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Abstract: 
This article attemps to shed 

light on the contribution of one the 

hijri fourth-century well-known 

figures in linguistics called "Abu 

Djaafar El Nahass", who died in 

338, in the justification of naming 

and how Arabs’ judgments. The 

investigation takes his masterpiece 

entitled The Explanation of the 

Nine Poems as its subject matter 

and tries to probe the author’s 

accounts in it, as well as gathering 

and ordering data according to the 

order of the poems. Finally, data is 

compared with other data found in 

other old prominent books and The 

Quran.   

 ::::صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
يسعى هذا املقال ٕاىل بيان bود عََمل 
ز من ٔاعالم القرن الرابع للهجرة، هو اللغوي  nمرب

، يف تعليل )ه338ت" (ٔابو جعفر النحاس"
التسمية وبيان حمك العرب يف ٕاطالقها، من 

رشح القصائد التسع : خالل كتابه الشهري
لتعليالت املبثوثة املشهورات، وذx yسـتقراء ا

يف تضاعيفه، ومجعها وترتيهبا وفاق ترتيب 
القصائد فيه، مقارنني ذy ببعض ما جاء يف 
كتب تراثية خمتلفة ٔانواعها، ومستشهدين لها مبا 
تيرس من شواهد قرآنية وشعرية
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        ::::توطئةتوطئةتوطئةتوطئة ----1111
ا¡ا؛ قد وقر يف عقول ٔاويل الهنـى حمكة الصانع مبا جتىل هلم من اتساق ظواهر الكون وانسج

واللغة البرشية . ٕاِذ انعكست يف ا§لوقات وا§لوقني بدائع صنعه وانتظا¡ا، ال يسـتثىن من ذy يشء
بوصفها من ٔابرز الظواهر °ج¯عية اليت حتدث التواصل بني الناس وتوقع بيهنم املعونة وإاليناس، مل 

، توىل مبقتىض حمكته تعلمي تتخلف عن ذy يف بداية منشـهئا ؤاصل وجودها، واخلالق جل وعال حكمي
اَء ُلكnهَا﴿ :آدم أالسامء، قال تعاىل َ آَدَم اال¾ْمسَ nهَاَوعَملnاَء ُلك َ آَدَم اال¾ْمسَ nهَاَوعَملnاَء ُلك َ آَدَم اال¾ْمسَ nهَاَوعَملnاَء ُلك َ آَدَم اال¾ْمسَ nواضع اللغة عز «": املزهر"، وقد جاء يف 31: ﴾ البقرةَوعَمل

قُها النظر)1(»وجل حكمي علمي   .، فمل يوِجد شيئا ٕاال حلمكة، والع� يف سائر اخللق قامئة يصّدِ
ن اللغة أالوىل اليت تلكم هبا البرش االÊَول اكنت لغة واحدة، فمل ومن بدائه أالمور ومسـتقراهتا أ 

تك لغات شـىت كام هو احلال اليوم، فأصول سائر لغات العامل ترجع ٕاىل تÎ اللغة أالم أالوىل، اليت يزمع 
ة بعض الباحثني ٔاهنا ٕاىل اللغة العربية ٔاقرب؛ لقدم املتلكمني هبا كعاد ومثود، وما ثبت يف النقوش القدمي

من التقارب الظاهر بني عربية اليوم وعربية أالمس، وملا ٔافضت ٕاليه اLراسات احلديثة من ٔاهنا ٔاكرث 
  .اللغات ثباØ، ولهذا احلمك شواهد معلومة

وِمن هذا يُعمل ٔان أالسامء أالوىل املوضوعة قد ارتبطت مبسمياهتا، سواء ٔاظهرت لنا ٔام خفيت 
أالسامء لكها لعٍ� خصت العرب ما خصت مهنا، من «: ، ٕاذ قالعنا، وهذا ما ذهب ٕاليه ابن أالعرايب

Úي آمن به اللغويون العرب وظهر يف تآليفهم وتصانيفهم تعليال . )2(»العلل ما نعلمه ومهنا ما جنهÜهذا ا
وقد عين أالقدمون هبذه . لٔالسامء وتوكيدا حلمكة الواضع، سواء ٔااكن العلَمي احلكَمي ٔام العرب القداىم

قة بني °مس واملسمى؛ فأشار كثري مهنم ٕالهيا يف مؤلفاهتم، ومن نظر فهيا رٔاى حقيقة ذy، ال العال
خيتص هبذا أالمر رضب من رضوب التآليف، وٕان اكن لكتب اللغة النصيب أالوفر، وما جاء يف غريها 

  .فقد جاء عرضا فè يبدو
مكة يف أالسامء وهتافت القول وٕاذا قسـنا القريب عىل البعيد واحلارض عىل املايض تأكدت احل

xالعتباط، فٕان ٔاهل العرص يف تسميهتم ملفرزات احلضارة يتعللون لها، فالطباخة من الطبخ والثالجة 
اخل حىت ...من الثلج واملكواة من اليك واحلاسوب من احلساب والعج� من العج� واLراجة من اLروج

" °شـتقاق"كتابه ) ه321ت" (ابن دريد"وقد ٔاقام . يف ٔاسامء أالعالم فأسامة للشجاعة ورشا للوداعة
رفعا لغموض علل تسمية العرب رجاالهتا ؤاعالَمها وكرباَءها وساداهتا بأسامهئا، ودفعا لشـهبة التسمية 

اجهتد يف درهئا، حيث " ابن دريد"العشوائية ووضع أالسامء عىل مسمياهتا مبنطق °عتباطية، فٕان 
 ٕانشاء هذا الكتاب، ٔان قومًا ممن يطعن عىل اللسان العريب وينسب ٔاهÚ واكن اÜي حداô عىل«: يقول

وا ٔاسامء bلوا  nٕاىل التسمية مبا ال ٔاصل ÷ يف لغهتم، وٕاىل ادعاء ما مل يقع عليه اصطالح من ٔاوليهتم، وعد
  .)3(» ...اشـتقاقها ومل ينقذ علمهم يف الفحص عهنا، فعارضوا xٕالناكر
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    ::::ٕاشاكليات البحث ومهنجيتهٕاشاكليات البحث ومهنجيتهٕاشاكليات البحث ومهنجيتهٕاشاكليات البحث ومهنجيته ----2222
ينطلق هذا البحث من ٕاشاكليات عنnت يف ٔاذهاننا من جراء مطالعاتنا لرشح النحاس عىل 
 Îاملعلقات التسع املعروفة، ملا ظهر فهيا من ٕاشارات عابرات تبني عن علل تسمية كثري مما ورد يف ت

سعيا ورغبة القصائد، من ٔالفاظ اكنت شائعة بني العرب وقتئذ، ما دفعنا ٕاىل الكتابة يف هذا املوضوع 
هل اعتىن ٔابو جعفر النحاس ببيان علل : يف الوقوف عىل ٕاجاxت شافية، ومن ٔامه تÎ إالشاكليات

نا؟ وما طرائقه لبيان هذه العلل؟ وهل اكن جمهتدا فهيا ٔام ôقال؟ وٕاالم اكن  ِّ التسمية يف رشحه اعتناء بي
  مرد� ٔاكرثها؟ ٔاللفعل ٔام للشلك ٔام للون ٔام لغري ذy؟

        ::::ملتبعملتبعملتبعملتبعاملهنج ااملهنج ااملهنج ااملهنج ا ----3333
واملهنج اÜي نسري عليه من ٔاجل الوصول ٕاىل املرام املسطور، يه ٔاوال اسـتقراء الرشح وتتبع 
الظاهرة املراد دراسـهتا فيه قصيدة قصيدة، ومجع ذy وترتيبه وفاق ترتيب املعلقات، وعرضه عرضا 

مع الكشف عن حسـنا متسقا منسجام، وقد نقارنه مبا ورد عن ٔاعالم آخرين، وعزو لك ذy ٔالحصابه، 
  .الوجه اÜي عللت من قبÚ التسميات

والفائدة املرجوة من اخلوض يف مثل هذا املوضوع ال ختفى عىل ٔاحد؛ ٔالننا نؤمن بأن الرتاث 
العريب معيض ال ينضب، ؤان اLراسات القدمية واملعارصة عىل كرثهتا مل حتط به علام، ؤان فيه من ٔاباكر 

ذوي الهنـى ٕاىل سرب ٔاغوارها وكشف خبا�ها، وٕاضاءة زوا�ها، والبحث املعاين ودفائن الكنوز ما يدعو 
يف ٔاصول أاللفاظ القدمية يكشف لنا جوانب من عقل إالنسان العريب ال يكشفها غري هذه البحوث، 
وعلهيا يكون °ع¯د الصحيح الرصني يف اشـتقاق ٔالفاظ العرص الغزيرة جدا؛ ٔالن معرفة طرائق وضع 

أالقدمني هو السبيل الصحيح املبني لوضع مصطلحات العرص احلديث، ومثال ذy  أاللفاظ عن العرب
ٔاننا ٕاذا وجدô ٔان ٔاكرث ٔالفاظ اللغة ا�موعة وضعهتا العرب ٔاخذا من فعل اليشء، اكنت هذه الطريقة 
ٔاوىل xالتباع و°حتذاء، وٕاذا وجدô ٔان ٔاكرثها مأخوذ من شلكه، قدمنا هذا عىل غريه يف الوضع 

  .ديد، وهكذا دواليكاجل
        ::::تعليل التسميةتعليل التسميةتعليل التسميةتعليل التسمية ----4444

التعليل مهنج علمي عقيل ال يكتفي بظواهر أالمور وال يقبلها عىل عالهتا، وٕامنا خيرتقها ويطلب 
الوقوف عىل بواطهنا، فهو مهنج ممثر ذو فوائد مجة، شهري يف العلوم الطبيعية وإالنسانية التجريبية 

راسات اللغوية وٕان مل يفرد Lxراسة ٕاال قليال، ومفهومه وتعليل التسمية ليس بدعا يف اL. والنظرية
محمد حسن حسن "ٕاظهار الع� اليت من ٔاجلها ٔاطلق ذاك °مس عىل ذاك املسمى، فقد تطرق اLكتور 

وتعليل التسمية معناه ذكر ع� تسمية اليشء xمسه، ٔاي وجه «: لبيان مفهوم تعليل التسمية بقو÷" جبل
. )4(»تسمية يه عني امللحظ °شـتقايق اÜي من ٔاجÚ مسي اليشء xمسه املعنيوع� ال . هذه التسمية
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  .وغريها من العلل أالخرى.. فتكون هذه التسمية ٕاما بفعل املسمى ٔاو صوته ٔاو لونه ٔاو شلكه
        ::::ٔامث� من الٔامث� من الٔامث� من الٔامث� من الرترترترتاث العريباث العريباث العريباث العريب ----5555

 الّرصاط من«": بدائع الفوائد"يف ) ه751ت" (ابن القمي"ومن ٔامث� ذy الكثرية قول 
وجاء . )5(»رصطت الّيشء ٔارصطه؛ ٕاذا بلعته بلعا سهال؛ فسمي الطريق رصاطا ٔالنّه يسرتط املارة فيه

: وقيل يف القارورة. )6(»موضع مبكة؛ مسي عرفة ٔالن الناس يتعارفون به": عرفة"«": لسان العرب" يف
السكني سكينا  مسيت«): ه370ت(وقال أالزهري . )7( »مسيت القارورة كذy السـتقرار املاء فهيا«

ٔالنه يُْسِفر عن وجوه املسافرين «، ومسي السفر سفرا )8( »ٔالهنا تسكِّن اÜبيحة؛ ٔاي تسكِّهنا xملوت
النرس مسي ": "أالمايل"يف ) ه356ت" (ٔابو عيل القايل"، وقال )9( »ؤاخالقهم، فُيظهر ما اكن خافيا مهنا

للسـيوطي " إالتقان يف علوم القرآن"يف  وجاء". )10( »نرسا ٔالنه ينرس اللحم عند ٔالكه؛ ٔاي ينتفه
. )11( »ٔان النيب نوحا عليه السالم مسي كذy لكرثة باكئه عىل نفسه، وامسه عبد الغفار«): ه911ت(

مسي العبيد رقيقا ٔالهنم يرقون ملالكهم ويذلون وخيضعون، ومسيت «): ه291ت(وقال ٔابو العباس ثعلب 
وكام جاء يف بعض كتب الرقائق ٔان اLنيا مسيت كذy  .)12( »السوق سوقا ٔالن أالشـياء تساق ٕالهيا

، والقلب من )14(، وكذy إالنسان، قيل من النسـيان وقيل من إاليناس)ôL)13ءهتا ٔاو Lنوها
ٕان قلوب بين آدم لكها بني ٕاصبعني من ٔاصابع الرمحن، كقلب واحد : "جاء يف احلديث. )15(التقلب

، ومنه قول )17("� مقلب القلوب ثبت قليب عىل دينك: "، ويف اLعاء املأثور)16("يرصفه حيث يشاء
  ]الاكمل): [ه231ت"(ٔايب متام"

نّام 
"
nَك ôَيس... ال تَنَْسَنيْ ِتÎَ الُعهود فَا نَْساôً ٔالن

"
يَت ا   )18(ُمسِ

  ]الطويل: [ومنه قول شاعر آخر
الn الÊنِْسِه 

"
َي إالنَْساُن ا ّ ـلْب ٕاّال ا¾نُّه يَتَ ... وَما ُمسِ   )19(َقلَُب وال القَ

م الرذائل  ومسي العقل عقال ٔالنه يعقل املرَء عن ورود القباحئ، وهنيًة ٔالنه يهنـى صاحبه عن تقح�
، وكذy مسيت قريش قريشا )22(، والعقرب من العقر)21(والربكة مشـتقة من بروك البعري ،)20(واملعايب

القسم مسي بذy ٔالهنم اكنوا ٕاذا  ، والميني)23(ٕاما بدابة البحر لسطوهتا وبطشها ٔاو من التقرش ٔاي التجمع
. وٕان اكن فيه ٔاكرث )25(، ومسي الطوفان كذy ٔالنه يطوف بأحصابه وال خيتص xملاء)24(تقامسوا تصاحفوا

  ]اخلفيف: [يف عّ� تسمية اخلليل، بقو÷) ه168ت" (بشار بن برد"وقد جاء يف شعر 
  )26(خلَـليُل َخِليالوِلـَذا ُسـِمي ا... قَْد َختَلّلت َمْسÎَ الّروحِ ِمّين 

يف تفسريه ٕاىل ع� تسمية الربوج بأهنا لك ظاهر مرتفع فقد ) ه546ت"(ابن عطية"وقد ٔاشار 
وُذِكر يف ع� . )28(، وتربج املرٔاة ظهورها وسفورها)27(برج، وقيل لها بروج لظهورها وتبايهنا وارتفاعها

" الكشاف"، وجاء يف )29(الرٔاستسمية امخلر ٔاهنا تسرت العقل، كام ٔان امخلار مسي كذy لسرته 
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ارمتاضهم فيه من حر اجلوع ومقاساة شّدته، «ٔان عّ� تسميهتم رمضان xمسه ) ه538ت(للزخمرشي 
ملا نقلوا ٔاسامء الشهور عن اللغة القدمية مسوها xٔالزمنة اليت وقعت فهيا فوافق هذا الشهر ٔا�م : وقيل

ويه ٔاسامء أالصوات، ليس خبفي ٔاهنا مسيت من وكذy الطائفة الشهرية من اللغة . )30( »رمض احلر
  .حمااكهتا ٔاسامء ٔاصوات الطبيعة

        ::::تعليالت التسميات يف رشوح النّحاس عىل املعلقاتتعليالت التسميات يف رشوح النّحاس عىل املعلقاتتعليالت التسميات يف رشوح النّحاس عىل املعلقاتتعليالت التسميات يف رشوح النّحاس عىل املعلقات ----6666
نورد يف قابل الصفحات تعليالت ٔايب جعفر النّحاس للتسميات وفاق ترتيهبا يف رشحه 

  :للمعلقات
 :رشح معلقة امرئ القيس - 1

ية يف رشح معلقة امرئ القيس xجلم الكثري، ومن ٔاظهر ما عرثô مل  يكن تعليل النّحاس للتسم 
  ".اÜئب"و" املطيnة: "عليه بعد البحث والتنقيب ما ورد يف لفظيت

من غري حتديد جلنسها فيدخل يف لفظها ٔانواع الهبامئ من إالبل واخليل  ،)31(اLابة: ويه يف اللغة: املَطيnةاملَطيnةاملَطيnةاملَطيnة -
، ٔالنه )32(الظهر: وهو يف اللغة) املطى( عّ� تسميهتا ٔاهنا مشـتقة من والبغال وامحلري؛ ٕاذ يرى الشارح يف

، وهو رّد المسها ٕاىل عّ� فعلية )ٔالنه.. ٕامنا مسيت: (، وظهر اشـتقاقه فهيا بقو÷)33(يُمتطى ظهرها ويركب
  ]:من الطويل) [ه436ت"(الرشيف املرتىض"ويُرِجح هذا °شـتقاق قول . يه °متطاء والركوب

وَرحيل عىل ظهِر املطيِّة xرحُ ... ر املÎِ ما كنُت 0و� ولوال خفا
)34(  

اLابة اليت قيل فهيا ّلك ما دّب عىل : وهذا شبيه xٕطالق العرب ٔاسامء عامة قصد التعممي، حنو
  .أالرض مث اختص بذوات أالربعة

ئب �  ِÜّئبا ِÜّئبا ِÜّئبا ِÜّذؤب وهو ٔانّه مأخوذ من الت" النّحاس"وهو احليوان املعروف، ويف تعليل تسميته ذكر : ا
يأيت وجيري من لك  - اÜئب-؛ ٔالنّه )35(»تذٔاnبت الرحي ٕاذا جاءت من لك bة«: °ختالف، حيث قال

، وهام متقارxن يف املعىن ٔالن °ضطراب )36(»الضطراب مشيته«: bة ومنه اشـتق امسه، وقيل ٔايضا
ولهذا : ( ذyيكون فيه اختالف يف امليش من لك اجلهات، وقد ذكر النّحاس عبارة °شـتقاق يف

من ) [ق ه 80ت"(امرؤ القيس"، وهذه التسمية تظهر لعّ� فعلية واحضة يف ذy، قال )ٔالنّه.. مسي
  ]: الطويل

بِه اÜّئُب يعوي اكخلليج الـُمعيّلِ ... وواٍد كجوف العِري قَْفر قََطْعتُه 
)37(  

    :رشح معلقة طرفة بن العبد - 2
" الب�ة"و " اِخلّرِيت"و" الِكنَانة: "بعة تعليالت، هنn اس يف رشحه لهذه املعلقة ٔار ٔاحصينا للنحّ 

  ".الَربَكة"و
ٔالهنا تسرت ما فهيا من السهام وجتمعه، «، وٕامنا مسيت بذy )38(الوعاء اÜي جتعل فيه السهام: الِكالِكالِكالِكننننَانَةَانَةَانَةَانَة -
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الرشيف "وهذه تسمية لها بفعلها يف السهام، قال . )39(»كننت اليشء ٕاذا سرتته وصنته: من قوهلم
  ]الاكمل[":ملرتيضا

  )40(خلفا ُ÷ مال¾ الِكنانة ٔانُصال... فلنئ هوى جبٌل فقد ٔاثَوى لنا 
ويف تعليل تسميته قال  ،)41(اLليل احلاذق املاهر Lxال;: جاء يف مقاييس اللغة ٔاّن اِخلرِيت: : : : اِخلرِيتاِخلرِيتاِخلرِيتاِخلرِيت -
، )ٔالنّه.. وٕانّام مسيّ (  مسـتعمال العبارة )42(»هيتدي من اLال; ٕاىل مثل ُخرت إالبرة«بأنّه " النّحاس"

َحىتn يَِلَج الَْجَمُل ِيف َحىتn يَِلَج الَْجَمُل ِيف َحىتn يَِلَج الَْجَمُل ِيف َحىتn يَِلَج الَْجَمُل ِيف ﴿: ويعين خبرت إالبرة ّمس اخلياط اÜي هو مرضب املثل يف الصغر، قال هللا تعاىل
اليت تّدل دال; ) ِفِعيل(جاء عىل صيغة ) اِخلرِيت(ومما يرحج تعليÚ ٔاّن ]. 40: أالعراف[﴾ َمسِّ الِْخَياِط َمسِّ الِْخَياِط َمسِّ الِْخَياِط َمسِّ الِْخَياِط 

ِديق( :سامعية عىل املبالغة، حنو ِكيت، الّصِ ، وذL yقة اLليل يف ِقياَسة اال0ٓر وتتبعها، وقد مسي )الّسِ
من ) [ه449ت"(ٔايب العالء املعري"ومثل ذy ما جاء يف قول . هذا عىل وجه التشبيه هبيأة ثقب إالبرة

  ]:البسـيط
  )43(هنج الطريُق وما يف القوم ِخّرِيُت ... ٔ?ننا يف ِقفاٍر ضلn ساِلُكها 

، ٕاذا اكنت يف : موضع سكىن الناس، مشـتقة من الَبَ� وهو يف اللغة التأثري، يقال: ةةةةالَبْ�َ الَبْ�َ الَبْ�َ الَبْ�َ  - يف ج�ه بََ�ٌ
جّل (قال هللا  .)44(ا0ٓر، ورجل بليد، ٕاذا ٔاثnر فيه اجلهل، وٕامنا مسيت بذy ٔالهنا موضع تأثري ساكنهيا

  ].03: لتنيا[ ﴾َوَهَذا الَْبَ�ِ اْال¾ِمنيِ َوَهَذا الَْبَ�ِ اْال¾ِمنيِ َوَهَذا الَْبَ�ِ اْال¾ِمنيِ َوَهَذا الَْبَ�ِ اْال¾ِمنيِ ﴿    ):وعز

بَرك البعري ٕاذا ٔاôخ يف موضع «: ، مسيت بذy من قوهلم)45(»خري مقمي ورسور الزم«: الَربكَةالَربكَةالَربكَةالَربكَة -
" صفي اLين احليل"قال الشاعر . )47(بَْرك وبركة ٔالن الربوك يقع عليه: ؛ ويقال للصدر)46(»فلزمه
  ]الاكمل[ ):ه775ت(

الِم َسالُمُه  n48(والَفضُل والَرباكُت والّرِضوانُ ... فعلَْيَك ِمْن رّبِ الس(  
  :رشح معلقة زهري بن ٔايب سلمى - 3

مة: "مجعنا للنحاس يف رشحه ملعلقة ابن ٔايب سلمى لكمتني معللتني، هام   ".احللي�"و" الُربْ
مة - مةالُربْ مةالُربْ مةالُربْ ٔابرمين ٔاي ٔاحلn : ، ومسيت هبذا °مس ٕالحلاح الناس علهيا xلنار، من قوهلم)49(»الِقْدر«ويه : الُربْ

 nعيل
ٔالن ٔاكرث أالسامء املوضوعة، ٕامنا ُوضعت لفعل اليشء نفسه، ال  ، ويبدو ٔان هذا القول غري قوي؛)50(

  ]املنرسح": [ٔابو العالء املعري"لفعل غريه فيه، خالفا لهذا التعليل، قال 
هوا سواَمهمُ  n51(عن غلياِن الُكسور يف الُبـَرمُ ...  لو ٔانَصُفوا نَز(  

يَن ِمْن ا¾ْصَالِبُمكْ     َحَالئِلُ َحَالئِلُ َحَالئِلُ َحَالئِلُ وَ وَ وَ وَ ﴿: ، قو÷ تعاىل)52(»امرٔاة الرجل«يه : احلَِليَ� احلَِليَ� احلَِليَ� احلَِليَ�  - ِ nÜيَن ِمْن ا¾ْصَالِبُمكْ ا¾بْنَائُِمكُ ا ِ nÜيَن ِمْن ا¾ْصَالِبُمكْ ا¾بْنَائُِمكُ ا ِ nÜيَن ِمْن ا¾ْصَالِبُمكْ ا¾بْنَائُِمكُ ا ِ nÜ؛ ٔاي ]23: النساء[﴾ ا¾بْنَائُِمكُ ا
ل عىل زوbا. )53( »زوجات ٔابنائمك« َزار «: ، وقيل)54(ومسيت احللي� بذy ٔالهنا َحت�

"
ٔالهنا َمَحّل ا

حسان بن "قال  .وجيوز ٔان تكون مسيت بذy ٔالهنا حل لزوbا كام ٔان زوbا حل لها. )55( »صاحهبا
  ]الطويل[): ه54ت"(0بت
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نّيبِ الـُهَدى والـَمْكُرَماِت الَفواِضلِ ... َحِليُ� َخْريِ النّاس ِدينًا وَمْنِصًبا 
)56(  

  :رشح معلقة لبيد بن ربيعة - 4
زخر رشح معلقة لبيد بن ربيعة بتعليالت التسمية، ٕاذ ٔاوىل النحاس عناية ملحوظة هبذا 

سـيأيت، وقد ٔاحصينا يف هذا الرشح مثاين لكامت، املبحث اLاليل يف هذه املعلقة ويف معلقة عنرتة كام 
 nاللزاز"و" النواحئ"و" اجليب"و" الهنـي"و" الاكفر"و" املنية"و" الغدير"و" الكف: "هن."  
 »الكف مبعىن املنع؛ ٔالن إالنسان ميتنع هبا «مشـتقة من: قيلو ، )57(»راحة اليد مع ٔاصابعها«يه : الكَّف الكَّف الكَّف الكَّف  -
ه ٕاىل معىن القبض و°نقباض، فقال، ؤاورد ابن فارس غري هذا التع )58( nليل، حيث رد :» yمْن ذ

وأالول ٔارحج؛ النرصاف معىن الكف ٕاىل اLفع  )59(»الكّف لٕالنسان، مسيت بذy ال¾هنا تقبض اليشء
  ]الاكمل): [ه114ت"(الفرزدق"وإاليقاف يف ٔاكرث املعجامت العربية ؤاساليب العرب، قال 

  )Dَ)60َْالَن َذا الـهََضَباِت َهْل يَتََحلَْحلُ ... نَاَءôَ، فَاْدفْع ِبَكِفَك، ٕاْن ٔاَرْدَت بِ 
، وقيل هو )61(»مستنقع ماء املطر صغريا اكن ٔاو كبريا«جاء يف املعجامت العربية ٔان الغدير هو : الغديرالغديرالغديرالغدير -
ٕاىل ٔاهنا من ٔاحد " ٔابو جعفر النّحاس"، ويف تعليل امسها يذهب )62(»القطعة من املاء يغادرها السـيل«

، وعىل هذا )63(، أالول ٔانّه من املغادرة ٔالّن السـيل غادره وخلفه)ٔالنّ .. ُمسيّ ( مسـتعمال عبارة شـيئني
، والثاين ٔانّه من )*(ذهب اجلوهري يف قو÷ املتقدم كام يظهر يف مفهومه، وغريه كثري ٔايضا من ٔاهل اللغة

ؤاوىل القولني xلقبول . )64(غدر هبمالغدر؛ ٔالّن السفّار ميرون به مالٓن، فٕاذا عادوا مل جيدوه شيئا، ؤ?نّه 
أالول؛ ٔالّن تعليل °مس xحلقيقة ٔاوىل من تعلي�x Úاز، والنرصاف مجع من ٔاهل اللغة ٕاىل ذكر املغادرة 

  ]:من الوافر) [ه406ت" (الرشيف الريض"قال . )65(يف بيان معىن الغدير دون الغدر
 xَبابَِة يف غَِديرِ  َكَرْعنَ ... وقَْد ا¾ْظَما الـهََوى ِمنّا قُلُو nِمَن الص

)66(  
رها ال تطيش وال ختطئ) جلn وعزn (املوت، مسيت بذy ٔالن هللا : املَِنيnةاملَِنيnةاملَِنيnةاملَِنيnة - nاها، ٔاي قدnوقيل)67(من ، :

ته، nة اليشء ٔاي قوnا، ٔاي نَقََصه: ، يقال)68(ٔالهنا تنقص أالشـياء: وقيل ٔالهنا تذهب بـُمنnه يـُمن�ه منnمن
)69( .

ٌٌ غَْريُ َمْمنُونٍ  غَْريُ َمْمنُونٍ  غَْريُ َمْمنُونٍ  غَْريُ َمْمنُونٍ ﴿: ىلومنه قو÷ تعا والقول أالخري ٔاقوى . )70(»غري منقوص«؛ ٔاي ]08: فصلت[﴾ لَهُْم ا¾ْجرلَهُْم ا¾ْجرلَهُْم ا¾ْجرلَهُْم ا¾ْجٌرٌ
  .التعليالت الثالثة لغلبة معىن النقصان يف املّن عىل املعنيني أالولني

ى ما ي )71(هو اÜي ال يؤمن xلوحدانية ٔاو النبوة ٔاو الرشيعة ٔاو بثالثهتا: : : : الَاكِفرالَاكِفرالَاكِفرالَاكِفر    - nنبغي ؛ مسي اكفرا ٔالنه غط
ى: َكَفرَ : يقال، ، ، ، )جل وعز(ٔان يُظهره من دين هللا  nٔالن الكفر َكَفَر : : : : وقيل ٔايضا، ، ، ، ٔاي غط yٕانه مسي بذ

اه nقال هللا تعاىل. )72(قلبه، ٔاي غط: ﴿  ْ ُ ْ ُ ْ وووومكمكمكُمكْ ُ �� يَن اÊوتُوا الِْكتَاَب يَُرد�� ِ nÜوتُوا الِْكتَاَب يَُردْن تُِطيُعوا فَرِيقًا ِمَن اÊيَن ا ِ nÜوتُوا الِْكتَاَب يَُردْن تُِطيُعوا فَرِيقًا ِمَن اÊيَن ا ِ nÜوتُوا الِْكتَاَب يَُردْن تُِطيُعوا فَرِيقًا ِمَن اÊيَن ا ِ nÜْن تُِطيُعوا فَرِيقًا ِمَن ا
"" ""
يَن آَمننننُوا اُوا اُوا اُوا ا ِ nÜيَن آَمَا ا ِ nÜيَن آَمَا ا ِ nÜيَن آَمَا ا ِ nÜَا ا هي�هي�هي�هي� ا¾ ا¾َ ا¾َ ���َ�ا¾َ

ميَانِ ميَانِ ميَانِ ميَانِ 
"" ""
وع� تسميته كذy بتغطية القلب ٔاوىل ؤاحرى ٔالن هناy  ].100: آل معران[﴾ ُمكْ َاكِفرِينَ ُمكْ َاكِفرِينَ ُمكْ َاكِفرِينَ ُمكْ َاكِفرِينَ بَْعَد ابَْعَد ابَْعَد ابَْعَد ا

آ�ت كثرية تّدل عىل صفة انطباق القلب وانطامس البصرية اÜي هو ٔاكرث اتساقا مع التعليل الثاين ؤاكرث 
ٌٌ بَْل لََعَهنُ  بَْل لََعَهنُ  بَْل لََعَهنُ  بَْل لََعَهنُ ﴿ :شهرة، ومن تÎ االٓ�ت قو÷ تعاىل ُ ِبُكْفِرِمهْ فَقَِليًال َما يُْؤِمننننُونَ ُونَ ُونَ ُونَ َوقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفَوقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفَوقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفَوقَالُوا قُلُوبُنَا غُلٌْفٌ nِبُكْفِرِمهْ فَقَِليًال َما يُْؤِم ُ nِبُكْفِرِمهْ فَقَِليًال َما يُْؤِم ُ nِبُكْفِرِمهْ فَقَِليًال َما يُْؤِم ُ nKKKKُم اُم اُم اُم ا﴾ 
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  ].88: البقرة[
ْـيييي - ْـالّهنِ ْـالّهنِ ْـالّهنِ ، فLٔنه مسي ِنـهيا ٔالن جوانبه نـهته )73( »املوضع اÜي ÷ حاجز يهنـى املاء ٔان يفيض منه«وهو : الّهنِ

  ]الرجز: [قال الشاعر. )74(ومنعته عن اÜهاب مع السـيل
َداِن تَْغتَِسلْ  ظلت ِبِهنْـِي الَربَ
)75(  

ِجبُت الثوب ٔاي : ، يقال)76( »جيب القميص وحنوه، وهو ما يدخل منه الرٔاس عند لُبسه«: اجلَْيباجلَْيباجلَْيباجلَْيب -
نn     َولَْيْرضِبْنَ َولَْيْرضِبْنَ َولَْيْرضِبْنَ َولَْيْرضِبْنَ ﴿: قال تعاىل. )77(لبسـته، ومنه مسي اجليب ٔالن منه يلبس القميص ُمرِِهنn عََىل ُجيُوِهبِ ُ ِ nن ُمرِِهنn عََىل ُجيُوِهبِ ُ ِ nن ُمرِِهنn عََىل ُجيُوِهبِ ُ ِ nن ُمرِِهنn عََىل ُجيُوِهبِ ﴾ خبخبخبِخبُ

   .]31: النور[

حححح �  وقد ٔاشار ٔابو جعفر ٕاىل عّ� تسميهتا هبذا  ،)78(ويلهن الاليئ يبكني عىل امليت جبزع وع ::::النnَوائِالنnَوائِالنnَوائِالنnَوائِ
اجلبالن يتناوحان ٕاذا اكن ٔاحدهام يقابل : °مس ٔالن بعضهن يقابل بعضا ٕاذا ٔاردن الن�َواح،  يقال

ويبدو ٔاّن التسمية كام ذكر الشارح مشـتقة ). ٔالنّ ... منه مسيت: (، وظهر اشـتقاقه فهيا بقو÷)79(االٓخر
وقال . وجيوز ٔان يكون من الن�واح، ولعÚّ أالقرب. عند النواح xجلبلني املتقابلنيمن تشبيه تقابل النساء 

  ]:من الطويل[يف هذا السـياق ) ق ه22(عنرتة بن شداد "
حِ ... فَيَا َرب� ال تـْجَعْل َحيَاِيت َمَذَمًة  �  ِّساِء النnوائِ وال َمْوتـِي بني الن

)80(  

َزاز - ِّ َزازالل ِّ َزازالل ِّ َزازالل ِّ لزn فالن بفالن ٕاذا لزمه، ومسيت لزازا : ، يقال)81( »يُلَّز هبا الباب اخلشـبة اليت«لزاز البيت هو : الل
  ]الطويل): [ه24ت"(اخلنساء"قالت . )82(ٔالهنا تشّد الباب وتلزمه

ُبوبـِها   )83(ٕاذا َشـّمرت عن ساِقها وِيه َذاِكَيهْ ... واكن ِلَزاز احلرِب عند شـُ
  :رشح معلقة عنرتة بن شداد - 5

: ة بتعليالت التسمية، فأحصينا ما يقارب عرش لكامت معل�، ويهزخر كذy رشح معلقة عنرت 
اح"و" الُعقار"و" الّسالفة"و" امخلر"و" املدامة"و" الوحيش" nْهَباء"و" الر nالُمكيّ "و" الغَاِنية"و" الص "
  ".املهند"و

شقه أاليرس، وٕانسـيه شقه : ووحيش لك يشء. شقا لك يشء: الوحيش وإالنيس« ::::الوحالوحالوحالوحيشيشيشيش � 
، وأالصل فيه من الَوْحش وهو ّلك )85( »وحيش ٔالنه ال يركب منه وال يزنل«: ، وٕامنا قيل ÷)84( »أالمين

    ] الطويل): [ه656ت"(هباء اLين بن زهري"قال الشاعر . )86(دابة بّر ال تأنس xلبرش
ٍ منَك ٔاْن تَتَأنّسا... فَهَا َيه اكلَوحِيشِّ من طوِل َحبِسها   )87(َعساها بِربّ

فهيا حيفظ  )88(ر، مأخوذة من اLوام، ٕاما Lوا¡ا يف اLّنِ وهو وعاء خضم للخمريه امخل: : : : املُدامةاملُدامةاملُدامةاملُدامة � 
    ]البسـيط): [ه360ت" (كشامج"قال . ويعتnق

  )89(لكمعِ بَْرٍق وضوِء فَجرِ ... ُمدامة ُعتَّقْت جفاَءْت 
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  ]الطويل...): [ت) (ريض هللا عنه"(ٔابو حمجن الثقفي"قال . ٔاو Lوام رشهبم ٕا�ها
ي عظايم بعد مويت عروقُها... فادفّينِ ٕاىل ظل كرمة ٕاذا مت�    ترّوِ

  )90(ٔاخاف ٕاذا ما مت� ٔان ال ٔاذوقها... وال تدفنّينِ يف الفالة فٕانين 
  .)91(دام ٕاذا سكن وثبت: ٔاو لسكوهنا بعد غلياهنا، ٕاذ يقال

لفظ  والقول أالول ٔاوىل xالعتبار ٔالنك ٕاذا تتبعت السـياقات الشعرية القدمية اليت ورد فهيا
ٔالفيته ينرصف ٕاىل امخلر املعتقة، ؤاما القول الثاين ال تساعده كثري من السـياقات، ؤاما القول " املدامة"

        .، وقد ّمت المتثيل للك ذy"دام"الثالث فغري قوي لعدم اشـهتار معىن السكون يف الفعل 
الطهتا ٕا�ه، ولك ما ، وٕامنا مسيت بذy لسرتها العقل وخم)92(»لك مسكر خامر العقل«يه : اخلَْمراخلَْمراخلَْمراخلَْمر -

خامرين داء ٔاي : سرت العقل من الرشاب فهو اكمخلر، ومسي اِخلامر بذy لسرته الرٔاس، والعرب تقول
ْيَطانِ ﴿: قال جّل وعزّ . )93(خالطين nِل الشـ َ ْيَطانِ َ nِل الشـ َ ْيَطانِ َ nِل الشـ َ ْيَطانِ َ nِل الشـ ٌٌ ِمْن  ِمْن  ِمْن  ِمْن معمعمعَمعَ nَما الَْخْمُر َوالَْميِْرسُ َواْال¾نَْصاُب َواْال¾ْزَالُم ِرْجٌسٌ nَما الَْخْمُر َوالَْميِْرسُ َواْال¾نَْصاُب َواْال¾ْزَالُم ِرْجسن nَما الَْخْمُر َوالَْميِْرسُ َواْال¾نَْصاُب َواْال¾ْزَالُم ِرْجسن nَما الَْخْمُر َوالَْميِْرسُ َواْال¾نَْصاُب َواْال¾ْزَالُم ِرْجسن ن

"" ""
 ﴾اااا

  ].90: املائدة[
َال َال َال َال  - �� من َسلََف ٕاذا «، مسيت بذy )94(ٔاول ما يُْعَرص من امخلر، ٔاو هو ما سال من غري عْرص يه : فَةفَةفَةفَةالسالسالسالس��

ا سائ� قبل العرص)95(»مىض ): ه362ت" (الرسي� الرفnاء"قال . ، واملقصود ٔاهنا مسيت بسـبقها وُمضّهيِ
  ]الطويل[

  )96( الغَْمرُ جيانُهبا الـَمحموُد وأالبÚَُ ... ٔاال َسقِّياين من ُسالفَِة َمخَرٍة،

، ٔاي تقمي فيه«امخلر، : الُعقَارالُعقَارالُعقَارالُعقَار �  nنLر الغيث ٕاذا ٔاقام، ٔ?نه «: ، يقال)97(»مسيت ُعقارا ٔالهنا تعاقر اnتعق
، ٔ?ن املعىن انتقل من الَعْقر مبعىن القتل والنحر، ٕاىل الثبات وإالقامة؛ ٔالن )98(»يشء قد ُعِقر فال يربح

  ]الوافر": [صفي اLين احليل"قال . ا ٔاقامت يف اLنّ املعقور ساكن ال يتحرك، مث ٕاىل امخلر ٔالهن
  )99(وعاِقْر َصفَو عَيِشَك xلُعقارِ ... ٔاِزْل xخلَمِر ٔادواَء اخلُامِر 

اح - nاحالر nاحالر nاحالر n؛ ٔاي مييل ٕاىل البذل )101(»راحا؛ ٔالن شارهبا يراح ٕاىل الندى«، مسيت )100(»امخلر«يه : الر
ان بن 0بت"قال . )102(والعطاء nالوافر": [حس[  

xُت ُذِكْرَن يَوًما ٕاَذا  احِ الِفَداءُ ... ما اال¾ْرشِ nِب الر فَُهّن ِلَطّيِ
)103(  

  ]الوافر: [يف معلقته عن امخلر) ق ه 40ت"(معرو بن لكثوم"وقال 
ْت  nِمرÊِحيَح ٕاذا ا nِحَز الشn104(عَلَيِه ِلَماِ÷ِ ِفهيَا ُمهِينَا... تََرى الل(  

هَْباء �  nهَْباءالص nهَْباءالص nهَْباءالص n105(غالبة للوهنا مأخوذة من الصهبة، ويه امحلرة يف الَشَعر من ٔاسامء امخلرة، ؤاصلها صفة: الص( ،
وال خالف نعلمه بني ٔاهل اللغة يف اشـتقاق الصهباء من . )106(وقيل محرة الَشَعر اÜي يف xطنه سواد

وتسمية . )107(لوهنا ٔالّن ٔاصلها صفة غالبة، وهو ما عليه ٔابو جعفر من ٔاّهنا اخلَمرة الضاربة ٕاىل احلُمرة
ومثل ذy ما جاء . لواهنا من عادة العرب كتسميهتم أالسد وردا والفرس مكيتا وأالفعى رقطاءأالشـياء بأ 
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 ]:من الاكمل) [ه429ت"(يف قول الثعاليب
  )108(كؤوسًا من الّصهباِء طاغية َ السكرِ ... وساقيٍة تْسقي النّداىم مبّدها 

وهذا فيه ٕاشارة ٔاهنا املسـتغنية بزوbا عن  ،)109(ذكر ٔاهل اللغة ٔاّن الغانية يه الشابة املزتوجة ::::الغَاِنيَةالغَاِنيَةالغَاِنيَةالغَاِنيَة    -
، االٓخر مهنا ٔاّهنا ..)يه اليت: قيل(يف ٔاحد قولني مسـتعمال العبارة " النّحاس"غريه، وهو ما ذهب ٕاليه 

، والرٔاي أالول وٕان اكن ٔاشهر فٕاّن الثاين ٔاقرب؛ ٔالّن السـياقات )110(اليت اسـتغنت حبسـهنا عن الزينة
إالمام "يأت ختصيص فيه ٕا�ها بذات البعل، وشواهده كثرية، مهنا قول  اليت ورد فهيا لفظ الغانية مل

  ]:من الاكمل) [ه204ت) (رمحه هللا"(الشافعي
  )111(ِمْن َوْصِل غَاِنيٍة َوطيِب ِعنَاقِ ... َسهَِري ِلَتْنِقيِح الُعلُوِم ا¾�Üَ يل 

ييييّ ّ ّ ّ  - ّي مسـتعمال" ٔابو جعفر النّحاس"ٔاشار  ::::الَمكِالَمكِالَمكِالَمكِ : قائال: ..) ٔ?نّه، وقيل ÷( العبارة ٕاىل عّ� تسمية الَمكِ
ّي هو ي جشاعته، ٔاي يسرتها ٕاىل وقت احلاجة ٕالهيا، وجيوز ٔان يكون قيل ÷«الَمكِ : الشجاع، ٔ?نه يَْمكِ

؛ ٔالنه يسـترت xلسالح ي[ ، وهذا التعليل أالخري ٔاقرب للمّطلع عىل الشعر العريب القدمي، ذy ٔان )112(»َمكِ
ومثال . س سوابغ اLروع وطوال الالمات، ويدجج نفسه xلسالح دّجامن فرسان العرب من يوثر لب

  ]:من الوافر) [ق ه 22ت " (عنرتة بن شداد العبيس"ذy قول 
ّيِ وال اxَÊيل    )113(ؤاعلُو للّسامِك بُلكِّ فَخرِ ... ؤابِْطُش xلَمكِ

د، ويف تعليل امسه قول واحد امس مفعول من َهنّ ) ُمَفعnل(ٔاحد ٔاسامء السـيف، وهو عىل وزن  ::::املُهnنnداملُهnنnداملُهnنnداملُهnنnد -
يف كتابه " عيل جواد"وهذا ما ٔاكده ..). وهو منسوب: (، وظهر اشـتقاقه فيه بقو÷)114(ٔانّه من الهند

ويتبني من دراسة وتقيص مصادر السـيوف عند العرب اجلاهليني، ٔان «" املفصل يف Øرخي العرب"
عضهم ٔانواعًا من السـيوف املصنوعة من العرب اكنوا آنذاك يسـتوردوهنا من ٔاماكن خمتلفة، فاسـتورد ب 

 ).115(»"املَُهنّد"الهند، وقد عرف السـيف اجليد املصنوع xلهند بــ
والعرب قد تنسب أالسلحة ٕاىل مواضع صنعها ٔاو ٕاىل صانعهيا اكلسـيف املرشّيفِ نسـبة ٕاىل  

ن والرمح ، والèِين نسـبة ٕاىل بالد المي)116(املشارف ويه قرى معروفة جتلب مهنا السـيوف وتطبع
ومثل ذy قول كعب ابن زهري . ، وغريها)117(الرديّين، نسـبة ٕاىل ردينة امرٔاة اكنت تعمل الرماح

  ]: من البسـيط" [الربدة"يف مدح املصطفى صىل هللا عليه وسمل من قصيدته ) ه26ت(
تََضاء ِبِه  ٌسوَل لَُنٌور يُسـْ nُيوِف هللا َمْسلُولُ ... ٕاّن الر   )118(ُمَهنٌّد ِمْن سـُ

  :ح معلقة احلارث بن حلزة اليشكريرش  - 6
جند ٔان النحاس يف رشحه قد علل ثالث " احلارث بن حلزة اليشكري"وٕاذا انتقلنا ٕاىل رشح معلقة 

  ".االٓية"و" ٔاعصم"و" املنون: "لكامت، ويه
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هو : ، وقيل)120(»منوô ٔالنه يذهب مبُنّة أالشـياء، ٔاي قوهتا«، ومسي )119( »اLهر«ويه  ::::املَُنوناملَُنوناملَُنوناملَُنون � 
" ٔايب ذؤيب"ي بذy من املن وهو النقصان، ٕالنقاصه العدد وقطعه املدد، ومنه قول املوت، ومس

 ]الاكمل):[ه360ت(
ُع؟  nَزعُ ... ا¾ِمَن الـَمُنوِن وَريِْهبا تَتََوج )121(واLهُر لَيَْس مبُْعِتٍب َمْن َجيْ  

ل النّحاس ، وقد علّ )122(جاء يف املعجامت العربية ٔاّن أالعصم هو اÜي يف رسغه بياض: ا¾ْعَصما¾ْعَصما¾ْعَصما¾ْعَصم     � 
للغراب ٔاعصم اÜي ٔاحد «: ، وذy من bة لونه، فيقال)123(تسميته بذy ٔالن يف معصمه بياضا

وكذy ٔاعصم xليشء، ٔاي متسك به . )124(»..جناحيه ريشة بيضاء، ٔاو هو اÜي ٕاحدى رجليه بيضاء
ياكد يكون ، ومن هذا °شـتقاق علّل الشارح تسمية أالعصم بذy ٔالنه يعتصم xجلبال فال )125(ولزمه
، وذy من bة فعÚ، )127(»ٕالمساكه السوار«، ٔاي متسك هبا ولز¡ا؛ فسمي املعصم بذy )126(ٕاال فهيا

 ]:من البسـيط) [ق ه 07ت" (أالعىش"ومثل ذy قول ). ٔالنّ ... مسيّ : (وظهر اشـتقاقه فيه بقو÷
يٍة  ُك اLّْهُر يف َخلْقَاء راسـِ َدعَاَوْهًيا َويُْزنُِل مهنا أالعْ ... قد يْرتُ nَصَم الص

)128(  

ٕاىل ٔاّن " النّحاس"ويف تعليل تسميهتا ٔاشار  ،)129(آي، وآ�ت: العالمة، من آ�ت هللا، وامجلع: : : : االٓيةاالٓيةاالٓيةاالٓية � 
ٔاّن االٓية يف " امجلهرة"، وقد جاء يف )130(االٓية من القرآن مسيت بذy، ٔالهنا عالمة �يء االٓية أالخرى

ٔالهنا طائفة «مسيت كذy : وقيل. )131(»غريها ٔ?هنا عالمة يشء مث خيرج مهنا ٕاىل«القرآن الكرمي 
، وقد ظهر اشـتقاق )132(»جاءوا جبامعهتم، ٔاي بآ�هتم: وجامعة حروف من القرآن، ومن قول العرب

َاُر﴾ : قال هللا تعاىل..). وٕانّام مسّيت: (الشارح فهيا بعبارة nْيُل َوالهنn ، ٔاي ]37: فصلت[﴿َوِمْن آَ�ِتِه الل
  ]:من الوافر[، وقول الشاعر يف ذy )133(دالئل وعالمات قدرته

عاما... ٔاال ا¾بلْغ Lَيْك بين متٍمي  nون الط بآيِة ما ُحتب�
)134( 

 :رشح معلقة معرو بن لكثوم - 7
: ٔاما يف رشح معلقة معرو بن لكثوم فقد وجدô حوايل مخس لكامت قام النحاس بتعليلها، ويه

  ".جند"و" اجلنني"و" القرآن"، "الاكحش"

، وهو مأخوذ من الَكْشح )135(»العدو املنبغض«يف املعجامت العربية ٔاّن الاكحش هو جاء : : : : الاكالاكالاكالاكحشحشحشحش � 
، ويسرتها )137(، وذكر النّحاس تعليل تسمية العدو بذy ٔالنه يضمر عداوته يف كشحه)136(وهو اخلرص

ٔاسود : عنك، فرمبا خص بذy ٔالن العداوة يف الكبد، والكبد موجودة xلكشح، ومنه يقال للعدو
من ) [ق ه7ت"(أالعىش"ومثال ذy  قول ..). مأخوذ من: (وظهر اشـتقاقه فهيا بقو÷ ،)138(الكبد
 ]:الطويل

  )139(ٔاٌخ قد َطَوى َكْشحًا ؤابn ِليذَهبا... َرصمُت وْمل ٔاْرصِْمُمكُ، وكَصارٍم 
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وْحيًا eم هللا املّزنل عىل رسو÷ محمّد صّىل هللا عليه وسّمل «، وهو )140( »التزنيل العزيز«: : : : القرآنالقرآنالقرآنالقرآن � 
دور املنقول ٕالينا xلتواتر «، )141(»بواسطة جربيل عليه الّسالم، املكتوب يف املصاحف واحملفوظ يف الص�

ٔالنه جيمع السور، «ومعىن القرآن امجلع، ومنه مسي بذy . )142(»واملتعبد بتالوته واملعجز بلفظه ومعناه
نه يلقى ويلفظ من الفم، الٔ : ، وقيل)144( »بضم بعضه ٕاىل بعض وتأليف سوره«، ٔاو )143(»فيضمها

ولعبارة العرب هذه تفسٌري آخر . )145(»ما قرٔات الناقة سًال قَط� ٔاي مل تلقه«: وأالصل فيه قول العرب
: ٔالنه يقرٔا، كام هو ظاهر قو÷ تعاىل: ، وقيل)146(ٔاورده بعض اللغويني، وهو ٔانه مل جتمتع رمحها عىل جنني

َعُه َوقُْرآنَهُ ﴿ َعُه َوقُْرآنَهُ نn عَلَْينَا َمجْ َعُه َوقُْرآنَهُ نn عَلَْينَا َمجْ َعُه َوقُْرآنَهُ نn عَلَْينَا َمجْ نn عَلَْينَا َمجْ "" ""
والرٔاي أالول ٔارحج ؤاكرث  .)147(وقراءتهٔاي مجعه : ، قال القرطيب]17: لقيامةا[﴾ اااا
 .قبوال

ٌٌ ِيف بُُطوِن  ِيف بُُطوِن  ِيف بُُطوِن  ِيف بُُطوِن ﴿: ، قو÷ جل وعز)148(املقبور ٔاو املسـتور، وهو الوL يف بطن ٔامه ::::اجلننياجلننياجلننياجلنني �  nةnةnةnٌةٌ ْ ا¾ِجنننن ْ ا¾ِجُ ْ ا¾ِجُ ْْذ ا¾نْمتمتمتُمتْ ا¾ِجُ ْْذ ا¾ن ْْذ ا¾ن ْذ ا¾ن
"" ""
َواَواَواَوا

هَاتُِمكْ  nمÊهَاتُِمكْ ا nمÊهَاتُِمكْ ا nمÊهَاتُِمكْ ا nمÊني الستتاره يف بطن ٔامه، ٔاي سرته، ومنه مسي اجلن: َجّن عليه الليل: ، وقيل]32: النجم[﴾ ا
، ٔاي لسرته )150(»للقرب الـَجَنن «: ، ومن هذا يقال)149(وكذy اِجلّن الستتارمه واختفاهئم عن أالبصار

     ]الوافر[":معرو بن لكثوم"قال . )151(الستتاره يف الصدر    امليت، ويقال للقلب الـَجنَان
ْك َشقَاَها    )152(ّال َجِنينالـها من ِتْسَعٍة، إ ... وال َشـْمَطاُء مل يَْرتُ

، ومن هذا املعىن مسيت الب�ة املعروفة يف )153(»ما ارتفع من أالرض ٔاو الطريق املرتفع«: : : : جندجندجندجند � 
    ]الطويل": [امرؤ القيس"قال . )154(شـبه اجلزيرة العربية جنداً 

 �ٍ َد َكْبَكِب ... فَريقَاِن مهنم َجازع بَْطَن َخنْ  )155(وآخُر مهنم جازٌِع َجنْ
 :رشح معلقة أالعىش - 8

" القهوة"و" النايئ: "معلقة أالعىش جند ٔان النحاس قد قام بتعليل ثالث لكامت، ويه ويف
  .، غري ٔان هذه أالخري مت ذكرها سابقا، فسـنكتفي xلنايئ والقهوة"املنون"و

فُر حول اخلِ : والن�ْؤيُ . البعيد: الُبعد، والنnاِيئ : نَا¾ى نَا�j ٕاذا بعد، والنnأي«من : : : : الناالناالناالنايئيئيئيئ �  ٌة ُحتْ َباِء تدفُع حفْريَ
ْيل وماَء املطر n156(»عنه السـ(ٔالنه حاجز يباعد السـيل ويدفعه عن البيت yومسي بذ ،)زهري "قال  .)157

 ]الطويل): [ق ه 13ت"(بن ٔايب سلمى
س ِمْرَجل،  nٔا0َيف ُسْفعا يف ُمَعر ... ِn158(ونؤ� َكَجْذِم احلوِض مل يَتَثَمل( 

ٔالهنا تُْقهـي عن الطعام، ٔاي «تسميهتا بذy " لنّحاسا"، وعلّل )159(ويه من ٔاسامء امخلرة ::::القهوةالقهوةالقهوةالقهوة � 
، وهذا املعىن جاء يف معظم ..)مسيت بذy ٔالّهنا: (، وظهر اشـتقاقه فهيا بقو÷)160(»تذهب بشهوته

ابن "وقال . الكتب العربية القدمية، وهذه تسمية لها بفعلها يف شهوة إالنسان عن الطعام
 ]:ملمن الاك[يف هذا السـياق ) ه296ت"(املعزت
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  )161(وامُزج بناِر الّراح نوَر املاءِ .... داِو اهلموَم بقهوٍة صفراِء 

غري ٔان هذا التسمية انتقلت يف هذا العرص احلديث وتطورت داللهتا ٕاىل املرشوب املنبه املتخذ من  � 
  .النب اÜي نرتشفه لك يوم يف حياتنا

 :رشح معلقة النابغة اÜبياين - 9
Üالـُمـَخيِّس"و" احلداد"و" الَعريانة: "بياين ثالثة تعليالت، يهٔاحصينا يف رشح معلقة النابغة ا."  

، ومسيت بذy )162(ٕاىل ٔاّن العريانة يه الناقة الرسيعة" نشوان بن سعيد امحلريي"ٔاشار : العريانةالعريانةالعريانةالعريانة � 
ٔالهنا تُشـبّه xلعري لصالبة خفها وشدته
، وقد زيدت النون عىل ٔاصولها للمبالغة، وهذه التسمية كام )163(

" البحرتي"قال . نّحاس وقعت من bة الشلك؛ فشـهبت الناقة الرسيعة xلعري للقوة والصالبةذكرها ال 
 ]:من البسـيط) [ه284ت(

انَُة االÊُجدُ ... يُطاِلُب أالرحيب� الَعوُد ُسهَْمتَُه   )164(ِفهيا، َوتَْرَزؤُها الَعْريَ

قال هللا . )165(»هو املنع البواب والسجان، ؤاصل احلد: اÜي يعمل يف احلديد، وقيل«    هو ::::احلداداحلداداحلداداحلداد � 
. )166(، ٔاحاكم ورشائع هللا اليت تـمنع النّاس من مـخالفهتا]187: البقرة[﴾ ِتÎَْ ُحُدوُد ِتÎَْ ُحُدوُد ِتÎَْ ُحُدوُد ِتÎَْ ُحُدوُد هللاهللاهللاهللاِ ِ ِ ِ ﴿: تعاىل
ٔاي امتنعت من الزينة فهـي يف ِحداد، وحددت الرجل فعلت به ما يـَْمَتِنع من ٔاجÚ : ٔاحّدت املرٔاة: ويقال

للبواب حدادا ٔالنه مينع : نظري من غريه، ومنه يقال من املعاَوَدة، ؤاحددت ٕاليه النظر منعت
، وع� تسمية صانع )168(»تَمنع عن الـمعاودةعقوبة اجلاين حدا ٔالهنا «ومسيت كذy . )167(اLخول

زهري بن ٔايب "قال الشاعر . احلديد حدادا الشـتغا÷ به، واحلديد مسي كذy المتناع  الرجل به
    ]الطويل[":سلمى

    )169(ِجفاُن، مَن الّشَزيى، وراَء ِجفانِ ... اد فَّرَق بَيَهنم ٕاذا ما غَُشوا احلَدّ 

    ، ومسي السجن هبذا °مس ٔالنه)170(خيّسه ٕاذا ذللـه وقهره: وهو السجن ٔاو احلبس، يقال: : : : املَُخيِّساملَُخيِّساملَُخيِّساملَُخيِّس � 
". خيّس"، وهو امس فاعل من الفعل )172(»ٕاذن موضع التذليل«، فهو )171(ٔاي يذهلم خييّس احملبوسني
اÜي اكن غري مسـتوثق البناء " ôفع"خلفا لـ" خميسا"بىن جسا سامه ) هللا عنه ريض(ويقال ٕاّن عليا 

    ]الرجز): [ه40ت) (ريض هللا عنه" (عيل بن ٔايب طالب"قال . )173فأفلت منه احملبوسون
ِّسًا ُمكيnسا،   ٔاما تراين كي

ِّسا  ـَُخي بنيُت بعد ôفع م
  

ِّسا   )174(حصنًا حصينًا ؤامينًا كي
  ]الطويل[): ه117ت" (ذو الرمة"وقال 

 )175(وُمنَحجٌر يف غري ٔارِضَك يف ُحجرِ ... فمل يبَق ٕاّال داخٌر يف خميِّس 
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    ::::اااامتمتمتمتةةةةــــــــــــــــــــــــــــخخخخ ----7777
اعتىن ٔابو جعفر النحاس بتعليل التسميات يف كتابه اعتناء بيّنا، ٕاذ مل خيل رشح معلقة من 

". و مأخوذ منمشـتق أ "و " وهبذا املعىن مسي"و " مسي بذy: "ٕالـامحات yÜ بأساليب منوعة، مثل
وقد ٔالفينا ٔان . ما اكن اجهتادا منه عن غري قول سابق - كام يبدو–ومهنا ما سـبق ٕاليه فقال بقوهلم، ومهنا 

ٔاكرث الرشوح اشـ¯ال عىل هذا اجلهد معلقتا لبيد وعنرتة، ووجدôه يعلل أالسامء غالبا من bة الفعل، كام 
، ومن bة الشلك كام هو احلال يف "§يِّسا"و" اخلّرِيت"، و"اÜئب"و" املطية"هو الشأن يف 

وغريها من ". املهند"ـ: ، ومن bة ماكن صنعها مثل"الصهباء: "ومن bة اللون مثل" جند"و" العريانة"
  .التعليالت الكثرية املبثوثة يف رشحه

صادرا  وحقيق xلتنبيه ٔاّن ٔاكرث أالسامء املعلّ� من النّحاس وغريه ٕامنا يرجع ٕاىل الفعل سواء ٔااكن
  .من املسمى ٔاو صادرا من غريه وواقعا عليه، كام هو الشأن يف أالمث� السابقة
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        الهوامالهوامالهوامالهوامشششش واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع
                                                                        

فؤاد عيل منصور، دار : ، املزهر يف علوم اللغة ؤانواعها، حتقيق)ه911ت(السـيوطي جالل اLين ) 1( 
 .303، ص1م، ج1998-ه1418، 1كتب العلمية، بريوت، لبنان، طال 
وصبحي ٕابراهمي صاحل، دراسات يف فقه اللغة، دار العمل للماليني، بريوت، . 314نفسه، ص) 2(

 .306م، 1960- ه1376، 1لبنان، ط
عبد السالم محمد : °شـتقاق، حتقيق ورشح، )ه321ت(ٔابو بكر محمد بن احلسن بن دريد ) 3(

 .04م، ص 1991-ه1411، 1ار اجليل، بريوت، لبنان، طهارون، د
م، 2009-ه1430، 2، مكتبة االٓداب، القاهرة، مرص، طاق°شـتقعمل  محمد حسن حسن جبل،) 4(

 .68ص 
، )دت(، )دط(بديع الفوائد، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ، )ه751ت(ابن القمي اجلوزية ) 5(
 .16، ص2ج
، لسان العرب، دار صادر، بريوت، )ه711ت(ن محمد بن مكرم بن منظور ٔابو الفضل جامل اLي) 6(

 .242، ص9م، مج1994- ه1414، 3لبنان، ط
عبد السالم محمد هارون، : ، معجم مقاييس اللغة، حتقيق)ه395ت(ٔابو احلسني ٔامحد بن فارس ) 7(

 .08، ص5م، ج1979- ه1399، 2دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، مرص، ط
: حسن هاليل، مراجعة عيل    :، هتذيب اللغة، حتقيق)ه370ت(منصور محمد بن ٔامحد أالزهري  ٔابو) 8(

، )سكن(، مادة )دت(، )دط(محمد عيل النجار، اLار املرصية للتأليف والرتمجة، القاهرة، مرص، 
 .69، ص10ج
 .279، ص12نفسه، ج) 9(
     محمد عبد اجلواد أالمصعي،: ، حتقيقكتاب أالمايل ،)ه356ت(ٔابو عيل ٕاسامعيل بن القامس القايل ) 10(

 .69، ص1م، ج1975، )دط(الهيئة املرصية العامة للكتاب، مرص، 
محمد ٔابو الفضل ٕابراهمي، الهيئة املرصية : السـيوطي، إالتقان يف علوم القرآن، حتقيق جالل اLين) 11(

 .68، ص4م، ج1974- هـ1394، )دط(العامة للكتاب، مرص، 
وابن منظور، . 285، ص8ج، )رق(عبد العظمي محمود، مادة : لغة، حتقيقأالزهري، هتذيب ال) 12(

 .124، ص10لسان العرب، ج
محمد ٔامحد : ٔامحد بن محمد بن جعيبة احلسـين، ٕايقاظ اهلمم يف رشح احلمك، تقدمي ومراجعة: ينظر) 13(

 .189، ص )دت(، )دط(حسب هللا، دار املعارف، القاهرة، مرص، 
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: ، Øج العروس من جواهر القاموس، حتقيق)ه380ت(سيين الزبيدي محمد مرتىض احل  :ينظر) 14(
، )دط(عبد السـتار ٔامحد فراج، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، : الرتزي وآخرون، مراجعة

 .423، ص15، ج)ٔانس(م، مادة 1975-ه1395
حمسن  عبد هللا بن: جالل اLين السـيوطي، اLر املنثور يف التفسري xملأثور، حتقيق: ينظر) 15(

م، 2003-ه1424، 1الرتيك، مركز جهر للبحوث واLراسات العربية وإالسالمية، القاهرة، مرص، ط
 .468، ص3، ج461، ص1ج
، حصيح مسمل، دار احلديث، )هـ261ت(ٔابو احلسني مسمل بن احلجاج القشريي النيسابوري ) 16(

    .2045، ص4م، ج1991-ه1412، 1القاهرة، مرص، ط
: ، أالدب املفرد، حتقيق)هـ256ت(بن ٕاسامعيل بن ٕابراهمي بن املغرية البخاري  ٔابو عبد هللا محمد) 17(

    .237م، ص1989- ه1409، 3محمد فؤاد عبد البايق، دار البشائر إالسالمية، بريوت، لبنان، ط
محمد عبده عزام، دار : ، رشح ديوان ٔايب متام، حتقيق)ه502ت(ٔابو زكر�ء حيىي بن عيل التربيزي ) 18(

 .245، ص2، ج)دت(، 4القاهرة، مرص، طاملعارف، 
، اجلامع ٔالحاكم القرآن واملبّني مل )ه671ت(ٔابو عبد هللا محمد بن ٔامحد بن ٔايب بكر القرطيب ) 19(

عبد هللا بن حمسن الرتيك، مؤسسة الرسا; للطباعة والنرش : تضمنه من السـنة آي القرآن، حتقيق
 .193ص ،1م، ج2007- ه1427، 1والتوزيع، بريوت، لبنان، ط

، )دت(، )دط(، زهرة التفاسري، دار الفكر العريب، مرص، )ه1394ت(محمد ٔابو زهرة : ينظر) 20(
 .4738، ص 9ج
 .227،228، ص10، ج)برك(أالزهري، هتذيب اللغة، مادة : ينظر) 21(
 .360، ص4ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج) 22(
 .335، ص6ابن منظور، لسان العرب، مج: ينظر) 23(
ٔامحد : الصحاح Øج اللغة وحصاح العربية، حتقيق، ، ، ، )هـ393ت(ٕاسامعيل بن حامد اجلوهري : رينظ )24(

، 6، ج)يـمن(م، مادة 1987- هـ1407، 4دار العمل للماليني، بريوت، لبنان، ط، ، ، ، عبد الغفور عطار
 .2221ص
يف تفسري  ، احملرر الوجزي)ه546( ٔابو محمد عبد احلق بن غالب بن عطية أالندليسالقايض  :ينظر) 25(

 .310، ص4م، ج2001-ه1422، 1عبد السالم عبد الشايف محمد، ط: الكتاب العزبز، حتقيق
محمد الطاهر بن عاشور، املراجعة : ، ديوان بشار بن برد، حتقيق)ه168ت(بشار بن برد  )26(

- ه1386، )دط(محمد ٔامني شويق، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش، القاهرة، مرص، : والتصحيح
 .139ص،م،1966
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 .354، ص3ابن عطية، احملرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزبز، ج) 27(
 .نفسه، ص ن :ينظر) 28(
محمود : ، املغرب يف ترتيب املعرب، حتقيق)ه610ت(ٔابو الفتح ôرص اLين املطرزي : ينظر) 29(

، 1ج م،1979-ه1399، 1فاخوري وعبد امحليد خمتار، مكتبة ٔاسامة بن زيد، حلب، سورية، ط
 .271، 270ص
، الكشاف عن حقائق غوامض التزنيل )هـ538ت(جار هللا ٔابو القامس محمود بن معر الزخمرشي ) 30(

الشـيخ ٔامحد عادل عبد املوجود وآخرون، مكتبة العبياكن، : وعيون أالقاويل يف وجوه التأويل، حتقيق
 .381، ص1م، ج1998-ه1418، 1الر�ض، السعودية، ط

، 1عبد امحليد قطاش، الكويت، ط: Øج العروس من جواهر القاموس، حتقيق الزبيدي،: ينظر) 31(
 .541، ص39، ج)مطو(م، مادة 2001-ه1422

 .نفسه، ج ن، ص ن :ينظر) 32(
: ، رشح القصائد التسع املشهورات، حتقيق)ه338ٔابو جعفر ٔامحد بن محمد، ت(النّحاس : ينظر) 33(

، 1م، مج2010- ه1430، 1بريوت، لبنان، طٔامحد خطاب العمر، اLار العربية للموسوعات، 
 .130ص
محمد ٔالتنوt، دار : ، اLيوان، رشح)ه436ٔابو القامس عيل بن احلسني، (الرشيف املرتىض ) 34(

 .253، ص 1م،، مج1997-ه1417، 1اجليل، بريوت، لبنان، ط
 .186، ص1النّحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج) 35(
 .53م، ص2000، 1ب اللغة، دار صادر، بريوت، لبنان، طشويق حامده، معجم جعائ) 36(
محمد : ، ديوان امرئ القيس، ضبط وتصحيح)ق ه 80بن ُحجر بن احلارث، ت(امرؤ القيس ) 37(

 .118م، ص2004-ه1425، 5عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
الكرمي العزxوي، الكويت، عبد : الزبيدي، Øج العروس من جواهر القاموس، حتقيق: ينظر) 38(
 .66، ص36، ج)كنن(م، مادة 2001-ه1422، 1ط
 .253، ص1النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج )39(
 .37، ص 3ديوان الرشيف املرتيض، مج) 40(
 .175، ص2، ج)خرت(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة : ينظر) 41(
 .261، ص1مجالنّحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، ) 42(
ٔاين عبد العزيز : ، اللزوميات، حتقيق)ه449ٔابو العالء ٔامحد بن عبد هللا بن سلèن، ت(املعري ) 43(

 .153، ص1، ج)دت(، )دط(اخلاجني، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مرص، 
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 .263، 1نفسه، مج: ينظر) 44(
 .293نفسه، مج ن، ص )45(
، )دط(مصطفى جحازي، الكويت، : يقالزبيدي، Øج العروس من جواهر القاموس، حتق ) 46(

 .58، ص27، ج)برك(م، مادة 1994-ه1413
 .292، ص1النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 47(
، ديوان صفي اLين احليل، دار صادر، بريوت، لبنان، )ه750ت(صفي اLين احليل ث ) 48(
 .82، ص)دت(، )دط(
 .233ص، 1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج) 49(
 .325، ص1النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 50(
 .328، ص2ٔابو العالء املعري، اللزوميات، ج) 51(
    :، مشس العلوم ودواء eم العرب من اللكوم، حتقيق)هـ573ت(نشوان بن سعيد امحلريى ) 52(

دار الفكر، دمشق، عبد هللا العمري وآخرون، دار الفكر املعارص، بريوت، لبنان، و     حسني بن
 .1275، ص3م، ج1999-هـ1،1420سورية، ط

دار ابن احلزم  ،"معامل التزنيل"، تفسري البغوي )هـ516ت(ٔابو محمد احلسني بن مسعود البغوي ) 53(
 .287م، ص2002-ه1423، 1للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، ط

 .337ص، 1النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 54(
 .440، ص3، ج)حل(عبد احللمي النجار، مادة : أالزهري، هتذيب اللغة، حتقيق) 55(
عبد : ، ديوان حسان بن 0بت أالنصاري، حتقيق)ه54ت(حسان بن 0بت بن املنذر أالنصاري ) 56(

 .191م، ص1994-ه1414، 2ٔا عيل ¡نا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
-ه1425، 4ملعجم الوسـيط، مكتبة الرشوق اLولية، القاهرة، مرص، طمجمع اللغة العربية، ا) 57(

 .792، ص)xب الاكف(م، 2004
 .373، ص1النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج) 58(
 .129، ص5، ج)كف(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة ) 59(
، ديوان )ه114ت" (رزدقالف"هامم بن غالب بن صعصعة بن ôجية بن عقال بن محمد امللقب بـ) 60(

م، 1987-ه1407عيل فاغور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، : الفرزدق، رشح تقدمي وضبط
 . 491ص
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، كتاب العني مرتبا عىل حروف املعجم، )هـ170ٔابو عبد الرمحن اخلليل بن ٔامحد، ت(الفراهيدي ) 61(
، 3، ج2003- ه1424، 1، لبنان، طعبد امحليد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت: حتقيق وترتيب

 .268ص
    .766، ص2، ج)غدر(اجلوهري، الصحاح، مادة ) 62(
  .09، 08، ص2النّحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 63(

 .ِذْكُر املغادرة يف بيان معىن الغدير وارد يف كثري من كتب اللغة(*)  
 .09، 08، ص2مجالنّحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، : ينظر) 64(
عبد : ، °شـتقاق، حتقيق ورشح)ه321ٔابو بكر محمد بن احلسن أالزدي، ت(ابن دريد : ينظر) 65(

 .417م، ص 1991-ه1411، 1السالم محمد هارون، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط
، ديوان الرشيف الريض، دار صادر )ه406ت(ٔابو احلسن محمد بن ٔايب ٔامحد احلسني الريض  )66(

، 1م، مج1961- ه1380، )دط(دار بريوت للطباعة والنرش، بريوت، لبنان،  - والنرشللطباعة 
 .442ص
 .402، ص1النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج) 67(
 .248، 2نفسه، مج: ينظر) 68(
 .415، ص13ابن منظور، لسان العرب، مج) 69(
 .1146تفسري البغوي، ص )70(
 .792، ص)xب الاكف(الوسـيط،  املعجم ،مجمع اللغة العربية: ينظر )71(
 .405، ص1النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 72(
، املنتخب من غريب eم العرب، )ه310ت(ٔابو احلسن عيل بن احلسن الُهنايئ ُكراع المنل ) 73(

    . 446، ص1م، ج1989- هـ1409، 1محمد بن ٔامحد العمري، جامعة ٔام القرى، مكة املكرمة، ط: حتقيق
 .407، ص1النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 74(
 .345، ص15، و مج88، ص3ابن منظور، لسان العرب، مج) 75(
 .149، ص)xب اجلمي(مجمع اللغة العربية، املعجم الوسـيط، ) 76(
 .417، ص1النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج :ينظر) 77(
 .961، ص)xب اجلمي(املعجم الوسـيط، مجمع اللغة العربية، : ينظر) 78(
 .440، 439، ص1النّحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 79(
، ديوان عنرتة بن شداد، اعتناء )ق ه 22ت(عنرتة بن شداد بن معاوية بن قراد العبيس ) 80(

 .90م، ص2004-ه1425، 2محدو طامس، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط: ورشح
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 .167، ص13، ج)لز(ٔامحد عبد العلمي الربدوين، مادة : ي، هتذيب اللغة، حتقيقأالزهر ) 81(
 .441، ص1النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 82(
محدو طامس، دار : ، ديوان اخلنساء، اعتناء ورشح)ه24ت(متارض بنت معرو بن احلارث ) 83(

 .120م، ص2004-ه1425، 2املعرفة، بريوت، لبنان، ط
 .369، ص6ابن منظور، لسان العرب، مج )84(
 .40، ص2النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج) 85(
 .143، ص5، ج)وحش(عبد هللا درديش، مادة : أالزهري، هتذيب اللغة، حتقيق :ينظر) 86(
 ، ديوان هباء اLين)ه656ت" (هباء اLين"ٔابو الفضل زهري بن محمد بن عيل املهليب املعروف بـ  )87(

-ه1383، )دط(زهري، دار صادر للطباعة والنرش، دار بريوت للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، 
 .176م، ص1964

 .299، ص)xب اLال(مجمع اللغة العربية، املعجم الوسـيط، : ينظر) 88(
النبوي : ، ديوان كشامج، دراسة ورشح وحتقيق)ه360ت"(كشامج"محمود بن احلسني امللقب بـ) 89(

 .424م، ص1997-ه1417، 1شعالن، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مرص، طعبد الواحد 
عبد ا�يد الرتحيين، دار : ، العقد الفريد، حتقيق)ه328ت(ٔامحد بن محمد ابن عبد ربه أالندليس ) 90(

 .63، ص8م، ج1983-ه1404، 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
 .50، ص2النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 91(
، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، )هـ770ت(ٔامحد بن محمد بن عيل املقري الفيويم ) 92(

 .182، ص1، ج)مخر(، مادة )دت(، 2عبد العظمي الشـناوي، دار املعارف، مرص، ط: حتقيق
 .51، ص2النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 93(
 .159، ص9عرب، مجابن منظور، لسان ال: ينظر) 94(
 .51، ص2النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج) 95(
كرم : ، ديوان الّرسّي الّرفاء، تقدمي ورشح)ه362ت(ٔابو احلسن الّرسّي بن ٔامحد الرفاء ) 96(

 .252م، صô1 ،1996هد جعفر، دار صادر للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، ط: البسـتاين، مراجعة
 .51، ص2صائد التسع املشهورات، مجالنحاس، رشح الق) 97(
 .91، ص4، ج)عقر(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة ) 98(
 .529ديوان صفي اLين احليل، ص) 99(
اجلوهري، الصحاح، مادة و . 457، ص2، ج)روح(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة ) 100(
 .368، ص1، ج)روح(
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 .51، ص2جالنحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، م) 101(
 .514، ص12ابن منظور، لسان العرب، مج: ينظر) 102(
 .18ديوان حسان بن 0بت أالنصاري، ص) 103(
)104 ( yٔابو عبّاد معرو بن لكثوم بن ما)ٕامييل بديع : ، ديوان معرو بن لكثوم، مجع وحتقيق)ق ه40ت

 .65م، ص1991-ه1411يعقوب، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 
 .316، ص3، ج)صهب(رس، معجم مقاييس اللغة، مادة ابن فا: ينظر) 105(
، 2، ج)xب الصاد(اخلليل بن ٔامحد الفراهيدي، كتاب العني مرتبا عىل حروف املعجم، ) 106(

 .418ص
 .52، ص2النّحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 107(
اس، دار صادر، ٕاحسان عب: ، ديوان ابن محديس، حتقيق)ه527ت(عبد اجلبار ابن محديس ) 108(

 .194، ص)دت(، )دط(بريوت، لبنان، 
 .202، ص8، ج)غىن(أالزهري، هتذيب اللغة، مادة ) 109(
 .56، ص2النّحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 110(
نعمي زرزور، : ،ديوان الشافعي، مجع ورشح)ه204ٔابو عبد هللا محمد بن ٕادريس، ت(الشافعي ) 111(

 .81م، ص1984-ه1404دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  مفيد مقيحة،: قدم ÷
ابن منظور، لسان العرب، : روينظ. 59، ص2النّحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج )112(
 .232، ص15ج
 .124ديوان عنرتة بن شداد، ص) 113(
 .70، ص2النّحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 114(
، 5م، ج1993-هØ 2 ،1413رخي العرب قبل إالسالم، دار السايق، طجواد عيل، املفصل يف) 115(

    .424ص
، رشح ديوان امحلاسة ٔاليب متام، )هـ421ٔابو عيل ٔامحد بن محمد بن احلسن، ت( املرزويق: ينظر) 116(

ٕابراهمي مشس اLين، دار الكتب العلمية، بريوت، : غريد الشـيخ، وضع الفهارس: تعليق وكتابة احلوايش
    .455، ص1، جم2003- ه1424، 1لبنان، ط

، رشح ديوان ٔايب الطيب املتنيب )ه616ٔابو البقاء عبد هللا بن احلسني، ت( العكربي: ينظر) 117(
مصطفى السقا وآخرون، دار : ، ضبط وتصحيح ووضع الفهارس"البيان يف رشح اLيوان"املسمى 

 .125، ص2، ج)دت(، )دط(املعرفة للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، 
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ْيٌف (يروى  ) 118( ٔابو املرضnب بن ٔايب سلمى املازين، (كعب بن زهري : ينظر). لُنورٌ (ماكن ) لسـَ
عيل فاغور، دار الكتب العلمية، بريوت، : ، ديوان كعب بن زهري، حتقيق ورشح وتقدمي)ه26ت

 .67م، ص1997-ه1417، )دط(لبنان، 
 .415، ص13ابن منظور، لسان العرب، مج) 119(
 .118،119، ص2ائد التسع املشهورات، مجالنحاس، رشح القص) 120(
 .01، ص1، ج1ديوان الهذليني، اLار القومية للطباعة والنرش، القاهرة، مرص، القسم) 121(
 .4568، ص7نشوان بن سعيد امحلريى، مشس العلوم ودواء eم العرب من اللكوم، ج: ينظر) 122(
 .120، ص 2النّحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 123(
 .406، ص12ابن منظور، لسان العرب، ج )124(
 .4582، ص7نشوان بن سعيد امحلريى، مشس العلوم ودواء eم العرب من اللكوم، ج) 125(
 .120، ص2النّحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 126(
 .334، ص4، ج)عصم(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة  )127(
، )دط(محمد حسني، : ، ديوان أالعىش الكبري، حتقيق)ق ه 7ت( مميون بن قيس أالعىش) 128(
 .101، ص)دت(
، 1، ج)xب اهلمزة(الفراهيدي، كتاب العني مرتبا عىل حروف املعجم،  اخلليل بن ٔامحد: ينظر) 129(

 .104ص
 .152، ص2النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 130(
بريوت، لبنان،  ،رمزي منري بعلبيك، دار العمل للماليني: دميحتقيق وتق، ، ، ، مجهرة اللغة ،ابن دريد) 131(
 .251، 250، ص1م، ج1987    ،1ط
 .152، ص2النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج )132(
 .423، ص18تفسري القرطيب، ج: ينظر) 133(
 ، الاكمل يف اللغة وأالدب، عارضه بأصو÷ وعلق)ه285ت(ٔابو العباس محمد بن يزيد املربد ) 134(

 .139، ص1م، ج1997-ه1417، 3محمد ٔابو الفضل ٕابراهمي، ط: عليه
 .572، ص2ابن منظور، لسان العرب، مج) 135(
 .نفسه، مج ن، ص ن: ينظر) 136(
ابن فارس، معجم : وينظر. 171، ص2النّحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 137(

 .183، ص5، ج)كشح(مقاييس اللغة، مادة 



  مصطفى زماش/ د -ط  عامرشلواي/ د.أ                ...ملشهورات ٔاليب جعفرعلل التسمية يف رشح القصائد التسع ا 

 2019جوان                                   87                             - بسكرة-جامعة محمد خيرض

                                                                                                                                                                           

عبد السالم محمد هارون، مطبعة : ي، Øج العروس من جواهر القاموس، حتقيقالزبيد: ينظر) 138(
 .77، ص7، ج)كشح(م، مادة 1994-ه1415، 2جامعة الكويت، ط

 .115ديوان أالعىش الكبري، ص )139(
 .128، ص1ابن منظور، لسان العرب، مج) 140(
امل الكتب، القاهرة، مرص، ٔامحد خمتار معر مبساعدة فريق معل، معجم اللغة العربية املعارصة، ع) 141(
 .1790، 3م، ج2008-ه1429، 1ط
موىس ٕابراهمي إالبراهمي، تأمالت قرآنية حبث مهنجي يف علوم القرآن الكرمي، رشكة الشهاب، ) 142(

 .17، ص )دت(، )دط(اجلزائر، 
 .128، ص1ابن منظور، لسان العرب، مج) 143(
 .172، ص2النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج )144(
 .172، ص2النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج )145(
 .5424، ص8نشوان بن سعيد امحلريى، مشس العلوم ودواء eم العرب من اللكوم، ج: ينظر) 146(
 .425، ص21تفسري القرطيب، ج: ينظر) 147(
 .948، ص2نشوان بن سعيد امحلريى، مشس العلوم ودواء eم العرب من اللكوم، ج: ينظر) 148(
 .92، ص13ابن منظور، لسان العرب، مج: ينظر) 149(
 .178، ص2النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج )150(
 .93، ص13ابن منظور، لسان العرب، مج) 151(
 .70ديوان معرو بن لكثوم، ص) 152(
 .542، ص2، ج)جند(اجلوهري، الصحاح، مادة ) 153(
 .183ص ،2النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر )154(
 .31ديوان امرئ القيس، ص) 155(
الشـيخ محمد حسن آل : ، احمليط يف اللغة، حتقيق)ه385ت(الصاحب ٕاسامعيل بن عباد ) 156(

 .420، 419، ص10م، ج1994-ه1414، �1سني، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط
 .246، ص2النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 157(
، ديوان زهري بن ٔايب سلمى، رشح )ق ه 13ت(ربيعة بن ر�ح املزين  زهري بن ٔايب سلمى) 158(

م، 1988-ه1408، 1أالسـتاذ عيل حسن فاغور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: وتقدمي
 .103ص
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نشوان بن سعيد امحلريى، مشس و . 34، ص5، ج)قهو(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة ) 159(
 .5655، ص8اللكوم، ج العلوم ودواء eم العرب من

 .254، ص2النّحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج )160(
، )دط(، ديوان ابن املعزت، دار صادر، بريوت، لبنان، )ه296عبد هللا، ت(ابن املعزت ) 161(
 . 15، ص)دت(
 .4857، ص7نشوان بن سعيد امحلريى، مشس العلوم ودواء eم العرب من اللكوم، ج) 162(
 .289، ص2رشح القصائد التسع املشهورات، مج النّحاس، )163(
حسن اكمل الصرييف، : ، ديوان البحرتي، حتقيق)ه821ت(ٔابو عبادة الوليد بن عبيد البحرتي ) 164(

 .648، ص2، مج)دت(، 3دار املعارف، القاهرة، مرص، ط
د يف اللغة، ٔابو احلسن عيل بن احلسن الُهنايئ ُكراع المنل، ا) 165( nد خمتار معر، ٔامح: حتقيقلـُمنَج

 .176م، ص1988، 2وضا} عبد البايق، عامل الكتب، القاهرة،  مرص، ط
    .97تفسري البغوي، ص: ينظر) 166(
 .299، ص2النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 167(
 .186، ص1املغرب يف ترتيب املعرب، ج ،املطرزي )168(
 .137ديوان زهري بن ٔايب سلمى، ص) 169(
 .1977، ص3ان بن سعيد امحلريى، مشس العلوم ودواء eم العرب من اللكوم، جنشو : ينظر) 170(
مجمع اللغة العربية، : وينظر. 171، ص2النحاس، رشح القصائد التسع املشهورات، مج: ينظر) 171(

 .265، ص)xب اخلاء(املعجم الوسـيط، 
 .74، ص6ابن منظور، لسان العرب، مج) 172(
 .نفسه، مج ن، ص ن: ينظر) 173(
، ديوان إالمام عيل ريض هللا عنه، مجع وضبط )ه40ت(عيل بن ٔايب طالب بن عبد املطلب  )174(

 .114، ص)دت(، )دط(نعمي زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، : ورشح
ديوان ذي الرمة، ،)ه117ت" (ذي الرمة"غيالن بن عقبة بن مسعود بن احلارثة امللقب بـ) 175(

م، 1995-ه1415، 1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طٔامحد حسن بسج، : تقدمي ورشح
 .127ص


