في الجسم ويداخلُُه، ِخالفَ غيرِه مّما يذاق. اوضم افتًح

ا قالت، فصـّبحهم حّسـان   لكن قومها أعرضوا عنها مكذّبين ولم يصّدقوا م: "يقول األعشى

هـو تحريـف بـاللفظ    ] اَعالشَِّر[مكان ] السَّلَعا: [وقوله .)9("بجيشه يسوق الهالك وحبائل الموت

من ذلك السَّلْع؛ وهو شقٌّ . السين والالم والعين أصٌل يدلُّ على انصداع الشيء وانفتاحه"و. أيًضا

                                                 
  . 5/606فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله)1(

   ).شفع( أساس البالغة: الزمخشري .)شفع( اللغة تهذيب: األزهري). شفع( 8/184لسان العرب : ابن منظور)2(

  .153 وديوان األعشى الكبير، 106 ديوان األعشى: األعشى)3(

: يعقوب، إميل بـديع . 5/610فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). أول( 11/38لسان العرب : ابن منظور)4(

  . 4/227 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  .154 ديوان األعشى الكبير :األعشى)5(

  ).سمم( 12/302 لسان العرب: ابن منظور)6(

ةَ َحتَّى َيِلَج الَْجَمُل ِفي ِإنَّ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآياِتنَا َواْستَكَْبُروا َعنَْها ال تُفَتَُّح لَُهْم َأْبَواُب السََّماِء َوال َيْدخُلُوَن الَْجنَّ﴿ 40 :األعراف)7(

  .﴾َوكَذَِلَك نَْجزِي الُْمْجرِِميَنَسمِّ الِْخَياِط 

  ).سم( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)8(

  .153 ديوان األعشى الكبير: األعشى)9(
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مصدر شََرعتُ اإلهاَب، : الشَّْرع": يتكِّالسِّوقال ابن  .)1("في الجبل كهيئة الصَّْدع، والجمع ُسلوع

الشـين والـراء   "و. )2("اٌءَوَس :عَرشَ األمر هذا في هم :ويقال .إذا شققتَ ما بين الرِّجلين وسلختَه

  .)3("والعين أصٌل واحٌد، وهو شيٌء ُيفتَح في امتداٍد يكون فيه

   ]البسيط[ )4(َوكُلٌّ ِعنَْدَها اْجتََمَعا كلٌّ َدَهاَها  َحَزنٍثَكْلَى َعلَى  فَاِقًدا فَانَْصَرفَتْ .110

     )5(كلٌّ دهاها وكلٌّ عندها اجتمعا  َعَجلٍثكلى على  واِلًها فأقبلتْ*      

عـن  ) ولـه ( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 110(

ـ [مكان ] اًهواِل[، و]ْفانصرفت[مكان ] فأقبلتْ: [من ثالثة أوجه، وهي الديوانينروايته في  ، ]ًدافاِق

  ].َحَزنٍ[مكان ] َعَجلٍ[و

] أقبلـت [، ]ْفانصرفت[مكان ] فأقبلتْ[: قوله بتحريف ةبالغّي الوجه األّول والعلّة في اختالف

  .بمعنى ذهبت، وهما طباق إيجاب] انصرفت[بمعنى جاءت، و

لفظـان   ، وهمـا ]فاقًدا[مكان ] اًهوال: [قولهالترادف في هي  الوجه الثاني والعلّة في اختالف

 .الحـزن  :الَولَـهُ "و. هما مترادفان، وكالهما يصيبه الحزنفبمعنى واحد، والفاقد بمعنى الواله، 

ذهـاب العقـل    :والَولَـهُ  .َأو الحزن َأو الخوف ،والتحير من شّدة الوجد ،هو ذهاب العقل :وقيل

َوِلَه َيْولَه َولًَها  :الجوهري .وَولَه َيِلُه ،وَيْولَُه على القياس ،َورِم َيرُِم :مثل ،َولَه َيِله ،لِفقْدانِ الحبيب

 .الطَّـَربِ  :مثل ،يكون من الحزن والسرور :والَولَُه. ")6("فُأدغم ،وهو افتعل ،وولَهانًا وتََولَّه واتَّلَه

 :َولََهتْ ِإليه تَِلُه :يقال"و .)7("ُأنثى فارقت ولدها فهي واِلٌه وكّل. وقد َولَّهها الُحْزُن والَجَزُع وَأْولَهها

                                                 
  ).سلع( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)1(

: ، حقّقـه )جزءان( إصالح المنطق: ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق: ينظر). شرع( تهذيب اللغة: األزهري)2(

فَْعل وفََعل بـاختالف  ( 42م، 1949الطبعة الرابعة،  ،القاهرة، دار المعارف ،السالم محمد هارون حمد شاكر وعبدأحمد م

 سـتانة األ فـي  والنشـر  الطبـع  مؤسسة ،سالميةاإل البحوث مجمع، المنطق إصالح ترتيب: بكائي، محمد حسن). المعنى

   .211ـ، ه1412، يرانإ ،المقدسة الرضوية

  ).شرع( جم مقاييس اللغةمع: ابن فارس)3(

  .84 الصبح المنير: جايير، ردولف. 155 وديوان األعشى الكبير، 107 ديوان األعشى: األعشى)4(

: الجوهري). وله( اللغة تهذيب: األزهري). عجل( كتاب العين: الفراهيدي). وله( 13/561لسان العرب : ابن منظور)5(

: عمايرة، خليل وزميلـه ). وله( تاج العروس: الزَّبيدي، مرتضى). وله( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس). وله( الصحاح

  . 4/231 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع. 5/611فهارس لسان العرب 

  ). وله( الصحاح: الجوهري ).وله( 13/561لسان العرب : ابن منظور)6(

  ).وله( 13/561لسان العرب : ابن منظور)7(



 137

: الواو والالم والهـاء "و. )1("ِإذا اشتّد َوْجُدها على ولدها :وناقة واِلٌه .َحنَّتْ :وِلَهتْ. َأي تَِحنُّ ِإليه

  . )2("والٌه وامرأة والٌه ووالهة رجٌل: يقال ،أصٌل صحيح يدلُّ على اضطرابِ شيء أو ذهابِه

هـو تحريـف   ] َحَزنٍ[مكان ] َعَجلٍ: [قولهث هي التحريف في العلّة في اختالف الوجه الثالو

وقـال  . باللفظ، ففي األّول داللة على الحثّ واإلسراع، وفي الثاني داللة على الشِّّدة والخشـونة 

الحـاء  : "وقال ابن فارس. )3("الواله التي فَقََدت ولَدها، والجمع ُعُجل :الَعُجول من اإلبل": الخليل

فمن ذلَك الَحْزن، وهو ما غلُـظ مـن   . ٌل واحد، وهو خشونة الشيء وِشّدةٌ فيهوالزاء والنون أص

اها، وما اجتمع َهثّم انصرفت فاقًدا ثكلى، حزينة على ما أصابها وَد: "يقول األعشى .)4("األرض

  .)5("عليها من المصائب

   ]البسيط[ )6(َعاقََم يكُْن لْم َوُمؤقًا َعْينِ نَْساَنِإ  ٍة،فَرِقُْمبِ تَْسْيلَ ةًلَقُْم تَْبلَّقََو .111

     )7(قَِمعالم يكن  اوُموقًِإنساَن َعْينٍ   وقَلََّبتْ ُمقْلةً ليست بُمقْرِفٍة*      

بميم مضـمومة وهمـزة   ] وُمْؤقًا[برواية  وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 111(

مـن وجهـين،    لديوانيناعن روايته في ) قمع(لسان الفي  تهواختلفت رواي. متوسطة على واو

مـن الفعـل   : مقرفـة . العين نفسها: المقلة ].َعاقََم[مكان ] قَِمعا[، و]َوُمؤقًا[مكان ] اوُموقً: [وهما

فساد في : القمع. الفتحة التي أمام عدسة العين ومنها تبصر: إنسان العين. قرف، أي خلط وكذب

كذب وال تخلط بين مـا تـرى،   وحددت النظر  بعين ال ت": يقول األعشى .مؤق العين واحمرار

  .)8("إنسانها صاٍف ومؤقها سليم من الفساد والمرض

ـ َو: [هي تسهيل الهمزة في قولهصوتّية، و الوجه األّول والعلّة في هذا اختالف مكـان  ] اُموقً

 .بميم مفتوحة وهمزة متوسطة ساكنة على األلـف ] )9(َوَمْأقًا[ الصبح المنيرويروى في  .]َوُمؤقًا[

                                                 
  ). وله( الصحاح: الجوهري). وله( اللغة تهذيب: األزهري ).وله( 13/561لسان العرب : ابن منظور)1(

  ).وله( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)2(

  ).عجل( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس). عجل( كتاب العين: الفراهيدي)3(

  ).حزن( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)4(

  .156 لكبيرديوان األعشى ا: األعشى)5(

  . 153 وديوان األعشى الكبير، 106 ديوان األعشى: األعشى)6(

: يعقوب، إميل بـديع . 5/615فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). قمع( 8/294لسان العرب : ابن منظور)7(

  . 4/237 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  .154 -153 ديوان األعشى الكبير: األعشى)8(

  . 83 الصبح المنير في شعر أبي بصير: جايير، ردولف)9(
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ة التي من اللهجات العربّي والتسهيل في صوت الهمزة. )1("طرف العين مما يلي األنف :المؤق"و

تسـهيل   وأّن" .امنا هـذه ى أّية، وما زال استخدامها موجوًدا حتّالتي سادت أرض الجزيرة العربّي

ن كانوا يسـكنون  ة مّم؛ إذ كانت تميل إليه بعض القبائل العربّيالهمزة حدث قبل العصر الجاهلّي

صوت ليس "ويعود السبب في هذا إلى أّن الهمزة  .)2("ينالجزيرة مثل النبط والحجازّي في غربّي

وهـي   ،ليس بالمجهور وال بالمهموس، وهي أكثر األصوات الساكنة شّدة، وعملّية النطـق بهـا  

من أشقّ العملّيات الصوتّية، ألّن مخرجها فتحة المزمار التي تنطبق عند النطق بها، ثـم   ،محقّقة

فاألصل في الهمـزة  . )3("ة، فنسمع ذلك الصوت االنفجارّي التي نسّميه بالهمزة المحقّقةتنفتح فجأ

  . هو التحقيق، ولكنّها ُسهِّلت للتخلّص من صعوبة النطق بها

] قَِمعـا : [تغيير ضبط حركة عين الكلمة في قولهالتحريف ب الثانيالوجه والعلّة في اختالف 

فساٌد فـي ُمـوِق    :والقََمُع]. "فََعل[بفتح الميم على وزن ] َعاَمقَ[مكان ] فَِعل[بكسر الميم على وزن 

. )4(فهي قَِمعـةٌ  اوقد قَِمَعتْ عينُه تَقَْمُع قََمًع ،كََمُد لَْونِ لحم الموق ووَرُمه :والقََمُع .العين واْحِمراٌر

   .)5("يخرج في ُأصول اَألشفارِ َبثٌْر :والقََمُع .اَألْرَمُص الذي ال تراه ِإال ُمْبتلَّ العين :القَِمُع" :وقيل

   ]البسيط[ )6(َوالْفَنَعا الَْحْزَمَأَبا قَُداَمةَ، إالَّ   فََما َزاَدتْ تََجارُِبُهْم َوَجرَُّبوُه .112

     )7(َوالْفَنَعا الَْمْجَدَأَبا قَُداَمةَ إالَّ   فََما َزاَدتْ تََجارُِبُهْم كَْم َجرَُّبوُه*      

عن روايته فـي   لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 112(

  ].الَْحْزَم[مكان ] الَْمْجَد[، و]َوَجرَُّبوُه[مكان ] كَْم َجرَُّبوُه: [من وجهين، وهما الديوانين

                                                 
 كتـاب : ابن قتيبـة ). مأق( مختار الصحاح :بي بكرأمحمد بن الرازي، . 345 -344 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  ).مأق(، )أمق( الوسيط المعجم: وزمالؤه إبراهيممصطفى،  ).العين وما فيها، والنظر وصفاته( 1/161 الجراثيم

   .106 الجاهلي تاريخ األدب العربي العصر :ف، شوقيضي)2(

: ، دار المعراج الدولية للنشـر، الريـاض  لغة قريش: الغوث، مختار: ينظر. 77 في اللهجات العربية: أنيس، إبراهيم)3(

  .112 "األصوات"علم اللغة العام : بشر، كمال. 39 -38م، 1997السعودية، 

  ).قمع( 8/294لسان العرب : ابن منظور)4(

  ).قمع( المحكم: ابن سيده). قمع( 8/294لسان العرب : ابن منظور)5(

  ).فنع( 8/257 لسان العرب: ابن منظور. 159 وديوان األعشى الكبير، 109 ديوان األعشى: األعشى)6(

: يعقوب، إميل بديع. 5/616فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). جرب( 1/261لسان العرب : ابن منظور)7(

  . 4/239 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية
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وفـي كلمـة   ]. وجّربـوه : [في قوله] الواو[مكان ] كم[والعلّة في هذا االختالف هي تحريف 

ظّل  أّن الوزن العروضّي ، ورغم االختالف اللفظي والصوتي للكلمتين إالّ]مالحز[مكان ] المجد[

: الحزم"و .االختالف أّدى إلى تغيير المعنى محافظًا على اتّساقه واتّزانه، ولم ينكسر البيت، ولكّن

ـ ، والتَّْجرِبةُ ِمن الَمصاِدرِ الَمْجُموعِة. ")1("الفضل: الفَنَع. ضبط األمر وأخذه بالثقة ه َمْصـدر  فِإنّ

 )َأبـا قُدامـةَ  (وقد يجوز َأن يكون " :يقال ابن جنّ ...وهو غريب ،َمْجُموع ُمْعَمل في الَمفْعول به

ـ والوجه َأْن َينِْصبه بِ :قال .اه ِإال الَمْجَدَأي فما زادت َأبا قُدامةَ تَجارُِبهم ِإّي ،)زاَدتْ(ـ منصوًبا ب

 ،ل لكان َحًرى َأن ُيْعِمَل الثاني َأيًضـا ه لو َأراد ِإعمال اَألّووألنّ ،ها العامل اَألقربَألنّ )تَجارُِبهم(

 َوتَُضعِّفُ ،)فَأْوَجْعته زيًدا ،َضَرْبتُ( :كما تقول .كذا ِإالّ ،َأبا قُدامةَ ،اهفما زادت تَجارُِبهم ِإّي :فيقول

َوَجـَب   ،على ُبْعِده ،وَّلك ِإذا كنت تُْعِمُل اَألوذلك َأنّ ،على ِإعمال اَألول )َضَرْبتُ فَأوَجْعتُ زيًدا(

   .)2("ه ال يكون اَألبعُد َأقوى حالًا من اَألقربَألنّ ،ِإعمال الثاني َأيًضا لقُْربه

بعض العلماء  غير أّن ،أبا -ب الرباعيجمع تجربة؛ وهي مصدر جّر-نصب بـتجاربهم "و

قد ُبلـَي مـا    :بورجل ُمَجرَّ" .)3("أجاز عمل المصدر المجموع؛ وهو رأي ال بأس في األخذ به

 ،ُمَضرَّس قد َجرَّبتْه اُألمـوُر وَأْحكََمتْـه   ،فهو بالفتح ؛قد َعرفَ اُألموَر وَجرَّبها :وُمَجرٌِّب .عنده

فِإن كسرت الراَء جعلته  ،الذي قد َجرََّستْه اُألمور وَأحكمته ،مثل الُمَجرَّس والُمَضرَُّس ،والُمَجرَُّب

وِمْسـٌك   .نَفْحةُ الِمْسِك :والفَنَُع .ِطيُب الرائحِة :الفَنَُع"و. )4("ه بالفتحمت بالعرب تكلّ َأّن ِإالّ عالً،فا

وماٌل ذو فَنَع وذو  ،زيادةُ المالِ وكَثَْرتُه :والفَنَع ،نَشُْر الثناِء الحَسن :والفَنَُع. ذَِكيُّ الرائحة :ذو فَنَعٍ

الكَـَرُم   :والفَنَُع .الماُل الكثير :الفنَُع. المهمَأْعَرفُ وَأكثر في ك :والفَنَُع .َأي كثير ،فَنَاٍء على البدل

  .)5("والَعطاء والُجود الواسع والفضل الكثير

  انتهى حرف العين

                                                 
  .159 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  . 2/209 الخصائص: ابن جنّّي ).جرب(المحكم : ابن سيده ).جرب( 1/262لسان العرب : ابن منظور)2(

  . 3/217 فيالنحو الوا: حسن، عّباس. 2/676شرح شذور الذهب : الجوجري .3/205 أوضح المسالك: ابن هشام)3(

  ).جرب( 1/262لسان العرب : ابن منظور)4(

  ).فنع( 8/257لسان العرب : ابن منظور)5(
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  الفصل الثامن

  حرف الفاء

  ]البسيط[ )1(فَانْكَشَفُوا، النّاُرَوال َبِقّيةَ إالّ   ،َوالهِنِْديُّ َيحُصُدهم، قَالُوا البِقّيةَ .113

  )2(وانكشفوا ،ارالثَّإال  ةَوال بقيَّ  ،، َوالهِنِْديُّ َيحُصُدهمقَالُوا البِقّيةَ*      

  ............................  )3(والخَطِّيُّ يْأخُذُهمقالوا الَبِقيَّة *      

عن روايتـه   لسانالواختلفت روايته في  ،وديوانه الكبير، ديوانهلألعشى في  البيت) 113(

جاء االختالف مـن  : ، ففي الموضع األّول)بقي(و، )حصد(: في موضعين، وهما الـديوانين في 

جـاء  : وفي الموضع الثـاني ]. فَانْكَشَفُوا[مكان ] وانكشفوا[، ]النّاُر[مكان ] ارالثَّ: [وجهين، وهما

 ].َيحُصـُدهم [مكـان  ] يْأخُذُهم[، و]َوالهِنِْديُّ[مكان ] والخَطِّيُّ: [االختالف من وجهين أيضا، وهما

. )4("قـتلهم  : اوَحَصَدهم َيْحصَِـُدهم َحْصـدً   .المنجل :بالكسر ،والِمْحَصُد". القتل والَحْصد بمعنى

َأي َأْبقُوا علينـا   ،الَبِقيَّةَ :والعرب تقول للعدّو إذا غَلََب. "والبقية بمعنى المحافظة وعدم االستئصال

. تُه ولم أبالغْ في إفسـاده من أبقيتُ عليه واستبقيتُه، إذا راعيتُه ورحم: البقية"و. )5(وال تستْأصلونا

  . )6("زالُوا عن مواِضِعهم: انكشفوا

؛ ]النّـار [مكـان  ] الثّـار [ :في قولهباختالف التنقيط والعلّة في هذا االختالف هي التصحيف 

هو تحريـف بـالواو   ] فَانْكَشَفُوا[مكان ] وانكشفوا: [قولهالتحريف في و. لتقارب رسم الحروف

تحريف اللفظ دون المعنى، إذ يدّل كـّل  ترادف ب] َوالهِنِْديُّ[مكان ] يُّوالخَطِّ: [وقوله .مكان الفاء

الرِّماُح، وهو ِنْسبةٌ، قَـْد  : الخَطِّيُّ"و. منهما على شّدة القتال حين كانت السيوف تحصد الرؤوس

سُّفُن ِإذا جاَءت من أرضِ َجَرى َمْجرى االسمِ الَعلَمِ، ونُِسبتْ ِإلَى الخَطّ خَطِّ الَبْحَرْينِ، وِإلَْيه تَْرفُأ ال

. )7("َوقَْد كَثَُر َمجيُئه في َأشْـعارِها . وليس الِخطِّّي الَّذي هو الرِّماُح من نباِت َأْرضِ الَعَرب ،الهِنِْد

                                                 
المعجم  :يعقوب، إميل بديع. 210الصبح المنير : جايير .361 وديوان األعشى الكبير، 112 ديوان األعشى: األعشى)1(

  .5/43المفصل في شواهد اللغة العربية 

 .6/11فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله ).حصد( 3/151لسان العرب : ابن منظور)2(

 ). بقي( تهذيب اللغة: األزهري). بقي( 14/79لسان العرب : ابن منظور)3(

  ).حصد( 3/151لسان العرب : ابن منظور)4(

 ). بقي( 14/79 المرجع السابق)5(

  .361 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(

  ).خطط( وستاج العر: الزَّبيدي، مرتضى)7(
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السيفُ  :والُمَهنَُّد. "هو السيف المصنوع في بالد الهند، ومنه جاءت تسمية السيف بالمهنَّد والهندّي

  .)1("دالمطبوُع من حديِد الهِنْ

واألخـذ بمعنـى اإلبـادة    . تحريف في اللفظ دون المعنى] َيحُصـُدهم [مكان ] يْأخُذُهم: [وقوله

والَحْصُد هـو القَتْـُل،   . )2(﴾كَذَُّبوا بِآياِتنَا كُلَِّها فََأخَذْنَاُهْم َأخْذَ َعزِيزٍ ُمقْتَِدرٍ﴿: والهالك، قال تعالى

القتـل وحصـدتْهم    استحّر فـيهم عندما : "يقول األعشى .)3("قتلهم :اوَحَصَدهم َيْحصَُِدهم َحْصًد"

  . )4("بقّية إال النّاُر، فانصرفوا يولُّون األدباَر أال الأبقُوا علينا واحفظُونا، : قالوا ،السيوفُ

  ]البسيط[ )5(َوالزَّغَفُُدُروُع القَْومِ،  إالّ َعلَْيها  لَْسنَا بِِعيرٍ، َوَبْيِت اِهللا، َماِئَرٍة، .114

  )6( والَحَجفُُدروُع القَْومِ  لَِكْن َعلَْينا  نا بِِعيرٍ وَبْيِت اِهللا مائرٍةلَْس*      

عـن  ) حجف( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 114(

] َجفُوالَح[، ]َعلَْيها[مكان ] َعلَْينا[، و]إالّ[مكان ] لَِكْن: [من ثالثة أوجه، وهي الديوانينروايته في 

ترّددت قوائمهـا  : ومارت اإلبل. ترّدد واضطرب: مار الشيء. اإلبل: والِعير ].َوالزَّغَفُ[مكان 

درع زغيف واسعة طويلة، . ثوب ينسج من الحلق ويلبسه المقاتل: الدرع. في جنبها جيئة وذهاًبا

  .)7(وع والسالحلة بالدرمحّم يقسم الشاعر ببيت اهللا، ما كانت إبلهم تضطرب إالّ. والجمع َزغَف

بمعنـى واحـد وهـو    ] لكـن، وإال [هي التحريف في جعل الوجه األّول والعلّة في اختالف 

: عليه الصـالة والسـالم  قال "و، )8( ]"لكن[في االستثناء المنقطع بمعنى  ]الإ"[ وتكون .االستدراك

  .)9("، أي لكن المجاهرون بالمعاصي ال يعافون)تى معافى إال المجاهرونأّم كّل(

                                                 
  ).هند( 3/437لسان العرب : ابن منظور)1(

  .﴾كَذَُّبوا بِآياِتنَا كُلَِّها فََأخَذْنَاُهْم َأخْذَ َعزِيزٍ ُمقْتَِدرٍ﴿ 42:القمر)2(

  ).حصد( 3/151لسان العرب : ابن منظور)3(

  .360 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

   .359 يروديوان األعشى الكب، 112 ديوان األعشى: األعشى)5(

: يعقوب، إميل بـديع . 6/11فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). حجف( 9/39لسان العرب : ابن منظور)6(

  .5/24 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

   .359 -358 ديوان األعشى الكبير: األعشى: ينظر)7(

معاهـد التنصـيص   : بد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمدع العباسي، .1/269 مختصر المعاني: التفتازاني، سعد الدين)8(

  .1/285 على شواهد التلخيص

  .2/179ضياء السالك : النجار، محمد عبد العزيز)9(
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مين مكـان ضـمير   ة في استخدام ضمير الجماعة المتكلّالعلّة في اختالف الوجه الثاني نحوّيو

  ].َعلَْيها[مكان ] َعلَْينا[: الغائب المؤنّث المفرد في قوله

، ]َوالزَّغَـفُ [مكـان  ] والَحَجفُ: [قوله الترادف بتحريفهي الوجه الثالث والعلّة في اختالف 

 ،َضْرب من التَِّرَسـةِ  :الَحَجفُو. "هو تُْرس من جلود اإلبل :حجفوال. وهما يدالّن على الحماية

 :وقال ابن سيده ،هي من جلود اإلبل ُمقَوَّرةً :وقيل ،هي من الُجلوِد خاصَّة :وقيل ،واحدتها َحَجفةٌ

وال  ويقال للتُّْرس إذا كان من جلود ليس فيه خشَـبٌ . هي من جلوِد اإلبل ُيطاَرقُ بعُضها ببعض

 :وقيـل  ،الدِّْرُع الُمْحكََمـةُ  :والزَّغْفُ والزَّغْفَةُ"والزَّغَفُ . )1("والجمع َحَجفٌ ،َحَجفةٌ وَدَرقةٌ :َعقٌَب

  .)2("والجمع َزغْفٌ على لفظ الواحد ،الدِّْرُع اللَّينة :وقيل ،الواِسعةُ الطوِيلةُ تَُسكَّن وتحرَّك

  ]الخفيف[ )3(وِفُدْجَم رٍوكَبُم ىتَْؤُي كُّـفَ  ـنَْي اَمفَ ى،النّداَم ُهلَْوَح اًدقاِع .115

  )4(فَكُّ ُيْؤتى بُموكَرٍ َمْجُدوِفـ  ـالنَّدامى فما َينْ عنَده اقاعًد*      

  )5(َمْجذُوِففَكُّ ُيْؤتَى بُموكَرٍ ـ  ـَحْولَه النَّداَمى فما َينْ اقاعًد*      

  )6(َمْحذوِفرٍ فَكُّ ُيؤتَى بُِموكَـ  ـَحْولَه النَّداَمى فما َينْ اقاِعًد*      

  )7(َمنُْدوف بِمْزَهرٍفَكُّ ُيؤتى ـ  ـفما َينْ ،النَّدامى هعنَد جاِلٌس*      

  )8(َمْحذُوفى بُموكَرٍ تَْؤُي كُّفَـ  ـنْا َيَمفَ ،امىَدالنَّ ُهولََح اًدقاِع*      

ه في عن روايت لسانالفي  ، واختلفت روايتهوديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 115(

، وجاء االختالف من )ندف(و ،)حذف(و، )جذف(و، )جدف( :في أربعة مواضع، وهي الديوانين

                                                 
  ).حجف(المحكم : ابن سيده: ينظر). حجف( 9/39لسان العرب : ابن منظور)1(

  ).زغف( 9/135 لسان العرب: ابن منظور)2(

  .365 وان األعشى الكبيرودي، 114 ديوان األعشى: األعشى)3(

: يعقوب، إميـل بـديع  . 6/70فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )جدف( 9/23لسان العرب : ابن منظور)4(

  .5/98 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  .6/70لسان العرب  فهارس: عمايرة، خليل وزميله. )جذف( 9/24لسان العرب : ابن منظور)5(

  . )جذف( 9/24لسان العرب : ورابن منظ)6(

  ).ندف( الصحاح: الجوهري ).ندف( 9/325لسان العرب : ابن منظور)7(

  ).حذف( تهذيب اللغة: األزهري ).ندف( 9/325لسان العرب : ابن منظور)8(
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، ]بمـوكر [مكـان  ] بمزهر[، و]َحْولَه[مكان ] ِعنَْده[، و]قاعًدا[مكان ] جالٌس[: أربعة أوجه، وهي

  ].مجدوف[ مكان] مندوف، مجذوف ،محذوف[و

، ]َحْولَه[مكان ] ِعنَْده[، و]قاعًدا[مكان ] الٌسج[والعلّة في هذا االختالف هي التحريف في قوله 

 ].مجـدوف [ مكان] مندوف، مجذوف ،محذوف[والتصحيف في قوله ]. بموكر[مكان ] بمزهر[و

 :ورجـل َمْجـُدوفُ اليـِد والقمـيصِ واإلزارِ    . "بمعنى المقطوع: ، بالدال المهملة]المجـدوف [و

ومجـدوف   ،الـزِّقُّ " :]المجـذوف [و .)1("قَطََعه :فًاوجَدفَ الشيَء َجْد .القَطُْع :والَجْدفُ .قصيُرها

 .السِّقاء الَمـآلَن مـن الخمـر   : َأراد بالُموكَرِ"و .)2"(الَمقْطُوُع :ومعناهما ،بالجيم وبالدال وبالذال

. هو الـّزقّ ] المحذوف[و .)3("المقطوع :والمْجدوفُ والمْجذوفُ .الذي قُِطعت قوائُمه :والَمْجذوف

قَطْفُ الشيء من الطَرف كما ُيْحذَفُ ذَنَـب   :لَحذْفُا. قَطََعه من طََرفه :ِذفُه َحذْفًاحذَفَ الشيَء َيْح"

   .)4("الزِّقُّ :والَمْحذُوفُ .الدابة

، ترادفًا بمعنـى المقطـوع   ]مجدوفو، مجذوفو ،محذوف[ومن المالحظ أّن بين هذه األلفاظ 

بـروايتين  ) نـدف (لسان الفي  وروي البيت أيًضا ).فعل(وهي اسم مفعول من األصل الثالثي 

مختلفتين في اللفظ والنسب، ففي الرواية األولى جاء الشاهد منسوًبا إلى األْعشى، وفي الروايـة  

] جـالس [وقد قابل بين األلفاظ المختلفـة، فاسـتخدم   . الثانية روي بال نسبة، ومختلفًا عن سابقه

] مندوف[، و]بموكر[مقابل ] بمزهر[، و]حوله[مقابل ] عنده[بالنصب، و] قاعًدا[بالرفع مقابل قوله 

  ]. محذوف[مقابل 

، اللسانفي  )ندف(ة ة اللغوّيواالختالف حاصل بين روايتي البيت في نفس الموضع من الماّد

ندف القُطن َينِْدفـه   .طَْرق القُطن بالِمنْدف :النَّْدفُ"و. ]المندوف[وقد أورد البيت هنا شاهًدا على 

ونَـَدفَِت السـماء   . ..وربما استعير في غيـره  :قال الجوهري ؛فهو نَديف ،ضربه بالِمنْدف :نَْدفًا

 اونََدفَت الدابة تَنِْدف في سـيرها نـْدفً   .على المثل اونَدفَت السحابةُ الَبَرَد نَْدفً. بالثلج أي رمت به

  .)5("نيديالوهو سرعة َرْجعِ  ا،ونََدفانً اونَِديفً

                                                 
  . )جدف( 9/23لسان العرب : ابن منظور)1(

  . )حذف( تهذيب اللغة: األزهري. )جدف( 9/23لسان العرب : ابن منظور)2(

  .)جذف( 9/24لسان العرب : ابن منظور)3(

  ).جذف( 9/24 المرجع السابق)4(

   ).ندف( 9/325 المرجع السابق)5(
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  ]الخفيف[ )1(ُصُدوَعُه بِالكَِتيِف َوَداَرىُن،   ـالقَْي الَحَمُهالنَُّضارِ  إنَاِءأْو  .116

  )3(ُصدوعه بالكتيِف ودانىن   ـالقَي )2(َمهالالنُّضار  كَِقْدحَِأو *       

فـي   تـه روايواختلفت  ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت من الخفيف، وهو لألعشى في ) 116(

] َمـه ال[، و]إنَـاءِ [مكان ] كَِقْدحِ[ :هيمن ثالثة أوجه، و الديوانينعن روايته في  )كتف(لسان ال

. الحّداد، ويطلق على كل صانع: القين. الذهب: النضار ].َوَداَرى[مكان ] ودانى[، و]الَحَمُه[مكان 

 :قوله"و. )4(الضبة، وهي من أدوات الحدادة والصياغة: الكتيف. جمع َصْدع، وهو الشقّ: صدوع

وجمعهـا   ،الضبة من الحديـد  :وقيل .الكِتيفة الضبَّة :وقيل .بالكِتيف يعني كتائفَ رِقاقًا من الشَبه

   .)5(َألَمه بالكِتيف :وكَتف اإلناء يكِْتفُه كتْفًا وكتَّفه .كِتيف وكُتُفٌ

. ، والقََدُح مـن اآلنيـة  ]إنَاِء[مكان ] كَِقْدحِ: [في قوله الترادفالوجه األّول والعلّة في اختالف 

وذلك ِإذا خََرق في السهم بِسـنْخِ   ،قََدَح في الِقْدحِ َيقَْدُح :ويقال .داحوجمعه ِق ،ِقْدُح السهم :الِقْدُحو

  .بفتح القاف والدال، وهو اإلناء الذي ُيشرب به] القََدح[ولعلّه أراد . )6(النَّْصل

هو تحريف بحـذف  ] الَحَمُه[مكان ] َمهال: [قولهالعلّة في اختالف الوجه الثاني الترادف في و

وَألم الشيَء "بالهمز، بمعنى جمعه وأصلحه، ] ألمـه [، ولعلّه أراد اللسانن رواية الحاء المهملة م

 :والَءْمت بين الفريقين .الصلح مهموز :واللِّْئُم ،فالْتََأَم وتَألََّم ،َأصلحه :والَءَمه وألََّمه وَأَألَمه ا،ْألًم

وِإذا  ،ِإذا َأصلحتَ وجمعت :الءمةوالءْمت بين القوم ُم ،َأي ُملْتِئم :وشيء ْألٌم .ِإذا َأصلحت بينهما

بمعنى أحكـم  ] لََحـمَ [هو فعل مزيد مشتقّ من الفعل الثالثي ] الحمه[و. )7("اتَّفق الشيئان فقد التََأما

مـا   :واللِّحاُم ،َألَمه :وَألَْحَمه فالْتَحم ا،ولََحم الشيَء َيلُحمه لَْحًم" .وأصلح، ومنه الْتََحَم بمعنى الْتََزق

                                                 
  .365وديوان األعشى الكبير  ،114األعشى ديوان  :األعشى)1(

إميل  يعقوب،. 6/72فهارس لسان العـرب  : عمايرة، خليل وزميله). كتف(المحكم : ابن سيده: ، ينظر]ألَمُه[المقصود )2(

  .5/101 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: بديع

: يعقوب، إميـل بـديع  . 6/72فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )كتف( 9/294لسان العرب : ابن منظور)3(

   .5/101 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  .365ديوان األعشى الكبير  :األعشى: ينظر)4(

   .)كتف( 9/294لسان العرب : ابن منظور)5(

 الكبيـر  الشرح غريب في المنير لمصباحا: دمحّم بن أحمد الفيومي، .)قدح( 2/556لسان العرب : ابن منظور: ينظر)6(

 ).قدح(، بيروت، ةالعلمّي المكتبة، )جزءان( للرافعي

  .)ألم( 12/530 لسان العرب: ابن منظور)7(
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 ،بمعنى واحـد  :والْتَحم الصَّْدُع والْتََأم ،َألَْزقَه به :والَحَم الشيَء بالشيء ،ُيلَْحم به الصَّْدُعُيَألم به و

  .)1("الدَِّعيُّ الُملَْزقُ بالقوم ليس منهم :والُملَْحم

تحريف لفظي فـي  ] َوَداَرى[مكان ] ودانى: [قولهالعلّة في اختالف الوجه الثالث بالغّية في و

] داَرى[بمعنى قـارب بـين طـرفين، و   ] دانَى[الراء، وهو جناس غير تام، و حرف النون مكان

 :لـك والمداراة ضرب من االحتيال والختل مـن ق "بمعنى الَين وتحاَيل وتوّصل إلى المطلوب، و

داريت الرجل إذا توصلت إلى المطلوب من جهته بالحيلـة   :ما يقالوإنّ ،دريت الصيد إذا ختلته

  .تقاربان في المعنى، وفي كليهما إخفاء للعيوب والصدوعواللفظان م. )2("والختل

أو إناء الذهب صاغه الصائغ، وأعمل فيه أدواته حتى خفيت منـه مواضـع   : "يقول األعشَى 

  .)3("اللِّحام

    ]الخفيف[ )4(للدَِّليِف ِد َمشِْيِهْعَب ْناَد ِمَع  ىتَّح الُمَضلَُّل َردَّه َدْهُرُه .117

     )5(التَّْدليِف َبْعِد َمشِْيِه ْناَد ِمَع  ىتّالُمَضلُّل َح َردَّه َدْهُرُه*      

عـن  ) بـين ( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 117(

إذا حّولـه  : "يقول الشاعر ].للدَِّليِف[مكان ] التَّْدليِف: [من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

أفون من حال على حال، وإذا هو من بعد المشي يْهدج فـي خَطْـو متقـارب    دهُره المضلَّل الم

ولكن الشاعر ال يطيق الوقوف طويال عند هذه الحقيقة المؤلمة، فيغمض عينيه ليعاود ما . قصير

كان فيه من أحالم، وليتصّور نفسه فوق ناقته، يطوي الصحاري والقفار، هارًبـا مـن صـورة    

  .)6("تي ال يكاد يستقيم لها المشي إال دبيًباالشيخوخة القصيرة الخطو، ال

فاألّول مجرو علـى   ،]للدَِّليِف[مكان ] التَّْدليِف: [قولهوالعلّة في هذا االختالف نحوّية بتحريف 

وهما مصدران مشتقّان من الفعل دلّف تدليفًا،  التبعية والنعت، والثاني مجرور بحرف الجّر الالم،
                                                 

  .)لحم( 12/535 لسان العرب: ابن منظور)1(

  ).الفرق بين المداراة واللطف( 1/332 معجم الفروق اللغوية: العسكري، أبو هالل)2(

  .364ديوان األعشى الكبير  :األعشى)3(

: الجـوهري ). كتف( 9/294لسان العرب : ابن منظور. 365 وديوان األعشى الكبير، 114 ديوان األعشى: األعشى)4(

  .6/74فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله ).فكت( العباب الزاخر: الصاغاني). كتف( الصحاح

: يعقوب، إميـل بـديع  . 6/74فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )بين( 13/62لسان العرب : ابن منظور)5(

  .5/104 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  . 364 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(
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مصادر َدلَفَ يدِلف، وهي ِمشية فيها سرعة : والدَّلَف والدَّليف والدَّلَفان" َدلَفانًا،وَدلَفَ َدِليفًا وَدلْفًا و

. )2("الدال والالم والفاء أصٌل واحد يدلُّ على تقدُّمٍ في رِفق"و .)1("وتقارب خطوٍ كما يمشي المقيَّد

  .)3("إذا مشى وقاَرب الخَطْو اوُدلوفً اِليفًوَد اوَدلَفانً اَدلَفَ َيْدِلفُ َدلْفً ،الَمشُْي الرَُّوْيُد :الدَِّليفُ"و

  

  انتهى حرف الفاء

                                                 
  ).لفد( جمهرة اللغة: ابن دريد)1(

  .)دلف( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)2(

  .)دلف( 9/106 لسان العرب: ابن منظور)3(
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  الفصل التاسع

  حرف القاف

  ]الخفيف[ )1(انِْسَراقُ قَُواُهالطّْرِف في  فَاِتَر    َضِئيلًا، الِعظامِتَتْلُو َرخَْص  َوهَي .118

  )2(رافُِإشْ هقوِلالطَّْرِف في  َأفْتَخَ  َضِئيلًا الظُّلوِفو َرخَْص وْهي تَتْلُ*      

  )3(فاِتَر الطَّْرف في قُواه انِْسراق  َضئيلًا الظُّلوفتَتْلو َرخَْص  فهي*      

، )فـتخ ( لسـان الفـي   تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 118(

] الظُّلـوفِ [، و]َوهـيَ [مكان ] فهي: [من خمسة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في  )سرق(و

: تتلـو " ].انِْسَراقُ[مكان ] ِإشْرافُ[، و]قَُواُه[مكان ] قوله[، و]فَاِتَر[مكان ] َأفْتَخَ[، و]الِعظامِ[مكان 

  .)4("نقص وضعف: انسراق. لين: رخص. تتبع

مكـان  ] فهـي : [تحريف حرفي الفاء والواو في قولهنحوّية بالوجه األّول والعلّة في اختالف 

  . العاّم للبيتولم يؤثّر التغيير في المعنى ] وهي[

، فـالظلوف  ]الِعظامِ[مكان ] الظُّلوِف: [قولهالوجه الثاني هي الترادف في والعلّة في اختالف 

والجمـع   )5("وهو ِظلْف الَبقرة والشاة والظْبي وما َأشـبهها  ،ظفُُر كل ما اجتّر"مفرد ِظلْف وهو  

 والظّلـف . دنى قـّوٍة وِشـّدة  الظاء والالم والفاء أصل صحيٌح يدلُّ على أ. ")6("ظُلوف وأظالف"

العـين والظـاء   "والعظام من الفعل عظم وفيه داللة على القـوة،   .)7("كلُّ مكانٍ خَِشن: والظَّليف

  .)8("مصدر الشَّيء العظيم: فالِعظَم. والميم أصٌل واحد صحيح يدلُّ على ِكَبر وقُّوة

                                                 
  .141الصبح المنير : جايير، ردولف .261 وديوان األعشى الكبير، 126ديوان األعشى : األعشى)1(

: إميـل بـديع  يعقـوب،  . 6/13فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). فتخ( 3/41لسان العرب : ابن منظور)2(

  .5/134 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

: يعقوب، إميل بديع. 6/83فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). سرق( 10/155لسان العرب : ابن منظور)3(

  .5/134 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  .261 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

  ).ظلف( 9/229 العربلسان : ابن منظور )5(

  ).ظلف( العباب الزاخر: الصاغاني). ظلف( جمهرة اللغة: ابن دريد)6(

  .)ظلف( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)7(

  .)عظم(المرجع السابق )8(
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أفتح الطرف أي  ،]فَاِتَر[مكان ] َأفْتَخَ: [قولهالوجه الثالث هي الترادف في العلّة في اختالف و

  .)1("َأفتخ الطرف :ويقال للفاتر الطرف"فاتر الطرف، 

لتشـابه رسـم    ؛الطباعةالتحريف وقد يكون من أخطاء الوجه الرابع هي والعلّة في اختالف 

فهو تحريف بحرف الـالم مكـان األلـف،     ،]قَُواُه[مكان ] هقوِل[ :في روايةحرفي الالم واأللف 

  .سبب في هذا االختالف هو تقارب رسم الحروفويبدو ال

] ِإشْـرافُ : [في قولهالوجه الخامس عروضّية في اختالف حرف الروّي والعلّة في اختالف 

ففي اإلشراف رفعة وعلو، . فهو تحريف أيًضا، والسبب فيه تشابه الرسم الكتابّي] انِْسَراقُ[مكان 

وَسـرِقَ  " .)2("أصٌل يدلُّ على علوٍّ وارتفـاع  الشين والراء والفاء. "وفي االنسراق ضعف وفتور

أن َيخْنُس إنسان عن قـوم   :واالنِْسراق .َضُعفت :وَسرِقَت مفاصلُه وانَْسَرقتْ ،خَِفَي :االشيُء َسَرقً

تتبع : "يقول األعشى .)3(َضُعفت :وَسرِقَت مفاصلُه وانَْسَرقتْ ،خَِفَي :وَسرِقَ الشيُء َسَرقًا .ليذهب

  .)4("، لّين العظام، فاتر الطرف، ضعيف القوىلها ضئيالً طفالً

  ]الخفيف[ )5(اقُرَّفُ اَهاُمدَّقُوٌس، ُجِق، َر  أخَْرَجتُْه قَْهَباُء ُمْسبِلَةُ الَوْد .119

  )6(اقُفُرَّ دَّاَمهاقُِق َرُجوٌس   َأخرَجتْه قَْهباُء ُمْسبِلةُ الَوْد*      

عـن   )فرق( لسانالفي  واختلفت روايته ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 119(

الذي فيه حمـرة  : األقهب"و ].اَهاُمدَّقُ[مكان ] قدَّاَمها: [من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

جمـع فـارق   : فراق. رعدت رعًدا شديًدا وأمطرت: رجست السماء. المطر: الودق. فيها غبرة

                                                 
  ).فتخ( 3/41لسان العرب : ابن منظور)1(

  .)شرف( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)2(

  . )سرق( 10/155لسان العرب : ابن منظور)3(

  .260 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

   ).فرق(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى .263 وديوان األعشى الكبير، 128ديوان األعشى : األعشى)5(

فهـارس  : عمايرة، خليل وزميلـه . 142الصبح المنير : جايير، ردولف). فرق( 10/299لسان العرب : ابن منظور)6(

مكـان  ] شـهباء [ويـروى   .5/134 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربيـة : ل بديعيعقوب، إمي. 6/83لسان العرب 

 .سحابة بيضـاء يصـدعها سـواد   : شهباءوال. 354 تاريخ األدب العربي العصر الجاهلي: ضيف، شوقي: ينظر، ]قهباء[

  .جمع فارق وهي السحابة المنفردة: فراقال. مرعدةال: رجوسال. المطر: الودق. مرسلةال: مسبلةال
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أفزعته سـحابة  ": يقول األعشى  .)1("الوجع وهي الناقة يشتّد بها المخاض ثّم تلقى ولدها من شدة

  .)2(مظلمة حمراء غزيرة المطر، تقصف رعودها، وينهلُّ مقدَّمها بالماء

، قدَّاَمها: [اختالف ضبط حركة الميم بالفتح والضّم في قولهب نحوّيةوالعلّة في هذا االختالف 

رد والضمير، وقـد يقطـع عـن    يضاف لالسم المف ،من الظروف المتصّرفة] قُّدام[و]. اَهاُمدَّقُو

فينصب في موضع على الظرفية، ويسـتعمل فـي   " . اإلضافة مع نّية المعنى، فيبنى على الضّم

، ويعامـل  )3(..."ا إليهبه أو مضافً أو مفعوالً ، أو فاعالًموضع آخر غير ظرف، كأن يكون مبتدًأ

فيها منصوبة علـى  ظرف مكان متصرف يعرب، في حاالت ثالث، وتكون "، وهو ]أمام[معاملة 

أن يذكر المضاف إليـه، نحـو جلسـت أمـام     : ، وهي]من[الظرفية، أو مجرورة بحرف الجر 

  ]الكامل[ :)5(، وكقول الشاعر)4("زيد

  ])6(وأَماِمي تَاَرةً َيميِني َعْن ِمْن    َدرِيَئةً للرَِّماحِ أَراِني ولقَد*[

طلبت من (: وكأنّه موجود، نحو أن يحذف المضاف إليه لدليل، وينوى لفظه بحروفه نصا،"و

، وهـي فـي   )أماَم الطالب، أو من أمامِ الطالب(: ، أي)الطالب السيَر وسرت أماَم، أو من أمامِ

وأن يحذف المضاف إليه ولم ينو لفظه أو معناه، وحينئذ تعرب منّونـة،  . هاتين الحالتين معرفة

، وهي في هذه الحالة نكـرة  )أمامٍجئت من (: لزوال مانع التنوين وهو وجود المضاف إليه، نحو

: كقولـك ] قُـّدام [، ومن بينهـا  ينطبق على بقية الجهات الستّ] أمام[وما قيل في . )7("ولذا نّونت

، ويبنى على الضّم في الحالة الرابعة إذا حذف المضـاف إليـه   ...وقفت قّداَمه، وقفت من قّدامٍ"

  ]الكامل[  :)9(قال الشاعر. )8("ونوي معناه

                                                 
   .263 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

   .262المرجع السابق )2(

  .221 الواضح في النحو والصرف: الحلواني، محمد خير)3(

  . 73 -72 المعجم الوافي في أدوات النحو العربي: الحمد، علي توفيق وزميله)4(

 شعر: عّباس، إحسان .1/235 ةَ ِفي شَْرحِ الُملَْحِةاللَّْمَح: الصايغ، محمد بن الحسن: ينظر .الفَُجاَءِة بن قَطَرِّي: هو)5(

  .18م، 1974، دار الثقافة، بيروت، الطبعة الثالثة، الخوارج

: العثيمين، محمـد بـن صـالح    .3/46أوضح المسالك : ابن هشام. 4/323 شرح الرضي على الكافية :األستراباذي)6(

  . 73 -72 م الوافي في أدوات النحو العربيالمعج: الحمد، علي توفيق وزميله .20اللبيب  يمختصر مغن

  .73 -72 المعجم الوافي في أدوات النحو العربي: الحمد، علي توفيق وزميله)7(

  .231المرجع السابق )8(

أمالي ابن : ابن الشجري .1/53 الكامل في اللغة واألدب: المبرِّد: ينظر .هذا بيتٌ من الكامل، وهو لرجلٍ من بني تميم)9(

  .2/899 اللَّْمَحةَ ِفي شَْرحِ الُملَْحِة: الصايغ، محمد بن الحسن. 2/76 الشجري
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  ])1(قُدَّاُم ِمْن عليِه ُيشَنُّ الَْعنً     ُمَساِفرٍ بَن تَِعلَّةَ اِإللُه َنَعلَ*[

 كـلّ "و. على الضّم) قدام(فحذف المضاف إليه ونوى معناه دون لفظه، فبني ) من قُّداِمِه(أي 

  ]الكامل[  :لبيدوعلى هذا قال . )2("...نٍ فاإلخبار عنه جائزظرف متمكّ

  ])3(َمْولى الَمخَافَة خَلْفَُها وَأماُمَها    تَْحَسُب َأنَُّه  غََدتْ ِكالَ الفَْرَجْينِفَ*[

ه فال يجوز اإلخبار عنه؛ ألنّ افهذا مجازه، وما كان ال يقع إال ظرفً اظرف يستعمل اسًم فكّل"

  . )4("ه خبر ابتداٍءمن رفعه؛ ألنّ رت عنه فال بّدما خّب وكّل. ال يرتفع

على الظرفيـة، أو بـالرفع علـى    ] قّدامها[ن، بنصب ويتبّين من هذا أّن الروايتين صحيحتا

  ].فُّراق[االسمّية على أنّها مبتدأ وخبره 

  ]الخفيف[ )5(اقَُرِفِه انْْيَبيٍف، في جاِنِطجٍ لَ  الْمِحاثَ بَِبَد والكَْرالَم فُُضنْتَ .120

  )6( جٍ لطيٍف في جاِنَبْيِه انِْفراقُ  اثَ بِِحْمالالَمْرَد والكََب َينْفُُض*      

عـن  ) حملج(لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 120(

ـ [مكـان  ] َينْفُُض: [من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في  ثمـر األراك   :المـرد "و ].فُُضنْتَ

 .منفاخ الصائغ شّبه به قرنيهـا : الِحْمالج). بفتح الكاف(، فإذا نضج وأدرك فهو كََباث األخضر

  .)7("تستعمل قضبانه في السواكشجر  :األراك. انفساخ ما بين القرنين: االنفراق

                                                 
 .على الّضّم؛ ألنّه حذف المضاف إليه ولم ينو لفظَه، بل نوى معنـاه ) قُّداُم(حيث بنى الظّرف ) َمن قُدَّاُم: (والشّاهُد فيه)1(

: الصايغ، محمـد بـن الحسـن   . 2/76 الشجريأمالي ابن : ابن الشجري .1/53 الكامل في اللغة واألدب: المبرِّد: ينظر

   .231 المعجم الوافي في أدوات النحو العربي: الحمد، علي توفيق وزميله. 2/899 اللَّْمَحةَ ِفي شَْرحِ الُملَْحِة

  .3/102 المقتضب: المبرِّد)2(

، معرفة كالم العـرب  شرح شذور الذهب في: الجوجري: ينظر. 147 ديوان لبيد بن ربيعة: العامري، لبيد بن ربيعة)3(

فخـر  : ، حقّقهكتاب الجمل في البحث: الفراهيدي .209م، 1984، دمشق، الشركة المتحدة للتوزيع ،الغني الدقر عبد :حقّقه

  . 1/407 كتاب سيبويه: سيبويه .72م، 1995الطبعة الخامسة،  الدين قباوة،

  .3/103 المقتضب: المبرد)4(

الظبية المتخلّفـة   :الخَذُول" .140الصبح المنيـر  : جايير .259 ن األعشى الكبيروديوا، 126ديوان األعشى : األعشى)5(

وَأراد  ،ثمـُر اَألراك  :والَمْرُد والكَباثُ .َأنبت لها الخلى :وخال ،وهي الَمِسيل الضخم ،جمع ناِصفة :والنَّواِصفُ ،عن الظباء

  ).سلق( 10/159لسان العرب : ن منظوراب: ينظر ".يعني انفراق ِظلْفَيها :وانفراق .يَدها :بالِحْمالج

فهارس لسان : عمايرة، خليل وزميله). حلج( أساس البالغة: الزمخشري). حملج( 2/241لسان العرب : ابن منظور)6(

  .5/134 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع. 6/83العرب 

  .259 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(
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بتغيير إسـناد الفعـل    ، وقد أّدى إلى اختالف نحوّي،والعلّة في هذا االختالف هي التصحيف

مكان إسناده إلى ضمير الغائب المؤنّث فـي قولـه   ] َينْفُُض[إلى ضمير الغائب المذكّر في قوله 

ولهـذا تكـون   . )1("الظبية المتخلّفة عن الظباء" :وهي الخَذُولالشاعر هنا يتحّدث عن و]. نْفُُضتَ[

   .اللسانأكثر صواًبا من رواية  الديوانرواية 

تهّز شجر األراك بقرنيها اللطيفين، وكأنّهما منفاخان صغيران قد تباعـد مـا   : "يقول الشاعر

  . )2("بينهما وانفرج

  ]الخفيف[ )3(رِقَاقُأَماَمُهّن  رِقَاقٌِضي ـ  كما تمـ العتيِقجازعاٍت بطَن  .121

  )4( رِفاقُ َأمامهّن رِفاقٌِضي ـ  ـكما تَْم الَعقيقجازِعاٍت بطَن *      

عـن  ) جزع( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 121(

، ]رِقَـاقٌ [مكـان  ] رِفاقٌ[، و]تيِقالع[مكان ] الَعقيق: [من ثالثة أوجه، وهي الديوانينروايته في 

سع ت واتّضعفت  أنقاؤها ورقّ: ناقة رقيقة. قطعه عرًضا: جزع الوادي" ].رِقَاقُ[مكان ] رِفاقُ[و

  .)5("ذي مخّ عظم العضد وكّل: ها، والنقامجرى مخّ

والتصـحيف فـي    ].العتيِق[مكان ] الَعقيق[ :التحريف في قولهوالعلّة في هذا االختالف هي 

 اسـم واٍد، : والعقيق. لتقارب رسم الحروف؛ ]رِقَاقُ[مكان ] رِفاقُ[، و]رِقَاقٌ[مكان ] رِفاقٌ[: قوله

علـى وزن  : "والَعقيـق . )6("واٍد بالحجـاز : والعقيق. العين والقاف أصل واحد يدلُّ على الشَّقّ"و

عقيقان عقيق بني عقيل ومن أوديته قو وفيه دفن صخر بن عمـرو بـن الشـريد أخـو      ،فعيل

وفـي   .عقيـق  :ه السيل في األرض فأنهره ووسعهمسيل ماء شقّ العرب تقول لكّلو" .)7("خنساء

عقيق عارض اليمامـة، وهـو    :فمنها ،تها السيولوهي أودية عادية شقّ ،ةبالد العرب أربعة أعقّ

ة ومنها عقيق بناحي. واٍد واسع مما يلي الَعَرمة تندفق فيه شعاب العارض، وفيه عيوٌن عذبة الماء

                                                 
  ). سلق( 10/159لسان العرب : رابن منظو)1(

  .258 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

   .259 وديوان األعشى الكبير، 126ديوان األعشى : األعشى)3(

الزَّبيـدي،  ). جـزع (المحكـم  ابن سـيده،  ). جزع( تهذيب اللغة: األزهري). جزع( 8/47لسان العرب : ابن منظور)4(

. 6/83فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). حلج( أساس البالغة :الزمخشري). حملج(تاج العروس : مرتضى

  .5/135 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع

   .259 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  ).عق( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)6(

  ).العقيق( 3/952معجم ما استعجم : البكري، أبو عبيد)7(
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ومنها عقيق آخر يدفُق سيله في غورّي ِتهامة، ومنها عقيـق القَنَـان،    ،المدينة فيه عيوٌن ونخيل

  .)1("تجري إليه مياُه قُللِ نجد وجباله

] العتيـق [بالكاف، مكـان  ] العتيك[برواية مختلفة باستخدم ) عتيك( معجم البلدانويروى في 

مكان ] تحثّهّن[واستخدم . ى مثل هذا االختالفبالقاف، ويبدو أّن تقارب مخارج األصوات أّدى إل

ـ ِتَعال[و]. أمامهن[ يت المرأة لصـفائها  وبه سّم ،وهو نعت ،األحمر من الكرم" :، هوفي اللغة] كْي

، تمضي إبلهم )بطن العتيق(قاطعين : "يقول األعشى .)2("ويروى بالدال ،وهو موضع ،وحمرتها

  .)3("اتالرقيقة وقد أهزلتها الرحلة الطويلة متتابع

  ]الخفيف[ )4(َوالثَِّياُب رِقَاقُ كَاُألْسِدـَراُب،   َوتََرى َمْجِلًسا َيغَصُّ بِِه الِْمْحـ .122

  )5( والثَِّياُب رِقَاقُ ِملْقَْومِـراُب،   َوتََرى َمْجِلًسا َيغَصُّ بِِه الِْمْحـ*      

عن  )حرب(لسان لافي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 122(

َصـْدُر الَبْيـِت   " :الِمْحـراب  ].كاألسد[مكان ] ملقوم: [من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

لهم مجلس َيغَـصُّ  : "يقول األعشى .)6(وهو َأيًضا الغُْرفةُ ،والجمع الَمحارِيُب ،وَأكَْرُم َمْوِضعٍ فيه

  .)7("يابصدُره برجال كاُألُسود، عليهم ناعُم الملبس ورقيقُ الث

] ِملْقَـْوم [ :قولـه و]. كاألسد[مكان ] ملقوم[: قولهالتحريف في لعلّة في هذا االختالف هو وا

 :قال اَألزهـري  .السرعة في النطقاختالف اللهجات ووقد يبدو هذا ناتًجا عن . من القوميعني 

كانوا يميلـون إلـى   خثعم وَزبِيد من قبائل اليمن، "وقد حذفت النون على لغة . )8("َأراد ِمَن القوم"

وقد شاعت هذه اللغة في . ")9("خرجت ملمسجد: ، فيقولونالجاّرة إذا وليها ساكن ]ِمْن[ذف نون ح

                                                 
 ).عقيق( 141 -4/138معجم البلدان : الحموي، ياقوت: ينظر) عق( تهذيب اللغة: األزهري)1(

  ).عتيك( 4/84معجم البلدان : الحموي، ياقوت: ينظر)2(

   .258 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

   .265 وديوان األعشى الكبير، 129ديوان األعشى : األعشى)4(

: يعقوب، إميل بـديع . 6/84فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). حرب( 1/305لسان العرب : ابن منظور)5(

  .5/136 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  ).حرب( تهذيب اللغة: األزهري). حرب( 1/305لسان العرب : ابن منظور)6(

   .265 -264 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(

  ). حرب( 1/305لسان العرب : ابن منظور)8(

عبد اللطيـف،  . 135م، 1990، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثامنة، في اللهجات العربية: أنيس، إبراهيم)9(

  .203م، 1996، دار الشروق، لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية: محمد حماسة
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عند األلف  ]من[ ومن العرب من يحذف نون" .)1("هاوالشعر واستخفّها كثيٌر من الشعراء فتعاور

  ]المنسرح[ :، كما قال)2("والالم اللتقاء الساكنين

  ])3(ِملْكَذبِغَْيُر الذي قَد ُيقَاُل     نوَس َمْألُكَةً أبلغْ أبا َدخْتَ*[

  ]المنسرح[ :وكما قال الشاعر

  ])4(والقتلِ ِمَألْسرِبما َجاَوَز اآلَماَل     لقد ظَِفَر الزُّوَّاُر أقِْفية الِعَدا *[

  ]الخفيف[ )5(القُْصالِمُب اِطيهْم، والخَةُ  ِفـَد  ـْجالنَّةُ َواَحَموالَس ُبْصالِخفيهُم  .123

  )6(السَّالّقُُب ـيهْم والخَاِطــَدةُ ف  ةُ والنَّْجــوالسَّماح الَحْزُمفيهُم *      

عـن  ) سلق( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هنديواالبيت لألعشى في ) 123(

   ].قُالِمصال[مكان ] السَّالّقُ[، و]الخصُب[مكان ] الَحْزُم: [من وجهين، وهما الديوانينروايته في 

، والَحـْزم  ]الخصـب مكان ] الحزم: [هي التحريف في قوله الوجه األّول ختالفاوالعلّة في 

. )7("ردالحاء والزاء والميم أصٌل واحد، وهو شدُّ الشيِء وجمُعه، قياٌس مطّ"بمعنى الشّدة والقّوة، و

ي المعـاجم  والخصب هو كثرة العشب، ويبدو أّن التحريف في اللفظين جاء متبايناً بين واضـع 

  .ةتهم المعجمّيليخدم غرضهم وماّد

داللة على ] الِمصالقُ[مكان ] السَّالّقُ: [قولهالعلّة في اختالف الوجه الثاني هي الترادف في و

لغة في  ،َسلَق ،شديدة الصوت :السلق"و .)8("من الّصلْق وهو الصوت الشديد: قالمصال"والشِّدة، 

ولسـان   .حديد ذَِليقٌ :ولسان ِمْسلَقٌ .وغيره بالسين ،لشديدالصوت ا :اَألصمعي .َأي صاَح :َصلَق

                                                 
  .16/212 تاريخ العرب قبل اإلسالم المفصل في: علي، جواد .1/143 تاريخ األدب العربي: الرافعي، مصطفى صادق)1(

  ).من( الصحاح: الجوهري)2(

ـ ). منن( 13/415، )ألك( 10/392 لسان العرب: ابن منظور: ينظر. لم ينسب إلى قائل معين)3(  الصـحاح : وهريالج

إيضـاح  : القيسي، أبـو علـي   .3/275، 1/311 الخصائصو .540، 2/539 سّر صناعة اإلعراب: ابن جنّّي). ألك، من(

  ).105: الشاهد( 1/400 اهد اإليضاحشو

  .3/93أوضح المسالك : ابن هشام .135 في اللهجات العربية: أنيس، إبراهيم: ينظر. لم ينسب إلى قائل معين)4(

   .265 وديوان األعشى الكبير، 129ديوان األعشى : األعشى)5(

. )سـلق (تاج العـروس  : بيدي، مرتضىالزَّ). سلق(الصحاح : الجوهري). سلق( 10/160لسان العرب : ابن منظور)6(

  .5/136 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع. 6/84فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله

   ).حزم( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)7(

   .265 ديوان األعشى الكبير: األعشى)8(
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ِمْسلَق ِمْسالق ِإذا كان نهايـة فـي    :يقال. بليغ في الخطبة :وخَِطيب َسالَّق .حديد :ِمْسلَق وَسالَّق

 .البليغ وهو مـن شـدة صـوته وكالمـه     :والخطيب الِمْسالق" ]الِمْسالق[ :ويروى. )1("الخَطابة

فيهم الخصب والسماحة ": يقول األعشى .)2("َسلَقَه بالسَّْوط وَملَقه َأي نزع جلده .الضرب :والسَّلْق

  .)3("والنجدة، والخطيب الذي يدوِّي صوته مجلجالً

  ]الخفيف[ )4(ِمغْالقُتَعِ ال خَبَّةٌ َوال   الَْمْر ذَاِهَبةَُروََّحتُْه َجْيَداُء  .124

  )5(ِمقالقُعِ ال خَبَّةٌ َوال تَ  الَْمْر داِنَيةَُروََّحتُْه َجْيَداُء *      

عن روايته فـي  ) قلق(لسان الفي  تهواختلفت رواي ،ديوانه الكبيرالبيت لألعشى في ) 124(

ويـروى  ]. ِمغْـالقُ [مكـان  ] ِمقْالقُ[، و]ذاهبةُ[مكان ] ُدانية: [من وجهين، وهما الديوان الكبير

. طويلة العنـق : جيداء. ي آخر النهارمن الرواح وهو العودة إلى المنزل ف: رّوحته ].)6(ِممالق[

تبـت فـي   لـم  يريد إذا أمست : ذاهبة المرتع. ترعى وتلعبترتع فيه أي المكان الذي : المرتع

إذا ضـجر  ) كفـرح (من غلق الرجـل  : مغالق. تخدع ولدها فتخبأ درتها ولبنها: خّبة. المرتع

  . )8("كثيرة التملق: والممالق". )7("وقلق

ودانية بمعنى قريبة،  .]ذاهبةُ[مكان ] دانيةُ[: في قوله بالغّيةوجه األّول الوالعلّة في اختالف 

فقان بـالوزن الصـرفّي   واللفظان مختلفان بالنطق ومتّ. وهما طباق إيجاب ،بعيدةوذاهبة بمعنى 

   ).فاعلة(

لتشـابه  ، ]مقالق ومغالق وِممالق: [قولهفي  التحريفالوجه الثاني هي والعلّة في اختالف  

وفيهـا   تدّل على الحركـة، و، )ِمفَْعال( في الوزن الصرفّيوهي ألفاظ متجانسة  ،حروفرسم ال

هنا ناتًجـا عـن    التحريف، ولكنّها قريبة من بعضها في الرسم اإلمالئي، ويبدو اختالف صوتّي

                                                 
  .)سلق( تاج العروس: الزَّبيدي، مرتضى). سلق( الصحاح :هريالجو). سلق( 10/160لسان العرب : ابن منظور)1(

  ).سلق( 160/ 10لسان العرب : ابن منظور)2(

   .264 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

  .127ديوان األعشى في ] ِمْمالقُ[ويروى  .261 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

فهـارس  : عمايرة، خليل وزميلـه ). قلق(تاج العروس : مرتضىالزَّبيدي، ). قلق( 10/323لسان العرب : ابن منظور)5(

  .5/136 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع. 6/84لسان العرب 

  . 127ديوان األعشى : األعشى: ينظر)6(

  . 261 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(

  . 127ديوان األعشى : األعشى)8(
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. كـة تعني المتحّر :فالمقالق. التشابه في الرسم، مّما أّدى إلى اختالف المعنى بين األلفاظ الثالثة

ِلقَ الشيُء قَلَقًا فهو قَِلـقٌ  قَ"و .كثيرة التملّق أو اللين :والممالق. بمعنى الضجر والقلق :لمغالقوا

وأقْلَقَ  .تهال يثبت على خصرها من رقّ :وامرأة ِمقْالق الوِشاح. وكذلك األنثى بغير هاء، وِمقْالق

  . )2("وقد أقلَقَُه فقَِلقَ ،مكان واحدفي  أن ال يستقّر :والقَلَقُ" .)1("كهحّر :الشيَء من مكانه وقَلَقَه

عادت هذه الظبية الطويلة العنق بطفلها، ال تبيت حيث كانت ترتع وترعـى  : "يقول األعشى

  . )3("رعايته، وال تضيق به ال تمنع عنه لبنها، وال تمّل. ى ال تعرضه لألخطارفي النهار، حتّ

  ]الخفيف[ )4(اقَُواألطْ تَزِينُُه يعٍ،ِلـٍد تَ  يـْن جِنا قُتَْيلةُ َعلَ أبدتَْم ْوَي .125

  )5(اقُاَألطَْو ٍد تَِليعٍ تَزِينُُهـ  ـجِي ْننا قُتَْيلةُ َعلَ تُْبِديَم ْوَي*      

عن روايتـه   لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 125(

واَألتْلَـُع والتَِّلـُع   " .طويـل ال: ليعتوال ].أبدت[مكان ] تبدي: [من وجه واحد، وهو الديوانينفي 

  .)6("الطويُل الُعنُِق :وقيل ،الطويُل :والتَِّليُع

مكان الفعل الماضـي  ] تبدي[هي استخدام الفعل المضارع نحوّية، ووالعلّة في هذا االختالف 

 يقـول . وظّل المعنى مستقرا كما هـو . بهذا االختالف ، ولم يتأثّر وزن البيت العروضّي]أبدت[

  .)7("يوم بدت قُتَْيلَةُ تكشف عن جيد طويل، يزّينه ما التفّ به من ُحِليٍّ وأطواق: "األعشى

  ]الخفيف[ )8(اقُفَا اإلشَْمَهْسجِ فَّْد شَُه قَْوـُد  ـْعتَا َمِه، فَْيلَا َعَهُبلْقًا قَِفشُْم .126

  )9(واقُـافةٌ َأو فُـوه إالَّ ُعفـُجـ  ـتَْعا ـُمشِْفقًا قَلُْبها َعلَْيه فم*      

                                                 
  ). قلق(المحكم : ابن سيده). قلق( 10/323رب لسان الع: ابن منظور)1(

الزَّبيدي، ). قلق( غريب الحديث واألثر النهاية في: الجزري، أبو السعادات). قلق( 10/323لسان العرب : ابن منظور)2(

  ).قلق(تاج العروس : مرتضى

  .260 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

   . 259لكبير وديوان األعشى ا، 127 ديوان األعشى: األعشى)4(

  ).تلع( 8/36لسان العرب : ابن منظور)5(

  ).تلع(الصحاح : الجوهري ).تلع( 8/36لسان العرب : ابن منظور)6(

  .258ديوان األعشى الكبير : األعشى)7(

   . 261وديوان األعشى الكبير ، 126ديوان األعشى : األعشى)8(

: يعقوب، إميـل بـديع  . 6/85فهارس لسان العرب : ميلهعمايرة، خليل وز). عجا( 15/29لسان العرب : ابن منظور)9(

  . 5/137 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية
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عـن   )عجا(لسان الفي ته واختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 126(

، ]قـْد شَـفّ  [مكـان  ] إالّ[، و]تَْعدوه[مكان ] تَْعُجوه: [من عّدة أوجه، وهي الديوانينروايته في 

  ]. اإلشفاقُ[مكان ] واقُـَأو فُ[، و]جسَمها[مكان ] افةٌـُعف[و

 :قـال الجـوهري  . "االختالف هي التحريف الذي أصاب معظم ألفاظ البيـت  والعلّة في هذا

َأخََّرتْ َرضـاَعه   َعَجِت المرأة اْبنَها َعْجًوا :وقيل ،َعْجًوا إذا َسقَتْه اللَّبن تَْعُجوهَعَجِت اُألمُّ َولَدها 

والُعفّـةُ  . "ي الضرعهي اجتماع اللبن ف والُعفافة. )1("داَوتْه بالِغذاء حتى نََهض :وقيل ،عن َوقِْتِه

شرب  :وتَعفَّف الرجل .الُعفافةُ الرََّمث َيْرَضُعه الفَِصيُل :وقيل ،بقيَّة الرََّمِث في الضَّْرع :والُعفافةُ

 الفواق" ...وهي الُعفّة َأيًضا :قال ،تَكُّ َأكثرهالُعفافة بقية اللبن في الضرع بعدما ُيْم :وقيل ،الُعفافة

الُعفافة القليل من اللبن  :وقيل. والفُواق اجتماع الّدّرة. ")2("ظره فواق ناقةما بين الحلبتين يقال انت

الُعفافة َأن تُترك الناقةُ على الفصيل بعد َأن َينْقُص مـا فـي    :وقيل .في الضْرع قبل نزول الدِّّرة

تباَعُد "و .)3("فُّهالعفافة َأن تْأخذ الشيء بعد الشيء فَأنت تَْعتَ؛ وفُواقًا خفيفًا ضرعها فيجتمع له اللبُن

شـفّ  . تتجـاوزه وتتركـه  : تعدوه. )4("عن َولَدها في الَمرعى لئال َيْستَِدلَّ الذَّئُب بها على ولِدها

قد مأل قلَبها اإلشفاقُ عليه، حتى شفّ جسمها وأهزلهـا،  ": يقول األعشى. أنحله وأسقمه: جسمها

  . )5("فهي ال تتركه وال تتجاوزه

  ]الخفيف[ )6(ـُجوُه إالّ ُعفَافَةٌ أْو فَُواقُ  تعـ وال، النهاَرعنُه،  ما تعادى .127

  )7(ُجوه إال ُعفافةٌ َأو فُواقُـ  ـتَْع فماه النهاَر ــعن وتَعادى*      

  )8(ُجوه إالَّ ُعفافةٌ َأو فُواقُـ  ـتَْع فما النهاُره ــعن وتَعاَدى*      

                                                 
  ). عجا( الصحاح: الجوهري). عجا( 15/29لسان العرب : ابن منظور)1(

  ).عف( 9/253لسان العرب : ابن منظور)2(

  ).عف( تهذيب اللغة: األزهري). عفف( 9/253لسان العرب : ابن منظور)3(

  )عدا( 15/35لسان العرب : ابن منظور)4(

   . 261 -260ديوان األعشى الكبير : األعشى)5(

   . 261 وديوان األعشى الكبير، 126ديوان األعشى : األعشى)6(

الزَّبيـدي،  ). عفـف ( الصحاح: الجوهري). عف( تهذيب اللغة: األزهري). عفف( 9/253لسان العرب : ابن منظور)7(

المعجم المفصل في ] عفاوة: [ويروى. 6/85فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). ففع( تاج العروس: مرتضى

  .5/137 في شواهد اللغة العربية

  ).عجا( 15/29لسان العرب : ابن منظور)8(
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  )1(إالَّ ُعفافةٌ َأو فُواقُ ُجوهـ  ـتَْع اـفم ،ا َعلَْيهـُمشِْفقًا قَلُْبه*      

  )2(ُجوه إال ُعفافةٌ َأو فُواقُـ  ـتَْع فَماه النهاَر ــعن وتعاَدى*      

، )عفـف ( لسـان الفي ته واختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 127(

، ]ا تعـادى م[مكان ] وتعاَدى: [من ثالثة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في ) عدا(و، )عجا(و

بروايـة   )عجـا ( اللسـان وجاء في إحدى روايات ]. وال[مكان ] فَما[، و]النهاَر[مكان ] النهاُر[و

  ].وال، النهاَر، عنُه ما تعادى[مكان ] فما ،ُمشِْفقًا قَلُْبها َعلَْيه[

والعلّة في هذا االختالف هي التحريف الذي أصاب بعض ألفاظ البيت التي تكّررت في بيت 

  :أّدى إلى وقوع البيت في التَّحريف واللَّْبس، وهو آخر، مّما

  ])3(ـِه ِعَراُض الّرَمالِ َوالدَّْرَداقُ    تَُوارِيـَعنُْه النَّهاَر،  َوتََعاَدى*[

. )5(دكٌّ صغير ُمتَلبِّد فـإذا َحفَـْرتَ كشـفْتَ عـن رمـل      :والدَّْرداقُ. ")4("وتَعادى َأي تَباعُد"

  .)6("بال الرمل العظيمةِحبال صغار من ِح :لدَّْرداقُا"و

، وجاء في بعض ]ما[هو تحريف الواو مكان حرف النفي ] ما تعادى[مكان ] وتعاَدى[ :وقوله

وجميعها حروف ربط، تـربط البيـت   ] )8(ال تجافى[، وفي أخرى ])7(قد تعادى[الروايات بقوله 

بالنصب هـو  ] النهاَر[ ولهوق. بالرفع على الفاعلية بجعله اسًما وليس ظرفًا] النهاُر[وقوله  .بغيره

  . )9(ظرف زمان منصوب

  ]الكامل: [ورفعه في قوله النهاروجاء في قصيدة أخرى لألعشى بنصب 

                                                 
  ).عجي( معجم مقاييس اللغة :ابن فارس ).عجا( تهذيب اللغة: األزهري). عجا( 15/29لسان العرب : ابن منظور)1(

  . 6/85فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). عدا( 15/35لسان العرب : منظور ابن)2(

لسـان  : ابن منظـور ). دردق( تهذيب اللغة: األزهري. 263 وديوان األعشى الكبير، 128ديوان األعشى : األعشى)3(

فهارس لسان : يل وزميلهعمايرة، خل. 354 تاريخ األدب العربي العصر الجاهلي: ضيف، شوقي). دردق( 10/96العرب 

  .  5/133 المفصل في شواهد اللغة العربية المعجم: يعقوب، إميل بديع. 6/140العرب 

  ). عفف( 9/253لسان العرب : ابن منظور)4(

  ).  دردق( 10/96 المرجع السابق)5(

تـاج العـروس     :الزَّبيـدي، مرتضـى  ). دردق( تهذيب اللغة: األزهري). دردق( 10/96لسان العرب : ابن منظور)6(

  .354 تاريخ األدب العربي العصر الجاهلي: ضيف، شوقي). دردق(

  . 2/395 الفائق في غريب الحديث: الزمخشري)7(

  ).عف( اللغة مقاييس معجم: ابن فارس)8(

  .1/160 كتاب سيبويه: سيبويه). عفف( 9/253لسان العرب : ابن منظور: ينظر)9(
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  ])1(َزاَل َزوالَها ما بالُها باللَّيلِ    َبَدا لها مْن َهمِّها  النَّهاَرَهذا *[

ة، ويجـوز  ة الزمانّيرفّيعلى الظ] النهاَر[فقد روي بنصب  ...]َهذا النَّهاَر َبَدا لها: [وفي قوله

وحذف الراجع من  لهذا افجعله وصفً ]النهار[فأّما من رفع . "بالرفع على أنّه خبر المبتدأ] النهاُر[

بـدا  : فيكون ضمير المصدر، أي ]بدا[فأّما فاعل . هذا النهار بدا لها فيه: ه قالخبر المبتدأ، كأنّ

أن : أحـدهما : ففيه وجهـان  النهارمن نصب و .، حال من هذا الفاعل]من هّمها[: البداء، وقوله

هـا  من همِّ داُءبدا لها الَب: ه قال، كأنّلبدا اأن يكون ظرفً: واآلخر .مررت به ازيًد :يكون على حّد

را تحريف لكونهما حرفي نفي، ولم يغّي] تعجوه وال[مكان ] تعجوه فَما: [وقوله .)2("في هذا النهارِ

 وإن الماضي الذي ُوضع له، فالفعل الزمن باختالف تختلفر وقد ُينْفى الفعل بصو. معنى البيت

 وكـذلك  عنـه،  وبعـده  الحـال  من قربه حيث من ،مختلفة أزمنته إنَّ إالَّ واحدة داللةٌ له كانت

  . المضارع

ـ : نَفَْيه لم َيفَْعْل، وإذا قال فإنَّ. فََعَل: إذا قال" :قال سيبويه في باب نفي الفعل ه قَْد فََعَل فإنَّ نَفَْي

 .ما فََعـلَ  واِهللا: لقَْد فََعَل فقال واِهللا: ه قالألنَّه كأنّ. لقَد فََعل فإن نَفَْيه ما فََعَل: وإذا قال. لَمَّا َيفَْعْل

هو َيفَْعُل ولم َيكنِ الفعـُل  : وإذا قال. هو َيفَْعُل، أي هو في حالِ ِفْعل، فإنَّ نَفَْيه ما َيفَْعُل: وإذا قال

. واهللا ال َيفَْعُل: واهللا لََيفَْعلَّن، فَقلت: لََيفَْعلنَّ فنَفُْيه ال َيفَْعُل، كأنه قال: وإذا قال. عُلال يف: واقعاً فنفُيه

ال تبعد عنه طول : "فاَألعشى يصف الظبية وغزالها  .)3("سوفَ َيفَعُل فإن نفَيه لن َيفَْعَل: وإذا قال

  . )4("عض اللبنريثما يجتمع في ضرعها بالنهار، وال تؤخّر رضاعته، إالّ 

هذا وإْن دّل على شيٍء، فإنّما يدّل على تعّدد الروايات، واختالفها بين راوٍ وآخر، وقد جاءت 

وتعـادى عنـه   : [في معظمها مغايرة لرواية األصل، ومن المالحظ أّن بعضها ابتـدأ بعبـارة  

  ...]. النهار

  

  

                                                 
البغـدادي،  ). زول( 11/313 لسان العـرب : ابن منظور. 77 األعشى الكبير وديوان، 150 ديوان األعشى: األعشى)1(

  ).294: الشاهد( 4/260خزانة األدب : عبد القادر

  ).294الشاهد ( 261، 4/260خزانة األدب : البغدادي، عبد القادر)2(

  ).هذا باب نفي الفعل( 1/117 كتاب سيبويه: سيبويه)3(

  .260 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(
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  ]الطويل[ )1( اُه الَمْوتُ ال َيتَأّبقَُولَِكْن أتَ  ،بَُّهَرِت ْوَن الَمِم ْزجِْعُيْم لَذاَك َوفَ .128

  )2(تََأبَّقُتُ ال َيْوالَم اُهْن َأتَِكلََو  ،َربُّهِت ْوالَم َنِم َيْعجِْز ْملََو ذاَكفَ*      

عـن  ) أبق(لسـان  الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 128(

  ].بَُّهَر[مكان ] ربُّه[، و]ُيْعجِْز[مكان ] ْعجِْزَي: [من وجهين، وهما الديوانينروايته في 

هي التحريف بتغيير حركات الفعل، وفيهما علّة ] ُيْعجِْز[مكان ] َيْعجِْز[والعلّة في اختالف قوله 

َعَجـَز َيْعجِـز    :فََعَل َيفِْعل فَْعـالً : "هيَدل فعل الزم، والثاني فعل متعدٍّ، قال ابن ِسة، فاألّوصرفّي

  . )3("اَحلَفَ َيْحِلف َحِلفً :َعَل َيفِْعل فَِعالًفَ ،اَعْجًز

 :والتَّْعجِيـزُ  ،َعَجَز عنـه  :وَأْعَجَزه الشيُء" ،]َأْعَجَز[مضارع للفعل المتعّدي ]: ُيْعجِز[والفعل 

: َيْجِلـُس، وَأْجلَـسَ  : َجلََس: ، نحو]َعَجَز[مضارًعا للفعل ] َيْعجِز[، في حين جاء الفعل )4("التَّثْبِيط

  .)5("ِإذا قََصَر عنه :َعَجَز َيْعجُِز عن اَألمر :ويقال ،من الَعْجز اوقد يكون َأيًض" .ُسُيْجِل

، ]ُيْعجِْز[على أنّه مفعول به للفعل ] ربَّه[ة، فقد نصب علّة نحوّي] بَُّهَر[مكان ] ربُّه: [وفي قوله

على أنّه فاعـل للفعـل   ] ربُّه[وقد ُرِفع ]. شَهِنْشَاه[وفاعله ضمير مستتر يعود على ُملِْك كسرى 

المنيع في تيمـاء،   )6(لقد عجزت أموال كسرى شهنشاه، وحصنه األبلق: "يقول اَألعشى]. َيْعجِْز[

وكل ما كان له عن رّد الموت عنه، فلم ُيْعجِز اَهللا أن يتوفّاه، فأتاه الموت ظاهًرا عارًيا ال يتخفّى 

  :مماثل لهذا البيت، وهو وجدير بالذكر أن نشير إلى وجود بيت .)7("وال يستتر

  ])8(قَُرْزَحُمَو ْهاتَ َوى َمتَّاطَ، َحاَبَسبِ    بَُّهِت َرْوَمَن الْى ِمَجنْا َأَماَك، َوذَفَ*[

  

                                                 
َأْعَجَزنـي فـالن َأي    :يقـال  ،الفَْوتُ والسَّْبقُ :اِإلْعجازِ. "267 وديوان األعشى الكبير، 117ديوان األعشى : األعشى)1(

  ). عجز( 5/370لسان العرب : ابن منظور: ينظر". فاتني

: إميـل بـديع  يعقـوب،  . 6/85فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )أبق( 10/3لسان العرب : ابن منظور)2(

 :وَأَبـقَ وتـَأبَّقَ   .وجمعـه ُأبَّـاقٌ   ،فهو آبق ،َأَبقَ َيْأبِق ويْأُبق َأْبقًا وإباقًا" .5/138 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  .)أبق( 10/3لسان العرب : ابن منظور: ينظر". استخفى ثم ذهب

  .4/35 كتاب سيبويه: ويهسيب: ينظر). كتاب األفعال والمصادر( 4/281 المخصص: ابن سيده)3(

  ).  عجز( 5/370لسان العرب : ابن منظور)4(

  ). عجز( 5/370 المرجع السابق)5(

 ).األبلق( 1/75 معجم البلدان: تالحموي، ياقو: ينظر)6(

  . 266 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(

  .هذا البحث في 133ينظر الشاهد . 269 وديوان األعشى الكبير، 117 ديوان األعشى: األعشى)8(
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  ]الطويل[ )1(تَقُْرعِ َمفْي َيِد الدِّى ِفاَمَدالنًّ َجسِِّل  َصفَْراَء ِعنَْدنَا بِالِمْسِكَوَراِدَعٍة  .129

  )2(َجّس النَّداَمى في َيِد الدِّْرع َمفْتَقُِل  عندنا َصفْراء بالطِّيبوراِدعة *      

عن روايتـه   لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 129(

  ].بِالِمْسِك[مكان ] بالطِّيب[من وجه واحد، وهو  الديوانينفي 

ليس : "، وقيلمترادفان لفظان، وهما ]الطيب والمسك[ :في قولهالترادف ووجه االختالف هو 

وعندنا جارية قد طَلَت جسمها : "يقول األعشى .)3("وما كاَن الطيُب إال المسُك ،الطَيُب إالّ الِمسُك

بالمسك والّزعفران، فبدت بشرتها صفراَء، يتحّسس الندماُء جسَمها من فتوق قميصها المشـقوق  

بط، فإذا أراد الرجل أن يلمس منهـا شـيًئا   وكانت القينة يفتق فتيقٌ في كّمها إلى اإل. ")4("األكمام

  .)5("أدخل يده فلمس

  ]الطويل[ )6(يَّ في البابِ فَْيتَقُكِّالسَّ َجّوَزكَما   َسبِيلََها، ُيجِيُزَوال ُبّد ِمْن َجارٍ  .130

  )7(السَّكِّيَّ في الباب فَْيتَقُ َسلَككما   َسبِيلَها ُيجِيُروال بدَّ من َجارٍ *      

) فتـق ( لسـان الفـي  تـه  واختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانألعشى في البيت ل) 130(

مكـان  ] َسـلَك [، و]ُيجِيـزُ [مكان ] ُيجِيُر: [من وجهين، وهما الديوانينعن روايته في ) سكك(و

  ]. َجّوَز[

: ، والتحريف في قوله]ُيجِيُز[مكان ] ُيجِيُر: [والعلّة في هذا االختالف هي التصحيف في قوله

: والّسـكّيّ . أعطـاه اإلجـازة واإلذن  "سمح له، أو منحه، أو : وأجاز يجيز]. َجّوَز[مكان  ]َسلَك[

قالوا إنّـه النّّجـار أو   : الفيتقو. إنّه المسمار أو الدينار أو البريد: ذكروا فيه معاني كثيرة، فقالوا

                                                 
   .269 وديوان األعشى الكبير، 118ديوان األعشى : األعشى)1(

  .)ردع( 8/121لسان العرب : ابن منظور)2(

   .1/147 كتاب سيبويه: سيبويه)3(

   .269 -268 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

  ).301: الشاهد( 4/305خزانة األدب : البغدادي، عبد القادر)5(

  ). سّك( كتاب العين: الفراهيدي. 273 وديوان األعشى الكبير، 120عشى ديوان األ: األعشى)6(

. 6/86فهارس لسـان العـرب   : عمايرة، خليل وزميله). سكك( 10/440، )فتق( 10/299لسان العرب : ابن منظور)7(

  .5/140 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع
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 .الَبرِيـدُ  :وقيل ،الدينار :وقيل ،هو المسمار :وقيل ،ويروى السَّكِّّي بالكسرِ.  ")1("كِلالبّواب أو الَم

  .)2("الَمِلُك :وقيل ،البَّواب :وقيل ،الَحدَّاد :وقيل ،النَّجَّاُر :والفَْيتَقُ

ليتناسـب مـع قافيـة    ] فَْيتَقُ[على الفاعل ] السَّكِّّي[وفي البيت تقديم وتأخير، قّدم المفعول به 

علـى الفعـل، إالَّ    اتقديمه أيًض يجوزوتقديم المفعول به على الفاعل، وأجاز النحوّيون . القصيدة

مخالفة األصل في ترتيب بناء الجملة، واستخدام ما يجوز فيها "ورأى البالغّيون أّن  .عند اللَّْبس

بحسب استعمال العرب، هو في الغالب لغرض تأدية معنًى من المعـاني، ال لمجـرَِّد اسـتخدام    

حاجة توازن الجمل وتناُسِقها، ومراعـاِة  احتماالت جائزة، باستثناء حالة الضرورة الشعرّية، أو 

  .)3("السَّْجع أو القوافي، ضمن أغراضٍ جمالّيٍة في الكالم

أْن يتوّدد إلى الذين يمّر بهم من القبائـل،  ) من(وال بّد لسالك هذه الصحراء : "يقول األعشى

  .)4("وينال جوارهم ليجيزوه وينفذوه، كما ُينِْفذ النّجاُر المسماَر في الباب

  ]الطويل[ )5(ُمَوثَّقُ َوطيٌّ َعالٍ أَزٌجلَُه   ،ةًَبقْاوَد ِحليماُن بُن َدناُه َسَب .131

  )6(ُمَوثَّقُ يٌءوِط مٌَّص ٌجَزَأله   اوَد ِحقَْبةًليماُن بُن َدَس ناُهَب*      

عـن  ) أزج( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 131(

اَألَزُج، "و ].َوطـيٌّ [ مكان] يٌءوِط[و، ]َعالٍ[مكان ] مٌَّص: [من وجهين، وهما يوانينالدروايته في 

 :عـه موجوسـتان،  ُأ: ةَبْيتٌ ُيْبنَى طُوالً، ويقال له بالفارسّي: اَألَزُجو .َضْرٌب ِمَن اَألْبِنَيِة: ُمَحرَّكَةً

  .)7("وآَزاٌج، وِإَزَجةٌ كَِفَيلٍَة بضّم الّزاي،، آُزٌج

والصُّّم جمع أصّم، وهو  ].َعالٍ[مكان ] مٌُّص[ :التحريف في قوله ي هذا االختالف هيوالعلّة ف

أي صـلب   :وحجـر أَصـمُّ  . ")8("الشّدة والصـالبة "، والمقصود به المصمت الذي ال جوف له

                                                 
  .273 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  ).فتق( 10/299: ينظر). سكك( 10/440لسان العرب : ابن منظور)2(

  .1/112 البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: الميداني، عبد الرحمن: ينظر)3(

  .272 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

    .)األبلق( 1/76 انمعجم البلد :الحموي، ياقوت .267 وديوان األعشى الكبير، 117ديوان األعشى : األعشى)5(

   ).أزج( العروس تاج: الزَّبيدي، مرتضى ).أزج(الصحاح : الجوهري ).أزج( 2/208لسان العرب : ابن منظور)6(

  ).أزج( تاج العروس: الزَّبيدي، مرتضى). أزج( تهذيب اللغة: األزهري). أزج( 2/208لسان العرب : ابن منظور)7(

  .275 شرح المعلقات السبع: الزوزني: ينظر)8(
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قـد  و": والمعنى. )1("بيِّن الصََّممِ :ورجل أَصمُّ ،شديدة :وفتنة َصمَّاُء .الداهية :والصَّمَّاُء .ُمصمت

  .)2("وثيق الطّيمان عالًيا، وجعل فيه بئًرا، وقديم الزفي سالف األحقاب ) سليمان( اهبن

دة ولم تنُج رواية البيت من التحريف في بعض كلماته، وهذا يبدو ظاهًرا من الروايات المتعّد

  . ، مّما أّدى إلى اختالف المعنى بين األلفاظ المستخدمة)3(للبيت في كتب اللغة واألدب

، فـروي  ]َوطـيٌّ [ مكـان ] يٌءوِط[ :لعلّة في اختالف الوجه الثاني هي التحريف في قولهوا

، الـديوانين في روايـة  بتضعيف الياء ] طيٌّ[، في حين روّي اللسانفي رواية  بالهمز] يٌءوِط[

والظاهر أّن التضعيف لم يبُد واضًحا للرواة، بسبب تعّدد النسـخ وكثرتهـا، مّمـا أوقعـه فـي      

ّن انتقال البيت من راوٍ إلى آخر، ومن كتابٍ إلى كتاب آخر، دون التحقّق من روايته إ .التحريف

  . األصلية، جعل البيت ُعْرَضةً للوقوع في األخطاء ما بين تصحيف وتحريف

  ]الطويل[ )4(، َواللَّواِحقُ تَلَْحقُغُُدَراتٌلَها   باألمسِ ِصْرمةً ألَحقتَ أْنَوأْحَمدتَ  .132

  )5(واللَّواِحقُ تَلَْحق غَُداداتٌلها   باَألمس ِصْرَمة نَجَّْيتَ ِإذ وَأْحَمْدتَ*      

  )6(واللواِحقُ تَلَْحقُ ِغَدراتلها   *      ..............................

) غـدد (و ،)حمد( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 132(

، ]ألَحقـتَ [مكـان  ] نَجَّْيـتَ [، و]أْن[مكان ] ِإذ: [ثالثة أوجه، وهيمن  الديواينينعن روايته في 

 .)7("اصار عنده محمـودً  :وَأْحَمد َأمَره" ].ِغَدَرات[وفي رواية أخرى ]. غُُدَراتٌ[مكان ] غَُداداتٌ[و

  .)8("قطعة من اإلبلال: ِصْرَمةال"و

                                                 
  ).صمم( ار الصحاحمخت: الرازي، محمد بن أبي بكر)1(

   .266ديوان األعشى الكبير : األعشى)2(

الثعـالبي، أبـو   ). أزج( الصحاح: الجوهري). أزج( تهذيب اللغة: األزهري). أزج( 2/208لسان العرب : ابن منظور)3(

  . 1/76 جم البلدانمع: الحموي، ياقوت .1/521 ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: منصور

   .273 وديوان األعشى الكبير، 119ديوان األعشى : األعشى)4(

  ).حمد( 3/156لسان العرب : ابن منظور)5(

   ).غدر( تهذيب اللغة: األزهري .)غدر( 5/9لسان العرب : ابن منظور)6(

  ).حمد( 3/156لسان العرب : ابن منظور)7(

   .273 ديوان األعشى الكبير: األعشى)8(
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وتكـون  " وهما بمعنى واحد،، ]أن[مكان ] إذ: [تحريف قولهنحوّية بوالعلّة في هذا االختالف 

َبْل ﴿ :ين، وجعلوا منه قوله تعالىذهب إلى ذلك بعض النحوّي"و. )1("مع الماضي ]إذ[بمعنى  ]أن[

  . )3("ةوهي مصدرّي ،َأي إذ جاَءُهم )2(﴾َعجُِبوا أْن جاَءُهم ُمنِْذٌر منهم

 ُهقَِحلَكَ: ُهقََحلَْأ، ]لَحقتَأ[مكان ] نَجَّْيتَ[: والعلّة في اختالف الوجه الثاني هي التحريف في قوله

  .وفيهما اختالف صرفّي، األّول بوزن فّعلت، والثاني بوزن أفعلت. ُهكََرْدوَأ

، ]غُـُدَراتٌ [مكـان  ] غَُداداتٌ[: تحريف قولهة بعروضّيوالعلّة في اختالف الوجه الثالث هي 

، يادة األلـف األولـى  بز ،]اداتغَُد[ :قولهعجز البيت خلل عروضّي في وفي  ].ِغَدَرات[ ويروى

جمع : اللواحق. بقي من الشيءأغدر أي ات جمع غُدرة، وهو ما َرُدغُ: "وقوله. )4(ويسّمى الخزم

 :والغُـَدداتُ ". )6("ويجمع ِغَداًرا وِغـَدرات  ،واحدة الِغَدر ِغْدرة"و .)5("الحقة، وهو الثمرة األولى

  . )7("وَأصله من ذلك ،انتفخ وغَِضَب :عليه وَأغَدَّ .فُضوُل السَِّمنِ وما كان من فضول َوَبرٍ حسن

. وتظّن أنّك قد فعلت ما تحمد عليه، حين أصبت باألمس قطيًعا مـن اإلبـل  : "يقول األعشى

  .)8("وإنّما هو أمر له ما يليه، وستجني ثماره حين تتابع عليك عواقبه بعد حين

  ]الطويل[ )9( قَُرْزَحُمى ماتَ وهَو بساباطَ، حتّ فذاَك، وما أنجى مَن الموِت ربَّه .133

  )10(ُمَحْرَزقى ماتَ وهو بِساباطَ حتّ  فَأْصَبَح لم َيْمنَْعه كَْيٌد وِحيلةٌ*      

  )1(ُمَحْرَزقُبِساباطَ حتى ماتَ وهو   ُهناِلَك ما َأغْنَتْه ِعزَّةُ ُملِْكه*      

                                                 
  ).أن( تاج العروس: الزَّبيدي، مرتضى .55 مغني اللبيب: ابن هشام). أن( القاموس المحيط: لفيروزآباديا)1(

  .﴾َبْل َعجُِبوا َأْن َجاَءُهْم ُمنِْذٌر ِمنُْهْم فَقَاَل الْكَاِفُروَن َهذَا شَْيٌء َعجِيٌب﴿ 2: ق)2(

   ).أن( تاج العروس: تضىالزَّبيدي، مر). أن( الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي)3(

المعجـم  : ينظر. وتكون بحرف إلى أربعة أحرف ،بها في التقطيع ل البيت ال يعتّدزيادة تكون في أّو :في الشعر الخزم)4(

  ).خزم( الوسيط

   .273 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

   ).غدر( تهذيب اللغة: األزهري .)غدر( 5/9لسان العرب : ابن منظور: ينظر)6(

  ).غدد( 3/324لسان العرب : ابن منظور: ينظر)7(

   .272 ديوان األعشى الكبير: األعشى)8(

عمـايرة،  ). حزرق( 10/48لسان العـرب  : ابن منظور .269 وديوان األعشى الكبير، 117 ديوان األعشى: األعشى)9(

: ينظـر . 5/149 للغة العربيةالمعجم المفصل في شواهد ا: يعقوب، إميل بديع. 6/89فهارس لسان العرب : خليل وزميله

  .في هذا البحث 128الشاهد 

  ).سبط( 7/311لسان العرب : ابن منظور)10(

  .6/92فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). سبط( 7/311لسان العرب : ابن منظور)1(
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عـن   )سبط( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 133(

ُهناِلَك مـا َأغْنَتْـه   [، و]فَأْصَبَح لم َيْمنَْعه كَْيٌد وِحيلةٌ: [من عّدة أوجه، وهي الديوانينروايته في 

  ].قَُرْزَحُم[مكان ] ُمَحْرَزقُ[وقوله ]. فذاَك، وما أنجى مَن الموِت ربَّه[مكان ] ِعزَّةُ ُملِْكه

] ُمَحْرَزقُ[ :قولهفي ودر البيت كامالً، والعلّة في هذا االختالف هي التحريف الذي أصاب ص

قـديم  بت] قَُرْزَحُم[بتقديم الراء على الزاي مكان ] ُمَحْرَزقُ[استخدام علّة صرفّية ب ]قَُرْزَحُم[مكان 

استشـهد  قـد  و. ُمضيَّق عليه: ُمَحْزَرق"و .الزاي على الراء هو لغة فيه، ويسّمى القلب المكانّي

 :والُمَحـْزَرقُ . ")1("النعمان مات عند كسرى سجينًا فـي سـاباط   المؤّرخون بهذا البيت على أّن

: وُهْزروقَـى . من أْسـوا الضَّـِحكِ  : الَهْزَرقَةُ"و .)2("وأصله بالنََّبِطية ُهْزُروقَى ،السَّريُع الغَضبِ

: َزقُوالُمَهـرْ . اسٌم للَحـْبسِ : ُهْرزوقَى بالضم َمقْصورةًو. لُغَةٌ في ُهْرزوقَى ال تَْصحيفٌ :للَحْبسِ

حَبسه وضيَّق  :وَحْزَرقَ الرجَل وحْرَزقَه، الضيِّقُ :الُمَهْرَزقُ والَحْزَرقةُ: الُمَهْزَرقُ"و .)3("الَمْحبوُس

حَبس ِكْسرى النُّعماَن بن الُمنِذر بساباِط المدائن حتى ماتَ وهو ُمَضـيَّقٌ   :يقول ،وُمَحْرَزقُ. عليه

  . )4("عليه

حتى مات وهو : [أنتم تنشدون قول اَألعشى ي زيد اَألنصارّيقلت َألب: "قال ،يوروى ابن جنّ

وُأم  ،ها نََبِطيَّةإنّ :فقال ،)بتقديم الراء على الزاي( ،قَزْرَحُم :وأبو عمرو الشيباني ينشده ].محزرق

يقال  :والحبس .بالهاء الُمَهْزَرقَي المحبوس َبطُ تسّمالنّ"و .)5("فهو أعلم بها منّا ،ةأبي عمرو نبطّي

كّل ذلك كان له، فلم ينجه من الموت، حتّى مات مات سـجينًا  ": يقول اَألعشى .)6("الُهْزُروقَى :له

  .)7("في ساباط

كلّها جناس ناقص، وإن اختلفت بحـرف   المحزرق والمحرزق والمهزرقوالرأي عندي، أّن 

لشّدة، ولم فهي جميعها تدّل على الضيق والحبس وا بالقلب المكانّيأو استبدل حرف مكان اآلخر 

ومهما يكن من أمر، فإّن البيت روي بروايات مختلفة في . للبيت يؤثّر االختالف في المعنى العاّم

معظم كتب اللغة واألدب، وتركّز االختالف في رواية صدر البيت، وكذلك فـي كلمـة القافيـة    

                                                 
  .269 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  ).حزرق( 10/48لسان العرب : ابن منظور)2(

  ).هزرق( القاموس المحيط: آباديالفيروز)3(

  ).حزرق( 10/48لسان العرب : ابن منظور)4(

  .3/283 الخصائص: ابن جنّّي). حزرق( 10/48لسان العرب : ابن منظور)5(

  ).حزرق( 10/48لسان العرب : ابن منظور)6(

  .269 -268 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(
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ي ، وبعضـها بـالراء قبـل الـزا    ]محـزرق [فبعض الكتب أورده بالزاي قبل الراء ]. محزرق[

  .، وجميعها اسم مفعول من فعل فوق ثالثّي]مهزرق[، وبعضها بالهاء مكان الحاء ]محرزق[

  ]الطويل[ )1(قُال نَتَفَرَّ َعْوُضاجٍ ْسَحَم َدبَِأ  ا،فَالََحتَ مٍُّأ َيْدثَ انٍَبِلْي يَعِضَر .134

  )2(قُال نَتَفرَّ َعْوَضبَأْسَحَم داجٍ   انٍ ثَْدَي ُأمٍّ تحالَفاَرِضيَعْي ِلَب*      

  )3(بَأْسَحَم داجٍ َعْوُض ال نَتَفَرَّقُ  ُأمٍّ تَحالَفَا ِلبانِ ثَْديَِرضيَعْي *      

، )عـوض ( لسـان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 134(

مكـان  ] ثَـْديِ [، و]انٍَبِل[مكان ] ِلبانِ: [من  ثالثة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في ) سحم(و

  ].َعْوُض[مكان ] َعْوَض[، و]َيْدثَ[

التي ورد ذكرها فـي كتـب    )4(ةة، والبيت من الشواهد النحوّيوالعلّة في هذا االختالف نحوّي

بالكسر دون تنوينه تارة وتنوينـه  ] ِلَبان[ النحو والصرف، واالختالف الحاصل هنا يكمن في جّر

  . وبنائه على الضّم] َعْوض[ونصبه، ونصب ] ثَْدي[ تارة أخرى، وجّر

يحتمل أن يكون المقصود هو الليل، أو يكون المقصود هو َحلََمة الثّدي ]: "بأسحم داج[وقوله 

وقولـه  . )5("على الّضّم، مثل قطُّ وقبـُل وبعـدُ   أي أبد الّدهر، مبنّي: ]َعْوُض[. الّذي رضعا منه

ـ  حال منصوب بالياء ألنّه: منصوب على أربعة أوجه، وهي]: رضيعي[ أو خبـر بـات   . ىمثنّ

. أو خبر ثانٍ للفعل بات ].َوالُمَحلَّقُ النَّدى النّارِ َعلى َوَباتَ: [في قوله في البيت السابقمنصوب 

ينصـب  ]: ثَـْديَ . [مضاف إليه مجرور لفظًا]: "ِلبان[و. أو مفعول به لفعل محذوف تقديره أمدُح

أو مفعوالً به منصوًبا علـى نـزع    ،محّلمنصوًبا على ال] لبان[ويجّر، فمن نصبه جعله بدالً من 

                                                 
يعقـوب،  ). لـبن ( 13/375لسان العرب : ابن منظور. 275 الكبير وديوان األعشى، 120 ديوان األعشى: األعشى)1(

   .5/152 شواهد اللغة العربية في المعجم المفصل: إميل بديع

  . 6/90فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). عوض( 7/192لسان العرب : ابن منظور)2(

  ).سحم( 12/282لسان العرب : ابن منظور)3(

 ).1009، 376الشاهد : (ظرف الستغراق المستقبل، ينظر) عوض(على كلمة ) 267الشاهد ( يبمغني اللب: ابن هشام)4(

 االقتضاب في شرح أدب الكُتَّاب: الَبطَلَيْوِسي، ابن الّسّيد. 109 -105 الُحلَل في شرح أبيات الُجَمل: الَبطَلَيْوِسي، ابن الّسّيد

أبو حّيـان،   .3/252م، 1996طبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، مصطفى السقا وحامد عبد المجيد، م: ، حقّقه)أجزاء 3(

رمضـان  : رجب عثمان محمد، وراجعه: ، حقّقه)أجزاء 5(ارتشاف الضََّرب من لسان العرب : محمد بن يوسف األندلسي

   .166 -7/138خزانة األدب : البغدادي. 4/1787م، 1998عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 

  . 275 ديوان األعشى الكبير :األعشى)5(
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: ويجوز أن يكون مضافًا إليه في قوله. ومن جّره جعله بدالً مجروًرا على اللفظ]. من[الخافض 

  .)1("]رضيعي لبانِ ثديِ أمٍّ[

اسم مجرور بالباء، وعالمة جره الفتحة عوًضا عن الكسرة ألنّـه ممنـوع مـن    ]: بأسحم[و

عالمة جّره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفـة منـع مـن    نعت مجرور، و]: داج[و. الصرف

 ،مثل أبدا ،ظرف الستغراق المستقبل]: "عوض[و. ظهورها الثقل ألنّه اسم منقوص نكرة مجرور

إن لم  مبنّيو ،ال أفعله عوض العائضين :كقولهم ،وهو معرب إن أضيف ،بالنفي ه مختّصأنّ الّإ

ي الزمان وسّم ،كأين ،أو على الفتح ،كأمس ،و على الكسرأ ،كقبل ،ا على الضّموبناؤه إّم ،يضف

الدهر في زعمهـم يسـلب    بل ألّن :وقيل ،ما مضى جزء منه عوضه جزء آخره كلّا ألنّعوًض

   .)2("ظرف لنتفرق :فقيل .واختلف في قول األعشى ،ويعوض

: ول األعشىيق .)3("وائلفي بيت اَألعشى اسم صنم كان لبكر بن  ]َعْوض[" :وقال ابن الكلبّي

  .)4("هما أخوان قد رضعا ثدي أّم واحدة، وتحالفا بحرمة الثدي الذي رضعاه ال يفترقان"

  ]الطويل[ )5(ِفقَُوَيْأ ُيْعِطي القُطُوطَ ِهـبِإّمِت  ُهَوال الَمِلُك النُّْعَماُن َيْوَم لَِقيتُ .135

  )6(ِفقَُوَيْأ ِطي القُطُوطَُيْع ِغْبطَِتِهبِ  ُهَوال الَمِلُك النُّْعَماُن َيْوَم لَِقيتُ*      

، )قطـط ( لسـان الفـي   تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 135(

  ].ِهـبِإّمِت[ مكان] ِغْبطَِتِهبِ: [من وجه واحد، وهو الديوانينعن روايته في ) أفق(و

ُحْسـُن   :الِغْبطةُ"و]. ِهـإّمِتبِ[مكان ] ِغْبطَِتِهبِ: [في قوله الترادفوالعلّة في هذا االختالف هي 

الحَسُد َأن  :وقيل .حَسَده :وِغْبطةً اوقد َأغَْبطَ وغََبطَ الرجَل َيغْبِطُه غَْبطً ،الَمَسرَّةُ :والِغْبطةُ. الحالِ

َأن تَتَمنَّى مثل حال الَمغْبوِط من غير َأن تُريد زوالها  :والِغْبطةُ ،تَتَمنَّى ِنْعمته على َأن تتحّول عنه

                                                 
 االقتضاب في شرح أدب الكُتَّاب: الَبطَلَيْوِسي. 109 -105 الُحلَل في شرح أبيات الُجَمل: الَبطَلَيْوِسي، ابن الّسّيد: ينظر)1(

 :إشـراف ، النحوي نزع الخافض في الدرس: الحبشي، حسين بن علوي .166 -7/138خزانة األدب : البغدادي .3/252

  .487، هـ1425، اليمن: جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، كلية التربية، المكال ،ل عبيد حسين العانعبد الجلي

  .1/302 اإلنصاف في مسائل الخالف: األنباري، أبو البركات. 1/200 مغني اللبيب: ابن هشام)2(

  . 110 كتاب األصنام: ابن الكَلْبّي: ينظر). عوض( 7/192لسان العرب : ابن منظور)3(

  . 274 ديوان األعشى الكبير :األعشى)4(

جمـع ِقـط، وهـو الصـّك     : القُطُوط. النعمة: اإلّمة"و. 269 وديوان األعشى الكبير، 117 ديوان األعشى: األعشى)5(

  ".فضل وأعطى بعًضا أكثر من بعض: أفق، كضرب، في العطاء. بالجائزة

، 6/94فهـارس لسـان العـرب    : مايرة، خليل وزميلـه ، وع)أفق( 10/6، )قطط( 7/382لسان العرب : ابن منظور)6(

  .5/161 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: ويعقوب، إميل بديع
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واِإلمَّةُ لغة في اُألمَِّة وهـي الطريقـة   "، )2("النعمة: اإلّمة"و. )1("وليس بحسد ، َأن تتحّول عنهوال

  . فقان في المعنىواللفظان مختلفان في النطق والرسم، متّ .)3(والديُن

وكذلك كان أمر النعمان، ولقد لقيته في نعمته، يصّرف العطاء بين النـاس،  : "يقول األعشى

  .)4("لى ذاك، ويدفع إليهم صكوكهم بما قسم لهم من الجوائزفيفّضل هذا ع

  ]الطويل[ )5(قُفََّدتََي ُهلُْهَجٍ  اةَبشَبِال َو  ،لٍاِهَجبِ َنْولَُمْعتَا مَّا َعنَا َأَمفَ .136

  )6(َيتدفَّقُ ِحلُْمه بَسِفيٍهوال   بغاِفلٍ تَْصنَُعونفما َأنا عّما *      

عن روايتـه  لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وانه الكبيرودي، ديوانهالبيت لألعشى في ) 136(

ـ َجبِ[مكـان  ] بغاِفـلٍ [، و]َنْولَُمْعتَ[مكان ] تَْصنَُعون: [من أربعة أوجه، وهي الديوانينفي  ، ]لٍاِه

  ].ُهلُْهَج[مكان ] ِحلُْمه[، و]اةَبشَبِ[مكان ] بَسِفيٍه[و

تخدام لفظين متقـاربين فـي   ووجه االختالف هو اس الترادف،والعلّة في هذا االختالف هي 

ـ َمْعتَ[و] تَْصنَُعون: [المعنى، ومتشابهين في الوزن، فقوله يدالن على العمل، وهمـا بـوزن   ] َنْولُ

: الجاهـل "و. يحمالن نفس الوزن، ويتقاربـان بـالمعنى  ] لٍاِهَجبِ[مكان ] بغاِفلٍ: [وقوله. تفعلون

. السـفاهة : الشـباة "و. هما متقاربان في المعنى] اةَبشَبِ[مكان ] بَسِفيٍه: [وقوله. )7("السفيه، الغافل

فيهمـا  بالغّيـة،  ] ُهلُْهَج[مكان ] ِحلُْمه: [قولهوالعلّة في اختالف . )8("أي رجٌل سفيٌه: رجٌل شباةٌ

  .اختالف في اللفظ واختالف في المعنى، فهما متضادان، فالحلم ضد الجهل، وهما طباق إيجـاب 

  .)1("ملون، ولكنّي لستُ سفيًها يتدفّق لساني بفاحش القوللست بغافلٍ عّما تع: "يقول الشاعر

                                                 
  ).غبط( 7/358 لسان العرب: ابن منظور)1(

  ).أّم( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس). أمم( 12/22 لسان العرب: ابن منظور. 269 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  ).أمم( 12/22 لسان العرب: منظور ابن)3(

  .268 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

   .271 وديوان األعشى الكبير، 119 ديوان األعشى: األعشى)5(

). دفـق ( أسـاس البالغـة  : الزمخشـري ). دفق( تهذيب اللغة: األزهري). دفق( 10/100لسان العرب : ابن منظور)6(

المعجـم  : ، يعقوب، إميل بديع6/95فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله ).دفق(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى

  .5/161 المفصل في شواهد اللغة العربية

  .271 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(

  .271المرجع السابق )8(

  .270المرجع السابق )1(
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  ]الطويل[ )1(قُِفنْ، تُالّزاِدبِ نَّا ُضا َمذَى، ِإَرخُْأَو  ،دةٌْيِففٌّ ُمكٍَق فَْدا ِصَداَك َيَدَي .137

  )2(تُنِْفق بالمالوُأخرى إذا ما ُضنَّ   َيداَك َيدا ِصْدٍق فكفٌّ ُمِفيدةٌ*      

عـن  ) كفف(لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوان البيت لألعشى في) 137(

. فَْضـل وَصـالح  : ِصـْدق " ].بالّزاد[مكان ] بالمال: [من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

  .)3("بخل به وحرص عليه: ُضّن بالشيء. أعطاه: معطية، وأفاده: ُمِفيدة

وهما يـدالن علـى   ]. بالّزاد[مكان ] المالب: [والعلّة في هذا االختالف هي التحريف في قوله

   .العطاء، والمال سبب في الحصول على الزاد والقوت

 .)5(التي يستدّل بها على اللـفّ والنشـر   )4(ةومن الجدير ذكره أّن البيت من الشواهد البالغّي

لقليل ة، حين يضّن الناس بايداك يدا فضل، فكفّ تفيد الغنى، وكفّ تنفق في الشّد" :يقول األعشى

  .)6("الذي عندهم من القوت والزاد

  ]الطويل[ )7( الَيهوِديِّ أْبلَقُ اِءبِتَْيَموِحْصٌن   ُه،ا لْم يمنعِ الموتَ مالُوال عادَي .138

  )1( الَيهوِديِّ أْبلَقُ اَءبِتَْيَموِحْصٌن   *     ..............................

                                                 
  .275 وديوان األعشى الكبير، 121 ديوان األعشى: األعشى)1(

: يعقوب، إميـل بـديع  . 6/95فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). كفف( 9/301لسان العرب : ابن منظور)2(

  .5/163 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  .275 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

ب العلمية، بيـروت،  عبد الحميد هنداوي، دار الكت: حقّقه مفتاح العلوم،: السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن محمد: ينظر)4(

 ،دار ومكتبـة الهـالل   عصام شـعيتو، : ، حقّقه)جزءان( األدب وغاية األرب خزانة :تقي الدينالحموي، . 534م، 2000

ت، .د ،بيروت الكتب العلمية،دار  ،اإليضاح في علوم البالغة :جالل الدينالقزويني، الخطيب . 1/149م، 1987، بيروت

  . 3/167م، 1983، دار النهضة العربية، بيروت، )أجزاء 3( علم البديع -غة العربيةفي البال: عتيق، عبد العزيز. 366

ِف السامعِ فـي  على تصّر امْن غيرِ تعيينٍ، اعتماًد اثم يذكَر ما لكلٍّ مْن أفرادِه شائًع د،متعّد هو أْن يذكَرو: اللفّ والنشر)5(

ثّم انتقل إلـى الجـزء   ] اليد[ذكر الُمجَمل وهو . رائن اللفظية أو المعنوية، بالقتمييزِ ما لكلِّ واحٍد منها، ورّدِه إلى ما هَو لُه

فكفٌّ ُمفيَدةٌ وكَفٌّ إذا َما ُضـنَّ  [: النشر المفّصل في عبارة، و]َيَداَك َيدا ِصْدٍق[: جاء اللّفُّ المجمل في عبارةف]. الكفّ[وهو 

  . 534 مفتاح العلوم: السكاكي: ينظر .]بالمالِ تُنِْفقُ

  .274 ديوان األعشى الكبير: عشىاأل)6(

  . 267 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(

  .6/96فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )بلق( 10/26لسان العرب : ابن منظور)1(
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عن روايته فـي   )بلق( لسانالفي  تهوايواختلفت ر ،ه الكبيرديوانالبيت لألعشى في ) 138(

  ].اِءبِتَْيَم[مكان ] اَءبِتَْيَم: [من وجه واحد، وهو الديواينين

بالفتحة عوًضا عن الكسـرة فـي روايـة    ] تيماء[ هي جّرنحوّية ووالعلّة في هذا االختالف 

  : يوقد روي برواية مختلفة، وه. الديوان الكبير، وبالكسرة الظاهرة في رواية اللسان

  ])2(أْبلَقُ اليهوديِّ اَءَمْيتَبِ)1(ٌدْروِ    ،ُهمالُا لْم يمنعِ الموتَ وال عادَي*[

هي الرواية الصحيحة للبيت، وأّن البيت برواية  الديوان الكبيروأغلب الظّّن عندي أّن رواية 

شطر مكسور عروضيا، ال يستقيم وتفعيالت البحر الطويل في ال" المكتبة الثقافّية" ديوان األعشى

مكّونة من مقطعين عروضّيين طويلين ال يتّفقان مـع تفعيلـة الطويـل    ] ورد[الثاني؛ ألّن كلمة 

، فهي مكّونة مـن ثالثـة   ]َووِْرٌد[والصواب أن يقول وهذا يسّمى في العروض خرًما، ، )فعولن(

ال الواو وهي مقطع قصير، والواو والراء ويكونان مقطًعا طويالً، والد: مقاطع عروضّية، وهي

فهي متّفقـة مـع وزن كلمـة    ] وحصن[ونون التنوين ويكونان مقطًعا طويال آخر، ومثلها كلمة 

، فاأللفاظ مختلفة والمعاني متشابهة، أي أّن ناجم عن  الترادفواالختالف الحاصل هنا ]. وورد[

  ].حصن[هي بمعنى ] ورد[اختالف اللفظ لم يغّير في اختالف المعنى العام للبيت، فكلمة 

تمـّرَد مـارٌِد   ( :وفي المثل. قصر السََّمْوَأل بن عاِدياء اليهودي بَأرض تَْيماء :ْبلَقُ الفَْرداَأل"و

فلمـا   ،ِحصنانِ قصدتهما َزّباء مِلكة الجزيرة :مارٌد واَألبلقُ :وقيل .أْبلَقُ :وقد يقال ،)وعزَّ اَألْبلَقُ

  .)4("لى العّزة والمنعةهو من األمثال التي تدّل ع"و. )3("قالت ذلك ،لم تقدر عليهما

الشتمال الفاعل على ضمير يعود على بعـض  ] ماله[على الفاعل ] الموت[المفعول به  وقّدم

، وأفـاد  ]فـي [حرف جّر بمعنى : الباء]: بتيماء[. المفعول به، وليظهر أّن الموت واقع ال محالة

. ضافة، فهو مضافاسم ممنوع من الصرف أصال، ولكنّه صرف لإل]: تيماء. [الظرفية المكانية

نسـب  ] "تيماء اليهـوديّ : [وقوله .)1("بدل من حصن مرفوع]: "أبلق. [مضاف إليه]: اليهودي[

                                                 
  ). تيماء( 2/67، )األبلق( 1/76 معجم البلدانفي ] َووِْرٌد. [267 ديوان األعشى الكبيرفي ] َوِحْصٌن[)1(

  ). تيماء(، )األبلق( معجم البلدان: الحموي، ياقوت. 267 وديوان األعشى الكبير، 116 ديوان األعشى: شىاألع)2(

  . )بلق( 10/26لسان العرب : ابن منظور)3(

، 1988نعيم حسن َزرُزور، دار الكتب العلمية، بيـروت،  : ، حقّقه)جزءان( مجمع األمثال: الميداني، أبو الفضل: ينظر)4(

1/174 .  

  . )بلق( 10/26لسان العرب : ابن منظور: نظري)1(
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وتزعم الروايـات  . لءتيماء التي كان بها حصنه األبلق إليه، وكان عادَيا يهوديا، وهو أبو السمو

 منعت أموال عادَيـا  وال: يقول األعشى. واألساطير أّن هذا الحصن من بناء سليمان عليه السالم

  .)1("عنه الموت، وال رّده عنه حصنه األبلق في تيماء

، قُصرت الهمزةُ من االسـم الممـدود للضـرورة،    ]عادَياء[هو في األصل ] عادَيا: [وقوله

  .فأصبح اسًما مقصوًرا بألٍف قائمٍة؛ ألنّه فوق ثالثي ألفه مسبوقة بياء بحسب قواعد اإلمالء

  ]الطويل[ )2(قُلَْعوَأرُّ َمَأ ىيلَلَي يُل أبِولَ  ني،ريُبُي ٍدْوطَبنِ  نهاُر شراحيَل .139

  )3(وَأَعلقَأَمرُّ  ىعيسولَْيل َأبي   َيرِيبنُي قَْيسٍ نهاُر شََراِحيَل بنِ*      

عـن  ) علق(لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 139(

] وَأَعلـق [، ]ىيلَلَ[مكان ] ىعيس[، و]ٍدْوطَ[مكان ] قَْيَس: [وهما من وجهين، الديوانينروايته في 

  ].قُلَْعوَأ[مكان 

ـ [، و]ٍدْوطَ[مكان ] قَْيسٍ[والعلّة في هذا االختالف هي التحريف في األعالم في قوله  ] ىعيس

  ].قُلَْعوَأ[مكان ] وَأَعلق[واختالف ضبط العين والالم في قوله ]. ىيلَلَ[مكان 

هو علم ثالثي ساكن الوسط في الروايتين، فيجوز صرفه ومنعـه،  ] طَْود[مكان ] قَْيس[وقوله 

ا اسم علم للجبل المشـرف  وهو أيًض ،الجبل العظيم"والطود في اللغة هو . وقد جاء هنا مصروفًا

ولم أعثر  في كتب األنساب على ترجمـة  . )4("السراة :ويقال له ،اءَعنْاد إلى َصقَنْوَي ،ةفََرعلى َع

                                                 
  . 267 -266 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

، 28 االشتقاقو ).علقم( 3/346 جمهرة اللغة: ابن دريد. 271 وديوان األعشى الكبير، 119 ديوان األعشى: األعشى)2(

محمد أبو الفضل إبراهيم، ومحمـد جـاد   : هحقّق ،)جزءان( المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي، جالل الدين. 53

. 1/620سـمط الآللـي   : البكري، أبو عبيد. 1/123م، 2004المولى، وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت، 

الشيخ صالح بن فتحي هلل، والشيخ سّيد بن عّباس الجليمـي، المكتبـة   : ، حقّقه)أجزاء 3( كتاب األمالي: القالي، أبو علي

   .1/269م، 2003صيدا، بيروت،  العصرية،

أوقعه فـي الريبـة   : أرابه ورابه. يبعث في نفسي الشك والريبة: يريبني). "علق( 10/269لسان العرب : ابن منظور)3(

  .270 ديوان األعشى الكبير: ينظر". أشّد مرارة، وهو اسم تفضيل مشتقّ من العلقم: أعلق. والشَّّك

  ).طود( تاج العروس: الزَّبيدي، مرتضى: ينظر. 4/46معجم البلدان : الحموي، ياقوت)4(
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تيان بـن ثعلبـة بـن    بن ِف ءدابن َب شراحيل بن قيس بن جعال"ين، ويبدو أّن المقصود هو للعلم

  .)1("معاوية بن زيد بن الغوث بن معاوية بن زيد بن الغوث بن أنمار

اسم مقصور مؤنّث، وكالهما مجـرور  ] ليلى[اسم مقصور مذكّر، وفي قوله ] عيسى[وقوله 

  .يختلفان في الجنس من حيث التذكير والتأنيث بالكسرة المقّدرة للتعذّر، إالّ أنّهما

مكـان  العـين  في استبدال حركة حرف  هو اختالف صرفّي] قُلَْعوَأ[مكان ] قوَأَعلْ[وقوله 

وأغلب الظن أّن هذا . ، فجعل العين متحركة والالم ساكنة على خالف األصلالالمحركة حرف 

. ألّن الحركة تؤّدي إلى خلل عروضـيّ ، وهذه نتيجة حتمّية االختالف ناتج عن أخطاء الطباعة

أوُل كلمة سمعتها من أبي بكـر بـن   ": )3(قال القاليو. )2("ِإذا تناوله :َسلَقَه بلسانه وَعلَقَه :ويقال"

؛ بمعنى )4("أي أمّر منه ،هذا َأْعلَق من هذا :العرُب تقول: على الناس دريد دخلتُ عليه وهو ُيملي

يبعث في نفسي الوساوس والشكوك، وليل ) شراحيل بن طود(نهار : "يقول األعشى .أشّد مرارة

  . )5("أدهى وأمّر) أبي ليلى(

  ]الطويل[ )6( ، على أعجازهّن، ُمَعلَّقُثناٌء    ْمكُوُرُزوإّن عتاقَ العيسِ سوفَ َي .140

  )7( على َأْعجازِِهنَّ ُمَعلَّقُ ثَنائي  وِإنَّ ِعتاقَ الِعيسِ َسْوفَ َيُزوُركُْم*      

عـن  ) غـرب ( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانبيت لألعشى في ال) 140(

الكـرام،  : الِعتاق. اإلبل: العيس ].ثناٌء[مكان ] ثَنائي:[من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

                                                 
 .161 االشتقاق: ابن دريد. 1/160 جمهرة أنساب العرب: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي ابن حزم،: ينظر)1(

مؤسسـة   ،معـروف  عـواد  بشار: ، حقّقه)جزًءا 35( تهذيب الكمال: المّزي، يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج

   .9/204م، 1980، بيروت، لةالرسا

  ).علق( 10/269لسان العرب : ابن منظور) 2(

  . 1/620سمط الآللي : البكري، أبو عبيد. 1/269 كتاب األمالي: القالي، أبو علي)3(

البكري، أبـو  . 1/123المزهر : السيوطي، جالل الدين. 53، 28 االشتقاقو ).علقم( 3/346 جمهرة اللغة: ابن دريد)4(

  .1/269 كتاب األمالي: القالي، أبو علي. 1/620 الآللي في شرح أمالي القالي سمط: عبيد

  .270 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

: المبـرِّد ). غـرب (تاج العـروس  : الزَّبيدي، مرتضى. 273 وديوان األعشى الكبير، 120 ديوان األعشى: األعشى) 6(

  . 1/125 الكامل

: يعقوب، إميل بـديع . 6/99فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). غرب( 1/645لسان العرب : ابن منظور)7(

  .5/169 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية
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. شـيء  ر من كّلجمع َعُجز وهو المؤخّ: أعجاز. النجائب من العتق، وهو النجابة وكرم األصل

  .)1("وستزوركم كرائم اإلبل، قد ُعلِّق على أعجازها الثناُء"لركبان تحمل هذا الثناء، يقصد أّن ا

، فقـد أضـاف   ]ثناٌء[مكان ] ثَنائي: [والعلّة في هذا االختالف هي التعريف والتنكير في قوله

 فاعل مرفوع وعالمـة ]: ثنائي. [امرفوًع نكرةً الديوانيناالسم إلى ياء المتكلّم، في حين جاء في 

بحركة المناسـبة لليـاء، وهـو     رة على الياء منع من ظهورها اشتغال المحّلة المقّدرفعه الضّم

  .ة الظاهرة على آخرهفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّم]: ثناء[وقوله . مضاف

  ]الطويل[ )2(فََياٍف تَنُوفاتٌ، َوَبْيداُء خَْيفَقُ  أْسَرى إلَْيِك، َوُدونَُه اًءاْمَرَوإّن  .141

  )3(من اَألرضِ َمْوماةٌ وَيْهماء َسْملَقُ  أْسَرى إلَْيِك، َوُدونَُه ًأاْمَرإّن َو*      

عـن  ) حقق(لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 141(

مكـان  ] َمْومـاةٌ [، و]فََيـافٍ [مكـان  ] من اَألرضِ: [من أربعة أوجه، وهي الديوانينروايته في 

: فيـاف . سـار لـيال  : أسـرى  ].خَْيفَقُ[مكان ] َسْملَقُ[، و]َوَبْيداُء[مكان ] وَيْهماء[، و]تَنُوفاتٌ[

صحراء واسعة يخفق فيها السراب : خيفق. جمع تنوفة وهي القفر: تنوفات. صحاري، جمع فيفاء

وإّن الذي سار إليِك الليالَي الطوال، وبينـه وبينـك الصـحاري    : "يقول األعشى. أي يضطرب

   .)4("والبيد المترامية األطراف يخفق فوقها السراب والقفار،

من مكانين وال " بمعَراسم هو و اختالف في الرسم الكتابّي، ]اًءاْمَر[مكان ] امرأ: [وفي قوله

وفـي الرفـع    ،ومررت باْمَرٍئ ،ورَأيت اْمَرًأ ،هذا اْمَرٌؤ :تقول في النصبو .جمع له من لفظه

اْمُرٌؤ معرب مـن الـراِء    :قال الكسائي والفرَّاُء .ومررت باْمُرٍئ ،ًأورَأيت اْمُر ،هذا اْمُرٌؤ :تقول

 ،واِإلعراب الواحد َيكِْفي مـن اِإلعـرابين َأن آخـره همـزة     ،ما ُأعرب من مكانينوِإنّ ،والهمزة

 ،اْمَرْو :فيقولون ،فكرهوا َأن يفتحوا الراَء ويتركوا الهمزة ،والهمزة قد تترك في كثير من الكالم

فََعرَّبوه من الراِء ليكونـوا   ،لراء مفتوحة والواو ساكنة فال يكون في الكلمة عالمةٌ للرفعفتكون ا

ومن العرب من يعربه من الهمز َوْحَده  :قال الفرَّاُء .ِإذا تركوا الهمزة آِمنين من ُسقوط اِإلْعراب

وتكتب الهمزة الثانية  .)5("ومررت باْمَرٍئ ،وضربت اْمَرًأ ،قام امَرٌؤ :فيقول ،وَيَدُع الراَء مفتوحة
                                                 

  . 272 ديوان األعشى الكبير: األعشى) 1(

  . 273 وديوان األعشى الكبير، 120 ديوان األعشى: األعشى)2(

  .6/100فهارس لسان العرب : ل وزميلهعمايرة، خلي). حقق( 10/51لسان العرب : ابن منظور)3(

  . 272 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

  ).مرأ( الصحاح: الجوهري). مري( تهذيب اللغة: األزهري). مرأ( 1/154لسان العرب : ابن منظور)5(
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وإن كان قبلها متحّركًا، كتبت بحرف "على ألف؛ ألنّها متطّرفة وما قبلها مفتوح، ] امرأ[في قوله 

، ألنّها إْن خُفّفت فـي اللفـظ   )1("يناسب حركة ما قبلها، مهما كانت حركتها، وترتكز على األلف

، ]امـرًءا [من كتبها منفردة على السـطر  وهناك . )2("موقوفًا عليها، نُّحَي بها منحى ذلك الحرف

فـإن كانـت الهمـزة    "طة، ألّن ما قبلها ال يتّصل بما بعدها، وعاملها معاملة الهمزة شبه المتوّس

فإن كانت بعد حرف انفصال، تركتهـا  : المنّونة تنوين نصب منفردةً، غير مرسومٍة على حرف

وخبرها مقترن بالالم المزحلقة في . وهي اسم إّن منصوب .)3("على حالها، ورسمت بعدها األلف

الجملة الفعلية في محل نصب ]: أسرى إليِك[ .في البيت التالي من نفس القصيدة] لََمْحقُوقَةٌ[كلمة 

. نعت مرفوع]: تَنُوفَات. [مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة]: فياف. [نعت

  .والجملة االسمية في محّل نصب حال

] مـن اَألرضِ : [في قولـه  في األلفاظ وتقارب المعاني الترادففي هذا االختالف هي  والعلّة

جمـع   ،هي البراري الواسعة :الفَيافي"و. ، ولكنّهما لم يختلفا في المعنىالفظً فاختلفا] فََياٍف[مكان 

عنـى،  هـو تحريـف بـاللفظ دون الم   ترادف، و] تَنُوفاتٌ[مكان ] َمْوماةٌ[و: قولهفي و .)4("فَْيفاٍة

والتنوفـات  . )5("هي الفالة التي ال ماَء وال َأِنيَس بهـا  :وقيل ،الَمفازةُ الواسعة الَملْساء :الَمْوماةُ"و

 ،والجمـع تَنـائفُ   ،وهي الَمفازةُ ،وَأصل بِنائها التَّنَفُ ،القَفُْر من اَألرض :التَّنُوفةُ"جمع تنوفة، و

التنوفة التي ال ماء بها من الفَلواِت  :وقيل ،ين اَألطْراِفالُمتباِعدةُ ما ب :التَّنُوفةُ من اَألرض :وقيل

مفـازةٌ ال   :الَيْهمـاءُ "و .ترادف] َبْيداُء[مكان ] َيْهماء: [قولهفي و. )6("وال َأِنيَس وإن كانت ُمْعِشبةً

يهـا  المفازة المسـتوية ُيْجـرى ف  : والَبْيداُء. الفالة: الَبْيداُء"و. )7("ماء فيها وال ُيْسمع فيها صوتٌ

                                                 
  .2/150 جامع الدروس العربية: الغالييني، مصطفى. 15 المغني في قواعد اإلمالء: إبراهيم، خليل)1(

إبـراهيم السـامرائي،   : ، حقّقهكتاب الكتّاب: ابن درستويه: ينظر. 2/150 جامع الدروس العربية: غالييني، مصطفىال)2(

  .30م، 1977َحَولّي، : وعبد الحسين الفتلي، دار الكتب الثقافية، الكويت

  .2/151 بيةجامع الدروس العر: الغالييني، مصطفى: ينظر. 19 المغني في قواعد اإلمالء: إبراهيم، خليل)3(

  ).فيف( 9/274 العرب لسان: ابن منظور)4(

  ).موم( 12/566المرجع السابق )5(

  ).تنف( 9/18 العرب لسان: ابن منظور)6(

  ).يهم( 12/648 العرب لسان: ابن منظور)7(
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: السَّْملَق"و. أيًضا ترادف] خَْيفَقُ[مكان ] َسْملَقُ: [قولهفي و .)1("مفازة ال شيء فيها: وقيل ،الخيل

  .)3("الفَالةُ الواِسَعةُ: الخَْيفَقُ كَصْيقَلٍ"و .)2("األرُض المْستَويةُ الَجْرَداُء التي ال شَجر فيها

المستتر  الحال الفاعُل وصاحُب .حاٌلمن المبتدأ والخبر،  ]ودونه من األرض موماة: [وقوله

وسريت سرًى ومسرًى وأسريت،  ...بمعنى سرى: وأسرى. ]امرئ[العائد إلى  ]أسرى[في قوله 

 ]إليـكِ [والكاف من  .الحجاز، وجاء القرآن بهما جميًعا أهلِ وباأللف لغةُ. إذا سرت ليلًا: بمعنى

األرض التـي  : بالفتح ]والموماة[. وقّدام هنا بمعنى أمام ]ودون[. ه خطاب مع ناقتهألنّ ؛مكسورة

يداء وَب. األرض المستوية: ]السملق[و. إذا هلك: الء من باد يبيدْعفر، فَالقَ: ]البيداء[ال ماء فيها؛ و

  . )4(صفة امرئ ]أسرى إليك[وجملة . صفته ]ملقَس[معطوف على موماة و

  ]الطويل[ )5(طَاِئِف الجِّن أْولَقُبَها ِمْن  ألّم  َوكَأنّماالسَُّرى،  ِغبِّ ِمْنَوتُْصبُح  .142

  )6(بها من طاِئِف الجِّن َأْولَقُ َأطافَ  ماَأنَّى وكَِغبِّ السَُّر نَعتُْصبُِح َو*      

  )7(َألَمَّ بها من طاِئف الجِنِّ َأْولَقُ  وكَأنّهاِغبِّ السُّرى  عنوتُْصبِح *      

  )8(مَّ بها من طائف الجِّن َأْولَقَُألَ  ماِغبِّ السَُّرى وكَأنّ عنوتُْصبُِح *      

، )طـوف ( لسـان الفي ته واختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 142(

] وكَأنّهـا [، ]ِمْن[مكان ] نَع: [أوجه، وهيمن ثالثة  الديوانين، عن روايته في )ولق(و، )ألق(و

ألـّم  . السَّير في الليل: السُّرى. عاقبته وما يليه :ِغّب الشيء]. ألّم[مكان ] َأطافَ[، و]َوكَأنّما[مكان 

ُجـنَّ  : ألقًـا ) على البناء للمجهول(ُأِلقَ الّرجُل . ما يلّم باإلنسان ويطوف به: الطائف. خالطه: به

تدمن السير طول الليل، وتصبح بعـد  ": يقول اَألعشى. أي مّس من جنون: وبه َألَقٌ. فهو مألوق

  .)9("موفورة النشاط، كأّن بها َمسا من الجنونهذا الجهد المتّصل الشاقّ 

                                                 
  .2/166 الخصائص: ابن جنّّي: ينظر. )بيد( 3/97 العرب لسان: ابن منظور)1(

  ).سملق( ة في غريب الحديث واألثرالنهاي: أبو السعادات الجزري،)2(

  ).خيفق( القاموس المحيط: الفيروزآبادي)3(

  . 3/252خزانة األدب : البغدادي، عبد القادر: ينظر)4(

  . 271 وديوان األعشى الكبير، 118 ديوان األعشى: األعشى)5(

: يعقوب، إميل بديع. 6/100فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). طوف( 9/225لسان العرب : ابن منظور)6(

  .5/170 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  .6/100فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). ألق( 10/8لسان العرب : ابن منظور)7(

  ).طوف( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس). ولق(الصحاح : الجوهري. )ولق( 10/384لسان العرب : ابن منظور)8(

  . 270 ديوان األعشى الكبير: األعشى)9(
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إّن : وقيـل ]. ِمـنْ [مكان ] نَع[ استبدال حرف الجّربوالعلّة في هذا االختالف هي التحريف 

مكـان  ] وكَأنّها: [قولهوفي . )1("بعد: وعن هاهنا، بمعنى. "حروف الجّر ينوب بعضها عن بعض

يحاكي بيت األعشـى   )2(وقد ورد بيت البن ُمقْبِل هو تحريف بصوت الهاء مكان الميم،] َوكَأنّما[

  :هذا، وهو

    ])3(فَِنيقٌ ثَناها عن ِسنانٍ فَأْرقَال  ها وتُْصبُِح عن ِغبِّ السَُّرى وكَأنّ*[

لفظ دون المعنى، ومعنى أطاف أي ألّم وقارب، ترادف، فاختلف ال] ألّم[مكان ] َأطافَ: [وقوله

وَأصابه طَْوفٌ من الشـيطان وطـائفٌ وطَيِّـف    : "اللفظ، فقالوكأنّه استخدم المعنى للداللة على 

 :وَأطافَ به .يء ُيِلّم بكوهو ما كان كالخَيال والشّ ،ْيف سواءائفُ والطّالطّو .)4(َأي َمسٌّ :وطَْيفٌ

يدلُّ على َدَوران الشيء علـى   ،الطاء والواو والفاء أصٌل واحٌد صحيٌح"و. )5("َأي َألّم به وقاَربه

  .)6("أن ُيحفَّ بهالشيء، و

  ]الطويل[ )7(نَْهارَِها َوالخََوْرنَقُي َأَصرِيفُوَن ِف  اَهونَُدوَن، َوُحلَْيِه السَّْيلَِإ ىَبْجوُي .143

  )8(َصرِيفُوَن في أنَْهارَِها َوالخََوْرنَقُ  هاإليِه الّسيلحوَن، ودونَ وتُْجَبى*      

عن ) صرف(لسان الفي  تهلفت روايواخت ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 143(

ـ ْجوُي[مكان ] وتُْجَبى[من وجه واحد، وهو  الديوانينروايته في  : السَّـْيلَُحون وَصـرِْيفُونَ   ].ىَب

. ة موضع الشُّـرب قصر مشهور للنعمان، وأصله خورنكاه، ومعناه بالفارسّي: الخََوْرنَقُ. قريتان

                                                 
  ).بخل( المحكم والمحيط األعظم :ابن سيده ).بخل( 11/47لسان العرب : ابن منظور)1(

فكان  ،وأسلم ،شاعر جاهلي أدرك اإلسالم. صعصعة أبو كعب بنمن بني العجالن من عامر  بن مقبلأبّي  بنتميم )2(

، )مطبوعديوان شعر (له ر، الشاع وكان يهاجي النجاشي ،لمخضرمينوعدَّ في ا ،ومَئة سنة اعاش نيفًة، يبكيأهل الجاهلي

: موقع المكتبة الشعرية. 2/87 األعالم: الزركلي، خير الدين :ينظر  . ه37ورد فيِه ذكر وقعة صفين سنة 

http://www.she3r.ktaby.com .موقع الوّراق :http://www.alwaraq.net  

   ).سنن( تهذيب اللغة: األزهري). سنن( 13/220 لسان العرب: ابن منظور)3(

: يعقوب، إميل بديع. 6/100فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). طوف( 9/225لسان العرب : ابن منظور)4(

  .5/170 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  ).طوف( 9/225لسان العرب : ابن منظور)5(

  ).طوف( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)6(

جـايير،  ). خرنـق ( 10/79لسان العـرب  : ابن منظور .269 وديوان األعشى الكبير ،117 ديوان األعشى: األعشى)7(

  . 6/102فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله .146الصبح المنير : ردولف

البكري، ). صرف( الصحاح: الجوهري). خرنق( تهذيب اللغة :األزهري). صرف( 9/192لسان العرب : ابن منظور)8(

  .3/299، 3/166، 2/401 معجم البلدان: الحموي، ياقوت. 3/772 معجم ما استعجم: أبو عبيد
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 )َصرِيفُوَن(، ومن ورائها )وَنُحلَْيالسَّ(وس، من تتدفّق على خزائنه األموال والمك": يقول األعشى

 :والخََوْرنـق  .نهـر  :والخََوْرنَـقُ " .قصر النعمان المشهور فيهـا  )1(")الخََوْرنَقُ(ذات األنهار، و

. بمعـرّ  ،خَُرنْقـاه  :وقيل ،َأصله خَُرنْكاه ،بُمعّر فارسّي ،المجلس الذي يأكل فيه الملك ويشرب

بناه النعمان اَألكبر الذي يقـال   ،بمعّر فارسّي ،اسم قصر بالعراق :ْرنقوالخَو .نبت :والخَوْرنقُ

  .)2("فساَح في اَألرض ،وهو الذي لَبِس الُمُسوح ،له اَألعور

والعلّة في هذا االختالف هي التصحيف بإسناد الفعل المبني للمجهول إلى ضـمير الغائـب   

   ].وُيْجَبى[ئب المذكّر في قوله مكان إسناده إلى ضمير الغا] وتُْجَبى[المؤنّث برواية 

نائب فاعل مرفوع بالواو؛ ألنّه ملحق بجمع المذكر السالم، ُعوِمـل معاملـة   ]: السيلحون[و

وقـد عومـل   . ، وهو مبتدأ مـؤخر ]صريفون[، ومثله ]ويجبى[المفرد، ولهذا استخدم معه الفعل 

. موضـع بـالعراق  "هو ] ونصيرف[، فعامل اللفظ معاملة المعنى، و)القرية(معاملة ] السيلحون[

 ،َنْيِلَعْيعلى وزن فَ :َنْيِحلَْيَس"و. )3("الخمر الطيبةُ :والصَّريفُ ،والصَّرِيفّيةُ من الخمر منسوبة إليه

ا ونونه أبـدً  ،لماوإعرابه إعراب الجمع الس ،سيلحون :ومن العرب من يقول، وإعرابه في النون

  .)4("وهو موضع بالحيرة، مفتوحة

  ]الطويل[ )5(قُنَْسَي كاَد وقْدليٍق، ْعتَتٍّ، َوقَبِ    ٍةيَِّشلَّ َعكُ ومُِمْحلَيِل ُرُمْأَيَو .144

  )6(َيْسنَقُ كاَن فقْد ،بِقَتٍّ وتَْعليٍق  ، كلَّ َعِشيٍَّة ،للَمْحُمومِ ونَْأُمُر*      

  )7(كاد َيْسنَقُ فقدوتَْعِليٍق  بِقَتٍّ  وم كلَّ َعِشّيةويأُمُر للَيْحُم*      

ـ واختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانلبيت لألعشى في ا) 144( ، )قتـت (لسـان  الي ته ف

ـ َو[مكـان  ] ونَـْأُمرُ : [من أربعة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في ) حمم(و، )سنق(و ، ]ُرُمْأَي

لعاّمـة  ما تدعوه ا: القتّ"و ].كاَد[مكان ] كاَن[، و]وقْد[مكان ] فقد[، و]ومُِمْحلَيِل[مكان ] للَمْحُمومِ[و

. ي قتّـا ، فإذا يـبس سـمّ  )بكسر الفاءين(بالفصة اليابسة، نبات تعلفه الدواب، واسمه الِفصِفصة 
                                                 

  . 268 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

   ).خرنق( 10/79لسان العرب : ابن منظور)2(

  ).صرف( 9/192 المرجع السابق)3(

  .)ِسْيلَِحيَن( 3/772 استعجم ما معجم :بيدع أبوالبكري، )4(

  . 146الصبح المنير : جايير، ردولف .269 وديوان األعشى الكبير، 117 ديوان األعشى: األعشى)5(

  ).قتت( 2/71لسان العرب : ابن منظور)6(

ـ . )حمـم (، )سنق( تهذيب اللغة: األزهري. )حمم( 12/157، )سنق( 10/165لسان العرب : ابن منظور)7( : ن سـيده اب

عبـد المجيـد   : ، حقّقـه )أجـزاء  9( العقد الفريد: األندلسي، ابن عبد ربه). سنق( كتاب العين: الفراهيدي). حم( المحكم

   ).ساباط( 3/166 معجم البلدان: الحموي، ياقوت. 180 -6/179م، 1983الترحيني، دار الكتب العلمية بيروت، 
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والسنق للحيوان كالتخمة لإلنسان، فله . يتخم: يسنق. ما تعلفه الدواب من الشعير ونحوه: التعليق

ا في ملك، فـذلك مـا   هذا قليل جد: ، وقد أخذ النقّاد على األعشى هذا البيت، فقالوا)كعِلم(سِنق 

ـ لَْعويأمر فرسه اليحموم كّل مساء فُي": يقول الشاعر. يفعله أقّل الناس لفرسه والشـعير،   تَّف القَ

  .)1("حتّى يمتلئ ويكتظّ بالطعام

مكـان  ] ونَـْأُمرُ : [والعلّة في هذا االختالف هي التصحيف في النون مكان الياء فـي قولـه  

ضميًرا مستتًرا تقديره نحن، في حين جعله في قولـه  ] ونَْأُمُر[وله ، فقد جعل الفاعل في ق]ُرُمْأَيَو[

  .ضميًرا مستتًرا تقديره هو] ُرُمْأَيَو[

اسم مفعـول  : هو تحريف في الميم مكان الياء، والمحموم] ومُِمْحلَيِل[مكان ] للَمْحُمومِ[وقوله 

وقولـه   ،الـدخانُ  :مـومُ الَيْح"و. بوزن يفعول، وهو اسم فرس النعمان: من الفعل حّم، واليحموم

ـ  :الَيْحموُمو .الفََرس :والَيْحموُم .َعنى به الدخان اَألسود )2(﴾وِظلٍّ من َيْحمومٍ﴿ :تعالى  سٍَراسم فَ

 :والَيْحموُم. وهو َيفْعوٌل من اَألَحمِّ اَألْسوِد" .)3("ة سوادهلشّد اي َيحموًمسّم ،كان للنعمان بن المنذر

تحريف، فالفاء والواو لم يغيرا فـي المعنـى   ] وقْد[مكان ] فقد: [لهوقو .)4("شيء اَألْسود من كّل

وهما فعالن ناقصان، ويشترط فـي خبـر كـاد    . تحريف أيًضا] كاَد[مكان ] كاَن: [وقوله. شيًئا

  . )5(وال يشترط هذا في خبر كان]. يسنق[ة فعلها مضارع، وهو وأخواتها أن يكون جملة فعلّي

ـ : "مـن العيـوب   د، فقد عّده العسكرّيولم يسلم قول األعشى من النق قـول   ؛ا يعـاب ومّم

ا ال يمدح به الملوك، بل وال وتعليق، وهذا مّم ة بقتّه يأمُر لفرسه كّل عشّيإنّ: يقول، ...األعشى

ا ما هذا مّم :فقالواهذا العيب ليس بعيب، "وعارضه ابن عبد رّبه بأّن . )6("رجل من خساس الجند

. س ويأمر له بالعلف حتى كـاَد يسـنق  ره يقوم بفإنّ. فضالً عن الملوكُيمدح به أحد من السُّوقة 

ملوك العرب بلغ من َحزمها ونَظرها في  إّن: ما المعنى فيه ما قال أبو ُعبيدةوإنّ ؛وليس هذا معناه

 منه، مخافة عـدوّ  االعواقب أّن أحدهم ال يبيت إال وفرُسه َموقوف بَسرجه ولجامه بين يديه قريًب

                                                 
  . 268 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  .﴾َوِظلٍّ ِمْن َيْحُمومٍ﴿ 43: اقعةالو)2(

  . )سنق( 10/165 ،)حمم( 12/157لسان العرب : ابن منظور)3(

  .)حمم( تهذيب اللغة: األزهري. )حمم( 12/157لسان العرب : ابن منظور)4(

فـي  اإلنصاف : األنباري، أبو البركات. 1/325 شرح ابن عقيل: ابن عقيل .1/295أوضح المسالك : ابن هشام: ينظر)5(

: ، حققـه معجم في المصطلحات والفروق اللغويـة : الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني .2/544 مسائل الخالف

  . 2/496شذور الذهب  شرح: الجوجري. 1192م، 1998عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

  .)وصوابها المعاني خطأ على التنبيه في( 1/25 الصناعتين كتاب: العسكري، أبو هالل)6(
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ـ   ؛س يقال له الَيحموم، يتعاهده كُّل عشيةَرفكان للنعمان فَ ؛ال تنقلب عليهيفجؤه أو ح ا وهـذا مّم

  .)1("يتمادح به العرب من القيام بالخيل وارتباطها بَأفنية البيوت

  ]الطويل[ )3( الِعَراِقيِّ تَفَْهقُ )2(السَّْيحِكََجابَِيِة   آلِ الُمَحلَِّق َجفْنَةٌ نفى الذمَّ عن .145

  )4(العراقيِّ تفهقُ الشيخِكجابيِة   آل المحلق جفنةٌ علىتروح *      

، )فهـق (، و)حلـق (سـان  للافي  تهواختلفت رواي ،ديوانه الكبيرالبيت لألعشى في ) 145(

] على[، و]نفى الذمَّ[مكان ] تروح: [من ثالثة أوجه، وهي الديوان الكبيرعن روايته في ) جبى(و

  ].السَّْيحِ[مكان ] الشيخِ[، و]عن[مكان 

مكـان  ] علـى [، و]نفى الذمَّ[مكان ] تروح: [والعلّة في هذا االختالف هي التحريف في قوله

  ].السَّْيحِ[مكان ] الشيخِ: [والتصحيف في قوله]. عن[

. تحريف، والمعنى في العبارتين هـو البعـد  ] نفى الذمَّ عـن [مكان ] تروح على: [وفي قوله

 .)5("الماء الذي يسـيح علـى وجـه األرض   : والسيح تصحيف،] "السَّْيحِ[مكان ] الشيخِ: [وقوله

: السيح"و. )6("تفيض: تفهق. قيل أنّه أراد به كسرى: الشيخ العراقي. الحوض الضخم: الجابية"و

القصعة، شّبه الجفنة فيها الطعام : والجفنة. كمعظَّم لقب عبد العّزى بن حنتم: المحلَّق"و. )7("النهر

لم يكن فيه موضـع زيـادة، داللـة علـى الكـرم والجـود       بالحوض الضخم وقد امتأل ماء، ف

لقد صان آل المحلق أعراضهم بالجود، ونفى عنهم الـذم جفنـةٌ ضـخمةٌ تقـّدم     . ")8("والسخاء

    .)9("للضيفان، كأنّها حوض الماء ُيِمدُُّه نهر العراق

                                                 
  .180 -6/179 العقد الفريد: األندلسي، ابن عبد ربه)1(

   .150الصبح المنير : جايير، ردولف .121 ديوان األعشى: األعشى: ينظر] الشيخ[يروى )2(

   .275 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

فهارس لسـان العـرب   : رة، خليل وزميلهعماي). جبى( 14/129، )فهق( 10/314، )حلق(لسان العرب : ابن منظور)4(

  .5/175 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع. 6/102

. 2/356 في علوم اللغة وأنواعها المزهر: السيوطي، جالل الدين .177 مصادر الشعر الجاهلي: األسد، ناصر الدين)5(

  .2/296 أمالي القالي: القالي، أبو علي

   .121 ديوان األعشى: األعشى)6(

  .275 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(

   .1/5 الكامل: المبرِّد)8(

  .274 ديوان األعشى الكبير: األعشى)9(
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وتهـذيب  ، كالصـحاح ، جاءت هكذا في كتب األصـول  اللسانوروايات البيت المتعّددة في 

 وتـاج ، والمزهـر ، والصـاحبي ، وفقه اللغـة ، مقاييس اللغةكما جاءت في . والمحكم، اللغة

  .، وغيرهاالعروس

  ]الطويل[ )1(ى، َوالِخباُء ُمَروَّقُقَيَح، تُْسَمَساِم  الطّوِيَل بِفتَْيٍة الَيْوَمَوقَْد أقْطَُع  .146

  )2(لِخباُء ُمَروَّقَُمساِميَح تُْسقَى وا  الطويَل بفتْيٍة الليَلوقد َأقْطَُع *      

عـن   )روق( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 146(

  ].الَيْوَم[مكان ] الليَل: [من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

وكالهمـا اسـم زمـان     ،]الَيْوَم[مكان ] الليَل[ :في قوله نحوّيةعلّة في هذا االختالف هي وال

 .بمعنـى أسـير  ] أقطع[به للفعل  فة، وجاءا مفعوالًوهما من ظروف الّزمان المتصّر. بمنصو

هـو  : الرَّْوق والرِّواق"و. )3("سقف في مقّدم الخباء: أي مّد فيه الرِّواق، والرِّواق: بيت مرّوق"و

تُ اليـوَم  كـم قّصـرْ  : "يقول األعشى .)4("ِستْر ُيمّد دون السقف :والرِّواق .َسقْفٌ في مقدَّم البيت

  .)5("الطويَل بين فتيٍة كرماِء، نشرب الخمر في خباٍء قد أظّل باَبه سقفٌ ممدود

  ]الطويل[ )6(ْهقَارِطََو اٍدغَوُر النّاسِ ُمُأ ِكِلذَكَ  ْهقَاِلطَِك نَِّإي، فَيِنبِ يا جارتي .147

  )7(ِمقَْهوَمْوُموقَةٌ ما ُدْمِت فينا وَوا  بِيِني فِإنَِّك طاِلقَْه َأيا جاَرتَا*      

  ............................  )8(ك طالقهبيني فِإنّ جاَرتَنَاَأ *     

  )9(وطارِقَْه عاٍدُأُموُر النَّاسِ  كذَاِك  ك طالقهبيني فِإنّ َأيا جارتا*      
  

                                                 
  .147الصبح المنير : جايير. 269 وديوان األعشى الكبير، 118 ديوان األعشى: األعشى)1(

  .5/179 معجم المفصل في شواهد اللغة العربيةال: يعقوب، إميل بديع. )روق( 10/133لسان العرب : ابن منظور)2(

  .269 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

  ). روق(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى. )روق( 10/133لسان العرب : ابن منظور)4(

  .268 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

   .313 وديوان األعشى الكبير، 122 ديوان األعشى: األعشى)6(

  .6/136فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). جور( 4/154لسان العرب : ورابن منظ)7(

  ).جور( 2/101 التنبيه واإليضاح: ابن َبرِّّي). طلق( الصحاح: الجوهري). جور( 4/154لسان العرب : ابن منظور)8(

  ).جور( 4/154لسان العرب : ابن منظور)9(
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  )1(ُأمور الناس غاٍد وطارِقَه كذاِك  طالقةك بِيني فِإنّ َأجاَرتنا*      

  ............................  )2(طاِلقَةني فِإنك بِِي َأيا جاَرتا*      

، )جـور ( لسـان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 147( 

] جاَرتَنَـا ، جاَرتَا[، و]يا[مكان ] ، أَأيا: [من خمسة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في ) طلق(و

وَمْوُموقَةٌ [، و]اٍدغَ[مكان ] عاٍد[، و]ِكِلذَكَ[مكان ] كذاِك[، و]ْهقَاِلطَ[مكان ] طاِلقَة[، و]جارتي[مكان 

، أي فارقي: ييِنبِ. زوجته: الجارة" ].ْهقَارِطَاٍد َووُر النّاسِ غَُمِك ُأِلذَكَ[مكان ] وَواِمقَْه ما ُدْمِت فينا

  .)3("ابتعدي

الهمـزة،  [ريب والبعيد، والعلّة في هذا االختالف هي التحريف في استخدام حروف النداء الق

 يـا [مكـان  ] جاَرتَنَـا َ، وأَأيا جاَرتَـا : [في قوله] جارتا، جارتنا، جارتي[واالسم المنادى ] أيا، يا

  ]. جارتي

تصحيف، وهو من قبيل وصل التـاء المربوطـة بحـرف    ] ْهقَاِلطَ[مكان ] طاِلقَة: [وفي قوله

، إال أّن ]طـارق ] [طارقه[، وفي ]طالق[ هو] طالقه[واألصل في . الروّي، وتُلفظ هاًء عند السكت

من (وهذا البيت من قصيدة قالها األعشى المرأته الهزَّانيَّة . الشاعر أوصل الروي بالهاء الساكنة

ث بغير عالمـة  في المؤنّ وهو موضع خالف بين البصرّيين والكوفّيين. تزّوجها ثم طلّقها) هّزان

، فقد أتى بالوصف مؤنّثًا بتـاء  ]طالقه[د في كلمة ، وموطن الشاهتأنيث ما على زنة اسم الفاعل

له علـى معنـى الفعـل، وهـو     التأنيث مع أنّه ال يوصف به إالّ النّساء، والّسّر في هذا أنّه حم

ا نويـت بـالحيض المصـدر    ذات حيض، فلّم: ك قلتامرأة حائض، كأنّ: إذا قلت"و .)4(الحدوث

امرأة طالقـة،  : ثها، فتقولجاز أن تؤنّ لفعل،ذكرت اسم الفاعل، فإن أجريت هذه األسماء على ا

هـذه النعـوت    ، ومحسار، فإّنرامرأة معطار، وودود، وولود، وشكو: ا قولهموأّم. طلقت: أي

 ،عنه، صارت بمنزلة اسم ا لم تجر على لفظ الفعل، وعدلمعدولة عن الفعل بمعنى المبالغة، فلّم

ه ُمْؤتََمٌر َألنّ ؛والمرَأةُ جاَرةُ زوجها". )1("ثلمؤنّر وامن الفعل، جاز أن تقع على المذكّ ليس بمشتقّ

وصـار   ،كت بَعقِْد ُحْرَمِة الصِّـْهرِ ها تمّسَألنّ ؛ال نعتدي عليها وَأْن ،وُأمرنا َأن نحسن ِإليها ،عليها

                                                 
  .6/134فهارس لسان العرب : ايرة، خليل وزميلهعم). طلق( 10/225لسان العرب : ابن منظور)1(

  ). طلق( الصحاح: الجوهري). طلق( تهذيب اللغة: األزهري). طلق( 10/225لسان العرب : ابن منظور)2(

   .313 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

  .762، 760، 2/758اإلنصاف في مسائل الخالف : األنباري، أبو البركات: ينظر)4(

  .566 علل النحو :الحسن وأبالوّراق، )1(
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اَألعشى في الجاهلية امرَأتـه   ىوقد سّم ،وال يعتدي عليها ،ه يجيرها ويمنعهاَألنّ ،هاها جاَرزوُج

 :وقيـل  ،امرَأته :وجارة الرجل" .ابتعديأو  )2("أي فارقي: ييِنبِ. زوجتههنا : الجارة" .)1("جارة

   . )3("هواه :وقيل

، هو تحريف في استخدام كاف الخطاب دون الم البعد في قولـه  ]ِكِلذَكَ[مكان ] كذاِك: [وقوله

 .لغين المعجمة، هو تصحيف في حرف العين المهملة مكان ا]اٍدغَ[مكان ] عاٍد: [وقوله .)4(]كذاك[

. علـى إرادة الجماعـة   ]طارقـة [ث على إرادة الجمع، وأنّ ]غاد[ر ذكّ: غاد وطارقة" .المعجمة

: يقـول األعشـى  . الذي يطرق، أي يأتي ليال :والطارق. في الصباح ةدوغالذي يأتي : والغادي

وكذلك تعرض للناس في حياتهم شئون، وتجدُّ ُأمور، في اللّيـل  . اذهبي يا صاحبتي، فأنت طالق"

 ،]األلف[ وهو حرف مّد"والبيت من القصائد التي اشتملت على حرف التأسيس،  .)5("أو في النّهار

  . ]الّراءوهو [) 6("حرف صحيح ]القاف[ بينه وبين حرف الروي ،]األلف[

  ]الطويل[ )7(الغََراِنقَْه الطَّوالَِوِفتَْيانِ ِهّزاَن   ٌحكَنْكاَن في شّبانِ قومِك َم فقْد .148

  )8(الغَراِنقَْه الطِّواُلوِفتْيان ِهزَّاَن   ان قومك منكحكان في شب وقد*      

عـن  ) هزز(لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 148(

: َمـنْكَح " ].الطّـَوالِ [مكان ] الطِّواُل[، و]فقد[مكان ] وقد[من وجهين، وهما  الديوانينروايته في 

جمع غُرنوق، وهو الشـاب األبـيض   : غََراِنقَة. لمرأة أي تزّوجهامصدر ميمي من الفعل نكح ا

  . )9("الجميل

                                                 
  ).جور( 4/154لسان العرب : ابن منظور)1(

   .313 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  ). جور(المحكم : ابن سيده ).جور( 4/154لسان العرب : ابن منظور)3(

  .162 المعجم الوافي في أدوات النحو العربي: الَحَمد، علي توفيق وزميله: ينظر)4(

   .313 -312 ن األعشى الكبيرديوا: األعشى)5(

  .344 م،2008دار وائل للنشر والتوزيع، األردّن، الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية، : الوائلي، كريم)6(

  .313 وديوان األعشى الكبير، 122 ديوان األعشى: األعشى)7(

  .ية مغايرةبروا 6/136 فهارس لسان العربوجاء في ). هزز( 5/424لسان العرب : ابن منظور)8(

  .313 ديوان األعشى الكبير: األعشى)9(
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بتغيير الواو مكان الفـاء  ] فقد[مكان ] وقد[ :في قولهنحوّية  الوجه األّول والعلّة في اختالف

  . )1(لكونهما حرفي استئناف

تغيير ضبط حركة ب] الِالطَّو[مكان ] الطِّواُل: [قولهنحوّية في الوجه الثاني والعلّة في اختالف 

، ومن جـّره فهـو   المقطوع فمن رفع فهو على النعتمكان جّره، ] الطَِّوال[النعت، فروي برفع 

ِهزَّاُن قبيلـة   :وقيل .ِفْعالٌن من الهِزَّة ،بطٌن :وِهزَّاُن بن َيقُْدَم"وهّزان بوزن ِفْعالن،  .على النعت

: ويقال أيًضـا . ق وهو الشاّب التاّمرنوق وغُْرنَْيغُ"و. )2("ِهزَّان قبيلة من العرب :وقيل ،معروفة

: الغَرانقـة "و .)3("ضرب من الطير، والجمع غَرانق: والغُرنوق أيًضا. شاّب غُرانق، بضّم الغين

  . )4("فُعاِلل في الكالم فجمعه على فَعاِلل جمع غُرانق، وكّل

ـ ي مندوحة في شـباب قومـك، وفتيـانهم    فقد كان لك عنّ": يقول األعشى وال البـيض  الطّ

   .)5("الوجوه

  ]الخفيف[ )6(َوالدَّْرَداقُ الّرَمالِ ِعَراُض ـِه  تَُوارِيـ النَّهاَر، َعنُْه َوتََعاَدى .149

  )7(والدَّْرداِقِه ِعراُض الرِّمالِ ـ  ـتُوارِي ،وتَعاَدى عنه النَّهاَر*      

عن  )دردق( لسانالي ف تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير ،ديوانهالبيت لألعشى في ) 149(

دكٌّ صغير  :والدَّْرداقُ" ].َوالدَّْرَداقُ[مكان ] والدَّْرداِق: [من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

  ِحبـال صـغار مـن ِحبـال الرمـل      : "وقيـل  .)8("ُمتَلبِّد فـإذا َحفَـْرتَ كشـفْتَ عـن رمـل     

َيـْدُرقني  لّينني وأصـلح منّـي،   : ني، أيَملََسني الرجُل بلسانه وَملَقَني وَدَرقَ: "ويقال .)9("لعظيمة

                                                 
عبد المعين الملّوحي، مجمع اللغة العربّية، دمشق، : ، حقّقهكتاب اُألزهّية في علم الحروف: الهروي، أبو الحسن: ينظر)1(

  .241، 231م، 1993

   ).هزز( 5/424لسان العرب : ابن منظور)2(

  ).بالخماسي فُألحق فُعلول على جاء ما باب( جمهرة اللغة: ابن دريد)3(

  ).فُعاِلل على جاء ما باب ( جمهرة اللغة: ابن دريد)4(

  .312 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  .من هذا البحث 127وسبق عرضه في الشاهد . 263 وديوان األعشى الكبير، 128 ديوان األعشى: األعشى)6(

  .6/140فهارس لسان العرب : يل وزميلهعمايرة، خل). دردق( 10/96لسان العرب : ابن منظور)7(

  ). دردق( 10/96لسان العرب : ابن منظور)8(

  ).دردق( تهذيب اللغة: األزهري). دردق( 10/96لسان العرب : ابن منظور)9(
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وال يمضـي  : "يقول .)2("َأي تَباعُد :وتَعادى ،نصب النهار على الظرف"و .)1("ويملُُسني وَيْملُقُني

ره طاوًيا في ليلة من ليالي ه به ناقته، ويصّوطويلًا مع هذا الحمار؛ بل يتركه إلى ثور وحش يشّب

والفزع يأخذه من كل  ،غصان أرطاة، والمطر يسقط من حولهالشتاء القاسية، وقد بات مستظلًا بأ

اسه؛ فخرج يتوارى في عراض الرمـال  نَجانب، ولم تلبث نفسه أن راودته على الخروج من كُ

  .)3("فأسرعت تحاول اللحاق به، وأسرع يحاول فَْوتَها ،وكثبانها، ولم تلبث كالب الصيد أن رأته

فمن . بالكسر مكان الضّم] والدَّْرداق[ االسم ير حركة آخرتغيبنحوّية والعلّة في هذا االختالف 

والصواب بضّم القاف كما جـاء فـي   . راضجّره جعله تابًعا للرمال، ومن رفعه جعله تابًعا لِع

   .، وذلك ألّن البيت من قصيدة مضمومة القافية)4(الديوانرواية 

  انتهى حرف القاف

                                                 
، مطابع الهيئـة  تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب: هارون، عبد السالم محمد). درق( تهذيب اللغة: األزهري)1(

  .215م، 1979العامة للكتاب، المصرية 

  ).عفف( 9/253لسان العرب : ابن منظور)2(

  .354 الجاهلي تاريخ األدب العربي العصر: ضيف، شوقي)3(

  .215 تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب: هارون، عبد السالم محمد: ينظر)4(
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  الفصل العاشر

  حرف الكاف 

  ]الطويل[ )1( اكَاِئَرامِ تََعَض النَّْيا َبَهى بِقَلْتََو  ا،َهطَْسُن َوْيَعالْ ُجَرْحتَرٍ فْاَء قََمْهَيَو .150

     )2(وتَلْقَى بها َبْيَض النَّعامِ تَراِئكا  الَعْيُن وْسطَها تخرجوَيْهماء قَفْر *      

يته في عن روا) ترك( لسانالفي  تهواختلفت رواي ر،الكبي هديوانالبيت لألعشى في ) 150(

  ].ُجَرْحتَ[مكان ] تخرج: [من وجه واحد، وهو الديوان الكبير

ـ تَ[مكان ] تخرج[ :في قولهباختالف التنقيط علّة في هذا االختالف هي التصحيف وال ، ]ُجَرْح

، وإنّمـا تحـار   جبمعنى تحار، فالعين ال تخر] ُجَرْحتَ[والصواب  والتحريف باختالف الحركات،

. الحيـرة والـدهش  : والحرج في العـين . مياء مطموسة المسالكصحراء ع: يهماء"و. وتدهش

والتَّرِيكة البيضة " .)4("والتَّرِيكةُ بيضة النعامة التي يتركها. ")3("جمع تريكة وهي المتروكة: ترائك

 ،ا فيهاها مّموخصَّ بعضهم به بيض النعام التي تتركها بالفالة بعد خلّو ،بعدما يخرج منها الفرخ

 :والتَّرِيكـةُ  .والجمع تَـْركٌ  ،وهي التَّْركة ،والجمع تَرائك وتُُرك ،النعام المفردةهي بيض  :وقيل

هي صحراء عمياء مقفرة، إذا توسطها المسافر لم يكـد  ": األعشى يقول .)5("بيضة الحديد للرْأس

ـ   نيهتدي لوجهه، فتبدو الحيرة والدهش في عينيه من شّدة الحيرة والفزع، وُيْعَجُل النعام فيها ع

  .)6("احتضان بيضه، فيتركه عارًيا لينجو بنفسه

   ]الطويل[ )7(كااِئَززيَم َعا َعاَهَصألقْ دٌّشُتَ  ٍة،َوْزغَ جاشُموفي كّل عامٍ أنتَ   .151

         )8(تَشُدُّ َألقْصاها َعزِيَم َعزائكا   غَْزوٍة حاسموفي كلِّ عامٍ َأنت      *  

                                                 
   ).ترك(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى .139 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

   .130 ديوان األعشى: األعشى). ترك( 10/405لسان العرب : ابن منظور)2(

  .139 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

  ).ترك( الصحاح: الجوهري). ترك( 10/405لسان العرب : ابن منظور)4(

  ).ترك(المحكم : ابن سيده). ترك( 10/405لسان العرب : ابن منظور)5(

  .138 شى الكبيرديوان األع: األعشى)6(

  .1/189 الكامل: المبرِّد .67الصبح المنير : جايير. 141 وديوان األعشى الكبير، 132 ديوان األعشى: األعشى)7(

  ).غزا( 15/124لسان العرب : ابن منظور)8(
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عـن  ) غزا( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،لكبيروديوانه ا، ديوانهالبيت لألعشى في ) 151(

  ].جاشُم[مكان ] حاسم: [من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

من قولهم جشم األمـر  : جاشم"و]. جاشم[والعلّة في هذا االختالف هي التصحيف، والصواب 

: لعـزاء ا. مصدر عزم على األمر إذا أراد فعله وقطع عليـه : العزيم. تكلّفه على مشقّة: كسمع

لك في كّل عام غزوة : "يقول األعشى. )1("والصبر الصبر أو أحسنه يريد وصفه بالشجاعة والجّد

  .)2("أنت جاشمها، تَُجمِّع لها صبرك وجلدك

  ]الطويل[ )3(اكَاِئَسوِء ِنُرْن قُا ِميَهاَع ِفا َضِلَم  ،رِفَْعةً الَحْمِدي َماالً، َوِف ُمَورِّثٍَة .152

  )4(ِلما ضاَع ِفيها ِمْن قُروِء ِنساِئكا  رِفْعةً الَحيِّ وفي ماالً ُمَورَّثةً *     

عـن  ) قـرأ ( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،الكبير وديوانه، هديوانالبيت لألعشى في ) 152(

: لقرءا ].الَحْمِد[مكان ] الَحيِّ[، و]ُمَورِّثٍَة[مكان ] ُمَورَّثةً: [من وجهين، وهما الديوانينروايته في 

تعود من الغزوة بالمـال  ": يقول األعشى. و هو ما بين الحيضتين على خالف في ذلكالحيض، أ

  .)5("والمجد الذي يعّوضك عّما عانيت من البعد عن نسائك الالتي يترقّبن عودتك في شوق

فنصـبه،  ] ُمَورِّثَـة [ :تغيير ضبط حركة التاء فـي قولـه  نحوّية بوالعلّة في هذا االختالف 

وهي اسم فاعل . في البيت السابق] غزوة: [تبعية، فهو نعت مجرور لقولهوالصواب جّره على ال

بمعنى ] الَحـيِّ : [وقوله. على أنّه مفعول به السم الفاعل] ماالً[استوفى شروط عمل فعله، فنصب 

، وهو تحريف باللفظ دون )6("اعتراف بدوام النعمة"بمعنى الثناء والشكر، وفيه ] الَحْمِد[القبيلة، و

فهو األطهار، ألّن النساء ُيؤتَْيَن في أطهارهّن ال في ] من قروء نسائكا: "[وقوله. لوزناختالف ا

  .)7("حيضهّن، والغزوة منعته عن وطء النساء في الطُّهر بعد الحيض

                                                 
  .1/189 الكامل: المبرِّد)1(

  .140 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

المعجـم  : يعقوب، إميل بديع. 67الصبح المنير : جايير. 141 األعشى الكبيروديوان ، 132 ديوان األعشى: األعشى)3(

   .5/254 المفصل في شواهد اللغة العربية

وهـو خطـأ طبـاعي،    ] نسـاِكا [ 6/205فهارس لسان العـرب   وجاء في). قرأ( 1/130لسان العرب : ابن منظور)4(

  ].نساِئكا[والمقصود 

  .140 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

عدنان درويش، ومحمـد  : قه، حقّمعجم في المصطلحات والفروق اللغوية: الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني)6(

  .565م، 1998سة الرسالة، بيروت، المصري، مؤّس

  ). قرأ( 1/130لسان العرب : ابن منظور)7(
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   ]الطويل[ )1(ِلِسَواِئكَاَأْهِلها  قََصَدتْ ِمْنَوما    الَيَماَمِة نَاقَِتي ُجّلَعْن  تََجانَفُ .153

  )2(ِمْن َأْهِلها ِلِسَواِئكَا َعَدلَتَْوما   الَيَماَمِة نَاقَِتي جّونَفُ َعْن تََجا    *  

  )3(بِِسواِئكامن أهلها  َعَدلَتْوما   اليمامِة ناقَتي، خلِّتَجانَفُ عن *      

  )4(أهِلها ِلَسواِئكا َعن َعَدلَتْوما   الَيماَمِة ناقَتي، َجوَِّعْن  تََجانَفَ*      

  )5(َسواِئكاَأهِلها ِل عن َعَدلَتْوما   ....................*      .....

، )جنـف (لسـان  الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 153(

] خّل، جّو[، و]تََجانَفُ[مكان ] تََجانَفَ: [من خمسة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في )  سوا(و

  ].ِلِسَواِئكَا[مكان ] بِِسواِئكا[، و]َعْن[مكان ] ِمْن[، و]قََصَدتْ[كان م] َعَدلَتْ[، و]ُجّل[مكان 

مّما حّوله من المضارع إلى ] تجانف[تحريف حركات الفعل نحوّية بوالعلّة في هذا االختالف 

، ]تََجـانَفُ [ الديوانوهو فعل ماض، في حين جاء برواية ] تََجانَفَ[ اللسانففي رواية . الماضي

تميـل  : تَجانفُ"و. ، وقد حذف منه حرف المضارعة للتخفيف]تتجانف[رع أصله وهو فعل مضا

وفـي   .وتجانف إلـى الشـيء كـذلك    ،َعَدَل :وَجنَفَ وتجانَفََوَجِنفَ عن طريقه . ")6("وتنحرف

: وفـي قولـه   .)8("َأي ُمتَمايل ُمتََعّمد ،)7(}فمن اْضطُّر في َمخْمصٍة غيَر ُمتََجاِنٍف ِإلثم{ :التنزيل

بلد : واليمامة. معظم: ُجّل" وهو بمعنى معظَم،] ُجّل[تصحيف، واألصل ] خّل[تحريف، وفي ] جّو[

                                                 
يعقـوب،   .2/250 لي ابن الشـجري أما: ابن الشجري. 139 وديوان األعشى الكبير، 131 ديوان األعشى: األعشى)1(

   .5/254 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: إميل بديع

  .6/205لسان العرب  فهارس: عمايرة، خليل وزميله ).جنف( 9/33لسان العرب : ابن منظور)2(

  .6/205فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله ).سوا( 413، 14/412لسان العرب : ابن منظور)3(

  .6/205فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله ).سوا( 413، 14/412لسان العرب : ابن منظور)4(

   ).سوا( 413، 14/412لسان العرب : ابن منظور)5(

  .140 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(

ِهلَّ ِلغَْيرِ اللَِّه بِِه َوالُْمنْخَِنقَةُ َوالَْمْوقُوذَةُ َوالُْمتََردَِّيةُ َوالنَِّطيَحةُ َوَما ُحرَِّمتْ َعلَْيكُُم الَْمْيتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم الِْخنْزِيرِ َوَما ُأ{ 3: المائدة)7(

ـ َأكََل السَُّبُع ِإلَّا َما ذَكَّْيتُْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ َوَأْن تَْستَقِْسُموا بِالَْأْزالمِ ذَِلكُْم ِفْسقٌ الَْي ُروا ِمـْن ِديـِنكُْم فَـال    ْوَم َيِئَس الَِّذيَن كَفَ

ِديناً فََمنِ اْضطُرَّ ِفي َمخَْمَصـٍة غَْيـَر    تَخْشَْوُهْم َواخْشَْونِ الَْيْوَم َأكَْملْتُ لَكُْم ِدينَكُْم َوَأتَْمْمتُ َعلَْيكُْم ِنْعَمِتي َوَرِضيتُ لَكُُم الِْأْسالَم

  .}ُمتََجاِنٍف ِإلثْمٍ فَِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم

  ).جنف( 9/33لسان العرب : منظور ابن)8(
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واليمامة تطلق على هذا اإلقليم وعلى . بين نجد واليمن، وهي تتّصل بالبحرين شرقًا وبنجد غرًبا

  .)1("عاصمته التي كانت تسمى قديما َجّو

وقصد . مال عنه وتركه: عدل عن الشي. و تحريفه] قََصَدتْ ِمْن[مكان ] َعْن َعَدلَتْ: [وقوله

حروف الجّر التي تحريف نحوّية ب] َعْن[مكان ] ِمْن: [قولهالعلّة في اختالف و. بمعنى طلبت: منه

] ِلِسـَواِئكَا [مكـان  ] بِِسـواِئكا : [قولهالعلّة في اختالف و. ينينوب بعضها عن بعض عند الكوفّي

وِسـَوى  . مثلُه، والجمـُع َأْسـواءٌ  : َسواُء الشيِء"و .الالمحرف الجر الباء مكان نحوّية بتحريف 

من "ُسَوى وِسَوى بكسر السين وضّمها، وهو : وقيل. )2("يريُد بك نفِسك ،وِلِسواِئكا. نفُسه :الشيِء

َأي ُمتَوسِّـطٌ بـين    مكـان َسـواءٌ  : "يقال. )3("األضداد، يكون غير الشيء، ويكون الشيء بعينه

 ىِسًو"و. )4("غيُره :وَسواُء الشيء .ت السيَن فهي اَألرض التي تُراُبها كالرَّملِوإن كَسْر ،المكانَين

  :)6(كقوله ؛)5("في الشعر اما استعمل َسواٌء اسًموإنّ ،وَسواٌء ظرفان

   ])7(وال ِمْن َسواِئنا ،إذا َجلَُسوا ِمنَّا     ،وال َينِْطقُ الفحشاَء من كان منهُم*[

وِسـَوى   :قـال . مدودة التي بمعنى غيرٍ هي ظْرفُ مكان بمعنى َبَدلٍسواٌء الم :قال ابن َبرِّّي"

ى ى وُسـوً وِسـوً  .بمعنى وَسـط  ،ممدود ،َسواٌء :يتكِّابن السِّ. من الظروف التي ليست بُمتََمكِّنٍة

إذا كان بمعنى غيرٍ َأو بمعنى العدلِ يكون  ىى وُسًوِسًو :قال اَألخفش .كقولك َسواٌء ،بمعنى غيرٍ

 :تقـول  ،وإْن فتحتَ َمـدْدتَ  ا،ين َأو كَسْرت قَصْرتَ فيهما جميًعإن ضَمْمتَ الّس ،لغاٍت فيه ثالثُ

  .)8("ى وَسواٌء َأي َعْدٌل وَوَسطٌ فيما بين الفريقينى وُسًومكان ِسًو

                                                 
  .140 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  ).سوا( 413، 14/412لسان العرب : ابن منظور)2(

بن ابو حاتم سهل والسجستاني، أ عبد الملك بن قريب ،صمعياأل :ينظر. 40 كتاب األضداد: األنباري، محمد بن القاسم)3(

في األضداد لألصمعي وللسجستاني والبن السكيت ويليهـا   ثالثة كتب: سحاقإ يعقوب بن ،يتابن السكّو .محمد بن عثمان

أوغست هفنر، دار المشرق، بيروت، المطبعة الكاثوليكّيـة  : نشره ،الحسن بن محمد بن الحسن ،ذيل في األضداد للصغاني

   .233، 198، 123، 44م، ص1912لآلباء اليسوعيين، 

  ).سوا( 413، 14/412لسان العرب : ابن منظور)4(

  ).سوي(المحكم : ابن سيده). سوا( 413، 14/412لسان العرب : ابن منظور)5(

  .1/31 كتاب سيبويه: سيبويه: هو المرَّار بن سالمة الِعجلّي، ينظر)6(

  ). سوي(المحكم : ابن سيده). سوا( 413، 14/412لسان العرب : ابن منظور)7(

  ).سوا( الصحاح: لجوهريا). سوا( 413، 14/412لسان العرب : ابن منظور)8(
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فإذا كانت اسًما ُمدَّت وقُِصَرت، وال تَُمدُّ  ؛)1(تكون اسًما وظرفًاو ،تَُضمُّ سينه وتُفتح": ]ِسوى[و

وإذا كانت ظرفًا فهـي بمنزلـة   ، ]غير[فإذا كانت اسًما فهي بمعنى  .إذا كانت مفتوحة الّسين إالَّ

وجعلها الفّراء فـي   .)2("مثلك: أي ]مررتُ برُجلٍ َسواٍء[: ، وتكون ممدودةً للتّحقيق، تقول]َوَسط[

  .)3(باب الممدود المفتوح أّوله

ِسوى تكون اسًما بمعنـى  "على أّن ] وائكالس: [والشاهد في البيت رغم تعّدد رواياته هو قوله

فقد أتى بسواء متأثّرة بعامل الجّر وهو حرف الجّر الالم، فدّل ذلك علـى   .)4("لغيرك: أي ،غير

ة مختلفة، وهو دليل للكوفّيين على أنّها ال ة إلى مواقع إعرابّيأنّها تخرج عن النصب على الظرفّي

ون َيَرْوَن أّن ِسوى وُسوى تكون فالكوفّي. "ض عليهاتلزم النصب على الظرفّية لدخول حرف الخف

واحتّج كل فريق بما لديـه مـن   . ون يرون أنّها ال تكون إالّ ظرفًااسًما وتكون ظرفًا، والبصرّي

  .)5("األدلة والشواهد الشعرية

   ]ويلالط[ )6(ُمتَالِحكَا الصَّفَاكَُبنَْيانِ  َوُصلًْبا  َمَحالَةً تَْحِفَزانِلََها فَِخذَانِ   .154

         )7(متالحكا الصُّوىكبنيان  َوَدْأًيا  َمَحالَةً َيْحِفَزانِلها فَِخذانِ *       

عـن  ) حفز( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 154(

، ]َوُصـلًْبا [مكان ] ًياَوَدْأ[، و]تَْحِفَزانِ[مكان ] َيْحِفَزانِ: [من ثالثة أوجه، وهي الديوانينروايته في 

                                                 
اإلنصـاف فـي   : األنباري، أبو البركـات : ينظر .اها ال يكون عندهم إال ظرفًون فإنّين، وأما البصرّيهذا مذهب الكوفّي)1(

  .)39المسألة ( 1/294مسائل الخالف 

  . 23، 10 ف المعانيحرو :الزجاجي: ُينظر .287 -1/286 اللَّْمَحةَ ِفي شَْرحِ الُملَْحِة: الصايغ، محمد بن الحسن)2(

  .86م، 1988ماجد الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، : ، حقّقهالمقصور والممدود: الفّراء)3(

 .2/250، 1/359 أمـالي ابـن الشّـجريّ   : ابن الشجري .4/349 المقتَضب: المبرد .408، 1/32 الكتاب: سيبويه)4(

همع الهوامع : السيوطي، جالل الدين ).39المسألة ( 297 ،1/295 الخالفمسائل  اإلنصاف في: األنباري، أبو البركات

اللَّْمَحـةَ ِفـي    :الصايغ، محمد بن الحسن. 3/435خزانة األدب : البغدادي، عبد القادر .3/162فى شرح جمع الجوامع 

  .1/287 شَْرحِ الُملَْحِة

  ).39المسألة ( 295 -1/294اإلنصاف في مسائل الخالف : األنباري، أبو البركات: ينظر)5(

  . 139 وديوان األعشى الكبير، 131 ديوان األعشى: األعشى)6(

: يعقوب، إميل بـديع .  5/207لسان العرب  فهارس: عمايرة، خليل وزميله). حفز( 5/337لسان العرب : ابن منظور)7(

   .5/256 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية
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وكذلك الفقرة من فقر البعيـر  . بكرة عظيمة: محالة. تدفعان: تحفزان" ].الصَّفَا[مكان ] الصُّوى[و

  .)1("متماسك: متالحك. الحجر: الصفا. سلسلة الظهر المكونة من فقار: الصلب. لشبهها بها

مكـان  ] َيْحِفـَزانِ : [في قولههي التذكير والتأنيث الوجه األّول نحوّية، ووالعلّة في اختالف 

مؤنّثـة، وقـد   : الفَِخذ: "وقيل. ، فقد عامل الفخذ معاملة المذكّر، وهو في الديوان مؤنّث]تَْحِفَزانِ[

الفَِخـذ  : ِفخْذ على نقل الكسرة، كما جاز ِكْبد، وِكلَْمة، وكذلك: فَخْذ، ويجوز: تسكَّن الخاُء، فيقال

هي من األلفاظ : "وقيل. )2("أفخاذ الَعَرب، وبطون العرب: الثالث أفخاذ، ويق: من القبائل، ويقال

وغيـر   اَحثُّك الشيء من خلفه َسـْوقً  :الَحفُْز. "والحفز بمعنى الدفع والحثّ. )3(التي تذكّر وتؤنّث

  . )4("اَحفََزه َيْحِفُزه َحفًْز ،سوق

: ، والـدأي ]َوُصـلًْبا [مكـان  ] َوَدْأًيا: [قولهالوجه الثاني هي الترادف في والعلّة في اختالف 

على خَتْلٍ، واآلخر َعظٌْم متَّصل بِمثْله، ويشّبه  أحدهما يدّل: الدال والهمزة والياء أصالن. "الختْل

ـ  .به غيره، ويكون من خَشَب . ؛ وهـو الخَتْـل  افاألوَّل الّدْأي، وهو الختْل؛ يقال َدأْيتُ أدَأى َدْأًي

 يقـع  ألنَّه الغُراُب؛: الفَقَار، الواحدةُ َدْأية؛ وابُن دأَيةَ: ر فالّدْأياتوأمَّا اآلخَ .والذِّئب َيدَأى، ِإذا خَتَل

. )5(فتعِقـُره  الرَّْحـل  ظَِلفَة عليه تقع الموضُع: البعير من والّدأية فينقُرها؛ الّدبِر البعير دْأية على

  .)6("سلسلة الظهر المكونة من فقار: الصلب"و

، ويدالّن على ]الصَّفَا[مكان ] الصُّوى: [قولهترادف في الوجه الثالث هي الوالعلّة في اختالف 

 .اَألعالُم الَمنُْصـوبة الُمْرتَِفعـة فـي غَلْـظٍ     :الصَُّوى واَألْصواُء"و. )7("الشّدة والصالبة والُيْبس"

الصَُّوى مـا غَلُـظَ مـن    و. َأْعالٌم من حجارٍة منصوبةٌ في الفَيافي والَمفازِة المجهولِة :الصَُّوىو

                                                 
  . 139 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التـراث، القـاهرة،   : ، حقّقه)جزءان( المذكّر والمؤنّث: األنباري، أبو البركات)2(

  .356 -1/355م، 1981

رمضان عبد التواب، مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلـد  : ، حقّقهمختصر المذكّر والمؤنّث: ابن سلمة، المفضل)3(

   ).باب ما يؤنّث من اإلنسان( 231ء الثاني، السابع عشر، الجز

   ).حفز(المحكم : ابن سيده). حفز( 5/337لسان العرب : ابن منظور)4(

  ).دأي( 2/322 معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)5(

  .139 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(

  ).صوي( مقاييس اللغة معجم: ابن فارس)7(
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العريُض من الِحجاَرِة  :الصَّفا"و. )2("الحجر: الصفا"و .)1("وارتفع ولم َيْبلُغ َأن يكون جبالً اَألرض

  .)3("اَصفَوانِ وهو الصَّفْواُء َأيًض :فإذا ثُنِّي قيل ،يكتَُب باَأللف ،جمع َصفاٍة ،اَألْملَُس

ن فوقهما ظهـًرا  لها فخذان تدفعان م: "يقول الشاعر واصفًا الناقة التي قطع الصحراء فوقها

  .)4("متماسك الفقار، كأنّه بنيان الحجارة المرصوص

   ]الطويل[ )5(كََبْيِت الصَّْيَدالِنيِّ دامكانبيالً   َوَزْوًرا تََرى ِفي ِمْرفَقَْيِه تَجانُفًا .155

         )6(داِمكا الصَّْيَدناِنيِّكَُدوِك نبيالً   َوَزْوًرا تََرى ِفي ِمْرفَقَْيِه تَجانُفًا*      

  )7(كَُدوِك الصيدناني تامكانبيالً   َوَزْوًرا تََرى ِفي ِمْرفَقَْيِه تَجانُفًا*      

  )8(َداِمكا الصَّْيدنانّي كُدوِك ....  *      ............................

، )دوك(لسـان  الفـي  تـه  واختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 155(

، ]كََبْيـتِ [مكـان  ] كُدوِك: [من ثالثة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في ) صدن(و، )صندل(و

وسط الصدر أو ما ارتفع منـه  : الزور ].دامكا[مكان ] تامكا[، و]الصَّْيَدالِنيِّ[مكان ] الصَّْيَدناِنيِّ[و

ملس أ: دامك. الملك: الصيداني والصيدالني والصيدناني. ميال، بعًدا: تجانفا وزورا. إلى الكتفين

لها صدر يتجافى عنه ": يواصل الشاعر وصف الناقة. مرتفع مكتنز ضخم: تامك. مفتول صلب

  .)9("مرفقاها المفتوالن وكأنّهما في قوتهما البادية قصر من قصور الملوك

، والدوك هـو  ]كََبْيِت[مكان ] كُدوِك: [هي التحريف في قوله الوجه األّول والعلّة في اختالف

وداَك  .كما َيُدوك البعيُر الشـيء بكَلْكَلـهِ   ،الشيء وسحقه وطحنه دقّ :دَّْوُكال. "السحق والطحن

 ،حجر يسحق بـه الطيـب   :والِمْدَوُك على ِمفَْعل .َأي سحقه اوَمداكً االطِّيَب والشيَء َيُدوكه دْوكً

                                                 
  ).صوى( 14/471لسان العرب : ابن منظور)1(

  .139 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  ).صفا( 14/462لسان العرب : ابن منظور)3(

  .139 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

   .138 وديوان األعشى الكبير، 131 ديوان األعشى: األعشى)5(

فهـارس  : ميلـه عمايرة، خليل وز). صدن( 13/246، )صندل( 11/387، )دوك( 10/430لسان العرب : ابن منظور)6(

   5/260 اللغة العربية المعجم المفصل في شواهد: يعقوب، إميل بديع. 6/210لسان العرب 

   .)صدن( 13/246لسان العرب : ابن منظور)7(

  ).صدن( 13/246 المرجع السابق)8(

  .139 -138 ديوان األعشى الكبير: األعشى: ينظر)9(
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. صـالءة الطيـب   :اأيًض ،والدُّوك. حجر يسحق عليه الطيب :والَمداك .هو ما سحقت به :وقيل

ويقـال للَحَجـر    ،الصَّالءةُ :الدُّوُك"و .)1("والصيدنانّي المِلك ،كبيت الصيدنانّي :ه ابن حبيبوروا

   .)2("الذي ُيطَْحن به الطِّيب

مكان ] الصَّْيَدناِنيِّ: [ولهاختالف اللهجات في قب التحريف الثاني هي الوجه والعلّة في اختالف

لنون، واختلفت في مجرى الصوت من الفم إلى األنف مع استبدل الالم با. لغة ، وهي]الصَّْيَدالِنيِّ[

الصَّـْيَدالنّي  و. )3(أصيالالً وأصيالنًا، وهمـا أصـل واحـد   : اتحاد الصوتين في الصفة، كقولنا

الصَّـْيَدالنيُّ   :قـال ابـن َبـرِّيّ    ؛لغة في الصَّْيَدناني :والصَّْيَدالنيُّ" .لَعطَّاربمعنى اوالصَّْيدنَانّي 

فشُـبِّه بهـا    ،واَألصل فيهما حجارة الِفضَّة ،الَعطَّار منسوب ِإلى الصَّْيَدل والصَّْيَدن والصَّْيدنَانيُّ

ـ : اوالَصْيَدنانيُّ أيًض. الَصْيَدالنيُّ: الَصْيَدناني"و. )4("حجارة الَعقاِقير فـي   ادوْيبَّةٌ، تَعَمل لنفسها بيتً

  .)5("الَمِلُك: والَصْيَدُن. الثعلب: والَصيَدُن. االَصْيَدُن أيًض: ويقال له. األرض وتُعمِّيه

تحريف نـاتج   ، وهو]دامكا[مكان ] تامكا: [قولهالثالث صوتّية في  الوجه والعلّة في اختالف

هـو  : والتامك. عن تقارب صوتي التاء والدال في المخرج واختالفهما في صفة الهمس والجهر

ومـن جعـل    ،الُمْرتفـع  :والـدَّاِمكُ " .)6("اِمـك تََمَك السَّناُم إذا َعال؛ وهو سناٌم ت :يقال"المرتفع، 

الصَّاليةُ التي ُيـداك   :والَمداك .ومعنى داِمك َأملس ،كُدوك الصيدنانّي :قال ،العطَّار :الصيدنانّي

   .)8("إذا اْرتَفََعتْ: اوَدَمكَِت الشَّْمس ُدُمْوكً" .)7("ا وهي َصالية العطرعليها الطيب َدْوكً

  انتهى حرف القاف

                                                 
  ).دوك( 10/430لسان العرب : ابن منظور)1(

   ).صندل( 11/387لسان العرب : منظورابن )2(

  .190 في اللهجات العربية: أنيس، إبراهيم: ينظر)3(

   ).صندل( 11/387لسان العرب : ابن منظور)4(

  ).صدن( 13/246لسان العرب : ابن منظور :ينظر). صدن( احالصح: الجوهري)5(

  ).تمك( ةمعجم مقاييس اللغ: ابن فارس ).تمك( 10/407لسان العرب : ابن منظور)6(

  ).دوك( 10/430لسان العرب : ابن منظور)7(

  ).دمك( المحيط في اللغة: ابن عباد، الصاحب)8(
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  الحادي عشر الفصل

  حرف الالم 

  ]البسيط[ )1(ا َوإْن نَهِلُواْوَوإْن َعلُّ ،إالّ بَِهاِت  -راهنةٌَي ْهَو - هانْال يستفيقوَن ِم .156

  )2(نَهِلُوا ِإْنِإْن َعلُّوا َوِإالَّ بِهاِت َو  راِهيةٌْهَي ال َيْستَِفيقوَن ِمنْها َو*      

عن روايتـه   لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 156(

شربهم دائم ليس لهم وقـت معلـوم   " ].راهنةٌ[مكان ] راِهيةٌ: [من وجه واحد، وهو الديوانينفي 

وقيل راهية وراهنـة  . المعدة، وهي مثل راهية أي ساكنة: الدائمة، وقيل: والراهنة. يشربون فيه

إن شـربوا  و :واإن علّو". )3("هات: ي قالوا لهإال بهات، أي إذا أبطأ عليهم الساق: وقوله. بمعنى

ال . ل الشـرب هـو أوّ : النهلو .ة واحدةشربوا مّر: لواهِنَ. الشرب الثاني: ، والعللةة بعد مّرمّر

  .)4("إذا أبطأ عنهم! هات: يتوقّفون عن الشرب إال ريثما ينادون

بـدل  ] راهيـة [ :قولـه  استبدال الياء مكان النون فيالترادف ب والعلّة في هذا االختالف هي

ِإذا َأَدْمتَـه   :وَأْرَهْيتُ لَُهُم الطَّعاَم والشـرابَ . بمعنى دائمة] راهية[، وهما بمعنى واحد، و]راهنة[

َأْرَهنْتُ لهم . بمعنى دائمة ال تنقطع ]راِهنةٌ[و. َأي دائٌم ،وهو طعام راِهٌن وراٍه ،َأْرَهنْتُ :مثل، لَُهم

 .دام وثبـت  :وَرَهَن الشيُء َرْهنًا .َأي دائم :وهو طعام راِهٌن ،َأدمتهَأي  :الطعام والشراَب إرهانًا

، كمـا  ]إال... ال يسـتفيقون [استخدم الشاعر أسلوب الحصر  .)5("دائمة ثابتة :وراِهنةٌ في البيت

والجملة االسـمية  . ، لتأكيد المعنى، وتثبيته في ذهن السامع]...اْوَوإْن َعلُّ[استخدم أسلوب الشرط 

  . في محل نصب حال] راهنةوهي [

  

                                                 
سـالمة،  ). رهـن ( 13/190لسان العرب : ابن منظور .109 وديوان األعشى الكبير، 147 ديوان األعشى: األعشى)1(

فهـارس لسـان   : عمايرة، خليل وزميله. 188م، 1969، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت، شرح المعلّقات العشر: بولس

  .6/232العرب 

: يعقوب، إميل بـديع . 6/232فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). رها( 14/344لسان العرب : ابن منظور)2(

  .6/287 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصـرية،  : ، حققهالمعلّقات العشر وأخبار شعرائها شرح: الشنقيطي، أحمد األمين)3(

  .208م، 2003بيروت، 

  . 188 شرح المعلّقات العشر: سالمة، بولس)4(

  ). رهن( تهذيب اللغة: األزهري). رهن( 13/190لسان العرب : ابن منظور: ينظر)5(
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  ]الطويل[ )1(َوقَنَابُِلِقَباٌب َوَحيٌّ ِحلّةٌ،   ،اَراِضًيلَقْد كاَن في شيَباَن لْو كنتَ  .157

  )2(وقَبائُل ِقَباٌب وَحيٌّ ِحلَّةٌ  اعالًملقد كان في شَْيبان لو كُنْتَ *      

عـن  ) حلل(لسان الي ف تهايوواختلفت ر ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 157(

: ِقبـاب  ].َوقَنَابُِل[مكان ] وقَبائُل[، ]اَراِضًي[مكان ] اعالًم: [من وجهين، وهما الديوانينروايته في 

جمـع قَنَْبـل   : القَنابل. القوم الحلول وفيهم كثرة: الِحلّة. جمع قُّبة، وهي الخيمة الضخمة الكبيرة

ولو أنّك قنعت بقومك ورضيت، لقد كان ": األعشى يقول. وقَنَْبلة، وهي الطائفة من الناس والخيل

  .)3("فيهم قباب ضخمة، وجماعات كثيرة، وطوائف من الخيل والرجال

، وهمـا  ]راضـًيا [مكان ] عالًما: [هي التحريف في قوله الوجه األّول والعلّة في هذا اختالف

  .تقاربا في المعنىوختلفا في اللفظ، ابوزن فاعل، 

هـو  ] وقنابـل [مكـان  ] وقبائل: [قولهالوجه الثاني هي الترادف في  فوالعلّة في هذا اختال

. وهما يدالن على طوائف من الخيل والرجال، واحـدها قنبلـة  . اللفظ دون المعنىفي اختالف 

  ]الطويل[   :ويقول النابغة]. وقنابل[بدل ] )4(وَدراهم[وهناك رواية أخرى باستخدام 

  ])6(َيِقي حاجَِبْيِه ما تُِثيُر القَنَابُِل    هبِرِداِئ )5(َيُحثُّ الُحداةَ جالًزا*[

  

  

  

                                                 
   .233 وديوان األعشى الكبير، 137 ديوان األعشى: األعشى)1(

: يعقوب، إميل بديع. 6/232فهارس لسان العـرب  : عمايرة، خليل وزميله). حلل( 11/164سان العرب ل: ابن منظور)2(

  .6/146 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  .232 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

  ). حلل( 4/1370 الصحاح: الجوهري)4(

محمـود محمـد   : ، حقّقـه و شرح األبيات المشكلة اإلعرابكتاب الشعر أ: الفارسي، أبو علي: ينظر]. عاصًبا: [يروى)5(

  .490م، 1988الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

. 119محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانيـة،  : ، حقّقهديوان النابغة الذبياني: النابغة الذبياني)6(

النابغـة  . 86م، 1911مصـر،  : ، مطبعة الهالل، الفجالةالجاهلّي الشهير ديوان النابغة الذبياني الشاعر: النابغة الذبياني

  .89م، 2005لبنان، الطبعة الثانية، : حمُدو طّماس، دار المعرفة، بيروت: ، شرحهديوان النابغة الذبياني: الذبياني
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  ]الطويل[ )1(الّرواِحُل أكْنَاِفهِّنَعلى  َوُجْرٌد  ،فَخَمةٌالنَّواظَر  تُعشيٌ  َوَرْجَراَجة .158

  )2(الرَّحاِئُلعلى َأكْنَاِفهِنَّ  وكُومٍ  فَخَْمٍةالنَّواِظَر  تَغْشَىوَرْجراَجٍة *      

  )3( الرَّحائُل َأكتاِفهنَّعلى  وشُْعٍث  َضخَْمٍةِشي النَّواِظَر تُْع وَرْجَراَجٍة*      

، )رجـج ( لسـان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، هديوانالبيت لألعشى في ) 158(

، ]َوَرْجَراَجـةٌ [مكـان  ] وَرْجَراَجـةٍ : [من ستّة أوجه، وهـي  الديوانينعن روايته في ) رحل(و

، ]َوُجـْردٌ [مكـان  ] وكُـومٍ ، وشُـْعثٍ [، ]فَخَمةٌ[مكان ] فَخَْمٍة، َضخَْمٍة[، و]تُعشي[مكان ] تَغْشَى[و

   ].الّرواِحُل[مكان ] الرَّحائُل[، و]أكْنَاِفهِّن[مكان ] َأكتاِفهنَّ[و

: هي اختالف ضبط آخر الكلمـة فـي قولـه   و الوجه األّول نحوّية، والعلّة في هذا اختالف

فمن جّرها جعل الواَو حرف جّر شبيه بالزائـد وهـي واو رّب،    ،]َوَرْجَراَجةٌ[مكان ] وَرْجَراَجٍة[

 تعمل في النكرة الخفَض رّب واو ون إلى أّنذهب الكوفّي"ين، فقد ة بين النحوّيوفيها مسألة خالفّي

ال  واو رّب ون إلـى أنّ وذهـب البصـريّ  . يند من البصرّياس المبّروإليه ذهب أبو العّب ،بنفسها

ـ  وبغّض .)4("رةمقّد ما العمل لرّبوإنّ ،تعمل ة فـي عمـل واو رّب   النظر عن الخالفات النحوّي

 مـن  منـع  ،آخره على رةمقّدال ةضّمال رفعه وعالمة مرفوع مبتدأ]: "رجراجة[وعدمه فإّن قوله 

 مجـرورٌ  اسـمٌ : "وله إعراب آخر .)5("بالزائد الشبيه الجّر حرف بحركة المحل اشتغال ظهورها

ُض وال إذا كَانَتْ تَْمخَّ" :]َرْجَراَجة[معنى و .)6("مبتدٌأ أنَّه على محالًّ مرفوٌع الظّاهرِة، بالكسرِة الفظً

 :وناقة َرجَّـاءُ  .االضطراب :والرََّجُج. "والرجراجة بمعنى المضطربة في سيرها. )7("تَكَاُد تَِسيُر

رها وال تكـاد تسـير   تََمخَُّض في سـي  :وكَِتيَبةٌ َرْجراَجة .عظيمة السَّنامِ :وقيل .مضطربة السَّنامِ

                                                 
   .235 وديوان األعشى الكبير، 137 ديوان األعشى: األعشى)1(

  ).رجج( 2/282لسان العرب : ابن منظور)2(

  ).رحل(المحكم : ابن سيده). رحل( 11/275لسان العرب : ابن منظور)3(

   ).رّب سألة واوم: 55المسألة ( 1/376 اإلنصاف في مسائل الخالف: األنباري، أبو البركات: ينظر)4(

   .1/12 بن مالكاة على ألفّي ةشرح األلفّي ةرات النحوّيالمذكّ :ةلَْيَمالرحمن شُ الرحمن بن عبد عبد األهدل،)5(

   .1/370 أوضح المسالك إلى ألفّية ابن مالك: ابن هشام)6(

مسعود بوبـو، منشـورات وزارة الثقافـة،    : محمد جاسم الحميدي، وقّدم له: ، حقّقه)جزءان( الجراثيم كتاب: ابن قُتيبة)7(

نهايـة األرب فـي   : د الوهابالنويري، شهاب الدين أحمد بن عب. 2/134م، 1997سورية، : إحياء التراث العربي، دمشق

في ِسَياقَِة نُُعوِتَها ِفي ِشّدِة  :الفصل التاسعالباب الحادي والعشرون، ( فقه اللغة: الثعالبي، أبو منصور. 6/160  فنون األدب

  ).رج( تهذيب اللغة: األزهري). رجج( 2/282لسان العرب : ابن منظور. 228)  الشَّْوكَِة والكَثَْرِة
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ِإذا جـاء   :وتََرْجَرَج الشـيءُ  ،ُمْرتَجَّةُ الكَفَلِ َيتََرْجَرُج كفلها ولحمها :وامرَأة َرْجراَجةُ. ")1("لكثرتها

   .)3("تموج من كثرتها وكثرة ما عليها من الحديد: كتيبة رجراجة"و .)2("وذهب

ن المعجمـة مكـان العـين    بحرف الغـي الوجه الثاني هي التصحيف  والعلّة في هذا اختالف

تعمي العينين : تعشي". وهما بمعنى واحد، وهو التعمية ،]تُعشي[مكان ] تَغْشَى: [قولهفي المهملة 

  ).سالحها( )4("لشّدة بريق آالتها

وهـو  ] فَخَمـةٌ [مكان ] َضـخَْمةٍ : [قولهالترادف في  هيالوجه الثالث  والعلّة في هذا اختالف

التي جـاءت  ] َوَرْجَراَجٍة[نعت مجرور لقوله : ]ضخمة[. المعنىاختالف في اللفظ دون اختالف 

في البيت السابق في ] ِقَباٌب َوَحيٌّ ِحلّةٌ، َوقَنَابُِل[ :ومن رفعها جعلها معطوفةً على قوله ،مجرورة

  .)5(الديوانين

، ]ٌدَوُجـرْ [مكان ] وكُومٍ، وشُْعٍث: [قولهالوجه الرابع هو التحريف في  والعلّة في هذا اختالف

وهو بمعنـى التفـرق   . جمع أشعث، ومؤنّثه شَْعثَاء بوزن َأفَْعل فَْعالء] شُْعث[وهي بوزن فُْعل، و

يـدّل علـى   ] كُـوم [وقوله . )6("َمْحُسوسة :وُمفَْرَجنَةٌ ،َأي غير ُمفَْرَجنَة :وخيٌل شُْعثٌ. "واالنتشار

. )7("ي شيء مـع ارتفـاع فيـه   الكاف والواو والميم أصٌل صحيٌح يدلُّ على تجمُّع ف"و. االرتفاع

. )8("ِعظَم فـي السـنام   :والكََوُم ،َعظيمة السَّنام طويلته :وناقة كَْوماء ،الِقطعة من اِإلبل :والكُوُم"

 ،َأرض مْسـتوية متجـرِّدة   :بالضم ،والُجْرَدةُ. "بمعنى الظاهر الذي ال يستره شيء ]ُجْرد[وقوله 

  .)9("به ال نبات :ومكاٌن َجْرٌد وَأْجَرُد وَجرٌِد

                                                 
  ).رجج( 2/282سان العرب ل: ابن منظور)1(

  ).رجج(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى). رجج(المحكم  :ابن سيده: ينظر). رجج( 2/282لسان العرب : ابن منظور)2(

   .235 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

   .المرجع السابق)4(

   .233 وديوان األعشى الكبير، 137 ديوان األعشى: األعشى: ينظر)5(

  .)شعث( 2/160لسان العرب : رابن منظو)6(

  ).كوم( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)7(

  ).كوم( كتاب العين: الفراهيدي). كوم( 12/529 لسان العرب: ابن منظور)8(

  ).جرد( 3/115 لسان العرب: ابن منظور)9(
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: قولـه فـي  حرف التاء مكان النون الوجه الخامس هي التصحيف ب والعلّة في هذا اختالف

وهو الجانب، ) بفتحتين(جمع كَنَف : األكناف" .، لتشابه اللفظين بالرسم]أكْنَاِفهِّن[مكان ] َأكتاِفهنَّ[

  .)1("داد ركبوا الخيلكانوا يركبون اإلبل في الغارات البعيدة، ويجنبون الخيل، فإذا قاربوا األع

 ].الّرواِحـلُ [مكـان  ] الرَّحائُل: [قولهالسادس هي التحريف في  الوجه والعلّة في هذا اختالف

خذونـه  َسْرٌج من جلود ليس فيه خشب كانوا يتّ :والرِّحالة. السَّْرُج :والرِّحالة في َأشْعار العرب"

راحلة وهي النجيب الصالح ألن يرحـل  جمع : الرواحل"و .)2(والجمع الرَّحائل ،للرَّكْض الشديد

وكتائب ضخمة تموج بما ازدحم فيهـا مـن   ": يقول األعشى .)3("على األسفار من اإلبل، والقوّي

، وأفراس جياد، تحيط بها كرائم اإلبل ونجائب فرسان، ومن سالح يرد بريقه عين الناظر عشواَء

  .)4("الجمال

  ]البسيط[ )5(خَبُِل ُمفِْنٌدْهٌر َدَو َرْيُب الَمنُونِ  ِهبِ رََّضى َأشَْعلًا َأُجتْ َرَأأأْن َر .159

  )6(خَبُِل ُمتْبٌِلْهٌر وَد َرْيُب الَمنُونِ  َأَأْن َرْأت َرُجلًا َأْعشَى َأَضرَّ به *      

من المّية األعشى التي قالها ألبي ثابـت   وديوانه الكبيـر ، ديوانهالبيت لألعشى في ) 159(

في  تهواختلفت رواي ].)7(ةََرْيَرُه ْعدَِّو: *[د ُعدَّتْ من المعلَّقات، وأوَّلُهاوق يزيد بن مسهر الشيبانّي

]. ُمفِْنـدٌ [مكـان  ] ُمتْبِـلٌ : [من وجه واحد، وهو الديوانينعن روايته في ) منن(، و)تبل( لسانال

: دهر مفنـد، الفَنَـد  " ].)10(خابل: [، وقيل])9(خائن: [، وقيل])8(ُمفِْسد[وروي في بعض المصادر 

                                                 
   .235 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  ).رحل( 11/275لسان العرب : ابن منظور)2(

   .235 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

   .234المرجع السابق )4(

   ).92الشاهد ( إيضاح شواهد اإليضاح: القيسي، أبو علي. 105 وديوان األعشى الكبير، 145 ديوان األعشى: األعشى)5(

  ).منن( الصحاح: الجوهري. 3/550كتاب سيبويه : سيبويه). منن( 13/416، )تبل( 11/76لسان العرب : ابن منظور)6(

  .103 وديوان األعشى الكبير، 144 ديوان األعشى: األعشى)7(

، الشـاهد  105المسألة ( 2/726اإلنصاف في مسائل الخـالف  : األنباري، أبو البركات. 3/154كتاب سيبويه  :سيبويه)8(

. 121م، 1987، مؤّسسة الرسالة، بيـروت،  شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان النقد: مكرم، عبد العال سالم). 448

  . 6/183 المفصل في شواهد اللغة العربية المعجم: يعقوب، إميل بديع

  ). تبل( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)9(

  ). عشو( جمهرة اللغة: ابن دريد، أبو بكر)10(
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ال  الـذي : األعشـى "و. )1("من الخبل وهو فساد العقل: خبل. نوائب الدهر: ريب المنون. الفساد

أصله قلق النفس واضطرابها والتردد  :والريب .ال يبصر بالنهار أجهر للذيويقال  .يبصر بالليل

مهلـك  : ومتبـل  .أي قـدرها : اهللا قد مناها ّنة بذلك أليت المنّيالمنية، سّم :والمنون .بين أمرين

  .)2("ملتو على أهله: وخبل .ومبيد

] أألن: [يريـد "، ]أأن: [، والشاهد فيه قوله)3(وجدير بالذكر أّن هذا البيت من شواهد النحويين

، وتفسيرها ]أنَّ[هاهنا حالها في حذف حرف الجّر كحال  ]أْن[ـف. ")4( ]"الالم[ فحذف حرف الجّر

، فـإّن هـذا   وهذا الشاهد سند لألسلوب القرآنّي .)5("كتفسيرها، وهي مع صلتها بمنزلة المصدر

وقـال  . )6(، أسلوب مشهور في القرآن الكريم وفي الشعر العربـي ]أّن[و] أن[الحذف للجاّر قبل 

استشهد أبـو علـي   "و. )8("أألن كان ذا مال وبنين :ه قالكأنّ" )7(﴾ْن كَاَن ذَا َمالٍ َوَبِنيَنَأأ﴿ :تعالى

فـي تخفيفهـا    ل كلمة يبتدأ بها؛ ألّنإذا كانت أّو ،ف الهمزةلم تخفّالعرب  ، على أّنالبيت بصدر

من الساكن، وإذا كانوا لم يبتدئوا بالساكن، فكذلك لم يبتدئوا بما قرب منه، هذا مـع كـون    اتقريًب

   .)9("قة؛ ولوال ذلك النكسر البيتفة بزنة المحقّالهمزة مخفّ

                                                 
  . 105 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

   ).92: الشاهد( إيضاح شواهد اإليضاح: القيسي، أبو علي)2(

األصول : ابن السراج. 4/332، 3/45 شرح شافية ابن الحاجب: األستراباذي. 3/548 ،1/208كتاب سيبويه  :سيبويه)3(

القيسـي،  ). 448، الشاهد 105المسألة ( 2/726اإلنصاف في مسائل الخالف : األنباري، أبو البركات. 2/405 في النحو

    ).92: الشاهد( 1/364 شواهد اإليضاح إيضاح: أبو علي

  .679 -2/678 المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية: يعقوب، إميل بديع. 3/154كتاب سيبويه : سيبويه)4(

  .121 شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان النقد: مكرم، عبد العال سالم. 3/154كتاب سيبويه  :سيبويه)5(

     .121 شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان النقد: مكرم، عبد العال سالم: ينظر)6(

  . ﴾َأْن كَاَن ذَا َمالٍ َوَبِنيَن﴿ 14: القلم)7(

بهمـزة واحـدة    ]َأْن كَـانَ [قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو حيوة والمغيرة واألعرج "و. 3/154كتاب سيبويه : سيبويه)8(

همـزة واحـدة علـى    وقرأ الباقون ب. بهمزتين محققتين ]أَأْن كَاَن[ وقرأ المفضل وأبو بكر وحمزة. ممدودة على االستفهام

 تفسـير : الدين شمس القرطبي،: ينظر". قتين فهو استفهام والمراد به التوبيخلة أو بهمزتين محقّالخبر؛ فمن قرأ بهمزة مطّو

سعيد األفغاني، مؤّسسة الرسالة، : ، حقّقهحّجة القراءات: أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة .18/236القرطبي 

  .717م، 1982ة، بيروت، الطبعة الثاني

هـذا بـاب   ( 3/550 كتاب سـيبويه : سيبويه: ينظر). 92الشاهد ( 1/364 إيضاح شواهد اإليضاح: القيسي، أبو علي)9(

    .2/404 في النحو األصول: ابن الّسّراج ).الهمز
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، وهـي  ]ُمفِْنـدٌ [مكان ] ، ُمفِْسد، خائنُمتْبٌِل[: قولهوالعلّة في هذا االختالف هي الترادف في 

 أي: رجـل َمتُْبـولٌ   ،َأن ُيْسِقم الهوى اِإلنسـان " :والتَّْبلألفاظ تدّل على الضعف والسقم والفساد، 

   .َأي ُمْسِقم" ]وَدْهٌر خابِل تَبُِل[ :ويروى. )1("ُمْسِقٌم

، رأيِت رجالً قد أضرَّ به َرْيُب علّي إنِّك لم تريني في شبابي وفي إقبال األّيام": يقول األعشى

  . )2("الّزمان وعضَّه دهر فاسد مخبول

  ]الطويل[ )3(ُلُيالغُالباِقُر  ِإليِهوِسيقَ  تَخِْدي  َمناِسُمها طَّتْخَلََعْمُر الذي  إنِّي .160

  )4(الَعِتُلالباِقُر  ِإليهاتَخِْدي وِسيقَ   َمناِسُمها َحطَّتْلََعْمُر الذي  فال*      

  )5(وِسيقَ ِإليِه الباِقُر الغُُيُل له  الذي خطت مناسُمها ُرإني لَعْم     * 

  )6(الَعثَُلوِسيقَ ِإليه الباِقُر  تَْهوِي  َمناِسُمها َحطَّتِْإنِّي لََعْمُر الذي *      

  )7(تَخِْدي وِسيق ِإليه الباِقُر الغُُيُل  َمنَاِشُبها خَطَتِْإنِّي لَعْمر الذي *      

لسـان  الو ،ديوانـه فـي   ]تَخْـِدي [مكان ] له[ يروى، وديوانه الكبيرالبيت لألعشى في  )160(

 الكبير الديوانعن روايته في ) غيل(و، )عثل(و، )حطط( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،)8()حطط(

مكـان  ] َمنَاِشـُبها [، و]طَّـتْ خَ[مكان ] خَطَـتْ ، َحطَّتْ[، و]إنِّي[مكان ] فال: [ة أوجه، وهيمن ستّ

ـ الغُ[مكـان  ] الَعثَُل، الَعِتُل[، و]ِإليِه[مكان ] ِإليها[، و]تَخِْدي[مكان ] تَْهوِي، له[، و]َمناِسُمها[  ].ُلُي

                                                 
  ).تبل( تهذيب اللغة: األزهري). تبل( 11/76لسان العرب : ابن منظور)1(

  .108 رديوان األعشى الكبي: األعشى)2(

  . 113 المرجع السابق)3(

: يعقوب، إميل بـديع . 6/245فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). حطط( 7/275لسان العرب : ابن منظور)4(

  .6/192 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

فهـارس لسـان   : لـه عمايرة، خليل وزمي). حطط( 7/275لسان العرب : ابن منظور. 149 ديوان األعشى: األعشى)5(

  .6/245العرب 

: يعقوب، إميل بديع. 6/246فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). عثل( 11/424لسان العرب : ابن منظور)6(

  .6/195 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  .6/304فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). غيل( 11/511لسان العرب : ابن منظور)7(

  ). حطط( 7/275لسان العرب : ابن منظور. 149 ديوان األعشى: األعشى: ينظر)8(
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تسـرع فيالسـير مـع    : تخـدي . جمع منسم وهو طرف الخف: المناسم. شقت التراب: خطّت"

  .)1("هاجمع غَُيول وهو الكثير من اإلبل والبقر ونحو: الغيل. جمع بقر: الباقر. اضطراب

ويروى البيت بروايات مختلفة في كتب اللغة واألدب تصحيفًا وتحريفًا، وقلّما تجد اتفاقًا فـي  

  . رواياته، والعلّة في هذا ترجع إلى التشابه اللفظي نطقًا وكتابةً

إلـى   )2(، وأشار الصـفدي ]ُعَمر[بواو التفريق بينه وبين ] لعمرو: [والصواب] لَعْمر[وروي 

وما رأيت أعجَب من بيت لألعشى ميمون بن قـيس،  : "ذا البيت وتعّددها، فقالغرابة روايات ه

 .قات السبعون هذه القصيدة من المعلّفإنّه صّحف فيه العلماُء األعالم مواضع عدةً، والمغاربة يعّد

وال تكـون  : قـال . التراب ها تشقّيعني أنّ ]خطّتْ[: ا األصمعي فأورده بالخاء المعجمة، وقالأّم

ه فإنّ )3(ا أبو عمرو الشيبانيوأّم. امماالعتماد في الز: الحطاط ، يعني بالحاء المهملة، ألّن]تحطّ[

بالخـاء   ]يتخـد [: فيـه : يه، وقالهو أن يعتمد في أحد شقّ: بالحاء المهملة، وقال ]حطت[: رواه

خـر  بـالغين المعجمـة واليـاء آ    ]الباقر الغيـل [: ، وقال فيهاشديًد اتسير سيًر: المعجمة، يعني

: ثة، وقالبالعين المهملة والثاء مثلّ ]الباقر الَعثَل[: عن األصمعي )5(وروى الزيادي .)4("الحروف

ـ  )6(ا عسلوأّم .العثُل والعثُج واحٌد، وهو الجماعة من الناس في سفر وغير سفر ه رواه عـن  فإنّ

ـ  : ]العثَـل [، بالحاء المهملة، وقال معناه أسرعت، و]حطت[: األصمعي : ل، ويقـال الكثيـر الثقي

: وأّما أبـو عبيـد فإنّـه رواه   . انكسرت يده ثم عِثلَتْ تَْعثَل أي ثَقُلَتْ عليه، فهذه رواية األصمعي

                                                 
  . 113 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  .48 -1/44 تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: الصفدي)2(

: ينظر. هـ213، توفي سنة النوادروكتاب  غريب الحديثأبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني الكوفي، صاحب كتاب )3(

م، 2003محمد زينهم محمد عزب، دار اآلفاق العربية، القاهرة، : ، حقّقهمراتب النحويين: أبو الطيب، عبد الواحد بن علي

إحسـان  : ، حقّقهنباء أبناء الزمانأوفيات األعيان و: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان ابن خلّكان،. 145

اللباب فـي   :أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري ،الشيباني. 1/201ن، لبنا: عّباس، دار الثقافة، بيروت

  .3/189، م1980، بيروت ،دار صادر ،تهذيب األنساب

  .1/46 تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: الصفدي)4(

: عيد الحسن بن عبد اهللالسيرافي، أبو س :ينظر. أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي، قرأ على األصمعي وروى عنه)5(

مصطفى البـابي الحلبـي وأوالده    مطبعة، طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي: ، حقّقهأخبار النحويين البصريين

  .122 مراتب النحويين: أبو الطيب، عبد الواحد بن علي. 67، م1955، بمصر

مراتـب  : أبو الطيب، عبد الواحد بن علي: ينظر. ةأبو علي عسل بن ذكوان، كان من طبقة ابن دريد في السن والرواي)6(

  .136 النحويين
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وروى . ذَلّتْ: وهو االعتماد في أحد شقيها إذا سارت، واعترفتْ وَعَرفَتْ. بالحاء مهملة] َحطَتْ[

  .)1(]"الغُُيل[هي الِقطَُع والجماعات، ولم يعرف : وقال] الَعثَل[

وناقة َحطُوطٌ وقـد َحطَّـتْ فـي     .النَّجِيبةُ السريعة :والَحطُوطُ .االعتماد على السير :الَحطُّ"و

 :وقال َأبو عمـرو  .يقال ذلك للنَّجِيبِة السَّريعِة .َأي اْعتمدتْ :َحطَّتْ في سْيرِها وانَْحطَّتْ؛ سيرها

وقـد  . ءالكثير من كل شي"هو ] ثَل والَعِثلالَع: [وقوله. )2("انَْحطَِّت الناقةُ في سيرها َأي َأسَرعتْ

ونَخْلـة   .الكثيُر اللحم الرِّخْـوُ  :والِعثَْولُّ والَعثَْوثَُل ،الجافي الغليظُ :َعِثَل َعثَلًا والِعثَْولُّ من الرجال

  .)3("مثل الِقثَْولِّ ،َأي َعيٌّ فَْدٌم ثَِقيٌل ُمْستَْرخٍ :وَرُجٌل ِعثَْولٌّ ،جافيةٌ غليظةٌ :َعثُوٌل

قال ابن اَألثيـر فـي   . تينَأغَْيلَت الغَنم ِإذا نُِتجت في السنة مّر :ويقال" .بمعنى الكثيرة والغُُيل

ويقـال فيـه    ،هو َأن يجامع الرجل زوجته ِإذا حملت وهي مرضع :قال ،شرح النَّْهي عن الِغيلة

 .الفتح ِإالَّ مع حذف الهاء ال يصّح :وقيل ،الكسر لالسم والفتح للمّرة :وقيل ،الِغيلَة والغَْيلة بمعنى

. )4("وقد َأغال الرجـل وَأغَْيـل   ،وذلك َأن يجامع الرجل المرَأة وهي مرضع ،هو الغَْيل :والِغيلَة

في البيت  الُعُيلويروى  ،غُُيلوجمعه  ،المنفرد من كل شيء :الغَُيول"و .خَطَتْ َمناِسُمها :ويروى

ي أقسم بالبيت إنّ": يقول األعشى .)5("ره الباقر الكثيَأي ِسيق ِإلي ،يريد الجماعة ،بعين غير معجمة

  .)6("إليه من قرابين البقر الكثير صوب، وبما يساق الحرام الذي تهوي إليه اإلبل من كّل

  ]البسيط[ )7(كالطّعنِ يذهُب فيِه الّزيتُ والفتُل  َينَهى ذوِي شَطٍط َهْل تَنْتَهون؟ َوال .161

  )8(كالطَّْعنِ َيذَْهْب فيه الزَّْيتُ والفُتُُل    ى ذَوي شَطٍَط َينَْه َأتَنْتَُهون ولَْن     *  

                                                 
  .1/46 تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: الصفدي)1(

  ). حطط( 7/275لسان العرب : ابن منظور)2(

  ). عثل( 11/424 المرجع السابق)3(

  ).غيل( 11/511 المرجع السابق)4(

  ). عثل( 11/424 المرجع السابق)5(

  . 112 األعشى الكبيرديوان : األعشى)6(

   .113 وديوان األعشى الكبير، 149 ديوان األعشى: األعشى)7(

كاظم بحر الُمرجان، عالم الكتب، : ، حقّقهكتاب اإليضاح: الفارسّي، أبو علي. )دنا( 14/272لسان العرب : ابن منظور)8(

  .207م، 1996بيروت، الطبعة الثانية، 
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عـن  ) دنـا ( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 161(

 ].َوال[مكـان  ] ولَـنْ [، و]َهْل تَنْتَهون[مكان ] َأتَنْتَُهون[: من وجهين، وهما الديوانينروايته في 

   .)1("ألّن الطعنة غائرة: ذهب فيه الزيت والفُتُلي. الغلو: الشطط"

 :قوله الشاهد فيهو. والبيت شاهد على أّن الكاف ليست حرفًا بل هي اسم، وفاعل في المعنى

كـالطعن اسـًما، وهـو فاعـل     : ، حيث جاءت الكاف في قولـه الطعنكولن ينهى ذوي شطط "

فرفعه  ،الطعن ن ينهى ذوي شطط مثُلول: ه قالفالكاف في موضع اسم مرفوع، فكأنّ. ")2("لينهى

وال  ،هـا فاعلـة  ألنّ ،فالكاف ههنا اسم"  ،)4("امحًض اصريًح اسًماالفاعل ال يكون إال "و .)3("بفعله

ا كان مـا  وإذا كانت حرفً ،وهي في موضع رفع بإسناد الفعل إليهايجوز إضافتها إلى المضمر، 

في ضرورة  ال تكون اسًما إالّو حرفٌ ف التشبيهكا أّن )6(مذهب سيبويه"و. )5("ا بهابعدها مجروًر

 ،اواسـمً  اه يجوز أن تكون حرفً، أنّ)8(ومذهب األخفش والفارسي، وكثير من النحويين .)7("الشعر

                                                 
   .113 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  .2/682 المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية: يعقوب، إميل بديع)2(

إيضاح شـواهد اإليضـاح   : القيسي، أبو علي. 2/368والخصائص  .1/283 سّر صناعة اإلعراب: ابن جنّّي: ينظر )3(

الشـاهد  ( 2/27 بـن عقيـل  اشرح  :ابن عقيل. 258 أسرار العربية: األنبارّي، أبو البركات). 74: الشاهد( 328 -327

211  .(  

  .285 -1/283 سّر صناعة اإلعراب: ابن جنّّي. )دنا( 14/272لسان العرب : ابن منظور)4(

علـي جـابر   : ، حقّقـه المسائل العضـديات : الفارسي، أبو علي. 258 أسرار العربية: األنباري، أبو البركات: ينظر)5(

شرح شواهد اإليضـاح ألبـي   : ابن برِّّي. 220 -219م، 1986المنصوري، عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية، بغداد، 

محمد مهدي عالم، مجمع اللغة العربية، اإلدارة العامة للمعجمـات  : عيد مصطفى درويش، وراجعه: ، حقّقهعلي الفارسّي

  .236م، 1985وإحياء التراث، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، القاهرة، 

وذلك الكاف فـي أنـت    :ال يجوز فيه اإلضمار من حروف الجّر هذا باب ما. (384 -2/383 سيبويه كتاب :سيبويه)6(

لـى  إولو اضطّر شاعر فأضاف الكاف  .فيجرونها على القياس ،الشعراء إذا اضطروا أضمروا في الكاف إال أّن ...كزيد

  .)ياء اإلضافةة حرفٌ ُيفتح قبل ه ليس في العربّيوكَي خطأ؛ من قبل أنّ. يما أنت كَِ: قال ،نفسه

رمضان عبد : ، حقّقهضرورة الشعر: السيرافي، أبو سعيد: ينظر. 220 -219 المسائل العضديات: الفارسي، أبو علي)7(

 .1/438 األصول في النحو :ابن الّسّراج. 4/140 المقتضب: المبّرد. 160 م،1985التواب، دار النهضة العربية، بيروت، 

  .1/15 التحفة الوفية بمعاني حروف العربية :إبراهيم بن محمدالسفاقسي، ). فالكا( 82الجنى الداني : المرادي

َجْمـٌع مـن    ا، وقد وافق األخفش في وقوعها اسـمً 239 اللبيب مغني :ابن هشام. 132الجنى الداني : المرادي :نظري)8(

، ولـيّ ُزالُج. 1/282 اإلعراب سّر صناعة :ابن جنّي. 220 -219، المسائل العضديات: الفارسي، أبو علي: العلماء، منهم

حامـد أحمـد   : شعبان عبد الوهاب محمد، راجعـه : ، حقّقهالمقّدمة الجزولّية في النحو :أبو موسى عيسى بن عبد العزيز

، إدارة الطباعـة المنيريـة،   )أجزاء 10( شرح المفّصل :، موفق الدين يعيشابن يعيش .123م، 1988جمعة، أم القرى، 

 .، يرى أنّها زائـدة 2/303 معاني القرآنولكّن األخفش في كتابه  .258 -257 أسرار العربّية :األنبارّي . 8/43 ،مصر

  .47 معاني الحروف: الرُّمَّانّي
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، وجاز أن يـدخل  )مثل(رتها تقدير قّد افإذا كانت اسًم ،لم يدخل عليه الحرف اكان منه حرفً فما"

   .)1("ما أدخَل هذا سيبويه فيما ُيْضطَرُّ إليه الشاعروإنّ ،)ثلم(؛ ألّن معناها معنى عليها حرف الجر

بتحريـف حرفـي   ، ]َهْل تَنْتَهون[مكان ] َأتَنْتَُهون[: والعلّة في هذا االختالف نحوّية في قوله

هو اختالف نحوّي بتحريف لـن  ] َوال[مكان ] ولَْن[: واالختالف في قوله. االستفهام الهمزة وهل

  .، االّول عامل، والثاني غير عاملحرفا نفيمكان ال، وهما من 

بمعنـى  ] هل تنتهـون [معنى األمر، وقوله ] الهمزة[و] هل[حرفا االستفهام "لقد أفادا : وقيل

 .بمعنى اصبروا )2()َوَجَعلْنَا َبْعَضكُْم ِلَبْعضٍ ِفتْنَةً َأتَْصبُِروَن( :، وهو في القرآن كثير، منها]انتهوا[

 ،الظلم والجور :والشطط .لإلنكار :الهمزة: "وقيل. )4("بمعنى ِلَيتََربَّْصَن )3()َربَّْصَنَوالُْمطَلَّقَاتُ َيتَ(

   .)5("حال من الطعن ]يذهب[حال من واو تنتهون، وجملة  ]ولن ينهي[: وجملة

 معنـى و .مضافًا إليـه ] الطعن: [، وقوله]ينهى[وبهذا تكون الكاف في محل رفع فاعل للفعل 

الطعن الجائف الذي تغيب الفتل فيه، ويفنـى الزيـت، أي    ظالم عن ظلمه، إالّلن ينهى ال": البيت

ولن ينهاكم عّما أنـتم فيـه مـن بغـي      -األعداء–فانتهوا أّيها القوم "، )6("الجرح الذي ال يداوى

   .)7("كالطعن الشديد الذي يذهب فيه الزيت والفتل؛ ألّن الطعن غائر

  

  

                                                 
  .207 علل النحو: الوّراق، أبو الحسن). دخول بعض الصفات على بعض( 4/237 المخصص: ابن سيده)1(

ُمْرَسِليَن ِإلَّا ِإنَُّهْم لََيْأكُلُوَن الطََّعاَم َوَيْمشُوَن ِفي الَْأْسَواِق َوَجَعلْنَا َبْعَضكُْم ِلَبْعضٍ ِفتْنَـةً  َوَما َأْرَسلْنَا قَْبلََك ِمَن الْ{ 20: الفرقان)2(

   .}اَأتَْصبُِروَن َوكَاَن َربَُّك َبِصيًر

لُّ لَُهنَّ َأْن َيكْتُْمَن َما خَلَقَ اللَُّه ِفي َأْرَحاِمهِنَّ ِإْن كُنَّ ُيْؤِمنَّ َوالُْمطَلَّقَاتُ َيتََربَّْصَن بَِأنْفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء َوال َيِح{ 228: البقرة)3(

لِ َعلَـْيهِنَّ  ِذي َعلَْيهِنَّ بِالَْمْعُروِف َوِللرَِّجـا بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوُبُعولَتُُهنَّ َأَحقُّ بَِردِِّهنَّ ِفي ذَِلَك ِإْن َأَراُدوا ِإْصالحاً َولَُهنَّ ِمثُْل الَّ

  .}َدَرَجةٌ َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم

  ).74: الشاهد( 333 إيضاح شواهد اإليضاح: القيسي، أبو علي: ينظر)4(

 حاشية الخضري على شرح ابن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك     : الخضري، محمد بن مصطفى الخضري الشافعي)5(

  .2/18 ، دار الفكر،)جزءان(

  ).74: الشاهد( 328 -327ح شواهد اإليضاح إيضا: القيسي، أبو علي)6(

  .112 ديوان األعشى الكبير: األعشى: ينظر. 47 معاني الحروف: الرُّمَّانّي، أبو الحسن علي بن عيسى)7(
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  ]البسيط[ )1(َزَجُلللجِّن بِاللّْيلِ في َحافَاِتَها   وبلدٍة مثلِ ظهرِ التُّرسِ موحشٍة، .162

  )2( شَُعُلللجِنِّ بِالليلِ في حافاِتها   وَبلَْدٍة ِمثْلِ ظَْهرِ التُّْرسِ ُموِحشٍَة*      

عـن   )بلـد (لسان الفي ته واختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 162(

شبهها بظهر : مثل ظهر الترس" ].َزَجُل[مكان ] شَُعُل: [د، وهومن وجه واح الديوانينروايته في 

  .)3("األصوات المختلطة: الزجل. الدرع في انبساطها وإقفارهها ألنها ال شيء فوق ظهرها

 :الشَّـَعُل والشُّـْعلَة  "و ].َزَجُل[مكان ] شَُعُل[ :والعلّة في هذا االختالف هي التحريف في قوله

وهي قطعـة خَشَـب    ،ِشْبه الجِذْوة :الشُّْعلَةو. س َأو ناصيِته في ناحية منهاالبياُض في ذَنَب الفََر

والشَُعل جمع شعلة، وهـو  . )4("واحدة الشَُّعل :والشُّْعلَة ،وكذلك القََبس والشَِّهاب ،تُشَْعل فيها الناُر

وهو تحريف في اللفظ استعمله أصحاب المعاجم ليتناسب ولفظ الجن، ذلـك المخلـوق   . الضوء

، وبعض كتب األدب بقولـه  الـديوانين لمصنوع من نار، في حين جاءت الرواية المشهورة في ا

كم اقتحمـت مـن   ": يقول األعشى. األصوات المختلطة: الزجل"و. ، والزجل هو الصوت]زجل[

شيء فكأنّها تُْرس، تسمع للجن بالليل  بلدة وصحراء جرداء ال نبات فيها وال ماء، عريت من كّل

وكان العرب يعتقدون أّن الفيافي واألودية المتّسعة بين الجبال معمـورة  . ")5("زجالفي أطرافها 

ولقد حاكى األعشى غيره من الشعراء الجاهليين  .)6(بالجّن، ويتخّيلون أصوات الّرياح َزجل الجّن

تترّدد في أنحائها عندما يلفّها الليـل بثوبـه   "في وصفهم الصحراء بالموحشة، وكانت األصوات 

سود، ويزيدها رهبة وغموًضا، فيتوّهم الشعراء أنّها أصوات الجّن، مع أنّهـا فـي الحقيقـة    األ

                                                 
 ابن أبي حديد،). زجل(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى. 109 وديوان األعشى الكبير، 146 ديوان األعشى: األعشى)1(

حيـاء الكتـب   إ دارإبـراهيم،  د أبو الفضـل  محّم: حقّقه ،)جزًءا 20( نهج البالغة شرح: عبد الحميد ينالد أبو حامد عّز

، التحريـر والتنـوير  : ابن عاشور، محّمد الطاهر بن عاشـور . 19/421 ،1959، عيسى البابي الحلبي وشركاه ،العربية

  .8/68الطبعة التونسية 

: يعقـوب، إميـل بـديع   . 6/266فهارس لسان العرب : رة، خليل وزميلهعماي. )بلد( 3/94لسان العرب : ابن منظور)2(

  .6/244 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  .109 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

  . )شعل( 11/353لسان العرب : ابن منظور)4(

  .108 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  .8/68 التحرير والتنوير: ابن عاشور)6(
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ُمتََبلٌِّد  :وقيل للمتحير. "والبلدة هي األرض الواسعة. )1("أصوات الرياح التي تصفر في أثناء الليل

  .)2("كل بلد واسع َبلَْدةٌو ،وهي الَبلَْدةُ ،ال يهتدي فيها ،من اَألرض ه شُبِّه بالذي يتحير في فالٍةَألنّ

  ]البسيط[ )3(ُلالرََّسُد َوْوا القََهنَْع فَانََجتَ ًراْوُز  ،ًباُعُزلَها قَْد أْصَبَحتْ  ِدياًراي َيسِق .163

  )4(عنها القَْوُد والرََّسُل َأْجنَفَ َزْوراَء  غََرًضاَيْسِقي ِدياًرا لها قد َأْصَبَحتْ *      

  )5(عنها القَْوُد والرََّسل تَجانف َزْوًرا  صبحت غََرًضالها قد َأ رياًضاَيْسِقي *     

 )رسـل (و، )زور(لسان الفي  تهواختلفت رواي ،ديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 163(

، ]ًباُعُز[مكان ] غََرًضا[و، ]ِدياًرا[مكان ] رياًضا: [من أربعة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في 

. الكـأل البعيـد  : والعـازب . أي بعيدة: ُعُزًبا" ].فَانََجتَ[مكان ] َأْجنَفَ[، و]ًراوُز[مكان ] َزْوراَء[و

  . )6("الجماعة والقطيع من كل شيء: الرسل. الخيل: القود. عدل وانحرف: تجانف. بعيدة: زورا

اَألرض ذات  :الرَّْوضـةُ "جمـع َرْوضـة، و   والرياضبوزن ِفعال، ] ِدياًرا ،رياًضا: [وقوله

وال يقـال   ،الموِضع يجتمع ِإليه الماء َيكْثُر نَْبتُه :والرَّْوضةُ .الُبْستاُن الَحَسُن :والرَّْوضةُ ،الخُْضرِة

وال تَكُوُن َرْوضةً ِإال بماء معها َأو ِإلى  ،الروضة ُعشْب وماء :وقيل ،في موضع الشجر روضة

صارت الـواو  و"ي أجوف، وأصل الياء فيها واٌو، وقلبت ياًء ألنّها من فعل ثالثي واو. )7("جنبها

َداَر َيُدوُر واستدار يستدير بمعنى ِإذا طاف حـول  " .ديار، ومثلها )8("ياء في رياضٍ للكسرة قبلها

ا الّداُر فاْسٌم جـاِمٌع للَعْرَصـِة والَمَحلَّـِة    وأّم. ")9("وِإذا عاد ِإلى الموضع الذي ابتدَأ منه ،الشيء

: وتََديَّْرتُ. ِدَيَرة وُدْور وِدَياٌر: وَجْمُع الّدارِ. بِنَاٍء ُمْرتَِفعٍ داَرة وكُلُّ. اداَرةٌ أيًض: والبِنَاِء، ويقولون

  .)10("ما في َبني فالنٍ داٌر أفَْضُل من ُدْورِ َبني فالنٍ: القَبِْيلَةُ، يقولوَن: والداُر .اأي تََبوأتُ داًر

                                                 
  .223المحاكاة في الشعر الجاهلي بين التقليد : ليمان، سليمان محمدس)1(

  ). بلد(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى. )لبد( تهذيب اللغة: األزهري. )بلد( 3/94لسان العرب : ابن منظور)2(

  . 109 وديوان األعشى الكبير، 146 ديوان األعشى: األعشى)3(

  . 6/258فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). زور( 4/333لسان العرب : ابن منظور)4(

   . )رسل( 11/281لسان العرب : ابن منظور)5(

  .109 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(

  ).روض( 7/162لسان العرب : ابن منظور)7(

  ).روض( 7/162 المرجع السابق)8(

  ).دور( 4/295 المرجع السابق)9(

  ).دور( محيط في اللغةال: ابن عّباد، الصاحب إسماعيل)10(
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وفهمـتُ  . ذي يرمى فيـه الهدف ال: الغََرُض"و تحريف لفظي،] ًباُعُز[مكان ] غََرًضا: [وقوله

ـ  . الضجُر والمالل: اوالغََرُض أيًض. غََرَضَك، أي قصدك . اوقد غَرَِض بالَمقامِ َيغْـَرُض غََرًض

ـ ُزُع[يروى و. )1("غَرِْضتُ إليه، بمعنى اشتقت إليه: اويقال أيًض. وأغَْرَضُه غيره . بعيـدة أي  ]اًب

  .)2("َأْبَعَد :وَعَزَب َيْعُزُب فهو عازٌِب"

والعلّة في . فهي من الفعل زار يزور َزْوًرا، بمعنى البعيدة] ، ُزْوًراًراْوَز، َزْوراَء: [لهوأّما قو

مائلة  :ومفازة َزْوراُء ؛بعيدة :وَأرض َزْوراُء". هذا االختالف صرفّية، وتحريف بالوزن الصرفّي

َمَيٌل  :والزََّوُر. ..معطوفة :ُءوقَْوٌس َزْورا .بعيدة فيها اْزوَِراٌر :وفالة َزْوراُء .عن السَّْمِت والقصِد

الذي ينظـر بُِمـْؤِخرِ    :واَألْزَوُر ،وللجيش َأْزَوُر ،ويقال للقوس َزْوراُء لميلَها ،في وسط الصدر

عظـام  : والّزْور. رجل َزْوٌر وقوم َزْوٌر وامرأة َزْوٌر الواحد والجميع فيه سواء: ويقال. ")3("عينه

. وامرأة َزْوراُء والجمع ُزور، إذا كان في صدرها اعوجاجالصدر، والجمع أزوار؛ رجل أْزَوُر 

  .)4("وتزاوَر الرجُل عن الشيء وازوّر، إذا مال عنه وكرهه

من األصل اللغوي جنف، وهما فعالن متعّديان، فاألول متعـدٍّ  ] فَانََجتَ[مكان ] َأْجنَفَ: [وقوله

، وفي اللفظـين اخـتالف   كة في وسطهبزيادة الهمزة في أّوله، والثاني متعدٍّ بزيادة ألف المشار

الَمْيُل  :والَجنَفُ .في َأحِد ِشقَّْيه ميل عن اآلخر :ورجل َأْجنَفُ" .صرفّي بتحريف الوزن الصرفّي

وتجـانف إلـى    ،َعَدَل :وَجنَفَ وتجانَفَ. َجنَفَ وَأْجنَفَ إذا ماَل وجاَر :يقال. اوالَجْوُر َجِنفَ َجنَفً

َأي ُمتَمايـل   ؛)5(﴾من اْضطُّر في َمخْمصٍة غيـَر ُمتََجـاِنٍف ِإلثـم   ف﴿ :وفي التنزيل ،الشيء كذلك

  .)6(ُمتََعّمد

                                                 
  ).غرض( الصحاح: الجوهري)1(

  ).عزب( 1/598لسان العرب : ابن منظور)2(

  ).زور( 4/333 المرجع السابق: ينظر)3(

  ).زور( جمهرة اللغة: ابن دريد)4(

اللَِّه بِِه َوالُْمنْخَِنقَةُ َوالَْمْوقُوذَةُ َوالُْمتََردَِّيـةُ َوالنَِّطيَحـةُ   ُحرَِّمتْ َعلَْيكُُم الَْمْيتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم الِْخنْزِيرِ َوَما ُأِهلَّ ِلغَْيرِ ﴿ 3: المائدة)5(

ْم فَـال   الَْيْوَم َيِئَس الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن ِديـِنكُ َوَما َأكََل السَُّبُع ِإلَّا َما ذَكَّْيتُْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ َوَأْن تَْستَقِْسُموا بِالَْأْزالمِ ذَِلكُْم ِفْسقٌ

ِديناً فََمنِ اْضطُرَّ ِفي َمخَْمَصـٍة غَْيـَر    تَخْشَْوُهْم َواخْشَْونِ الَْيْوَم َأكَْملْتُ لَكُْم ِدينَكُْم َوَأتَْمْمتُ َعلَْيكُْم ِنْعَمِتي َوَرِضيتُ لَكُُم الِْأْسالَم

  .﴾ُمتََجاِنٍف ِإلثْمٍ فَِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم

  ).جنف( 9/32رب لسان الع: ابن منظور)6(
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يسقي ديار صاحبته التي أصبحت بعيدة ال تقصدها الخيل وال الركبان، فـإذا  : "يقول األعشى

أرضى الشاعر نفسه من صاحبته ومن شبابه وذكرياته على ما أراد، اتّجه فجأة إلى صاحب لـه  

  .)1("ا إليه أن يبلغ يزيد بن مسهر الشيباني رسالة منهيتخّيله، طالًب

  ]البسيط[ )2(الفُُضُل قَْينَةُالْ يِهِف جُِّعَرتُ اذَِإ  َيسَمُعُه، الصَّنَْج تَخَاُل يبٍجِتَْسُمَو .164

  )3(الفُُضُل القَْينَةُ فيِه تَُردُِّد إذا  َيسَمُعُه، الصَّنَْج تَخَاُل ومستجيبٍ*      

  )4(الفُُضُل القَْينَةُ فيِه ترجُِّع إذا  َيسَمُعُه، الصَّنَْج تَخَاُل اومستجيًب*      

، )فضـل (لسـان  الفـي   تـه واختلفت رواي ،الكبير وديوانه، ديوانهالبيت لألعشى في ) 164(

] تُـَردِّدُ [و، ]ومستجيبٍ[مكان ] اومستجيًب: [من وجهين، وهما الديوانينعن روايته في ) صنج(و

دوائر صغار من النحاس يصفق بإحداهما على األخرى ويمسكان فـي  : الصنجو" ].جُِّعَرتُ[مكان 

  .)5("التي تلبس ثوًبا واحًدا كأنّها متبذلة: الفُُضل. أصابع اليد

] اومستجيًب[ :هي اختالف ضبط آخر االسم في قولهة ونحوّي الوجه األّول والعلّة في اختالف

] فتيـة [ة والعطف على قوله جّره على التبعّي ، واألصل فيه الجّر بواو رّب أو]ومستجيبٍ[مكان 

هو : "والمستجيب]. )6( ...في ِفتَيٍة كَُسيوِف الهِنِد قَد َعِلموا[قبل الشاهد بأربعة أبيات في القصيدة 

وروي  .الصنج دعاه فأجابه ه صوته بصوت الصنج، فكأّنشّب"و. )7("العود يجيب الصنج ويشاكله

  . )8("قبله بأربعة أبيات ]فتيٍة[فيكون معطوفًا على  بالجّر

لفظـان   ، وهمـا ]جُِّعَرتُ[مكان ] تَُردُِّد: [قولهالوجه الثاني هي الترادف في  والعلّة في اختالف

  . وفي اللفظين داللة على التكرار. فقان معنًىمختلفان نطقًا متّ

                                                 
  .110 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

   .109 وديوان األعشى الكبير، 147 ديوان األعشى: األعشى)2(

: يعقوب، إميل بديع. 6/262فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). فضل( 11/526لسان العرب : ابن منظور)3(

  .6/237 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  .6/262فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). صنج( 2/311لسان العرب : ابن منظور)4(

   .109 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  .356 تاريخ األدب العربي العصر الجاهلي: ضيف، شوقي .109 ديوان األعشى الكبير :األعشى)6(

   .109 ديوان األعشى الكبير :األعشى)7(

  ).938الشاهد ( 4/202خزانة األدب : القادرالبغدادي، عبد )8(
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  ]البسيط[ )1(نَنْتَِفُل تُلِْفنَا ِمْن ِدَماِء القَْومِ لْم  َمعَركٍَة ِغّبلَِئْن ُمِنيتَ بِنَا َعْن  .165

  )2(تُلِْفنا عن ِدماِء القوم نَنْتَِفُل ال  َمْعَركة َجدِّلئن ُمِنيتَ بنا عن *      

عـن  ) نفـل (لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 165(

: منيـت  ].تُلِْفنَـا  لْم[مكان ] ناتُلِْف ال[، و]ِغّب[مكان ] َجدِّ: [من وجهين، وهما الديوانينروايته في 

جملـة  : ى بمعنى وجد، ومفعولها الثانيفمن أل ال تجدنا،: ال تلفنا). بعد(عقب : عن غب. ابتليت

  .)3(ال نترك القتال وال نحيد عنه: والمعنى ،أل ونتبّرل، أي نتنّصفننت

الشّدة والمجاهدة، : والجد]. ِغّب[مكان ] َجّد: [والعلّة في هذا االختالف هي التحريف في قوله

 .)4("َأي َبْعـَده  :وجئتُه ِغبَّ اَألمـر  .عاقبتُه :وِغبُّ كلِّ شيٍء ،وغَبَّ بمعنى َبُعَد. "العاقبة: والغب

ة بَّغَوالَم ،، بالكسرّبوالِغ. ]يتَِنُم[ :قة بقولههنا بمعنى بعد، متعلّ: ، عن]عن غب معركٍة[: وقوله"

  . )5("ة والمجاهدة فيهادَّبكسر الجيم بمعنى الشِّ ]معركة دِّعن جِ[: اأيًض يالعاقبة، ورو: بالفتح

يجوز "و. هو جواب الشرط مجزوم، وعالمة جزمه حذف حرف العلّة الياء] ال تلفنا[ :وقوله

ئـة للقسـم،   موطِّ ]لـئن [الم  ره عن القسم، فإّنيكون الجواب للشرط مع تأخُّ ة في الشعر، أْنبقلّ

والوجه الرفع، كما قال  ]ناال تلِف[فجزم  .ط دون القسم، بدليل الجزمجواب الشر ]ناال تلِف[: وقوله

ـ  ه لّم، ولكنّ)6(}لَِئْن ُأخْرُِجوا ال َيخُْرُجوَن َمَعُهْم{: تعالى ر يِّا جاء بعد حرف ينوى به الجـزم، ُص

 :وقوله. مجزوم بلم الديوانينوالفعل في رواية  .)7("عفْللمجزوم، وهو في معنى َر اا جواًبمجزوًم

وانْتَفَـَل  . "وانتفل بمعنى تبّرأ .)8("ه جزاء الشرطعلى أنّ مجزوم بإْن: نافية، وتلفنا: ال ،]نالِفتُ ال[

. )1("ه ِإبـدال منـه  كَأنّ ،انْتَفلْت من الشيء وانْتَفَْيت منه بمعنى واحد ،انْتَفى وتبرََّأ منه :من الشيء

                                                 
  .113وديوان األعشى الكبير ، 149 ديوان األعشى: األعشى)1(

: يعقوب، إميل بـديع . 6/268فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). نفل( 11/670لسان العرب : ابن منظور)2(

  .6/252 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  .4/457شرح الرضي : اباذياألستر: ينظر)3(

  ). غبب( 1/635لسان العرب : ابن منظور)4(

  ).933الشاهد ( 11/335خزانة األدب : البغدادي، عبد القادر)5(

  .}َباَر ثُمَّ ال ُينَْصُروَنلَِئْن ُأخْرُِجوا ال َيخُْرُجوَن َمَعُهْم َولَِئْن قُوِتلُوا ال َينُْصُرونَُهْم َولَِئْن نََصُروُهْم لَُيَولُّنَّ الَْأْد{ 12: الحشر)6(

 يمعان: الفّراء .4/46شرح ابن عقيل : ابن عقيل: ينظر ).933الشاهد ( 11/330خزانة األدب : البغدادي، عبد القادر)7(

  .1/62 القرآن

  ).933الشاهد ( 11/335خزانة األدب : البغدادي، عبد القادر)8(

  . )نفل(تاج العروس : ، مرتضىالزَّبيدي). نفل( 11/670لسان العرب : ابن منظور)1(
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فالمألوف أن يستريح المقاتل بعد . ن القتالال نجحد دماء قومك ونتبّرأ منها هرًبا م. ننتفي: ننتفل

ولو قدر لك أن تُْبتَلى بنا علـى أعقـاب معركـة قـد     ". المعركة، ولكن هؤالء ال يملّون القتال

  .)1("خضناها، لوجدت فينا نشاطًا لقتال جديد، ولما رأيتنا نحيد عن الخوض في الدماء مّرة أخرى

  ]المنسرح[ )2(الثَا َمَها بًِداِعي قَُب ِلرِْضتَ  ذْ، ِإَصمُّنَتَي َد ِفْهَعُر الْكُذْْل تََه .166

  )3(بها َمثال؟ اتَْضرُِب لي قاعًد  ِإذْ تَلَمَُّصهل تَذْكُُر العهَد في *      

  )4(تَْضرِب لي قاعًدا بها َمثَال  ِإذ ،صتقمُّهل تَذْكُُر الَعْهد في *      

، )لمـص (لسـان  الفي  تهفت روايواختل ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 166(

  ].َصمُّنَتَ[مكان ] تقّمص ،تَلَمَُّص: [من وجه واحد، وهو الديوانينعن روايته في ) حلل(و

] صتقمُّ ،تَلَمَُّص: [تحريف صوت الالم مكان النون في قولهبالغّية بوالعلّة في هذا االختالف 

 ،َأي يحكيـه  :َيلِْمُصه"و. )5(اسم موضع :وتَلَمُّص. جناس ناقصفي البالغة ، وهو ]َصمُّنَتَ[مكان 

. )6("اسم موضـع  :وتَلَمُّص ،حافظُ الكَْرمِ :والالِمُص .الَن ِعنَُبه :وَألَْمص الكَْرُم .ويريد َعْيَبه بذلك

والصـواب  ولعّل االختالف هنا راجع إلى تحريفات أصحاب المعاجم لتوافق ألفاظهم المعجمية، 

المـوّدة  : العهـد  .)7("واهللا أعلـم  ،اسم امرأة :تنمص، ووفبلد معر ]:تنمص"[تنّمص بالنون، و

وقـد تهّيـأت للقتـال، إذ تضـرب لـي      ) تَنَمُّص(هل تذكر أّيامنا في ": األعشى يقول. والمنزل

  .)8("بشجاعتك األمثال؟

                                                 
  .113 -112 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

معجـم  : ، الحموي، ياقوت)حّل(تهذيب اللغة : األزهري. 287 وديوان األعشى الكبير، 171 ديوان األعشى: األعشى)2(

  . )تنمص( 2/50 البلدان

فهـارس  : عمايرة، خليل وزميله). لمص(روس تاج الع: الزَّبيدي، مرتضى. )لمص( 7/88لسان العرب : ابن منظور)3(

  .6/348لسان العرب 

  .6/348فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). حلل( 11/163لسان العرب : ابن منظور)4(

  . )لمص( 7/88لسان العرب : ابن منظور)5(

  ). لمص(تاج العروس : الزَّبيدي، مرتضى. )لمص( 7/88لسان العرب : ابن منظور)6(

  ).تنمص( 2/50 معجم البلدان: لحموي، ياقوتا)7(

  .287 -286 ديوان األعشى الكبير: األعشى)8(
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  ]المنسرح[ )1(الُجةَ  الرَّالَمَمى الْلََّو، َولِْدـَع    َوبِالـبِالَوفَاِء  اْستَأثََر اُهللا .167

  )2(َوَولَّى الَمالَمةَ الرَُّجال َحْمِدـ  ـوبالْاْستَْأثَر اُهللا بالوفاِء   *    

عـن  ) دهر( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 167(

  ].وبالعدل[مكان ] وبالحمد: [من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

وكالهما صفتان ، ]وبالعدل[مكان ] وبالحمد[: والعلّة في هذا االختالف هي التحريف في قوله

من صفات اهللا تعالى، فاالختالف اللفظي هنا لم يؤّد إلى تغييرٍ في المعنى العام للبيت، أو إخاللٍ 

ـ  الو .الدهر َألف سنة :وقيل ،اَألَمُد الَمْمُدوُد :الدَّْهُر"و. بالوزن العروضي له ان، دَّْهُر والـدََّهُر لغت

العرب كان شْأنها َأن تَذُمَّ الدهر وتَُسـبَّه عنـد الحـوادث     وتْأويله َأّن. )3("َأْدُهٌر وُدُهوٌرويجمعان 

 ،وَأبادهم الـدهر  ،فيقولون َأصابتهم قوارع الدهر وحوادثه ،والنوازل تنزل بهم من موت َأو َهَرمٍ

   .)4("وقد ذكروا ذلك في َأشعارهم ،ونهفيجعلون الدهر الذي يفعل ذلك فيذّم

  ]المنسرح[ )5(الِغها نَيُمًما أِدْوَي، َوسِْمـِخ    الـا كَِشْبِه َأْرِدَيةِِ اَهَريوًما تَ .168

  )6(ًما َأِديُمها نَِغالْوَيَو َعْصبِـ  ـالا كَِشْبِه َأْرِدَيِة اَهَرا تََيْوًم*      

، )نغـل ( لسـان الفـي   تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 168(

: والنَّغَل والنَِّغل ].الخمس[مكان ] العصب: [من وجه واحد، وهو الديوانينعن روايته في ) أدم(و

هو وجه األرض، أو الشيء الظاهر : واألديم .)7("اِإلفساُد بين القوم والنَّميمةُ :والنَّغَُل. "هو الفساد

ي وْجـُه اَألرض  ما سـمّ ورّب ،وجُهها :وَأَدَمةُ اَألرض ،جلِْده ظاِهُر :وَأِديُم كل شيء. "من الشيء

  .)8("اَأديًم

                                                 
: الَمْرَزبـانيّ  ).أثـر ( 4/8لسان العـرب  : ابن منظور. 283 وديوان األعشى الكبير، 170 ديوان األعشى: األعشى)1(

  .91، 54 الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء

  ).دهر( 4/292لسان العرب : ابن منظور)2(

: يعقوب، إميل بـديع . 6/349فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )دهر( 4/292لسان العرب : ابن منظور)3(

  .6/87 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  .)دهر( 4/292لسان العرب : ابن منظور)4(

  .283 وديوان األعشى الكبير، 170 ديوان األعشى: األعشى)5(

  .)أدم( 12/10 ،)نغل( 11/670لسان العرب : ورابن منظ)6(

  ).نغل( 11/670لسان العرب : ابن منظور)7(

   .)أدم( 12/10 المرجع السابق)8(
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واالختالف اللفظي  ].الخمس[مكان ] العصب[: والعلّة في هذا االختالف هي الترادف في قوله

 والعصـب . في البيت لم يكسر الوزن، وجاء اللفظان بداللة واحدة، وهي ضرب من برود اليمن

جمع عصـبة، وهـو كـل    : والعصب أيًضا. جفوف الريق بالفم: بْصوالَع". والشّد الطّي: أيًضا

. وهو ضـرب مـن بـرود الـيمن     والخمس. )1("شجرة تلتوي على الشجر، ولها ورق ضعيف

مثل جريح ومجروح  ،ه يعني الصغير من الثيابكَأنّ ،الثوب الذي طوله خمس َأذرع :الخَِميُسو"

 ،َأمر َأن تعمل هـذه اَألرديـة   ،سوب ِإلى َمِلٍك كان باليمنثوب من :وقيل الخَِميُس .وقتيل ومقتول

  . )2("ضرب من برود اليمن :والِخْمُس ،فنسبت ِإليه

 ضـرورة، للبين حرف العطف والمعطوف بالظرف ة في الفصل والبيت من الشواهد النحوّي

وهو قوله  بالظرف،] ديمهاأ[حيث فصل بين الواو ومعطوفها ] ويوًما أديمها: [والشاهد فيه قوله

ذكر "و. ويوًما تراها وترى أديمها: ، والتقدير)3("]تراها[، والمعطوف عليه هو الضمير في ]يوًما[

النحويون أّن األصل أالّ ُيفَْصل بين العاطف والمعطوف بشيء، سواء بـالمفرد أم بغيـره، ثـم    

لجمهور، وأّمـا إن  فإن كان الفصل بالجملة فهو ممتنع، إالّ في الضرورة الشعرية عند ا. اختلفوا

كان الفصل بالمفرد، ظرفًا كان أو غيره، فأجازه الجمهور في السعة، ومنعه الكسـائّي والفـّراء   

العاطف كالنائب عن العامل، فال يتّسع فيه بالفصل بينه وبين معطوفـه،   وأبو علّي الفارسّي، ألّن

ظرف فـي الضـرورة   الفصل جائز بـال  وذكر بعضهم أّن. كما ال يفصل بين العامل والمعمول

  .)4("الشعرية، ومنعه بعضهم

يعتريها الخصب حينًا، فتكسوها الزهور، كأنّها في ُحلٍَّة مـن  : "يقول الشاعر واصفًا األرض

) وجههـا (برود اليمن الزاهية األلوان، ويعتريها القحط حينًا آخر، فإذا هي مجدبة يتقشّر أديمها 

  .)6("كالجلد النغل" )5("من الجفاف

                                                 
  . 25 إيضاح شواهد اإليضاح: القيسي، أبو علي)1(

  ).خمس( 6/70لسان العرب : ابن منظور)2(

 الشـعرية  النحـو  المعجم المفصل فـي شـواهد  : يعقوب، إميل بديع. 25 إيضاح شواهد اإليضاح: القيسي، أبو علي)3(

2/655.  

، 1، العدد 13، العلوم اإلنسانية، المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحاث، الفصل النحوي ظواهره وعلله: الجبالي، حمدي)4(

 .3/1238 شرح الكافيـة الشـافية   :ابن مالك ).219الشاهد ( 2/391 خزانة األدب: البغدادي، عبد القادر. 229م، 1999

  .702 مغني اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام

  .282 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  .25 إيضاح شواهد اإليضاح: القيسي، أبو علي)6(
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   ]الخفيف[ )1(ِحيَن َصّرفْتَ حالَةً َعْن َحالِ  ،ً بَِربيعٍِصّرةلْتَ صَّثُّم َو .169

  ..........................     )2(بَِربِيعِ َضرَّةًثُمَّ َوّصلْت *      

عن ) ضرر(لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى، في ) 169(

  ].ًِصّرة[مكان ] َضرَّةً: [حد، وهومن وجه وا الديوانينروايته في 

، ]ًِصـّرة [مكـان  ] َضرَّةً: [في قولهباختالف التنقيط والعلّة في هذا االختالف هي التصحيف 

شّدة البـرد  : والِصّرة. ")3("فَْعلَة من الضَّّر ،ة الحالشّد :الضَّرَّةُ"و. والتحريف باختالف الحركات

من الِصر وهو البرد، أي وصلتها بربيع مـن طـول   وهي مشتقّة شتوة  :ةصّر"و. )4("في الشتاء

، أي كنـت  ]بربيع ّضرة[ ...بمعنى َبعد :وعن ،أي حاال بعد حال :حالة عن حال :غزوك، وقوله

: وقيل في أمثـال العـرب   .)5("أنعمت عليهم هم ثّممعناه أسرتَ :ا، يقالا وآلخرين عذاًبلقوم ربيًع

أي غَيَّـر عيشـه عليـه     ):وَصَل الضَّرَّةَ بالُهَزال وسوء الحال( :وُيقَال). َوَصَل َربِيَعةُ بُِضرِِّه"(

واتّصل في حربهم الشتاء بالربيع، حتّى بّدلتهم حاالً من : "يقول األعشى. )6("هووَصَل خيره بشّر

  .)7("بعد حال

بروّي العين، فقد جعل الصـدر   فهارس لسان العربوجاء البيت بروّي الالم، بينما ورد في 

  .لسان العربم وجود عجز البيت في عجًزا، لعد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .63 ديوان األعشى الكبير :األعشى. 169ديوان األعشى : األعشى)1(

: يعقوب، إميل بديع. 5/646العرب فهارس لسان : عمايرة، خليل وزميله). ضرر( 4/483لسان العرب : ابن منظور)2(

  .6/389 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

   ).ضرر( 4/483لسان العرب : ابن منظور)3(

  .63 ديوان األعشى الكبير :األعشى)4(

  ).األبيات في الحرب( 6/925 كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني: ابن قتيبة(5)

  .2/371 لمجمع األمثا: محمد النيسابوري الميداني، أبو الفضل أحمد بن(6)

  .62 ديوان األعشى الكبير :األعشى)7(
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  ]الخفيف[ )1(اللِِخفُُّه بِا، تكُاًمخَُس ـبُّ    تَْرتَـٌ طَفْلَةُ األنَاِملِ، ةُحرَّ .170

  )2(تَكُفُّه بِخاللِ اُسخاًم  تَْرتَبُّطَفْلَةُ اَألناِمل  ُحرَّةٌ      *

  )3(كُفُّه بِِخاللِتَ اُسخاًم ُب  تَْرتَْبطَفْلَةُ اَألناِملِ  ُحرَّةٌ      *

  )4(ُسخاماً تَكُفُّه بِخالل ُب  تَْرتَْبطَفْلَةُ اَألنامل  َرخَْصةٌ*      

، )ربـب ( لسـان الواختلفت روايته فـي   ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 170(

 ،ْرتَبُّتَ[، و]ٌةُحرَّ[مكان ] َرخَْصةٌ[ :من وجهين، وهما الديوانين عن روايته في) طفل(و، )حرر(و

  :مختلفةبرواية  الديوان الكبيرو) هزق( لسانالوللبيت شبيه في  ].بُّـ/تَْرتَـ[مكان ] ُب/تَْرتَْب

  ])5(اقُال ِمْهَزَو ال َعابٌس ِةَيـ    ـالدُّْمكَاِملِ اَألنَ طَفْلَةُ ُحرَّةٌ*[

رببه إذا نّماه من رّب الشيء و: ترتّب. لينة ناعمة: طَفْلة. الخيار الفاخر من كل شيء: الُحّر"

  . )6("وهو المشط ىَرْدالِم: الِخالل. الشعر اللين: السخام. واعتنى به

وَرخَْصـة   ].ةٌُحـرَّ [مكان ] َرخَْصةٌ: [في قوله هي التحريفالوجه األّول والعلّة في اختالف 

اعم اللَّيُِّن ِإن الشيء الن :الرَّخُْص" .الكريمة من النساء :والُحرَّةُ .هي الناعمة اللّينةمرادف طَفْلة، و

وِإن َوَصفْت به  ،وكذلك َرخاصةُ َأناِملها ِلينُها ،َوَصفْت به المرَأة فُرخْصانُها نَْعَمةُ َبشَرتها ورِقّتُها

   .)8("الكريم والخالص من كّل شيء: كريمة، والُحّر: ُحرَّة"و .)7("النََّبات فَرخاَصتُه َهشاشَتُه

ـ [مكان ] ُب/تَْرتَْب ،تَْرتَبُّ[: ة في قولهضّيوالعلّة في اختالف الوجه الثاني عرو ـ /تَْرتَـ  ].ّبـ

ومن وفيه خلل عروضّي واضح في الوزن وتوزيع التفعيالت التي ال تنسجم وتفعيالت الخفيف، 

                                                 
  .55 وديوان األعشى الكبير، 164 ديوان األعشى: األعشى)1(

  .6/424فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). ربب( 1/404لسان العرب : ابن منظور)2(

: يعقوب، إميل بـديع . 6/424فهارس لسان العرب : خليل وزميلهعمايرة، ). حرر( 4/182لسان العرب : ابن منظور)3(

  .6/421 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  .6/424فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). طفل( 11/401لسان العرب : ابن منظور)4(

: كريمـة، والُحـرّ  : ُحـرَّة . "259 ديوان األعشى الكبير: األعشى: ينظر). هزق( 10/368لسان العرب : ابن منظور)5(

: يقول األعشـى ". كثير الضحك: مهزاق. التمثال والصورة: الدمية. ناعمة َرخصة: طَفلة. الكريم والخالص من كّل شيء

". كريمة العنصر، بّضة األنامل، جميلة كالدمية، ال يفسد جمالها العبوُس، وال يذهب بوقارهـا اإلسـراف فـي الضـحك    "

  .126 ديوان األعشىفي ] عابس[ن مكا] عانس: [ويروى

  .55 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(

  .)رخص( 7/40لسان العرب : ابن منظور)7(

  . 259 ديوان األعشى الكبير: األعشى)8(
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مختلّة أيًضا، فاللغـة ال تبـدأ بسـاكن، وال حـرف      الديوانينالجدير ذكره أّن رواية البيت في 

  ).طفل(و، )حرر( لسانال ة روايةُت صواًبا من الناحية العروضّيأكثر الروايامضّعف، ولهذا فإّن 

 ،ِإذا َعِلقَـتْ  :وقيل ،ِإذا َوَضَعتْ :اَربَِّت الشاةُ تَُربُّ َرب" اعتنت وأصلحت، ومنه :َرّبتومعنى 

 :والرَّبِيبـةُ  ،وكلُّ هذا من اِإلْصالحِ والَجْمع... والمرَأةُ تَْرتَبُّ الشَعر بالدُّْهن ،ال فعل للرُّبَّى :وقيل

صـافية األديـم،   ": األعشى يقول .)1("ها تُْصِلُح الشيَء وتَقُوم به وتَْجَمُعهَألنّ :قال ثعلب .الحاِضنةُ

  .)2("اللبّضة األنامل، تفتل شعرها اللين، ثّم تشّد حواشَيه بالِخ

  ]الخفيف[ )3(الِِصلِ الَجوَّ، كََعْدوِ الُمَصلْطُ    السَّْوَعنْتَرِيٌس تَْعُدو إذا َمسَّها  .171

  )4(كََعْدوِ الُمَصلِْصلِ الَجوَّال تُ   ْوالصََّعنْترِيٌس تَْعُدو ِإذا َمسَّها *      

واختلفت . بالسين والطاء] السَّْوط[، برواية وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 171(

  ].السَّْوط[مكان ] تْوالصَّ: [من وجه واحد، وهو الديوانينعن روايته في  لسانالفي  تهرواي

ـ مكان  الصاد والتاء يصوتتحريف صوتّية بة في هذا االختالف والعلّ فـي   ن والطـاء يالس

مكان صـوٍت مرقّـق وهـو     الصاد، فاستعمل صوتًا مفخًّما وهو ]السَّْوط[مكان ] تْوالصَّ[ :قوله

ّن تقـارب  ويبـدو أ . الطاءمكان صوٍت مفخّم وهو  التاء، كما استعمل صوتًا مرقّقًا وهو السين

مخارج األصوات هو السبب في هذا االختالف، والعتماد الرواة على النقل مشـافهةً ومخـزون   

 :وَسـوَّطَه  اوساطَ الشيَء َسـْوطً  ،َبْعِضه ببعضٍ خَلْطُ الشيِء" هو: والسوط .حفظهم من التراث

خُِلطَ الدُم باللحمِ وهو ُمشْتَقٌّ  ه ِإذا ِسيطَ به ِإنسان َأو داّبةَألنّ اوسمي السَّْوطُ َسْوطً. خاَضه وخَلَطَه

هو حمار الوحش لكثرة نهيقـه، مـن   : المصلصل"و. )5("ه َيخِْلطُ الدم باللحم وَيُسوطُهمن ذلك َألنّ

وفي هذا البيت يصـف  . أي طاف ولم يستقّر: من جال يجول: جّوال. صلصل الشيء أي صّوت

. )6("يعـدو حمـار الـوحش الجـّوال     األعشى الناقة بأنّها صلبة تعدو إذا مّسها الّسـوط، كمـا  

وقـد يوصـف بـه     ،الناقة الصُّلَْبةُ الوثيقةُ الشديدة الكثيرةُ اللحم الجـواد الجريئـة   :الَعنْتَريُس"و

                                                 
  ).ربب( 1/405لسان العرب : ابن منظور)1(

  .54 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  . 57 لكبيروديوان األعشى ا، 165 ديوان األعشى: األعشى)3(

  ).صلل( 11/381لسان العرب : ابن منظور)4(

  .)سوط( 7/325 المرجع السابق)5(

  .56 -55 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(
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النون زائدة " :قال الجوهرّي .)2("والغَلََبة ةهو من الَعتَْرَسِة التي هي الشّد" :قال سيبويه .)1("الفرس

ما هو مـن  وهذا كلُّه مما زيدت فيه التاء، وإنّ. الدَّاهية: العنتريس"و. )3("من العترسة ه مشتقَّألنّ

  .)4("زائدة في العنتريس اوالنون أيًض. َعرِس بالشّيء، إذا الزَمه

  ]الخفيف[ )5(ذا األذَْيالِ َوالشّْرَعبيَّـرِيجِ     والَبغايا َيْركُْضَن َأكِْسيةَ اإلْضـ .172

  )6(ذا األذيال ىَبوالشرَع كالُبْستَان.... ..  *      .............................

عن ) شرعب(لسان ال في تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانه لألعشى فيالبيت ) 172(

مكـان  ] ىَبوالشـرعَ [، ]كالبسـتان [زيـادة كلمـة   : من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

. الجـواري واإلمـاء  : البغايـا . واحد لهـا  الصغار وال: الدردق. النخل :البستان" ].َوالشّْرَعبيَّ[

أي الطويـل الـذي تجـّره    : ذا األذيال. الحرير األحمر: الشرعبّي. الحرير األصفر: اإلضريج

  .)7("وراءها حين تمشي

 وقد تكون الزيادة ناجمة عن رواية عجز البيت وحـده، مّمـا أدى إلـى اخـتالل الـوزن     

وهو الطويل الحسن الجسم،  ]الشرعبي[هًدا على وجاء البيت فيه شا. ، وعدم استقامتهالعروضّي

، فقد جاء به اسًما مقصوًرا منتهًيا بألف، مفتوح ]ّيبِالشرَع[مكان  ]َبىالشرَع[إال أنّه ورد برواية 

، بيـاء  الشـرعب على أنّه اسم منسوب إلـى   الديوانينما قبلها، على خالف ما ورد في رواية 

واُألنثى  ،طويٌل خفيفُ الجسمِ :رُجل شَْرَعٌب .الطويل :َعُبالشَّْر"و. مشّددة مسبوقة بباء مكسورة

شَقُّ اللحمِ واَألديمِ  :والشَّْرَعبةُ. طَوَّلَه :وشَْرَعَب الشيَء ،الطويُل الَحَسُن الجسمِ :والشَّْرَعبِيُّ .بالهاِء

َضـْرٌب مـن    :والشَّـْرَعبِيَّةُ والشَّْرَعبِيُّ  ،الِقطْعةُ منه :والشَّْرَعبةُ، قطََعه طُوالً :وشَْرَعَبه ،طُوالً

                                                 
ابـن   ).عترس( كتاب العين: الفراهيدي ).عترس( تهذيب اللغة: األزهري. )عترس( 6/130لسان العرب : ابن منظور)1(

المعجـم  : يعقوب، إميل بديع. 6/433فهارس لسان العرب : يرة، خليل وزميلهعما). عترس( معجم مقاييس اللغة: فارس

  .6/439 المفصل في شواهد اللغة العربية

  .4/322 سيبويه كتاب :سيبويه)2(

  ).عترس( الصحاح: الجوهري. )عترس( 6/130لسان العرب : ابن منظور)3(

  ).عترس( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)4(

: األزهـري ). بغـا ( 14/77لسان العـرب  : ابن منظور. 59 وديوان األعشى الكبير، 167 عشىديوان األ: األعشى)5(

  . 6/436فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )بغي( تهذيب اللغة

  ).شرعب( تهذيب اللغة: األزهري. )شرعب( 1/494لسان العرب : ابن منظور)6(

  .59 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(
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. والشَّرَعبّي منسوٌب إلى شَرَعب، والجميـع الشـراعيب، وهـو الطِّـوال الِحسـان     "؛ )1(الُبُروِد

سقطت من بيت آخـر  زائدة قد تكون ] كالُبْستانِ[ :وقوله .)2("ضرٌب من ثياب الَيَمن: والشَّرعبيَّة

  ]الخفيف[ :وهوقبل هذا البيت، 

   ])3(تانِ تَْحنو لَدْرَدٍق َأطفالِـ     ـالَجراجَِر كالُبْس َيَهُب الْجِلَّةَ*[

  ])4(رِيجِ والشَّْرَعبيَّ ذا اَألذْيالِ     ـوالَبغايا َيْركُْضَن َأكِْسيةَ اإلْض*[

كثر في كالمهم حتى َعمُّوا به الفواجر إماًء كّن َأو  ة ال توهب ثّمالحّر َأراد وَيَهُب البغايا َألّن"

  ]الكامل[   :قال اَألخطل ؛)6("موضع :ْرَعبِيَّةُالشَّ"و. )5("حرائر

  ])7(ِإذْ َرَأى اَألطْفاال ،بالشَّْرَعبِيَِّة    ولَقَْد َبكَى الَجحَّافُ ممَّا َأْوقََعتْ *[

  .)8("واإلماء تركض في أكسية من الخّز، بين أصفر وأحمر، وتجّر األذيال": يقول األعشى

  ]الخفيف[ )9(مِ فَتَْجرِي ِخالَل شَْوِك السََّيالِ  ْوفي ِسنَِة النَّ اَألغَْراُب باكََرتَْها .173

  )10(مِ فَتَْجرِي ِخالَل شَْوِك السََّيالِ  اَألغْراُب في ِسنَِة النَّْو باكََرتُْه*      

  )11(مِ فتَْجري ِخالَل شَْوِك السََّيال  في ِسنَِة النَّْو اَألْعرابباكََرتْها *      

) سـيل ، غرب( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، نهديواالبيت لألعشى في ) 173(

مكـان  ] اَألْعـراب [و، ]باكََرتَْهـا [مكـان  ] باكََرتُْه: [من وجهين، وهما الديوانينعن روايته في 

  ]. اَألغَْراُب[

                                                 
  . )شرعب( 1/494لسان العرب : ورابن منظ)1(

  .117 االشتقاق: ابن دريد)2(

  ). بغا( 14/77لسان العرب : ابن منظور. 167 ديوان األعشى: األعشى)3(

  ).بغى( الصحاح: الجوهري). بغا( 14/77لسان العرب : ابن منظور. 167 ديوان األعشى: األعشى)4(

  ).بغى(المحكم  :ابن سيده). بغا( 14/77لسان العرب : ابن منظور)5(

  .)شرعب( 1/494لسان العرب : ابن منظور)6(

  .252م، 2004راجي األسمر، دار الكتاب العربي، بيروت، : ، شرحهديوان األخطل: األخطل، غياث بن غوث)7(

  .58 ديوان األعشى الكبير: األعشى)8(

  .55 وديوان األعشى الكبير، 164 ديوان األعشى: األعشى)9(

  .)غرب( 1/644العرب  لسان: ابن منظور)10(

  ).سيل( 11/352 المرجع السابق)11(
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ر الغائب حينًا، وضمير المؤنّث الغائـب حينًـا   واالختالف هنا جاء في استخدام ضمير المذكّ

  .قصد صاحبته نفسها] باكََرتَْها[قصد ثغر صاحبته، وفي ] اكََرتُْهب[آخر، ففي 

. تصحيف بحرف العين المهملة مكـان الغـين المعجمـة   ] اَألغَْراُب[مكان ] اَألْعراب: [وقوله

بتسكين الـراء عنـد ابـن    ] غَْرب[هو نوع من الشجر، ومفرده : "وهي األقداح، وقيل واألغراب

شجرة َضخْمة  :بسكون الراِء ،والغَْرُب :ابن سيدهقال . ند الجوهرّيبفتح الراء ع] غََرب[ِسيده، و

 .واِحَدتُـه غَْربـة   ،وهي التي ُيْعَمُل منها الكُحيُل الذي تُْهنُأ بـه اِإلبـلُ   ،شاكة خَْضراُء ِحجازِيَّة

احدتـه  َضْرٌب من الشـجر و  :والغََرُب ،]باكََرتْها[ :وُيروى" .)1("والجمع َأغْراب ،القََدح :والغَْرُب

ـ شجر : الَيوالسَّ. حّدها أو بياضها: وغرب األسنان. حّده: غرب الشيء"و. )2("غََرَبةٌ ه شـوك  ل

. )3("ويا لرضابها العذب حين تصحو من نومها، يجري خالل أسنان دقيقة كشوك السيال. أبيض

: قولـه و. بـة الشـذا  الخمر تجرى بين ثناياها طّي ر طيب ثغرها، بل كأّنإذا نامت لم يتغّي: يقول

ملئت األقداح منها بكرة، يعنى تبادرت إليها : يقول. ها لسعتهاأي أخذت من دنّ ]باكرتها األغراب[

   .)4(ها، وذلك أطيب لهااألقداح من دنّ

  ]الكامل[ )5(َيالََهاِع ِّبِالسُّلَيتَْرُزقُ  َعْجَزاُء  َوكَأنَّما تَبَِع الصَُّواَر بِشَخِْصَها .174

  )6(تَْرُزق بالسُّلَيِّ ِعيالَها فَتْخاُء    صُّواَر بشَخِْصهاوكَأنَّما تَبِع ال*      

  )7(ِعيالَها بالسُِّليَِّعْجزاُء تَْرُزقُ   وكَأنَّما تَبَِع الصِّواَر بِشَخْصها*      

  )8(تَْرُزق بالسُّلَيِّ ِعيالَها فَتْخاُء  وكَأنَّما تَبِع الصُّواَر بشَخِْصها*      

                                                 
  ). غرب(المحكم : ابن سيده). غرب( الصحاح: الجوهري: ينظر. )غرب( 1/642لسان العرب : ابن منظور)1(

ضرب مـن الشـجر   : اوالغََرب أيًض ).غرب( الصحاح: الجوهري: ينظر. )غرب( 1/642لسان العرب : ابن منظور)2(

  .وأصابه سهم غََرب يضاف وال يضاف يسكَّن ويحرك، إذا كان ال ُيدرى من رماه. رسيةوهو إسفيدار بالفا

  .55 -54 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

  .5/390 جامع البيان في تأويل القرآنتفسير الطبري : الطبري: ينظر)4(

 10/116، )عجـز ( 5/372 لسـان العـرب  : ابن منظور. 79 وديوان األعشى الكبير، 152 ديوان األعشى: األعشى)5(

  . 7/553فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )سال( 14/396 ،)رزق(

  .7/553فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). عول( 11/486لسان العرب : ابن منظور)6(

  .7/553العرب  فهارس لسان: عمايرة، خليل وزميله. )سال( 14/396 ،)رزق( 10/116لسان العرب : ابن منظور)7(

  .7/553فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). عول( 11/486لسان العرب : ابن منظور)8(
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، )رزق( لسـان الفـي   تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 174(

، ]َعْجـَزاءُ [مكـان  ] فَتْخـاءُ : [وجهـين، وهمـا  من  الديوانينعن روايته في  )سال(و ،)عول(و

. واد دون حجر: السُّلَّي. أي لينة الجناح: فتخاء. قطيع البقر: الصوار ].بِالسُّلَّي[مكان ] بالسُِّليِّ[و

حين تطارد قطعان بقر الوحش بعقـاب يسـعى لـرزق صـغاره     ": فًا فرسهيقول األعشى واص

  .)1("الضعاف، وقد خلّفهم وراءه في وادي السُّلَّي

 الفَتْخَـاء و، ]َعْجَزاُء[مكان ] فَتْخاُء[ :في قوله هي التحريفالوجه األّول والعلّة في اختالف 

 احيها وغمزتهما وهذا ال يكون ِإالَّ منت كسرت جنها ِإذا انحطَّألنّ أي لّينة الجناح؛": ث أفتخمؤنّ

 :وُعقـاب َعْجـزاءُ  "مؤنّث أعجـز،   والعجزاّء. )2("َعْرض الكف والقدم وطولهما :والفَتَخُ .اللين

ـ   ،َأي نقص وقصر :هي التي في ذَنَبها َمْسح :وقيل ،رها بياض َأو لون مخالفبمؤخّ  ككمـا قيل

 :والَعَجُز. هي الشديدة الدائرة :وقيل ،ء َأو ريشتانهي التي ذنبها ريشة بيضا :وقيل ،للذنَب َأَزلُّ

   .)3("َعْجزاُء :واُألنثى ،َأْعَجُز :الذكر ،داء يْأخذ الدواب في َأْعجازِها فتثقل لذلك

] بِالسُّلَّي[مكان ] بالسُِّليِّ: [قولهبحركة الالم في  التحريفالعلّة في اختالف الوجه الثاني هي و

 لبنـي  طَلْـحٌ  فيـه  النِّبـاجِ  من بالقرب واٍد والسُّلَيُّ... واد: ِليُّ والسُّلَيُّوالسُّ. "وهما بمعنى واحد

   .)4("َعْبسٍ

  انتهى حرف الالم

                                                 
  .78 ديوان األعشى الكبير: األعشى: ينظر)1(

 معجم مقاييس اللغـة : ابن فارس).  فتخ( 3/40لسان العرب : ابن منظور: ينظر. 79 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  .3/86 الفائق في غريب الحديثو). فتخ( أساس البالغة: ريالزمخش). فتخ(

  ).عجز( 5/372لسان العرب : ابن منظور)3(

  .)سال( 14/396لسان العرب : ابن منظور)4(
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  الفصل الثاني عشر

  حرف الميم 

  ]الطويل[ )1(ُماِغَووفُ َرنُاُألا، َوَهتَْبٌر َسكَْبَو    لٍ،اِئَو َنْب َركَْبَأ :تْالَتْ قَلََصا اتَّذَِإ .175

  )2(وَبكٌْر َسَبتْها واُألنُوفُ َرواِغُم     واِئلٍ بنِ ِلَبكْرَِصلَتْ قالتْ ِإذا اتَّ*      

عن ) وصل(لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 175(

 :رجُلواتََّصَل ال" ].َنْب[مكان ] بنِ[، و]َركَْبَأ[مكان ] ِلَبكْرِ: [من وجهين، وهما الديوانينروايته في 

، فقد قُلب حرف العلّة الواو ]اوتصلت[فيها إعالل، وأصلها ]: اتّصلت[و. )3("وهو من ذلك ،انتَسب

انتمت وانتسبت، تنتسب إلى بكر بـن  : اتّصلت" .تاًء، ثّم أدغم التاءان، وأصبحا تاء واحدة مشّددة

   .)4("وائل جّد الحّيين المتخاصمين، تقّرًبا إلى الّذين َسَبْوها في الحرب

على ] بكر[باستخدام حرف النداء وهو الهمزة، ونصب االسم والعلّة في هذا االختالف نحوّية، 

فـي  ] َحَصـان [تعود على ] صلتاتّ[وتاء التأنيث في الفعل . على التبعية] ابن[المنادى، ونصب 

  :، وهوالديوانينالبيت السابق للشاهد في 

  ])5(ُماِدَواتُ الخَفَى الناِصقَلُْي اَنا كََمكَ    ها عمِّ ةَنَاْب تَخِْدُماٌن َصى َحلقَوتُ*[

مجـروًرا  ] بكـر [بالم الجّر التي جعلت ] لبكرِ بنِ وائلٍ: [بقوله اللسانفي حين جاءت رواية 

مبني على الفتح لإلتبـاع فـي   منادى ]: أبكر[ويقال في إعراب . )6(على التبعية] ابن[بها، وجّر 

 .مضاف إليه مجرور]: وائل. [وهو مضافمحل، منصوب باعتبار ال نعت ]:ابن[محل نصب، و

، وبكـر  )يا بكر: فقد خاطبته بقولها(إذا اتّصلت الّسّيدةُ الكريمةُ الَحَصاُن ببكر بن وائل، ": يقول

  . )7("هي الّتي أحلّت َسبَيها، وأنفُ قومها المعتدين راغٌم ذليٌل

  
                                                 

  ). وصل( تهذيب اللغة: األزهري. 131 وديوان األعشى الكبير، 179 ديوان األعشى: األعشى)1(

  .)وصل( 11/726لسان العرب : ابن منظور)2(

  .8/20 جامع البيان في تأويل القرآن تفسير الطبري: الطبري .)وصل( 11/726لسان العرب : ابن منظور)3(

  . 131 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

الكامـل  : المبرِّد: ينظر]. الناصفات... تنصف: [ويروى. 131 وديوان األعشى الكبير، 179 ديوان األعشى: األعشى)5(

  .2/198 في اللغة واألدب

  .في هذا البحث 91الشاهد : ينظر)6(

  . 130 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(
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  ]الخفيف[ )2(ِإْعتَاَما ُهـونَلَُب ُمخِيٌل )1(َلـ  ْلـشَكََما  النَّهارَِساَعةً أكَْبَر  .176

  )3(اـامـه ِإْعتـلَُبونَ ٌلـُمِحي     شدَّكما  النهاُرساعةً َأكَْبَر *      

واختلفـت  . ديوانـه في ] )4(أغْنَاَما ِلنَْوِئِه[ويروى  ،ديوانه الكبيرالبيت لألعشى في ) 176(

مكـان  ] النهـارُ : [وجه، وهيمن ثالثة أ الكبير الديوانعن روايته في  )كبر( لسانالفي  تهرواي

. ولنوئه أي لمطـره . المطر: والنوء ].ُمخِيٌل[مكان ] ٌلـُمِحي[، و]َّـلـشَ[مكان ] شدَّ[، و]النَّهارِ[

علـى   ]أكبـر [، بنصب )5("َأي حين ارتفع النهار :َأتاني فالن َأكَْبَر النهار وشَباَب النهار :يقال"و

. إبله، واللبون ذات اللـبن : ولَُبونه. تهّيأت للمطر: الوأخيلت السماء إخيا. طرد: شَّل"و. الظرفية

فما هي إالّ ساعة من صـدر النهـار،   : يقول. حين دخلت العتمة وهي ثلث الليل األّول: وإعتاًما

  . )6("، وقد توقّع المطر حين دخل الظالم)إبله(بمقدر ما يجمع الراعي أغنامه 

فـي  ] النَّهار[، برفع ]النَّهارِ[مكان ] النهاُر[ :هة في قولوالعلّة في اختالف الوجه األّول نحوّي

والبيـت   .بالجّر على أنّه مضاف إليـه  الديوانينة، في حين جاء في رواية على الفاعلّي اللسان

أي ارتفاعه في وقت الضـحى، وأصـيب البيـت بـالتحريف      ]أكبر النَّهار[ :قوله على  شاهد

  .والتصحيف

وفيهما خلـل   ،]َّـلـشَ[مكان ] شدَّ[: ي التحريف في قولهالثاني ه والعلّة في اختالف الوجه

 مكسورة، وغير صـحيحةٍ ) كبر(لسان الو الديوانيني ته فروايجاءت و، بتدوير البيت عروضّي

بالدال المشّددة، وجعلها في نهاية الصدر، في حين جاءت في ] شّد[ اللسانروي في فعروضًيا، 

، والجزء الثـاني فـي   ]شَـ[، فذكر جزًءا منها في الصدر ةالمتّصل بالالم] شّل[برواية  الديوانين

، والثانية في بداية ]شَلْـ[والصواب أن تكون إحدى الالمين في نهاية الصدر ]. ـلَّ[بداية العجز 

لتنسجَم وتفعيالِت البحرِ الخفيف، فـال يجـوز االبتـداء     ،]َد//ْدشَ]وكذلك  ،]ـَل// ـلْشَ[العجز 

                                                 
 ديـوان فـي  ] لَُبوِنـه [مكـان  ] ِلنَْوِئه[ويروى  .299 ديوان األعشى الكبيرمتصلة والبيت مدّور في ] شّل[جاء برواية )1(

  . 203 األعشى

  . 299 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  : 7/85فهارس لسان العرب وجاء في  ).كبر( 5/130لسان العرب : ابن منظور)3(

  ]ِإْعتاما نَهلَُو ُمِحيٌل     شدَّكما  النهاُر َرَأكْساعةً *[

   .203 ديوان األعشى: األعشى)4(

  ). كبر( 5/130لسان العرب : ابن منظور)5(

   .299 -298 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(
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ه مكّون من صوتين، أحدهما ساكن والثاني متحّرك، وال يجوز ابتداء ألنّ" مشّدد"بصوت مضّعف 

  . المقطع بساكن

ـ : [قولهالوجه الثالث هي التصحيف باختالف التنقيط في والعلّة في اختالف  مكـان  ] ٌلـُمِحي

وهو الذي رأى خال السحابة فأشفق منهـا علـى   " ،بالخاء المعجمة، ]ُمِخْيل[، والصواب ]ُمخِيٌل[

 لئالّ ،ل النهار في ساعة قَْدَر ما َيشُّد الُمِحيُل َأخْالفَ ِإبلهقتلناهم َأّو :األعشى يقول. )1("ّدهاَبْهمه فش

  .)2("َيْرَضَعها الفُْصالُن

  ]الخفيف[ )3(ااَمدَُّه قُى لََر، بكبشٍ تَـحِ    ْبـالصُّ شَارِِقأتَتْكُْم شَْيَباُن في  إذْ .177

  )4(اقُدَّاَم ُهبكبشٍ تََرى لَ حِْبـ     ـحِ الصَُّوَضِإذْ َأتَتْكُْم شَْيباُن في *      

وهو مـن قصـيدة   ، ديوانهفي  ]ْإذ[مكان ] اإذَ[ ويروى، ديوانه الكبيرالبيت لألعشى ) 177(

عن  لسانالواختلفت رواية البيت في . يعاتب فيها األعشى بني َعْبَداَن بنِ َسْعٍد بنِ قَْيسِ ْبنِ ثَْعلََبةَ

: قُـدَّاما . بسيد القوم: بكبش" ].شَـارِقِ [مكان ] َوَضحِ: [من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

في وضـح النهـار،   " شيبان"إذا أغارت عليكم : "يقول .د ومن يتقّدم الناس بالشرفالملك والسّي

  .)5("يقُْدُمهم سّيد شريف همام

والوضـح يعنـي    ،]شَـارِقِ [مكان ] َوَضحِ[ :في قوله الترادفوالعلّة في هذا االختالف هي 

وغير ذلك  ،والتحجيُل في القوائم، ةُوالغّر ،والَبَرُص ،والقمُر ،بياُض الصبح :الَوَضُح"البياض، و

، والرأي األعشـى  ديوانفي  ]ْإذ[مكان ] اإذَ[ ويروى .)7("قَْرن الشمس :الشارِقُ"و. )6("من اَأللوان

هذا راجع إلى الوزن العروضـّي   هي الصواب، والسبب في] إذ[ الديوان الكبيرعندي أّن رواية 

ظـرف  ] إذ: [وقولـه ]. إذا[من البحر الخفيف برواية ] فاعالتن[للبيت، فال يستقيم الوزن وتفعيلةَ 

مبني على السكون في محل نصب، وهو ظرف لما مضى من الزمن في أكثر استعماالتها، ويقّل 

                                                 
الضَّـبِّي، المفّضـل بـن    . 371، 366، 2/363المزهر : ي، جالل الدينالسيوط. 3/287 الخصائص: ابن جنّّي: ينظر)1(

  .27، م1983، الطبعة الثانية، لبنان :دار الرائد العربي، بيروت، إحسان عباس: هقحقّ، أمثال العرب: محمد بن َيْعلَى

  ). كبر( 5/130لسان العرب : ابن منظور)2(

  . 297 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

  ).وضح( 2/634لسان العرب : ورابن منظ)4(

  .298 -297 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  ). وضح( 2/634لسان العرب : ابن منظور)6(

  ). شرق( 10/173المرجع السابق )7(
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ظرف لما يستقبل من الزمـان،   ]:إذا[و. ..أن تكون للمستقبل، مالزمة لإلضافة إلى جملة اسمية

إذا وقـع  . وللماضي بقرينة، يتضّمن معنى الشرط وال يجزم، خافض لشرطه، منصوب بجوابه

  .)1(الماضي بعدها في جملة الشرط أو الجواب جعلته داالًّ على المستقبل ما لم يدّل عليه دليل

  ]الخفيف[ )2(َضاَما، بِشَتَْوٍة، أْهاَيْوًم نُفُ    اآل شَّبَهُهَوإذَا َما الّدخَاُن  .178

  )3(بشَتَْوٍة َأْهضاَما ايوًم نُِف  باآل شُبَِّهوِإذا ما الدُّخان *      

 )هضم(و، )قتر(لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 178(

 ].اآلنُـفُ [مكـان   ]باآلنُِف[، و]شَّبَهُه[مكان ] شُبَِّه: [من وجهين، وهما الديوانينعن روايته في 

العود الذي يوقد لُيْستَْجَمر  :واَألْهضام". )4("جمع َهْضم، وهو البخور: وأهضام. جمع أنف: آنُف"و

 ،هو كلُّ شيء ُيتبخر به غير العـود واللُّْبنـى   :وقيل ،الَبخوُر :وقيل ،الطيُب :واَألْهضاُم" .)5(به

   .)6("دواحدها ِهْضم وَهْضٌم وَهْضمةٌ على توهُّم حذف الزائ

. ]اآلنُفُ[مكان ] باآلنُِف[، و]شَّبَهُه[مكان ] شُبَِّه[ :في قوله نحوّيةالوجه األّول والعلّة في اختالف 

المبنـي   بلفـظ الفعـل  ، في حين جاء اللسانفي رواية ] شُبَِّه[وجاء بلفظ الفعل المبني للمجهول 

: ر ومجرور متعلّقان بالفعل شُبِّه، وقولهجا] باآلنُِف: [وقوله. الديوانينفي رواية ] شَّبَهُه[للمعلوم 

إذا أجدب الناس في الشتاء، وخمدت النيران تحت القـدور،  ": يقول .فاعل مؤخّر مرفوع] اآلنُفُ[

  .)7("حتى يتشّوق الناس إلى دخان الطبخ تشّوقهم إلى البخور

  ]الطويل[ )8(ختََّماُم اَوِمسكً اتُخَاِلطُ ِقنِْديًد  ُسالفَةً تْاَءَجفَ بِبابَِل لْم تُْعَصْر، .179

  )1(اُمخَتََّم اوِمْسكً اتُخاِلطُ ِقنْديًد  ُسالفَةٌ فسالَتْبِبابَِل لم تُْعَصْر *      

                                                 
  .35، 33 المعجم الوافي في أدوات النحو العربي: الحمد، علي توفيق وزميله: ينظر)1(

  . 299 عشى الكبيروديوان األ، 203 ديوان األعشى: األعشى)2(

: يعقـوب، إميـل بـديع   . 7/89فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )قتر( 5/73لسان العرب : ابن منظور)3(

  .7/41 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  .299 -298 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

  .)قتر( 5/73لسان العرب : ابن منظور)5(

  .)هضم( 12/616العرب  لسان: ابن منظور)6(

  . 298 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(

  .343 وديوان األعشى الكبير، 186 ديوان األعشى: األعشى)8(

  ).قند( 3/369لسان العرب : ابن منظور)1(
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عن روايته ) قند( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 179(

 :بابـل "و ].ُسـالفَةً [مكان ] ُسالفَةٌ[، و]تْاَءَجفَ[مكان ] فسالَتْ: [من وجهين، وهما الديوانينفي 

 ،ال ينصـرف لتْأنيثـه   :قال اَألخفش ،موضع ِإليه ُينْسب السِّحُر والخمر :وقيل ،موضع بالعراق

  .)1("ه ال ينصرف فـي المعرفـة  ث ِإذا كان َأكثر من ثالثة َأحرف فِإنّشيء مؤنّ اسم كّل وذلك َأّن

بابل " :قيل )2(﴾َل َعلَى الَْملَكَْينِ بَِبابَِل َهاُروتَ َوَماُروتََوَما ُأنْزِ﴿ :رون في قوله تعالىوقال المفّس

ل من سكنها نوح عليـه  أّو إّن :ويقال .بابل الكوفة :وقال أبو الحسن ،بابل دنباوند :وقيل ،العراق

فسار هو ومن خـرج معـه مـن     ،وكان قد نزلها بعقب الطوفان ،ل من عمرهاوهو أّو ،السالم

وقد بلغـت أوج  . ")3("وكثروا من بعد نوح ،وتناسلوا فيها ،فأقاموا بها ،الدفءالسفينة إليها لطلب 

ثم فتحها اإلسكندر المقدونّي ومـات  . ثم خّربها دارا. م.ق 604عظمتها في عهد بختنصر سنة 

  . )4("م.ق 304فيها سنة 

ـ فَ[مكـان  ] فسـالَتْ [ :والعلّة في اختالف الوجه األّول هي الترادف في قوله وهـو   ،]تْاَءَج

  . بمعنى قدمت، وفي كليهما معنى الوصول :وجاءت .جرت :وسالت .المعنىدون تحريف باللفظ 

 .بالنصـب  ]ُسـالفَةً [مكان بالرفع ] ُسالفَةٌ[: والعلّة في اختالف الوجه الثاني نحوّية في قوله

ر وهو أجود ما تحلَّب وسال قبل العص: السالفة"و .حال منصوبة] ُسالفَةً[و، فاعل] ُسالفَةٌ[قوله ف

َعَسل قََصبِ السُّكَّر، فارسّي معّرب، والِقنِْديد كذلك : والقَند، بفتح القاف، والِقنِْديد، بكسرها. الخمر

: يقـول . سّده بالطين ونحـوه : ختم اإلناء. طيب يتّخذ من دم الغزال: والمسك. الَعنَْبر والكافور

كأنّها في دنِّها المسدود بالختـام، قـد   ببابل كانت خالصة الخمر مّما تحلَّب وسال قبل العصر، ف

  . )5("ُمزِجت بالعنبر والمسك

                                                 
: ه، حقّّقت)جزءان( معاني القرآن: األخفش، أبو الحسن سعيد بن مسعدة: ينظر .)ببل( 11/41لسان العرب : ابن منظور)1(

  .1/309 معجم البلدان: الحموي، ياقوت). سورة البقرة( 1/147م، 1991هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

َن النَّاَس السِّْحَر َعلُِّموَواتََّبُعوا َما تَتْلُوا الشََّياِطيُن َعلَى ُملِْك ُسلَْيَماَن َوَما كَفََر ُسلَْيَماُن َولَِكنَّ الشََّياِطيَن كَفَُروا ُي﴿ 102: البقرة)2(

 ِفتْنَةٌ فَال تَكْفُْر فََيتََعلَُّموَن ِمنُْهَما َمـا  َوَما ُأنْزَِل َعلَى الَْملَكَْينِ بَِبابَِل َهاُروتَ َوَماُروتَ َوَما ُيَعلَِّمانِ ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيقُوال ِإنََّما نَْحُن

لََمـنِ  ْم بَِضارِّيَن بِِه ِمْن َأَحٍد ِإلَّا بِِإذْنِ اللَِّه َوَيتََعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َوال َينْفَُعُهْم َولَقَْد َعِلُمـوا  ُيفَرِّقُوَن بِِه َبْيَن الَْمْرِء َوَزْوجِِه َوَما ُه

  .﴾اشْتََراُه َما لَُه ِفي الْآِخَرِة ِمْن خَالٍق َولَبِْئَس َما شََرْوا بِِه َأنْفَُسُهْم لَْو كَانُوا َيْعلَُموَن

  .1/309 معجم البلدان: ي، ياقوتالحمو)3(

  .1/310 معجم البلدان: الحموي، ياقوت: ينظر. 343 -342 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

  . 343 -342 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(
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  ]الطويل[ )1(ثََماأخْ َعلى ظَْهرِ طَاوٍ أْسفَعِ الخَدِّ  ونُْمُرقي تاَنوالِفكأنّي ورحلي  .180

  )2(ااوٍ َأْسفَعِ الخدِّ َأخْثََمِط على ظَْهرِ  ونُْمُرقي والقُناَني وَرْحلي كَأنّ*      

عـن  ) خثم( لسانالفي ته واختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهعشى في البيت لأل) 180(

والرحل لإلبـل كالسـرج   " ].تاَنوالِف[مكان ] والقُناَن[من وجه واحد، وهو  الديوانينروايته في 

وسـادة  : النمرق. غشاء للرحل من الجلد: الِفتان. وهو الخشب المشدود الذي يركب فوقه: للخيل

. سواد يضرب للحمرة: السفع. جائع: طاو. ، أو هي بساط يفرش فوق الرحلصغيرة يتّكئ عليها

ُمعرَّضـة   :ونَْعل ُمخَثَّمة ا،غليظً اِإذا كان منبسطً :وَركٌَب َأخْثَم". )3("عرض األنف وغلظه: الخثم

. ..ثَْور َأخثم وبقرة خَثْماء :الليثقال  .ِقَصر في َأنف الثور :والخُثْمة ،َعريضة :وقيل ،بال رْأس

 ،وِقَصر َمناِسِمه ،استدارة خُفها وانباسطُه :وخَثَُمها ،وناقة خَثماء ،ِغلَظ وِقَصر وتَفَْرطٌُح :والخُثْمة

  .)4("ومثله اَألخَثّ :قال ،وبه ُيشبَّه الرَّكَُب الكتنازه

] القُنَـان [و حرف القاف مكان الفاء،باختالف تنقيط ي التصحيف والعلّة في هذا االختالف ه

ُرْدن القمـيص،  : القاف بضّم ،والقُنان" .)5("رِيح اإلبِِط أشَدَّ ما يكون: والقُنَان"المملوك،  هو العبد

عبٌد ِقنٌّ، وَعبدانِ ِقنٌّ، : وقال بعُض أهل اللُّغة. العبد بين العبَدين؛ والجمع أقنان: والِقنُّ. لغة يمانية

ـ الِق :وقيل. وهو ذروة الجبل وأعاله :مة بالضنَّالقُ"و .)6("والجمع ِقنٌّ، الواحد والجمع فيه سواء ة نَّ

قرية  :والحجر ،جبيل ليس بالشامخ بحذاء الحجر :ة الحجرنّوِق ،صالن لبني أسدان جبالن متّنَوالِق

وبها آبار عليها زروع كثيـرة   ،لألنصار وبني سليم من نجد ،الرحضية :يقال لها ،بحذائها قرية

  .)8("ِغشاء يكون للرَّْحل من َأَدمٍ :جمعه فُتُن وهوو"، بكسر الفاء ،]الِفتاُن[و. )7("ونخيل

ويروى البيت بروايات متعّددة لشعراء آخرين، كامرئ القيس وزهير واَألعشى، وتشـابهت  

ولـيس  : "معظم األلفاظ فيما بينهم، وهو من باب المحاكاة في الشعر، ويقول محمد محمد حسين

                                                 
  ). خثم( أساس البالغة: الزمخشري .345 وديوان األعشى الكبير، 187 ديوان األعشى: األعشى)1(

   ).خثم( 12/165ان العرب لس: ابن منظور)2(

  .345 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

   ).خثم( 12/165لسان العرب : ابن منظور)4(

  ).قن( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس). قن( معجم العين: الفراهيدي)5(

  .من هذا البحث 40، الشاهد ]قن: [ينظر. 126 االشتقاق :ابن دريد)6(

  ).القنة( 4/409 انمعجم البلد :لحموي، ياقوتا)7(

  ). فتن( 13/317لسان العرب : ابن منظور)8(
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والصور . قة، فأسلوبهم فيها متشابه إلى حّد كبيرمن السهل أن نفّرق بين شعر هذا أو ذاك في النا

التي يلتزمونها واألساليب التي يجرون عليها تكاد تكون أنماطًا ثابتة، ال تغيير فيها وال تبديل إالّ 

فالبيئـة  . ")1("في حدود ضّيقة تظفر فيها بين وقت وآخر ببعض صور جديدة يبتكرهـا الشـاعر  

هم بقسط وافر في التأثير في أسـلوب المنشـئين ومحاكـاتهم    ة تسة واالجتماعّيبظروفها الطبيعّي

  ]الطويل[ :يقول امرؤ القيس. )2("فتتشابه أساليبهم وأفكارهم

   ])3(َراِتخََبظَْهرِ َعْيرٍ َوارِِد الى لََع    يِقُرْمنَُو اَبَرالِقي َوِفْدرَِوي أنِّكَ*[

  ]الطويل[ ):امرؤ القيس(ويقول أيًضا 

  ])4(ِقِنقْذي زوائَد ِن يٍِّئفَْرَيى لََع  يِقُرْمونُ َبراورحلي والِقي كأنِّ[*

  ]الطويل[ ):امرؤ القيس(ويقول أيًضا 

  ])5(ُصْيبَِو غارِالصِّ وِللمْر بَّإذا شُ  قيمُرونُ راَبورحلي والِقي كأنِّ[*

  ]الطويل[ :تانوقال زهير في الِف

  ])6(ِنقِْنق ،أزَعَر ،خاِضبِ الساقَْينعلى   ونُمُرِقي  ،والِفتاَن ،ورِْدِفيكأنّي [*

فامرؤ القـيس  . "ومن المالحظ أّن تغيير األلفاظ والتراكيب في روايات البيت لم يفسد المعنى

بـدالً مـن   ] ردفـي [يكّرر التركيب التعبيري في شعره ثالث مّرات، ثم يذكر في المّرة الثالثـة  

                                                 
، دار النهضـة العربيـة،   أساليب الصناعة في شعر الخمر واألسفار بين األعشـى والجـاهليين  : حسين، محمد محمد)1(

  .54م، 1972بيروت، 

  .89المحاكاة في الشعر الجاهلي : سليمان، سليمان محمد)2(

م، 2004محمد اإلسكندراني ونهاد رزوق، دار الكتاب العربـي، بيـروت،   : ، شرحهالقيسديوان امرئ : امرؤ القيس)3(

95.  

فهارس لسان : عمايرة، خليل وزميله). رفأ( 1/88لسان العرب : ابن منظور. 181 ديوان امرئ القيس: امرؤ القيس)4(

   .5/237 المفصل في شواهد اللغة العربية المعجم: يعقوب، إميل بديع. 6/165العرب 

  .190 ديوان امرئ القيس: امرؤ القيس)5(

. 260م، 1992فخر الدين قباوة، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   : ، حقّقهشعر زهير بن أبي سلمى: الشنتمري، األعلم)6(

حنّا نصر الحتّي، دار الكتاب العربي، بيروت، : ، حقّقهشرح ديوان زهير بن أبي سلمى: ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى

 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربيـة : يعقوب، إميل بديع. 1/177 كتاب الجيم: الشيباني، أبو عمرو. 183م، 2004

5/237.  
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ذ األعشى وزهير صـدر  ثم جاء بعده الشعراء فتبادلوا ذلك التركيب في أشعارهم، فأخ]. رحلي[

   .)1("، فلم يغّيَرا في المعنى]القراب[بدال من ] الفتان[البيت، وجَعال 

وكأنّهـا إذ  "تشبيه ناقته بثور الوحش وهي تحمل على ظهرها الشاعَر ورحله الشاعر ويقصد 

قـد  الوسائد، وقد نال منها الكالل؛ ثوٌر أفطُس األنف أسفُع الخـد،  والمكسّو بالجلد تحمل َرْحلي 

  .)2("َهَزله الجوع

  ] الطويل[ )3(الُمحرََّما في كَفّي القَطيَعتَُراقُب   مؤقهاترى عينها صغواَء في جنبِ  .181

  )4(الُمَحرَّما كَفِّي والقَِطيَعتُراِقُب   ُموِقهاتَرى َعينَها َصغْواَء في َجنْبِ *      

  )5(الُمَحرَّما والقَطيَع كَفِّيتُراِقُب   غَْرزِهاتََرى عينَها َصغْواَء في جنبِ *      

) حرم(و، )قطع( لسانالفي  تهواختلفت رواي ر،وديوانه الكبي، ديوانهالبيت لألعشى في ) 181(

مكـان  ] كَفِّي[، و]مؤقها[مكان ] غَْرزِها، ُموِقها: [من ثالثة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في 

. السـوط : القطيـع . ..لة، فعلها صغا أي مالمائ: صغواء ].القَطيَع[مكان ] والقَِطيَع[، ]في كَفّي[

  . )6(لم يمّرن، ألنّه ال يحتاج لضربها: لم يدبغ، وسوط محّرم: جلد محّرم

مكـان  ] ُموِقهـا [ :قوله الوجه األّول هي التحريف باختالف اللهجات في والعلّة في اختالف

دون همز ] ُموِقها) [طعق( اللسانإحدى روايات  وجاء في، وذلك بتسهيل الهمزة وإثباتها ]مؤقها[

) حـرم ( اللسـان فـي  ، وروي ])7(مؤقها[في حين جاء فيرواية الديوانين بإثبات الهمزة  الواو،

األصل في الهمزة هو التحقيق، ولكنّها ُسـهِّلت  و. وهو تحريف باختالف الرسم ،]غَْرزِها[برواية 

فقد عنى به رِكاب الرَّحل، ] اغَْرزِه[وأّما من روى البيت برواية . للتخلّص من صعوبة النطق بها

شيء سّمرته في  وغرزتُ رجلي في الغَْرز واغترزتُ، إذا ركبت؛ وكّل. رِكاب الرَّحل: والغَْرز"

                                                 
  .313المحاكاة في الشعر الجاهلي : سليمان، سليمان محمد)1(

  .344 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  . 345 وديوان األعشى الكبير، 187 ديوان األعشى: األعشى)3(

  .7/107فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). قطع( 8/282لسان العرب : ابن منظور)4(

: يعقوب، إميل بديع. 7/107فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). حرم( 12/126لسان العرب : ابن منظور)5(

  .7/70 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  .345 ى الكبيرديوان األعش: األعشى: ينظر)6(

  .في هذا البحث 111الشاهد : ينظر)7(
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وغََرَزِت الناقةُ، وغيُرها، إذا قّل لبنها، وأكثر ما ُيستعمل ذلك فـي اإلبـل   . شيء فقد غرزته فيه

  .)2("ألنفا يلي اطرف العين مّم: المؤق"و .)1("خاصة واآلتُن

 اللسـان وروي في ، ]في كَفّي[مكان ] كَفِّي[: والعلّة في اختالف الوجه الثاني نحوّية في قوله

 ينالـديوان في حين روي فـي  ]. تراقب[على أنّه مفعول به للفعل ] في[دون حرف الجّر ] كَفِّي[

  ].في[على أنّها اسم مجرور بحرف الجّر ] في كَفّي[بقوله 

روي فـي  فقـد  ]. القَطيَع[مكان ] والقَِطيَع[: لوجه الثالث نحوّية في قولهوالعلّة في اختالف ا

] القطيـع [ الديواناسم معطوف منصوب، في حين جاء في  وهوبواو عطف، ] والقطيَع[ اللسان

هو مشتق من  :وقيل ،السوط ُيقْطَُع من جلد سير ويعمل منه :والقَِطيُع]. "تراقب[مفعوال به للفعل 

والمحرَّم الذي لم ُيـْدَبغ أو  . )3("هو الُمنْقَِطُع الطَرف :وقيل ،هو الَمقْطُوُع من الشجرالقَِطيعِ الذي 

 ،ِدباغته لم تتّم :وجِلد ُمَحرَّم ،ولم يبالغ ،ما لم يدبغ َأو ُدبغ فلم َيتََمرَّن :والُمَحرَُّم من الجلود" .ُيلَيَّن

ترى عينها منحرفة في جنب مؤقها، تراقب ": ىاألعش يقول .)4("جديد لم ُيلَيَّْن بعُد :وسوط ُمَحرَّم

  .)5("في كفّي سوطًا لم يمّس جلدها فََيلين

  ]الطويل[ )6(َوُرْحتُ ُمخَشََّما ْمٌنِهنَْزإذا كان   ،َوَسْوَسٌنيرِيٌّ، َوَمْرٌو َوآٌس َوِخ .182

  )7(ُيَصبُِّحنا في كلِّ َدْجنٍ تَغَيَّما  وآٌس وِخْيرِيٌّ وَمرٌو وَسْوَسٌن*      

  )8(وُرْحتُ ُمخَشَّما هيَزْمٌنإذا كان   وآُس وخَْيرِيٌّ وَمْرٌو وَسْوَسٌن     * 

  )9(اِإذا كان ِهنَْزْمٌن وُرْحتُ ُمخَشََّم  وَسْمَسقٌوآٌس َوِخيرِيٌّ وَمْرٌو *      

                                                 
  ).غرز( جمهرة اللغة: ابن دريد)1(

 الجـراثيم  كتاب: ابن قتيبة). مأق( مختار الصحاح :بي بكرأمحمد بن الرازي، . 345 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  ).مأق(، )أمق( الوسيط المعجم: وزمالؤه إبراهيممصطفى،  ).العين وما فيها، والنظر وصفاته( 1/161

  ). قطع( 8/282لسان العرب : ابن منظور)3(

  ). حرم( 12/126لسان العرب : ابن منظور)4(

  .344 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  .343 وديوان األعشى الكبير، 186 ديوان األعشى: األعشى)6(

  .7/142سان العرب فهارس ل: عمايرة، خليل وزميله). جلس( 6/39لسان العرب : ابن منظور)7(

  .)سوسن( 13/229لسان العرب : ابن منظور)8(

  .7/113فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )مرا( 15/276لسان العرب : ابن منظور)9(
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عن ) جلس( لسانالفي  هواختلفت رواية عجز ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 182(

 عـن  )مـرا (و، )سوسـن ( لسانالواختلفت رواية البيت في . بشكل كامل الديوانينروايته في 

  ]. ِهنْزْمٌن[مكان ] هيَزْمٌن[، و]َوَسْوَسٌن[مكان ] وَسْمَسقٌ: [من وجهين، وهما الديوانينروايته في 

إذا كان [مكان  ]ُيَصبُِّحنا في كلِّ َدْجنٍ تَغَيَّما[ :ختالف هي التحريف في قولههذا االوالعلّة في 

ويبدو السبب في هذا اختالطُ روايِة  .]َوَسْوَسٌن[مكان ] وَسْمَسقٌ[: ، وقوله]ْمٌن َوُرْحتُ ُمخَشََّماِهنَْز

  :البيِت مع بيٍت آخَر في القصيدِة، وهو

  ])1(اَميَّغَتَ نٍْجَد لِّكُ يِف انَُحبَِّصُي    ٌسجِْرنََو يُنِماَسالِيَو ْمرِفَْساَهشََو*[

ويبـدو  ، ]ِهنْـزْمنٌ [مكان ] هيَزْمٌن[: ف الوجه الثاني هي التصحيف في قولهوالعلّة في اختال

صـورة  "لنا األعشى بّين وياستخدام األلفاظ الفارسّية وتشابهها، ناتًجا عن التحريف والتصحيف 

ويعّدد ألوان الرياحين وآالت الطـرب التـي لـم    من بيئات الخمر الفارسّية المترفة في العراق، 

وش إلى آخر هذه األسماء ُجَزْرر وَمَبنْيِسج وِسَسفْنَان وَبَسلِّة من ُجسمائها الفارسّيأب يعرفها العرب

، كما يعّدد القروّي الساذج ألوان الطعام وأدوات اللهو والترف يعّددها األعشى مزهوا مباهًيا التي

لوان المنّمقة األهذه  هالخمر ومن حولشرب األعشى  .في العواصم، ليرينا أنّه قد عرفها وخبرها

  . )2(")الهِنَْزْمن(من الرياحين في عيد 

نبـات أعجمـي    السوسن"و. )3("اآلس والخيري والمرو والسوسن كلّها أنواع من الرياحين"و

شجر طَيِّـُب  : الَمْرُو"و. )4("وقد جرى في كالم العرب، وَأطيبه اَألبيض ،وَأجناسه كثيرة معّرب،

: أصـله  ،هـو فارسـيّ  و الَمْرَزُجـوش  :ْمسـقُ سَّال"و. )5("نضرب من الرياحي :والَمْرُو .الريح

 ،ُأذنهـا  :وجـوش  ،فـْأرة  :فََمْرُز ،ُأذن الفْأرة" :وقيل. )6("ت اُألذُنْيأي َم ،بضم الميم ،وشقُُمْرُد

ـ   ،بتقديم المضاف ِإليه علـى المضـاف   ،فيصير في اللفظ فْأرة ُأذن رد فـي اللغـة   وذلـك مطّ

ها كلّ :الهِنَْزْمُر والهِنَْزْمُن والهِيَزْمُن"و). معّرب(عيٌد من أعياد النصارى  :والهِنَْزْمن .)7("ةالفارسّي

                                                 
  . 343 وديوان األعشى الكبير، 187 ديوان األعشى: األعشى)1(

  .342 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  .343 -342المرجع السابق )3(

  .)سوسن( 13/229لسان العرب : ابن منظور)4(

  .)مرا( 15/276المرجع السابق )5(

  . 357الُمَعرَّب من الكالم األعجمي : الجواليقي: ينظر. )مرا( 15/276المرجع السابق )6(

  ).جلس( 6/39لسان العرب : ابن منظور)7(
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ورجـل  . ")2("السـكران  :الُمخَشَّـمُ "و. )1("وهي َأعجمية ،عيد من َأعياد النصارى َأو سائر العجم

 :شَّـَمه الشـرابُ  وخَ. ..مشتقّ من الخَْيشُومِ ،سكران :دةٌم وُمخَشٌَّم بفتح الشين مشّدَمخْشُوم وُمتَخَشَّ

الُمخَشَُّم السـكران   :وقيل ،واالسم الخُشَْمةُ ،وخالطت الدماغ فَأسكرته ،تَثَوََّرتْ ريحه في الخَْيشُومِ

  . )3("من الخَْيشُوم الشديد السُّكر من غير َأن يشتقّ

 ر العربيـة تأثُّوكان  ،ة ألنواع مختلفة من األزهارفقد ذكر في هذا البيت أربعة ألفاظ أعجمّي

وكان سبب اخـتالط اللغتـين   . ر بعد اإلسالمة قبل اإلسالم قطرة في محيط التأثُّباللغات األجنبّي

عام بجيرانهم في  العرب قبل اإلسالم في رحلتي الشتاء والصيف من كّل اءالتقالعربّية والفارسّية 

ومع ذلك فقد  ،وكان الهدف األول من هذا اللقاء التبادل التجاري وكسب المال ،الجنوب والشمال

وهـي   ،ة بذلك التبادل في التقاط بعض الكلمات من لغات هـؤالء الجيـران  رت اللغة العربّيتأثّ

ـ  ،ةفي معظمها على أشياء مادّي كلمات تدّل هـا  أي أنّ ،ةلم تكن موجودة في شبه الجزيرة العربّي

  .)4(ةكانت ضرورة لغوّي

  ]الطويل[ )5(خالَطَ َبقَّما ْصَحاةالِمإذا ُصّب في   ،شََراَبُهبِكَأسٍ َوإْبريٍق كَأّن  .183

  )6(خالَطَ َبقََّما الِمْسحاةإذا ُصبَّ في   شَراَبهابكأسٍ وإْبرِيٍق كَأنَّ *      

عن روايتـه   لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 183(

 ].الِمْصـَحاة [مكـان  ] الِمْسـحاة [و ،]شَـَراَبهُ [مكان ] شَراَبها: [من وجهين، وهما الديوانينفي 

  .)8("َدِخيل معرَّب"، )7("شجر ساقه أحمر يصبغ به: لَبقَّما. قدح من فّضة يشرب به: المصحاة"

                                                 
  ).هنزمر(المحكم : يدهابن س .)هنزمن( 13/438، )هنزمر( 5/267لسان العرب : ابن منظور)1(

  .)مرا( 15/276لسان العرب : ابن منظور)2(

  ).خشم( 12/179المرجع السابق )3(

  .29 -28 الراموز على الصحاح: حسن، محمد بن السيد: ينظر)4(

: الجوهري. )صحا( 14/453لسان العرب : ابن منظور. 343 وديوان األعشى الكبير، 186 ديوان األعشى: األعشى)5(

  .163 تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: الصفدي. 403 ديوان األدب: الفارابي، أبو إبراهيم). حاص( الصحاح

  .7/120لسان العرب  فهارس: عمايرة، خليل وزميله). بقم( 12/52لسان العرب : ابن منظور)6(

  . 343 ديوان األعشى الكبير: األعشى)7(

  ).بقم( 12/52لسان العرب : ابن منظور)8(
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إضافة االسم إلى ب، ]شََراَبُه[مكان ] شَراَبها[ :في قولهنحوّية ل اختالف الوجه األّو والعلّة في

بدل إضافته إلى الضمير الغائب المذكّر الـذي   ،]الكأس[ضمير الغائب المؤنّث الذي يعود على 

  .]اإلبريق[يعود على 

ـ  ،]الِمْصـَحاة [مكـان  ] الِمْسحاة[: ة في قولهالثاني صوتّياختالف الوجه  والعلّة في اختلف ف

: ناتج عن تفخيم الصوت وترقيقه في قوله صوت الصاد عن صوت السين، وهو اختالف صوتّي

ه من السَّْحوِ الكَشِْف هي الِمْجَرفَة من الحديد والميم زائدة َألنّ: "والمسحاة]. المصحاة[و] المسحاة[

هـي   والِمْصحاة .)2("قة في األكدية من الفترة البابلية القديمةمحقّ) مجرفو( مسحاة"و. )1("واِإلزالة

ابـن   ،هو الطاُس :وقيل .وال َأدرِي من َأيِّ شيٍء هو :قال ،إناٌء الِمْصحاة :قال َأبو عبيدة"اإلناء، 

فاللفظان متقاربان نطقًـا، ولكنّهمـا    .)3(ِةهو القََدح من الِفّض :وقيل ،الكَْأُس الِمْصحاةُ :اَألعرابي

مختلفان في المعنى، متّفقان في وزنٍ صرفيٍّ واحد، وهو ِمفَْعلة، وكالهما اسم آلة، وأصل األلف 

، وشتّان )4("ناءهي اِإل والِْمْصحاةُ ،الِمْجَرفةُ هي الِْمسحاةُف"فيهما واو، والصواب بالصاد المهملة، 

تبدو الخمر حين يصـّبها فـي   و ،بريقاإلكأس ويحمل ال: "يقول. ما بين آلة الحراثة وآلة الشرب

  .)5("الحمراء) الَبقَّم(مزجت بعصارة شجر قد الفّضّي كأنّها  طاسه

  ]الطويل[ )6(َحْيثُ خَيََّما ِمْن اِةانِْطالقُ الشَّ اَنَحَو  اًراِدَبُم اَمُح قَْباَء الصَُّضا َأمَّلَفَ .184

  )7(َحْيثُ خَيََّما ِمْن اِةانِْطالقُ الشَّ وكاَن  ............................*     

عـن  ) شوه( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 184(

   ].اَنَحَو[مكان ] وكاَن: [من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

                                                 
، )سـحا ( النهاية في غريب الحديث واألثـر  :ابن األثير .)سحا( 14/372 ،)مسح( 2/593لسان العرب : رابن منظو)1(

  ).مسح(

، مجلّة اللسـان العربـيّ  ، والكلمات المستعارة من السومرية الكلمات األكدية في اللغة العربية: القريشي، فاضل طالل)2(

  .6م، ص1996، 41عدد

  .)صحا( 14/453لسان العرب : ابن منظور)3(

  .403 ديوان األدب: الفارابي، أبو إبراهيم)4(

  . 342 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  . 345 وديوان األعشى الكبير، 188 ديوان األعشى: األعشى)6(

: يعقوب، إميل بـديع . 7/139فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). خيم( 12/194لسان العرب : ابن منظور)7(

  .7/110 فصل في شواهد اللغة العربيةالمعجم الم
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الكاف مكان  ، بتحريف]اَنَحَو[مكان ] وكاَن[: في قولهوالعلّة في هذا االختالف هي التحريف 

الواحـد مـن    :والشاةُ" .الحاء، وقد يكون السبب ناجًما عن تشابه رسم الحروف بالكتابة اليدوّية

والَبقَر والنعامِ وُحُمـرِ   الشاةُ تكون من الضْأن والَمعز والظَّباِء :وقيل ،يكون للذكر واُألنثى ،الغنم

: خـّيم . )2("ثوهفَأنّ ،ما شَبَّهوا به المرَأةورّب ،ركَللذَّ وال يقال ِإالّ ،والشاةُ الثَّْوُر الَوْحِشّي .)1("الوحش

  . )3("فلّما أضاء الصبح قام من وكره مبادًرا، وقد حان انطالقه من حيث أقام": يقول األعشى. أقام

  ]الطويل[ )4(بأشْأمِ النُّحوسِطَْيُر  لُهَما َجَرتْ  ِت بعدماشٌر مَن الموبِ الفاهمات .185

  )5(بَأشَْأمِ السَِّنيحِلهما طَيُر  َجَرى  بِشٌْر من الموِت بعَدما َأجاَرُهما   *   

  )6(بَأشَْأمِ السِّناحَِجَرتْ لهما طيُر   ............................   *   

  )7(طَيُر النُّحوسِ بَأشَْأم لَُهْمَجَرتْ   ............................   *   

) طير(و، )سنح( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 185(

مكـان  ] َجـَرى [، و]الفاهمات[مكان ] َأجاَرُهما: [من أربعة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في 

  ].النُّحوسِ[مكان ]  السِّناحِ ،سَِّنيحِال[، و]لُهَما[مكان ] لَُهْم[، و]َجَرتْ[

، وأجار ]الفاهمات[مكان ] َأجاَرُهما: [والعلّة في هذا االختالف هي التحريف في استخدام قوله

العلّـة فـي   و .)9("تـداركهما "بمعنى ] تالفاهما: [وقوله. )8("أّمنهما، وأعطاهما ذّمة وعهًدا"بمعنى 

استخدم الفعل مسنًدا إلى المذكّر في حين جـاء فـي   حوية بن] َجَرتْ[مكان ] َجَرى: [قولهاختالف 

فيما ُجِمَع علـى َجمـعِ   "فقد يجوز إلحاق تاء التأنيث بالفعل الماضي . األصل مسنًدا إلى المؤنّث

                                                 
  7/139فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). شوه( 13/509لسان العرب : ابن منظور)1(

  ).شوه( الصحاح: الجوهري: ينظر ).شوه( 13/509لسان العرب : ابن منظور)2(

  .344 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

  .177 األعشى الكبير وديوان، 185 ديوان األعشى: األعشى)4(

  .7/163فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). سنح( 2/490لسان العرب : ابن منظور)5(

  ). سنح( 2/490 المرجع السابق)6(

  .7/164فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). طير( 4/508لسان العرب : ابن منظور)7(

  ).جور( تاج العروس: الزَّبيدي، مرتضى)8(

  ).عرس( 6/134 لسان العرب: ابن منظور. 177ديوان األعشى الكبير : األعشى)9(
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، فقـد  )2(﴾قَالَِت الَْأْعَراُب﴿: ومثله قوله تعالى. )1("جاءت الرجال، وجاء الرجال: التكسير، كقولك

نحوّيـة  ] لُهَمـا [مكـان  ] لَُهْم: [قولهالعلّة في اختالف و .)3("مع جمع التكسيرأنّث الفعل جواًزا "

مكـان  ] السِّـناحِ [و ]السَّـِنيحِ : [قولـه العلّة في اختالف و .استخدام ضمير الجمع مكان التثنيةب

 :ائُرهمط"و. والطير هو الحظّ أو البخت .)4(ترادف، والسنيح والسانح هو التيّمنال يه] النُّحوسِ[

ويقـول   .)5("يه العرب الَبخْتَوهو الذي تسّم ،الطائُر عند العرب الَحظُّ :وقال َأبو عبيد ...ظُّهمَح

والمقصـود  . )6("من الموت، بعد ما أصابهما النحس وأدركهما الشـؤم ) بِشْر(أنقذهما : "الشاعر

وكان فـي   ،ديتصّيوكان مع الُمنْذرِ بن ماء السماء  ،هو بشر بن عمرو بن َمْرثٍَد" ،]بِشر: [بقوله

 ،بِشْـرٍ  وكان قد َأتى في ذلك اليوم رجالن من بني عـمّ  ،يوم ُبْؤِسه الذي يقتل فيه َأوَل من يلقاه

  . )7("فوهبهما له ،فسَأله بشر فيهما ،فَأراد المنذر قتلهما

  ]يلالطو[ )8(للَهجِينِ الُمذَمَّمِ اَجْدًع نّاَمُهُج  ي ِمْسَحالً، َوَدَعْوا لَهَدَعْوتُ خَليِل .186

  )9(للَهجِينِ الُمذَمَّمِ اَجْدًع جِهِنَّاَم  َدَعْوتُ خَِليلي ِمْسَحالً وَدَعْوا له   *   

عن روايته في ) سحل( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،ديوانه الكبيرالبيت لألعشى في ) 186(

  ].نّاَمُهُج[مكان ] جِهِنَّاَم: [من وجه واحد، وهو الديوان الكبير

وجـه،  أ، فقد روي بثالثة ]جهنّام[ضبط حركة االسم ب التحريفاالختالف هي والعلّة في هذا 

) جهنم(لسان الفجاء في ]. نَّاَمَهَج[ ، وفتحهما]جِهِنَّاَم[، وكسرهما ]نّاَمُهُج[ضّم الجيم والهاء : وهي

 ]نَّـامَ َهَج[ ديوان األعشىبالكسر، في حين جاء في  ]جِهِنَّاَم[) سحل(لسان البالضّم، وفي  ]نّاَمُهُج[

هـي  : وقيـل . ويبدو أّن هذه الكلمة مثلّثة رويت بّضّم الجيم والهاء وفتحهما وكسـرهما . بالفتح

                                                 
فائز فارس، دار األمـل للنشـر   : ، حقّقهاإلعراب ةلَحُم شرح: الحريري، أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري)1(

  .1/147 الُملَْحِة اللَّْمَحةَ ِفي شَْرحِ: الصايغ، محمد بن الحسن. 88م، 1991األردّن، : والتوزيع، إربد

َوِإْن تُِطيُعـوا اللَّـَه   قَالَِت الَْأْعَراُب آَمنَّا قُْل لَْم تُْؤِمنُوا َولَِكْن قُولُوا َأْسلَْمنَا َولَمَّا َيْدخُلِ الِْأيَماُن ِفي قُلُوبِكُْم ﴿ 14: الحجرات)2(

  .﴾وٌر َرِحيٌمَوَرُسولَُه ال َيِلتْكُْم ِمْن َأْعَماِلكُْم شَْيئاً ِإنَّ اللََّه غَفُ

  . 2/116أوضح المسالك : ابن هشام: ينظر)3(

  .من هذا البحث 24الشاهد : ينظر)4(

  ).طير( 4/508لسان العرب : ابن منظور)5(

  .177 -176ديوان األعشى الكبير : األعشى)6(

  ).سنح( 1/248التّنبيه واإليضاح : ابن َبرِّّي). سنح( 2/490لسان العرب : ابن منظور)7(

  ).جهنم( 12/112 لسان العرب : ابن منظور. 175 ديوان األعشى الكبير: شىاألع)8(

  .7/236لسان العرب  فهارس: عمايرة، خليل وزميله). سحل( 11/331 لسان العرب : ابن منظور)9(
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ة ممنوعة من الصرف للتأنيث هي عربّي: ة ممنوعة من الصرف للتعريف والعجمة، وقيلأعجمّي"

 ،بعيدة القَْعـر  :ر الجيم والهاءبكس ]جِهِنَّاٌم[و .وبئر َجَهنٌَّم ،القَْعُر البعيد :الجِهنّاُم"و .)1("والتعريف

لقـب   ]:ُجُهنَّـام [و ،اسم رجل ]:امُجُهنَّ[و ،اسم َأعجمي ]:جِهِنَّام[و .لُبْعِد قَْعرِها ،وبه سميت َجَهنَّم

 ،)2("هو اسم تابعته :ويقال ،عمرو بن قَطَنٍ من بني سعد بن قيس بن ثعلبة وكان ُيهاجِي اَألعشى

هو َأخو ُهَرْيَرة التي َيتَغَـّزل بهـا فـي     :وقيل ،)3(ه َأعجمّيعلى َأنّ ّليد ]جُهنَّام[وتَْركُه ِإجراَء "

وهـو   ،نعوذ بـاهللا منهـا   ،هب اهللا بها عباَدَجَهنَّم من َأسماء النار التي يعذِّ" :الَجْوهري. )4("شعره

 هـو فارسـيّ   :ويقال ،وال ُيْجَرى للمعرفة والتْأنيث ،ُملَْحق بالخماسي بتشديد الحرف الثالث منه

 .)6("بالكسـر  ]جِهِنَّـام [واسم البئـر   ،للشاعر الذي ُيهاجِي اَألعشى بالضّم ]ُجُهنَّاُم[.. .)5(معّرب

اسـم   :وِمْسـَحلٌ  ،فتلك ناقة ِسْحليٌل ،الناقة العظيمة الضَّرع التي ليس في اِإلبل مثلها :السِّْحِليل"و

  . )7("اَألعشى اسم جنّي :وِمْسَحٌل ،رجل

  ] المتقارب[   )8(ْمقَبَل أْن َيستَِح اَوَجحشَُهَم   ا،َهلََحْسِمَو وَص،ُد النَُّحْيِصَي .187

  )9(َيْستَِحم أْن قبَل وَجْحشَْيهما  َيِصيُد النَُّحوَص وِمْسَحلَها*      

عـن  ) حمم( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 187(

اَألتاُن : النُّحوُص"و ].اَوَجحشَُهَم[مكان ] وَجْحشَْيهما[: هومن وجه واحد، و الديوانينروايته في 

: والمسـحل . حص، وهي التي لم تحمل فـي عامهـا  حوص، جمعها نُالنّ"و. )10("الَوْحشيَّةُ الحاِئل

يصيد حمار الوحش وأتانه الحائل التي لـم يثقلهـا   ": األعشى يقول. )11("يعرق: ويستحّم. العير

                                                 
  .155 الُمَعرَّب من الكالم األعجمي: الجواليقي)1(

  ). جهنم( 12/112 لسان العرب: ابن منظور)2(

  .156 -155 الُمَعرَّب من الكالم األعجمي: الجواليقي). جهنم( 12/112 سان العربل: ابن منظور)3(

  ).جهنم( 12/112 لسان العرب: ابن منظور)4(

  ).جهنم( الصحاح: الجوهري). جهنم( 12/112 لسان العرب: ابن منظور)5(

  ).جهنم( 12/112 لسان العرب: ابن منظور)6(

  ). سحل( 11/331 المرجع السابق)7(

  . 89 وديوان األعشى الكبير، 199 ديوان األعشى: عشىاأل)8(

  .7/273فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). حمم( 12/155لسان العرب : ابن منظور)9(

  ).نحص( 7/95 لسان العرب: ابن منظور). نحص( الصحاح: الجوهري). نحص( كتاب العين :الفراهيدي)10(

  . 3/113 دبالكامل في اللغة واأل: المبرِّد)11(
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 .)1("فيلحق بهما موفور النشاط في غير جهد، لـم يتصـّبب عرقًـا   الحمل فيعوقها عن الجري، 

مـن َأوالد   :الَجْحـش و .ما ذلك قْبل َأن ُيفَطمِإنّ :وقيل .ولُد الحمار الوحشّي واَألهلّي :الَجْحشُ"و

ـ  .فِإذا اْستَكَْمَل الحوَل فهـو تَْولَـب   ،الَحِميرِ حين تََضُعه ُأمُّه ِإلى َأن ُيفْطم من الرَِّضاع ع والجم

  .)2("واُألنثى بالهاء جْحشَة ،جَِحاشٌ وجَِحشَةٌ وجِْحشاٌن

. ،]اَوَجحشَـُهمَ [مكان المفـرد  ] وَجْحشَْيهما[استخدم المثنى والعلّة في هذا االختالف نحوّية ب

ضمير الغائـب   اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الياء ألنّه مثنى مضاف إلى]: وجحشيهما[

مفرد معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف إلى اسم ]: وجحشهما[ ].هما[ المثنى

  ]. هما[ضمير الغائب المثنى 

  ]المتقارب[ )3(ْمِذخَالٍ َبِقْل بِِعتَنْْم َيلََو  ٌن،اِهَو ٌعْرَضبِ ال ْرَحو الْخَُأ .188

  )4(خَِدمالٍ َببِِق ولم ينتِعْل  واِهن َضَرٌعَأخو الحرب ال *      

عـن  ) قبـل (لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير ،ديوانهالبيت لألعشى في ) 188(

ـ [مكان ] خَِدم[، و]ٌعْرَض[مكان ] َضَرٌع: [من وجهين، وهما الديوانينروايته في  : ضـرع  ].ْمِذخَ

   .)6(ما يكون بين األصبعين إذا لبست النعل: الِقَباُل. )5(الشسع وهو سيور النعل: اُلَبالِق. ضعيف

ـ [و] َضـَرع [ضـبط عـين الكلمـة    التحريف به األّول هي والعلّة في اختالف الوج ، ]عْرَض

 لكّل :والضَّْرُع ...خضع وذلَّ :وَضراعةً اَضَرَع ِإليه َيْضَرُع َضَرًع" .الضعف والوهن: والضََّرع

َحَسـنة   :وشـاة َضـرِيعٌ   .والجمع ُضُروٌع ،َمَدرُّ لبنها :وَضْرُع الشاِة والناقِة .ذات ِظلْف َأو خُفّ

  .)7("لنِّتاجِاَأي نزل لبنها قبيل  :وَأْضَرَعِت الشاةُ ،الضَّْرعِ

]. ْمِذخَ[مكان ] خَِدم: [الذال مكان الدال في قوله والعلّة في اختالف الوجه الثاني هي تصحيف

وهو َمثٌَل َضـَرَبه  "أي سريع القطع، بالذال المعجمة ] خذم[ومنقطع،  بمعنىبالدال المهملة ] خدم[

                                                 
  .88 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  ). جحش( 6/270لسان العرب : ابن منظور)2(

  ). قبل( تهذيب اللغة: األزهري .89 وديوان األعشى الكبير، 198 ديوان األعشى: األعشى)3(

  ).قبل( 11/539لسان العرب : ابن منظور)4(

  .89 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  ).3478المثل ( 2/210 مجمع األمثال :أبو الفضل ،انيالميد: ينظر)6(

   ).ضرع( 8/221لسان العرب : ابن منظور: ينظر)7(
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 ،نقطـاع السريُع اال: والخِذُم" .قطعتُه: يقال خَذَْمتُ الشَّيء. يدلُّ على القَطْع خذم. )1("لثباِته وقوَِّته

هو مثـل عربـّي   ] ْمِذخَالٍ َبِقْل بِِعتَنْْم َيلََو: [وقوله ...وإذا انقطع ِشْسُع النعل بقَي الرجُل بغير نعل

البس النعـل قـد   بالضعيف وال بال فلستَ: "األعشى يقول .)2("يضرب للرجل ينفى عنه الضعف

  .)3("انقطعت ُسُيوُره، ولكنّك راسخ القدم مكين، خبير بالحروب

  ]المتقارب[ )4(ْمزِتَلْا َيَهلَثَْوكَِف ْوخََن الِْم  ا،َهطَْسا َوَهُحالََّم َأكَْأكَتَ .189

  )5(من الخَْوِف كَْوثَلَها َيلتَزِْم  ا َوْسطَهاَمالَُّحَه تَكافََأ*      

  )6(ْمُيلْتََز كَْوثَلُهامن الخَْوِف   ....*     ................

، )ملـح ( لسـان الفـي   تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 190(

مكـان  ] كَْوثَلُها[، و]َأكَْأكَتَ[مكان ] تَكافََأ: [من ثالثة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في  )كثل(و

  ].ْمزِتَلَْي[مكان ] ْمُيلْتََز[، و]اَهلَثَْوكَ[

ـ ْأكَتَ[مكان ] تَكافََأ: [في قوله التحريف الوجه األّول والعلّة في اختالف . تسـاوى : تكافـأ  ،]َأكَ

النظير : ويجوز أن يكون من الكفء. ومنه كفأت اإلناء، إذا قلبته. قلبك الشيء لوجهه: الكفء"و

لم يفضل أحٌد منهم على ى والمثل، ويكون المعنى تكافؤوا في مدافعتي ومقاومتي، أي تساووا حتّ

وغير  اروي مهموًز ،كما تَتَكَفَُّأ السَِّفينةُ في َجْريها ،التَّماُيُل ِإلى قُدَّام :التَّكَفِّي"و. )7("اآلخر في ذلك

تمايـل مـن    أي ]تكأكأ[ :وقوله .)8("مصدر تَفَعََّل من الصحيح تَفَعٌُّل واَألصل الهمز َألّن ،مهموز

                                                 
  .89 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

  ).3478المثل ( 2/210 مجمع األمثال :أبو الفضل ،الميداني: ينظر)2(

  .89 -88 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

  . )ملح( كتاب العين: الفراهيدي. 89 وديوان األعشى الكبير، 199 ديوان األعشى: األعشى)4(

مكـان  ] كولهـا [وفيه  7/279فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله .)ملح( 2/601لسان العرب : ابن منظور)5(

  ].كوثلها[

  .)كثل( 11/583لسان العرب : ابن منظور)6(

أحمـد  : ، حقّقـه )جزءان( شرح ديوان الحماسة :وقي األصفهانيأبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزالمرزوقي، )7(

  .2/767 م،1991هارون، دار الجيل، أمين وعبد السالم 

  .)فأك( 1/142لسان العرب : ابن منظور: ينظر)8(
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وتَكَْأكَـَأ َأي َجـُبَن   . التََّجمُّـع  :والتَّكَـْأكُؤُ  ،اْزَدَحُموا :تكَْأكََأ القوُم"و. جبن ونكص: الخوف، وقيل

  .)1("ونَكََص

ـ لَثَْوكَ[مكـان  ] ْمُيلْتََز كَْوثَلُها[ :والعلّة في اختالف الوجهين الثاني والثالث نحوّية في قوله ا َه

علـى   ]هاكوثلَ[للمجهول، في حين قّدم  ]ْمُيلتَز[على االبتداء، وبنى الفعل  ]هاكوثلُ[ فرفع ،]ْمزِتَلَْي

 بـوزن فَْوَعـل، وهـو    والكَْوثَل. ةالمفعولّيونصبه على  الضمير المستتر، وفاعله ]ْمزِتَلَْي[الفعل 

الكَْوثَـُل   :وقيل. وَمتاُعهم وفي الكَْوثَل يكون الَمالَّحوَن ،كَْوثَلٌّ :فيقال ،دوقد يشدَّ ،مَؤخَّر السفينة"

  .)3("السفينة الذي يالزم الماء الملح صاحب"والمالّح هو  .)2("السُّكَّان

  ]المتقارب[ )4(ْمِغْم تَْم لَُهاُؤَما َسإذا َم  ،بَِما ِعنَْدُهبِأْجَوَد ِمنُْه  .190

  )5(إذا ما َسَماؤهم لم تَِغْم  بماُعوِنهبَأْجَوَد منه *      

عـن  ) معن( لسانالفي ته واختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 190(

  ]. بَِما ِعنَْدُه[مكان ] بماُعوِنه: [من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

 كّل: في الجاهلية الماعون. والعلّة في هذا االختالف هي التحريف الناجم عن أخطاء الطباعة

وقـت   أطبق بها السحاب، يقصد أنّه يجود: غامت السماء. عطاء، وهو كذلك الزكاة في اإلسالم

مـا   الماعون :وقال ثعلب ،َأسقاط البيت كالدَّلوِ والفْأس والِقْدرِ والقَْصعة" هو والماعون. الجدب

ا جرت كالِقْدرِ والفْأس وغيرهما مّم ،هو اسم جامع لمنافع البيت .يستعار من قَُدومٍ وُسفْرٍة وشَفْرٍة

حال كرم الممدوح وهو (في مثل حاله وليس هذا النهر الجّياش الفّياض ": يقول .)6("العادة بعارِيته

  . )7("تلك بأجود منه في وقت الجدب، حين تصحو السماُء وينقطع المطر) قيس بن معد يكرب

  انتهى حرف الميم

                                                 
  .)كأكأ( 1/136لسان العرب : ابن منظور)1(

  .)كثل( 11/583 المرجع السابق)2(

   .)ملح( 2/601المرجع السابق )3(

  .89 وديوان األعشى الكبير، 199 ديوان األعشى: ىاألعش)4(

: يعقوب، إميل بديع. 7/284فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). معن( 13/410لسان العرب : ابن منظور)5(

  .7/25 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

  ).معن( 13/410لسان العرب : ابن منظور)6(

  .89 -88 كبيرديوان األعشى ال: األعشى)7(
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  الفصل الثالث عشر

  حرف النون 

  ]المتقارب[ )1(ّنِحتَْسُمِف الْرِاالشَّفُ كَُجْرَي بِ  اإلَيا ِلُحبِّا َهنَخَ ِمْيتََرى الشَّ .191

  )2(َيْرُجفُ كالشارِفَ الُمستَِحّن َب  اِإليا ُيِحبُّتََرى الشَّيخَ منها    *   

عـن  ) حنن(لسان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 191(

 ].بِاِإليـا [مكـان  ] َباِإليـا [، و]ِلُحـبِّ [مكـان  ] ُيِحبُّ: [من وجهين، وهما الديوانينروايته في 

. والُمْستَِحنُّ ِمثْلـه  :قال ،َأي ناقةٌ وال شاةٌ :وما له حانَّةٌ وال آنَّةٌ" .من االشتياق والحنين والمستَحّن

الـذي اْسـتََحنَّه    :والُمْستَِحنُّ .مفي بيت متقّد ]غزوة[يعود على  ]منها[الضميُر في  :قال ابن َبرِّّي

: الشَّـارِفُ و. وقَْد شَرفتْ تَشُرفُ شُـروفاً  ،نَّتالنَّاقَةُ التي قد َأَس: والشارِفُ. ")3("الشوقُ إلى َوطَِنه

ويقولون لألنثى من جميـع  . ")4("النَّاقَةُ الْهِمَّة، والجميُع شُُرفٌ وشََوارِف، وال يقال للَْجَمل شَارِف

والصواب شارِف، بحذف الهاء، وأكثر ما يستعمل الشّارِفُ في النّـوق،  . شارِفَة: الحيوان الُمِسّن

  .)5("ا وفي غيره من الحيوان شارِفٌالجمل أيًضوقد يقال في 

باسـتخدام الفعـل   ، ]ِلُحبِّ[مكان ] ُيِحبُّ[ :والعلّة في اختالف الوجه األّول هي نحوّية في قوله

  . وعالمة جّره الكسرة] ِلُحبِّ[ بالالم مكان االسم المجرور] ُيِحبُّ[المرفوع المضارع 

بالفتح هو ] َباِإليا[و ].بِاِإليا[مكان ] َباِإليا[ :في قولهوالعلّة في اختالف الوجه الثاني نحوّية 

بالكسر هو مضاف إليه مجرور، والسبب في هذا اختالف عامـل  ] بِاِإليا[مفعول به منصوب، و

ترى الشّيخ الكبير فهو يرجف كما يرجف الجمـل  ": األعشى يقول .الجّر والنصب في الروايتين

  .)6("طنالمسّن، حين يذكر األهل فيشتاق للو

                                                 
  . 73 وديوان األعشى الكبير، 210 ديوان األعشى: األعشى)1(

وفـي  . 8/7 العربية المعجم المفصل في شواهد اللغة: يعقوب، إميل بديع). حنن( 13/131لسان العرب : ابن منظور)2(

  .لميم وتسكين السينبضّم ا] الُمْستَِحّن[بضّم الميم وفتح السين مكان ] الُمَستِحّن[ 7/394 فهارس لسان العرب

  ).حنن( 13/131لسان العرب : ابن منظور)3(

  .)شرف( 9/169لسان العرب : ابن منظور .)شرف( 11/234 تهذيب اللغة: األزهري)4(

  .1/68 تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: الصفدي)5(

  . 72 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(
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  ]المتقارب[ )1(اُألَبْن قَِليَلقَِضيَب َسَراٍء   كالنّْحلِ أنَْحى لَها َسالجَِم .192

  )2(اُألَبْن كثيرقَضيَب َسَراٍء   ........................      *

عـن  ) أبـن (سان اللفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 192(

  ].قَِليَل[مكان ] كثير: [جه واحد، وهومن و الديوانينروايته في 

: واُألَبـن  .وهما طباق إيجـاب  ]قَِليَل[مكان ] كثير: [في قولهبالغّية والعلّة في هذا االختالف 

وآَبَن الرجَل وَأبَّنَه كالهما عاَبـه فـي وجهـه    . "بوزن الفَُعل، وهو العقدة في العود والعيب فيه

وهـو   :قال ابن سـيده . ")3("وجْمُعها ُأَبٌن ،في الُعود َأو في الَعصاالُعقْدة  :بالضم ،واُألْبنة .وَعيَّره

فرواية . )4("وَأصلُه من ذلك ،الَعْيُب في الخَشَب والُعود :واُألْبنة .َمخَْرج الغُْصن في القَْوس اَأيًض

هـا  الطِّوال ويقصد ب: والسالجم". هي الصواب؛ ألّن كثرة اُألَبن والُعقَد في العود عيب الديوانين

شجر تُعمـل منـه   : السََّراء. قصد لها ووجَّه لها: أنحى لها. شبه النَّْبل بالنَّحل في سرعتها. النَّْبل

جمع ُأْبنَة وهي الُعقْدة، وإنّما يختار للقوس العود الّسليم الذي ليس فيه عقد فـذلك  : اُألَبن. الِقِسّي

النّحل، يدفعها قوس من شـجر السَّـَراء   نَْبٌل ِطوال سريعة الهدف كأنّها ": يقول. أقوى لها وأشّد

  .)5("منسرح قليل اُألَبن

  ]المتقارب[ )6(َمشَارُِبَها َداِثَراتٌ ُأُجْن  ،َوَبْيَداَء قَفْرٍ كَُبْرِد الّسِدير .193

  )7(ُأُجْن َمشارِبها داِثراتٌ     فيها تََعرَّفُ جِنَّانُها*      

 لسـان الالبيت في  صدرواختلفت رواية  ،وديوانه الكبير ،ديوانهالبيت لألعشى في ) 193(

َوَبْيـَداَء قَفْـرٍ كَُبـْرِد    [مكان ] فيها تََعرَّفُ جِنَّانُها[ فرويبشكل كامل،  الديوانينعن روايته في 

  : ، وأصلهالديوانويبدو أنَّ البيت ملفّق من بيتين في ]. الّسِدير

                                                 
  . 75 الكبيروديوان األعشى ، 211 ديوان األعشى: األعشى)1(

وروي . 8/5 المعجم المفصل في شواهد اللغـة العربيـة  : يعقوب، إميل بديع). أبن( 13/4لسان العرب : ابن منظور)2(

  .7/450فهارس لسان العرب بالحاء المهملة في ] سالحم[

  .8/5 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: يعقوب، إميل بديع). أبن( 13/4لسان العرب : ابن منظور)3(

  ).أبن( 13/4لسان العرب : ابن منظور)4(

  .75 -74 ديوان األعشى الكبير: األعشى)5(

  . 3/201 معجم البلدان: الَحموّي، ياقوت. 67 وديوان األعشى الكبير، 207 ديوان األعشى: األعشى)6(

عمـايرة، خليـل   : ر، ينظ7/451لسان العرب  فهارسفي ] دائرات[ويروى ). جنن( 13/97لسان العرب : ابن منظور)7(

  .7/451فهارس لسان العرب : وزميله
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  ])1(ْمُدُس اتٌنَا آجَِهلُاِهنََم      ا،َهنّانُجِ فُزِْعتَ اَءَمْهَيَو*[

وسبب االختالف ناجم عن تداخل . )2("حائٍط وِحيطانٍ :مثل ،وجمُعه جِنَّاٌن ،الجانُّ من الجِنِّ"و

المناهل والمشارب وهي ميـاه الشـرب،   : بعض األلفاظ والمعاني المشتركة بين الروايتين، مثل

. لثـوب المخطـط  ا: البـرد . أرض باليمن: السدير"و .واآلجِنات وداثرات وهي المتغّيرة اللون

جمع آجن، : أجن. مطموسة بالرمال: داثرات. المياه واآلبار التي يشرب منها المسافر: المشارب

قطعتها حين توّسطت الشمس السـماَء، وخفـق   ": يقول. وهو الماء المتغّير اللون والطعم لركوده

  .)3("السراب، بناقة ضخمة كأنّها قَْصٌر َجّبار

  ]المتقارب[ )4( ْندََّجالكخلقاَء من هضباِت     ،لٍَةَجْبَوطَاَل الّسنَاُم َعلى  .194

  )5(الَحَضنكخَلْقَاَء من َهَضباِت      جِْبلٍَةوطاَل السَّناُم على *      

  )6(الضََّجْنكخَلْقاَء من َهَضبات   جِْبلٍَةوطاَل السَّناُم على  *     

واختلفـت  . ديوانهفي  ]الضجن[، وديوانه الكبيرفي ] الدجن[البيت لألعشى برواية ) 194(

، الَحَضن[، و]َجْبلٍَة[مكان ] جِْبلٍَة: [من وجهين، وهما الديوانينعن روايته في  لسانالفي  تهرواي

  ].ْندََّجال[مكان ] الضََّجْن

مكـان  ] جِْبلَـةٍ [ :اختالف اللغات فـي قولـه  هي التحريف بوالعلّة في اختالف الوجه األّول 

 الديوانينفي رواية  قرئتبكسر الجيم في حين ] جِْبلة[ قرئت) ضجن( اللسانفي رواية ف، ]َجْبلٍَة[

الجيم والباء والالم أصـٌل يطَّـرد   . "قرئت بالفتح والكسر والضّموهي مثلّثة . بفتح الجيم] َجْبلة[

ويقال . الجماعة العظيمة الكثيرة: فالجبل معروف، والَجَبل. وُيقاس، وهو تجمُّع الشيء في ارتفاعٍ

. )7("عظيمـة الخَلْـق  : الّسنَام نَفُْسه َجْبلةٌ وامـرأةٌ َجْبلـةٌ  : وقال قوم. يمة السنام َجَبلَةٌللناقة العظ

 :وَجْبلة الَجَبل وَجَبلتـه . ")8("الجبل: الضجن. الصخرة الملساء: الخلقاء. الناقة الضخمة: والَجبلة"
                                                 

  .197 ديوان األعشى: األعشى)1(

  ). جنن( 13/97لسان العرب : ابن منظور)2(

  .67 -66 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

   .69المرجع السابق )4(

  .7/457لسان العرب  فهارس: عمايرة، خليل وزميله). جبل( 11/97لسان العرب : ابن منظور)5(

  .7/452لسان العرب  فهارس: عمايرة، خليل وزميله ).ضجن( 13/253لسان العرب : ابن منظور)6(

  ).جبل( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)7(

  .207 ديوان األعشى: األعشى)8(
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وُجْبلتـه   .وما ُبِنَي عليـه  ،صلُهطبيعتُه وَأ :وجِْبلة الشيء ...تْأسيس ِخلْقته التي ُجبِل وخُِلق عليها

والَجْبلة  .الِخلْقة :والجِْبلة بالكسر .وجمعها جبال ،الَجْبلة الِخلْقة :وقال ثعلب .خَلْقُه :بالفتح ،وَجْبلته

لقد تراكم الشـحم فـي سـنامها    . إّن توالي األمطار صقل الصخرة: "يقول اَألعشى .)1("الغليظة

  .)2("أنّها صخرة ملساُء في هضبة غزيرة األمطارفامتأل، وطال فوق هيكلها الضخم، ك

ـ [مكان ] الضََّجْن[و ]الَحَضن: [قولهوالعلّة في اختالف الوجه الثاني صوتّية في  هـو  ] ْندََّجال

 ،الضََّجُنو" .اسُم جبل في َأعالي نجد ]الَحَضن[و. دالالضاد والتحريف لتقارب مخارج أصوات 

 ،غير جبل بناحيـة تهامـة  ا ا َضَجَن فلم َأسمع فيه شيًئَأّم :قال اَألزهري ...جبل معروف :بالجيم

ـ    :بفتح أوله وثانيه بعدهما نون ،نَجالضَّ"و .)3("يقال له َضْجناٌن . )4("ة والمدينـة جبـل بـين مكّ

  .)5("ادام مطرها فلم ُيقْلع َأياًم :وَأْدَجنت السماء .المطر الكثير :الدَّْجنو"

  ]المتقارب[ )6(َن كُوبٍ َوَدّنَها َزَبٌد َبْيلَ    طَْعُمها، اًبطيِّ ًةيَّيِفِلَص .195

  )7(َدّنٌد َبْيَن كُوبٍ َوَبا َزَهلَ  طَْعُمها طَيٌِّب َصرِيِفّيةٌ*      

عن ) صرف( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 195(

ـ طيِّ[مكـان  ] طَيِّـبٌ [، و]ًةيَّيِفِلَص[مكان ] َصرِيِفّيةٌ: [من وجهين، وهما الديوانينروايته في   ].اًب

 ،والصَّرِيفّيةُ من الخمر منسوبة إليـه . موضع بالعراق :وَصرِيفون. "والصريف هو الخمر الطيبة

كـاللبن   ،َألنها ُأِخذت من الدَّنِّ سـاَعتئذٍ  ؛جعلها َصرِيِفّيةً :قال بعضهم. الخمر الطيبةُ :والصَّريفُ

إذا انقادت لصـاحبها  : يقول .ا إذا حلبالذي ينصرف من الضرع حاراللبن "وهو ، )8("الصَّريف

ا تفور بالزبد بين الكوب والدن، ولـم  ا صرفًبعيد رقادها، أو قبل وسنها، عاطته من ريقها خمًر

رت ها هو الخمر، في يقظتها قبل الوسن وبعد لومها، وقد تغّيقري: يقول. وقت عليها فتفسد يمضِ

أن يكون في النسـاء أو   وذلك قّل. روائحها ينفي عنها العيب في الحالينأفواه البشر واستكرهت 

                                                 
  ).جبل( 11/97لسان العرب : ابن منظور)1(

  .68 ديوان األعشى الكبير: األعشى)2(

  ).ضجن( 13/253لسان العرب : ابن منظور)3(

  ).الضجن( 3/856معجم ما استعجم : البكري، أبو عبيد)4(

   ).دجن( 13/147لسان العرب : ابن منظور: ينظر)5(

  .67 وديوان األعشى الكبير، 207 ديوان األعشى: األعشى)6(

  . 7/454فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله ).صرف( 9/192لسان العرب : ابن منظور)7(

  ).صريفون( 3/403 معجم البلدان: الحموي، ياقوت: ينظر ).صرف( 9/192لسان العرب : ورابن منظ)8(
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الخمر التي لـم   :والصَّريفُ .وهو نهر يتخلَُّج من الفُراِت ،نُِسَب إلى َصريفين :وقيل .)1("غيرهن

  .)2("ال ِخلْطَ فيهشيء  وكذلك كّل ،تُْمَزْج بالماء

] َصـرِيِفّيةٌ : [لراء والالم فـي قولـه  صوتي اصوتّية بتحريف والعلّة في هذا االختالف هي 

، وهما متقاربان في المخرج وبعض الصفات الصوتّية، فالراء صوت لثـوّي مكـّرر   ]ًةيَّيِفِلَص[و

. مجهور، والالم صوت أسنانّي لثوّي جانبّي مجهور، ويتّصف الصوتان بقّوة الوضوح السـمعيّ 

، وهمـا  ]صـليفية وصـريفية  [هما فـي  ويبدو أّن هذا التقارب أّدى إلى تغيير الصوتين واختالف

يقول الدكتور كمـال  . بيحمالن نفس المعنى تقريًبا، ويقصد بهما الخمر المعتّقة ذات الطعم الطّي

عـّد هـذه    ى إّن بعض المحدثينوالواقع أّن هناك قرًبا شديًدا بين الالم والنون والراء، حتّ: "بشر

الالم والنون تشبه الحركات في أهّم خاّصة مـن  الراء و: ويقول أيًضا. ..األصوات أصواتًا لثوّية

   .)sonority")3خواّصها وهي قّوة الوضوح السمعّي 

ة في الروايتين رفًعا ونصًبا، فهو راجع إلى رواية الكلمتين في أّما اختالف الحركات اإلعرابّي

 ]َصـرِيِفّيةٌ [و. نعـت على التبعّية وال] طيًِّبا[حال منصوبة، ونصب ] ًةيَّيِفِلَص[بداية البيت، وقوله 

  . على التبعية والنعت] طَيٌِّب[مبتدأ مرفوع، فرفع قوله 

  ]المتقارب[ )4(َسّنَأ ْدا قََهيُس لَِدى السَّنِ، حتّـ  ي اللَّجِيـِف ُحبَِستِْتَها بِِحقَّ .196

  )5(ى السَِّديُس لها قد َأَسّننِ حتّـ  ـفي اللَّجِي ُربِطَتْبِحقَِّتها *      

عـن   )سنن( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهعشى في البيت لأل) 196(

  ].ُحبَِستْ[مكان ] ُربِطَتْ[من وجه واحد، وهو  الديوانينروايته في 

واللفظان مختلفان نطقًا،  ].ُحبَِستْ[مكان ] ُربِطَتْ[ :والعلّة في هذا االختالف الترادف في قوله

من فعل أصحاب المعاجم ليتوافـق ومـادتهم المعجميـة،     ومتقاربان في المعنى والوزن، وهذا

  . واعتمادهم على الترادف كسمة من سمات اللغة العربية، وبهذا لم يتغّير المعنى

                                                 
  .5/390 جامع البيان في تأويل القرآنتفسير الطبري  :الطبري)1(

  ).صرف( 9/192لسان العرب : ابن منظور)2(

  .131، 92، 1980بعة، ، دار المعارف، مصر، الطبعة السا"األصوات"علم اللغة العام : بشر، كمال محمد: ينظر)3(

  ).حقق( 10/55لسان العرب : ابن منظور. 69 الكبير وديوان األعشى، 207 ديوان األعشى: األعشى)4(

  .7/456لسان العرب  فهارس: عمايرة، خليل وزميله. )سنن( 223-13/220لسان العرب : ابن منظور)5(
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الـذي بلـغ أن    :والِحقُّ من أوالد اإلبـل . الِحقّ والِحقّة وهي النّاقة الّتي تُؤخذ في الصدقة"و

والِحقَّـةُ  . الذي استكمل ثالث سنين ودخل في الرابعة الِحقُّ :وقيل .ُيْركب وُيحَمل عليه وَيْضرِب

 ،وَحقَِّت الِحقَّةُ تَِحقُّ وَأَحقَّت. وأربعين االناقة التي تؤخذ في الصدقة إذا جازت ِعدَّتُها خمًس :اأيًض

. )2("وذلك فـي الثامنـة   ،يقال َأَسنَّ سِديُس الناقة ِإذا نَبت: قال ابن َبرِّّي. )1("صارت ِحقَّةً :كالهما

، حتّى اشـتّد صـغيرها   )اللَّجِين(ُحبِست حوالً كامالً تعلف : يقول. نبتت أسنانه: َأَسنَّ السَِّديس"و

وَأَسنَّ َسِديُس الناقة َأي نبت وذلك . ")4("وَسنَّها اهللا ،ُسنَِّت الَبَدنة إذا نبتت َأسنانها" :قالي .)3("وأسّن

... نِت ِحقَّةً إلى َأن َأْسَدَستْ في ِإطعامهـا وِإكرامهـا  قيَم عليها منذ كا :يقول. ")5("في السنة الثانية

  .)6("وَأَسنَّها اُهللا َأي َأنَْبتها

  ]المتقارب[ )7(السَّفَْن َحتَّالدَّوابَِر  تَُحتُّ    غْزوةٌ لهوفي كلِّ عامٍ  .197

  )8(السَّفَْن َحكَّالدَّوابَر  تَُحكُّ  غزوة لناعام  وفي كّل*      

  )9(السَّفَْن َحثَّالدَّوابَِر  تَُحثُّ  غَْزَوةٌ هلوفي كلِّ عام       *

 ،)حكـك ( لسـان الفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 197(

مكـان  ] تَُحثُّ، تَُحكُّ[، و]له[مكان ] لنا: [من ثالثة أوجه، وهي الديوانينعن روايته في  )سفن(و

  ].تََّح[مكان ] َحثَّ، َحكَّ[، و]تَُحتُّ[

مكان ضمير ] نا[م تصحيف، فاستخدم ضمير المتكلّالو تحريفالوالعلّة في هذا االختالف هي 

مـدح وافتخـار بـذات     اللسانفي رواية و .وهو اختالف نحوّي ،]الهاء[الغائب المفرد المذكر 

ـ  . مدح الديوانينم، وفي رواية المتكلّ ن ويبدو أّن البيت من قبيل المحاكاة، وقد أكثر الشـاعر م

  .، مّما جعل روايات البيت مختلفةالديوانفي أربعة مواضع من ] وفي كل عام[تكرار عبارة 

                                                 
  ).حقق( تهذيب اللغة: األزهري). حقق( 10/55لسان العرب : ابن منظور)1(

  )حقق( 10/55لسان العرب : ابن منظور)2(

  . 69 -68 الكبير ديوان األعشى: األعشى)3(

  . )سنن( 13/222لسان العرب : ابن منظور)4(

  ). سنن( الصحاح: الجوهري: ينظر. والصواب في السنة الثامنة وليس الثانية)5(

  .)سنن( 13/223لسان العرب : ابن منظور)6(

  ).حنن( 13/131لسان العرب : ابن منظور. 73 الكبير ديوان األعشىو ،210 شىديوان األع: األعشى)7(

  .7/458فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )سفن( 13/210 ،)حكك( 10/413لسان العرب : ابن منظور)8(

  .7/458فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )غزا( 15/124لسان العرب : ابن منظور)9(
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  ]الطويل]     [)1(عزائمكا عزيَم ألقصاها تشّد  غزوٍة، جاشُم أنتَ عامٍ كّل وفي*[

  ]الطويل]  [)2(لها اأخَ ال بيضةٌ وتبقى ى،ؤذَفت    نها،ؤوتفق بيضةٌ عامٍ كّل وفي*[

  ]الطويل]    [)3(ُمـودراه ةٌـحلّ عامٍ كّل وفي  تَرى، الذي الُمستَفيُض الِعَراِق طَعاُم*[

  ]المتقارب]   [)4(ْنـالسَّف حتَّ َرـّدوابـال تحتّ    غزوةٌ، لُه عامٍ كّل وفي*[

ألفاظ تحمل داللة متقاربة وهي بمعنى تقشر ] َحتَّ[مكان ] َحكَّ[، و]تَُحتُّ[مكان ] تَُحكُّ: [وقوله

: السَّـفَن . ما حاذى مؤخّر الرسغ من الحافر: الدوابر، الواحد دابر. قشر، وتبردت: تحتّ. "وتزيل

جِلٌد َأخشَـن   :والسَّفَُن. حّك السفن وهو حتّ أو قشر الجلد الغليظ"و. )5("الِمبرد، وكّل آلة يقشّر بها

ـ  ،هو حَجٌر ُينَْحت به وُيليَّن :وقيل .السيوف يكون على قوائم ،غليظ كجلود التماسيح د َسـفَنَه  وق

السَّفَُن قطعة خشناء من جلد َضبٍّ َأو جلد سمكة ُيْسَحج بها الِقـْدح   :وقال َأبو حنيفة ،وَسفَّنَه اَسفْنً

السَّفَُن جلد السمك الذي تَُحكُّ به السِّياط والِقْدحان والسِّـهام   :وقيل .حتى تذهب عنه آثار الِمبراة

قـال  . )6("تْأكل الحجارةُ دوابَر لها من بعد الغزو": والمعنى. ويكون على قائم السيف ،والصِّحافُ

  ]البسيط[ :يصف ناقته) الهذلي(أبو كبير 

  ])7(السَّفَُن النّْبعِة ُعوَد تَخَوَّفَ كََما     اقَرَِد اتَاِمكً ِمنَْها الرَّْحُل خَوَّفَتَ*[

عجال واإلسـراع  االسـت  :هو تصحيف، والَحـثّ ] َحتَّ[و] تَُحتُّ[مكان ] َحثَّ[و] تَُحثُّ: [وقوله

أحدهما الحضُّ على الشـيء، واآلخـر َيبـيٌس مـن يبـيس      : الحاء والثاء أصالن"و .والتحريك

ال َيلْـَزقُ   :وتَْمٌر ُحـثٌّ  ،والخُْبُز القَفاُر ،والرمُل الخَِشُن ،ُحطاُم التِّْبنِ :بالضم ،والُحثُّ. ")8("الشيء

خفيٍّ نحيٍت  كّل :وقيل. الحافر النَِّحيتُ اَأيًض وهو ،الكعب الَمْحكوك :الَحِكيُك"و. )1("َبْعُضه ببعض

: بِإظهار التضـعيف  ،وَحِككَت الدابةُ ،واالسم منها الَحكَُك ،كالَحِكيك :واَألَحكُّ من الحوافر ،َحِكيٌك

                                                 
  .132 ديوان األعشى: عشىاأل)1(

  .139المرجع السابق )2(

  .179المرجع السابق )3(

  .210المرجع السابق )4(

  .72 الكبير ديوان األعشى: األعشى)5(

  .)سفن( 13/210لسان العرب : ابن منظور)6(
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  ).حث( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)8(

  .)حثث( 2/129لسان العرب : ابن منظور)1(
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والبيت ليس شاهًدا بحّد ذاته، وإنّمـا   .)1("ُمنَْحت الحوافر :وفرس َحِكيك ،وقع في حافرها الَحكَُك

في البيـت  ] غزوة[كمال ما قاله ابن َبرِّّي من عودة الضمير في البيت التالي على جِيَء به الست

  . )2(السابق

  ]المتقارب[ )3(ُمَعاوَِيةَ األكَْرِميَن السُّنَْن    شََماِئلُُه ِمْن َبني اكَرِيًم .198

  )4(ُمعاويةَ اَألكَْرميَن السُّنَْن  شََماِئلُه من َبِني كَرِيٌم*      

عـن   )سنن( لسانالفي  تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهعشى في البيت لأل) 198(

  ].اكَرِيًم[مكان ] كَرِيٌم: [من وجه واحد، وهو الديوانينروايته في 

مكان ] كَرِيٌم[ :في قوله ضبط حركة آخر االسم رفًعا ونصًبانحوّية بوالعلّة في هذا االختالف 

 لسـان الونفس الموضع فـي   الديوانينرفوع، وقد روي في بالرفع، هو مبتدأ م] كريٌم[ ].اكَرِيًم[

في البيت السابق في له في  ])5(أخا ثقٍة[وهو نعت منصوب للمنعوت ] كريًما[بنصب قوله ) سنن(

يواصـل  . الوجـوه والطبـائع  : السُّنَن. يكرَِب َمْعِدرهط قيس بن : بنو معاوية"و .القصيدةنفس 

الشـمائل مـن بنـي معاويـة ذوي الطبـائع الكريمـة        الشاعر وصف الممدوح قائالً إنّه كريم

 ،الطريقة المحمودة المستقيمة :السُّنَّةُو. ُصورته :وُسنَّةُ الوجه ،دوائره :وُسنَّة الوجه. ")6(السمحاء

وهي مْأخوذة مـن   ،معناه من َأهل الطريقة المستقيمة المحمودة ،فالن من َأهل السُّنَّة :ولذلك قيل

واْمضِ على . الطبيعة :والسُّنَّة ،ُسنَّة :ويقال للخَطّ اَألسود على َمتْنِ الحمار .قوهو الطري ،السَّنَنِ

 .)7("َسنَِنك َأي َوْجهك وقَْصدك

  انتهى حرف النون

                                                 
  .)حكك( 10/413 المرجع السابق)1(

  ). حنن( 13/131لسان العرب : ابن منظور: ينظر)2(

  . )سنن( 13/226لسان العرب : ابن منظور. 69 وديوان األعشى الكبير، 208 ديوان األعشى: األعشى)3(

  .7/461فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله. )سنن( 13/226لسان العرب : ن منظوراب)4(

  . 69 وديوان األعشى الكبير، 208 ديوان األعشى: األعشى)5(

  .69 -68 ديوان األعشى الكبير: األعشى)6(

  .)سنن( 13/226لسان العرب : ابن منظور)7(
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  الفصل الرابع عشر

  حرف الياء 

  ]الطويل[ )1( َعالِنَياالْْو زِْد َعلَْيِه ِه َأى ُودَِّعلَ  ِهزِْجادِّ فَُوا الْذَُه َوْأنَاشِْء فَالشَّْن فذا .199

  )2(الغَالنياعلى ُودِّه َأو زِْد عليه    الشَّْنِء فاشْنَْأُه وذا الُوّد فاْجزِه وذا*      

  )3(الغَالِنياَأْو زِْد عليه  *.......  *      ...............................

، )غلـن ( لسـان الفـي   تهواختلفت رواي ،وديوانه الكبير، ديوانهالبيت لألعشى في ) 199(

مكـان  ] الغَالِنيـا [، و]فـذا [مكـان  ] وذا: [من وجهين، وهمـا  الديوانينعن روايته في ) غال(و

  ].َعالِنَياالْ[

، وهما من ]فـذا [مكان ] وذا: [والعلّة في هذا االختالف هي استبداُل الواو مكان الفاء في قوله

ئناف حـرف غيـر   واو االسـت "حروف العطف واالستئناف، واألرجح أنّهما حرفا عطف، ألّن 

على االشتغال بفعل محـذوف يفّسـره الفعـل    ] فذا[ونصب . )4("عامل، وما بعدها يبقى مرفوًعا

َوالسَّـَمآَء َرفََعَهـا َوَوَضـَع    ﴿: ، وقـال تعـالى  )5(﴾َوالْقََمَر قَـدَّْرنَاهُ ﴿: الموجود، كقوله تعالى

مـا  نّإفهـذا  : "قال األخفـش . )7("مفعول به لفعل محذوف يفسِّره ما بعده" :السماءو. )6(﴾الِْميَزاَن

 ،فأضـمرت فعـالً   ،االسم الذي قبله قد عمل فيه ّنأل ،وقد سقط الفعل على االسم بعده ،ينصب

  ] المنسرح: [)9(قال الشاعرو .)8("وكان ذلك أحسن ،واحٍد فأعملته فيه حتى يكون العمل من وجٍه

                                                 
  .379 لكبيروديوان األعشى ا، 217 ديوان األعشى: األعشى)1(

  .7/646فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله .)غلن( 13/314لسان العرب : ابن منظور)2(

  .7/646فهارس لسان العرب : عمايرة، خليل وزميله). غال( 15/132لسان العرب : ابن منظور)3(

  .351 المعجم الوافي في أدوات النحو العربي: الَحَمد، علي توفيق وزميله)4(

  .﴾َوالْقََمَر قَدَّْرنَاُه َمنَازَِل َحتَّى َعاَد كَالُْعْرُجونِ الْقَِديمِ﴿ 39 :يس)5(

  .﴾َوالسََّماَء َرفََعَها َوَوَضَع الِْميَزاَن﴿ 7: الرحمن)6(

  ).سورة الرحمن: القسم الثالث( 1/531 مشكل إعراب القرآن المجتبى من :الخّراط، أحمد بن محمد)7(

  ).سورة البقرة( 1/85 القرآني معان: مسعدة األخفش األوسط، سعيد بن)8(

إنّه عاش : قيل. بن عدّي الفََزارّي، شاعٌر جاهلّي معمَّر، من فُرسان العرب، وخطبائهم، وُحكمائهم هو الرَّبِيُع بن َضُبعٍو)9(

  .  1/306 اللَّْمَحةَ ِفي شَْرحِ الُملَْحِة: الصايغ، محمد بن الحسن: ينظر. أربعين وثالثمائة سنة
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  ])1(َح والَمطَراَوحِدي وَأخشى الريا     والذيَب أخشاُه إْن َمَرْرتُ بِه *[

] لـذئب ا[ومن نصب قوله  .)2("والنصب أجود وأكثر ،وكلُّ هذا يجوز فيه الرفع على االبتداء

  .)3("وأخشى الذئب أخشاه: ره المذكور بعده؛ والتقديرمفعول به لفعل محذوف، يفّس"فهو 

ـ ] َعالِنَياالْ[مكان ] الغَالِنيا: [وفي قوله . ين المهملـة تصحيف بحرف الغين المعجمة مكان الع

وأبغض من يبغضك، واجز الصـديق  : يقول اَألعشى. الغلّو واإلسراف، فعلها غَلََن]: "الغالنيا[و

 ،قال هذا معنـاه  ،بِْعتُه بالغَالنية َأي بالغَالء. "وهي الغالء والغالنية. )4("بموّدته موّدةً أو زد عليه

وقـد يكـون َأن يريـد اَألعشـى      ،الغاليَأو  ،ما َأراد الغالَءِإنّ ،هو من هذا. )5("وليس من لفظه

. موصـولٍ  غيـرُ  هذا الشـعرَ  َألّن ،من الوصلِ الرَّوِيُّ ليسلَم ،ضرورةً فحذف الهاَء ،]الغَالنية[

وإن كان هـذا فـي المصـادر     ،غالنية :جمع ]الغالنيا[وقد يكون  ،والقطعة معروفة من شعره

غَلَْوت فـي  و .جاَوَز َحدَّه :ادِّينِ واَألْمر َيغْلُو غُلُووغَال في ال. "والغلّو وهو مجاوزة الحّد. )6("قليالً

َعلَـَن  "من ] العالنيا: [وقوله. )7("فيه وأفَْرطْتَ ِإذا جاوْزتَ فيه الَحدَّ :اوغَالِنَيةً وغَالِنًي ااَألمر غُلُو

  .)8("شاع وظهر: األمُر يْعلُُن ُعلُونًا، وَيْعلَُن عالنيةً

] وذو[تماثل روايةَ بيِت األعشى منسوبة لذي الرُّمَّة، جاءت برفع وهناك رواية أخرى للبيت 

  : 292 لديوان ذي الرُّمَّةعلى االبتداء، وقد ذكرها أحمد حسن َبَسج في شرحه 

  ])9(الغالنياعليِه  وازدْدعلى ودِِّه     الْوِدِّ فَاْجزِِه وَوذالشَّْنِء فَاشْنَْأُه  وَوذَ[*

  

                                                 
: سيبويه: ينظر. بالهمز] والذِّْئَب: [ويروى). سورة البقرة( 1/86 القرآني معان: األخفش األوسط، سعيد بن مسعدة)1(

فخر الدين قباوة، : حقّقه ،النحوكتاب الجمل في : الفراهيدي .3/114أوضح المسالك : ابن هشام .1/89 تاب سيبويهك

  .107م، 1985مؤّسسة الرسالة، بيروت، 

  ).سورة البقرة( 86 -1/85 القرآني معان: األوسط، سعيد بن مسعدة األخفش)2(

  ).الحاشية( 3/114أوضح المسالك : ابن هشام: ينظر)3(

  .379 -378 ديوان األعشى الكبير: األعشى)4(

   .)غلن( 13/314لسان العرب : ابن منظور)5(

  ).غلن( ألعظمالمحكم والمحيط ا: ابن سيده. )غلن( 13/314لسان العرب : ابن منظور)6(

  ). غال( 15/132لسان العرب : ابن منظور)7(

   .)لنع( 13/288 المرجع السابق)8(

  .292م، 1995أحمد حسن َبَسج، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، شرحهديوان ذي الرُّمَّة: ذو الرُّمَّة، غَيالن بن ُعقبة)9(
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  ]الطويل[ )1(السَّوانيا َأُسْوقُ اَزرَّاًعَمتى كُنْتُ   غََواِنَياالْ يآِت َوْيالتُالْ ِكلَ يِنذَرِْي .200

  )2(السَّوانيا رُّـَأُج اَمتى كُنْتُ َزرَّاًع  *     ..............................

. ديوانـه فـي  ] ذَرَّاًعـا [، ويـروى  ]َزرَّاًعا[برواية  ديوانه الكبيرالبيت لألعشى في ) 200(

مكـان  ] رُّـَأُج: [من وجه واحد، وهو الديوان الكبيرعن روايته في  لسانالفي  تهواختلفت رواي

  ].َأُسْوقُ[

واللفظان مترادفـان،   ].َأُسْوقُ[مكان ] رُّـَأُج[: والعلّة في هذا االختالف هي الترادف في قوله

: لغوانيوا. دعيني وشأني: اتركيني، يخاطب عاذلته، يقول لها: ذريني"يحمالن معنًى متقارًبا، و

جمع سانية، وهـي  : والّسواني. جمع غانية، وهي المرأة الجميلة ألنّها تستغني بجمالها عن الّزينة

وتطلق الّسانية كذلك على النّاقـة  . القليب الذي تعمل الناقة على استخراج الماء منه لرّي الزروع

نّساء، فما بفـالّح أسـوق   ذريني، لك الويل، ُأَمتِّع نفسي من ال: يقول األعشى. التي يستقى عليها

رجل ذريع، : "لعلّه من قولهم]: الذَّرَّاع[و. )3("الجِمال الّتي تستخرج الماَء من اآلبار لرّي الّزروع

وهو الـذي   ،النَّمَّام: والـزَّرَّاع  .ارِع وِحرفَتُه الزِّراَعةالّز": ]الزَّرَّاع[و. )4("أي سريع، بعيد الخطو

   .)5("ُزّراع: وَجمع الّزارِع. َألِحّباِء وهو َمجازَيْزَرُع األْحقاَد في قلوبِ ا

شاهًدا على  )غلن( لسان العربويرتبط هذا البيت بالشاهد السابق هنا، وقد جاء بال نسبة في 

وترّجح الدراسات التي تناولت قصيدة األعشى . )6("للضرورة الشعرية] الغالنية[حذف الهاء من 

ليست لألعشى، ألسباب كثيرة، ذكرهـا الـدكتور محمـد     أنّها  ρهذه، وقصيدته في مدح النبي 

ركاكة النّظم في بعض أبياتها، وتأثُّرهـا  : ، ومنهالديوان األعشى الكبيرمحمد حسين، في شرحه 

بالقرآن الكريم في كثير من أبياتها لفظًا ومعنًى، ودخول ألفاظ غريبة عن األعشـى وعصـره،   

الجاهلّية، ومخالفةُ ألفاظها ِلَما ُعرِفَ عن األعشى مـن   ففيها ألفاظ إسالمّية لم تعرفها العرب في

وعلّل وجوَدها فـي الـديوان، علـى أّن    . الفُسق والّدعارة، فهي مناقضة لسائر شعره المعروف

                                                 
  ).زرع( جمهرة اللغة: ابن دريد). زرع( لعروستاج ا :الزبيدي، مرتضى .379 ديوان األعشى الكبير: األعشى)1(

فهارس : عمايرة، خليل وزميله). غلن( المحكم والمحيط األعظم: ابن سيده .)غلن( 13/314لسان العرب : ابن منظور)2(

  .7/647لسان العرب 

  .379 -378 ديوان األعشى الكبير: األعشى)3(

  ).زرع( تاج العروس :الزبيدي، مرتضى)4(

  .217وان األعشى دي: األعشى)5(

  .الذي سبق ذكره هنا 199ينظر الشاهد . )غلن( 13/314لسان العرب : ابن منظور)6(
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، لـيعلَن  ρاألعشى قد سمع شيًئا من القرآنِ ومبادِئ اإلسالم وتعاليِمه، قبل أن يرحل إلى النّبـّي  

وأّمـا  . غراءات والضغوط التي جاءته من قريش، ليتراَجَع عن هـذا إسالمه، ثّم تراجع بفعل اإل

ضعف النظم فقد كان ظاهرةً عاّمةً في الشعر الذي عالج المواضيع اإلسالمّية في صدر اإلسالم، 

  .)1(وقد الحظها النقّاد في شعر حّسان بن ثابت رضي اهللا عنه

  .انتهى حرف الياء

                                                 
  .378 ديوان األعشى الكبير: األعشى: ينظر)1(
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  الخاتمة

ما بين اتّفاق واختالف في نسب الشاهد وروايته، وقـد  ) سانالل( فيتنّوعت شواهد األعشى 

الرواية والنسب أو الروايـة دون  فمنها ما جاء مختلفًا ببلغت ما يقارب سبعمئة وعشرين شاهًدا، 

بعضها روي صدره، وبعضها عجزه، وقسم منها جاء منسـوًبا  والنسب، أو النسب دون الرواية، 

ها روي متّفقًا مع رواية الديوان، وبعضها جاء مختلفًـا  إلى اَألعشى، وقسم غير منسوب، وبعض

ولم أستطع القيام بدراسة هذه الشـواهد جميعهـا لكثرتهـا،    . بحرف أو حركة أو كلمة أو أكثر

وتعددها، ولكنّني قمت بدراسة جزء منها، وهي الشواهد التي اتّفقت نسبتها لألعشـى واختلفـت   

فـي هـذه    شواهد األعشـى  بلغ عددو ،)الديوانين( عن روايتها في )لسان العرب(روايتها في 

والحـديث  الشاهد يمكن أن يحمل أكثَر من علِّة اخـتالٍف،  وقد تبّين لنا أّن مائتي بيت،  الدراسة

فقـد نجـد العلّـة     عنها يتطلّب صفحات كثيرة تزيد من حجم البحث، وقد اكتفيت ببعض منها،

ف، وقد يجمع فيها التصحيف والتحريف مـع  ة هي التصحيالرئيسة هي التحريف، وقد تكون العلّ

وقـد  . علّة أخرى كأْن تكون علّة صوتّية أو صرفّية أو نحوّية أو بالغّية، وحتّى عروضّية أيًضا

وقد يكـون التغييـر   . يختلف المعنى تماًما بين الروايتين، وأحيانًا نجد المعنى كما هو دون تغيير

لل عروّضي، أو عن تغيير ضمير مكان ضمير، أو ناتًجا عن الطباق، أو عن الترادف، أو عن خ

استخدام فعل مكان اسم، أو فعل مبني للمجهول مكان المبني للمعلوم، والقائمة تطول في عرض 

مثل هذه األمثلة، وقد رأيت أن أرفق جدوالً يبّين وجوه االختالف والعلل وموطنها فـي شـواهد   

  :البحث، وهي على النحو اآلتي
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 ختالف في لسان العرب وديوان األعشى الكبيرالعلل وأوجه اال

رقم 

الشاهد
 العلّة

 موضع االختالف
 وجه االختالف

 في الديوان في اللسان

 المعنى نفسه َحدََّها نَْحَوها ترادف 1

 تقارب المخارج َوالنَّواقيُص َوالنَّواقيُس صوتّية 1

 المعنى نفسه َيْعطَُب َيذَْهُب ترادف 2

 توزيع التفعيالت فَتَّم َممَّفتَعروضّية 3

 اختالف الرسم الشَّوق السُّوء تحريف 3

 تحريف 4
ولِكنَّها كانت نًَوى 

 أْجنَبيَّةً
َعلَى َأنَّها كَانَتْ 

 تََأوُُّل ُحبَِّها
 اختالف الرسم

 اختالف الرسم تََأوَُّل تَوالَى تحريف 4

 الرفع والنصب تََأوَُّل تََأوُُّل نحوّية 4

 اختالف الرسم تََأوَُّل واِلَيتَ تحريف 4

 اختالف الحركات رِْبَعيِّ رِْبِعيِّ تحريف 4

 المضارع والمستقبل وأدفع سأدفع نحوّية 5

 اختالف التنقيط كَِمقْراضِ كَِمفْراصِ تصحيف 5

 اختالف الرسم الخَفَاجِي النِّهامي تحريف 5

 اختالف الضمير منكم منهم نحوّية 6

 اختالف الرسم نالقا هوانا تحريف 7

 المعنى نفسه ويشتهي ويبتهي ترادف 7

 اختالف الرسم َمْن قد تحريف 7

 اختالف الرسم العداوة الكآبة تحريف 7

 اختالف القافية ُمغَْضُب ُمغَْضباعروضّية 7

 اختالف الرسم أخ قد وكان تحريف 8

 تحريف 9
فَأْعطَْوُه ِمنِّي النِّْصفَ 

 َأْو َأْضَعفُوا لَُه
ْرَضْوُه َأْن أْعطَْوُه فَأ

 ِمنِّي ظُالَمةً
 اختالف الرسم

 المصدرّية والشرطّية َأْن ِإْن نحوّية 9



 250

 اختالف التنقيط كَتَْيسِ كََيْبسِ تصحيف 10

 اختالف الرسم، التدوير ـّرْبل//الـ ـرَّْملِ//الـعروضّية 10

 الرفع والجّر مقرٍف مقرفٌ نحوّية 10

 الرفع والجّر مخشوبِ مخشوُب نحوّية 10

 اختالف الضمير لَنَا لها نحوّية 11

 المعنى نفسه الورد الُجّل ترادف 12

 اختالف الوزن الصرفّي بِقُصَّابِها بأقْصابِها صرفّية 12

 المعنى نفسه َأكْلَلْتَُها َأذْلَلْتَُها ترادف 13

 إدغام إن بما الزائدة فإْن فإّما نحوّية 14

 اختالف الوزن الصرفّي ْعَهدينيتَ تََرْيني صرفّية 14

 المعنى نفسه َألَْوى َأْودى ترادف 14

 اختالف التنقيط َحسَّها خَسَّها تصحيف 15

 ميم الجمع ُهُمو َوُهْم صوتّية 16

 ميم الجمع ُهُمو ُهُم صوتّية 16

 اختالف الحركات الَهاَمْرزِ الَهاُمْرزِ تحريف 16

 ف الرسماختال تَخَلُْه تَقُلُْه تحريف 17

 اختالف الوزن الصرفّي َربِذَاِت َرَبذاِت صرفّية 17

 الرفع والجّر ُحْمشٍ ُحْمشٌ نحوّية 17

 اختالف الرسم ُمَعجِّالً ُمَعزًِّبا تحريف 18

 اختالف الرسم آفَاِقَها آناِفها تحريف 18

 تناوب الحروف فلسنا ولسنا نحوّية 19

 تقارب المخارج طحا طهى صوتّية 19

 اختالف الرسم لدينا إليها تحريف 20

 اختالف الوزن الصرفّي تَْحِسُب تَْحَسُب صرفّية 21

 المبني للمعلوم والمجهول ُصفِّقَتْ َصفَقَتْ نحوّية 21

 اختالف الرسم َوْرَدتُها في َدنِّها تحريف 21

 اختالف الرسم َوْرَدتُها ُبْرَدتها تحريف 21
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 النصب والرفع َوْرَدتُها َوْرَدتَها نحوّية 21

 اختالف الرسم نَْوَر لون تحريف 21

 العموم والخصوص الشَّْرَب الـقَْوَم ترادف 22

 تثليث الحركات نَُصاَحاتُ ِنصاحاتُ تحريف 22

 اختالف الحركات الرَُّبْح الرََّبح تحريف 22

 اختالف الرسم سا آتيَدَمى ذي ساتي َدَما تحريف 23

 السم والفعلا َرَجْح ُرُجْح نحوّية 23

 طباق إيجاب برح سنح بالغّية 24

 اختالف الرسم َبْيَن كُّل تحريف 25

 اختالف الرسم َمغْلُوبٍ َوضَّاحٍ تحريف 25

 اختالف الرسم تَِليلٍ كَرِيمٍ تحريف 25

 اختالف الرسم تَِليلٍ نبيل تحريف 25

 اختالف التنقيط خَدُُّه َجدُُّه تصحيف 25

 حروف العطف َأْو أْم نحوّية 26

 اختالف الوزن الصرفّي لَُيِعيَدْن لََيُعوَدْن صرفّية 27

 اختالف الرسم ِعكَْرها َعكَْرةً تحريف 27

 اختالف الرسم ِعكَْرها َعكَْرها تحريف 27

 الرفع والنصب ِعكَْرها ِعكُْرَها نحوّية 27

 الرفع والنصب َدلََج َدلَُج نحوّية 27

 اختالف الرسم وإكْفاَء وتْأخاذُ تحريف 27

 إسناد الضمائر ُأْجِشْمِت َأْجشَْمتُ نحوّية 28

 تناوب الحروف َواَألكَْباُد فاألكْباُد نحوّية 28

 اختالف التنقيط َبقَى نَفَى تصحيف 29

 المذكّر والمؤنّث َعنْها َعنْه نحوّية 29

 اختالف الرسم والحركات َصْعال ُصقْال تحريف 29

 المنادى المرخّم  ُلقَتْ قَتَْل نحوّية 30

 اختالف اللهجات َيُمحُّ ُيِمحُّ تحريف 30
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 حروف النفي وما وال نحوّية 30

 اختالف الرسم فقّرب فأكرم تحريف 31

 تحريف 32
َوَسبِّْح على حين 

 الَعِشيَّاِت والضُّحى

َوذَا النُُّصَب 

الَمنُْصوَب ال 

 تَنُْسكَنَُّه
 المشابهة مع بيت آخر

 اختالف الرسم األوثان طانالشي تحريف 32

 َواَهللا َربََّكِلَعاِفيٍة،  تحريف 32
، اَألْوثَاَن تَْعُبِدَوال 

 َواَهللا
 تقارب المعنى

 الجّر والنصب النُُّصَب النُُّصبِ نحوّية 32

 تحريك الفعل المجزوم تعبِد تعبَد تحريف 32

 قلب النون ألفًا فاعبدا فاعبدن نحوّية 32

 تحريف 32
 الُمثْرِيَن َمِدتَْحوال 

 فَاْحَمداواهللا 

، اَألْوثَاَنَوال تَْعُبِد 

 فَاْعُبَدا َواَهللا
 المشابهة مع بيت آخر

 تناوب الحروف وإذا فإذا نحوّية 33

 اختالف الوزن الصرفّي ُينَاشَُد تُنُوِشَد صرفّية 33

 تناوب الحروف بالَمَهارِِق في الَمَهارِِق نحوّية 33

 اختالف الرسم َعلَتَْج َحلَّتْ تحريف 34

 الجّر والرفع ِإياٌد ِإياٍد نحوّية 34

 المعنى نفسه تَنْظُُر تَْرقُُب ترادف 34

 اختالف التنقيط لَْيلَةً ليلَه تصحيف 35

 إسناد الضمائر فََمَضتْ وَمَضى نحوّية 35

 المعنى نفسه وَأْجتَزِي َوَأقْتَِضي ترادف 36

 ى نفسهالمعن ُجمَّتي ِلمَّتي ترادف 37

 اختالف الرسم َسنَابِك َحَواِدِث تحريف 37

 اختالف الرسم الدَّفََِنيِّ الّدفِْئيِّ تحريف 38

 اختالف الوزن الصرفّي واَألْبراِد واإلْبراِد صرفّية 38

 الرفع والجّر والشَّارِبِْيَن والشَّارُِبوَن نحوّية 39
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 صرفّياختالف الوزن ال غُْوِلَيتْ ُأغِْلَيتْ صرفّية 39

 اختالف التنقيط الِفَضالِ الِفَصالِ تصحيف 39

 الرفع والجّر والبِيضِ والبِيُض نحوّية 40

 اختالف الرسم ِقنِّ فَنَنٍ تحريف 40

40 
تحريف، 

 تصحيف
اختالف الحركات، التنقيط ِقنِّ فَنٍّ

 تناوب الحروف وما فما نحوّية 41

 صرفّياختالف الوزن ال شََرٌع َمشَْرٌع صرفّية 41

 تناوب الحروف على إلى نحوّية 41

 المعنى نفسه السََّواديُّ الغَوادي ترادف 42

 المعنى نفسه الخَلَى النّوى ترادف 42

 اختالف أصل األلف الخَلَى الخَال كتابّية 42

 اختالف الرسم َوَسقِْيي َوقَتٍَّ تحريف 42

 اختالف الرسم وِإطَْعاِمي وإعطاء تحريف 42

 اختالف الوزن الصرفّي بِِمْحفَِد بَِمْحِفِد ةصرفّي 42

 االسم الظاهر والضمير َعلَيَّ َعلَى نحوّية 43

 اختالف الرسم شهِيٌد شاِهِدي تحريف 43

 اختالف الرسم شاِهُد يا شاِهَد تحريف 43

 اختالف الرسم الَْماِسِخيَِّة  اآلِخِنيَِّة  ترادف 44

 التنقيط اختالف َيتَْرَب  يثرَب  تصحيف 44

 اختالف الرسم َبالِد  الوادي  تحريف 44

 اختالف الرسم َصرََّحتْ ُصفِّقَتْ تحريف  45

 اختالف الرسم فبتُّ فكنتَ تحريف  46

 المعنى نفسه زوجها َبْعِلها ترادف 46

 اختالف الحركات "تَيَّا"وَسيَِّد  وَسيَِّدِتيَّا تحريف  46

 جّر االسم المعطوف ِدَهاوُمْستَا وُمْستاَدها نحوّية  46

 اختالف الضمير فَقُلْنَا فقلتُ نحوّية 47
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 الصرف ومنعه بأدماَء بَأْدماِء نحوّية 47

 اختالف التنقيط تَنَخَّلَها تَنَحَّلَها تصحيف 48

 اختالف الوزن الصرفّي بِكَارِ َبكارِ صرفّية 48

 اختالف الرسم لطُلوع القاِنُص تحريف 49

 اختالف الرسم الشروق نْبِِسيالسِّ تحريف 49

 اختالف الرسم ضراٌء ُيشَلِّي تحريف 49

 اختالف الرسم تسامى ِضراٌء تحريف 49

 الرفع والنصب اليوَم اليوُم نحوّية 50

 اختالف التنقيط َحمٌّ َجمٌّ تصحيف 50

 الفعل واالسم َحمٌّ ُحمَّ صرفّية 50

 لصرفّياختالف الوزن ا تَْحِسُب تَْحَسُب صرفّية 51

 تناوب الحروف بأجالدها بَأْجياِدها صوتّية 52

 اختالف القافية بِأْجَساِدَها بَأثوابهاعروضّية 52

 اختالف الرسم بِأْجَساِدَها بَأْجالِدها تحريف 52

 اختالف نوع الفعل فَِميِطي َأِميِطي نحوّية 53

 اختالف الوزن الصرفّي تَِميِطي تُِميِطي صرفّية 53

 اختالف الوزن الصرفّي َوُصولِ وَوّصالِ ةصرفّي 53

 اختالف الوزن الصرفّي َوُصولِ ووْصل صرفّية 53

 اختالف الرسم ِحَبالٍ َحْبلٍ تحريف 53

 اختالف الرسم ِحَبالٍ كَرِيمٍ  تحريف 53

 اإلشباع بحركة طويلة َجَهْدَن َجَهْدنا صوتّية 54

 قيطاختالف التن َوَيْهَماَء وَبْهماء تصحيف 55

 اختالف التنقيط غَطْشَى َعطْشَى تصحيف 55

 اختالف الرسم كََحلْفٍَة كََدْعَوٍة تحريف 56

56 
تحريف، 

 تصحيف
اختالف الحركات، التنقيط رَِياحٍ َرَباحٍ

 اختالف الرسم الُهُه اُهللا تحريف 56
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 اختالف الرسم الْكَُباُر واُهللا كبار تحريف 56

 اختالف الرسمإالّ ِعَراًرا فَذَا ِعَراُر فقد كان لهم َعراُر تحريف 57

 المعنى نفسه الِعشار الرِّكاب ترادف 58

 اختالف الرسم لطَّ الطَ تحريف 58

 الجّر والنصب الِماَئةَ  المائِة  نحوّية 59

 الجّر والنصب الُْمْصطَفَاةَ الُمْصطَفاِة نحوّية 59

 اختالف الحركات ِمخَاًضا َمخَاًضا تحريف 59

 تحريف 59
الطَ الَعلوقُ بِهِنَّ 

 اْحِمَراَرا
ِإمَّا ِمخَاًضا َوِإمَّا 

 ِعشَاَرا
 المشابهة مع بيت آخر

 تحريف 59
كالنَّخل طافَ بها 

 الُمْجتَزِْم
ِإمَّا ِمخَاًضا َوِإمَّا 

 ِعشَاَرا
 المشابهة مع بيت آخر

 اختالف الوزن الصرفّي قَِلقَ قلَّقَ صرفّية 60

 اختالف الرسم الخُْرتُ الَحلْقَ تحريف 60

 الشرطّية والمصدرّية أن ال إالّ نحوّية 60

 تناوب الحروف فقد وقد نحوّية 61

 اختالف الرسم ُأخْرُِج َأطَّبِي تحريف 61

 المعنى نفسه َجَرٌس َزَجٌل ترادف 62

 اختالف الرسم إذا قد تحريف 63

 اختالف الرسم السرورا السريرا تحريف 63

 تحريف 63
الرِّصافُ إليه  ساقَ

 غَديرا
إذَا خَالَطَ الماُء ِمنْها 

 السُُّروَرا
 المشابهة مع بيت آخر

 اختالف الرسم الغيل الفيل تحريف 63

 الفصل بين الفعل والفاعل َأقَْرَح منها الِقَياُد قَْد َأقَْرَح القَْوُد منها نحوّية 64

 اختالف الرسم مِ َأقَْرَح قد اقَْرَح تحريف 64

 اختالف الرسم َجِنيا القََرنْفَُل ريفتح 65

 اختالف الرسم ِمْن الزنَْجبيـل والزنَْجبيـل تحريف 65

 اختالف الرسم خَالَطَ َباتَا تحريف 65
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 الجّر والنصب فَاَها بِِِفيها، لِِِفيها نحوّية 65

 تناوب الحروف في المصيف بالمصيف تحريف 66

 ف الرسماختال في المصيف في الربيع تحريف 66

 اختالف الرسم حتٍّ َرْهبٍ تحريف 66

 اختالف الرسم حتٍّ حجون تحريف 66

 اختالف الرسم شَِقيا غَوِيا ُمبينًا َحريَد الَمَحلِّ غَوِيا تحريف 67

 اختالف التنقيط شَِقيا غَوِيا ُمبينًا َسِقيا ُمبِينًا غَوِيا تصحيف 67

 تناوب الحروف َرقَْرقْتَ بالصَّْيِف َرقْتفي الصَّْيِف َرقْ نحوّية 68

 التقديم والتأخير َرقَْرقْتَ بالصَّْيِف بالصَّْيِف َرقَْرقْتَ نحوّية 68

 تحريف 69
كبردية الِغيل وسط 

 الغريِف
َوِإْسِفنْطَ َعانَةَ َبْعَد 

 الـرُّقاد
 المشابهة مع بيت آخر

 حروف العطف َوِإْسِفنْطَ  أو اْسِفنْطَ  تحريف 69

 اختالف الرسم َساقَ شَكَّ  تحريف 69

 اختالف الضمير ِإلَْيَها  إليه  نحوّية 69

 المعرفة والنكرة غَِديَرا الغَِديَرا نحوّية 69

 تناوب الحروف للجندب من الجندب نحوّية 70

 االستئناف وَأْهلي فَأْهلي نحوّية 71

 التعريف بأل واإلضافة ِفداُؤك الِفداُء نحوّية 71

 اختالف الظرف عند غَداةَ نحوّية 71

 تحريف 72
من القَاِصراِت ُسُجوفَ 

 الِحجال
ُمَبتَّلَِة الخَلْـِق 

 ِمثْـلِ الـَمَهاة
 المشابهة مع بيت آخر

 المعنى نفسه بِناجِيٍة بَعْيرانٍَة ترادف 73

 اختالف الرسم تَُوفِّي توافي، تُقَضِّي تحريف 73

 ف الضميراختال تَُساقُ ُيساقُ نحوّية 74

 اختالف الرسم َمَع بها تحريف 74

 الرفع والنصب الَحيِّ الَحيُّ نحوّية 74

 اختالف أداة الشرط وإْن إذا تحريف 75
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 اختالف الرسم هي ما تحريف 75

 اختالف الرسم ناءت تأتّى تحريف 75

 اختالف الضمير تريد يريد نحوّية 75

 اختالف الرسم تريد قريب تحريف 75

 المعنى نفسه الرَّاح الخمر دفترا 76

 اختالف الرسم الطَّْهَرَجاَرْه الطِّْرجَِهاَره تحريف 76
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  فهرس اآليات الواردة في البحث

رقم 

 السورة

اسم

  السورة

رقم

  اآلية
  الصفحة  نص اآلية

  7-6  البقرة  2

ِإنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َسَواٌء َعلَْيهِْم َأَأنْذَْرتَُهْم َأْم لَْم ﴿

ُه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَعلَى خَتََم اللَّ. تُنِْذْرُهْم ال ُيْؤِمنُوَن

َسْمِعهِْم َوَعلَى َأْبَصارِِهْم ِغشَاَوةٌ َولَُهْم َعذَاٌب 

  .﴾َعِظيٌم

31  

  78  البقرة  2
َوِمنُْهْم ُأمِّيُّوَن ال َيْعلَُموَن الِْكتَاَب ِإلَّا َأَماِنيَّ َوِإْن ﴿

  .﴾ُهْم ِإلَّا َيظُنُّوَن
32  

  102  البقرة  2

وا الشََّياِطيُن َعلَى ُملْـِك ُسـلَْيَماَن   ﴿َواتََّبُعوا َما تَتْلُ

َوَما كَفََر ُسلَْيَماُن َولَِكنَّ الشََّياِطيَن كَفَُروا ُيَعلُِّمـوَن  

النَّاَس السِّْحَر َوَما ُأنْزَِل َعلَـى الَْملَكَـْينِ بَِبابِـَل    

َهاُروتَ َوَماُروتَ َوَما ُيَعلَِّمانِ ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيقُوال 

ُن ِفتْنَةٌ فَال تَكْفُْر فََيتََعلَُّمـوَن ِمنُْهَمـا َمـا    ِإنََّما نَْح

ُيفَرِّقُوَن بِِه َبْيَن الَْمْرِء َوَزْوجِِه َوَما ُهْم بَِضـارِّيَن  

بِِه ِمْن َأَحٍد ِإلَّا بِِإذْنِ اللَِّه َوَيتََعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َوال 

ا لَُه ِفي الْـآِخَرِة  َينْفَُعُهْم َولَقَْد َعِلُموا لََمنِ اشْتََراُه َم

ِمْن خَالٍق َولَبِْئَس َما شََرْوا بِِه َأنْفَُسُهْم لَْو كَـانُوا  

 .َيْعلَُموَن﴾

222  

  228  البقرة  2

َوالُْمطَلَّقَاتُ َيتََربَّْصَن بَِأنْفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُـُروٍء َوال  {

هِنَّ ِإْن َيِحلُّ لَُهنَّ َأْن َيكْتُْمَن َما خَلَقَ اللَُّه ِفي َأْرَحاِم

كُنَّ ُيْؤِمنَّ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْـآِخرِ َوُبُعـولَتُُهنَّ َأَحـقُّ    

بَِردِِّهنَّ ِفي ذَِلَك ِإْن َأَراُدوا ِإْصالحاً َولَُهـنَّ ِمثْـُل   

الَِّذي َعلَْيهِنَّ بِالَْمْعُروِف َوِللرَِّجالِ َعلَْيهِنَّ َدَرَجـةٌ  

  .}َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم
 

202  

3  
ل آ

  عمران
169  

َبْل  االَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َأْمَواتً تَْحَسَبنََّوال ﴿

  .﴾َأْحَياٌء ِعنَْد َربِّهِْم ُيْرَزقُوَن
  

38 ،77  
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رقم 

 السورة

اسم

  السورة

رقم

  اآلية
  الصفحة  نص اآلية

  3  المائدة  5

زِيرِ َوَمـا  ُحرَِّمتْ َعلَْيكُُم الَْمْيتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم الِْخنْ{

ُأِهلَّ ِلغَْيرِ اللَِّه بِِه َوالُْمنْخَِنقَةُ َوالَْمْوقُوذَةُ َوالُْمتََردَِّيةُ 

َوالنَِّطيَحةُ َوَما َأكََل السَُّبُع ِإلَّا َما ذَكَّْيتُْم َوَما ذُبِـَح  

َعلَى النُُّصبِ َوَأْن تَْستَقِْسُموا بِالَْأْزالمِ ذَِلكُْم ِفْسـقٌ  

لَِّذيَن كَفَُروا ِمْن ِديِنكُْم فَال تَخْشَـْوُهْم  الَْيْوَم َيِئَس ا

َواخْشَْونِ الَْيْوَم َأكَْملْتُ لَكُْم ِدينَكُْم َوَأتَْمْمتُ َعلَـْيكُْم  

ِنْعَمِتي َوَرِضيتُ لَكُُم الِْأْسالَم ِديناً فََمنِ اْضطُرَّ ِفي 

َمخَْمَصٍة غَْيَر ُمتََجاِنٍف ِإلثْمٍ فَـِإنَّ اللَّـَه غَفُـوٌر    

  .}يٌمَرِح

186 ،
205  

  71  المائدة  5

َوَحِسُبواْ َأالَّ تَكُوَن ِفتْنَةٌ فََعُمواْ َوَصمُّواْ ثُمَّ تَـاَب  ﴿

اللُّه َعلَْيهِْم ثُمَّ َعُمواْ َوَصمُّواْ كَِثيٌر مِّـنُْهْم َواللّـُه   

  .﴾َبِصيٌر بَِما َيْعَملُوَن

77  

  52  األنعام  6

ْم بِالْغََداِة َوالَْعِشـيِّ  ﴿َوال تَطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّه

ُيرِيُدوَن َوْجَهُه َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِهِْم ِمـْن شَـْيٍء   

َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَْيهِْم ِمْن شَْيٍء فَتَطُْرَدُهْم فَتَكُوَن 

  .ِمَن الظَّاِلِميَن﴾

107  

  40  األعراف  7

نَْها ال تُفَتَُّح ﴿ِإنَّ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآياِتنَا َواْستَكَْبُروا َع

لَُهْم َأْبَواُب السََّماِء َوال َيْدخُلُوَن الَْجنَّةَ َحتَّى َيِلـَج  

  .الَْجَمُل ِفي َسمِّ الِْخَياِط َوكَذَِلَك نَْجزِي الُْمْجرِِميَن﴾
  

135  

  45  األعراف  7
ـ ﴿  االَِّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبغُونََها ِعَوًج

  .﴾َرِة كَاِفُروَنَوُهْم بِالْآِخ
  

131  

  19  هود  11
ـ ﴿  االَِّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبغُونََها ِعَوًج

  .﴾َوُهْم بِالْآِخَرِة ُهْم كَاِفُروَن
  

131  

  28  هود  11

قَاَل َيا قَْومِ َأَرَأْيتُْم ِإْن كُنْتُ َعلَى َبيِّنٍَة ِمْن َربِّي ﴿

فَُعمَِّيتْ َعلَْيكُْم َأنُلْزُِمكُُموَها  َوآتَاِني َرْحَمةً ِمْن ِعنِْدِه

  .﴾َوَأنْتُْم لََها كَارُِهوَن

32  
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رقم 

 السورة

اسم

  السورة

رقم

  اآلية
  الصفحة  نص اآلية

  31  يوسف  12

﴿فَلَمَّا َسِمَعتْ بَِمكْرِِهنَّ َأْرَسلَتْ ِإلَـْيهِنَّ َوَأْعتَـَدتْ   

ِسـكِّينًا َوقَالَـِت    لَُهنَّ ُمتَّكًَأ َوآتَتْ كُلَّ َواِحَدٍة ِمنُْهنَّ

اخُْرْج َعلَْيهِنَّ فَلَمَّا َرَأْينَُه َأكَْبْرنَُه َوقَطَّْعَن َأْيـِدَيُهنَّ  

َوقُلَْن َحاشَ ِللَِّه َما َهذَا َبشًَرا ِإْن َهـذَا ِإلَّـا َملَـٌك    

  .كَرِيٌم﴾

106  

  32  يوسف  12

ْدتُُه َعـْن  قَالَتْ فَذَِلكُنَّ الَِّذي لُْمتُنَِّني ِفيِه َولَقَْد َراَو﴿

نَفِْسِه فَاْستَْعَصَم َولَِئْن لَْم َيفَْعْل َما آُمُرُه لَُيْسـَجنَنَّ  

  .﴾ِمَن الصَّاِغرِيَن اَوِلَيكُونً

52  

  3  إبراهيم  14

الَِّذيَن َيْستَِحبُّوَن الَْحَياةَ الـدُّنَْيا َعلَـى الْـآِخَرِة    ﴿

ُأولَِئـَك   اَوَيُصدُّوَن َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبغُونََها ِعَوًج

  .﴾ِفي َضاللٍ َبِعيٍد

131  

  28  الكهف  18

﴿َواْصبِْر نَفَْسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهْم بِالْغَـَداِة  

َوالَْعِشيِّ ُيرِيُدوَن َوْجَهُه َوال تَْعُد َعْينَاَك َعنُْهْم تُرِيُد 

َعـْن   زِينَةَ الَْحَياِة الدُّنَْيا َوال تُِطْع َمْن َأغْفَلْنَا قَلَْبـهُ 

  .ِذكْرِنَا َواتََّبَع َهَواُه َوكَاَن َأْمُرُه فُُرطًا﴾

107  

  23  مريم  19
فََأَجاَءَها الَْمخَاُض ِإلَى جِذْعِ النَّخْلَِة قَالَـتْ َيـا   ﴿

  .﴾لَْيتَِني ِمتُّ قَْبَل َهذَا َوكُنْتُ نَْسياً َمنِْسّياً
88  

  25  مريم  19
َساِقطْ َعلَْيِك ُرطًَبـا  ﴿َوُهزِّي ِإلَْيِك بِجِذْعِ النَّخْلَِة تُ

  .َجِنيا﴾
94  

  20  الفرقان  25

َوَما َأْرَسلْنَا قَْبلََك ِمَن الُْمْرَسِليَن ِإلَّا ِإنَُّهْم لََيْأكُلُوَن {

الطََّعاَم َوَيْمشُوَن ِفي الَْأْسَواِق َوَجَعلْنَـا َبْعَضـكُْم   

  .}ِلَبْعضٍ ِفتْنَةً َأتَْصبُِروَن َوكَاَن َربَُّك َبِصيًرا

202  

  44  الفرقان  25
َأنَّ َأكْثََرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقلُوَن ِإْن ُهْم  تَْحَسُبَأْم ﴿

  .﴾ِإلَّا كَالَْأنَْعامِ َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبِيالً
38 ،77  

 - 79  الشعراء  26
80  

َوِإذَا َمرِْضتُ فَُهَو . ﴿َوالَِّذي ُهَو ُيطِْعُمِني َوَيْسِقينِ

  .َيشِْفينِ﴾
107  
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  9  .﴾َأْو َيْأخُذَُهْم َعلَى تَخَوٍُّف فَِإنَّ َربَّكُْم لََرُؤوفٌ َرِحيٌم﴿  47  النمل  27

  10  يس  36
َوَسَواٌء َعلَْيهِْم َأَأنْذَْرتَُهْم َأْم لَْم تُنِْذْرُهْم ال ﴿

  .﴾ُيْؤِمنُوَن
31  

  39  يس  36
ُه َمنَازَِل َحتَّى َعـاَد كَـالُْعْرُجونِ   ﴿َوالْقََمَر قَدَّْرنَا

 .الْقَِديمِ﴾
244  

  40  يس  36
ال الشَّْمُس َينَْبِغي لََها َأْن تُْدرَِك الْقََمَر َوال اللَّْيـُل  ﴿

  .﴾َسابِقُ النََّهارِ َوكُلٌّ ِفي فَلٍَك َيْسَبُحوَن
54  

  .﴾ُدوَنَوَأْرَسلْنَاُه ِإلَى ِماَئِة َألٍْف َأْو َيزِي﴿  147  الصافات  37
  

44  

  14  الحجرات  49

﴿قَالَِت الَْأْعَراُب آَمنَّا قُْل لَْم تُْؤِمنُوا َولَِكْن قُولُـوا  

َأْسلَْمنَا َولَمَّا َيْدخُلِ الِْأيَماُن ِفي قُلُوبِكُْم َوِإْن تُِطيُعوا 

اللََّه َوَرُسولَُه ال َيِلتْكُْم ِمْن َأْعَماِلكُْم شَْيئاً ِإنَّ اللَّـَه  

 .يٌم﴾غَفُوٌر َرِح

231  

  2  ق  50
َبْل َعجُِبوا َأْن َجاَءُهْم ُمنِْذٌر ِمنُْهْم فَقَاَل الْكَاِفُروَن ﴿

  .﴾َهذَا شَْيٌء َعجِيٌب
163  

  .﴾َوبِالَْأْسَحارِ ُهْم َيْستَغِْفُروَن﴿  18  الذاريات  51
  

55  

  34  القمر  54
ـ  ﴿ اُهْم ِإنَّا َأْرَسلْنَا َعلَْيهِْم َحاِصباً ِإلَّا آَل لُـوٍط نَجَّْينَ

  .﴾بَِسَحرٍ
55  

  141  .﴿كَذَُّبوا بِآياِتنَا كُلَِّها فََأخَذْنَاُهْم َأخْذَ َعزِيزٍ ُمقْتَِدرٍ﴾  42  القمر  54

  244 .﴿َوالسََّماَء َرفََعَها َوَوَضَع الِْميَزاَن﴾  7  الرحمن  55

  103  .﴿َعلَى ُسُررٍ َمْوُضونٍَة﴾  15  الواقعة  56

  177  .ُمومٍ﴾﴿َوِظلٍّ ِمْن َيْح  43  الواقعة  56

  12  الحشر  59

لَِئْن ُأخْرُِجوا ال َيخُْرُجوَن َمَعُهْم َولَِئْن قُوِتلُـوا ال  {

َينُْصُرونَُهْم َولَِئْن نََصُروُهْم لَُيَولُّنَّ الَْأْدَبـاَر ثُـمَّ ال   

  .}ُينَْصُروَن

207  
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  197 .ا َمالٍ َوَبِنيَن﴾﴿َأْن كَاَن ذَ  14  القلم  68

  24  اإلنسان  76
ـ   ﴿ َأْو  افَاْصبِْر ِلُحكْمِ َربَِّك َوال تُِطـْع ِمـنُْهْم آِثًم

  .﴾اكَفُوًر
44  

  76  .﴾اَجم اَوتُِحبُّوَن الَْماَل ُحب﴿  20  الفجر  89

  52  .﴾بِالنَّاِصَيِة اكَلَّا لَِئْن لَْم َينْتَِه لَنَْسفًَع﴿  15  العلق  96

  77، 38  .﴾َأنَّ َمالَُه َأخْلََدُه َيْحَسُب﴿  3  الهمزة  104

  54، 16  .﴾قُْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد﴿  1  اإلخالص  112

  54  .﴾اللَُّه الصََّمُد﴿  2  اإلخالص  112
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 43 األعشى ]الرمل[ ونالسك َواْستََصحّْ

   41 األعشى ]الرمل[ السكون َسنَْح

 46، 45   األعشى ]الرمل[ السكون الِمنَْح

 41   عمرو بن قميئة ]السريع[ الفتحة َمْن الََمَها

 44   ذو الرُّمَّة ]الطويل[ الضمة العينِ أملَُح

 قافية الدال

   118 األعشى ]الرجز[ السكون َعلَْيَك َمْمُدوْد

   50 األعشى ]الطويل[ الفتحة َداقَاِئ

54،52،51   األعشى ]الطويل[ الفتحة اْعُبَدافَ
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 80   ألعشىا ]المتقارب[  الكسرة فَيَّاِدَها

   66 األعشى ]الطويل[ الكسرة بِِمْحفَِد
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 117   األعشى [الطويل] الفتحة بِقََصاِئَصا 

 119 األعشى  [الطويل] الفتحة الَوقَاِئَصا 
 119 األعشى [الطويل] الفتحة   الرَّقاِئصا

 128 األعشى  [الطويل] الفتحة الشََّواِخَصا 
 120 األعشى  [الطويل] الفتحة الدَّخارَِصا
] الفتحة وَمداِعَصا  طويلال  121 األعشى  [
 121 األعشى   [الطويل] الفتحة َوفََصاِفَصا 

 122 األعشى  [الطويل] الفتحة َمَعاِقَصا 
 122 األعشى  [الطويل] الفتحة     مشاِقَصا
 124 األعشى  [الطويل] الفتحة قََراِمَصا 

 124 األعشى  [الطويل] الفتحة الّدَعاِمَصا 
 125 األعشى  [الطويل] الفتحة ُدالِمَصا 
 125 األعشى  [الطويل] الفتحة  الدُّالِمصا
 126 األعشى  [الطويل] الفتحة َمَراِقَصا 
 126 األعشى  [الطويل] الفتحة     مراِهَصا

 127 األعشى  [الطويل] الفتحة الّرواِهَصا 
 128 األعشى  [المتقارب] الفتحة قَلُوَصا 

 115   األعشى [المتقارب] الضمة الُمْبرُِص 
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 الصفحة   الشاعر البحر الحركة القافية

 115   األعشى [المتقارب] الضمة    الُمتَْرُص

 225 امرؤ القيس ]الطويل[ الضمة َوبِْيُص

 قافية الضاد

 128 األعشى ]الطويل[ الفتحة     الغََواِمضا

 قافية العين

 130 األعشى   ]البسيط[ الفتحة الُْمتََعا 

 130 األعشى   ]يطالبس[ الفتحة     متعا

 131 األعشى   ]البسيط[ الفتحة َسَجَعا 

 132 األعشى   ]البسيط[ الفتحة ُمْضطََجَعا 

 133 األعشى   ]البسيط[ الفتحة ُجَرَعا 

 135 األعشى   ]البسيط[ الفتحة َوَضَعا 

 135 األعشى   ]البسيط[ الفتحة شَفََعا 

 136 األعشى   ]البسيط[ الفتحة َوالشَِّرَعا 

 136 األعشى   ]البسيط[ الفتحة     لسَّلَعاوا

 137 األعشى   ]البسيط[ الفتحة اْجتََمَعا 

 138 األعشى   ]البسيط[ الفتحة قََمَعا 

 138 األعشى   ]البسيط[ الفتحة     قَِمعا

 140 األعشى   ]البسيط[ الفتحة َوالْفَنَعا 

 قافية الفاء

 148 األعشى ]الخفيف[ الضمة ِإشْرافُ

 141 األعشى ]البسيط[ الضمة شَفُوا فَانْكَ

 141 األعشى ]البسيط[ الضمة وانكشفوا

 142 األعشى ]البسيط[ الضمة َوالزَّغَفُ 

 142 األعشى ]البسيط[ الضمة  والَحَجفُ
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 الصفحة   الشاعر البحر الحركة القافية

 143 األعشى ]الخفيف[ الكسرة َمْجُدوِف 

 143 شىاألع ]الخفيف[ الكسرة َمْجذُوِف

 143 األعشى ]الخفيف[ الكسرة َمْحذوِف

 143 األعشى ]الخفيف[ الكسرة َمنُْدوف

 145 األعشى ]الخفيف[ الكسرة بِالكَِتيِف 

 146 األعشى    ]الخفيف[ الكسرة للدَِّليِف 

 146 األعشى ]الخفيف[ الكسرة التَّْدليِف   

 قافية القاف

 181 األعشى ]الطويل[ الفتحة َوطَارِقَْه 

 180 األعشى [الطويل] الفتحة وَواِمقَْه

 182 األعشى ]الطويل[ الفتحة الغََراِنقَْه 

183، 158 األعشى ]الخفيف[ الضمة َوالدَّْرَداقُ  
 148 األعشى ]الخفيف[ الضمة انِْسَراقُ 

 149 األعشى ]الخفيف[ الضمة فُرَّاقُ 
 151 األعشى ]الخفيف[ الضمة انِْفَراقُ 
 213  األعشى  ]الخفيف[  الضمة  مهزاقُ
 152 األعشى ]الخفيف[ الضمة  رِفاقُ
  152 األعشى ]الخفيف[ الضمة رِفاقُ

 154 األعشى ]الخفيف[ الضمة السَّالّقُ
 154 األعشى ]الخفيف[ الضمة الِمْصالقُ 
 155 األعشى ]الخفيف[ الضمة ِمغْالقُ  
 156 األعشى ]الخفيف[ الضمة اإلشفاقُ 
 155 األعشى ]الخفيف[ الضمة ِمقالقُ

 156 األعشى ]الخفيف[ الضمة األطَْواقُ  
 157 األعشى ]الخفيف[ الضمة فَُواقُ 
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 الصفحة   الشاعر البحر الحركة القافية

 159 األعشى ]الطويل[ الضمة َيتَأّبقُ 
 160 األعشى ]الطويل[ الضمة َوَزنَْبقُ 

 162 األعشى ]الطويل[ الضمة َمفْتَقُ 

 162 األعشى ]الطويل[ الضمة فَْيتَقُ 

 163 األعشى ]الطويل[ الضمة ُمَوثَّقُ 

 165 األعشى ]الطويل[ الضمة تَلَْحقُ 

 164،160 األعشى ]الطويل[ الضمة ُمَحْزَرقُ  

 166 األعشى ]الطويل[ الضمة نَتَفَرَّقُ 

 164 األعشى ]الطويل[ الضمة ُمَحْرَزق

 178 األعشى ]يلالطو[ الضمة َوَيْأِفقُ 

 179 األعشى ]الطويل[ الضمة َيتََدفَّقُ 

 170 األعشى ]الطويل[ الضمة تُنِْفقُ  

 112 األعشى ]الطويل[ الضمة أْبلَقُ  

 171 األعشى ]الطويل[ الضمة وَأْعلَقُ 

 173 األعشى ]الطويل[ الضمة ُمَعلَّقُ  

 173 األعشى ]الطويل[ الضمة خَْيفَقُ 

 173 األعشى ]الطويل[ ضمةال َسْملَقُ

 177 األعشى ]الطويل[ الضمة أْولَقُ 

 178 األعشى ]الطويل[ الضمة َوالخََوْرنَقُ 

 179 األعشى ]الطويل[ الضمة َيْسنَقُ 

 181 األعشى ]الطويل[ الضمة تَفَْهقُ  

 182 األعشى ]الطويل[ الضمة ُمَروَّقُ 

 95 تأبَّطَ شرا [البسيط] الكسرة وطُّباِق

 225 امرؤ القيس [الطويل] الكسرة ِنقِْنِق
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 قافية الكاف

 الصفحة   الشاعر البحر الحركة القافية

 185 األعشى ]الطويل[ الفتحة   تََراِئكَا

 185 األعشى   ]الطويل[ الفتحة َعَزاِئكا 

 186 األعشى ]الطويل[ الفتحة ِنَساِئكَا 

 186 األعشى   ]الطويل[ الفتحة بِِسواِئكا

 187 األعشى   ]الطويل[ الفتحة ِلِسَواِئكَا 

 188 األعشى   ]الطويل[ الفتحة   ُمتَالِحكَا

 245 األعشى ]الطويل[ الفتحة عزائمكا     

 191، 6 األعشى   ]الطويل[ الفتحة تامكا

 191 األعشى   ]الطويل[ الفتحة دامكا

 قافية الالم

 89 عةلبيد بن ربي ]الرمل[ السكون َجْرسٍ وَزَجْل
 245 األعشى ]الطويل[ الفتحة أخَا لها  
 217 األخطل ]الكامل[ الفتحة اَألطْفاال
 155 األعشى ]الكامل[ الفتحة َزوالَها
 85 بال نسبة ]الكامل[ الفتحة نَواال

 215 األعشى ]الكامل[ الفتحة ِعَيالََها 
 211 األعشى ]المنسرح[ الفتحة َمثَال 

 211 األعشى ]لمنسرحا[ الفتحة الرَُّجال  
 212 األعشى ]المنسرح[ الفتحة نَِغال
 73 لبيد بن ربيعة ]الطويل[ الفتحة قافال
 176 ابن ُمقْبِل ]الطويل[ الفتحة فَأْرقَال

 52 أبو األسود الدؤلي [المتقارب] الفتحة إالّ قَِليالً

 194 األعشى [الطويل] الضمة وقَبائُل

 195 األعشى [الطويل] الضمة الرَّحائُل 
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 الصفحة   الشاعر البحر الحركة القافية

 195 األعشى ]الطويل[ الضمة َوقَنَابُِل  

 195 األعشى ]الطويل[ الضمة القَنَابُِل

 197 األعشى ]البسيط[ الضمة خَبُِل 

 195 األعشى ]الطويل[ الضمة الّرواِحُل 

 199 األعشى ]الطويل[ الضمة الَعِتُل
 199 األعشى ]لطويلا[ الضمة الَعثَُل

 200 األعشى ]البسيط[ الضمة والفتُل 
 204 األعشى ]البسيط[ الضمة َزَجُل 
 99 األعشى ]البسيط[ الضمة َزجُِل
 99 جرير ]الطويل[ الضمة أفضُل
 204 األعشى ]البسيط[ الضمة شَُعُل

 205 األعشى ]البسيط[ الضمة َوالرََّسُل
 207 األعشى ]البسيط[ الضمة الفُُضُل
 208 األعشى ]البسيط[ الضمة نَنْتَِفُل 
 194 األعشى ]البسيط[ الضمة نَهِلُوا 

 199 األعشى ]الطويل[ الضمة الغُُيُل 

 137 األعشى   ]الخفيف[ الكسرة َحالِ
 214 األعشى ]الخفيف[ الكسرة َأطفالِ

 215  األعشى  ]الخفيف[  الكسرة  اللِِخبِ
 211 ألعشىا ]الخفيف[ الكسرة الَجوَّالِ 
 216 األعشى ]الخفيف[ الكسرة األذَْيالِ
 213 األعشى ]الخفيف[ الكسرة السََّيالِ 

 214 بال نسبة ]المنسرح[ الكسرة ِمَألْسرِ والقتلِ

 قافية الميم

 235 األعشى ]المتقارب[ السكون َيستَِحْم
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 الصفحة   الشاعر البحر الحركة القافية

 234 عشىاأل ]المتقارب[ السكون خَِدم

 240 األعشى ]المتقارب[ السكون ُسُدْم

 236 األعشى ]المتقارب[ السكون خَِذْم

 235 األعشى ]المتقارب[ السكون   َيلْتَزِْم

 236 األعشى ]المتقارب[ السكون تَِغْم

 87 األعشى ]المتقارب[ السكون الُمْجتَزِْم

 218 األعشى ]الخفيف[ الفتحة ِإْعتَاَما 

 220 األعشى ]الخفيف[ الفتحة قُدَّاَما 

 221 األعشى ]الخفيف[ الفتحة أْهَضاَما

 221 األعشى ]الطويل[ الفتحة ُمختََّما

 224 األعشى ]الطويل[ الفتحة أخْثََما 

 226 األعشى ]الطويل[ الفتحة الُمحرََّما

 228 األعشى ]الطويل[ الفتحة ُمخَشََّما 

 230 األعشى ]الطويل[ الفتحة َبقََّما

 82 بال نسبة ]الرجز[ الفتحة اللَُّهمَّا

 238 األعشى ]الطويل[ الفتحة خَيََّما 

228، 227 األعشى ]الطويل[ الفتحة تَغَيَّما

 149 رجل من تميم ]الكامل[ الضمة قُدَّاُم

 150 لبيد بن ربيعة ]الكامل[ الضمة وَأماُمَها

 221 األعشى ]الطويل[ الضمة الخََواِدُم

 221 األعشى ]الطويل[ الضمة ُم َرَواِغ

 246 األعشى ]الطويل[ الضمة ودراهـُم   

 232 األعشى ]الطويل[ الكسرة بأشْأمِ 

 81 الفرزدق ]الطويل[ الكسرة الَحواِئمِ 

 147 قَطَرِّي بن الفَُجاَءِة ]الكامل[ الكسرة وأَماِمي
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 الصفحة   الشاعر البحر الحركة القافية

 49 عنترة ]الكامل[ الكسرة الدَّْيلمِ

 233 األعشى ]الطويل[ الكسرة الُمذَمَّمِ 

 قافية النون

 241 األعشى ]المتقارب[ السكون اُألَبْن  

 241 األعشى ]المتقارب[ السكون ُأُجْن

 240 األعشى ]المتقارب[ السكون الدََّجْن

 83 األعشى ]المتقارب[ السكون بالرََّجْن

 237 األعشى ]متقاربال[ السكون الُْمْستَِحّن 

 240 األعشى ]المتقارب[ السكون الَحَضن

 240 األعشى ]المتقارب[ السكون الضََّجْن

 240 األعشى ]المتقارب[ السكون َوَدّن

 242 األعشى ]المتقارب[ السكون َأَسّن

 243 األعشى ]المتقارب[ السكون َحتَّ السَّفَْن

 243 شىاألع ]المتقارب[ السكون َحثَّ السَّفَْن

 243 األعشى ]المتقارب[ السكون َحكَّ السَّفَْن

 242 األعشى ]المتقارب[ السكون السُّنَْن 

188، 187 المرَّار بن سالمة الِعجلّي ]الطويل[ الفتحة َسواِئنَا

 244، 9أبو كبير الهذلّي، ابن مقبل ]البسيط[ الضمة النّْبعِة السَّفَُن

 قافية الياء

 246 األعشى ]الطويل[ الفتحة الَْعالِنَيا  

247، 246 األعشى ]الطويل[ الفتحة الغَالنيا

 248 األعشى ]الطويل[ الفتحة السَّوانيا 
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  .ت.محمد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، د

اإلنصاف فـي مسـائل   : األنباري، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد

محمد محيـي الـدين عبـد    : حقّقه، )جزءان( الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين

   .ت.الحميد، دار الفكر، د
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 المـذكّر والمؤنّـث  : أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبـي سـعيد  األنباري، 

 .م1981محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث، القاهرة، : ، حقّقه)جزءان(

محمد أبو الفضل إبـراهيم، المكتبـة   : حقّقه، كتاب األضداد: األنباري، أبو بكر محمد بن القاسم

 .م1987بيروت، : العصرية، صيدا

حـاتم  : حقّقـه  ،)جـزءان ( معاني كلمات الناس في الزاهر: األنباري، أبو بكر محمد بن القاسم

 .م1992 ،بيروت ،الرسالة مؤّسسة، صالح الضامن

جيد الترحيني، دار الكتب العلمية عبد الم: ، حقّقه)أجزاء 9( العقد الفريد: األندلسي، ابن عبد رّبه

 . م1983بيروت، 

محّمد عبد القادر أحمد، دار الشـروق، بيـروت،   : ، حقّقهالنوادر في اللغة: األنصاري، أبو زيد

 .م1981

 .م1990، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثامنة، في اللهجات العربية: أنيس، إبراهيم

ابـن  على ألفيـة   ةشرح األلفي ةرات النحويالمذكّ :ةلَْيَمالرحمن شُ الرحمن بن عبد عبد األهدل،

  .هـ1418، مةة المكّرمكّ مالك،

، عالم الحسن واإلحسان في ما خال عنه اللسان: لبارودي، عبد اهللا بن عمر البارودي الحسينيا

  .م1986الكتب، بيروت، 

عبـد  : ، ضبطه وصـّححه الُبحترّي ديوان: البحتري يحيى بن عبيد بن الوليد عبيدة ، أبوالُبحترّي

 .م1911الرحمن أفندي البرقوقي، مطبعة هندية بالموسكي، مصر، 

" ابـن بـرِّيّ   حواشـي " التنبيه واإليضاح عّما وقع في الصـحاح : ابن برِّّي، أبو محمد عبد اهللا

علي النجدي ناصف، مجمع اللغة العربية، : مصطفى حجازي، وراجعه: ، حقّقه)جزءان(

 .م1980عامة للمعجمات وإحياء التراث، مصر، اإلدارة ال

عيد مصـطفى  : ، حقّقهشرح شواهد اإليضاح ألبي علي الفارسّي: ابن برِّّي، أبو محمد عبد اهللا

محمد مهدي عالم، مجمع اللغة العربيـة، اإلدارة العامـة للمعجمـات    : درويش، وراجعه

  .م1985قاهرة، وإحياء التراث، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، ال
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، )أجـزاء  8( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: الشنتريني امبّس بن علي الحسن أبو ابن بّسام،

  .م1979، الطبعة الثامنة، تونس -ليبيا للكتاب، العربية الدار، اسإحسان عّب: حقّقه

 .1980، دار المعارف، مصر، الطبعة السابعة، "األصوات"علم اللغة العام : بشر، كمال محمد

  .م2003، دار الكتب العلمية، بيروت، المعجم المفصل في األضداد: بطرس، أنطونيوس

مصـطفى  : ، حقّقـه لَمل في شرح أبيات الُجلَالُح: دّيد بن الّسد عبد اهللا بن محّمي، محّمِسْولَيطَالَب

 .م1979الدار المصرّية للطباعة والنشر، القاهرة، إمام، 

، )أجـزاء  3( االقتضاب في شـرح أدب الكُتَّـاب  :  بن محّمد بن الّسّيدالَبطَلَيْوِسي، محّمد عبد اهللا

 .م1996مصطفى السقا وحامد عبد المجيد، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، : حقّقه

، حققـه عبـد   )جزًءا 13( خزانة األدب ولب لباب لسان العرب: البغدادي، عبد القادر بن عمر

 .م1986، القاهرة، السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي

 النمـر  اهللا عبـد  محمد : ، حقّقه)أجزاء 8( معالم التنزيل: البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود

، الطبعـة  والتوزيـع  للنشـر  طيبـة  دار، الحرش مسلم سليمانو ضميرية جمعة عثمانو

 .م1997 لرابعة،ا

 مؤّسسـة  ،سـالمية اإل البحوث مجمع، البن السكيت المنطق إصالح ترتيب: بكائي، محمد حسن

 .هـ1412 األولى، الطبعةإيران،  ،المقدسة الرضوية ستانةاأل في والنشر الطبع

: ، حققه)جزءان( في شرح أمالي القالي سمط الآللي: البكري، أبو عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز

   . م1936ط، .عبد العزيز الميمني، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، د

 4(من أسماء الـبالد والمواضـع   معجم ما استعجم : كري، أبو عبيد عبد اهللا بن عبد العزيزالب

   .م1983، الطبعة الثالثة، بيروت ،عالم الكتب ،امصطفى السقّ :قهحقّ، )أجزاء

يحيـى  : ، حقّقـه المعاني وافتراق المباني تفاقا: المصري بنين بن سليمان الربيع أبوابن بنين، 

  .1985 ان،عّم ،ارعّم دارعبد الرؤوف جبر، 

: موقع عبد الهادي بوطالـب . م2002، معجم تصحيح لغة اإلعالم العربي: بوطالب، عبد الهادي

http://www.abdelhadiboutaleb.com 
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 المعارف دائرة لسمج، )أجزاء 10( الكبرى السنن: علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو البيهقي،

 .هـ1344، األولى الطبعة، الهند ،آباد حيدر ،النظامية

 السـعيد  محمـد : ، حقّقـه )أجزاء 7( شعب اإليمان :بن علي الحسين بن أحمد بكر أبو ،البيهقي

  .هـ1410 األولى، الطبعة، بيروت ،العلمية الكتب دار ،زغلول بسيوني

  .م2003الرحمن المصطاوي، دار المعرفة بيروت،  عبد: ، حقّقهديوان تأّبط شرا :تأّبط شرا

: ، حقّقه)جزءان( ألبي تمام شرح ديوان الحماسة: التبريزي، الخطيب أبو زكريا يحيى بن علي

 .محمد عبد القادر الرافعي، دار القلم، بيروت

عبـد  : ، شـرحه شرح ديوان حّسان بن ثابت األنصارّي: ابن ثابت، حّسان بن ثابت األنصاري

 .م1929البرقوقي، المطبعة الرحمانية، مصر،  الرحمن

 ،محمد أبو الفضل إبـراهيم : ، حققهثمار القلوب في المضاف والمنسوب :أبو منصور: الثعالبي

 .م1965 ،القاهرة، المعارف دار

مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبـد  : ، حقّقهفقه اللغة وسر العربية: الثعالبي، أبو منصور

 .م1972بعة الثالثة، الحفيظ شلبي، الط

حنا : ، حقّقهشرح ديوان زهير بن أبي سلمى: ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد النحوي

 .م2004نصر الحتي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

عبـد السـالم هـارون،    : ، حقّقه)أجزاء 4( البيان والتبيين: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر

 .م1985لطبعة الخامسة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ا

شـركة  عبد السـالم هـارون،   : ، حقّقه)أجزاء 8(الحيوان : الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر

 .م1965مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثانية، 

 . م1927، ، بابةنشلف هلزهوآدمطبعة ، الصبح المنير في شعر أبي بصير: جايير، ردولف

، العلوم اإلنسانية، مجلة جامعة النجاح لألبحاث، الفصل النحوي ظواهره وعلله :الجبالي، حمدي

 .م1999، 1، العدد 13المجلد 

، مجلة النجاح لألبحاث، المجلد الثاني، العدد السـادس  الشاهد اللغوي: جبر، يحيى عبد الرؤوف

)1992.( 
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فكـر العربـي، القـاهرة،    ، دار الالواقع وداللته االحتجاج بالشعر في اللغة: جبل، محمد حسن

 . م1986

 الكتـاب  دار، األبياري إبراهيم: ، حقّقهالتعريفات :الجرجاني علي بن محمد بن الجرجاني، علي

 .هـ1405، بيروت، العربي

شـعبان عبـد   : ، حقّقهالمقّدمة الجزولّية في النحو :، أبو موسى عيسى بن عبد العزيزولّيُزالُج

 .م1988معة، أم القرى، حامد أحمد ج: الوهاب محمد، راجعه

محمود محمد شاكر، دار المـدني،  : ، حققه)جزءان( راءعطبقات فحول الش: الجمحي، ابن سالّم

 .جّدة

محمد علي النجار، المكتبـة  : ، حققه)أجزاء 3( الخصائص :ابن جنّي، أبو الفتح عثمان بن جنّي

 . العلمية، مصر

محمد حسن محمـد  : ، حقّقه)جزءان( إلعرابسّر صناعة ا :ابن جنّي، أبو الفتح عثمان بن جنّي

 .م2000حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاتة عامر، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، دمشـق، المجلـد   مجلة الموقف األدبي، التَّنْغيم وداللته في العربيَّة: الجوارنة، يوسف عبد اهللا

 .م2002-2001، 369، العدد 31

طيبـة  : حقّقه .شرح أدب الكاتب: د بن محمد بن الخَِضرالجواليقي، أبو منصور موهوب بن أحم

 . م1995حمد بودي، مطبوعات جامعة الكويت، 

الُمَعرَّب من الكـالم األعجمـي   : الجواليقي، أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخَِضر

أحمد محمد شاكر، مطبعـة دار الكتـب، الطبعـة الثانيـة،     : ، حقّقهعلى حروف المعجم

  .م1969

الُمَعرَّب من الكـالم األعجمـي   : أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخَِضر ،جواليقيال

 .م1990عبد الرحيم، دار القلم، دمشق، . ف: ، حقّقهعلى حروف المعجم

شرح شذور : شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد الجوجري القاهري الشافعي الجوجري،

عمادة البحـث  ، نواف بن جزاء الحارثي: حقّقه ،)نجزءا( الذهب في معرفة كالم العرب

 .2/676، العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
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، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعـة  )أجزاء 5( الصحاح: الجوهري، إسماعيل بن حّماد

 .م2005الرابعة، 

 ،طبعة الرابعة، البيروت ،دار العلم للماليين، )أجزاء 6( الصحاح: الجوهري، إسماعيل بن حّماد

 . م1990

، دار الشروق، عّمان، والدار التضمين في العربية بحث في البالغة والنحـو : حامد، أحمد حسن

  . م2001العربية للعلوم، بيروت، الطبعة األولى، 

: األستاذ الدكتورإشراف ، النحوي نزع الخافض في الدرس: الحبشي، حسين بن علوي بن سالم

جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيـا، كليـة التربيـة،     ،عبد الجليل عبيد حسين العان

 .هـ1425، اليمن: المكال

مدخل تاريخي مقارن في ضوء التـراث واللغـات   ، علم اللغة العربية :يمحمود فهم ي،حجاز

 .م1995، دار نهضة الشرق، القاهرة، السامية

 :الحديد الدين عبد الحميد بن هبة اهللا بن محمد بن الحسين بن أبي امد عّزأبو حابن أبي الحديد، 

حيـاء الكتـب   إدار  ،بـراهيم إمحمد أبو الفضل : حقّقه ،)جزًءا 20(، البالغة شرح نهج

 .م1959 ،عيسى البابي الحلبي وشركاه ،العربية

فـائز  : حقّقـه  ،شرح ُملَحة اإلعـراب : الحريري، أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري

 .م1991األردّن، : فارس، دار األمل للنشر والتوزيع، إربد

، راجـع النسـخة   العرب جمهرة أنساب: ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي

 . 1983لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، : وضبط أعالمها

 .ف، الطبعة الخامسة عشرة، دار المعار)أجزاء 4( النحو الوافي :اسعّبحسن، 

محمد علي عبـد الكـريم الردينـي، دار    : ، حقّقهالراموز على الصحاح: حسن، محمد بن السيد

 .م1986أسامة، دمشق، الطبعة الثانية، 

، دار أساليب الصناعة في شعر الخمر واألسفار بين األعشى والجـاهليين : حسين، محمد محمد

 .م1972النهضة العربية، بيروت، 
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أحمـد محمـد   : قّقـه ح الدر المصون في علم الكتاب المكنون: السمين يوسف بن أحمد ،يالحلب

 .اط، دار القلم، دمشقالخّر

 .م1980دار المأمون للتراث،  الواضح في النحو والصرف،: الحلواني، محمد خير

ن، األرد: ، دار األمل، إربـد المعجم الوافي في أدوات النحو العربي: الحمد، علي توفيق وزميله

 . م1993الطبعة الثانية، 

 األدب وغايـة األرب  خزانـة  :بكر علي بن عبد اهللا الحموي األزراري وتقي الدين أبالحموي، 

  .م1987، بيروت ،دار ومكتبة الهالل عصام شعيتو،: ، حقّقه)جزءان(

إرشاد األريـب إلـى معرفـة    "معجم األدباء : اهللا عبد أبو الحموي اهللا عبد بن ياقوتالحموي، 

 .م1993إحسان عّباس، دار الغرب اإلسالمي، : ، حقّقه)أجزاء 7( "األديب

 ،دار صادر، بيروت ،)أجزاء5(، معجم البلدان: اهللا عبد أبو الحموي اهللا عبد بن ياقوتالحموي، 

  .م1977

إحسـان عّبـاس،   : ، حقّقـه الروض المعطار في خبر األقطـار : محمد بن عبد المنعمالحميري، 

 .م1980افة، بيروت، طبع على مطابع دار السراج، الطبعة الثانية، ناصر للثق مؤّسسة

: ، حقّقـه )جـزًءا  12( العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم شمس: الحميري، نشوان بن سعيد

حسين بن عبد اهللا العمري ومطهر بن علي اإلرياني ويوسف محمد عبد اهللا، دار الفكـر  

  .م1999المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، 

 علـى  تطبيقية دراسة النحويين لدى ومفهومها الشعرية الضرورة: صالح بن إبراهيم ،الحندود

 .111م، العدد 2002 ،المدينة المنورة، مجلة الجامعة اإلسالمية ،مالك ابن ألفية

رجب : ، حقّقه)أجزاء5(ارتشاف الضََّرب من لسان العرب : أبو حّيان، محمد بن يوسف األندلسي

  .م1998رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، : ، وراجعهعثمان محمد

موقع مجمع الملك فهـد لطباعـة   ، القرآن إعراب ُمشِكلالمجتبى من  :الخراط، أحمد بن محمد

  www.qurancomplex.com: الشريف المصحف

ابـن   ة الخضري على شرح ابن عقيل على ألفيةحاشي: الخضري، محمد بن مصطفى الشافعي

 .، دار الفكر)جزءان( مالك
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 .بيروت، دار الكتب العلمية، )جزًءا 14( تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي أبو بكر

، العنوان في القراءات السبع :المقرىء النحوي سعيد بن خلف بن إسماعيل طاهر أبوابن خلف، 

 .م1986ليل عطية، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، زهير زاهد وخ: حقّقه

أبو العّبـاس ثعلـب،   : ، صنعهشرح ديوان الخنسـاء : الخنساء، تماضر بنت عمرو بن الحارث

 .م2005فايز محمد، دار الكتاب العربي، بيروت، : شرحه

محمد : قهحقّ. سعيد الحسن السكري وأب: هصنع، ديوان أبي األسود الـدؤلي : الدؤلي، أبو األسود

 .م1998= هـ1418حسن آل ياسين، دار ومكتبة الهالل، بيروت، الطبعة الثانية، 

إبراهيم السامرائي، وعبد الحسين الفتلي، دار الكتب الثقافية، : ، حقّقهكتاب الكتّاب: ابن درستويه

 .م1977الكويت، : َحَولّي

م محمد هـارون، دار الجيـل،   عبد السال: حقّقه، االشتقاق: محمد بن الحسن ابن دريد، أبو بكر

 .م1991بيروت، 

زين العابدين الموسوي، : ، صّححه)أجزاء 4( جمهرة اللغة: ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن

 .هـ1344دار صادر، بيروت، الطبعة األولى، 

 عشـر  األربعـة  القـراءات  فـى  البشر فضالء إتحاف :محمد بن أحمد الدين شهاب الدمياطي،

 الكتـب  دارأنس مهرة، : ، حقّقه)تاءاالقـر  علوم في اتوالمسّر ألمانيا منتهى( ويسمى

 .م1998، نان، لبالعلمية

 52( تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم :الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان

  .م1987، بيروت، دار الكتاب العربيعمر عبد السالم تدمري، : حقّقه. )جزًءا

الرسالة،  مؤّسسة، )جزًءا 24( سير أعالم النبالء :ين محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي، شمس الد

   .م2001

حسين بن فيض : حقّقه العربية، الزينة في الكلمات اإلسالمية :الرازي، أبو حاتم أحمد بن حمدان

 .م1994 ،مركز الدراسات والبحوث اليمني، اهللا الهمداني

أحمـد شـمس   : وصـّححه ضبطه ، مختار الصحاح: رالقاد عبد بن بكر أبي بن محمد الرازي،

 .م1994الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
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عمر فاروق الطّباع، : ، شرحهديوان لبيد بن ربيعة العامري: ابن ربيعة، لبيد بن ربيعة العامري

 .م1997دار األرقم، بيروت، 

إبـراهيم  : ، حقّقـه اللغـة  فـي  رسالتان: حوّيالرُّمَّانّي النّالرّماني، أبو الحسن علي بن عيسى 

 .م1984السامرائي، دار الفكر، عمان، 

عبـد الفتـاح   : ، حقّقـه معاني الحـروف : الرُّمَّانّي، أبو الحسن علي بن عيسى الرُّمَّانّي النّحوّي

 .م1981إسماعيل شلبي، دار الشروق، بيروت، الطبعة الثانية، 

أحمد حسن َبَسج، دار الكتـب  : ، شرحهديوان ذي الرُّمَّة: عقبةذو الرُّمَّة، أبو الحارث غيالن بن 

 .م1995العلمية، بيروت، 

 .م1989عمان، قواعد الكتابة والترقيم والخطّ، : الروسان، سليم سالمة

عالء إسماعيل الحمزاوي وخلف عبد : هترجم ، رؤية فرنسية في النحو العربي: رومان، أندريه

 Grammaire de l'Arabe, André Roman, Presses .م1990العزيز، 

Universitaires de France, Paris, 1990. 

دار الهدايـة،  . حمـد فـراج  أالستار  عبد: ، حقّقه)جزًءا 40(تاج العروس : ، مرتضىالزَّبيدي

 .م1965الكويت، 

 مؤّسسـة ، سعيد األفغـاني : هقحقّ ،ة القراءاتحّج: أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة

 .م1982الطبعة الثانية،  ،بيروت، لةالرسا

  . م1980، بيروت، الطبعة الخامسة، للماليين العلم دار، )أجزاء 8( األعالم: الزركلي، خير الدين

دار الفكر، بيـروت،  أساس البالغة، : الزمخشري، جار اهللا أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد

 .م1994

، مطبعـة  الجبال واألمكنـة والميـاه  : مر بن أحمدالزمخشري، جار اهللا أبو القاسم محمود بن ع

 .م1855بريل، ليدن، 

، )أجزاء 4( الفائق في غريب الحديث: الزمخشري، جار اهللا أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد

 .الطبعة الثانية ،لبنان، دار المعرفة علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، :حقّقه
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 المستقصـى فـي أمثـال العـرب    : لقاسم محمود بن عمر بن أحمـد الزمخشري، جار اهللا أبو ا

 .م1987، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، )جزءان(

 .1997علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت،: ، حقّقهديوان كعب بن زهير: ابن زهير، كعب

األرقـم، بيـروت،   عمر فاروق الطبـاع، دار  : ، حقّقهديوان كعب بن زهير: ابن زهير، كعب

1994. 

 :، حقّقـه )أجزاء 3( األصول في النحو: ابن الّسّراج، أبو بكر محمد بن سهل بن الّسّراج النّحوي

 .م1996الطبعة الثالثة،  ،بيروت ،الرسالة مؤّسسة، عبد الحسين الفتلي

 مجلـة جامعـة    :المصدر ،التحفة الوفية بمعاني حروف العربية :محمد بن إبراهيمالسفاقسي، 

 .م1997، 19العدد  ،اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

عبد الحميد هنـداوي، دار  : حقّقه مفتاح العلوم،: و يعقوب يوسف بن محمد بن عليبالسكاكي، أ

  .م2000الكتب العلمية، بيروت، 

 أحمد محمد شـاكر وعبـد  : ، حقّقهإصالح المنطق: ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق

 .م1949الطبعة الرابعة،  ،القاهرة، دار المعارف ،نالسالم محمد هارو

محمد عبد المعيد : ، حقّقه)أجزاء 4( غريب الحديث: ابن سالم، أبو عبيد القاسم بن سالم الهروي

  .هـ1396، بيروت ،العربي الكتاب دارخان، 

  .م1969، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت، شرح المعلقات العشر: ، بولسسالمة

رمضـان عبـد التـواب، مجلـة معهـد      : ، حقّقهمختصر المذكر والمؤنث: المفضل ابن سلمة،

 .المخطوطات العربية، المجلد السابع عشر، الجزء الثاني

، دار الوفـاء،  المحاكاة في الشعر الجـاهلي بـين التقليـد واإلبـداع    : سليمان، سليمان محمد

 .م2005اإلسكندرية، 

 ،)أجـزاء  5( األنسـاب  :السمعاني يالتميم منصور نب محمد بن الكريم عبد سعد أبو ،لسمعانيا

، دار الجنان ،بحاث الثقافيةمركز الخدمات واأل ،عبد اهللا عمر البارودي :قّدمه وعلّق عليه

 .م1988بيروت، 
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الروض اُألنُف في شرح السيرة النبويـة  : السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد

 العربـي،  التـراث  إحيـاء  دار السالمي، السالم عبد عمر: قهحق، )أجزاء 4( البن ِهشام

 .م2000 ،بيروت

 محمـد  السالم عبد: ، حقّقه)أجزاء 4( كتاب سيبويه: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر

 .بيروت، الجيل دار، ارونَه

 الحميد بدع: ، حقّقه)جزًءا 11( المحكم والمحيط األعظم: ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل

 .م2000، بيروت، العلمية الكتب دار، هنداوي

 دارخليل إبراهيم جفال، : حقّقه ،)أجزاء 5(المخّصص : ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل

 .م1996 =هـ1417، بيروت، العربي التراث إحياء

الزينـي   طه محمـد : ، حقّقهأخبار النحويين البصريين: السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد اهللا

 .م1955، مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر مطبعة، ومحمد عبد المنعم خفاجي

رمضان عبد التواب، دار النهضة العربية، بيروت، : ، حقّقهضرورة الشعر: السيرافي، أبو سعيد

 .م1985

، )جـزءان (. اإلتقان في علوم القـرآن : السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر

  .م1996 ،لبنان ،دار الفكر سعيد المندوب، :قهحقّ

 المزهر في علـوم اللغـة وأنواعهـا   : السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر

محمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد جاد المولى وعلي محمـد البجـاوي،   : ، حقّقه)جزءان(

 .م2004المكتبة العصرية، صيدا، الطبعة األولى، 

 همع الهوامع في شرح جمع الجوامـع : ل الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكرالسيوطي، جال

 .مصر، المكتبة التوفيقيةعبد الحميد هنداوي، : حقّقه ،)أجزاء 3(

، مجمع اللغة العربيـة  ،اللهجات العربية القديمة في المصطلحات اللغوية :شاهين، عبد الصبور

 .52 ، عددالقاهرة

محمـود  : ، حققـه )أجزاء 3( أمالي ابن الشجري: هبة اهللا بن علي ابن الشجري، أبو السعادات

 .م1992محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
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 .م1995، دار الكتب العلمية، بيروت، شرح ديوان عنترة: ابن شداد، عنترة بن شّداد

 ،علميـة ال الكتـب  دار ،)أجزاء 4( السراج المنير تفسير: الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد

 .بيروت

فخر الدين قبـاوة، دار الكتـب العلميـة،    : ، حقّقهشعر زهير بن أبي سلمى: الشنتمري، األعلم

 . م1992بيروت، 

محمـد عبـد القـادر    : ، حققـه المعلقات العشر وأخبار شعرائها شرح: الشنقيطي، أحمد األمين

 .م2003الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، 

 ،اللباب في تهذيب األنسـاب  :بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزريأبو الحسن علي  ،الشيباني

 .م1980، بيروت ،دار صادر

 ،)1ج(إبراهيم اإلبيـاري  : ، حقّقه)أجزاء 3( كتاب الجيم: الشيباني، أبو عمرو إسحاق بن مّرار

، القـاهرة،  مجمع اللغة العربيـة  ،)3ج( العزباوي عبد الكريم، )2ج(عبد العليم الطحاوي 

 .م1975

إبـراهيم بـن سـالم    : قـه حقّ، )جـزءان ( الُملَْحِة شَْرحِ ِفي اللَّْمَحةَ :الصايغ، محمد بن الحسن

الصاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكـة العربيـة   

 .م2004السعودية، الطبعة األولى، 

ألفيـة ابـن   على الصبان شرح األشمونى  حاشية: الصَّبَّان، أبو العرفان محمد بن علي الصَّبَّان

 .طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية: ، حقّقه)أجزاء 4( مالك

 :حقّقـه  ،العباب الزاخر واللباب الفـاخر : الصاغاني، رضي الدين أبو الفضائل الحسن بن محمد

، بغـداد ، العراقي منشورات المجمع العلمي، الجزء األول، القسم األول، فير محمد حسن

 منشـورات وزارة الثقافـة  ، الغين حرف، الشيخ محمد حسن آل ياسين: حقّقه. م1978

 .م1980، دار الرشيد، العراق، عالمواإل

بو أعلي  :قهحقّ ،)أجزاء 6(أعيان العصر وأعوان النصر : الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك

دار  ،لقادر المباركا مازن عبد :قدم له ،بو عمشة ومحمد موعد ومحمود سالمأزيد ونبيل 

  .م1998 ،دمشق المعاصر، بيروت، دارالفكر، الفكر
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السـيد  : ، حقّقـه تصحيح التصحيف وتحريـر التحريـف  : الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك

 . 1987رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، : الشرقاوي، راجعه

لمحمـد  " في ُأمَّات الكتب النحويـة  شرح الشواهد الشعرية،"قراءة في كتاب : الصمادي، خليل

: تـاريخ النشـر   http://www.thaqafa.org: محمد حسن شُرَّاب، موقع مجلة الثقافة

  .م25/06/2007

دار الرائـد العربـي،   ، إحسان عباس: هقحقّ، أمثال العرب: الضَّبِّي، المفّضل بن محمد بن َيْعلَى

 .م1983، الطبعة الثانية، لبنان :بيروت

أحمد محمد شاكر وعبد السـالم محمـد   : ، حقّقهالمفّضلّيات: الضَّبِّي، المفّضل بن محمد بن َيْعلَى

 .1964هارون، بيروت، الطبعة السادسة، 

 .م2004، دار الكتاب العربي، بيروت، شرح ديوان طرفة بن العبد: الضناوي، سعدي

الرابعـة  : ، دار المعارف، مصر، الطبعة"العصر الجاهلي"تاريخ األدب العربي : ضيف، شوقي

 .والعشرون

 5( تاريخ األمم والملوك: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملير الطبري، أبو جعف

 .هـ1407، بيروت، العلمية الكتب دار، )أجزاء

جامع البيان في تأويـل   :محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلمليالطبري، أبو جعفر 

 .م2000 األولى، الطبعة ،الرسالة مؤّسسة ،أحمد محمد شاكر: هققّح: القرآن

عزة حسن، دار : ، حقّقهاألضداد في كالم العرب: أبو الطيب، عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي

 .م1996طالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة الثانية، 

محمد زينهم محمد : ، حقّقهمراتب النحويين: أبو الطيب، عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي

 .م2003عربية، القاهرة، عزب، دار اآلفاق ال

 20( الكتـاب  علـوم  في اللباب :الحنبلي الدمشقي عادل بن علي بن عمر حفص أبو ،ابن عادل

 الكتـب  دار ،معـوض  محمد علي والشيخ الموجود عبد أحمد عادل الشيخ: ، حقّقه)جزًءا

  .م1998 ،لبنان :بيروت ،العلمية

 .م1997 ،تونس، سحنون دار، )جزًءا 30( ،التحرير والتنوير :الطاهر محمد الشيخ ،عاشور
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الشيخ محمد حسن آل ياسين، : ، حقّقه)جزًءا11( المحيط في اللغة: ابن عّباد، الصاحب إسماعيل

 .م1994عالم الكتب، بيروت، 

  .م1974، دار الثقافة، بيروت، الطبعة الثالثة، الخوارج شعر: عّباس، إحسان

 ة،القـاهر  ,الشـباب  ةمكتب ،ةوالموضوعي ةالفنيالشعر الجاهلي قضاياه  :براهيم، إالرحمن عبد

 .م1984 الطبعة الثانية،

 .م1996، دار الشروق، لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية: عبد اللطيف، محمد حماسة

ي، الخانج مكتبةمحمد فؤاد سزكين،  :حقّقه ،)جزءان(مجاز القرآن : معّمر بن المثنى أبو عبيدة،

 .القاهرة

، دار النهضة العربية، بيـروت،  )أجزاء 3( في البالغة العربية علم البديع: زعتيق، عبد العزي

 .م1983

دار ابـن  ، لورد البروسيآوليم بن : صّححه ورتّبه ،ديوان رؤبة بن العجاج: ابن العجاج، رؤبة

 .ت.، د، الكويتقتيبة

 تـاريخ دمشـق   :الشافعي اهللا عبد بن اهللا هبة بن الحسن بن علي القاسم وأبالحافظ عساكر،  ابن

، لبنـان  :بيـروت  ،والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار، شيري علي :حققه، )جزًءا 70(

 .م1998

 ،)أجـزاء  4( المشـتبه  بتحرير المنتبه تبصير: بن َحَجر شهاب الدين أحمد بن عليالعسقالني، 

  .لبنان :بيروت، العلمية المكتبة، البجاوي محمد علي :هراجعالنّجار، و علي محمد: حقّقه

، دار الفكـر،  )جـزًءا  12( تهذيب التهـذيب : رَجالعسقالني، شهاب الدين أحمد بن علي بن َح

 .م1984بيروت، 

 6( الثامنـة الدرر الكامنة في أعيـان المئـة   : رَجالعسقالني، شهاب الدين أحمد بن علي بن َح

: أبـاد  ، صـيدر مجلس دائرة المعارف العثمانية، محمد عبد المعيد ضان: حقّقه ،)أجزاء

  .م1972الهند، 

عبد السالم هارون، مطبعـة  : حققه المصون في األدب،: العسكري، أبو أحمد الحسن بن عبد اهللا

 .م1984حكومة الكويت، الطبعة الثانية، 
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محمـد أبـو الفضـل    : حقّقه ،)جزءان( جمهرة األمثال: أبو هالل الحسن بن عبد اهللالعسكري، 

 .م1988الطبعة الثانية،  ،لفكردار ا ،إبراهيم وعبد المجيد قطامش

مفيد قميحـة،  : حقّقه، الكتابة والشعر ؛الصناعتين كتاب :أبو هالل الحسن بن عبد اهللالعسكري، 

 .م1989، بيروت، دار الكتب العلمية

ر الوجيز في تفسير الكتاب المحّر: ابن عطّية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي

، لبنـان ، العلميـة  الكتـب  دارعبد السالم عبد الشافي محمد، : قه، حقّ)أجزاء 5( العزيـز 

  .م1993

محمـد  : ، حقّقـه )جزءان( على ألفية ابن مالك بن عقيلاشرح  :ابن عقيل، بهاء الدين عبد اهللا

 .م1990محيي الدين عبد الحميد، دار الخير، بيروت، 

اللباب في علل البناء واإلعراب : اهللا بن عبد العكبري، أبو البقاء محب الدين عبد اهللا بن الحسين

 .م1995، دمشق، الفكر اردغازي مختار طليمات، : ، حقّقه)جزءان(

: ، حقّقـه الفصول المفيدة في الواو المزيـدة  :صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيلكلديالعالئي، 

 .م1990، عمان ،البشير دارحسن موسى الشاعر، 

، دار الساقي، بيروت، الطبعـة  )جزًءا 20( ل اإلسالمالمفصل في تاريخ العرب قب: علي، جواد

 .م2001الرابعة، 

  . 1987الرسالة، بيروت،  مؤّسسة، )أجزاء 7(، فهارس لسان العرب: عمايرة، خليل وزميله

 .م1982، دار الفرقان، عّمان، تناوب حروف الجر في لغة القرآن: عّواد، محمد حسن

، دار )مجلـدات  3(ة في شرح شواهد شروح األلفية المقاصد النحوي: العيني، محمود بن أحمد

 .هـ1299 ،مطبوع بهامش خزانة األدب، بوالق .ت.صادر، د

عبـد المـنعم خفاجـة،    : ، راجعه)أجزاء 3( جامع الدروس العربية: الغالييني، الشيخ مصطفى

 .1983المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة السادسة عشر، 

 .م1990، المكتبة العصرية، صيدا، معلقات العشررجال ال: الغالييني، الشيخ مصطفى

 .م1997السعودية، : ، دار المعراج الدولية للنشر، الرياضلغة قريش: الغوث، مختار

، أحمد مختـار عمـر  : حقّقه ،)أجزاء 4( ديوان األدب: الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم
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 .م2003 ،القاهرة، والنشر دار الشعب للصحافة والطباعة مؤّسسة

العربية ومسائلها وسنن العرب  الصاحبي في فقه اللغة: ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا

 .م1997دار الكتب العلمية، بيروت،  أحمد حسن بسج،: حقّقه، في كالمها

 محمد السالم عبد: حققه) أجزاء 6(، المقاييس في اللغة: بن زكريا أحمد الحسين أبو ابن فارس،

  .م1979، الفكر دار، هارون

كاظم بحر الُمرجان، عالم الكتـب، بيـروت،   : ، حقّقهكتاب اإليضاح: الفارسّي، أبو علي النحوّي

 .م1996الطبعة الثانية، 

محمود محمد : ، حقّقهكتاب الشعر أو شرح األبيات المشكلة اإلعراب: الفارسّي، أبو علي النحوّي

 .م1988الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

علي جابر المنصوري، عـالم الكتـب،   : ، حقّقهاتالمسائل العضدّي: سّي، أبو علي النحوّيالفار

 .م1986ومكتبة النهضة العربية، بغداد، 

صالح الدين عبد اهللا : ، حقّقهالمسائل المشكلة المعروفة بالبغدادّيات: الفارسّي، أبو علي النحوّي

 .الشيكاوي، مطبعة العاني، بغداد

  .م1983 الثالثة،: الطبعة بيروت، ،الكتب لماع، معاني القرآن: يا يحيى بن زيادالفّراء، أبو زكر

الرسـالة،   مؤّسسـة ماجد الذهبي، : ، حقّقهالمقصور والممدود: الفّراء، أبو زكريا يحيى بن زياد

 .م1988بيروت، الطبعة الثانية، 

 مؤّسسةفخر الدين قباوة، : حقّقه ،النحول في َمالُج: الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد

 . م1985الرسالة، بيروت، 

مهـدي المخزومـي   : ، حقّقـه )أجـزاء  8( العين: الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد

 .الهالل ومكتبة دار وإبراهيم السامرائي،

عمر : ، حقّقهديوان الفرزدق: همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي، أبو فراس الفرزدق

 .م1997اع، دار األرقم، بيروت، الطّب

الشواهد الشعرية النحوية في لسان العرب البـن منظـور دراسـة    : فهمي، سوزان محمد فؤاد

 .م1991، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، وتحليل
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  .، دار الفكر، بيروت)أجزاء 4( ،القاموس المحيط: الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب

، )جزءان(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :المقري علي بن محمد بن مدأح ،الفيومي

 .بيروت، العلمية المكتبة

الشيخ صالح بـن فتحـي   : ، حقّقه)أجزاء 3( كتاب األمالي: إسماعيل بن القاسم القالي، أبو علي

  .م2003بيروت، : هلل، والشيخ سّيد بن عّباس الجليمي، المكتبة العصرية، صيدا

الرسـالة،   مؤّسسـة محّمد الـدالي،  : ، حقّقه أدب الكاتب: ّيرَِوينَالدِّ قُتيبة، عبد اهللا بن مسلم ابن

  .بيروت

محمد جاسم الحميـدي،  : ، حقّقه)جزءان( الجـراثيم  كتاب: ّيرَِوينَالدِّ ابن قُتيبة، عبد اهللا بن مسلم

سـورية،  : ي، دمشقمسعود بوبو، منشورات وزارة الثقافة، إحياء التراث العرب: وقّدم له

 . م1997

مفيد قميحة ونعـيم زرزور، دار  : ، حقّقهلشعر والشعراءا :ّيرَِوينَالدِّ ابن قُتيبة، عبد اهللا بن مسلم

  م1985لبنان، الطبعة الثانية، : الكتب العلمية، بيروت

الكتـب   لجنـة بـدار  : ، حقّقـه )أجزاء 4( عيون األخبار: ّيرَِوينَالدِّ ابن قُتيبة، عبد اهللا بن مسلم

 . م1996المصرية، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

: ، صـّححه )أجزاء 7(المعاني الكبير في أبيات المعاني : ّيرَِوينَالدِّ ابن قُتيبة، عبد اهللا بن مسلم

 .م1953لبنان، : المستشرق الكبير سالم الكََرنْكُوي، دار النهضة الحديثة، بيروت

 .البجاويعلي محمد : ، حقّقهجمهرة أشعار العرب: زيد محمد بن أبي الخطّاب القرشي، أبو

جمهرة أشـعار العـرب فـي الجاهليـة واإلسـالم،      : القرشي، أبو زيد محمد بن أبي الخطّاب

 .م1999محمد علي الهاشمي، الطبعة الثالثة، دار القلم، دمشق، : ، حقّقه)جزءان(

 20(" الجامع ألحكام القرآن"القرطبي  تفسير: أحمد بن دمحم اهللا عبد أبو الدين شمس القرطبي،

 .م1985 ، الطبعة الثانية،بيروت ،العربي التراث إحياء دارمصطفى السقا، : حققه ،)جزءاً

، والكلمات المستعارة من السـومرية  الكلمات األكدية في اللغة العربية: القريشي، فاضل طالل

 .م1996، 41، عددة اللسان العربّيمجلّ
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يحيـى عبـد الـرؤوف جبـر،     : ، حقّقهالعشرات في اللغة: لقّزاز، أبو عبد اهللا محمد بن جعفرا

 .م1984

 اإليضاح في علـوم البالغـة   :الدين اهللا محمد بن سعد جالل الدين أبو عبدالخطيب القزويني، 

 .ت.د ،بيروت ،الكتب العلميةدار  ،المعاني والبيان والبديع

  .، عالم الكتب، بيروت)أجزاء 3( كتاب األفعال: بن جعفر السعديابن القطّاع، أبو القاسم علي 

: ، حقّقـه )جـزًءا  14( اإلنشـا  صناعة في األعشى صبح: علي بن أحمدأبو العباس  القلقشندي،

 .م1987 األولى، الطبعة، مشق، دالفكر دار يوسف علي الطويل،

ي، معهـد المخطوطـات   حسن كامل الصيرف: ، حقّقهديوان عمرو بن قميئة: ابن قميئة، عمرو

 .1965العربية، جامعة الدول العربية، 

، )أجـزاء  3( العلـوم  أحـوال  بيان في المرقوم لوشيا أبجد العلوم: ِصدِّيقُ ْبُن َحَسنٍ، وجِيُّالْقَنُّ

 .م1978عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت، : حقّقه

: ، حقّقه)جزءان( الشعر وآدابه ونقده العمدة في محاسن: القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق

 .م2001عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت 

محمد بن حمـود  : ، حقّقه)جزءان( إيضاح شواهد اإليضاح :القيسي، أبو علي الحسن بن عبد اهللا

 .م1987الدََّعجانّي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

: قهحقّ) أجزاء 4( بدائع الفوائد: اهللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن حمد، مالجوزية القيم ابن

ـ ، الباز مصطفى نزار مكتبةوآخرون،  عطا العزيز عبد هشام  الطبعـة ، مـة المكّر ةمكّ

 .م1996 األولى،

: ، حققـه معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني

 .م1998= هـ1419الرسالة، بيروت،  مؤّسسةد المصري، عدنان درويش، ومحم

أحمد زكي باشا، مطبعة : ، حقّقهكتاب األصنام: ابن الكَلْبّي، أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب

 .م1995دار الكتب المصرية بالقاهرة، الطبعة الثالثة، 
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 إكمال الكمـال  :اكوالنصر علي بن هبة اهللا بن علي بن جعفر المعروف بابن م وأب ،ابن ماكوال

 7( )واألنسـاب  والكنـى  األسماء في والمختلف المؤتلف عن االرتياب رفع في اإلكمال(

 .القاهرة ،والنشر للطباعة الحديثة الفارق اإلسالمي، الكتاب دار، )أجزاء

: ، حقّقه)أجزاء 5( شرح الكافية الشـافية : ابن مالك، جمال الدين محمد بن مالك الطائي الجياني

 القـرى،  أم بجامعـة  العلمي البحث ومركز للتراث المأمون دار، هريدي أحمد المنعم عبد

   .م1982 ،الطبعة األولى المكرمة، مكة

 6( ونُيت والُعكَالنُّ: الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي أبوالماوردي، 

 .لبنان ،بيروت، العلمية تبالك دار ،الرحيم عبد بن المقصود عبد بن السيد :، حقّقه)أجزاء

عبد العزيز الميمني، دار الكتب المصـرية،  : ، حقّقهفاضلال: د، أبو العباس محمد بن يزيدالمبرِّ

 .م1995القاهرة، الطبعة الثانية، 

، دار الفكـر، بيـروت،   )أجزاء 3( الكامل في اللغة واألدب: د، أبو العباس محمد بن يزيدالمبرِّ

 . ت.ط، د.د

محمد أبو الفضل : هقحقّ، )أجزاء 4( الكامل في اللغة واألدب: بو العّباس محمد بن يزيدالمبرِّد، أ

 .م1997، الطبعة الثالثة، القاهرة، دار الفكر العربي، إبراهيم

محمد عبد الخـالق عضـيمة،   : ، حقّقه)أجزاء 4( المقتضب: يزيد بن محمد العباس أبو د،المبرِّ

 .م1994ع األهرام التجارية، القاهرة، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، مطاب

كنز العمال فـي  : بن حسام الدين الهندي البرهان فوري يعالء الدين علي المتق الهندي، المتقى

ـ  والشيخ بكري حياني  :حهصّح ،)جزًءا 16( واألفعال األقوالسنن   ،اقالشيخ صـفوة الس

 .م1989، بيروتة، الرسال مؤّسسة

فخر الدين قباوة ومحّمد نديم : ، حقّقهى الداني في حروف المعانيالجن: المرادي، الحسن بن قاسم

 .م1992فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، عنيت بنشره في مآخذ العلماء على الشعراء الموشح: محمد بن عمران بن موسى المرزباني،

 .هـ1343 جمعية نشر الكتب العربية بالقاهرة، المطبعة السلفية ومكتبتها، مصر،
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 شرح ديـوان الحماسـة   :أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي األصفهانيمرزوقي، ال

 .م1991هارون، دار الجيل، أحمد أمين وعبد السالم : ، حقّقه)جزءان(

 بشـار : ، حقّقـه )جزًءا 35( تهذيب الكمال: اجعبد الرحمن أبو الحّج ي، يوسف بن الزكّيزِّالِم

 .م1980، وتبير، الرسالة مؤّسسة ،معروف عواد

م، مكتبـة الريـاض،   1986دار الكتب العلمية، بيروت،  ،)أجزاء 4( مروج الذهب: المسعودي

 .م1981

 مجمع اللغة العربية في القاهرة،: قه، حقّ)جزءان(، الوسيط المعجم: وزمالؤه إبراهيممصطفى، 

 .الدعوة دار

 بعـرِ الُم ترتيـب  فـي  غـرب الُم :علـي  بن السيد عبد بن الدين ناصر الفتح أبوابن الُمطَرِّز، 

، حلـب  ،زيـد  بـن  أسامة مكتبة، مختار الحميد وعبد فاخوري محمود: ، حقّقه)جزءان(

  .م1979

الرسالة، بيروت،  مؤّسسة، شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان النقد: مكرم، عبد العال سالم

 . م1987

 دار، الداية رضوان محمد: هقحقّ ،التعاريف مهمات على التوقيف :الرؤوف عبد محمد المناوي،

 .هـ1410, بيروت ,المعاصر الفكر

، دار )جـزًءا  15( لسان العـرب : جمال الدين محمد بن ُمكَرَّم اإلفريقي المصريمنظور،  ابن

أمين محمد عبد الوّهـاب ومحمـد   : التاريخ العربي، دقّقه مؤّسسة إحياء التراث العربي و

  .ت.ثة، دالصادق الُعَبْيدي، بيروت، الطبعة الثال

دار  ،)جـزًءا  15( لسان العـرب : ابن منظور، جمال الدين محمد بن ُمكَرَّم اإلفريقي المصري

 .م1990األولى، : الطبعةصادر، بيروت، 

، دار )جـزًءا  18( لسان العـرب : جمال الدين محمد بن ُمكَرَّم اإلفريقي المصريابن منظور، 

 .م2004صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 

، دار )جـزءان ( البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني،

 .م1996األولى، : القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، الطبعة
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، مجمع األمثـال : الميداني النيسابوريبن أحمد بن إبراهيم  محمد بن أحمد الفضل أبوالميداني، 

 .بيروت، المعرفة دارحميد، محمد محيي الدين عبد ال: ، حققه)جزءان(

، مجمع األمثـال : الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني

 . 1988نعيم حسن َزرُزور، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، حقّقه)جزءان(

تي، دار الكتـاب  حنّا نصر الح: ، شرحهديوان النابغة الذبياني: النابغة، زياد بن معاوية الذبياني

 .م2004العربي، بيروت، 

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، : ، حقّقهديوان النابغة الذبياني: النابغة الذبياني

 .ت.الطبعة الثانية، د

لبنـان،  : حمُدو طّماس، دار المعرفة، بيـروت : ، شرحهديوان النابغة الذبياني: النابغة الذبياني

 .م2005الطبعة الثانية، 

مصر، : ، مطبعة الهالل، الفجالةديوان النابغة الذبياني الشاعر الجاهلي الشهير: النابغة الذبياني

 .م1911

ـ ، الجـاهلي  الشعر في الجاهلية مفهوم، وتاريخ أدب :الناصر، محمد ، بيـروت،  ة البيـان مجلّ

 .م1986، 3:العدد

الرسـالة،   مؤّسسة، )أجزاء 4( ضياء السالك إلى أوضح المسالك: النجار، محمد بن عبد العزيز

 .م2001

 .م1988محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، : ، حققهمعاني القرآن :اس، أبو جعفرالنّح

: حقّقـه  ،)جزًءا 33( نهاية األرب في فنون األدب: النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب

 .م2004 ،بيروت ،العلمية الكتب دار مفيد قمحية وجماعة،

، مطابع الهيئة المصـرية  تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب: ن، عبد السالم محمدهارو

 .م1979العامة للكتاب، 

 .م1872، مكتبة الخانجي، مصر، ةمعجم شواهد العربّي: هارون، عبد السالم محمد

ـ كتاب اُألزهّية في علم الحروف: الهروّي، أبو الحسن علي بن محمد النحوّي ين ، حقّقه عبد المع

 .م1993الملّوحي، مجمع اللغة العربية، دمشق، 
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 بـن  أحمد: حقّقه ،)جزءان( الفصيح إسفار: النحوّي محمد بن علي بن محمد سهل أبو ،الهروّي

 المملكة :المنورة المدينة اإلسالمية، بالجامعة العلمي البحث عمادة ،قشاش محمد بن سعيد

  .هـ1420 ،السعودية العربية

أوضح المسالك إلـى  : بن هشام األنصارّي دين أبو محمد عبد اهللا بن يوسفابن هشام، جمال ال

  .1979، دار الجيل، بيروت، الطبعة الخامسة، )أجزاء 4( مالك ابنة ألفّي

أوضح المسالك إلـى  : اهللا بن يوسف بن هشام األنصارّي جمال الدين أبو محمد عبد ،هشام ابن

يي الدين عبد الحميد، دار الطالئـع، مصـر،   محمد مح: ، حقّقه)أجزاء 4( ألفية ابن مالك

 .م2004

مغني اللبيب عن كتب : ابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبد اهللا بن يوسف بن هشام األنصارّي

سـعيد األفغـاني، دار   : مازن المبارك ومحمد علي حمد اهللا، وراجعـه : ، حقّقهاألعاريب

  .م1992الفكر، 

دار وائل للنشر والتوزيـع،  ة، اهلي قضاياه وظواهره الفنّيالشعر الج: عبيد هليل الوائلي، كريم

 .م2008األردّن، 

مكتبـة  ، محمود جاسم محمد الدرويش: هقحقّ، علل النحو :الحسن محمد بن عبد اهللا وأبالوّراق، 

 .م1999 =هـ1420، لسعوديةا: الرياض ،الرشد

، دار الكتب العلميـة،  )جزًءا 14( ةالمعجم المفصل في شواهد اللغة العربّي: يعقوب، إميل بديع

 .م1996بيروت، 

، دار الكتب العلميـة،  )أجزاء 3( ةالمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرّي: يعقوب، إميل بديع

 .م1999بيروت، الطبعة الثانية، 

، إدارة )أجـزاء  10( شرح المفّصـل  :، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحويابن يعيش

  .رالطباعة المنيرية، مص

 http://www.marefa.org :موقع المعرفة

 http://www.she3r.ktaby.com: موقع المكتبة الشعرية
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of al- A'sha's poetry in (Lisan Al-Arab) 
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Abstract 

This a comparative study of the Al-'Asha poetic quotations which came 

in Lisan Al-Arab at various narrations clarifying it's nature, and comparing 

it with the narration of Diwan al- A'sha Al-Kabir, Dar Al-Nahda's Edition, 

and Diwan al- A'sha the Cultural Library's Edition. The sings of difference 

have been clarified between the narration of Al-Lisan and the two Diwans 

aiming to reveal its essence and the correctness of its issue, and showing 

the difference and defects among them at proving the a grammatical rule, 

or explaining a specific pronunciation evidence. 

This study is divided into introduction, preview, in which I talked about 

its necessity in proving the language and Ibn Manthur method at showing 

the evidence. The parts of this study have varied according to different 

quotations. I've arranged them according the rhyme of the verse beginning 

with the rhyme of the letter (b) and ending with the rhyme of the letter (y), 

so I've made each letter which belongs to al- A'sha poetry a section. I 

neglect the letters which don't contain poetry of Al'Asha in Lisan Al-Arab. 

 
 




