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 ملخص البحث:
عبدالقادر البغدادي اللغوية في حاشيته على شرح قصيدة )بانت سعاد( البن هشام األنصاري، ومن ثمَّ  يحاول هذا البحث أن يرصد مآخذ 

محاكمتها إلى كتب اللغة والشروح األخرى للقصيدة والمقارنة بينها، وقد أظهر البحث أن من أبرز هذا المآخذ استدراك البغدادي على ابن  
لتها أو داللة المعنى العام لها بما له وجه من اللغة، أو استيفاء المادة اللغوية برصد ما فاته  هشام في معنى المفردة اللغوية وتصويب دال

منها أو ترتيبها وتصنيفها، أو تداخل بعض األقوال فيها، أو كذلك االستدراك عليه في أسلوبه وما يوحي إليه ظاهر كالمه. ولم تخل هذه 
ه أو السهو والخطأ فيه، أو التضييق وعدم التوسع . كما أظهر البحث أن بعض هذه المآخذ ال المآخذ من حكم ببعد المأخذ اللغوي أو غرابت

، وأبرز  تعارض فيها بينهما، وأنَّ البغدادي يميل إلى التوسع في اللغة، وكذلك أظهر جانبا من اهتمام العالمين بتوثيق المادة العلمية اللغوية
جانب، وتعقبه له فيها من مصادرهاـ واهتمامه بنسخ الشرح واالحتكام إليها، وتصويب ما فيها من  ما أخذه البغدادي على ابن هشام في هذا ال

سهو أو خطأ في نسبة قول أو رواية بيت، أو كذلك التأكيد على رأي ابن هشام فيها، كما أظهر جانبا من حرص البغدادي على الدفاع عن  
رة ألهله، كما  أئمة اللغة، ومحاولة التوفيق بينهم بإيجاد وجه من اللغة يتوجه عليه كالمهم، وبأسلوب علمي ونفس متواضعة محبة للعلم ومقد ِّ

 أبرز البحث جانبا من منهج هذين العالمين في الشرح واالستقصاء والتتبع والمقارنة. 
 املقدمة

فلقد لقيت قصيدة كعب بن زهير المعروفة بـ »البردة« قبوال صادقا ، ونالت  سالم على من ال نبي بعده وبعد ،الحمد هلل وحده والصالة وال
ه الشارح واهتمامه . شهرة علمية واسعة، وحظيت بمكانة لغوية وأدبية، وتعاقب عليها الشراح عبر أزمان متفاوتة، وتباينت شروحها حسب توجُّ

هللا عليه وسلم.ومن هؤالء العلماء الذين قاموا بشرحها شرحا علميا  ولعل سبب ذلك بركة هذه القصيدة كونها تتصل بخير الخلق محمد صلى 
لة ثقافته في  761ابن هشام األنصاري)المتوفى:  هـ(، وهو من أجود ما خلَّفه ابن هشام، إذ أودعه ومغني اللبيب خالصة فكره النحوي ومحصَّ

حصة في هذا الشرح، واسترعى نظري حاشية عبد القادر بن عمر  العربية وعلومها كما أشار إلى ذلك محقق الكتاب. ولقد كان لي قراءة فا
ه( المطولة عليه، وما فيها من إحاطة بالشرح وتتبع وتعقُّب له، فتتبعت مآخذه النحوية على ابن هشام ببحث 1081البغدادي )المتوفى

ءة والرصد وجدت مآخذ لغوية تستحق الدرس والبحث  بعنوان »مآخذ عبد القادر البغدادي النحوية على ابن هشام في بانت سعاد«، وأثناء القرا
فكان هذا البحث بعنوان »مآخذ عبدالقادر البغدادي اللغوية على ابن هشام في شرح بانت سعاد«.وقد سلكت في درسها نهجا يقوم بحصر  

ل اللغوية حسب طبيعة تناولها مواطن مآخذ البغدادي على ابن هشام ومن ثم تحريرها ومناقشتها في ضوء كتب اللغة، وقد عنونت للمسائ
لدى العالمين، وتركت بعضها دون عنوان لتشعبها أو لكون المآخذ في جزئية منها. وقد يتطلب البحث أحيانا الدخول إلى مباحث أخرى غير  

صحابها التي أشار إليها لغوية إليضاح المسألة واستكمال فهمها، واجتهدت في تخريج األقوال التي استند إليها البغدادي في مآخذه من كتب أ
أو غيرها، وقد سرُت في ترقيم أبيات القصيدة حسب ديوان  كعب بن زهير رضي هللا عنه. ولم أغفل بعض المآخذ المنهجية مما له عالقة  

ل كذلك بعض باللغة، أو بتتبع المادة العلمية فيها، حيث رصدت من ذلك طرفا يُظهر منهج العلماء األوائل، ويرصد أبرز مالمحه ولم أغف
 الشروح األخرى للقصيدة التي أشار إليها البغدادي في تتبعه ومآخذه لما لها من قيمة علمية في الوصول إلى قوة أو ضعف تلك المآخذ، كما

 أنني لم أترجم لهذين العالمين لشهرتهما، وهللا أسأل التوفيق والسداد.    
 ُمَتيٌَّم ِإْثَرَها َلْم ُيْفَد َمْكُبولُ   باَنْت ُسعاُد فقلبي اليوٍم َمْتُبول البيت األول:

قال: هي »مضارع »فَدى األسير« إذا أعطى فداءه واستنقذه. فإن   »ُيْفَد«عند شرح ابن هشام لمفردة داللة التضعيف وعدمها في »فَدى«
لُت فِّداك«« كالمه يقتضي أنَّ الُمخفَّف لم يأت بمعنى المشدد،  .عقَّب البغدادي بأن ظاهر (1) ضعَّفت عين »فَداه« صار معناه: قال له: »ُجعِّ

َيًة، إذا قال له: ٌجعْلُت فِّداك اُه َتْفدِّ  .(2)وليس كذلك، ثم نقل كالم الجوهري في الصحاح: وفَداه بنفسه وَفدَّ
 قول الشاعر:  ،  ونسبه إليه الزبيدي، وجعل منه(4)، وفي بعض كتب اللغة األخرى (3) قلت: وهو كما ذكر البغدادي في الصحاح

ْيَننا باألِبْينا  فلمَّا َتَبيَّن أصواَتنا  (5)بَكْيَن وفدَّ
يحتمل أنَّ الداللة بالتشديد غير مستفيضة فلذلك نصَّ عليها؛ يدلَّ على ذلك النص عليها في   وال أعتقد أنَّ ابن هشام كان يخفاه ذلك لكن

كما يمكن القول بأن ابن هشام ال يلزمه أن يستقصي جميع ما يتعلق بالمادة اللغوية، وعلى كال األمرين فيكون    .(6)تكملة المعاجم العربية 
 استدراك البغدادي عليه ليس في محله. 

 َكَأنَّـُه ُمنَهـٌل ِبـالـرَّاِح َمعـلـوُل       َتجلو َعواِرَض ذي َظلٍم ِإذا ِابَتَسَمـْت  الثالث: البيت
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عند شرح ابن هشام لكلمة»الراح«أفاد بأن لها ثالثة معان هي: الخمر، واالرتياح،وجمع » راحة«  المعاني اللغوية لكلمتي »الراح«و)الكف(:
 . وقد استدرك عليه البغدادي أمرين: (7) وهي الكف  

قلت: وهو  . (8)بكسر العين: وصٌف بمعنى ذو ريح -أضاف معنى رابعًا وهو: »يوٌم َراٌح«،ثم بيَّن أنَّ أصله: »َروٌِّح«على وزن )َفٍعل(  األول:
 .(11) راحة، ويقال أيضا: ليلة (10)، ويمثل به النحويون في مؤلفاتهم(9)في كتب اللغة كما قال البغدادي

: عقَّب على المعنى الثاني الذي ذكره ابن هشام لكلمة »الراح« وهو أنَّها جمع »راحة« وهي الكف، فأفاد أوال بأنَّها وردت كذلك في  الثاني
، ثم استدرك ثانيا عليه وعليهما بأن المقصود بها: بطن الكف وليس الكف كما في »المصباح« وغيره أنَّ (12)»الصحاح« و»العباب«

:هي الراحة مع األصابع، ُسم ِّيِّت بذلك ألنَّها تكف  األذى عن البدن َف الرجُل الناس .(13) الكف  قلت: وهو كما ذكر ، وفيه أيضا: وَتكفَّ
« هي: باِطن الراحة أجَمُع دون األَصاِبع (14)واسَتَكفَّهم: مدَّ كفه إليهم بالمسألة وقيل أخذ الشيء بكفَّه وجمعُها ، وعند ابن سيدة أن»الَكفِ 

 »راٌح«، َوأْنشد:  
 (15)َيكاُد َيْدَفُعه من َقاَم بالراحِ   داٍن ُمِسٍف ُفوْيَق اأَلْرض َهْيَدُبه 

مستفيض عند  -كما أوردها ابن هشام -الراحة( بمعنى الكف  دون النص على أنَّها باطن اليد مع األصابع، أو بدونها  )ومجيء 
ْمُس َبْعدُ ، فقد نقل عن (16)اللغويين ، يقوُل يضُع كفَُّه َعَلى عينيهِّ ينظر هل غربت الشَّ : جمع راحة وهِّي الكفُّ ، وفِّي  (17)اْلَفرَّاُء فِّي َقْولِّهِّ بالراحِّ

ر   د سِّ رَّة َوهِّي الُخطوط التِّي فِّيَها اْلواحِّ ْكر الخطوط يدل على أنَّه في باطن اليد. و»الراحة« لها أسماء متع (18) الَكف ِّ األسِّ ددة تضاف إلى  فذِّ
ن اْلَكف   يُس: باطِّ ، منها الَفَقاَحة: َراَحة الَكف ِّ ُسم ِّيت بذلك التساعها ، الَفَقاَحة الراحُة يمانَِّية، والدَّخِّ  .(20) ، والبلدة: راحة الكف(19)الكف 

كلها، والثاني: أنَّها الضواحك،   أنَّها األسنان ذكر ابن هشام الخالف في معنى مفردة »عوارض« على ثمانية أقوال، األول:: تداخل األقوال
، والتبريزي، وأبو البركات ابن األنباري في شرحيهما على بانت سعاد، وزاد أبو  (21)وهي ما بعد األنياب، ونسبه لثابت في خلق اإلنسان

والرابع: أنَّها ما بعد الثنايا إلى   .(23). والثالث: قول جماعة بأن ها من الثنايا إلى أقصى األسنان(22)البركات أنَّها تطلق على األسنان كلها
. تعقَّبه البغدادي بـأن الثالث والرابع قول واحد ال قوالن، ألن المبتدأ ما بعد مجرور »مِّْن«، وإن جعلته (24) أقصى األسنان، وقال به أبو نصر

  (25)أتذكُر يوم تصقُل عارضيها   الشاعر: مبتدأ اتَّحد مع القول األول، وذكر عن الجوهري أنَّه حكاه عن أبي نصر عند قول 
قلت: ويتضح وجاهة ما الحظه البغدادي حسب النص الذي   .(26)قال أبو نصر: يعني به األسنان ما بعد الثنايا، والثنايا ليست من العارض 

 أورده عن أبي نصر. 
 عدم الدقة يف النقل :

: ما بعد األنياب إلى أقصى األسنان، ونسبه إلى عبد اللطيف البغدادي ذكر ابن هشام القول الخامس في معنى لفظة »عوارض«، وهو -1
وقد تعقَّبه البغدادي بأن عبد اللطيف لم يقل كما نقل عنه، وإنما قال: » العوارض ما بعد األنياب من  ،(27)في شرحه لقصيدة»بانت سعاد«

. قلت: وهو كما قال ، يقول عبداللطيف: والعوارض: ما بعد األنياب ألنَّها (28)لضواحك«. وحينئذ فلم يقل إلى أقصى األسناناألسنان وهي ا
 .(29)في عرض الوجه، أي تكشف عن عوارضها باالبتسام، وهي الضواحك

، وفد تعقبه البغدادي بأن ما (30)سبه ليعقوبذكر ابن هشام القول السادس في معنى لفظة »عوارض« وهو: أنَّها الضواحك واألنياب ون -2
ُذكر في »الصحاح« و»العباب« خالف ما ذكر ابن هشام، ونقل عنهما ما نقاله عن ابن السكيت بأن العارض هو: الناب والضرس الذي  

 .    (31) قلت: وهو كما ذكر ،يليه
ثين:»أعضل فالٌن الحديث فهو ُمْعَضل« صرَّح ابن هشام في النقل عن ابن الصالح حينما أورد نصا له أجاب -3 فيه عن إشكال قول المحد ِّ

ْيل«أي مشكل و»فعيل« تدل على الثالثي، قال: فعلى هذا يكون لنا»عَضل« قاصرا و»أْعَضل«متعديا  بالفتح، بأنَّهم قالوا: »أمُر َعضِّ
تعقبه البغدادي بأنَّ ما نقله من إمالء ابن الصالح حين قراءة  ، وقد(32)وقاصرا، كما قالوا: »ظَلم الليل« و»أظلَم الليل« و»أظلم هللا الليَل«

الكتاب عليه، وليس من أصل كتابه وليس في نسخه ، ثمَّ بيَّن أنه أول من استشكله، ثم ساق عبارته: »وأصحاب الحديث يقولون: »أعَضله  
ْيل«، أي مستغلٌق شديد، وال  فهو ُمْعَضل«بفتح الضاد، وهو اصطالح ُمشكل المأخذ من حيث اللغة، وبحثت فوجدت له قولهم: »أمُر َعضِّ

ل« ْيل«، ثم أورد كالمًا البن حجر في »النكت« قال: »إن المصنف أملى   -بكسر الضاد -التفات في ذلك إلى »ُمْعضِّ وإن كان مثل »َعضِّ
حافظ شرف الدين الحسن بن علي  حين قراءة الكتاب..«. ونقل عن البقاعي في حاشيته على شرح ألفية العراقي قوله: »وقرأت بخط ال

ل« فيكون)أْعَضله( منه ال من  الصيرفي على نسخة من كتاب ابن الصالح في هذا الموضع : دلَّنا قولهم »عضيل« على أنَّ ماضيه»عضِّ
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َش« و»أْغطَشه هللا«« جعة مقدمة ابن  . قلت: وبعد مرا(33)»أْعَضل« وقد جاء»ظَلم الليُل« و»أظلَم« و»أظلَمه هللا«، و»َغطَش« و»أْغطِّ
، وأن ما ذكره (34)الصالح تبين أنَّ ما ُأثبت في أصل كتاب ابن الصالح في نسخه المطبوعة لعدد من المحققين هو ما نقله البغدادي عنه

ابن هشام هو من إمالءات ابن الصالح. وما ذكره البغدادي عن ابن حجر، وعن البقاعي هو من اإلمالءات والحواشي على مقدمة ابن  
، وإنما فيه النص الذي أشار إليه  (36). ولم أجد ما ذكره البغدادي عن ابن حجر في كتابه المطبوع(35)صالح حين قراءة الكتاب عليه ال

 البغدادي دون التصريح بأنَّه مما أماله عليه ابن الصالح . 
 ِبَأبَطَح َأضحى َوُهَو َمشمـولُ صاٍف       ُشجَّت ِبذي َشَبٍم ِمـن مـاِء َمحِنَيـةٍ   البيت الرابع: 

َر بمعنى : اشتدَّ برده، أفاد ابن هشام أنَّ معنى»َشَبم« بفتح السين والباء هو: البرد الشديد، يقال: غداة ذات َشَبم، وقد َشبَِّم الماء وغيره وَخصِّ
 و»َخرَِّص الرجل« اشتدَّ برده مع الجوع، واستشهد على ذلك بقول أبي الطيب المتنبي:

 (37)َوَمن بجسِمي وماِلي عنَده َسَقمُ    قْلباُه ممن قلُبه َشِبمُ اَحرَّ و 
 وبقول أبي العالء المعري:

 (38)والَعْذُب ُيهَجُر ِلإلفراِط في الَخَصرِ   خَتَصْرُتم من اإلحساِن زرُتُكم لو ا
»وفي ثبوت هذا عن مثل هذا اإلمام ُبْعد، وإن كان  ثم نقل عن أبي عمرو بن العالء أنَّ »الَشبِّم« من الناس هو: المقرور الجائع، ثم قال: 

 . وقد تعقبه البغدادي باآلتي:(39)الناقل له عنه الجوهري، ألن فعل هذا الوصف ال يقتضي ذلك وال يختص بالحيوان«
بِّم« هو البرد فقط دون وصفه بالشدة كما في الجمهرة أوال: . وكذلك ما في الصحاح عن  (40)والنهاية، والمصباح  ،والصحاح، أنَّ »الشَّ

فهو خارص، أي: جائع مقرور، وال تقل للجوع بال برد:   -بالكسر-»َخرَِّص الرجل« ليس فيه الوصف بالشدة وإنما فيه : و»َخرَِّص الرجل« 
َر. قلت وهو كما قالَخرَِّص، ويقال للب  .(42)، ولم أجد من أضاف الشدة إلى البرد إال ابن القطاع(41) رد بال جوع: َخصِّ

بُِّم الذي يجد البرد   -يعني أبا عمرو-: أخذ عليه أنَّ عبارة أبي عمرو في الصحاح ليس فيها »من الناس«، قال: »وهذا نقله ثانيا  »وفيه الشَّ
 مع الجوع، وأنشد: 

 (43)غدا َشِبمًا َينَقضُّ بين الَهجاِرسِ   يٍ  َنَمى فوَق َمْرَقٍب ي َقطامِ ِبَعْينَ 
 .(45). قلت: وهو كما قال ليس فيه عبارة»من الناس«(44) ثم بيَّن أنَّ الَقطامي هو: الصقر

بِّم« المقرور الجائع ليس فيه ما يستبعد؛ ألنَّ  ثالثا: أخذ عليه كذلك أنَّ ما نسبه صاحب الصحاح ألبي عمرو من كون المقصود بـ»الشَّ
َبُم، ُمحرَّكًة: ا لَبْرُد وقد  معاني األلفاظ نقلية، وبيت حميد بن ثور رضي هللا عنه شاهد لما قاله، ثم حكى عن صاحب القاموس أنَّه قال: » الشَّ

بِّم كـكتف: البردان أو مع جوع، انتهى«شَ  يد مثله في »َخرِّص« دون »َشبِّم«،(46)بَِّم كـَفرَِّح، والشَّ وهو ثقة في نقله  (47) ، وكذلك قال ابن الس ِّ
 .(48) فينبغي قبوله وأثبَت حسبما وصل إليه علمه

 البيت الخامس:
الرياُح الَقَذى عنُه تْنِفي 

 وَأْفَرَطه
ِبْيٌض   ساِرَيةٍ ِمْن َصوِب  

»أْفَرَط« ُيستعمل على  : معاني )أفرط(، وترتيب ذكر املادة فيها، وتثنية )الَفَرط (ومجعه َيعاِلْيلُ  أشار ابن هشام عند شرح مفردة »أْفَرَطه« إلى أنَّ
ن: أحدها: ترك الشيء ونسيانه، والثاني:  وجهين: متعديًا بـ »في« ومعناه: الزيادة في الشيء ومجاوزة الحد ِّ فيه. ومتعديًا بنفسه، وله ثالثة معا

»أْفُرُطهم«   تقديمه وتعجيله، والثالث: َملؤه، بفتح الميم، واستفاض في شرح مادة »َفَرط« فذكر أنَّه يقال منها: »فَرْطُت القوم« بالتخفيف والفتح
: »أنا فَرُطكم على الحوض« وذكر أنَّ »الَفَرط« ال يثنى بالضم، فأنا »َفَرطهم« بفتحتين و»فارُِّطهم«، بمعنى: سبقُتهم إلى الماء، ومنه الحديث

د به ز أن يكون أفرطه بمعنى: تركه، أي: ترك ماَء المطر (49) وال يجمع، بخالف »الفارِّط« فإنه يطابق من ُقصِّ ، ثم نقل عن التبريزي أنَّه جوَّ
سيل غادره، أي: تركه، يقال: »أفرطت القوم« إذا تركتهم وراءك، في هذا األبطح سحائُب بيٍض. قال: »ومن ثمَّ ُسم ِّي الغدير غديرًا ألنَّ ال

. ثم عقَّب عليه بأنَّه لم يثبت (50) [ أي مؤخرون«62َرُطوَن﴾]النحل:ۡ  ومنه الحديث: »أنا فَرطُكم على الحوض«، وقوله تعالى﴿َوَأنَُّهم مُّف
المِّه  مجيء »أفرطه« بمعنى: تركه في مكان، بل جاء بمعنى »سبقه« وكلُّ من سبقَتُه فقد خلَّفُته وراءك، ولكنَّه ليس من هذا، ثم أرَجع إلى ك

 . وقد تعقبه البغدادي باألتي: (51)عن أوجه استعمال »أفرط« الذي ذكره 
 رط على وجهين« أفاد بأنَّ هذا من تضييق الواسع. في قوله: »ُيستعمل أف أواًل:
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يًا بفي، ومعناه الزيادة في الشيء« حكم بأنَّه غير جيد ؛ألنَّه يتعدى بغير»في«، ونقل عن صاحب »الُعباب« وصاحب ثانياً  : في قوله: »ُمتعدَّ
َط بيده إلى سيفه ليستله: بادر، فهو فيما سبق  جاء  »القاموس«: أفرط عليه: حمَّله ما ال ُيطيق، وأفرط السحاُب بالوسمي: عجلِّت به، وأفر 

 .(53). قلت: وهو كذلك  في كل ما ذكر(52)متعديًا بـ» على« ومتعديًا بـ»فِّي«
عنى  بيَّن أن مراد ابن هشام في قوله: »ومعناه: الزيادة في الشيء ومجاوزة الحد ِّ فيه« أنَّها شيء واحد، لكن ال يلزم أنَّ تكون بهذا الم ثالثًا:

 مع »في« فقط بل قد تكون مع »إلى«، ومنه: 
ا   أْفَرَط ِنْسياِني إلى غايةٍ   (54)لم ُيْبِق النسياُن َلي ِحسَّ

وقد يكون بدون حرف، ثم حكى عن صاحب القاموس: »أفرط«: جاوز الحد، ونقل عن صاحب المصباح: أفرَط إفراطا: أسرَف وجاوز الحدَّ   ٍٍ 
 .(56). قلت وهو كذلك في كل ما ذكر(55)

.قلت: ونقل األزهري عن الزجاج (57)أخذ عليه بأنَّ قوله عن »أفرَط« المتعدي:»وله ثالثة معان« أنَّه كذلك من باب تضييق الواسع  رابعا:
يم الَعجز، ونقله عنه ابن منظور أيضا28ا﴾]الكهف:ۡ  ُفُرط ُۥرهُ ۡ  في قوله تعالى﴿َوَكاَن َأم  .(58)[، َأي: َكاَن أمره التَّفريَط، َوُهَو َتْقدِّ

: بأنَّ الترك والنسيان كل منهما له معنى مستقٌل، إذ ال يلزم من ترك الشيء نسيانه، فإنه «ترك الشيء ونسيانه»: أخذ عليه في قوله: امساخ
: وقال أبو عمرو فرطت النخلة: إذا  «العباب»قد يترك مع التذكر له، ثم نقل عن صاحب القاموس: »أفرط األمر: نسيه، ونقل كذلك من 

م تلقَّح حتى يعسَو طلعها وأفرطتها أنا، وقال الكسائي: ما أفرطت من القوم أحدًا، أي: ما تركت«. ونقل عن ابن دريد: »وأفرطَت  ُترِّكت فل
مَتهم  . (59)القوم: إذا تركَتهم وراءك وتقدَّ

  «العباب»فالتقديم ال يلزم منه التعجيل، ونقل منبأنَّهما معنيان مستقالن، : «أخذ عليه أيضا في قوله: »والثاني: تقديمه وتعجيله سادسا:
ر من تقديم أوالدها للموت تعجيلهم إليه، وقد اجتمعا في قول ابن   قوله:  »أفرطُته، أي: قدمته وأْفَرطتِّ المرأة أوالدا: قدمتهم، وال ُيتصوَّ

له بعد ت قديمه، و»أفرط« يأتي متعديًا بمعنى: أعجَل، ويأتي الزمًا األعرابي: اإلفراط: أنَّ تبعث رسواًل خاصًا في حوائجك فإنه يجوز أْن يعج ِّ
. قلت: وهو بكل هذا يؤكد على تعدد معانيها، لكن التالزم الذي أشار إليه ليس بالضرورة أن يكون ابن هشام  (60)بمعنى: عجل، كما تقدم«

 قد قصده؛  إذ ال يلزم ابن هشام اإلحاطة بجميع معانيها.
قوله: »فأنا فَرُطهم«بأنَّه كان ينبغي تقديم »الفارط« عليه تبعًا للناس ألنَّه اسم الفاعل منه، وأما »الفَرط« فهو مصدٌر لـ  : أخذ عليه في سادسا

. قلت: وهذه مالحظة لها حظُّها من النظر من حيث ترتيب المعنى حسب ما له عالقة مباشرة به وما هو به  (61)»َفرِّط« من باب »َفرِّح«
 عادة المؤلفين عند حكاية المادة وما تصرَّف منها، وهللا أعلم.  أولى. وهكذا جرت 

نَّ  :أخذ عليه في قوله: » وال يثنَّى »الَفَرط« وال يجمع «، بأنَّه يجوز تثنيته وجمعه ثم دلَّل على ذلك بحديث ابن عباس رضي هللا عنه أ سابعا
قوله:   «القاموس»، ثم نقل عن (62)أدخله هللا الجنة...الحديث«رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال: »َمن كان له فرطان من أمتي 

مَ  ُم لغيرِّهِّ من اأَلْمواهِّ، وما َتَقدَّ ، والماُء الُمَتَقد ِّ دِّ والَجمِّيعِّ ُم إلى الماء، للواحِّ : الُمَتَقد ِّ َك من أْجٍر وَعمٍل، وما لم ُيْدرِّْك من الوَلد  »والَفَرط« بالتحريكِّ
، (63)ائشة رضي هللا عنها: »تقدمين على فرط صدق«جيدة واستشهد بقول النبي صلى هللا عليه وسلم لع «القاموس»،ثم عقَّب بأنَّ عبارة 

، وذكر أنه قد  (64)قال ابن األثير في النهاية: »يعني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبا بكر، وأضافهما إلى »صدق«وصفًا لهما ومدحًا«
دة بن الحصيب: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يطلق على الجمع فنقل عن الصاغاني أنَّه قد يذكر »الفرط«، ويراد به »الُفرَّاُط« قال بري

نتم لنا فرط،  يعل ِّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أْن يقول قائلهم: السالم عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء هللا بكم الحقون، أ
ية أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة عن بريدة ليس فيها موضع  ثم نبَّه أنَّ روا (65)ونحن لكم تبع، نسأل هللا لنا ولكم العافية، انتهى«،

 .(66) الشاهد
: في تعقب ابن هشام للتبريزي في كون »أفرطه«، بمعنى: تركه، أفاد البغدادي بأنَّ هذا عجيب منه ألنه صدَّر به كالمه عند ذكره ثامنا

ن األثير البيت ثم قال: »أفرطه، أي مأله، وقيل »أفرطه«هنا بمعنى: لمعاني أفرط المتعدي بنفسه، وكذلك أثبته جمهور اللغوين، فقد ذكر اب
يح »إْن ُيْمسِّ ُمْلُك َبنِّي َساَساَن َأْفَرَطُهم« أي: تركهم وزال عنهم« . قلت: وما ذكره البغدادي من كالم ابن األثير (67)»تركه«، ومنه حديث َسطِّ

مقصود بـ »الترك« هو ما كان بمعنى السبق، ونفى »الترك« الذي هو بمعنى: عدم  يتفق مع ابن هشام وجمهور اللغويين، ألنَّه أثبت أنَّ ال
 األخذ ألنَّه ليس من معنى السبق والتقدم فكلُّ من سبقَتُه فقد خلَّفُته وراَءك.
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َيض« أو »بيضاء« أعرب ابن هشام مفردة »بِّْيٌض« فاعل بالفعل »أْفَرَطه« وهي جمع لـ »أبْ تعقبه البن هشام يف كالمه عن »بيض يعاليل«:
ساعد على  ثم بيَّن أنَّه ُاخُتَلف في معنى »البِّْيض الَيعالِّيل«، فنقل عن أبي السمح أنَّها: الجبال المرتفعة. ثم تعقَّبه بأن االشتقاق ال ي

رة بعد أخرى. ثم أشار إلى  تفسير»اليعالِّْيل« بالمرتفعة، ونقل عن أبي عمرو بأن »البِّْيض« هي: السحاب، وأن »الَيعالِّْيل« هي: التي تهمي م
مردود  أنَّ شر اح قصيدة بانت سعاد تابعوه على ذلك كالخطيب التبريزي، وعبد اللطيف البغدادي، وابن األنباري، وغيرهم. ثم تعقَّبهم بأن هذا 

ما أنَّه ليس هو الواقع، واستبعد كذلك ألنَّه يقتضي أنَّ السحابة السارية أمدَّت السحاَب البِّْيض التي مألت األبطح، وهذا ليس مرادا للمتكلم، ك
ى: أن يكون المقصود بها: الُغدران ألن الُغدران ال ُتوَصف بالبياض ُعرفا، واختار أن يكون المقصود بها: الجبال المفرطة البياض، والمعن

ل أوال في الجبال، ثم بعد اجتماعه يُصبُّ ومأل هذا األبطَح من ماء سحابٍة آتية باليل ماُء جباٍل شديدة البياض؛ وذلك أنَّ ماء السحاب يتح صَّ
ز أن يكون»أْفَرَطه«، بمع نى ترك في األباطح، وحينئذ يكون الكالم تأكيدًا لوصف الماء بالبْرد والصفاء، ونقل عن الخطيب التبريزي أنَّه جوَّ

غادره، أي تركه، يقال: »أْفَرْطت القوم«؛ إذا تركتهم  ماء المطر في هذا األبطح سحائب بِّْيض، قال: »ومن ثمَّ ُسم ِّي الغدير غديرا ألن السيل
. ثم عق ب عليه بأن يلزم منه أن  (68)[، أي: مؤخرون 62َرُطوَن﴾]النحل:ۡ  وراءك، ومنه الحديث:»أنا فَرُطكم على الحوض«،وقوله﴿َوَأنَُّهم مُّف

تركه في مكان، بل جاء بمعنى سبقه، وكلُّ من سبقته فقد يكون بعض السحاب مستمدا من بعض، وكذلك لم يثبت مجيء »أْفَرَطه« بمعنى: 
 . وقد أخذ عليه البغدادي فيما سبق اآلتي:(69)خلفته وراءك، وليس هذا مما نحن فيه

أخذ عايه في قوله: »بيٌض فاعل بأفرطه« بأنَّه كان يجب عليه تقدير مضاف ليستقيم به المعنى فيكون تقديره »وأْفَرَطه ماء بِّْيض  األول:
: الجبال،  ثم أشار إلى أنَّه لوَّح إلى ذلك الحقا في توجيه بيان مختاره، لكنَّ الجيد  «يعاليل« بما أنَّه يختار أنَّ المقصود من »البيض اليعالِّيل

ي توجيهه لكالم  . قلت: وهذا الذي اختاره في توجيه كون »مِّْن« بيانية كما سيأتي مزيد بيان له ف(70)أن يكون التقدير: »َصْوب بِّْيض يعاليل«
 شراح القصيدة في موافقتهم ألبي عمرو.

ر الموصوف »سحابا«  الثاني: في قوله: »وهي جمع لـ »أْبَيض« أو »بيضاء« على ما يأتي تفسير المراد به« بيَّن أنَّه يريد بذلك أنَّه إن ُقد ِّ
ر »جباال« فهو جمع »بيضاء«، و»السحاب« اسم جنس يصدق على القليل والكثير، وواحده سحابة. وحينئذ  فهو جمع »أبيض«، وإن قد ِّ

 .(71) فعليه أن يجزم بأنَّه هنا جمع »بيضاء« سواء كان الموصوف السحاب أو الجبال
في اعتراض ابن هشام على أبي السمح بأن االشتقاق ال يعضد وصفها بالمرتفعة، بيَّن البغدادي بأنَّ هذا بيان للمراد، وال يلزم منه  الثالث:

. قلت: وقد تتبعت هذه المادة ولم أجد من وصفها بالجبال المرتفعة إال ما (72)، أما ذكر المرتفعة فألن الجبال يلزمها االرتفاع والعلواالشتقاق
 .(73) ُنقِّل عن أبي السمح

في أخذ ابن هشام على شراح القصيدة متابعتهم ألبي عمرو بأن »البِّْيض« هي: السحاب، وأن »الَيعالِّْيل« هي: التي تهمي مرة بعد  الرابع:
.   (74)أخرى بأن ذلك يقتضي أنَّ السحابة السارية أمدَّت السحاَب البيض التي مألت األبطح، وهذا عنده ليس هو الواقع وليس مرادا للمتكلم

 غدادي وجهة نظر هؤالء األئمة من خالل اآلتي: بيَّن الب
: استوفى الكالم في بيان معنى »البيض اليعاليل«، عند عدد من علماء اللغة، فنقل عن أبي العباس األحول بأنَّها سحائب بيض لم  أوال

أو أنَّها التي تهمي مرة بعد مرة، واحدها  َيْعرف لها أبو عبيدة واحدا، ونقل عن أبي عمرو بأنَّها التي شربت مرة بعد مرة، وال واحد لها، 
، وعن السهيلي بأنَّها الجبال ينحدر الماء من أعالها أو (75)»َيْعلول« على »َيْفعول«، وعن نفطويه بأن البيض اليعاليل هي السحائب البيض

 بأنَّها الَيعاليُل: سحائٌب بعضها فوق بعض، الواحد َيْعلوٌل. قال الكميت: «الصحاح » ، وعن (76)الغدران
  (77)كما انَهلَّ من بيٍض َيعاليَل تسكبُ   نَّ جمانًا واِهَي الِسْلِك فوقهكأ

  َتْسُكبُ  
بأنَّه إن كان المراد الثاني، أي: الُنفَّاخاٌت التي تكون ، وعقَّب عليه (79)، وعن ابن األثير مثله(78)ويقال: الَيعاليُل ُنفَّاخاٌت تكون فوق الماء 

فوق الماء، فهو على حذف مضاف، أي: بيض ذات َيعالِّيل، ونقل عن الصاغاني مثل ذلك، وزاد بأن »الَيعُلول« : األفيل من اإلبل،  
ن األصمعي »الَيْعُلول«: غدير أبيض مطرد، وذكر و»صبغ َيْعُلول«: ُعلَّ مرة بعد مرة، وعن أبي عبيدة »الَيْعُلول«: المطر بعد المطر، وع

 .(80)عن صاحب القاموس بأنَّه لخَّصه وزاد عليه قول ابن سيدة: وقيل القطعة البيضاء منه
بيَّن أن مبنى هذا االقتضاء على جعل »مِّْن« لالبتداء، وهذا ال يلزم؛ حيث يجوز أن تكون لبيان الجنس ُبيَّن فيها أنَّها من جنس  ثانيا:

سحاب الليل ال من جنس سحاب النهار. ثم تساءل: إن قيل إن البيان إنما يتوجه إلى صوب»السارية«، والمبيَّن إنما هو»ُسُحٌب بيٌض« فال  
اتفاق بينهما حينئذ، فيجاب: بأنه على حذف مضاف تقديره: وأْفَرَطه صوُب بيض يعاليل، أو يكون المراد اإلعالم بأن الذي أفرط األبطَح 
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لسحب البيض. وكذلك إن قيل إن »سارية« مفرد و»بِّْيض« جمع فكيف يصحُّ البيان؟ قيل: بأن تقديره: »من صوب سحٍب سارية«. صوُب ا
روا البيض بالسحب، وبيَّن على لساني صواب قولهم وله الحمد   ثم قال: »وهذا مما ألهمنيه هللا تعالى ببركات هؤالء األئمة الذين فسَّ

ر »الَيعالِّْيل« بالتي تهمي مرة بعد مرة، وبالتي شربت مرة بعد مرة، وهو معنى قول  .ثم أشار إل(81) والمنة« ى أنَّه يجوز على ذلك أن تفسَّ
بعضهم: الرواء بالمطرة بعد المطرة على حذف مضاف، أي ذات يعاليل. قلت: وقد ذكر ابن فارس الخالف فنقل عن أبي عبيدة أنَّ  

الشيباني: بئر »َيَعاليل«: صار فيها المطر والماء مرة بعد مرة. قال: وهو من العلل. و»َيعالِّْيل«  »اليعاليل«: سحائب بيض. وعن أبى عمرو
. وذكر السيوطي في شرحه لـ»بانت سعاد« الخالف في تفسير (82)ال واحد لها، ثم قال: »وهذا الذي قاله الشيباني أصح; ألنَّه أقيس«

يضاحا بأن السحب ال تكون بِّْيضا إال إذا كانت خالية من المطر، وأما إذا كانت حاملة للمطر  »البيض اليعاليل«، وانتصر البن هشام وزاده إ
. وبناء على ما سبق فما أخذه ابن هشام على أبي عمرو وعلى شراح القصيدة، وما أجاب به البغدادي عنهم مما (83)فإنَّ لونها يكون أغبراً 

 يحتمله المعنى ويتسع له. 
ب   :التصحيف يف نسخ شرح ابن هشاممعاجلة  نقل ابن هشام عن أبي عمرو أنَّ الـ »يعاليل« هي التي »تجيء« مرة بعد أخرى. وقد صوَّ

 .(84)البغدادي النَّص بقوله: »الظاهر التي تهمي مرًة بعد أخرى« فهو تحريف من النساخ«
 البيت السادس:

 ها أْو أنَّ النُّْصَح َمْقُبولُ َمْوُعودَ   ِبها ُخلَّة لو أنَّها َصَدَقْت  أْكِرمْ 
 في شرح هذا البيت استشهد ابن هشام بقول الحماسي: 

عند الحفيظة  إن ذو لْوَثٍة    ْن لقاَم بَنْصري مْعَشٌر ُخُشنٌ إذَ 
عليه البغدادي بأن الرواية الصحيحة بضم الالم »اللُّْوَثُة«كما قال شراح الحماسة، وأنَّها  . وقد أخذ (86)ثم قال بعد ذلك: »واللَّْوثة بالفتح القوة« (85)الَنا

، ألنَّ مراد الشاعر التعريض بقومه ليغضبوا ويهتاجوا لنصرته، والتحري ة ثم بيَّن أن كونها في البيت بالضم أسدُّ ض هنا أولى  بالفتح القوة والشد 
قلت: وهو كذلك في كتب الحماسة، فقد ذكر المرزوقي أنَّ قوله: »إن ذو لوثة« تعريض منه بقومه . (87)من التصريح كما أنَّه في الذم كذلك

والرواية   ليغضبوا ويهتاجوا لنصرته. وأنَّه في البعث والتهييج أحسن من التصريح، كما أنَّه في الذم والهجو كذلك، ثم قال: »الل وثة هي: القوة.
وثة«. والفائدة ما ذكرت من التعريض بقومه. وألن يكون طرفا البيت متناولين بمعنيين متقابلين، أحسن من  الصحيحة هي ضم الالم من »اللُ 

ه اْلَقبِّيَلة لما أغار َبنو ذهل على إبلي َوَلو َكاَن (88)أن يكونا مفيدين لمعنى واحد« . وعند التبريزي »الُلوثة«: الضْعف، َيُقول َلو كنت من َهذِّ
وم صعاب أشداء يْدَفُعوَن عني َوَيْأُخُذوَن بحقي مِّمَّن اْعتدى َعلي  وظلمني إِّذا اَلن ُذو الضْعف لم يْدفع ضيما َولم يحم َذلِّك لقام بنصري ق

يثِّ َأبِّي ذر»ُكنَّا َمَع َرُسولِّ َّللاَِّّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ وسلم، إذا اْلَتاَثْت را(89)َحقِّيَقة ْروة  .وفي كتب غريب الحديث، كذلك، ففِّي َحدِّ حلُة أحدنا من بِّالسَّ
َن اللُّوَثةِّ: االْستِّرخاء والُبطْ  يٌر، َوُهَو مِّ ْروة، َوهَِّي َنْصٌل َصغِّ ها« أي إذا أْبطأت فِّي َسْيرها َنَخسها بِّالسَّ يُث »أنَّ َرُجاًل َكاَن في َضُبعِّ ْنُه اْلَحدِّ ء.َومِّ

« َأْي َضْعٌف فِّي  .وفي كتب اللغة كذلك: واللوثة كاأللوث، واللُّوَثة الحمق واالسترخاء (90)َرْأيِّهِّ، وَتَلْجُلٌج فِّي َكاَلمِّهِّ بِّهِّ ُلوَثٌة، َفَكاَن ُيْغَبُن فِّي اْلَبْيعِّ
. قلت: وكالم ابن هشام: »واللَّْوثة بالفتح القوة« ال يفهم منه أنَّه  (91)والضعف عن ابن األعرابي وقيل هي بالضم الضعف وبالفتح القوة

يت، بل إنه يتفق مع شرَّاح الحماسة وعلماء اللغة في أنَّ المقصود بها عند الفتح القوَّة، ولم يورد هذا ليشرح به يعترض رواية الضم  في الب
 المفردة في البيت، وإنما مراده وهللا أعلم الداللة على معناها في حال كون حركتها الفتح. وهللا أعلم.

ُن في أْثوابها الُغْولُ      فما تُدوُم على حاٍل تكوُن بها البيت الثامن:  كما َتَلوَّ
عالِّي، وهي إناث  ذكر ابن هشام أن هل الغائلة من »الغول«: »الُغول«: »كلُّ شيء اغتال اإلنسان فأهلكه، والمراد هنا الواحدة من السَّ

راءى لهم في الفلوات..، والهديل: فرخ  الشياطين..« ثم ذكر بعد ذلك أنَّ هناك بعض األمور للعرب تزعمها وهي ال حقيقة لها كالغول التي تت
ْفُر: حيَّة في جوف اإلنسان تعضه عند الجوع، ومنها الهامة : طائر  على عهد نوح صاده بعض الجوارح ال زالت الحمام تبكيه، ومنها الصَّ

قيا إلى أن يؤخذ بثأره،  ازل القمر من الغرب مع طلوع الفجر،  ومنها النَّْوء : نجم يسقط من منيخرج من رأس المقتول وهو عطشان فيطلب السُّ
. (92)»وأمور أخر من الخرافات ال حقيقة لشيء منها« فيطلع في الساعة نفسها نجٌم آخر يقابله من الشرق، فيأتي المطر، ثم قال بعد ذلك:

َها ُينَزُفوَن ۡ  َعن ۡ  َواَل ُهم ۡ  لۡ  ونقل عن الجوهري أنَّ معنى »الغول«أنَّه ليس فيها غائلة الصداع، واستدل بقوله﴿اَل فِّيَها َغو
وقد عقَّب عليه  . (94)ثم وصفه بالغرابة  (93) [، وبقول البخاري في صحيحه في تفسير اآلية: »الغول: وجع البطن« ،47﴾]الصافات:
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. ويروى  (96)كما ذكر. قلت: وهو (95)بأنه ال غرابة فيه، ألنَّ غائلة الصداع بعض ما يصدق عليه الغول، وهو قول ابن عباس وغيره البغدادي
 .(98)، ونقله عنه أبو علي القالي وغيره (97): الصداع«الغول»أيضا عن الخليل أنَّ 

أخذ عليه بأنَّ ذكر النوء مع األشياء السابقة غير جيد ألنها ال حقيقة لها وال وجود بخالف النوء فإن   ذكر الغول مع األشياء اليت ال حقيقة هلا
. قلت:  لعله ذَكَرها من  ( 99) ،ذكر الرسول عليه الصالة والسالم لها فهو العتقاد العرب أنَّ المطر من النوء ال من هللاله حقيقة موجودة، أما 

 باب أنَّها من التنجيم الذي تنسج حوله الخرافات عند العرب، يدل عليه أنَّه ختم كالمه: وأمور أخر من الخرافات. 
 إنَّ األَمانيَّ واألحالم َتْضِليلُ        منَّْت وما َوَعَدتفال يغرنََّك ما  :البيت العاشر

ْلم«بالكسر فهو الصفح، وفعله»حُلم« ذكر ابن هشام أن»األحالم«  جمع »ُحُلم«، وهو ما يراه النائم، وفعله »حَلم«،وأما»الحِّ
و بن بالضم.وأما»الحَلم«بالفتح فهو فساد الجلد وتفتته، وفعله بكسر الالم ألنَّه يغلب في العاهات الظاهرة، واستشهد عليه ببيٍت نسبه لعمر 

 ي رضي هللا عنهم أجمعين: العاص يخاطب به معاوية، وقد كتب إلى عل
 (100)كداِبَغٍة وقْد حِلَم األديمُ   فإنَّك والِكتاَب إلى علي ِ 

تأبَّى تعقَّبه البغدادي بأن البيت ليس لعمرو بن العاص، وإنما هو للوليد بن عقبة من أبيات أرسلها لمعاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنه لما 
أبي طالب رضي هللا عنه، وزاد بأن الحكاية مشهورة في كتب التواريخ. وقد ذكرها صاحب الحماسة  في المسير إلى صف ين لحرب علي بن 

  البصرية وغيره، ونقل عن ابن بري في أماليه على الصحاح أنَّه قال: البيت للوليد بن عقبة بن أبي معيط من أبيات يحضُّ بها معاوية على
.  قلت: والبيت كما قال البغدادي منسوب إلى الصحابي الجليل الوليد بن عقبة بن  (101)اتقتال علي رضي هللا عنهما، وذكر منها سبعة أبي

، من أبيات يحضُّ بها معاوية على قتال علي رضي هللا عنهما، وقد ذكر ابن (102)أبي معيط رضي هللا عنه في الحماسة البصرية وغيرها
والبيت مَثل من أمثال العرب يضرب لمن  . (103)ال يحرَّض معاوية بكتبه وشعرهحجر في أنَّه تاب بعد مقتل عثمان رضي هللا عنه لكنه ال يز 

 .(105)، ونسبه في العقد الفريد إلى عبد الرحمن بن الحكم(104)يشرع في األمر بعد فساده
 وما مواٍعيُدها إال األباٍطيلُ        كاَنت َمواعيُد ُعرُقوٍب لها مثالً  البيت الحادي عشر:

   كلمة»ُعرُقوٍب«استشهد ابن هشام ببيت من الشعر ونسبه لعلقمة األشجعي:عند شرح 

 مواعيَد عرقوٍب أخاه بَيتَرِب       وعدَت وكان الُخْلُف منك سجي ةً 
موضع   ونقل عن الخطيب التبريزي »والناس يروون »بيثرب« في هذا البيت بالثاء المثلثة والراء المكسورة وإنما هو بالمثناة وبالراء المفتوحة:

ن  بقرب مدينة الرسول صلى هللا عليه وسلم قاله ابن الكلبي«، ثم قال: وقاله أيضا أبو عبيدة، ثم أوضح أنَّهما خولفا في ذلك، فنقل عن اب
 دريد قوله: »اختلفوا في عرقوب، فقيل: هو من األوس، فيصح على هذا أن تكون بالمثلثة وبالمكسورة، وقيل من العماليق، فتكون بالمثناة

م سمي ِّت وبالمفتوحة، ألن العماليق كانت منازلهم من اليمامة إلى َوَبار و»َيْتَرب« هناك، قال: وكانت العماليق أيضا في المدينة«. ثم بيَّن ل 
خطيب التبريزي . وقد تعقبه البغدادي فأوضح في البداية أنَّه هو وغيره رأوا في نسخ شرح ابن هشام أنَّه في نقله عن ال(106)المدينة بـ »َيْثرِّب«

 :(107)قال: إن »َيتَرب« بالتاء والراء المفتوحة: موضع بقرب مدينة الرسول صلى هللا عليه وسلم، ثم استدرك عليه باآلتي
أخاه : أنَّ الخطيب التبريزي لم ينقله هكذا عن ابن الكلبي، وإنما عبارة التبريزي في شرحه: »الناس يروون هذا البيت: »مواعيد عرقوب أوال

بيثرب« يعنون: يثَرب مدينة الرسول صلى هللا عليه وسلم، ويقولون إنه كان من سكان يثرب، والصحيح ما ذكره ابن الكلبي أنَّ الرواية:  
نقل عن   . وذكر أنَّ ابن دريد (108)وذكر أنَّ "يتَرب" موضع يقرب من اليمامة، انتهى كالمه«-بالتاء وفتح الراء-»مواعيَد ُعرقوٍب أخاه بَيْتَربِّ 

النساب  ابن الكلبي أنَّه ينك ُِّر َمن يقول يثرِّب، بالثاء والراء المكسورة؛ ألن عرقوبا عنده من العماليق بينما عند غيره من األوس، وعن بعض
 .(109)ُمَعْيد من بني عبد شمس بن سعد

قال أبو عبيد البكري في »معجم ما استعجم«: كان أبو  أن أبا عبيدة لم يقل أنَّه موضع بقرب المدينة، وإنما قال: موضع قرب اليمامة، ثانيا:
اه عن  عبيدة ينشد قول علقمة، وأنشد البيت ثم عقَّب بأن »يثرب« بالمثلثة خطأ. ثم بين أبو عبيد أنَّ َيْتَرب: قرية بين اليمامة والوشم، حك

 .(110)بني سعدقطرب، وعن القاسم بن سالم أنَّه يقال: َيتَرَب وأْتَرب بالهمزة، وأنَّها أرض ل
نبَّه إلى أنَّه في نسبته للبيت جمع بين اسمي شاعرين، األول منهما ٌجَبْيهاء األشجعي، والثاني علقمة بن عبدة، ثم بين وجه الجمع   ثالثا:

، وكذلك عزاه التبريزي في  (111)بينهما لدى ابن هشام،وذلك أنَّ الجوهري أنشده في موضعين من »الصحاح« عزاه فيهما لألشجعي
، ونسبه أبو عبيد في  (114)، وتبعه صاحب »القاموس« قاال: هو ٌجَبْيهاء األشجعي(113)، وذكر اسمه الصاغاني في »العباب«(112)شرحه
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س »معجم ما استعجم« لعلقمة. ومن هنا نشأ الخلط لدى ابن هشام فجمع بينهما فنسبه إلى علقمة األشجعي. ثم بيَّن أنَّ علقمة من ربيعة ولي
 كَمْوعد ُعْرُقوٍب أخاه بَيْتَرب        وقد وَعدُتك موعدا لو َوَفت به  أشجع، وأنَّ ما نسبه أبو عبيد هو غير هذا البيت، وإنما هو:من 

 وهو غير البيت المستشهد به، وذكر كذلك أنَّه ورد في شعر الشمَّاخ الصحابي: 
 ْوَعْدَتِني ما ال أحاول َنْفَعهوأ

 

 (115)ُعْرُقوب أخاه بَيْتَربمواعيد  
 .(116)ثم ختم بأن سيبويه استشهد به على أنَّه مَثل من األمثال

 وهي: (117)أيد استدراكاته السابقة بعدد من النقوالت من كتب أئمة اللغة،  رابعا:
بني سعد، وعن الحسن بن أحمد بن  /نقل عن ياقوت في »معجم البلدان« أنَّها قرية باليمامة عند جَبل َوْشم، أو اسم موضع في بالد 1

 .(118)يعقوب الهمداني اليمني أنَّها مدينة بحضر موت، ورجح يعقوب أنَّ يتَرب بالتاء  موضع بين اليمامة والوشم وليس تصحيفا من يثرب
 عليه وسلم، وأما يتَرب /نقل عن الهمداني في كتابه »المؤتلف والمختلف في أسماء األماكن« أنَّ يثرب بالمثلثة مدينة الرسول صلى هللا2

 .(119)بالتاء فمن أرض اليمامة عند جبل َوْشم
 .(120)ا:نقل عن صاحب »القاموس« أنَّ »َيْتَرب« كـ »َيْمَنع« موضع قرب اليمامةثالث
خلف: زعم قوم من   بالتاء بنقطتين من فوق وفتح الراء هكذا قرأته على البصريين في كتاب سيبويه. وقال ابن: نقل عن ابن قتيبة: أنَّه رابعا

 وعند التأمل فيما سبق يمكن أن نخلص إلى اآلتي:. (121)المتقدمين كونه بالمثلثة تصحيف، وأنَّه بالمثناة وفتح الراء وهو الصحيح
كما -ه خالفهم : أنَّ ما تعقَّب به البغدادي ابن هشام في نقوالته صواب كما رأينا في توثيق أقوال أئمة اللغة، وأن ابن هشام نقل عنهم لكنأوال
ل عليهم، أو لعله سهو منه. أم  -رأينا ا  فلعله اطَّلع على نسخ فيها ما ذكر عن هؤالء األئمة فيها وهم من النساخ؛ إذ أنَّه من المحال أن يتقوَّ

 .(122)رواية البيت بـ »بيثرب« بالثاء فهو تصحيف كما تقدم من قول أئمة اللغة، وكما أشارت إلى ذلك كتب التصحيف
، ونسبه البغدادي في الخزانة البن (125)ونسب للشماخ،(124)،ونسب لألعشى(123)أما بنسبة البيت فقد اختلف فيها، فنسب لألشجعي ثانيا:

، وقد ضمنَّه عدد من الشعراء (127)، وأصل الشطر الثاني من البيت مث ل من األمثال كما سبق، وكما استشهد به سيبويه (126)عبيد األشجعي
، ولعل هذا سبب منشأ الخالف في نسبة البيت، فقد نسب لعلقمة بن عبدة كما حقق ذلك البغدادي مع اختالف يسير، (128) ضمن قصائدهم

 .(129)وهو كذلك في ديوانه وغيره
َتها لبيت الثاني عشر:ا  وما ِإخاُل لدينا منِك تْنِويلُ           أرجو وآُمُل أن تدنو مودَّ

أفاد ابن هشام عند شرحه لمفردة »أرجو« أن للرجاء معنيين: الرجاء والخوف، واستشهد على الخوف بقول اخلالف يف مجع »النوب« ومفرده :
 يبالي بلسع النحل: الهذلي يصف شخصا َيْشتاُر عساًل وهو ال 

 (130)وحاَلَفها في بْيِت ُنْوٍب َعواِسلِ   لَسْعُته النحُل لم يرُج لْسَعهاإذا 
عقب عليه البغدادي بأن َه غير جيد؛ ألنَّه تخليط بين (131) ثم بيَّن أن»النوب«: النحل، جمع »نائِّب«ك»ـفارِّه« و»ُفُره« سم ِّيت»ُنوبا« لسوادها.

»النوب« بمعنى النحل ال يرى أنَّها جمع نائب، وإنَّما هي عنده اسم جنس جمعي ال واحد له من لفظه، أو هو جمع  قولين فمن يقول إنَّ 
،  ومن يرى أنَّه جمع نائب فهو عنده ليس بمعنى النحل وإنما هو صفة لمحذوف تقديره : في بيت نحٍل ُنوٍب، ثم نقل كالما للمرزوقي   نوبي 

لها، وقال ابن األعرابي: هو جمع نوبي، سموها بذلك لسوادها، وقال األصمعي هو جمع نائب كما يقال: عائذ  بأن: »النوب: النحل ال واحد 
وُعوذ، يريد أنَّها تختلف وتجيء وتذهب، أي تنتاب المراعي ثم تعود«، وكذلك نقل كالما عن أبي سعيد السكري في شرحه: »ُنْوب: نحل 

ا: النُّوب، وأما األصمعي فقال: من االختالف تذهب وتجيء، أي في بيت نحٍل تنوب، أي: ليس له واحد جمع نائب، أهل اليمن يسمونه
، وكذلك نقل كالما عن ابن األنباري في »األضداد« أنَّ في »الٌنوب« قوالن: أحدهما النحل تضرب إلى السواد بمنزلة النوبة من  (132)ترجع«

. قلت: وهي في جملة ما ذهبوا إليه ال تعدو إال أنَّ تكون جمع نائب، مثل عائِّذ  (133)الحبشة، والقول اآلخر : النوب جمع نائب وهو الراجح
، أو أنَّها جمع ال مفرد له ، وممن أشار  (134)وُعْوذ، وممن ذكره ابن السكيت واألصمعي والسكري أو أنَّها جمع ُنْوبي وهو رأي ابن األعرابي

أخذه البغدادي على ابن هشام بأنَّه خلَّط بين قولين أجاب عنه ابن منظور في نقله عن  ،. وما (135)إليه السكري والبغدادي هنا وفي الخزانة 
و  َيْت ُنْوبا ألنَّها ترعى ثم َتُنوُب إِّلى موضعها؛ فَمن جعلها مشبَّهة بالنُّوب، ألنَّها تضرِّب إِّلى السَّ اد، فال واحد لها؛ وَمن أبي عبيد بأنَّها ُسم ِّ

َن النحل، ألنَّها  سمَّاها بذلك ألنَّها ترعى ثم تُنوب، فواحدها نائٌب؛ شبَّه ذلك بنوبة الناس، والرجوع لوقٍت، مرَّة بعد مرَّة. والنُّوُب: جمع نائٍب مِّ
 .(136)تعود إِّلى َخلِّيَّتها
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ة؟ ثم أجاب  تساءل ابن هشام اجلمع بني رجاء املودة وبعد النْول يف البيت: كيف جاز له أن ينفي حصول التنويل بعدما أثبت رجاء دنوَّ المودَّ
ه بقلبها وتمنعه من نوالها، ثمَّ إن كانا شيئا واحدا فال يضرَّ ذلك إلن   بأن »المودة« و»التنويل« شيئان ال شيء واحد، فال يمتنع أن تودَّ

ره بال بعض مشايخه كتب على  تعقبه البغدادي بأن . وقد (137) نقض إيذانا بالدهش والحيرةالشعراء لهم طريقة مألوفة يعود أحدهم إلى ما قرَّ
هذا السؤال ال حاجة إليه، وجوابه ليس يشيء، بل الجواب أنَّ الرجاء والظن كالهما منه، وقد صرَّح البيضاوي بأن الرجاء »هامش نسخته:

 .(139) د«فلم يتوارد النفي واإلثبات على شيء واح (138)تابع ألدنى الظن،
ْفَرى أذا َعِرَقْت  البيت الخامس عشر: اَخِة الذِ   ُعْرَضُتها طاِمُس األعالِم مجهولُ    ِمْن كل  َنضَّ

ْفَرى واحدة، ثم ذكر أنَّ في كالم  قال ابن هشام عن إنابة االثنني عن الواحد: ْفريان ال ذِّ ْفَرى« أنَّها: مفرد قائم مقام التثنية، إذ الناقة لها ذِّ »الذ ِّ
 العرب على العكس من هذا، وهو إنابة االثنين عن الواحد، واستشهد عليه بقول بشر بن أبي حازم األسدي:

ْي َمْيَعة سابِّحٍ  َزاما  على كلِّ  ذِّ  140)ُيَقطَُّع ذو َأْبَهَرْيه الحِّ
 وقال : وإنما له أْبَهٌر واحد. ، وقوله: 

َناً فَجَعْلَن  ماال  َمْدمَع عاَقَلْين َأيامِّ  (141)وَجَعلَن َأْمَعَز راَمَتْين شِّ
ثم حكم عليه بأنَّه غير جيد؛ ألن   (143)ذكر البغدادي بأن هذا كالم أبي هالل العسكري في كتاب الصناعتين .(142) »عاقِّاًل« وهو جبلأراد 

المراد بذي أبهرين: الظهر؛ وهما عرقان يكونان في ناحية الظهر، وقد يقال أبهر باإلفراد كما تقدم في نظيره في العينين واألذنيين 
وعن ابن دريد في »الجمهرة«: ، (145)، ثم نقل عن محمد بن حبيب في كتاب ألَّفه لـ »المثنى«، أن األبَهرين عرقان في المتَنْين(144)ونحوهما

،وعن أبي عبيدة في كتاب الخيل: األبَهران جلدتان مثل الَعَصبتين فيهما شرائح ذلك اللحم بينهما مركٌب (146)األبَهران عرقان في باطن الظهر
ْين، قال رسول هللا صلى هللا  شرائح، وذلك اللحم في جانب الزور من وسطه ، ثم يجريان على أعالي أسافل الضلوع حتى تنقطعا عند الُقْصَريَ 

. قلت: والظاهر أنَّه ال تعارض بينهما في كون »األبهر« في البيت يراد به الظهر على ما يراه (147) عليه وسلم: »هذا أوان انقطع أبهري«
، يقال: فالٌن شديد اأَلْبَهر، َأي الظهر، واأَلْبَهُر: عرٌق إِّذا انقطع مات  ابن هشام، أو يراد به اأَلْبَهرانِّ على ما يراه البغدادي وهما اأَلْكَحالنِّ

رايين ، وعليه فالبيت يصلح أن يكون دليال البن هشام في إقامة  (148)صاحبه؛ وهما أبهران يخرجان من القلب ثم يتشعب منهما سائُر الشَّ
ما يظهر ال يعترض على مبدأ إقامة االثنين االثنين مقام الواحد، كما يصلح أن يكون على بابه في التثنية في لفظة »أبهريه«، والبغدادي في

 مقام الواحد بدليل سكوته عن بيت جرير الذي استشهد به ابن هشام، وإنما اعتراضه أن يكون »أبهريه« منه.
 البيت الثامن عشر:

َرةٌ َغْلبا اُمها مِّْيلُ في دَ   ُء َوْجناُء ُعْلُكٌم ُمذكَّ  ف ِّها َسَعٌة ُقدَّ
: أنَّها غليظة الرقبة، وفي اآلدمي كذلك، ثم نقل عن أبي حاتم أنَّ  «َغْلباءُ »ذكر ابن هشام في معنى امليل والغلظ:داللة األَغَلب على 

أن »الغَلب«: قصر العنق مع غلظه، وقيل قَِّصٌر وَمْيل ثم اختار أنَّه مشترك بين الغليظ والمائل، وقد جاء بيت كعب على األول، وال يجوز 
اُمها مِّْيلُ وال مع وصف آخر لئال يتناقض مع قوله » يراد به القَِّصر وحده  ومن الثاني قول الراجز: «.ُقدَّ

 (149)والرأَس حتى صرُت مثَل األْغَلبِّ   ما زْلت يوَم الَبْينِّ ألوِّي َصَلبِّي 
وقد اعترض عليه البغدادي بأن هذا ال يسلَّم؛ ألن مراد الراجز أنَّ رأسه انتفخ من كثرة ما  .(150) وال مدخَل لمعنى الغلظِّ هنا«قال ابن هشام: »

لوى رأسه فصار كاألغلب، ونقل عن ابن دريد: ورجل أغلب بي ِّن الَغَلب من قوم ُغْلٍب إذا كان غليظ العنق. قلت: وهو كما ذكر في كتب 
صمعي:»وإذا غلظ العنق حتى كأن فيه َمْيال فذلك الَغلُب يقال رجل أغلب وامرأة غلباء وال ، والظاهر أنه ال تعارض بينهما يقول األ(151) اللغة

 .(152) أدري لعل الغلب غلظ وحده
 البيت الثامن والعشرون 

َراَعْيها إذا َعرَِّقْت كأنَّ   َلفََّع بالُقوزِّ الَعَساقِّْيلُ وَقْد تَ   َأْوَب ذِّ
»ناقٌة َأُووب«على»فعول«،وأنه مكتوب بالصحاح ذكر ابن هشام أنَّ من معاني»األْوب«سرعة تقليب اليدين والرجلين في السير، ومنه:  

أكَّد البغدادي بأنَّه رآه في نسخة صحيحة، وال وجه له، فيجب أن يكون بواوين بعد الهمزة التي هي فاء الفعل والواو  .(153)بهمزتين، وهو سهو
 . (154)األولى عين الفعل، والثانية هي الزائدة لصيغة فعول

 البيت الواحد والثالثون:
راًعا َعْيَطٍل   َشدَّ النهارِّ ذِّ

 َنَصفٍ 
 
 

 قاَمْت َفجاوَبها ُنْكٌد َمثاكِّْيلُ  
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به على تعبيره في داللة المقاليت بما يوحي بانفراده: »الُنْكد من اإلبل«: الغزيرات اللبن، وقيل هي التي  نقل ابن هشام عن»المحكم« أنَّ تعق 
 ال يبقى لها ولد، قال الكميت:

ها ْيعِّ ْضن الفتاةِّ َضجِّ  (155)ولم يُك في النُّْكدِّ الَمقالِّْيتِّ َمْشَخبُ    َوَوْحَوٍح في حِّ
البغدادي على لفظة»عندي« من قوله السابق بأن  . عق ب (156) ثم قال: و»المْقاَلُت« عندي من»الَقَلت« بفتح القاف والالم، وهو الهالك..«

 .(157) هذا يوهم بأنَّه ليس منه عند غيره، وليس كذلك  بل هو عند الجميع ، قلُت: وهو كما قال
 البيت السابع واألربعون 

 يترَك الٍقرَن إال وهو مْجُدولُ  أنْ   إذا ُيساٍوُر ٍقْرنا ال يحلُّ له 
مفردات البيت ذكر ابن هشام أن »السو ار« بتشديد الواو: الوثَّاب العربد، ومن هنا يقال للواحد من فرسان  في شرح  أصل كلمة)إسوار(:

. وقد اعترض عليه البغدادي بأنَّ هذا يقتضي أنَّ »إْسوارا« عربي، وأن الجوهري لم  (158)الفرس: »ٍإْسوار« بكسر الهمزة و »ُأْسوار« بضمها
، ثم بيَّن أنَّه مَعرَّب »ُسوار« بالضم، وهو  (159)وار واأُلْسوار واحد من أساورة الفرس، قال أبو عبيدة: هم الفرسانيقل: ومنه ، وإنما قال: واإٍلسْ 

ار  بالفارسية الفارس، ونقل عن الجواليقي في»المعربَّات«أن اإلْسوار من أساورة الفرس أعجمي معرَّب، وهو الرامي، وقيل: الفارس، واأُلسو 
 . (160)يهبضم الهمزة: لغة ف

 البيت الثامن واألربعون:
ي بوادْيٍه األراٍجْيلُ و   منه تَظلُّ ٍسباُع الجو َضاٍمَرة  ال ُتَمش 

ي«ذكر ابن هشام أن :داللة )مشَّى( بالتشديد على كثرة املاشية و »الماٍشي«: صاحب الماشية الكاثرة، يقال: بمعنى: تمشي..  »ُتَمش 
ى« بالتشديد إذا   ، ثم استشهد بقول النابغة الذبياني:(161) كثرت ماشيته»أْمَشى« و »مش 

 (162)َسُتْخلُِّجُه عن الدنيا مَنونُ   وكلُّ فتًى وإْن َأْثَرى وأْمَشى 
 
 
 

ى« بالتشديد من زيادته ولم يذكره التبريزي  وال كتب اللغة، ونقل عن األزهري: كل  مال يكون سائمة   (163)تعقبَّه البغدادي بأن »مشَّ
الليث: للنسل والقِّْنَية من إبل وشاء وبقٍر فهي ماشية، يقال: قد أمشى الرجل، إذا كثرت ماشيته، وقد مَشت الماشية: إذا كثرت أوالدها، وقال 

، واستشهد عليه  (165)، ونقل عن القاموس قريبا منه(164)اشيتهالمَشاء فعل الماشية، تقول: إن فالنا لذو َمشاء وماشية، وأمشى فالن: كثرت م
 بشعر الحطيئة:

 وُيْمَشى إن ُأريد به المِّشاء  فيبني مجَدها ويقيُم فيها
. قلت وهو كما قال في كتب اللغة  (166)، أي: تكثر ماشيته، والمِّشاء الكثرة، انتهى-بالفتح والضم -قال شارح ديوانه: روي َيمشي وُيمشى

(167). 
 البيت السادس والخمسون:

 َيْمُشوَن مْشي الٍجماٍل الزُّهر َيْعٍصُمُهم
 َيعءص 

وُد التناٍبْيلُ   َد الس   َضْرٌب إذا َعرَّ
ثم قال: »وال معنى   المعجمة، أراد طربمن روى: غرَّد يعني بالغين نقل ابن هشام عن التبريزي أنَّ املعنى على رواية »غرَّد« بدال من »عرَّد«:  

وقد تعقَّبه البغدادي: بأن لها معنى، وهو أنَّهم إذا اشتغل غيرهم بالتطريب والندماء كان اشتغالهم بمعاناة الحرب ومقاساة  .(168) لهذه الرواية«
 .(169) ديالطعن والضرب طلبا للمعالي التي ال تحصل إال بضراب الصوارم وطعان العوامل، ونسبه للبغدا

 خامتة 
 وبعد فلعل من أهم النتائج التي خرج بها هذا البحث من الناحية اللغوية ما يلي:

«، وأن المقصود بها الراحة مع األصابع،  أوال: االستدراك عليه في معنى المفردة اللغوية وتصويب داللتها، كما هو الحال في معنى »الكف 
ى( بالتشديد على كثرة الماشية، وكذلك في داللة »أْفرط«: على ترك الشيء ونسيانه بأنَّهما معنيان كل منهما مستق ٌل، وكذلك في داللة )مشَّ

ب«  لتها على تقديم وتعجيله فال يلزم من التقديم التعجيل، وكذلك ما يتعلق بتثنية »الَفَرط« وجمعه، وغيرها، وكذلك داللة »الغلب واألَغلَ أو دال
الم ك على الَمْيل والغلظ، وكذلك الجمع بين رجاء المودة وبعد النْول، وكذلك ما يتعلق بالحكم ببعد المأخذ اللغوي فقد حكم ابن هشام بغرابة
 لغائلة. الجوهري في معنى »الغول« بأنَّه ليس فيها غائلة الصداع وبيَّن البغدادي أنَّه ال غرابة فيه، فإنه بعض ما يصدق عليه الغول، بمعنى ا
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« وغيرهما، وغيرها و  ثانيا: هو كثير االستدراك عليه في بعض ما فاته في استيفاء المادة اللغوية كما هو الحال في معاني »الراح« و»الكف 
 عنده.
م ابن هشام »فأنا فَرُطهم« على اسم   ثالثا: أخذ عليه كذلك في ترتيب المادة اللغوية حسب ورودها وحسب ما له عالقة مباشرة بها، فقد قدَّ

عها كما في  الفاعل منه »الفارط« و »الفَرط« فهو مصدٌر لـ »َفرِّط« من باب »َفرِّح«، أو كذلك في تصنيف المادة وارتباطها بأصل واحد يجم
 ذكر النوء مع األشياء الخرافية التي ال حقيقة لها.

حيث ذكر فيها ابن هشام ثمانية أقوال أثبت البغدادي التداخل في  « العوارض»رَصَد تداخل بعض األقوال، كما هو الحال في معنى  رابعا:
 ، وكذلك في كون المراد بالنحل »النوب« وتكون جمعا لـ»نائب«، وغيرها.بعضها

االستدراك عليه بما يوحي إليه ظاهر كالمه، كما في داللة التضعيف وعدمها في الفعل »فَدى«: حيث إن ظاهر كالمه يقتضي أنَّ   خامسا:
 المخفَّف لم يأت بمعنى المشدد، أو األخذ عليه بالتعبير بما يوحي بانفراده به كما في داللة »المقاليت« بالتعبير بـ»عندي«.

أنَّ البغدادي يميل إلى التوسع في اللغة، فقد نقد ابن هشام في أكثر من موطن بأن كالمه من تضييق الواسع كما هو  أظهر البحث سادسا:
الحال عندما حصر ابن هشام »أفرط« على وجهين. وكذلك تأكيده في أكثر من موطن على تعدد المعاني اللغوية، والتدليل على عدم الثنائية 

 كالم ابن هشام.  أو التضاد التي قد تفهم من
أظهر البحث أنَّ بعض ما أخذه البغدادي على ابن هشام ال تعارض فيه، وإنما يمكن الجمع بينهما، كما هو الحال في داللة   سابعا:

مفرد له  »الَغَلب« على الغلظة والميل كما قال األصمعي، وكذلك في كون »الُنْوب« بمعنى: النحل جمعا لفاعل، أو أنَّها بهذا المعنى جمع ال 
 من لفظه، ، وغير ذلك من المواطن.  

 أما من الناحية المنهجية فيمكن مالحظة ما يلي: 
اهتمام البغدادي بتوثيق المادة العلمية اللغوية عند ابن هشام وتعقبه فيها من مصادرها، كما هو الحال في استدراكه على ابن هشام في   أوال:

ه عليه في تصحيح النقل عن أبي عمرو في »شبم«، وتصحيح النقل عن الخطيب التبريزي تصريحه في النقل عن ابن الصالح ، واستدراك
ى« بالتشديد، وغيرها.    في »يترب«، وفي »مشَّ

والمصادر التي نقل منها، وتصحيح ما فيها من سهو أو خطأ في نسبة قول أو  »بانت سعاد«  اهتمامه بنسخ كتاب شرح ابن هشام لـ ثانيا:
نقل ابن هشام عن أبي عمرو أنَّ الـ »يعاليل« هي التي: »تجيء« مرة بعد أخرى، بين البغدادي أنَّ فيه تحريفا من  رواية بيت، كما في

،  النساخ صوابه: »تهمي مرة بعد أخرى«، وكما بيَّن أنَّ الرواية الصحيحة من بيت الحماسي بضم الالم »اللُّْوَثُة«كما قال شراح الحماسة
ع وتصحيح في نسبة بعض األبيات ، أو روايتها.  وكذلك يستعين البغدادي بالنسخ في التأكيد على ما استدركه  وكذلك ما كان فيه من تتب

ها،  »َأُووب« في »الصحاح« بهمزتينابن هشام ويوافقه كما في في كتابة  . وهذا يؤكد موسوعية البغدادي ومعرفته بالكتب وإحاطته بُنسخِّ
وقد يكون استدراكه على ابن هشام ناتج عن النسخة التي اعتمد عليها في شرح ابن هشام، ولم يذكر وإدراكه للتصحيف الذي قد يوجد بها.

ي في نسخ أخرى، كما في نقله عن الجوهري في»إْسوارا«: بأنَّ هذا يقتضي أنَّ »إْسوارا« عربي، والصواب أنَّ ابن هشام لم ينقل عن الجوهر 
 محقق الكتاب.بـ»ومنه« كما في النسخة التي اعتمد عليها 

حرصه على الدفاع عن أئمة اللغة والعلم، ومحاولة التوفيق بينهم بإيجاد وجه من اللغة يتوجه عليه كالمهم، وبأسلوب علمي ونفس  ثالثا:
روا البيض بالسحب، وبيَّ  رة ألهله، يقول»وهذا مما ألهمنيه هللا تعالى ببركات هؤالء األئمة الذين فسَّ ن على لساني  متواضعة محبة للعلم ومقد ِّ

يد مثله في »َخرِّص« دون »َشبِّم«، وهو ثقة في نقله  يد:»وقد قال ابن الس ِّ   صواب قولهم وله الحمد والمنة«، وكذالك ما قاله عن ابن الس ِّ
 فينبغي قبوله وقد أثبَت حسبما وصل إليه علمه. 
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين  •
 م.   1987 - هـ  1407، 4بيروت، ط –
 ه. 1422،  1صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ، ط •
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صنعاء، –جزيرة العرب، لسان الدين الحسن بن أحمدبن يعقوب الهمداني ، تحقيق: محمد بن علي األكوع الحوالي، مكتبة اإلرشاد صفة  •
 م.1990-ه1410الطبعة األولى:

 لى بيروت، الطبعة األو  –الصناعتين، أبو هالل العسكري، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العنصرية  •
العباب الزاخر واللباب الفاخر، رضي الدين الحسن بن محمد الصاغاني الحنفي، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، دار الرشيد للنشر،  •

 . 1979الجمهورية العراقية ، وزارة الثقافة واإلعالم،  
 هـ.  1404بيروت، الطبعة األولى،  –العقد الفريد ، ابن عبد ربه األندلسي، دار الكتب العلمية  •
 هـ. \1418بيروت، تاريخ النشر: –عيون األخبار، ابن قتيبة ، دار الكتب العلمية  •
 ه. 1397،  1بغداد، ط –غريب الحديث، ابن قتيبة، تحقيق: د. عبد هللا الجبوري، مطبعة العان  •
د السالم هارون، الهيئة العامة  غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سالم، تحقيق الدكتور حسين محمد محمد شرف، مراجعة األستاذ عب  •

 م. 1984  -هـ 1404، 1لشئون المطابع األميرية، القاهرة، ط
 . 2لبنان، ط –محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة -الفائق في غريب الحديث واألثر، الزمخشري ، تحقيق: علي محمد البجاوي  •
 ، 8لبنان، ط  –: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت القاموس المحيط، أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق •
قصيدة االبردة لكعب بن زهير، شرح أبي البركات األنباري، دراسة وتحقيق. محمود حسن زيني،نهامة، الكتاب العربي السعودي، الطبعة  •

 م..  1980-ه1400األولى، 
اجعة: محمد مهدي عالم، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة،  كتاب األفعال، ابن الحداد، تحقيق: حسين محمد محمد شرف، مر  •

 م.  1975 -هـ   1395جمهورية مصر العربية،  -القاهرة 
 م. 1983-هـ 1403كتاب األفعال، ابن الَقطَّاع الصقلي، عالم الكتب، الطبعة األولى    •
 م. 2012-ه1433، بيروت،لبنان، كتاب األماكن،أبو بكر الهمذاني، تحقيق:أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية •
 كتاب العين، الخليل بن أحمد، تحقيق:د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل. •
 م.1988 -هـ  3،1408الكتاب، سيبويه، تحقيق:عبد السالم محمد هارون،مكتبة الخانجي،القاهرة، ط •
 م. 2005-ه1426  1يق:د.مصطفى عليان،مؤسسة الرسالة،ط كنه المراد في بيان بانت سعاد،جال الدين السيوطي، تحق •
 هـ.  1414 -بيروت، الطبعة الثالثة   –لسان العرب، ابن منظور، دار صادر  •
 بيروت، لبنان . -مجمع األمثال، الميداني ، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار المعرفة  •
 م.  1986 -هـ   1406 - 2مؤسسة الرسالة، بيروت،طمجمل اللغة ، ابن فارس، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان،  •
هـ[، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، 458المحكم والمحيط األعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ]ت:  •

 م . 2000 -هـ   1421بيروت، الطبعة األولى، 
صيدا، الطبعة  –الدار النموذجية، بيروت  -الشيخ محمد، المكتبة العصرية مختار الصحاح، أبو عبد هللا الرازي، تحقيق: يوسف  •

 م. 1999هـ /  1420الخامسة، 
م   2000 -هـ  1421المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، بيروت، الطبعة األولى،  •
 م.  1996هـ  1417، 1ط
بيروت، الطبعة الثانية،  –لقاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا، دار الكتب العلمية المستقصى من أمثال العرب، أبو ا •

  م.1987
عادل مرشد، وآخرون،إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة  -مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ، تحقيق: شعيب األرنؤوط  •

 م .  2001 -هـ   1421الرسالة، الطبعة األولى، 
 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، المكتبة العلمية،بيروت،. •
  م. 1995، 2معجم البلدان، ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي، دار صادر، بيروت، ط •
 م. 2008  -هـ  1429، 1الكتب، طمعجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عمر، عالم  •
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 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى وآخرون دار الدعوة. •
 هـ.1403، 3معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع،أبو عبيد البكري،عالم الكتب، بيروت، ط •
   -هـ 1399الحسين، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو  •
المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم، أبو منصور الجواليقي، حقق كلماته بإرجاعها إلى أصولها وذكر معانيها د. ف. عبد   •

 م. 1990-ه1410  1الحيم ، دار القلم،دمشق، ط
 .6دمشق، ط  –نصاري ، تحقيق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد هللا، دار الفكر مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األ •
مقدمة ابن الصالح ومحاسن االصطالح، وهما كتابان، األول: مقدمة ابن الصالح، والثاني: محاسن االصطالح،عمر بن رسالن الكناني،  •

 تحقيق:د.عائشة بنت الشاطي،دار المعارف . 
 م.  2002هـ /  1423، 1ماهر ياسين الفحل، دار الكتب العلمية، ط -عبد اللطيف الهميم مقدمة ابن الصالح،تحقيق:  •
 م. 198 -هـ  1406بيروت،  –سوريا، دار الفكر المعاصر  -مقدمة ابن الصالح،تحقيق: نور الدين عنتر، دار الفكر •
 م.  1999 -هـ  1419، 1القاهرة، ط –نجي المقصور والممدود، أبو علي القالي، تحقيق: د. أحمد عبد المجيد هريدي، مكتبة الخا •
النكت على كتاب ابن الصالح، ابن حجر العسقالني، تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية،  •

 م. 1984هـ/ 1404، 1المدينة المنورة ، ط
محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية،   -اهر أحمد الزاوى النهاية في غريب الحديث واألثر، أبو السعادات ابن األثير، تحقيق: ط •

 . 1979 -هـ  1399بيروت، 
 اهلوامش

 

 . 49(  شرح بانت سعاد 1)
 . 1/287(  حاشية على شرح بانت سعاد 2)
 3453(  الصحاح )فدى(/3)
، مختار الصحاح للرازي 1682/ 3، )فدى( 150-149/ 15)فدى(، ولسان العرب 200-199(/14(  ينظر: تهذيب اللغة )فدى 4)

 . 235،/ 1)فدى(
، المقتضب 3/406. وبال نسبة في: الكتاب 4/477، خزانة األدب2/252( البيت لزياد بن واصل في شرح أبيات سيبويه 5)
 .  33/224، تاج العروس )فدى( 1/347، الخصائص 422/ 2،األصول 2/174
  .8/28(  تكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن ُدوزِّي )6)
 . 83-82( شرح بانت سعاد 7)
 .  450/ 1ة على شرح بانت سعاد ( حاشي8)
، لسان  272/ 2، النهاية في غريب الحديث، 2/412، المخصص  54/ 3،  1389/ 4، الصحاح)صيف( 5/141( ينظر: تهذيب اللغة 9)

 . 6/414، تاج العروس456/ 2، )روح(  9/200العرب )صيف( 
 ، وغيرها.432/ 5، 376/ 2، شرح المفصل 2/37( سر صناعة اإلعراب البن جني 10)
  .380/ 1، المعجم الوسيط، 5/140(  ينظر: تهذيب اللغة 11)
 . 462/ 2، العباب الزاخر واللباب الفاخر للصاغاني )روح(. لسان العرب 2018( ينظر: الصحاح )روح(  12)
 . 536 -2/535، وينظر: المصباح)كفف( 452/ 1(  حاشية على شرح بانت سعاد 13)
 . 536 -535/ 2(  المصباح)كفف( 14)
 . 4/448، غريب الحديث البن سالم7/201، ولعبيد بن األبرص في العين15البيت ألوس بن حجر في ديوانه ص (  15)
، النهاية في غريب 2/465، معجم مقاييس اللغة  4/1584،)دلك(  1/368،)روح( 1/456، الصحاح )بطح( 140/ 5( تهذيب اللغة 16)

 . 409/ 2لسان العرب ،  1/131، مختار الصحاح،)روح(  114/ 1الحديث واألثر)برد(، 
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 .428/ 10(  لسان العرب)دلك(  17)
 ، 95/ 3، لسان العرب )بلد( 14/91، تهذيب اللغة  180/ 7( العين 18)
 . 45/ 1(  المخصص 19)
 (. 52/ 3والذي في »العين«: والَفْقحُة: الراحة بلغة الَيَمن )  . 344/ 9، المحكم والمحيط األعظم9/ 14( تهذيب اللغة20)
 . 167محمد ثابت بن أبي ثابت (  خلق اإلنسان ألبي 21)
، وليس فيه أنهها 93، قصيدة البردة لكعب بن زهير، شرح أبي البركات األنباري، 13-12( ينظر: شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي 22)

ا بعد »تطلق على األسنان كلها«، ويظهر كما قال محقق كتاب شرح بانت سعاد أن فيه سقطا ألن عبارته: »والعوارض الضواحك، وهي م
 . 77األنياب من األسنان، وقيل بريقها وصفاؤها«.ص  

 . 286/ 1، تهذيب اللغة 1/415(  ينظر: غريب الحديث البن قتيبة 23)
 . 76(   شرح بانت سعاد 24)
 . وتمامه : بِّعودِّ َبَشاَمٍة ُسقَِّي الَبشاُم.1/279(  البيت لجرير في ديوانه  25)
، وتاج العروس 188/ 7، وتهذيب اللغة لألزهري، ولسان العرب 1086الصحاح: . وينظر:1/426(  حاشية على شرح بانت سعاد 26)

18/389 ، 
 . 76(  شرح بانت سعاد 27)
 . 1/426(  حاشية على شرح بانت سعاد 28)
 . 104(  شرح بانت سعاد لعبداللطيف بن يوسف البغدادي ، شرح بانت سعاد 29)
 . 76(  شرح بانت سعاد 30)
 ، العباب الزاخر واللباب الفاخر للصاغاني )عرض(. 1087، وينظر: الصحاح ،عرض:1/426(  حاشية على شرح بانت سعاد 31)
 . 147، وينظر قول ابن الصالح في مقدمته 85(  شرح بانت سعاد 32)
 . 1/472(  حاشية على شرح بانت سعاد 33)
ماهر ياسين   -عبد اللطيف الهميم ، مقدمة ابن الصالح، تحقيق: 59( ينظر: مقدمة ابن الصالح، تحقيق: نور الدين عتر، ص 34)

، مقدمة ابن الصالح ومحاسن االصطالح، وهما عبارة عن كتابين طبعا في كتب واحد، األول: مقدمة ابن الصالح، 136الفحل، ص 
  .218-216والثاني: محاسن االصطالح للكناني، تحقيق: د عائشة بنت الشاطي، ص

ماهر ياسين الفحل، وفيه: »جاءت في حاشية نسخة   -تحقيق: عبد اللطيف الهميم  ( من مقدمة ابن الصالح،2( ينظر: هامش رقم )35)
ها: قال المصنف  ها توجد في  -رحمه هللا  -)ب( تعليقة نص  ل...،((. وهذه الحاشية بنص  : ))دلَّنا قولهم: عضيل، على أن ماضيه: َعضِّ

،  136من مقدمة ابن الصالح ،تحقيق: عائشة بنت الشاطي ص ( 1«، وكذلك هامش رقم )82هامش )م(، ونقل نصها العراقي في التقييد: 
رحمه هللا : " دلنا قولهم: عضيل، على أن في ماضيه: عضل ... ".   -وفيه: »على هامش )غ، ص( من أمالي ابن الصالح: قال المؤلف 

على مقتضى اللغة فقال إنه وجد له  وجدته بخطه[. قال العراقي: " وأراد المصنف بذلك تخريج قول أهل الحديث: معَضل، بفتح الضاد، 
 قولهم: أمر عضيل. ثم زاده المصنف إيضاًحا فيما أماله حين قراءته الكتاب عليه فقال: " إن فعيال يدل على الثالثي، فعلى هذا يكون لنا

  -هـ  699ت  - )عضل( قاصًرا، و )أعضل( متعديا وقاصًرا... وقرأت بخط الحافظ شرف الدين الحسن بن علي بن الصيرفي المصري 
(.  102إلى آخر الطرة على هامش )غ، ص(« )التقييد:  -على نسخة من كتاب ابن الصالح في هذا الموضع: " دلنا قولهم عضيل ... " 

 قلت: وفيه تصريح بأنه من إمالءات ابن الصالح.
  .286-2/285(  النكت على كتاب ابن الصالح، 36)
 . 331(  ديوانه 37)
 . 120(  شروح سقط الزند  38)
 . 96(  شرح بانت سعاد 39)
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، المصباح المنير 442-441/  2، النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير، 5/1958، الصحاح )شبم( 245/ 1(  جمهرة اللغة 40)
 . 1303في غريب الشرح الكبير للفيومي، )شبم( /

، المحكم والمحيط األعظم البن سيده )شبم( 2/242 (ينظر إضافة إلى ما ذكره البغدادي : معجم مقاييس اللغة البن فارس، )شبم(41)
  .22/449، تاج العروس )شبم( 2/231، المخصص البن سيده )شبم( 8/82
  . 2/205(  كتاب األفعال البن القطاع 42)
 . 100(  البيت لحميد بن ثور الصحابي  رضي هللا عنه في ديوانه  43)
 . 1/529( حاشية شرح بانت سعاد 44)
 . 317-12/316، ولسان العرب البن منظور )شبم( 1958( ينظر: الصحاح :45)
  . 1/1125( القاموس المحيط46)
 . 121-120(  شروح سقط الزند  47)
يد 1/529( حاشية على شرح بانت سعاد 48)  . 528/ 1. وقد أثبت البغدادي نص ابن الس ِّ
 .108-107(  شرح بانت سعاد 49)
 .14(  شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي 50)
 . 115ت سعاد (  شرح بان51)
 . 1/580(  حاشية على شرح بانت سعاد 52)
 . 1/680القاموس المحيط،  ،150(  ينظر: العباب الزاخر واللباب الفاخر، فصل الطاء )فرط( 53)
  - 000هـ =   529  -  000(  البيت منسوب لظافر بن القاسم بن منصور الجذامي المكنى بأبي نصر الحداد، من أهل اإلسكندرية، )54)

 م(، كان حدادًا، بمصر. وذلك ضمن عدد من األبيات برواية: 1134
لم تبق في النسيان لي     أفرط نسياني إلى غاية 

 جنسا

 

 

فصرُت مهما َعَرضْت  

  حاجة  

 أُْعنَى بها أَودعتُها ِطْرسا  

 

 

 حتى إذا عاودُت طالعتُها 

 

 

 ذَكَّرِت العيُن بها النفسا  

 

 
وهو من المتأخرين فيه نظر حيث إنه عاش في القرن السادس الهجري. ينظر: في ترجمته األعالم للزركلي  قلت: واستشهاد البغدادي بشعره 

3 /236 . 
 . 581-1/580(  حاشية على بانت سعاد 55)
 .469/ 2، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )فرط( 680/ 1(  ينظر: القاموس المحيط، 56)
 . ،1/581(  حاشية على شرح بانت سعاد 57)
 . 368/ 7، لسان العرب 226/ 13(  ينظر: تهذيب اللغة 58)
 . 2/754، العباب الزاخر واللباب الفاخر فصل الطاء )فرط(، جمهرة اللغة، 680/ 1(  ينظر: القاموس المحيط، 59)
 . 367/ 7، لسان العرب  13/227، وينظر: تهذيب اللغة  1/581(  حاشية على شرح بانت سعاد 60)
 .  1/583(  حاشية على شرح ابن هشام  61)
 .  114/ 4، والسنن الكبرى 3/368، وسنن الترمذي5/213(  ينظر الحديث في: المسند 62)
 . 5/29(  صحيح البخاري 63)
  .434/ 3(  النهاية في غريب الحديث واألثر 64)
 . 148(  العباب الزاخر واللباب الفاخر فصل الطاء )فرط( 65)
 . 585-1/584د (  حاشية على بانت سعا66)
 . 235-234/ 3(  النهاية 67)
 .14(  شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي 68)
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 . 115-114(  شرح بانت سعاد البن هشام 69)
 . 1/613(  حاشية على شرج بانت سعاد 70)
 . 613/ 1(  حاشية على شرح بانت سعاد 71)
 . 1/614(  حاشية على شرج بانت سعاد 72)
 . 55/ 30(  تاج العروس)علل(  73)
 . 107، و شرح بانت سعاد لعبد اللطيف البغدادي14نظر: شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي (  ي74)
 . 30/55، تاج العروس 14/ 4(  مقاييس اللغة)علل( 75)
 . 373/ 7(  الروض األنف 76)
 . 49(  في ديوانه  77)
 . 5/1775(  الصحاح)علل( 78)
 . 298/ 5(  النهاية 79)
 . 3/36، المخصص 55-49/ 5(  تاج العروس 80)
 . 1/616حاشية على شرج بانت سعاد   (81)
 . 2/310، وينظر كالم أبي عمرو في الجيم  14/ 4(  مقاييس اللغة 82)
 . 181-180(  ُكنه المراد في بيان بانت سعاد، جالل الدين السيوطي، 83)
بارة البغدادي في  . وقد أثبت محقق »شرح بانت سعاد« النَّص كما حكى البغدادي، وأثبت ع1/615(  حاشية على شرح بانت سعاد 84)

 114الحاشية. ينظر: شرح بانت سعاد البن هشام ص
 ، وقريط من 21/ 1؛ وللحماسي في مغني اللبيب 68/ 1؛ وشرح شواهد المغني 441/ 7( البيت لقريط بن أنيف في خزانة األدب 85)
 . 123(  شرح بانت سعاد 86)
 . 1/650(  حاشية على شرح بانت سعاد 87)
  .23للمرزوقي ص: (  شرح ديوان الحماسة88)
  . 4(  شرح ديوان الحماسة للتبريزي ص: 89)
 . 4/225، النهاية في غريب الحديث واألثر 3/332(  ينظر: الفائق في غريب الحديث 90)
  .5/345، تاج العروس )لوث(2/186، لسان العرب)لوث( 213/ 10(  المحكم والمحيط األعظم 91)
 . 153(  شرح بانت سعاد 92)
 . 4/116. وينظر: صحيح البخاري 1786/ 5 (  الصحاح)غول( 93)
 . 155(  شرح بانت سعاد 94)
 . 67/ 1-2(  حاشية على شرح بانت سعاد 95)
  .127/ 30، تاج العروس )غول(  1040، القاموس المحيط:11/509، لسان العرب 3/397(  ينظر النهاية في غريب الحديث واألثر 96)
 . 447/ 4( العين 97)
 . 11/509، لسان العرب 8/5025، شمس العلوم  6/60، المحكم398اللغة( البارع في 98)
 . 2/42(  حاشية البغدادي على شرح قصيدة  يانت سعاد 99)
 . 166(  شرح بانت سعاد البن هشام 100)
 . 16/ 2، وينظر: التنبيه واإليضاح عما وقع في الصحاح البن بري )حلم( 1/156-2(  حاشية على شرح بانت سعاد 101)
، شمس  5/1903، الصحاح )حلم(  5/69، تهذيب اللغة  1/565. وينظر: جمهرة اللغة)حلم(  116-1/115ة البصرية  ( الحماس102)

، شرح ديوان المتنبي للعكبري 3/61، العقد الفريد  31/530، تاج العروس)حلم( 12/147. لسان العرب )حلم( 3/1556العلوم)حلم( 
 . 90، حماسة البحتري 78/ 4، 2/84
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  .6/483اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر (  103)
 ،  2/150، مجمع األمثال للميداني، 159-2/158، جمهرة األمثال ألبي هالل  العسكري 344-343(األمثال للقاسم بن سال م  104)
 . 5/85(  العقد الفريد105)
 .172-171(  شرح بانت سعاد 106)
 . 206،208-1/205-2(  حاشية على شرح بانت سعاد 107)
 .18رح قصيدة بانت سعاد للتبريزي (  ش108)
 . 1/253(  جمهرة اللغة )ترب(109)
 . 1388/ 4(  معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع )يترب( 110)
 . 1/180، ()عرقب(  91/ 1(  ينظر: الصحاح )ترب 111)
 .18(  شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي 112)
 . 2/28(  العباب)ترب( 113)
 . 114/ 1(  القاموس المحيط 114)
 . 113/ 1، شرح المفصل 1/108، المستقصى في أمثال العرب  430( البيت في ملحقات ديوانه  115)
 . 1/203-2(  حاشية على شرح بانت سعاد 116)
 . 208-206/ 2-1-2(  حاشية على شرح بانت سعاد 117)
 . 5/429، معجم البلدان )يتَرب( 70(  صفة جزيرة العرب للهمداني 118)
 . 395(  كتاب األماكن  119)
 62/ 1القاموس المحيط )تراب( (  120)
 . 3/166(  عيون األخبار 121)
  . 1/25، تثقيف اللسان وتلقيح الجنان 79(  ينظر: درة الغواص في أوهام الخواص 122)
، المستقصى من أمثال  3/186، تهذيب اللغة )عرقب( 2/311، مجمع األمثال2/166، عيون األخبار1/87( األمثال البن سالم،123)

  .595/ 1،)عرقب(1/231،لسان العرب)ترب( 4485/ 7، شمس العلوم )عرقب(180/ 1،)عرقب( 1/91ترب(، الصحاح)1/108العرب
  .10/266، الدر الفريد وبيت القصيد لمحمد بن أيدمر المستعصمي، 2/26(  العقد الفريد/124)
 . 131، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي 430(  ينظر: ملحق ديوانه  125)
 . 1/58(  الخزانة 126)
 . 1/272(  الكتاب 127)
يَد ُعْرُقوٍب َأَخاُه بَِّيْثرِّبِّ  َتنِّي َما ال ُترِّيد نَِّجاَزُه  :َوَواَعدْ 1/125(  من ذلك  قصيدة عمرو بن شماس األسدي ضمن حماسة البحتري 128)  َمَواعِّ
، 194/ 1، شرح المفصل 2/311، محمع األمثال 1123. وينظر: جمهرة اللغة 82(  ديوان علقمة الفحل بشرح األعلم الشنتمري 129)

  . 1/403، شرح مقامات الحريري 2/168، شرح كتاب سيبويه للسيرافي 5/429، معجم البلدان  550تصحيح التصحيف للصفدي 
 . 1/143(  ألبي ذويب الهذلي في ديوان الهذليين130)
 . 176(  شرح بانت سعاد ص131)
 . 1/144(  شرح أشعار الهذليين ألبي سعيد السكري 132)
  .10. وينظر: األضداد لألنباري 232-1/231-2حاشية على شرح بانت سعاد (  133)
  ، درة الغواص في أوهام. 1/229، الصحاح )نوب( 351، تهذيب اللغة ذ/144/ 1،شرح أشعار الهذليين، 1/99(  إصالح المنطق 134)
 . 499/ 5الخزانة  144/ 1(   شرح أشعار الهذليين، 135)
 . 776/ 1(  لسان العرب 136)
 . 197بانت سعاد ص(  شرح 137)
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ِّ َوَقارۡ  اَل َتر ۡ  ، وقد قال به عند تفسير قوله تعالى﴿مَّا َلُكم5/249(  تفسير البيضاوي 138)  [ 13﴾]نوح:13ا ۡ  ُجوَن ّلِلَِّّ
 . 1/328-2(  حاشية على شرح بانت سعاد 139)
 ، 188(  ديوانه 140)
 , 49(  البيت لجرير في ديوانه141)
 . 213( شرح بانت سعاد  142)
 ـ 111(  الصناعتين 143)
 . 382-1/381-2(حاشية على شرح بانت سعاد 144)
( لم أعثر له على كتاب بمسمى )المثنى(، فلعله مفقود، وقد أثنى عليه البغدادي بأنه كتاب جيد في بابه. وليس من ضمن  الكتب 145)

م(، عالمة   859ه /   245نة التي نسبت إليه. وهو محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي )المتوفى س
 .  136باألنساب واألخبار واللغة والشعر . ينظر: الفهرست البن النديم 

 . 332/ 1(  جمهرة اللغة )بزس( 146)
 .  32هـ( ، مع اختالف يسير في النص،  209(  الخيل، أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى )المتوفى: 147)
، جنى الجنتين في تمييز نوعي 10/263، تاج العروس 4/63، لسان العرب 1/18، النهاية )أبهر( 4/312(  ينظر: المحكم 148)

 .  14المثنيين، محمد أمين بن فضل هللا بن محب هللا بن محمد المحب ي 
، شرح 2/894بن ثابت السرقسطي ، الدالئل في غريب الحديث، قاسم202( البيتان منسوبان للعجاج في خلق اإلنسان لألصمعي ص:149)

 ، األفعال البن الحداد السرقسطي 369/ 1، )غلب(1/349. فوبال نسبة في جمهرة اللغة)صلب(  587القصائد السبع الطوال الجاهليات، 
 . 232(  شرح بانت سعاد 150)
 273، البارع في اللغة .369/ 1. وينظر: جمهرة اللغة)غلب(440/ 1-2(  حاشية على شرح بانت سعاد151)
  .202(  خلق اإلنسان،  152)
 . 265(  شرح بانت سعاد 153)
 . 2/564-2(  حاشية على شرح بانت سعاد 154)
 . 190/ 2(  ديوانه 155)
 .281-280(   شرح بانت سعاد156)
 9/237، تاج العروس )نكد(  3/428. وينظر: لسان العرب 1/621-2(  حاشية على شرح بانت سعاد 157)
 . 322(  شرح بانت سعاد 158)
  .2/723الجمهرة (  159)
 ،  13/37، تهذيب اللغة 2/723، الجمهرة 117. وينظر كالم الجواليقي في المعرب 2/42-2(  حاشية على شرح بانت سعاد 160)
 325(  شرح بانت سعاد 161)
 . 75(  ديوانه 162)
 . 36-35(  شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي 163)
 . 301-11/300(  تهذيب اللغة 164)
 1335/ 1(  القاموس المحيط 165)
 . 33.، وينظر: ديوان الحطيئة )برواية وشرح ابن السكيت( ص2/54-2(  حاشية على بانت سعاد 166)
 ، 39/535، تاج العرس282/ 15، لسان العرب 3/488(  ينظر:  المخصص 167)
 .39، وينظر: شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي 338(  شرح بانت سعاد 168)
 . 174وينظر مع اختالف يسير في النص: شرح بانت سعاد لعبداللطيف البغدادي .  2/98-2(  حاشية على بانت سعاد 169)


