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ABSTRACT  

The comparison made by Abo-Zaid Al-Qarashy between the 

language of poetry and of The Glorious Quran evokes and a questioning 

concerning this comparison with the reciting of poetry. This occupies 

most of the content of Jamharat Ashar Al-Arab. This study tries to 

analyze this unique phenomenon which con not be found in other books 

dealing with reciting poetry. This comparison comes to be echo of the 

historical comparison in Masail Nafi bin Al-Azraq by Abdullah bin Al-

Abbas - God blesses them-. The study revealed the sources of Abi-Zaid in 

comparison. They are represented by tow sources: Masail Nafi bin Al-

Azraq and Majaz Al-Quran by Abi Ubaidah. 

Then, the notices, on some lines of verse which are compared with 

the Glorious Quran, are fixed. Other critical notices are also shows on this 

comparison. We also made notices on the areas of success and failure of 

Abi-Zaid. The study depends on static curricula. We produce average for 

every phenomenon. 

 
:  الممخص

 أبك زيد القرشي بيف لغة الشعر كلغة القرآف تساؤالن في عالقة اتثير المقارنة التي أجراه
كقد قمنا بتحميؿ ىذه  .(جميرة أشعار العرب)جٌؿ مضمكف كتاب  ىذه المقارنة بركاية الشعر كىي

ذه المقارنة كرأينا أٌف ق ،الظاىرة الفريدة التي ال نجدىا في كتب أخرل متخصصة في ركاية الشعر
 -رضي اهلل عنيما-كانت صدل لمقارنة تاريخية في مسػائؿ نافع بف األزرؽ لعبد اهلل بػف العباس 
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مسائؿ نافع  :ككشؼ البحث عف مصادر أبي زيد في ىذه المقارنة كتمثمت في مصدريف رئيسيف
الشكاىد  ثـٌ ثبتنا مالحظاتنا عمى ،ككتاب مجاز القرآف ألبي عبيدة ،بف األزرؽ سابقة الذكر

كقد  ،كأخيران سجمنا مالحظات نقدية عمى طرفي ىذه المقارنة ،الشعرية التي قارف بيا لغة القرآف
كقد  ،كسجمنا ايضان مكاطف جانب الصكاب فييا ،سٌجمنا مكاطف كاف أبك زيد فييا مكفقان في مقارنتو

حتى أننا قدمنا  ،اعتمادنا في ىذه الدراسة عمى المنيج االحصائي الذم فرض نفسو عمى البحث
 .نسبان مئكية لكؿ ظاىرة كجدنا أٌنيا تستمـز ذلؾ

 
إلى مقدمتها   جمهرة أشعار العربمن مضمون  :الهوية العربية :توطئة

ككتب  ،دكاكيف الشعراء :مصادر ركاية الشعر الجاىمي كأبرزىا مصدراف تعددت
مفضميات كاألصمعيات كجميرة اؿ :كمف أبرز كتب االختيارات الشعرية ثالثة ،االختيارات الشعرية

ركائع  ضـٌ  الجميرةفكتاب  ،قصائد كمقاطع ،الكتب ىك الشعر كمضمكف ىذه ،أشعار العرب
سالمٌيو –الشعر العربي القديـ  عمى كفؽ  يةالشعرأبك زيد القرشي مركياتو يقسـ  -جاىمٌيو كا 

كعمى ىذيف  ،أك عمى كفؽ المضمكف كما في المرائي كالمشكبات ،الشكؿ كما في المعمقات
المنتقيات كالمجميرات السمكط كىي المعمقات ك :يقٌسـ الكتاب عمى طبقات ىيساسيف األ

 أصحاب)): يقكؿ أبك زيد ،كحدد شعراء كٌؿ طبقة ،الممحماتك المشكباتم كثالمراكالمذىبات ك
 يوعؿ أجمع ما خالؼ فقد لغيرىـ، السبع إف: قاؿ فمف السمكط، العرب تسمييا التي الطكاؿ السبع
 تال كلقد بدكنيف، ىف ما سبعان  بعدىف إف: يقكلكف العمـ أىؿ أكثر أدركنا كقد كالمعرفة، العمـ أىؿ

 عمرك، بف كعنترة األبرص، بف لعبيد المجميرات، كىف قصركا، فما األكائؿ، أصحاب أصحابيف
، أبي بف كبشر زيد، بف كعدم . بتكؿ بف كالنمر زىير، بف كخداش الصمت، أبي بف كأمية خاـز

 الكرد، بف كعركة كالمتممس، كالمرقش، عمس، بف لممسيب فيف: العرب منتقيات كأما
. عكيمر بف كالمتنخؿ الصمة، بف كدريد ربيعة، بف كالميميؿ

 ركاحة، بف اهلل كعبد ثابت، بف لحساف كىف خاصة، كالخزرج فمألكس: المذىبات كأما
 بف كعمرك األسمت، بف قيس كأبي ،الجالح بف كأحيحة الخطيـ، بف كقيس العجالف، بف كمالؾ
. القيس امرلء

 بف كمحمد الحميرم، جدف ذم بف كعمقمة اليذلي، ذؤيب ألبي: سبع المراثي كعيكف
 نكيرة بف كمتمـ النيشمي، الريب بف كمالؾ الطائي، زبيد كأبي الباىمي، كاألعشى الغنكم، كعب

. اليربكعي
 بف ككعب جعدة، بني فمنابغة إلسالـ،كا الكفر شابيف الالتي كىف العرب، مشكبات كأما

. مقبؿ كابف أحمر، بف كعمرك كالشماخ، كالحطيئة، كالقطامي، زىير،
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 بف كالكميت الرمة كذم الراعي، كعبيد كاألخطؿ، كجرير، لمفرزدؽ،: فيف السبع الممحمات كأما
 ،الكتابكىك القسـ الثاني مف  ،ىذا ىك محتكل الكتاب الرئيس ،(ُ)((حكيـ بف كالطرماح زيد،

يقكؿ  ،قبؿ اإلسالـ قعف الشعر منذ بداياتو كما يتبع ذلؾ مف قضايا عاٌّـم  حديثه  كسبؽ ىذه القسـى 
 المنقكلة، األخبار بو جاءت ما ىذا كتابنا في ذاكركف كنحف)) :متحدثان عف ىؤالء الشعراء

 عميو اهلل لىص اهلل، رسكؿ عف ركم كما ألفاظيـ، مف القرآف كافؽ كما عنيـ، المحفكظة كاألشعار
 كاحد كؿ بو كصؼ كما بعدىـ، مف كالتابعيف أصحابو عف جاء كما كالشعراء، الشعر في كسمـ،
ذا تأٌممنا ،(ِ)((الجف عف حفظ كما الشعر، قاؿ مف كأكؿ منيـ، ىذا النٌص كجدنا أٌف ذكره أخبار  كا 

ينسجـ مع ( كالصحابة كالتابعيف مكقؼ الرسكؿ)الشعراء كشعرىـ كمكقؼ اإلسالـ مف الشعر 
 .بينيا -عف قصد  –تبدك مقحمة ( مكافقة القرآف الكريـ أللفاظيـ)لكف  ،محتكل الكتاب

، فجٌؿ الكتاب قارنة بيف لغة الشعر كلغة القرآففمضمكف الكتاب ال عالقة لو بـ
زيد يتحٌدث  نجد أباعف مضمكف كتابو  ية الشعر، لكف في ىذا النص الذم يتحٌدثمخصص لركا

ف لغة الشعر ما العالقة بيف المقارنة بي: ىذه المقارنة، كىنا نطرح السؤاؿبو عف  تحٌدثمفيما 
مع مالحظة أٌننا ال نجد مقارنة مماثمة أك ، كركاية الشعر مف جية أخرل؟ كلغة القرآف مف جية

. مشابية في أم كتاب راكو لمشعر القديـ
الشعر العربي كالقرآف الكريـ ؼ ،أٌف المغة تشٌكؿ أٌكؿ مظاىر اليكية اٌيا كانتفي ال شٌؾ 

أبرز مظاىر اليكية العربية التي باتت في القرف الثالث  -في فكر أبي زيد -كما يبدك_ يعٌداف 
 ،لذلؾ نزع أبك زيد إلى الماضي المغكم المشٌكؿ لميكية العربية ،ميددة بكفكد ثقافات مختمفة

سقو اه المركزية كتنامف أجؿ كشؼ رؤ قراءة لمتراث فكانت الجميرة تمٌثؿ إلى درجة بعيدة إعادة))
فإٌف  (ْ)فعمى الرغـ مف الغمكض الذم يحيط بمؤلؼ الجميرة. (ّ)((التقميدم ككحدتو المتماسكة

ذلؾ ال يعني أٌف مؤلفو ال يحمؿ مشركعان فكريان يمكف استنطاقو كتسجيؿ مالحظات حكؿ ىذا 
. المشركع

يجعمو يذىب مذىب مف  ،رآف الكريـإٌف مقارنة أبي زيد لمغة الشعر الجاىمي بمغة الؽ
إذ إٌنيـ  ،بؿ يتعدل ذلؾ إلى غريب الحديث ،يفسر ألفاظ القرآف الكريـ بأبيات مف الشعر الجاىمي

ىذا الميؿ إلى  نرل .كلذلؾ نزؿ القرآف عمى قكـ لغتيـ أعٌز ما يعتزكف بو ،أىؿ حكمة كأدب
                                                

كالترجمة  محمد عمي الياشمي، لجنة البحكث كالتأليؼ: في الجاىمية كاإلسالـ، تحقيؽ بجميرة أشعار العر   (ُ)
. َِِ-ُِٖ/ُ :كالنشر، جامعة محمد بف سعكد اإلسالمية، السعكدية

. َُُ /ُ:جميرة أشعار العرب   (ِ)
الييئة  ،ديب كماؿ أبك.د :(البنية كالرؤيا)الرؤل المقنعة نحك منيج بنيكم في دراسة الشعر الجاىمي    (ّ)

. ٕٔٔ: .ـُٖٔٗ، مصر لمكتاب المصرية العامة
: ُٖٖٗ، دار المعارؼ، القاىرة، ٕ، ناصر الديف األسد، طمصادر الشعر الجاىمي كقيمتيا التاريخية :ينظر   (ْ)

ٖٓ-ٖٓٓ. 
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فكاف الطريؽ إلى ذلؾ  ،ربيةالماضي يعكد إلى أحساس أبي زيد لضركرة ترسيخ اليكية الع
كضع الحضارة العربية بشكؿ عاـ في ىذه المرحمة كاف قد بمغ مف ))االلتجاء إلى الشعر القديـ فػ

درجة تجعؿ الحنيف إلى اكتشاؼ التصٌدع كبركز التناقضات سياسيان كاجتماعيان كاقتصاديان كثقافيان 
دافعان فعاالن لمقياـ بإعادة قراءة التراث  ،مركزية في ثقافة الماضي كنمط طاغ مف البنية فييا رؤية

كالتكرار كالتقميد في  الشعرم مف منظكر استرجاعي مركزم صرؼ يؤكد عمى عناصر االستمرارية
 ،، كيتجمى ىذا النزكع إلى الماضي في ميؿ أبي زيد إلى الشعر القديـ كاعتزازه بو(ُ)((ىذا التراث

 الشعراء مف أحده  يكجد لـ لما: ))إلى محاكاتيـ يقكؿ إذ يعٌد الشعراء الذيف أتكا بعدىـ مضطريف
 بمعرفتيـ، سكاىـ عف مكتفكف ذاؾ إذ كىـ ألفاظيـ، محاسف مف االختالس إلى مضطران  إال بعدىـ
 الفكائد فيو كثرت ديكانان  لو كاتخذكا شأكىـ، فيو كبعد بحره، خاضكا الذيف الشعر فحكؿ فيـ كبعد

 ىـ كانكا إذ أشعارىـ مف فأخذنا غيرىـ، دكف حازكه قد كانكاؿ مشترؾه، الكالـ أف كلكال عنيـ،
ككاضح انحياز أبي زيد إلى الشعر  ،(ِ)((ديكانيـ كزماـ أشعارىـ، مف العيكف ىي غرران  األصؿ،

 .كغيرىـ القديـ عمى حساب الشعر المحدث الذم ظير عمى يد بشار كأبي نكاس كمسمـ بف الكليد
جار الحداثة في نيايات الشعر األمكم كبدايات الشعر العباسي فاختيارات الجميرة تأتي بعد انؼ

أك ما يسمييا صاحبيا ( الذىبية)فاالختيارات تركز اىتماميا عمى شعر المرحمة  ،كطغياف البديع
لعصر ليعكد مف زمنو المشكِّه لمثقافة العربية باحثان عف عمكد مركزم يجٌسد األصؿ أك ا ،باألصؿ
 .(ّ)في شعر الجاىمية كاإلسالـ إالٌ كال يتمٌثؿ ذلؾ  ،الذىبي

كبعد أف يبدم أبك زيد إعجابو بالشعر القديـ كيخفي غايتو في البحث عف معززات 
 :يقكؿ ،بسرد اآليات التي تؤٌكد نزكؿ القرآف الكريـ بالمساف العربي ، فإٌنو يبدأ كتابولمثقافة العربية

 قدـ: قاؿ عنيما، اهلل رضي عباس، بف اهلل عبد إلى يرفعو الضبي محمد بف المفضؿ بو حدثنا))
 كالـ القرآف ،نافع يا: عباس ابف فقاؿ القرآف، عف يسألو عباس ابف إلى الحركرم األزرؽ بف نافع
 غير القرآف [في] أف زعـ فمف أفصحيا؛ لساف عمى بمفظيا، العرب بو خاطب كجؿ؛ عز اهلل

ِبِمَغإُ }: تعالى كقاؿ ،ِٖالزمر{عَِٕٕج ٖلَعمُِّٖي َٖتَُّكَُٕ غََِٗض ِسٙ ُقضآٌّا َعَضبِّّٗا}: تعالى اهلل قاؿ افترل، فقد العربية

ٍّ٘ وُِّبنٕي ََٔوا }:تعالى كقاؿ كسمـ، عميو اهلل صمى محمد، لساف المساف أف عممنا كقد ،ُٗالشعراء{َعَضِب

َُِٕ اِلَعٔظُٖظ اِلَخِكُٗي َأِصَعمٍَِا ِوَ صَُّعٕٕه ٔإال ِبِمَغأُ قَِٕوِِْ لُِٗبَََِّٗ لَُِّي ؾَُِٗضنُّ اه ََِِّٖٔزٙ َوَ ََٖؾاُٞ َٔ  عممنا كقد ،ْإبراىيـ{لُْٓ َوَ ََٖؾاُٞ 
 عميو مكسى، عمى التكراة أنزؿ ككذلؾ ،العرب مف الحي ىذا قكمو كأف قكمو، ليسكا العجـ أف

 ،عيسى عمى اإلنجيؿ أنزؿ ككذلؾ األعجمية، لسانيـ كانت إذ إسرائيؿ؛ بني قكمو بمساف السالـ،

                                                
. ّٕٔ-ِٕٔ :الرؤل المقنعة (ُ)
. َُُ/ُ: جميرة أشعار العرب (ِ)
. ّٕٔ :الرؤل المقنعة (ّ)



 أمين لقمان الحبار. د

277 

كيبدك أٌف  ،(ُ)((عيسى كقكـ مكسى قكـ لساف الختالؼ التكراة، لفظ لفظو يشاكؿ ال السالـ، عميو
أبا زيد يرل أٌف إقرار نزكؿ القرآف الكريـ بمغة العرب ىك الركيزة األساسية إلعادة تثبيت اليكية 

ا كاف الشعر سبؽ فمـٌ  ،لمغة العرب ىما الشعر الجاىمي كالقرآف الكريـ فً مٍ العربية، فأبرز حامؿى 
حتى  .-كما سيأتي-أف أبرزه ابف عباس القرآف الكريـ كجكدان فكاف ال بٌد مف إبراز ذلؾ كما سبؽ 

قد تككف  أنيا إلىشعاران كيشير كيذكر لو أ ،(عميو السالـ)ل آدـ إٌنو يعكد بالشعر العربي إؿ
ثـٌ يذكر  .(ِ)(السالـ عمييما)تعكد إلى زمف األنبياء ىكد كنكح شعرية كيذكر نصكصان  ،لجبريؿ

الخمفاء الراشديف كلشخصيات تاريخية  ا النبي صمى اهلل عميو كسٌمـ كعددأقكاالن كمكاقؼ شيده
كيذىب  .(ّ)كقد يقرف تعٌمـ الشعر بتعٌمـ القرآف .معتبرة تؤيد تعٌمـ الشعر كركايتو كالحٌث عمى حفظو

يثو عف ت اإلسالمية فيذكر في حدأبك زيد بعيدان في ترسيخ ثقافة الشعر الجاىمي مع المعطيا
، حتى إٌف منيـ مف كاف مختفيان في الجاىمية ينتظر ظيكر النبي شياطيف الشعر إسالـ بعضيـ

. (ْ)حتى يسمـ
بعد  في القرآف الكريـ لحدكد في إثبات عركبة كٌؿ كمماتذىب أبك زيد إلى أقصى اكم

ذىا العرب عف غيرىـ كاستعممكىا نٌصو ىذا فذىب إلى أٌف األلفاظ المعربة كالدخيمة التي أخ
 يقكؿ ،كقد تقارب لفظيا بمفظ غيرىا مف األمـ ،كجاءت في القرآف الكريـ ىي في األصؿ عربية

 ذلؾ فمف غيرىا، أك بالفارسية كاآلخر بالعربية كأحدىما يكافقو، أك المفظ المفظ يقارب كقد))
 بالفارسية كىك كالفرند،. الديباج مف الغميظ كىك اإلستبره، بالفارسية كىك بالعربية، (اإلستبرؽ)

، فعمى (ٓ)((الشديد كىك جميعان، المغتيف مكافؽ كىك (ؿسجي)ك. كرخ بالعربية كىك (ككر)ك. الكرند
فإٌنو يجٌمي في  (ٔ)مجاز القرآف ألبي عبيدة النص يشابو إلى حٌد كبير نٌصان فيالرغـ مف أٌف ىذا 

ال في لغة العرب كال في القرآف الكريـ كما جاء فييما  قناعة أبي زيد أف ال ألفاظ معربة أك دخيمة

                                                
،كما بيف القكسيف المعقكفيف زيادة مف عندنا، كبيا يككف المعنى أكثر ُُِ -ُُُ/ُ:العرب شعارأجميرة   (ُ)

. كضكحان 
 .ُْٔ-َُْ/ُ :العرب أشعارجميرة : ينظر  (ِ)
 .ُّٔ-ُْٕ /ُ:العرب أشعارجميرة : ينظر  (ّ)
 .ُٖٔ-ُٓٔ /ُ:العرب أشعارجميرة : ينظر  (ْ)
 .ُُِ /ُ:العرب أشعارجميرة  (ٓ)
كقد )) :كفيو ُٖ-ُٕ/ُ .:ت.مكتبة الخانجي، القاىرة، د. ط.محمد فؤاد سزكيف، د: تحقيؽ ،القرآفمجاز  (ٔ)

فمف ذلؾ اإلٍستٍبرىؽ . كمعناىما كاحد كأحدىما بالعربية كاآلخر بالفارسية أك غيرىايكافؽ المفظي المفظى كيقاربو 
. تىٍبرىٍه؛ ككىٍكز كىك بالعربية جكز؛ كأشباه ىذا كثيربالعربية، كىك الغميظ مف الدِّيباج، كالًفًرند، كىك بالفارسية إٍس 

يؿو  كمف زعـ أف ارةن ًمٍف ًسجِّ  -قكفي نقؿ ،((إنو سىٍنؾ كًكٍؿ إنما السجيؿ الشديد: فقد أعظـ، مف قاؿ بالفارسية ًحجى
زيد  أبيعبيدة عمى  أبي تأثيركسيتجمى  .زيد أبيىذا النص دليؿ آخر عمى ماضكية  -مكفقا ألبي عبيدة 

. سيأتيلقرشي فيما ا
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 إليو، ينسب كال جنسو، مف كليس الشيء الشيء يداني كقد))فيك مف قبيؿ ما تشترؾ بو المغات 
فعمى الرغـ مف أٌف ىناؾ مف يكافؽ مذىب أبي زيد فإٌف ىناؾ  .(ُ)((بينيما ما قرب العامة ليعمـ

ابقيو كمعاصريو كالحقيو في احتكاء المغة العربية كالقرآف كىـ كثير مف س ،مف ال يكافقو عميو
كنكتفي ىنا بنٌص البف فارس يقكؿ فيو بعد أف عرض الرأم  ،الكريـ عمى ألفاظ غير ألفاظيـ

 :ية فيو يقكؿ ابف فارسالقائؿ بعركبية األلفاظ جميعا في القراف كمف قاؿ بكجكد األلفاظ غير العرب
 ىىًذهً  أفَّن  كذلؾ. جميعان  القٍكليف تصديؽ ًفيوً  مذىب  -اعمـ كاهلل  -عندم ذىًلؾى  مف كالصكاب))

 بألسنىتيا، فأعرىبىتيا العرب ًإلىى سقىطىت أنيا ًإالَّن   -الفقياء قاؿ كما  -عجمية كأصكليا الحركؼ
لتيا قىدٍ  القرآف نزؿ ثيَّـن . عربيَّنة فصارت ألفاظيا ًإلىى العجـ ألفاظ عف كحكَّن  كؼالحر ىىًذهً  اختىمىطت كى
. (ِ)((صادؽ فيك عجمية قاؿ كمف صادؽ، فيك عىرىبية إنيا قاؿ فمف. العىرىب بكالـ

كبو يبدأ كتابو ، ميما يكف فإٌف أبا زيد يقٌر بصفاء المساف العربي كتقدمو عمى بقية األلسف
 كالـ في ما مثؿ القرآف كفي))كيقكؿ في مطمعو ( ما كافؽ القرآف مف ألفاظ العرب)في باب 
كيبدأ بالمقارنة بيف ألفاظ الشعر الجاىمي كالقرآف  (ّ)((المعاني كمجاز المختمؼ، لمفظا مف العرب
. الكريـ

 
  من مسائل نافع ابن األزرق إلى مسائل أبي زيد القرشي :استذكار التاريخ :أّوالً 

رٌبما تعٌد مسائؿ نافع بف األزرؽ أشير مقارنة بيف لغة القرآف الكريـ كلغة الشعر 
إذ لـ يسبؽ أف كردت مقارنة بيف لغة القرآف كلغة  :سبب لغكم :م شيرتيا لسببيفكتأت ،الجاىمي

كقد ركيت ىذه المسائؿ مف  ،الشعر الجاىمي كمماتالقرآف ك كمماتالشعر بيذا العدد الكبير مف 
( ىػِّٖت)ذكر ابف األنبارم  إذ ،عدة طرؽ ككصمت بعٌدة مخطكطات كركيت في كتب متعددة

في معجمو ( ىػَّٔت) كذكر الطبراني ،(ْ)خمسيف مسألة( قؼ كاالبتداءإيضاح الك)في كتابو 
، كفي (ٔ)المسائؿ إلى مئة كتسعيف( ُُٗت)كأكصؿ السيكطي  ،(ٓ)مسألة الكبير إحدل كثالثيف

جمع الدكتكر محمد احمد  كأخيران  ،(ٕ)مسألة ِْٖالعصر الحديث نشر الدكتكر إبراىيـ السامرائي 

                                                
. ُُِ /ُ :العرب أشعارجميرة   (ُ)
. ْٔ-ْٓ :.ت.دار احياء التراث العربي، القاىرة، د. ط.أحمد صقر، د: تحقيؽ ،الصاحبي  (ِ)
. ُُّ /ُ:العرب أشعارجميرة   (ّ)
  مطبكعات محمع المغة. ط.محي الديف عبد الرحمف رمضاف، د: ، تحقيؽالكقؼ كاالبتداء ضاحإم :ينظر  (ْ)

 .ٖٗ-ٕٔ :ُُٕٗالعربية، دمشؽ، 
 دينة المنكرة،الـ –مكتبة العمـك كالحكـ ، ِط ،حمدم بف عبدالمجيد السمفي :تحقيؽ، المعجـ الكبير :ينظر (ٓ)

َُْْ–  ُّٖٗ: ٗ/ِْٔ-ِٓٔ.  
 :ـُٔٗٗ -ىػُُْٔ  -لبناف -الفكر دار، ُ، طالمندكب سعيد: تحقيؽ، في عمـك القرآف اإلتقاف :ينظر (ٔ)

/ّْٔ-ّٕٕ. 
. ُٖٔٗطبع الكتاب بعنكاف سؤاالت نافع بف األزرؽ إلى عبد اهلل بف العباس، مطبعة المعارؼ، بغداد،  (ٕ)
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أٌما السبب اآلخر فيك  .(ُ)كثمانيف مسألة إلى مئتيف كسبع يع المسائؿ ككصمتاحمد الدالي جـ
السائؿ نافع بف األزرؽ  :إذ ىي مسائؿ بيف عمميف شييريف يقفاف عمى طرفي نقيض ،عقائدم

كقد كاف يعترض الناس بما يحير ( األزارقة)أحد أشير زعماء الخكارج حتى سميت فرقة باسـ 
. الجميؿ حبر األمة العالـ بالتأكيؿ س الصحابيؿ ىك عبد اهلل بف العباكالمسؤك ،(ِ)العقؿ

ميما يكف مف سبب شيرة ىذه المسائؿ فإٌف مف يقرأ مقدمة أبي زيد يجد أٌف ما يذكره مف 
حتى  ،مقارنة بيف كالـ العرب كلغة القرآف قريب جٌدان مف مسائؿ نافع بف األزرؽ البف عباس

كرٌبما  ،ا لشيرة مسائؿ نافع البف عباس كما ذكرنارٌبـ ،يخٌيؿ إلى القارئ أٌف أبا زيد يحاكؿ التقميد
شيرة ابف عباس  عمييا معكال نشٌؾ أٌف أبا زيد قد اطمع  ،لممنزلة التي حظيت بو تمؾ المسائؿ

ففي مقٌدمة الجميرة إشارة إلى  ،(ّ)كابف األزرؽ كمسائميما في أكساط الركاة كاألدباء كالمؤرخيف
س كتختمؼ مسائؿ نافع بف األزرؽ البف عبا قبؿ قميؿ، دكف ذكر المسائؿ في نص ذكرناه ،ذلؾ

نافع مف جية  –في مسائؿ نافع بف األزرؽ تكاجد طرفاف  قأفٌ  :عف مقارنة أبي زيد في عدة أكجو
 ،في حيف نجد أبا زيد يفترض شخصا يسأؿ كىك يجيب -كىك السائؿ كابف عباس مف جية أخرل

القرآف ب ابتداء مسائؿ ابف األزرؽ أيضان  كمف مظاىر االختالؼ ،فكاف ىك السائؿ كالمجيب
مثاؿ ذلؾ المسألة األكلى التي أكردىا  ،يعكد ابف عباس إلى كالـ العرب كيأتي بالشاىدؼ ،الكريـ

: ابف األنبارم
ِِٖط َحتَّٜ ََٖتبََََّٗ َلُكُي اِلدَُِٗط اأَلبَُِٗض ِوََ اِلَخ} :م عف قكلو تعالىأخبرف :(نافع ابف االزرؽ)قاؿ ))

كالخيط االسكد سكاد  ،الخيط االبيض ضكء النيار :(ابف عباس)قاؿ  ،ُٕٖالبقرة{عَِِٕر ِوََ اِلَؿِجٔضاأل
: أمية بف أبي الصمتقاؿ  ،نعـ :قاؿ فيؿ تعرؼ العرب ذلؾ قبؿ أف ينزؿ القرآف؟ قاؿ .الميؿ

يطي اؿى  بًح مينفىًمؽه ػبيضي ضٱالخى يطي اؿ   كءي الصي دي لىكفي المىيٱكالخى كـي تًؿ مىؾػػسكى
(ْ)))(ٓ) 

 األعشى كقاؿ)) :ففي الجميرة ،ٌف أبا زيد يبدأ بكالـ العرب ثـٌ يذكر القرآف الكريـإفي حيف 
 :أيضان 
  ميرتىًحالن  قىٌربتي  كقد بنٌي، تىقكؿي 
 فاغتىمضي ٌليًت،ػى ص الذم ؿي ػمث عمىيؾً 

ٌنبٍ  رىبٌ  يا  عا األكصابى  أبي جى  كالكىجى
ف فإفٌ  ان ػنىكـ يٌ  بً ػلجى  (ُ)عىاطجػػميض الحى

                                                
التفصيؿ الذم ذكره المحقؽ : ، كينظرُّٗٗ، الجفاف كالجابي، قبرص، ُمسائؿ نافع بف األزرؽ، ط: ينظر (ُ)

. ِٓ-ُُ :في مقدمتو
منشكرات مؤسسة االعممي ، ِط ،بف عمي بف حجر العسقالني الفضؿ أحمد ك، شياب الديف أبلساف الميزاف (ِ)

. ُّٓ/ٗ :ُُٕٗ ،لبناف -لممطبكعات بيركت 
 :الشعر الجاىمي كقيمتيا التاريخيةمصادر : زيد عاش في القرف الرابع اليجرم أٌف أبايرل ناصر الديف األسد  (ّ)

 .كابف األنبارم، فإٌنو بذلؾ يككف قد اطمع عمى ما نقمو المبرد كالطبراني ٖٗٓ-ٕٖٓ
 :ُٖٗٗ، دار صادر، بيركت، ُسجيع جميؿ الجبمي، ط: جمع كتحقيؽ كشرحديكاف أمية بف أبي الصمت،  (ْ)

 .مكمـك: كفيو .ُُٗ
. ٕٕ: اإليضاح في الكقؼ كاالبتداء (ٓ)
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ِِّٗٔي ٔإَُّ َصاَلَتَك َعَكٌَ لُِّٖي}: تعالى قاؿ الدعاء، ىينا الصالة  .(ِ)((َُّالتكبة{ََٔصنِّ َعَم
فالسائؿ شخص غائب  ،ككأٌف أبا زيد في مقدمتو كاف يحاكي مسائؿ نافع البف عباس

قائدية بيف يفترضو أبك زيد ثـٌ يجيب ىك عف أسئمتو، كتغييب شخصية السائؿ يعكد إلى النفرة الع
كرٌبما ألٌنو كجد  ،الذيف ينتمي إلييا ابف األزرؽ ككاف زعيمان مف زعمائيا (ّ)أىؿ السنة كالخكارج

 ،حافظ لمشعر القديـ ،راكو لألخبار افي نفسو قرشية كانت في ابف عباس فكالىما قرشي ككالىـ
بيذه  ،قافة طارئةفيذه المسائؿ كانت انتصاران لثقافة أصيمة عمى ث ،محارب لمثقافة الدخيمة

التي نبدأ في الحديث عف  ،الحكاية كانت مسائؿ أبي زيد قد كصمت إلى اثنتيف كثمانيف مسألة
. المقارنة طرفي

 
: لغة الشعر ولغة القرآن :طرفا المقارنة : انياً 

لدل مراجعتنا لمقارنة أبي زيد بيف لغة العرب كلغة القرآف نجد أٌنو استشيد بعدد كبير مف 
 ، كيتضح ذلؾ في الجدكؿخضـر كقارنيا بمغة القرآف الكريـاء منيا الجاىمي كمنيا الـشعر الشعر

كسبعة  ،يككف أبك زيد قد استشيد بتسعة كخمسيف بيتان لعشريف شاعران جاىميان ؼ .مف الممحؽ( ُ)
يككف قد استشيد باثنيف كثمانيف بيتان لثمانية كبذلؾ  ،كعشريف بيتان  ةمخضرمان بثالث عشر شاعران 

. ثالثيف شاعران ك
. مف الممحؽ( ِ) بالشعر فنكضحيا في الجدكؿ القرآف الكريـ أٌما ما قارنو مف كممات

نستنتج مف الجدكؿ أف أبا زيد قد قارف ستان كثمانيف لفظة باثنيف كثمانيف بيتان مف ك
  :كنسجؿ عمى ىذه المقارنة المالحظات اآلتية .الشعر

مكضع في بيت بمكضع في آية أم مقارنة  -ركيبان لفظةن أك ت-معظـ مقارناتو كانت مكضعان  -ُ
. قرآنية

  .(األنفاؿ ،أكضعكا)قارف اية كاحدة ببيتيف مف الشعر كما فعؿ في لفظتى  -ِ
  :في قكؿ طرفة .ببيت شعر احتكل عمى مكضعيف كاحدةفي آية  قارف مكضعيف -ّ

مالٌيةه  ،ػػحى  ناءي ػكج جى ـى  صرحان  ؿً ػػكالٌرح اًعياػبأنس  ىاػتىخاؿي  ٍرؼه دىامي  (ْ)رَّن
ٍرحه مُّمىرَّنده مِّف }: تعالى قكلو كىك الجف، مردة عممتو ما: كالممرد القصر، الصرح؛))فقاؿ  ًإنَّنوي صى
 .ْْ :اآلية ،سكرة النمؿ {قىكىاًريرى 

                                                                                                                                       
(ُ)

، ركتمبدار الكتب العممية،  ،ُط ،ميدم محمد ناصر الديف: شرحو كقدـ لو ،الكبيرديكاف األعشى  
ُٖٕٗ:َُُ 

. ُُِ/ ُ: جميرة أشعار العرب (ِ)
زيد كاف يؤسس لثقافة مركزية  أباأٌف بكعمؿ ذلؾ  ،كماؿ أبك ديب أٌف الجميرة ال تضـٌ شعر الخكارج الحظ (ّ)

. ْٕٔ :ليس فييا لمعناصر المضادة مكاف، الرؤل المقنعة
درية الخطيب، لطفي : م، تحقيؽ، ديكاف طرفة بف العبد، شرح االعمـ الشنتمرُِٔ/ ُ :جميرة أشعار العرب (ْ)

.  ، ناقالن عف الجميرةُُٓ: َََِ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، ِالصقاؿ، ط
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َفِبَما َرِحَمٍة مَِّن }:، كما فعؿ مع قكلو تعالىأكثر مف آية ببيت كاحد مف الشعر كما كاف يقرف -ْ

ٔإَُّ المَْٖ ال َِٖغَتخِِٗ٘ َأُ َِٖضٔضَب َوَجاّل وَّا َبُعٕضَّٛ }:كقكلو تعالىُٗٓ :، االيةكرة آؿ عمرافس{ ٍ الّلِه ِلنَت َلُهم

اٖلِشََٖ َِٖجتٍَُِبَُٕ َكَباَِٟض }:، كقكلو تعالى(ُ)في حديثو عف زيادة ما ِٔاآلية  ،سكرة البقرة{َؾَىا ؾَِٕقََّا

َ  َؾمَِٕال َكاٌَِت َقِضَْٖٛ آوٍََِت ؾٍَََؿعََّا ٔإمَياٌَُّا ٔإال قًَِٕ}:كقكلو تعالى ،ِّ، االية كرة النجـس{َٔاِلؿََٕاِحَؿ ٔإٖلا الٖمَىَياِلٔإِثٔي 

ََٔٔكِمبُُّي َباِعْط }:، كقكلو تعالى(ِ)جيء إاٌل بمعنى الكاكفي ـ ٖٗ :اآلية ،سكرة يكنس{ٌَُُٖٕػ

ِِْٗ ِبالَِِٕصِٗز  ،سكرة اليمزة {إٌََّّٔا َعَمِّٗٔي وُِّؤَصزَْٚ }: لىكقكلو تعا ،ُٖ :،اآليةسكرة الكيؼ{ِسَصاَع
 .(ّ)في داللة الكصد عمى الباب كاإلغالؽ ٖ :االية

قبؿ نزكؿ ىذه النتائج تكحي أٌف أبا زيد يريد أف يؤٌصؿ لمغة القرآف الكريـ كأٌنيا كانت مستعممة  
 في الشكاىد كاتخذت ...ـبألسنتو القرآف نزؿ))فقد  في مقدمة كتابو عرضوما  كفيو تأكيد ،القرآف
. (ْ)((أشعارىـ مف الحديث كغريب القرآف معاني

 
: مصادر أبي زيد في مقارنته بين لغة العرب ولغة القرآن : ال اً 

 كجدنا أٌنيا تعكد بنا إلى مصدريف رئيسيف كانا أٌما مصادره التي استقى منيا مقارناتو فقد
. (ٓ)كفيما يأتي تفصيؿ ذلؾ ،قد سبقا ابا زيد

 
  :األزرقابن عباس ومسائل نافع بن  :األوللمصدر ا

ترل عائشة عبد الرحمف بنت الشاطئ أٌف مسائؿ نافع بف األزرؽ كانت مكضع عناية 
فػيي عندىـ قضية يحتجكف بيا لفضؿ  ،(ٔ)مف عمماء المغة كاألدب أكثر مف عمماء التفسير
أبا زيد كاف متأثران بابف عباس  عمكمان فإفٌ  ،(ٕ)الشعر كالحاجة إليو لفيـ غريب القرآف كمشكمو

فمٌما كاف أبك زيد القرشي معجبان بردكد ابف عباس القرشي أيضان عمى ابف  ،كىذا ما ذكرناه سابقان 
فقد لجأ أبك زيد إلى محاكاة تمؾ المقارنة  ،األزرؽ كأدٌلتو الدامغة عمى نزكؿ القرآف بمغة العرب

                                                
. ُُٓ /ُ :العرب أشعارجميرة  (ُ)
. ُُٔ/ُ :العرب أشعارجميرة  (ِ)
 .َُِ-ُُٗ /ُ :العرب أشعارجميرة  (ّ)
. َُُ /ُ :العرب أشعارجميرة  (ْ)
أٌما المصادر التي نقؿ منيا أبيات فردة فنرل أٌنيا ال  ،المصادر التي تشٌكؿ ظاىرة بارزة سنقتصر ىنا عمى (ٓ)

. تشكؿ ظاىرة تستحؽ الدراسة
-َِٕ:ُُٕٗدار المعارؼ، القاىرة، . ط.د ، عائشة عبد الرحمف،االعجاز القراني كمسائؿ نافع بف االزرؽ (ٔ)

ُِٕ .
 .ِٕٓ :األزرؽالقراني كمسائؿ نافع بف  اإلعجاز (ٕ)
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 اعددن مضمكف فقد كجدنا ابا زيد ناقالن ا مف حيث اؿأـٌ  ،الشييرة مف حيث الشكؿ كما ذكرنا سابقان 
كما  مف القرآف الكريـ مف ابف عباس عشر مقارنات مف كممات نقؿ إذ ،ف تفسيرات ابف عباسـ

أللفاظ القرآف الكريـ كفسرىا  كنقؿ عشر مقارنات أخر ،مف الممحؽ( ّ) يتضح مف الجدكؿ
كممات  كقارف ست ،مف الممحؽ( ْ) ؿكما يتضح مف الجدك بشكاىد مغايرة لشكاىد ابف عباس

كبمغ  ،مف الممحؽ( ٓ)كما يتضح مف الجدكؿ مف القرآف الكريـ مع اختالؼ اآلية كالبيت الشعرم
كبذلؾ تككف نسبة تأثره بابف عباس  ،مقارنة مف مجمكع اثنيف كثمانيف مجمكعيا ستان كعشريف

جكابات ابف عباس لنافع بف الشكاىد كانت متأثرة بما يقارب ثمث  أم إفٌ  ،%(ٔ.ُّ) بنسبة
  .ككٌميا كانت عمى مستكل داللة األلفاظاألزرؽ 

 
: الُم َنَّى بن َمْعَمر ُعبيدة بيمجاز القرآن أل :المصدر ال اني

فإٌف العنكاف المشكؿ  ،إذا كانت مسائؿ نافع بف األزرؽ قد حممت عنكانيا مف مضمكنيا
في المغة كما يذىب الى ذلؾ عدد مف  ليذا الكتاب كما دار حكلو مف جداؿ يبقيو كتابان 

فقد  ،لكٌف أبا عبيدة لـ يكف بمعزؿ عف تأثير مسائؿ نافع بف األزرؽ البف عباس ،(ُ)الدارسيف
مسائؿ مركية تاريخية شاركت في اؿكلما كانت ىذه  ،(ِ)ركل عنو المبرد عددا مف ىذه المسائؿ

دمة يتحٌدث فييا مؤلفاىا عف إنجازىا ظركؼ تاريخية فإٌنيا بطبيعة الحاؿ ستخمك مف مؽ
عبيدة كضع استراتيجيتو في  أبا استراتيجيتيما في الحكار كىذه ما يتـٌ اكتشافو فيما بعد، لكفَّن 

 كفي القرآف، مف آية في ذلؾ كًتصداؽ مبيف، عربي بمساف القرآف أينزؿ إنما)) :مقدمة كتابو فيقكؿ
 الذيف كال السمؼ يحتج لـؼ ،ْ:، اآليةإبراىيـسكرة  {ِبِمَغأُ قَِٕؤََِِْوا َأِصَعمٍَِا ِوَ صَُّعٕٕه ٔإال }: أخرل آية

 األلسيف، عرب كانكا ألنيـ معانيو عف يسألكا أف كسمـ عميو اهلل صمى النبي إلى كحيو أدرككا
 الكجكه مف مثمو العرب كالـ في مما فيو كعما معانيو، عف المسألة عف بو بعمميـ فاستغنكا

 (ّ)((كالمعاني الغريب كمف اإلعراب كجكه مف العربي الكالـ في ما مثؿ فالقرآ كفي. كالتمخيص
ببيت لعمرك بف كمثكـ ليس ىذا فحسب بؿ إٌنو يستشيد بالشعر حتى في مقدمة كتابو فيستشيد 

كنجد الشكاىد  ،(ٓ)(سكرة) كممةبيت لمنابغة الذبياني في تفسيره كب ،(ْ)(قرآف) في تفسيره كممة
مف ليقارف بيا مكاضع كعند مقارنة شكاىد الشعر التي أتى بيا أبك زيد  ،رةمنتشرة في كتابو بكث

                                                
ؿ محتكل كعف تحمي ،ُٗ-ُٔ/ُ :مقدمة المحقؽ ،مجاز القرآف: ينظر ،منيـ طو حسيف كابراىيـ مصطفى (ُ)

حمادم  ،(مشركع قراءة) ،القرف السادس إلىكتطكره  أسسو ،لبالغي عند العربالتفكير ا: الكتاب ينظر
. ٗٗ-ٖٗ :ُُٖٗنشكرات الجامعة التكنسية، ـ ،الصمكد

 .ُُِٓ-ُُْْ/ ّ.:ت.، مؤسسة الرسالة، بيركت، دِمحمد أحمد الدالي، ط: ؽتحقي الكامؿ،: ينظر (ِ)
. ٖ/ُ:مجاز القرآف (ّ)
. ّ-ِ/ُ: مجاز القرآف (ْ)
. ٓ-ْ/ُ: مجاز القرآف (ٓ)
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مف القرآف الكريـ مع شكاىدىا مف كتاب  كمماتؿمف مقارناتو  عشريفالكريـ كجدناه ناقالن القرآف 
كنجد أبا زيد يقارف األلفاظ التي فسرىا  ،مف الممحؽ( ٔ) كما يتضح مف الجدكؿ ،مجاز القرآف

كما يتضح مف  ،البيت الشعرم كذلؾ في ستة عشر مكضعان اختالؼ اتفاؽ اآلية كأبك عبيدة مع 
مع اتفاؽ البيت ألفاظ فسرىا أبك زيد بأبي عبيدة في كنجد أبا زيد متأثران  ،مف الممحؽ( ٕ) الجدكؿ

ليككف أبك  ،مف الممحؽ( ٖ) دكؿكىذا ما يتضح في الج أربعة مكاضع كذلؾ في كاختالؼ اآلية
كىي نسبة كبيرة أكبر مف  %(ٕ.ْٖ)بأبي عبيدة في أربعيف مقارنة بنسبة بمغت زيد قد تأٌثر 

كمف الجدير بالذكر أٌف مقارنة أبي زيد المنقكلة مف أبي عبيدة كانت في  ،بابف عباس تأثرهنسبة 
داللة األلفاظ فضالن عف أٌنو كاف يقارف األساليب أم إٌنو يقارف قضايا تركيبية في الشعر الجاىمي 

ظ كما شابييا في القرآف الكريـ في حيف كانت مقارنات ابف عباس عمى مستكل داللة األلفاكما م
كلكٌف المقارنة ىي  ،بي عبيدة في آية أخرل غير التي ذكرىا أبك زيدكقد يككف استشياد أ ،ذكرنا

 .نفسيا سكاءن في المستكل التركيبي أك الداللي
ف عباس كما نقمو بما تأثر بو أبك زيد باكبجمع  ،كىذا تأٌثر كاضح ألبي زيد بابي عبيدة

كىذا التأثر بابف عباس كأبي عبيدة ال  ،%(ْ.َٖ)نسبة قد كصمت إلى اؿمف أبي عبيدة تككف 
يعكد إلى أٌنيما قد فسرا القرآف بالشعر القديـ بؿ لككنيما ممف كاف يحارب الثقافة الدخيمة 

في مقدمة كتابو عف األلفاظ غير العربية في عبيدة  أبكفقد قاؿ  ،كيحٌصف الثقافة العربية األصيمة
فقد كجد أبك زيد مثاليف  ،(ُ)((القكؿ أىعظـ فقد العربية غير فيو أف زعـ مفؼ)) :القرآف الكريـ

عبيدة الذم ذكر الذىبي في ترجمتو  كأبكيحتذل بيما ىما ابف عباس الصحابي الجميؿ القرشي، 
 كقاؿ .عبيدة أبي مف العمكـ بجميع أعمـ اعيكال جـ خارجي األرض في يكف لـ: الجاحظ اؿؽ))

: كقاؿ ركايتو، كصحح ذكره، فأحسف عبيدة، أبا ذكر المديني بف عمي سمعت: شيبة بف يعقكب
: المبرد قاؿ .بأس بو ليس: معيف بف يحيى كقاؿ ،الصحيح مءالش إال العرب عف يحكي ال كاف
. (ِ)((القكـ مؿأؾ عبيدة أبك ككاف النحك، في متقاربيف كاألصمعي ىك كاف
مالحظتان عمى الشواهد الشعرية  :رابعاً 

                                                
. ُٕ/ُ: مجاز القرآف (ُ)
(ِ)

. ْٓٓ/ٗ ::َُٗٗ، بيركت ،الرسالة مؤسسة ،.ط.د ،آخريفك األرناؤكط شعيب :حقيؽت ،سير أعالـ النبالء 
دار الجيؿ، بيركت، . ط.عبد السالـ محمد ىاركف، د: ظر قكؿ الجاحظ في البياف كالتبييف، تحقيؽكيف
 :كتحقيؽ دراسة ،البغدادم الخطيب عمي بف أحمد بكر كأب ،بغداد اريخت: كاألقكاؿ األخرل في ّْٕ/ُ.:ت.د

قتيبة الى أنو كاف يذىب ابف  ،ِٗٗ/ٕ: ُٕٗٗ ،بيركت ،العممية الكتب دار، ُط ،عطا القادر عبد مصطفى
، دار المعارؼ، ْثركت عكاشة، ط: ، تحقيؽالمعارؼ، يبغض العرب خارجيا كالؼ كتابان في مثالب العرب

فتأليفو ليذا الكتاب  ،كيبدك أف في ذلؾ جناية عميو، كقد نقؿ عدد مف كتب التراجـ ىذا ،ّْٓ .:ت.القاىرة، د
كلـ يسـٌ قائمو كىك ابف  ،كقد ذكر ياقكت ىذا الخبر ،الشعكبيةكقد مدحو الجاحظ كىك الناقـ عمى  ،ال يعٌد دليالن 

، دار المشرؽ، بيركت، لبناف، .ط.، دمعجـ األدباء. كذكر الخبر...(.كيحكى) :ككأٌنو ضٌعفو فقاؿ ،قتيبة
. ُٔٓ/ ُٗ .:ت.د
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عند المقارنة بيف لغة الشعر كلغة القرآف حتى نثبت أف القرآف نزؿ بمغة العرب ال بد مف 
: ىاتيف المالحظتيف ريف سيككناف محكاثفأمريف 

 

لديكاف أك صالن في مركيات اأم أف يككف أ ،الشعرم مكثكقان بوأف يككف البيت  :المالحظة األولى
ا كجدنا في األبيات االثنيف كالثمانيف أبياتان لـ ترد في أصكؿ فلكفٌ  ،مركٌيان في كتب مكثكؽ بيا

كىك مف رجاؿ القرف الرابع كقبمو لـ يبؽ شاعر جاىمي أك  ،قبموأحد مف الركاة  االديكاف كلـ يركه
خٌؿ بشرط بدييي مف ت كأأبك زيد قد انفرد بركاية البيكيككف بذلؾ  ،إاٌل كقد ركم شعره إسالمي

ىا سكاه كنسب بيتان إلى غير بيتان لـ يركً  كعشريف زيد بثمانية، فقد استشيد أبك شركط المقارنة
قد ذكر أبك زيد أبياتان مف ك .مف الممحؽ( ٗ) كىذا ما يمكف مالحظتو في الجدكؿ ،،صاحبو
مكطف الشاىد في مركية في ثالثة مكاطف تختمؼ ركايتيا عف ركاية الديكاف بحيث ال نجد  الشعر
مف ( َُ) كىذا ما يتضح في الجدكؿ كبذلؾ تبطؿ المقارنة كيسقط االستدالؿ بالبيت ،الديكاف
. ف مجمكع األبياتـ (%ٓ.ّٔ)كعميو تككف نسبة ىذه األبيات  ،الممحؽ

 

بف عباس نجد في سؤاؿ نافع كممات في غاية الفي مسائؿ نافع بف األزرؽ  :المالحظة ال انية
، بمعنى أف (ُ)((ىؿ كانت العرب تعرؼ ذلؾ قبؿ أف ينزؿ القرآف عمى محمد))كىي الدقة 

 ،لذا كاف عمى أبي زيد أف يقكـ بذلؾ ،يككف البيت الشعرم قيؿ قبؿ نزكؿ القرآف أخذا باألحكط
كبيذا يككف قد كقع في إشكاؿ ال سبيؿ إلى حٌمو إاٌل  لكٌنو استشيد بالمخضرميف مف الشعراء

 ،قاؿ الشاعر البيت قبؿ نزكؿ القرآف أـ ال ؟أؼ ،افرةة كغالبان ما تككف القرائف غير متكبقرائف تاريخي
أٌما الشعراء الذيف أدرككا اإلسالـ كلـ يسممكا  ،لذيف أدرككا اإلسالـ كأسممكانقكؿ ىذا عف الشعراء ا

 ،(ِ)لصمتقتبسكا منو كأمية بف أبي الـ متأثركا بالقرآف كلـ فكيؼ يمكف االطمئناف إلى أٌنيـ 
ىذه المشكمة ، كبذلؾ يككف الشاعر قد أخذ المفظة كلـ يستعمؿ العرب األلفاظ ىذه قبؿ نزكلو

فإٌف أبا  ،عبيدة أبيا إذا كجدنا أبا زيد ينقؿ قسمان مف مقارناتو ىذه مف ففٌ فإ ،تجرح في المقارنة
مفردات  ر في إيضاحبؿ كاف يستعمؿ الشع ،عبيدة ما كاف يقارف بيف الشعر القديـ كالقرآف الكريـ

أٌنيا متأثرة  رأيناألبيات التي اكسنعرض ، في حٌؿ مف ىذا الشرط كفو كمف ثـٌ  ،القرآف الكريـ
( % ُ.ُِ) :بنسبة بمغت كىي في عشر أبيات اسباالقتب البالغييفا ما سمي عند بالقرآف كىذ

كىذا ما  ،عمى فرض صحة نسبة عدد مف األبيات إلى أصحابيا فمعظميا لـ يركىا أحد غيره
. مف الممحؽ( ُُ) يمكف مالحظتو في الجدكؿ

األبيات الشعرية تحمؿ مضاميف إسالمية كاضحة كىي متأثرة بالقرآف  قنالحظ أٌف ىذؼ
كبذلؾ يككف مجمكع ما جاء في مالحظتينا عمى  .كرٌبما يككف االقتباس مف اكثر مف آية ،الكريـ

                                                
 .ٕٔ :في الكقؼ كاالبتداء اإليضاح :كينظر، ِْٔ/ٗ :المعجـ الكبير (ُ)
كقصدان إلى  ،النو جاىمي اكالن  ،الصمت ضمف تأثره بالقرآف الكريـ أبيبف  أميةل شعر لـ نجر اإلحصائية عؿ (ِ)

اٌل فإٌف النظر إلى أبياتو التي استشيد بيا يدخميا ضمف ىذا الشرط ،أف تككف النتائج أكثر مكضكعية  .كا 
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الشكاىد كاف يمكف أف يستدٌؿ بغيرىا  نصؼا يقرب ـأف  أم .%(ٔ.ْٕ) :بيات الشعرية بمغتاأل
. كراكية مثمو ال يعدـ أف يجد البدائؿ المناسبة لالستشياد ،كما أكثرىا في لغة العرب

 
  :نقديةمالحظات  :خامساً 

 :القسـ األٌكؿ :أبك زيد نجد أٌنيا تنقسـ عمى قسميف التي أجراىا لمقارنةالدل مراجعتنا 
أٌما القسـ الثاني كىك ما تبقى مف  ،(ُ)مف الجميرة (ٕ-ُ)قارنات يعنى بالتراكيب النحكية كىي الـ

لييا مالحظات نرل أٌنيا سٌجمنا عكقد  ،فيعنى بداللة األلفاظ :كىي األعـٌ األغمب –مقارنات اؿ
كالمسائؿ  :لغة العرب بمغة القرآف الكريـق كىذه المالحظات تتعٌمؽ بمقارنات ،بحث كنظر محؿٌ 
  :ىي

 

  امرئ القيس زيد قكؿ أبكأكؿ: 

 (ِ)لٌتياليؾً ا غيرى  الؿي ػاألط تيخًبري  ؿػكه  الؾً ػـ أيـٌ  عف الؿى ػاألط فاسأال ًقفا
 تجيب، ال األطالؿ أف عمـ فقد))يقكؿ أبك زيد ( اسأؿ األطالؿ)عمى المجاز في قكلو 

نما سئمت، إذا َّٗا كٍَُّا اٖلِت٘ اِلَكِضََٖٛ َٔاِعَأٔه}: تعالى اهلل كقاؿ األطالؿ، أىؿ فاسأال قفا معناه كا   سكرة { ِؾ
 (ّ)((القرية أىؿ يعني ،ِٖاآلية  ،يكسؼ

 فإذا كاف أىؿ األطالؿ ،لكٌف امرأ القيس كاف يسأؿ األطالؿ حقان كال يقصد أىميا
في حيف  ،ت بعد رحيؿ أىميامفالطمؿ آثار الديار التي بؽ ،الن مكجكديف فال يعٌد عندئذ الطمؿ طؿ

َّٗا كٍَُّا اٖلِت٘ اِلَكِضََٖٛ اِعَأٔهَٔ}إٌف اآلية الكريمة تقكؿ  َّٗا َأِقَبمٍَِا اٖلِت٘ َٔاِلِعرَي ِؾ اآلية  ،سكرة يكسؼ { َلَصاِرُقَُٕ َٔإٌَّٔا ِؾ
فثقافة أبي زيد ، أىؿ القرية كالقافمة عمى صٌحة ما ادعكه عمى أخييـب كففإخكة يكسؼ يحتج، ِٖ

يس عمى المجاز كىي في كعي الشاعر كمعرفتو بالحقيقة كالمجاز جعمتو يؤكؿ بيت امرئ الؽ
  :فامرؤ القيس يقكؿ ،كنظير ىذا كثير في الشعر الجاىمي .عمى الحقيقة-ا يبدككـ–الجاىمي 

باحان أىيُّوال ًعـ أأى ًر الخالي  لىؿي الباليػا الطى ػصى كىىىؿ يىًعمىف مىف كافى في العيصي
(ْ) 

: بيت كاصفان ىذه األطالؿفيقكؿ بعد ىذا اؿ ،فالشاعر يخاطب األطالؿ ال أصحابيا
مىي   اؿو ػياته ًبذم خػلمى عاؼً ػى اره ًلسػًدم ـى ىىطٌ ػػىا كيؿُّ أىسػأىلىحَّن عى  (ٓ)اؿً ػػػحى

اٌل لما عادت أطالالن  ،غادرىا أىميا ،فالديار مترككات كفي قصيدة أخرل يخاطب امرؤ القيس  ،كا 
: فيقكؿ ،بعد أف غادرىا أىميا أيضان  ،األطالؿ

                                                
 .ُُٔ-ُُّ/ُ: جميرة أشعار العرب: ينظر (ُ)
(ِ)

 ،إبراىيـمحمد ابك الفضؿ  :تحقيؽ ،لحؽ ديكاف امرئ القيسكالبيت في ـ ،ُُّ /ُ:جميرة أشعار العرب 
. ناقالن عف الجميرة ْٔٔ :ت.د ،القاىرة ،دار المعارؼ ،ت.د

 .ُُّ /ُ:العرب أشعارجميرة  (ّ)
 .ِٕ: ديكاف امرئ القيس (ْ)
 .ِٕ :ديكاف امرئ القيس (ٓ)
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باحان أىمُّ أىال ًانًعـ أى ديثى الرىكًب ًإف ش  عي كىًانًطؽً ػىا الرىبػصى دِّث حى  ئتى كىًاصديؽً ػً كىحى
دِّث بً  ـػأىف زالىت ًبمىيػكىحى  (ُ)بِّؽً ػى ميف رً ػػراًض غىيػكىنىخؿو ًمفى األىع  كليييـػؿو حي

: كمثمو يقكؿ عنترة العبسي
يِّيتى ـً أى وػػؿو تىؽػف طىؿى ػحي ـى عى  (ِ)ثىـً ػػدى أيِـّ اليىيػػرى بىعػػقؼى كل كىأىػأىؽ   ديهي ػػادى

( عافيات)كىذا ما نجده في  ،كتبقى آثارىـ أىميا إذف األطالؿ ال تككف كذلؾ إاٌل بعد أف يغادرىا
ـٌ الييثـ)ك( زالت بميؿ)ك . (بعد أ

: كيتضح ىذا عند كثير عزة الذم يقكؿ
سىؿٌ ػػراًؼ الًدمػرِّج ًبأىطػػعى  ف قً   ـػً اًر كى ؿى ػمى لىـ تىسػػكىاً   ـً ػػى ـ تىتىكىؿٌ ػػمىع كى
تىنىؾَّن ػػد قىديمىت آياتي ػػفىؽى   ؼى ميرًىـً ػػحو كىأىكطى ػرَّن ًمف رمػػًلما ـى    رىتػػػىا كى

 (ّ)أىزنيـً  ابً ػػاـو فىأىذفػػراًؼ أىعظػًبأىط  ىاػػدى أىىؿى ػػا بىعػت ًمف آياًتوػتىأىمَّنؿي 
 
 ةعنتر أبك العبسي معاكية بف شداد كقاؿ)) :قاؿ أبك زيد: 
ـ  (ْ)ارػػػتيع كال اعػػبت ال ركىةى ػػكىجً   مػفإفٌ  م،ػعىفٌ  اًئالن ػػسى  يىؾي  فٍ ػػى كى

ٔإَُّ المَْٓ َؽِزُٖز ََٔوَ َُٖؾاِقٔل المَْٓ ََٔصُعٕلَُْ َف }: كجؿ عز اهلل كقاؿ لجركة، الخبر كجعؿ نفسو خبر فكٌؼ عف

 (ٓ)((الرسكؿ خبر عف فكؼ ،{اِلِعَكاِب
: بسي في أبيات يفخر فييا فيقكؿمعاكية العشداد بف يتحدث 

ـ  اري ػػػتيع كال اعػػػبت ال ركىةى ػػكىجً   مػػفإفٌ  م،ػعىفٌ  اًئالن ػػسى  يىؾي  فٍ ػى كى
 اري ػػػالمو ىاػػػيتبع مَّن ػػالح كراءً    اػػراهػػت كال اءً ػػالٌشت ةػػميقرَّنب

ي اػػلو زاري ػػػغ ىاػػكرائـ مفٍ  ته ػػكس   ؿٌّم ػػكجي   ه  أصبرىة ؼػػبالصَّن
 (ٔ) 

 ،(يتبعيا الميار)فيي محصنة ال ( ال تباع كال تعار)ليس يطمب نسميا ( جركة)يقكؿ إٌف فرسو  
فالشاعر يصٌكر نفسو كفرسو حالة كاحدة أم إذا كانت جركة ال تباع كال تعار فإٌنو صاحبيا الذم 

 بر عنوليس مبتدأن حتى يكٌؼ الخ :فالرسكؿ ،يست كذلؾال يبيعيا كال يعيرىا، في حيف إٌف اآلية ؿ
ىك  ثـٌ أٌف الذم يممؾ عقكبة المشاقة .(فإف اهلل شديد العقاب)، كخبره مبتدأ( اهلل) بؿ لفظ الجاللة

  .اهلل كحده دكف رسكلو
 

                                                
 .ُٖٔ :ديكاف امرئ القيس (ُ)
 .ُٖٓ: ـ.ت، د.المكتب اإلسالمي د. ظ.د مكلكم، دمحمد سعي: عنترة، تحقيؽ كدراسةديكاف  (ِ)
 .ّّّ: ُُٕٗدار الثقافة، بيركت، . ط.احساف عباس، د: كثير عزة، جمع كتحقيؽ ديكاف (ّ)
، كاعتمدنا ركاية : كفيو. َّٗ: كالبيت في ديكاف عنترة ،ُُْ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ْ) كجركة ال تباعي كال تعاري

. الديكاف
 .ُُّ /ُ:لعربا أشعارجميرة  (ٓ)
 َّٗ: ديكاف عنترة (ٔ)
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  في قكلو( الحماـ)ركل أبك زيد بيت النابغة بنصب: 
ـى ػالح ىذا ماػػلىيت أال: تػقاؿ ـ إلى   لىنا ما  (ُ)دً ػؽى ػؼى  قي ػػًنصؼي  أك ناػػامىتً ػحى
فعمى الرغـ مف أٌف  ،ف اسـ اإلشارةبدؿ ـ( الحماـ)ك ،اسـ ليت( ىذا)ك ،زائدة( ما)لى أف تككف ع

ىماليا)كل بركايتيف إعماؿ البيت ير  :يقكؿ سيبكيو ،فقد رأل سيبكيو أٌف اإلىماؿ أحسف ،(ليت كا 
.. .رفعا تالبي ىذا ينشد العجاج ابف رؤبة كاف كقد حسف فيو اإللغاء فإف منطمؽ زيدا ليتما كأما))

 ،ِٔ: اآلية ،سكرة البقرة{َوَجاّل وَّا َبُعٕضَّٛ  }!  قاؿ مف قكؿ بمنزلة يككف أف عمى كجييف عمى فرفعو
اآلية األكلى  :البيت الشعرم بآيتيف أبك زيد كقد قارف ،(ِ)((منطمؽ زيد إنما قكلو بمنزلة يككف أك

َؾِبَىا َصِحىٍَٛ وََِّ }لو تعالى دة كذلؾ بقكزائ( ما)كعميو تككف  ،أٌنيا منصكبةن (الحماـ)تحكـ عمى لفظة 

اآلية الثانية في في حيف أف  ،كال كجو في اآلية إال الجرٌ  ،ُٗٓ :اآلية ،سكرة آؿ عمراف{المِْٓ ِلٍَت لَُِّي
 {َؾَىا ؾَِٕقََّا ٔإَُّ المَْٖ ال َِٖغَتخِِٗ٘ َأُ َِٖضٔضَب َوَجاّل وَّا َبُعٕضَّٛ} :ما قارنيا بقكلو تعالىحيف كالنصب الرفعكجييف 

. حكامان لمدليؿإككاف ينبغي أف يقتصر عمى اآلية األكلى فقط  .(ّ)ِٔ: اآلية ،سكرة البقرة
 
 مثاؿ ذلؾ أٌف  ،تصٌكر الذم جاء بو اإلسالـاؿلمككف غير  كاف تصٌكر الشاعر الجاىمي

 إذ ،(ْ)كالشمس كالجمادات باقية كالجباؿ كاليضاب كالنجكـ ،الشاعر الجاىمي كاف يعتقد أٌنو فافو 
نتيجة تجربتو في أٌنو يرل  قاء الككف كخمكده كفناء اإلنسافكانت نظرة الشاعر الجاىمي إلى ب إذ

: يقكؿ لبيد ،أٌف الككاكب كالنجكـ كالجباؿ كالصحراء تبقى في حيف تفنى األجياؿ
ما تىب تىبؽ  عي ػػكـي الطىكاؿً ػلى النيجػبىمينا كى  (ٓ) عي ػػاؿي بىعدىنا كىالمىصافً ػل الًجبػكى

  :قكؿ عمرك بف معدم كرب كمثمو

،ػػأبي ري ػلىعـ  كهي ػػأخي  قي ػػاًرؽي ػػميؼ أىخو  ؿُّ ػػكؾ  (ٔ)دافً ػػػالفىرؽ إالٌ  ؾى
إاٌل الخالؽ سبحانو  فأصبح كٌؿ شيء فانيان  ،ىذا التصٌكر لمكجكد اختمؼ بعد مجيء اإلسالـلكف  

كالدىر )ؤيب يكرر في عينيتو جممة فأبك ذ ،انعكس ىذا التصٌكر اإلسالمي في الشعركتعالى، ؼ
: فالفناء يصيب كٌؿ مخمكؽ يقكؿ أبك ذؤيب في عينيتو( ال يبقي عمى حدثانو

                                                
، دار المعارؼ، ِ، طمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ: ، ديكاف النابغة الذبياني، تحقيؽُُْ/ُ: جميرة أشعار العرب (ُ)

. ُّٓ.: ت.القاىرة، د
 .ُّٕ/ِ :يركت، بدار الجيؿ ،.ط.، دعبد السالـ محمد ىاركف :تحقيؽ كتاب سيبكيو، (ِ)
.: ت.دار السركر، د. ط.احمد يكسؼ نجاتي كاخريف، د :، يحيى بف زياد الفراء، تحقيؽمعاني القرآف: ينظر (ّ)

ُ/ُْ. 
 ،حسف صالح سمطاف، بيف التحٌدم كاالستسالـ مكقؼ الشعراء في عصر ما قبؿ اإلسالـ تجاه الزمف :ينظر (ْ)

. كما بعدىا ِٕ :ـ ََِٓ،جامعة المكصؿ ،كمية التربية ،أطركحة دكتكراه
. ٖٖ: يد بف ربيعة العامرمديكاف لب (ٓ)
مطبكعات . ط.مطاع طرابيشي، د: ، شعر عمرك بف معدم كرب، جمع كتحقيؽُُٔ/ ُ:جميرة أشعار العرب(ٔ)

. ُٕٔ: ُْٕٗمجمع المغة العربية، دمشؽ، 
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دىثػػلدىهكىا مى حى نَّنعي ػػى زُّ ميـػاًىقىةو أىعى ػم رىأًس شػؼ  اًنوً ػػري ال يىبقى عى
(ُ) 

دىثػري ال يىبؽػػكىالدىه مى حى دي أىربىعي دائً ػػجى  راًة لىوي ػػكفي السى ػجى   اًنوً ػل عى
(ِ) 

دىثػري ال يىبؽػػكىالدىه مى حى كَّنعي ػػـي  البي ػػقي الؾً ػشىبىبه أىفىزَّنت  اًنوً ػل عى رى
(ّ) 

دىثػري ال يىبؽػػكىالدىه مى حى مىؽى الحػميستىشعً   اًنوً ػل عى عي ػػميقىفَّن  ديدً ػػى ره حى
(ْ) 

  :كظٌؿ ىذا التصٌكر مستمٌران فيما بعد عند شعراء مثؿ المتنبي الذم يقكؿ 
ؿَّن  ييدًرؾي ػح   اًبياػػاري عىف أىصحػػؼي اآلثػتىتىخى  (ٓ)عي ػػاءي فىتىتبى ػػىا الفىفػػينان كى

.  نعـ قد تبقى اآلثار بعد مكت مف صاحبيا كلكف لمدة محددة حتى يأتييا الفناء عاجالن أك آجالن 
: الذم يقكؿالمعرم كنجد ىذا التصٌكر عند أبي العالء 

 ادً ػػل ميعػػاًء الٌردىل عؿػػٍف ًلؽػـً    داران  بً ػػرىؼي الكىكاؾػػؿه أشػزيحى 
دىثػكًلناًر الًمٌرم ٍف عىؿى ػػًر ميطٍ ػ   ػاًف الٌدهٍ ػػًخ ًمف حى  م اٌتقادً ػػٍت ؼػؼو كىا 

ٌيا رىىينىةه ًباٍفتػكىالثى   (ٔ)رادً ػم األؼػػٌد ؼػػل تيعى ػشىٍمًؿ حىتٌ    ػػراًؽ الٍش ػػً رى
  :ك زيد قكؿ عمرك بف معدم كربكبناءن عمى عقيدتو اإلسالمية أٌكؿ أب

،ػػأبي ري ػلىعـ  كهي ػػأخي  قي ػػاًرؽي ػػميؼ أىخو  ؿُّ ػكؾ  (ٕ)دافً ػػػػالفىرؽ إالٌ  ؾى
لذلؾ قاؿ المبرد  .في حيف إٌنيا عمى االستثناء .في البيت بمعنى الكاك أم كالفرقداف( إالٌ )عمى أٌف 
 (ٖ)أم عمى مذىب الجاىمييف ،ٌف عمر بف معدم كرب قد قاؿ البيت قبؿ أف يسمـإفي البيت 

الذيف يزعمكف بقاء الجباؿ كالنجكـ كالككاكب الى كقت الفناء كالمراد لكف الفرقداف فإٌنيما ال 
  .(ٗ)يجتمعاف

اٖلِشََٖ }: تعالى اهلل كقاؿ ،كالفرقداف: كالمعنى الكاك؛ مف بدالن  (إالٌ ) جعؿ))يقكؿ أبك زيد 

ًَِٕ ٌَُُٖٕػ }: تعالى كقاؿ كالممـ، :، أم{ؾََٕاِحَؿ ٔإٖلا الٖمَىَي َِٖجتٍَُِبَُٕ َكَباَِٟض اِلٔإِثٔي َٔاِه َؾمَِٕال َكاٌَِت َقِضَْٖٛ آوٍََِت ؾٍَََؿعََّا ٔإمَياٌَُّا ٔإال َق

{َلىَّا آوٍَُِٕا 
المراد منو الحكـ عمى كٌؿ أخو ))فػ ،استثناء تاـ متصؿ(  الفرقدافإالٌ )فقكؿ الشاعر  ،(َُ)

                                                
. ْ/ُ: ُٓٗٗ، دار الكتب المصرية، القاىرة، ِديكاف اليذلييف، ط (ُ)
 .ْ/ُ: ديكاف اليذلييف (ِ)
 .َُ/ُ: يفديكاف اليذلي (ّ)
 .ُٓ/ُ: ديكاف اليذلييف (ْ)
. ُّْ/ُ: َُّٗالمكتبة التجارية الكبرل، مصر، . ط.شرح ديكاف المتنبي عبد الرحمف البرقكقي، د (ٓ)
، القسـ ُٖٔٗف الييئة المصرية العامة لمكتاب،  ّمصطفى السقا كاخريف، ط: شركح سقط الزند، تحقيؽ (ٔ)

. ََُُ-َََُ: الثالث
مطبكعات . ط.مطاع طرابيشي، د: ، شعر عمرك بف معدم كرب، جمع كتحقيؽُُٔ/ ُ:لعربجميرة أشعار ا(ٕ)

. ُٕٔ: ُْٕٗمجمع المغة العربية، دمشؽ، 
. ُْْْ/ّ:الكامؿ (ٖ)
جكدة : اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف البصرييف كالككفييف، أبك البركات بف األنبارم، تحقيؽ كدراسة (ٗ)

. ِّّ: َََِ، مكتبة الخانجي، القاىرة، ِف عبد التكاب، طرمضا: مبركؾ محمد مبركؾ، مراجعة
. ُُٔ/ ُ:جميرة أشعار العرب (َُ)
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كخٌرج  ،(ُ)((الدنيا سكل الفرقديف فإٌنيما ال يفترقاف إاٌل عند فناء الدنيا بأٌنو مفارؽ أخاه في
عمى لغة بني الحارث في تقدير العالمات اإلعرابية عمى األلؼ رفعان ( الفرقديف)البغدادم نصب 

. (ِ)كنصبان كجران عمى لغة القصر
كمعنى  ،صغائر الذنكب فالممـ ،{اِلؿََٕاِحَؿ ٔإٖلا الٖمَىَي اٖلِشََٖ َِٖجتٍَُِبَُٕ َكَباَِٟض اِلٔإِثٔي َٔ} أٌما اآلية األكلى

كمذىب أبي زيد ذكره ،فالمعنى عمى االستثناء ،(ّ)اآلية أف صغائر الذنكب مغفكرة بتجٌنب كبائرىا
 مف كالفراء البصرييف مف األخفش إليو ذىب الكاك بمعنى إال كمجيء)) :اآللكسي في تفسيره فقاؿ

َّٗا َوا َراَوِت الغََّىأَاُت َٔا}ك{َِٖجتٍَُِبَُٕ َكَباَِٟض اِلٔإِثٔي َٔاِلؿََٕاِحَؿ ٔإٖلا الٖمَىَي  } كـؽ عميو كخرج الككفييف ألِصُض ٔإال َخاِلِزََٖ ِؾ

ََٔوا َِٖعُظُب َعَ  }، كقد ذكر اآللكسي ىذا المعنى في تفسيره عند قكلو تعالى(ْ)((َُٕىكد{َوا َؽاٞ َصبَُّك

 :كقيؿ)) فقاؿ ،ُٔيكنس {َقأه َسصٍَّٚ ِؾ٘ األِصٔض َٔال ِؾ٘ الغََّىاٞ َٔال َأِصَػَض ِوَ َسِلَك َٔال َأِكَبَض ٔإال ِؾ٘ ِكَتاٍب وُِّبنٕيَعَ صَّبَِّك ِوَ وِِّح

َّٙ اِلُىِضَعُمَُٕ}:تعالى قكلو في الفراء بذلؾ قاؿ كما الكاك بمنزلة عاطفة إال إف  {ًَٔإٖلا َوَ َظَن ،إٌِّٔ٘ َلا ََٖداُف َلَز

ٍُِِّي } :سبحانو قكلو في كاألخفشنمؿ، اؿ ُُ-َُ  البقرة {ِل٠َاٖل َُٖكَُٕ ِلمٍَّأؼ َعمَُِٗكِي ُحجَّْٛ ٔإال اٖلِشََٖ َظَمُىِٕا ِو

الفراء  كبالعكدة إلى (ٓ)(({اٖلِشََٖ َِٖجتٍَُِبَُٕ َكَباَِٟض اِلٔإِثٔي َٔاِلؿََٕاِحَؿ ٔإٖلا الٖمَىَي } :شأنو جؿ قكلو في قكـك ،َُٓ
قد تأتي بمعنى الكاك ( إالٌ )أٌف  إذ ذكر الفراء ،كلـ يرتضياهكاألخفش نجد أٌنيما ذكرا ىذا المعنى 

ـِ اَل ٖاُوَٕعٜ َُٖعكِِّب ََٔلِي ُوِزِبضّا َٖٔلٜ َجآٌُّ َكأٌَََّّا تََِّتظُّ َصآَِا َؾَمىَّا َعَصاَك ََٔأِلٔل}في قكلو تعالى  َّ ََٖداُف اَل إٌِّٔ٘ َتَد  اِلُىِضَعُمَُٕ َلَز

ٍٕٞ َبِعَز ُحِغٍّا َبزََّه ُثيَّ َظَمَي َوَ ٔإال*   فى( إال) إف: النحكٌييف بعض قاؿ كقد)) :كقاؿ ،{صَِّحٌٗي َغُؿٌٕص َؾإٌِّٔ٘ ُع
نما، الكاك بمنزلة المغة ٍعنى كا  . حسنان  بىدَّنؿ ثـ ظمـ مفٍ  كال المرسمكف لدلَّن  يخاؼ ال: اآلية ىذه مى

عىمكا  أجد كلـ. ظممكا الذيف كال أم {َظَمُىِٕا ِل٠َاٖل َُٖكَُٕ ِلمٍَّأؼ َعمَُِٗكِي ُحجَّْٛ ٔإال اٖلِشََٖ  }: اهلل ؿقك مثمو كىجى

                                                
عبد السالـ محمد : خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، عبد القادر بف عمر البغدادم، تحقيؽ كشرح (ُ)

. ِّْ/ّ.:ت.، مكتبة الخانجي، القاىرة، د.ط.ىاركف، د
. ِْٓ/ّلعرب خزانة األدب كلب لباب لساف ا (ِ)
، مؤسسة ُمحمد احمد شاكر، ط: جامع البياف في تأكيؿ القرآف، محمد بف جرير الطبرم، تحقيؽ: ينظر (ّ)

ىشاـ : ، الجامع ألحكاـ القرآف، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد القرطبي، تحقيؽّٕٓ-ّٓٓ/ِِ: الرسالة، بيركت
، تفسير القرآف العظيـ، اسماعيؿ بف َُٔ/ُٕ: ، الرياضَََِ، دار عالـ الكتب، .ط.سمير البخارم، د

 اضكاء البياف،، َْٔ/ٕ: ، دار طيبة، المدينة المنكرةِط سامي بف محمد سالمة،: عمرك بف كثير، تحقيؽ
 ٕ :ـُٓٗٗ ،بيركت ،دار الفكر لمطباعة كالنشر ،.ط.، دالشنقيطي محمد األميففي ايضاح القراف بالقراف، 

  .ّٗٔ/ِٖ :ـ ُٕٗٗ ،تكنس ،دار سحنكف لمنشر كالتكزيع. ط.عاشكر، د، الطاىر بف ير كالتنكيرالتحر ٕٓ/
. ُْٔ/ُُ.: ت.دار احياء التراث العربي، بيركت، د. ط.ركح المعاني في تفسير السبع المثاني، د (ْ)
 .ُْٔ/ُُ: ركح المعاني (ٓ)
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 يخرج أف االٍستثناء إنما قائـ؛ كىك عبداهلل، إال الناس قاـ أجيز ال ألنى قالكا، ما تحتمؿ العربيَّنة
ائزان  أيرىاه كقد. ًإالٌ  قبؿ األٍسمىاء معنى مف إالٌ  بعد الذل االسـ مٍيؾى : تقكؿ أف جى  ألؼو  سكل ألؼ عى
محىتٍ  المكضع ىذا فى( إالٌ ) كضعت فإف آخر،  مثميوي  كلكف. ....قاليكا مىا تأكيؿ فى( إالٌ ) ككانت صى
ٍعنى فى يككف ممَّنا  فقد ذكر -سعيد بف مسعدة –أٌما األخفش  ،(ُ)((بيا كليىست كاالك نىػػكمع إالٌ  مى

". لكفٌ " معنى فيذا)) :فقاؿ {َظَمُىِٕا اٖلِشََٖ ٔإال ُحجَّْٛ َعمَُِٗكِي ِلمٍَّأؼ َُٖكَُٕ ِل٠َاٖل} :تعالى ىذا المعنى في قكلو
ٍيران  إالَّن  شىٍيئان  أٍشتىًكي ما: "يقكؿ يحاػػفص اعرابيان  عػػسـ انو يكنس كزعـ  كىٍيؼى : "لو قيؿ أنو كذلؾ" خى
 : الشاعر ؿقك نحك الكاك بمنزلة" إالٌ " كتككف". تىًجديؾى 
 ـي ػػػرىٍس  لىيا ٍدريٍس ػػمى  ـػػؿ ػًيدافً   السػ ًدرىةً ػػبأىغٍ  دىاران  اػلىو كأىرل
ـي ػػسيحٍ  كاًلده ػخى  احى ػالرم قي ػػعىفٍ  ٍت ػػعى ػدىؼى  دان ػػىاـً  ادان ػرىـ إالٌ 

(ِ) 
في اآليتيف ( إالٌ )يتضح أٌف الفراء كاالخفش لـ يذىبا إلى أٌف معنى  (ّ)((.كرمادان  داران  لىيا أرل: أراد

كلـ يؤٌكال اآليتيف كما ذكر اآللكسي الذم  ،بؿ قد ذكرا أٌنيا قد تأتي بمعنى الكاك( الكاك)بمعنى 
 ينبغي ال أنو كاإلنصاؼ)) :مكضعيف مف تفسيره فيقكؿ في األكؿفي  يرفض ىذا التأكيؿ أساسان 

 بمعنى إال مجيء عمى كجنيـ إنسيـ الخمؽ جتمعا كلك ذلؾ عمى العزيز تعالى اهلل كالـ تخريج
 مرضيا أراه ال كأنا ....الكجو ىذا في الكالـ كثر كقد)) :كيقكؿ في المكضع اآلخر ،(ْ)((الكاك
بمعنى ( إالٌ )ابك زيد مف مجيء  إليوكمف ىنا يتضح بعد ما ذىب  .(ٓ)((سراج ألؼ لو أكقد فإك

إلى لكاك كنسبو معنى اب( إالٌ ) بف األنبارم رأم مف ذىب إلى مجيءأبك البركات ا كقد ردٌ  ،الكاك
. (ٔ)كرٌده بأدٌلة كثيرة ،لككفييف كلـ يسٌميـ

  التغمبي ضرار بف الشماخ كقاؿ))قاؿ ابك زيد : 
 (ٕ)عً ػالميضي مىعى  افى ػالًيج يعيكفى ػػييض   ـٍ ػػأراه ال ؾً ػً ًلقىكـ ما شى ػأىعامً 

ِّٗٔي َٔال الضَّالِّنَي َغرٔي } :اهلل عز كجؿ كقاؿ. أراىـ لقكمؾ ما: اهمعفإٌنما ك ،لغك ىنااق ال ، {املػُضِٕب َعَم
. (ُ)((كالضاليف عمييـ المغضكب غير: كالمعنى زائدة،لغك  ىنااق (ال)فػ

                                                
. ِٕٖ/ِ :معاني القرآف (ُ)
، كزارة االعالـ، ُ، العدد ِمجمد  ، مجمة المكرد،المخبؿ السعدم، حياتو كما تبقى مف شعره، حاتـ الضامف (ِ)

. َُّ: ُّٕٗالعراؽ، 
. ُُّ: ََِِ، دار الكتب العممية، بيركت، ُإبراىيـ شمس الديف، ط: ، تقديـ كتعميؽمعاني القرآف (ّ)
 .ُْٔ/ُُ: ركح المعاني (ْ)
 .َُٕ/ِِ: ركح المعاني (ٓ)
. ِّٔ-ِِّالككفييف اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف البصرييف ك: ينظر (ٔ)
صالح الديف اليادم، : ، ديكاف الشماخ بف ضرار الذبياني، تحقيؽ كشرحُُٗ/ ُ: جميرة أشعار العرب (ٕ)

. ُِٗ.: ت.دار المعارؼ، د. ط.القاىرة، د
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 ،زائدة{َٔال الضَّالِّنَي  }في قكلو تعالى ( ال)يذىب أبك زيد مذىب أبي عبيدة في مجاز القرآف إلى أٌف 
  :كنظيرىا أبيات مف الشعر منيا

راػػتىس أال ضى ػالبي كـػأؿ فما ـى  فػرأم اػػلـٌ   خى  (ِ)دىراػػالقىفىفٍ  طى ػػالشَّن
: منيا أيضان ك يسخرف، أف البيض ألكـ ما: كالمعنى الفاحش، القبيح: القىفىندر
ٍيف  (ّ)ؿػػغاؼ غير به ػدائ داعو  كػػكًلمَّنو  ٌبوػأيح أىالٌ  كػػالمىوٍ  في نىىػكيىٍمحى

ٍينىنى :أم   (ْ)أحبو أف الميك في يىمحى
 ليا فقاؿ إمساكو عمى المتو إنيا قيؿ)) :ألبياتفيقكؿ في شرحو ا( ال)ة عدـ زيادة بف قتيبيرل اك 
 قكلو ذلؾ عمى كالدليؿ أىمؾ؟ يفعمو ال بشيء تأمريني فكيؼ أمكاليـ يضيعكف أراىـ ال ألىمؾ ما
: قبعد
 (ٓ)القنكع فػػػـ أعؼ رهػػمفاؽ  نىػفيغ لحوػيص رءػػالـ لماؿ
 كيدؿ كالتبذير السرؼ عمى الميـ كأنو حشكا" ال" كأدخؿ ...الصفة ىذه مؼ إبالن  أضيع كيؼ كقاؿ
 :قكلو ىذا عمى
 (ٔ)عػػػكالخمي مػػكغادركف تػػبقي  مػػقكـ اتػترؾ لػػإؿ نيػػكلؾ
 أتعرض كال الناس أسأؿ فال كشرفيـ لحسبيـ أقكـ قكمي تركات إلى كلكني فعميـ أفعؿ ال يقكؿ
. (ٕ)((المسألة مع تبذيره مف لي أصكف كاف كثمرتو مالي تأصمح إذا ألني قكمي بو أشيف لما
 فقد  -زائدة (الضاليف كال) في (ال) إفٌ  قكلو أما)) :فقاؿ م أبي عبيدةرأ أيضان  كقد رٌد ابف فارس 

 كالعرب عمييـ، المغضكب ىـ الٌضاليف أف متكىـ لتكىيـ ميًزيمةن  ىنا ىا دخمت إنما ال إف: فيو قيؿ
 الٌضاليف أف كميعممة التكىـ ليذا ميًزيمةن  (ال) فدخمت كالعاقؿ بالظريؼ مررت: يقكلكف بالكاك، تنعت
 أراىـ ال ألىمؾ ما: قكلو في زائدة ال إف: الشٌماخ شعر في قكلو كأما. عميو المغضكب غير ىـ

، كما األمر كليسى  الماؿ، فساد عمييـ أنكر أنو ظفٌ  ألف عبيدة أبي مف فغمطه   أف كذلؾ ظفِّ
 كىي الشٌماخ امرأة أف كذلؾ. الماؿى  ييضيعكف ال أنيـ أىميا بصنيع امرأتو عمى جٌ احت الشٌماخ
ـى : لمشٌماخ قالت عائشة . عميؾ فًيٌكف فييا كتعزبى  اإلبؿى  تمزىـ حتى العيش في نفسؾ عمى تشٌدد ًل

                                                                                                                                       
. ُُٓ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ُ)
ات مجمع المغة العربية، مطبكع. ط.محمد اديب عبد الكاحد، د: أبي النجـ العجمي، جمع كشرح كتعميؽديكاف  (ِ)

. ُٖٖ: ََِٔدمشؽ، 
: َُٗٗ، مكتبة الخانجي، القاىرة، ِعادؿ سميماف جماؿ، ط: شعر األحكص األنصارم، جمع كتحقيؽ (ّ)

ِِْ. 
. ِٔ/ُ :مجاز القرآف (ْ)
. ُِِ: ديكاف الشماخ بف ضرار التغمبي (ٓ)
. ِِْ: ديكاف الشماخ بف ضرار التغمبي (ٔ)
. َّْ-ِْٗ: ُْٖٗ، دار الكتب العممية، بيركت، ُابيات المعاني، ط المعاني الكبير في (ٕ)
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 كأنت يصمحكنيا، بؿ يضيعكنيا، كال أمكاليـ يتعيدكف أىمؾ أرل مالي: فقاؿ امرأتو عمى فردٌ 
. (ُ)((الماؿ؟ بإضاعة ننيتأمرم

فإذا كاف أىؿ امرأتو ينفقكف الماؿ حٌقان كىي  ،إذا اعتمدنا البيت فقطكيبدك أٌف كال الرأييف صكاب  
ذا كاف أىميا ال ينفقكف الماؿ ،زائدة( ال)تسألو أف يقتفي أثرىـ فتككف  فيك يتعٌجب منيا كيؼ  ،كا 

يأتي في لكـ عائشة لزكجيا عمى إمساكو  لكٌف سياؽ البيت ،تطمب منو أف ينفؽ كأىميا ممسككف
 .غير زائدة( ال)كعميو تككف  ،اإلنفاؽىد عمى أىميا كىي التي لـ يع ،في مالو كادخاره لو

 
: الخاتمة

  :نستنتج مف ىذه المقارنة التي أجراىا أبك زيد القرشي بيف لغة الشعر كلغة القرآف ما يأتي 
إرجاع الثقافة العربية إلى أصميف ال يمكف كانت البي زيد نظرة مٌطردة في الكتاب في  -ُ

كتحديدان في الشعر الجاىمي  ،كلغة القرآف لغة الشعر :الفصؿ بينيما كىذاف األصالف ىما
كىذه النظرة جاءت بسبب رؤيتو إلى تراجع  ،كاإلسالمي الذيف اقتصر عمييما في كتابو

. الثقافة العربية في القرف الرابع
رضي -في مقارنتو لما فعمو سمفو القرشي عبد اهلل بف العباس  بدا أبك زيد القرشي محاكيان  -ِ

 .ككال المقارنتيف كانتا دفاعان عف الثقافة القارة ضد الثقافة الدخيمة ،-اهلل عنيما

مسائؿ نافع بف األزرؽ البف  :اعتمد أبك زيد القرشي في مقارنتو عمى مصدريف أساسيف -ّ
التأثر سكاءن كاف بالبيت الشعرم كاآلية  كقد أظيرنا ،كمجاز القرآف ألبي عبيدة ،عباس

 .أك باختالؼ أحدىما أك كمييما ،القرآنية معان 

فقد كانت إٌما مفردة  ،الشعر أبياتلـ يكف أبك زيد القرشي مكفقان في االستشياد بعدد مف  -ْ
أٌف ركايتيا تختمؼ عف ركاية الديكاف دكف اف نجد مكطف االستشياد  لـ يركىا أحد قبمو أك

ككاف ينبغي بو أف يأتي بأبيات قيمت قبؿ نزكؿ  ،كانت متأثرة بالقرآف الكريـ أٌنيا أك
 .القرآف حتى تصمح المقارنة

سٌجمنا مالحظاتنا عمى  ،كانت ألبي زيد تعميقات في مقارنتو بيف لغة الشعر كلغة القرآف -5
 .عدد منيا رأينا أٌنيا تستحؽ النقد

                                                
 ،كيبدك أٌف البيت الذم استشيد بو أبك زيد ساقط مف النسخة المحققة مف مجاز القرآف ِّٔ-ِِٔ: الصاحبي (ُ)

 .عبيدة كفيو ىذا البيت أبيفابف فارس في نقده ينقؿ النص مف 


كسنكثؽ األبيات الشعرية في أٌكؿ  لكريمة بعد ذكرىا مباشرة،ت القرآنية اسيالحظ القارئ الكريـ أٌنا سنكثؽ اآليا 
بدأنا الحديث عف ك .ذا تكررت اآليات أك األبيات الحقان ا في البحث كنكتفي بيذا عف تكرار التكثيؽ إكركد لو
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ارنها أبو زيد باآليات القرآنية األبيات التي ق: (ٔ) الجدول
األبيات األبيات  عددتصنيفه الشاعر ت 
 ًغناهي  متى الفىقيري  يىدرم كما-ُ ُجاىمي ( ىػ.ؽُِٗت)أحيحة بف الجالح   .ُ

 (ُ)ُيِعيلُ  متى الغنيُّ  يىدرم كما 
  مالؾً  أيـٌ  عف األطاللَ  فاسأال ًقفا-ُ ٔجاىمي ( ىػ.ؽٖٓت)امرؤ القيس الكندم   .ِ

 (ِ)الٌتياليؾً  غيرى  األطاللُ تيخًبري  كىؿ               
كعىنا َوَتَبّرَجتْ -ِ  لتىري

تيرىعٍ  لـ نىفسي فىكىجدتي  
(ّ) 

كىتٍ  آِسنٍ  كماءو  -ّ  عمىيوً  برى
يا كأفٌ    (ْ)لجاـً  ميمقى ميناخى

  أٌنني اليكـى  بىسباسةي  زىعمتٍ  أال-ْ
 (ٓ)أمثالي السِّسرّ  ييحسف ال كأفٍ  كىًبرتي  

 غىيبو  مرً أل ُموِضعينَ  أرانا-ٓ
ري    (ٔ)كبالٌشرابً  بالٌطعاـً  كنيسحى

  كىأٌنمىا أىٍنفىاًقًيٌف، مف َخَفاُهنّ -ٔ
مِّبً  عىشيو  مف كدؽه  َخَفاُهنّ   ميجى

(ٕ) 
سَّنًر  ُيوِضْعنَ  ُجاىمي ( ىػ.ؽٖٓت)تأبط شرا   .ّ ًفٍي ميحى ٍمعو كى ًفٍي جى
 ِهمُ نادي في الفيحشي  ييقاؿي  ال-ُ ْجاىمي ( ىػ.ؽَٔت)طرفة بف عبد البكرم   .ْ

ؿي  كىال ال   (ٖ)ييسىؿٍ  مىف منيـي يىبخى
مالٌيةه -ِ ٍرؼه  كجناءي  جى  تىخالييا حى

 (ٗ)ُمَمرََّدا صرحاً  كالٌرحؿً  بأنساًعيا 
ـي  كىـي -ّ ٌكا  الٌندل أربابي  الحي

 (َُ)الّشجرِ األمرً  في الٌناسً  كسىراةي  
نا فاستىبؽً  أفنىيتى  مينذرو  أبا-ْ  بىعضى

في  الشرٌ  بعضي  َحناَنيك   (ُُ)ضً بع مف أىكى
 آلوي  أبكنا ثىـٌ  وقَضى-ُ ُجاىمي ( ىػ.ؽْٓت) المرقش األصغر  .ٓ

كدً  القىكـً  بقتاؿً   مىعىا كالجي
(ُِ) 

ٌباري  إذا ككٌنا-ُ ِجاىمي ( ىػ.ؽّْت )المتممس الضبعي   .ٔ ٌدهي  َصّعرَ  الجى  خى
ما مىٍيموً  مف لو أقىمنا   (ُّ)فىيىقكَّن

 مترىؼه  غكمٌّم  َمْ ُبورٌ  أنتى -ِ
كره  غكاياتو  ذك   (ُْ)بىًطر كمىسري

كنا-ُ  ُجاىمي ( ىػ.ؽ ّٗت)عمرك بف كمثـك   .ٕ يؿى  ترى مىيوً  عاكَفةً  الخى  عى

                                                                                                                                       

ـٌ ما يكافقو مف اؿ كرتبنا الشعراء  .قرآفالشعر كثنينا بألفاظ القرآف الكريـ ألٌف ابا زيد كاف يذكر البيت الشعرم ث
 .كرتبنا اآليات عمى كفؽ كركدىا في المصحؼ ،عمى حسب كفياتيـ

 
 المالحـــــــق
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فيكنىا أعٌنتىيا ميقىمَّندىةن    (ُٓ)صي
 أبكابيوي  تيقرىعي  ميٌتًكئان -ُ ِجاىمي ( ىػ.ؽّٓت)عدم بف زيد   .ٖ

 (ُٔ)بالُكوبِ  العبدي  عمىيوً  يىسعىى 
مكاسبو  ىتُكدَ  ال المكاسبً  عىؼُّ -ِ

أنيارىا بالتٌٌيارً  ؽي ييمحً  كالبىحرً  
(ُٕ) 

ت )الربيع بف زياد العبسي   .ٗ
( ىػ.ؽَّ

 مالؾو  بمىقتىؿً  َنفساً  ِطْبتُمُ  فإف-ُ ُجاىمي 
 (ُٖ)بذلكا التىطيبي  لىعمرم فنىفسي 

 صافيىةو  الجكؼً  كنىجيعً  كقيكةو -ُ ّجاىمي ( ىػ.ؽِٓت)عبيد بف األبرص   .َُ
 (ُٗ)ًمفضاؿً  الكىٌفيفً ُمنَهِمرِ  بىيتً  في 

  ليا نىيىضتي  قد َعوانٍ  كحربو  ىذا-ِ
 (َِ)نىكاحييابإشعاؿً  شىبىبتي  حتى 

َمةٌ  تحتي-ّ   ًعٍجًمزىةه  قىكداءي  ُمَسوَّ
مىو كالٌسيـً    (ُِ)الغالي كىٌفوً  مف أرسى

ميؿً -ُ ُجاىمي ( ىػ.ؽِِ) عنترة بف شداد  .ُُ دَّنالن  ترىكتي  غانيةو  كحى   ميجى
تيوي  َتمُكو   (ِِ)األعمىـً  كشٍدؽً  فىريصى

 الًفجا كيكـي  النِّسارً  كيكـي -ُ ُجاىمي ( ىػ.ؽِِت)ـز بشر بف أبي خا  .ُِ
 (ِّ)َغراما ككانىا عىذابان  كانىا رً  

ـي  ىذا َليتما أال: قالت -ُ ّجاىمي ( ىػ.ؽ ُٖت )النابغة الذبياني   .ُّ   لىنا الحما
مامىًتنا إلى   (ِْ)فىقىدً  ًنصفيوي  أك حى

 :لىوي  المىميؾي  قاؿى  إذ سمىٍيمىافى  إالٌ -ِ
 (ِٓ)الَفَندِ  عف فاحديٍدىا ةً البًرمٌ  في قيـ 

رىىا البيٍردً  افتضاؿً  بعد تىميكثي -ّ   ًمئزى
 (ِٔ)الهاري الٌرممةً  ًدعصً  مثؿً  عمى لكثان  

مىٍمتى  لئف-ُ ْجاىمي ( ىػ.ؽُّت)زىير بف أبي سممى   .ُْ كو  حى  أسىدو  بىني في بجى
ك دينِ  في   (ِٕ)فىدىؾي  بيننا كحالتٍ  عمرو

  قي تىنًسجي  الٌنبتً  بأيصكؿً  ميكىمَّنؿو -ِ
نكبً  ريحي   احي الجى  (ِٖ)ُحُبكُ  ماًئوً  ًلضى

 َوِصيُدَها ييسىدٌ  ال فىالةو  بأرضً -ّ
مينكىرً  غيري  بيا كمىعركفي عميٌ  

(ِٗ) 
  رأل كقد الًفجارً  يـك لي ُينِغُض ك-ْ

مييا خيكالن   كاًرم كاألسكدً  عى  (َّ)ضى
 ناقىتي مىكًىنان  ليـ نحرتي -ُ ُٔجاىمي ( ىػٕت)األعشى ميمكف   .ُٓ

 (ُّ)َغِطْش  ميدلًيٌّـم  كعاًمرينا 
  المىجٍ  غيصيفً  في يىيتىزٌ  نىبعو  فىرعي -ِ

 (ِّ)لِمَحالِ ا شىدًيدي  الٌندل، غزيري  د 
 : ميرتىًحالن  قىٌربتي  كقد بنيٌ  تىقكؿي -ّ
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ٌنبٍ  رىبٌ  يا  عا األكصابى  أبي جى كالكىجى
  

  فاغتىمضي َصّميتِ  الذم مثؿي  عمىيؾً 
نبً  فإفٌ  نىكمان   يٌ  لجى ميضطجعىا الحى

(ّّ) 
،أى-ْ   النَّنكارىا ُأّمِتكَ  بىعدى  تىذكيري

ًعذارىا شىيبو  مف قيٌنعتى  كقد 
(ّْ) 

ةو  ذك صاحبه  كأتاني-ٓ اجى  حى
ٌؽ، كاجبي   رىًحميوٍ  قريبه  الحى

(ّٓ) 
 َموضوَنة كالنيِّيً  كبىيضاءى -ٔ

 (ّٔ)البىدفٍ  جيبً  مثؿي  قىٍكنىسه  ليا 
ًتيا بىٍيتً  ًمفٍ  ًمٍشيىتىيا كأىفٌ -ٕ   جارى

ابةً  َمْورُ   ؿي  كال رىيثه  ال السَّنحى  (ّٕ)عىجى
  منييـي  القكـً  ِمّرةِ  ُذو ًبيىا يىقكؿي -ٖ

احًبوً   المىياًلكىا منيا خاؼى  إذٍ  ًلصى
(ّٖ) 

 قافيىةن  ليـي  ًشعرم ساؽى -ٗ
 (ّٗ)َدمَدمه ًشعرم صارى  كعمىيًيـ 

ياءن  َأْقنِ ف -َُ ٌيٍعتىوي  أنتى  حى  ضى
يؿً  بىعدى  مالؾى    (َْ)عاًذرً  مف الجى

  قاًذعه  مىٍنًطؽه  لىيىأًتيىٍنوي  -ُُ
 (ُْ)اآلِ رِ  لممىسمىعً  ميستىكسؽه  

  ًخدرىىا باكىٍرتي  الٌديؾً  كعيفً  ككسٍ ك -ُِ
 (ِْ)تيضرىبي  كالٌنكاقيسي  ًصدؽو، بفتيافً  

ٍتؾى  َربُّبكَ  غابى  أـ -ُّ ةه  فاعترى اصى   خىصى
ٌبؾى  فمىعىؿٌ   ميؤيَّندا يؤكبى  أفٍ  رى

(ّْ) 
 بىينىيا األعٌنةً  في تىبىارىل سيبيطان -ُْ

 (ْْ)أنفاُلها شٌيةن عى  تىفيءى  حتى 
 داريىا لىؾى  دىنىتٍ  إف ُتحَبرُ  كأراؾى -ُٓ

، إف نىفسىؾ، كيىعيكدي   ًسقىامييا نأٍتؾى
(ْٓ) 

ٌرتٍ -ُٔ  ألذقاِنها تىميـه  كخى
 (ْٔ)قالمىعمىع في التاجً  لذم سجكدان  

 القىطا بيا يىحاري  قىفرو  كدىيمكمىةو -ُ ُجاىمي  (ت؟؟)المتنخؿ   .ُٔ
 (ْٕ)نِ رائ غيري  لي كالٌنكـي  بيا سريتي  

عمركبف امرئ القيس   .ُٕ
( ت؟؟)األنصارم

  بما كأنتى  عندىنا بما نىحفي -ُ ُجاىمي 
ميختمؼي  كالٌرأمي  راضو  عندىؾ 

(ْٖ) 
مىفٍ -ُ ُجاىمي ( ت؟؟)شداد بف معاكية العبسي   .ُٖ   فإٌني عىٌني سىاًئالن  يىؾي  كى

                                                
  إلى اجيؿ سنة الكفاة( ؟)تشير العالمة. 
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 (ْٗ) باعتُ  الوتُعار  ال كىًجركىةى  
 يىعممكا كيما بالغىيًب، رجُموا-ُ ُجاىمي ( ىػُت )أبك قيس بف األسمت   .ُٗ

ـي  ال ما القكـً  عىديدً  مف  ييعمى
(َٓ) 

  جمةو  كعيكبو  حكبو  أىؿ-ُ ُمخضـر ( ىػِت)عثماف بف مضعكف  .َِ
 (ُٓ)المكتسب بكسب معراتٍ ك 

ديًد، في إلىينا وُزّفوا-ُ ُمخضـر ( ىػّت)حمزة بف عبد المطمب   .ُِ   كأٌنيـ الحى
المىبىاًرؾً  عندى  ثىـٌ  عىًريفو  أيسيكدي  

(ِٓ) 
 كبحرو  ساهَرةٍ  لحـي  كفييا-ُ ٖجاىمي ( ىػٓت)امية بف أبي الصمت   .ِِ

ـي  أبدان  بو فاىيكا كما  ميقي
(ّٓ) 

ٌنما الجحكدي، كيؼى -ِ ًمؽ كا   الفتى خي
 (ْٓ)فىٌخار لىو َصمصالٍ  ًطيفً  ًمفٍ  

  الٌنا كاًردي  حتىمتىوي  كيالن  رىبِّ -ّ
مىقًضٌيا حَتمَتهُ  ًكتابان  ر 

(ٓٓ) 
ٌنةى  متحًرمىٌنف ال رىبِّ -ْ   ػالخيؿ جى

 (ٔٓ)حفّيا رؤكفان  بي رىبِّ  ككف دً ػ 
 بأىؿو  ليا لىستي  الاٌلماتً  مف-ٓ

 (ٕٓ)الَمميمُ  ىكى  الميسيءى  كلكفٌ  
رًبنا في المىياًلؾى  لىقيتى -ٔ  حى

 (ٖٓ)غّيا القىٍيتى  كبىعدىالمىكالؾً  
  غنـه  ًعشاءن  فيوً  َنَفَشتْ -ٕ

العىتىمىو بىعدى  ثـٌ  لرعاءو  
(ٓٗ) 

  مييىًيًمفه  الٌسماءً  عرشً  عمى مميؾه -ٖ
دي  الكيجكهي َتعُنو ًلعٌزتوً    (َٔ)كتىسجي

ـي  -ٗ   كصنًعوً  لىيسى  المَّنوى  أفٌ  كأعمى
نيعه    (ُٔ)ُمْمِحدُ  المَّنوً  عمى يخفىى كال صى

ـي  في األٍمالىؾى  َعّزُروا-ُ ُمخضـر ( ىػُّ) أبك بكر الصديؽ  .ِّ  دىىًرىي
 (ِٔ)شرٍ أ كىٌذابو  كؿَّن  كأطاعكا 

  َمسُجوَرةً  طالعى  شاء إذا-ُ ُمخضـر ( ػقُْت)النمر بف تكلب   .ِْ
 (ّٔ)كالٌسماما الٌنبعى  تحتىيا ترل 

يمي تىؾي  فإفٍ -ُ ُمخضـر ( ىػَِت)خفاؼ بف ندبة السممي   .ِٓ ميمييا أيًصيبى  قد خى  صى
 ماًلكىا تىيٌمٍمتي  عىيني عمى فعىمدان  

 : مىتنىوي  يأًطري  كالٌرمحي  لىوي  أقيكؿي -ِ
 (ْٔ)اذِلكَ  أنا إٌنني! ًخفافان  تأٌمؿ 

كهي  ميفاًرقيوي  أىخو  ككؿُّ  -ُ ُمخضـر ( ىػُِت)عمرك بف معدم كرب   .ِٔ  أخي
، لىعمري    (ٓٔ)الفىرقدافً  إالّ  أبيؾى

  أراىـٍ  ال ًلقىكًمؾً  ما أىعاًيشى -ُ ِمخضـر الشماخ بف ضرار الذبياني   .ِٕ
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الميضيعً  مىعى  الًيجافى  ييضيعيكفى  ( ىػِِت)
(ٔٔ) 

 عنوي  كنفيتي  القطا بوً  ذعرتي -ِ
ـى    (ٕٔ)الّمعينِ  كالٌرجؿً  الٌذئبً  مىقا

ميعان  الخمؽى  َيككُ -ُ ُمخضـر ( ىػِّت )عمر بف الخطاب   .ِٖ   إٌنوي  جى
ٌزاؽي  الخمؽً  ئكاؿ  األيمىـ كرى

(ٖٔ) 
مىيًيما-ُ ّمخضـر ( ىػِٕت)أبك ذؤيب اليذلي   .ِٗ   َقَضاُهما مىسركدىتافً  كعى

ٍنعي  أك داكدي   تيٌبعي  الٌسكابغً  صى
(ٔٗ) 

 لىسعىيا َيررُ  لـ ٍحؿي الفٌ  لىسىعىٍتوي  إذا-ِ
عىكىاًسؿً  نيكبو  بيتً  في كخالفىيا 

(َٕ) 
شاىا بو فالتىمىستي  فراغىت-ّ  حى

رَّن    (ُٕ)َمرييُ  خيكطه  كأٌنوي  فىخى
 راًحـو  عىزيزو  مف نورٌ  أنتى -ُ ُمخضـر ( ىػِّت)العباس بف عبد المطمب  .َّ

ثىفٍ  كعيٌبادى  الشِّرؾى  تىقمىعي   الكى
(ِٕ) 

  الٌثرىل كىجوً  عمى الشَّْطءُ  يىخريجي -ُ ُضـر مخ( ىػّٔت)الزبير بف العكاـ   .ُّ
الٌثمىر أفنافي  األشجار كًمفى  

(ّٕ) 
كىـو  أبك فبارَ -ُ ُمخضـر ( ىػَْت)عمي بف أبي طالب   .ِّ  الكىغىى في حى

تو ىناؾى    (ْٕ)ااألرذليكف كأيسرى
  إذٍ  أربدى  بكىيتً  ىىالٌ  عيفي  يا-ُ ْمخضـر ( ىػُْ)لبيد بف ربيعة العامرم   .ّّ

ـى  قيمنا   (ٕٓ)َكَبدِ  في الخيصكـي  كقا
ٌبنا تىقكىل إفٌ -ِ يري  رى  َنَفلْ  خى

يثي المَّنوً  كبإذفً   ؿٍ  رى  (ٕٔ)كالعىجى
  فعامؿه  عامالفً  الٌ ا الٌناسي  كما-ّ

ري  يىبني ما ُيَتبِّسرُ   راًفعي  كآخى
(ٕٕ) 

 قىبمىيا حيؿَّن  كٌميا بالدان  نىحيؿٌ -ْ
 (ٖٕ)كًحٍميىر عادو  بعدى  الَفالالَ كنىرجك 

كءً  ضيءي تي -ُ ُمخضـر ( ىػَٓت)النابغة الجعدم   .ّْ   ػالٌسمي ذباؿ كضى
 (ٕٗ)ُنحاسا فيو المَّنوي  يىجعىؿً  لـ طً ػ 

ت )كعب بف مالؾ األنصارم   .ّٓ
 (َٖ)(ىػَٓ

 لمىكًتوً  المينيري  القمري  كتىغىٌيرى  ُمخضـر 
 (ُٖ)تكُفلُ  عميوً  كادتٍ  قد كالٌشمسي  

كاا-ُ ُمخضـر ( ىػْٓت)حساف بف ثابت   .ّٔ   ره مىعشى  فأنتـ عىٌنا، نشيزي
 (ِٖ)كأشىر كفجكرو  ًرجسو  آؿي  

 
اآليات التي قارنها أبو زيد باألبيات الشعرية : (ٕ) الجدول

 

موطن الشاهد السورة ها اآلية ت 
ِّٗٔي َٔال الضَّالِّنَي }   .ُ ( ال)زيادة الفاتحة  ٕ {َغرٔي املػُضِٕب َعَم
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ذلؾ بمعنى ىذا البقرة  ِ-ُ {َسِلَك اِلِكَتاُب. أمل}  .ِ

لَْٖ ال َِٖغَتخِِٗ٘ َأُ َِٖضٔضَب َوَجاّل وَّا َبُعٕضَّٛ َؾَىا ٔإَُّ اه}  .ّ

 {ؾَِٕقََّا

زيادة ما البقرة  ِٔ

َٔاِعَتِعٍُِٕٗا ِبالصَِّبٔض َٔالصَّالَِٚ َٔإٌََّّٔا َلَكِبريَْٚ ٔإال َعَمٜ }  .ْ

 {اِلَداِؽِعنَي

( الصبر)الكؼ عف خبر البقرة  ْٓ

ٓ.  {ِ٘ التامة السف  :العكافالبقرة  ٖٔ {َُ َسِلَكَٔال ِبِكٌض عََٕاٌُ َب

النكاح  :السرالبقرة  ِّٓ {ََٔلـِكَ ال تَُٕاِعُزََُِّٔ ِعّضّا }  .ٔ

المعمَّنمة  :المسكمَّنةآؿ عمراف  ُْ {َٔاِلدَِٗٔن اِلُىغََّٕوَِٛ}  .ٕ

حكاـ اإل :القضاءآؿ عمراف  ْٕ {ٔإَسا َقَضٜ َأِوضّا َؾإٌََّٔىا َُٖكُٕه لَُْ ُكَ ؾََُٗكُُٕ}  .ٖ

زيادة ما آؿ عمراف  ُٗٓ {َؾِبَىا َصِحىٍَٛ وََِّ المِْٓ ِلٍَت لَُِّي}  .ٗ

َُ.  { ُٕٓ ٍُِْ ٌَِؿغّا َؾُكُم ٍِ٘ٞ وِّ إيقاع لفظ الجمع عمى الكاحد النساء  ّ {َؾٔإُ ِطِبََ َلُكِي َعَ َؽ

ُُ.  {ِِْٗ َِِّٗىٍّا َعَم الشييد  :المييمفالمائدة  ُٓ {َُٔو

غابت  :أفمتاـ األنع ٖٕ {َؾَمىَّا َأَؾَمِت}  .ُِ

ُّ.  {ِْٗ النقض  :البتراألعراؼ  ُّٗ {ُوَتبٌَّض وَّا ُِِي ِؾ

البقاء  :الفالحاألعراؼ  ُٕٓ {أَُِٔلـ٠َِك ُُِي اِلُىِؿِمُخَُٕ}  .ُْ

ُٓ.  {ُٓٔ التعظيـ  :التعزيراألعراؼ  ُٕٓ {ََٔعظَُّص

( الرسكؿ)الكؼ عف خبر النفاؿ ا ُّ {ََٔوَ َُٖؾاِقٔل المَْٓ ََٔصُعٕلَُْ َؾٔإَُّ المَْٓ َؽِزُٖز اِلِعَكاِب }  .ُٔ

{األٌَِؿِأه َِٖغَأُلٌََٕك َعَٔ}  .ُٕ
الغنائـ  :األنفاؿاألنفاؿ  ُ (3 )

التصفير  :الميكاءاألنفاؿ  ّٓ {ٔإال ُوَكاٞ ََٔتِصِزَّٖٛ}  .ُٖ

{ٔألََِٔضُعِٕا ِخاَلَلُكِي }  .ُٗ
ضرب مف السير :اإليضاعالتكبة  ْٕ (4 )

يطيعكف  :يدينكفالتكبة  َّ {َٔال َٖزٍَُُِٖٕ ِرََٖ اِلَخلِّ}  .َِ

َٜ َؽَؿا ُجُضٍف َِإص}  .ُِ متيدـ  :ىارو التكبة  َُٗ {َعَم

ِِّٗٔي ٔإَُّ َصاَلَتَك َعَكٌَ }  .ِِ الدعاء  :الصالةالتكبة  َُّ {ََٔصنِّ َعَم

الفقر  :العيمةالتكبة  ِٖ {َٔٔإُِ ِخِؿُتِي عَِٗمَّٛ}  .ِّ

ًَِٕ ٌَُُٖٕػَؾمَِٕال َكاٌَِت َقِضَْٖٛ آوٍََِت ؾٍَََؿعََّا ٔإَٖي}  .ِْ إاٌل بمعنى الكاك العاطفة يكنس  ٖٗ {اٌَُّا ٔإال َق

َّٗا أٌََِّاٌص وَِّ وَّاٞ غَِٗٔض آِعَٕ}  .ِٓ المتغير  :اآلسفيكنس  ٖٗ {ِؾ

َّٗا}  .ِٔ قامة المضاؼ يكسؼ  ِٖ {َٔاِعَأٔه اِلَكِضََٖٛ اٖلِت٘ كٍَُّا ِؾ حذؼ المضاؼ كا 
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إليو مقامو 
تكذبكف  :تفندكفكسؼ م ْٗ {لَِٕال َأُ ُتؿٍَُِّزُٔٔ}  .ِٕ

بعد حيف  :بعد أٌمةيكسؼ  ْٓ {َٔارََّكَض َبِعَز ُأوٍَّٛ}  .ِٖ

سيدؾ  :ربؾيكسؼ  َٓ {اِصِجِع ٔإَلٜ َصبَِّك }  .ِٗ

َُِٕ َؽِزُٖز اِلِىَخأه}  .َّ القكة  :المحاؿالرعد  ُّ {َٔ

اليالؾ  :البكارإبراىيـ  ِٖ {ََٔأَحٗمِٕا قَِٕوَُِّي َراَص اِلبََٕأص}  .ُّ

يرفعكف  :ينغضكفاإلسراء  ُٓ {ُضَُٕ ٔإلََِٗك ُصُؤٔعَُِّيَؾَغٍُِٗٔؼ}  .ِّ

الكجكه  :األذقافاإلسراء  َُٕ {َِٖدضَُُّٔ ِلأَلِسَقأُ ُعجَّزّا }  .ّّ

أمر  :قضىاإلسراء  ِّ {ََٔقَضٜ َصبَُّك َأال َتِعُبُزِٔا ٔإال إَّٖٔآُ}  .ّْ

المفتكف  :المثبكرء اإلسرا َُِ {َٔإٌِّٔ٘ َلَأظٍَُُّك َٖا ِؾِضَعُُٕ َوِجُبٕصّا}  .ّٓ

ِِْٗ ِبالَِِٕصِٗز}  .ّٔ بالباب  :بالكصيدالكيؼ  ُٖ {ََٔٔكِمبُُّي َباِعْط ِسَصاَع

القرابة  :الرحـالكيؼ  ُٖ {ََٔأِقَضَب ُصِحىّا}  .ّٕ

القذؼ  :الرجـالكيؼ  ِّ {َصِجىّا ِباِلػَِِٗب}  .ّٖ

الرحمة  :الحنافمريـ  ُّ {َٔحٍََاٌّا وَِّ ٖلزٌَُّا}  .ّٗ

الكاجب  :الحتـمريـ  ُٕ {ِضّّٗاَحِتىّا وَِّل}  .َْ

المطيؼ  :الحفيٌ مريـ  ْٕ {َصبِّ٘ إٌَُّْٔ َكاَُ ِب٘ َحِؿّّٗا}  .ُْ

كاد في جينـ  :غيمريـ  ٗٓ {َؾغََِٕف َِٖمكََُِٕ َغّّٗا}  .ِْ

َْٗٛ َأَكاُر ُأِخِؿَّٗا}  .ّْ أظيرىا : أخفيياطو  ُٓ {ٔإَُّ الغَّاعََٛ َٞاِت

ْْ.  {ُّ ِّ٘ اِلَك ُٕٓ ِلِمَخ شخصت  :عنتطو  ُُُ {ًَٔٔٔعٍََِت الُُِٕج

الحافظ  :الكالئاألنبياء  ِْ {ُقِن َوَ َِٖكَمُؤُكي}  .ْٓ

ْٔ.  {ًِٕٔ ِْٗ غٍََُي اِلَك الرعي ليالن  :النفشاألنبياء  ٖٕ {ٔإِس ٌََؿَؾِت ِؾ

ِْٗ َٔاِلَباِر}  .ْٕ ـُ ِؾ المقيـ  :العاكؼالحج  ِٓ {عََٕاٞ اِلَعاِك

ْٖ.  {ٍٍَٛ إبداء الزينة  :لتبرجاالنكر  َٔ {غََِٗض ُوَتَبضَِّجاٍت ِبٔظٖ

اليدل  :النكرالنكر  ّٓ {المُْٖ ٌُُٕص الغََّىأَاِت َٔاِلَأِصٔض}  .ْٗ

االنتقاـ  :الغراـالفرقاف  ٓٔ {ٔإَُّ َعَشابََّا َكاَُ َغَضاوّا}  .َٓ
المالـز  :كقيؿ

القصر : الصرحالنمؿ  ْْ {إٌَُّْٔ َصِضٌح وَُّىضٌَّر وَِّ قََٕأصَٖض}  .ُٓ

الذم عممتو مردة الجف :الممردالنمؿ  ْْ {ٌر وَِّ قََٕأصَٖضإٌَُّْٔ َصِضٌح وَُّىضَّ}  .ِٓ
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ٍَُِّي}  .ّٓ االختالؼ  :الشٍجرالنمؿ  ٓٔ {ِؾَٗىا َؽَجَض بَِٗ

المجمس  :النادمالعنكبكت  ِٗ {ََٔتِأُتَُٕ ِؾ٘ ٌَاِرُٖكُي}  .ْٓ

ييسركف كييكرمكف  :ييحبركفالرـك  ُٓ {ِؾ٘ صَِٔضٍَٛ ُِٖخَبُضَُٔ}  .ٓٓ

الميؿ  :التصعيرلقماف  ُٖ {رََّك ِلمٍَّأؼََٔلا ُتَصعِِّض َذ}  .ٔٓ

الطرد  :المعفاألحزاب  ُٔ {َوِمُعٌِٕنَي أٍَََِٖىا ُثِكُؿٕا}  .ٕٓ

الخمر   :الكاس الصافات ْٓ {ِبَكِإٔؼ ِوَ وَِّعنٕي }  .ٖٓ

َُِٕ ُوِمٌٗي}  .ٗٓ المذنب  :المميـالصافات  ُِْ {َؾاِلَتَكىَُْ اِلُخُٕت َٔ

ِِْٗ َٖٔظٗؾَُٕ}  .َٔ المشي المستكم  :الزؼالصافات  ْٗ {َؾَأِقَبُمٕا ٔإَل

ِّ٘ الصَّاؾٍَِاُت اِلجَِٗاُر}  .ُٔ ِِْٗ ِباِلَعِؾ الذم يرفع  :الصافف مف الخيؿص  ُّ {ٔإِس ُعٔضَض َعَم
أحدل رجميو كيضع طرؼ سيٍنبيكيا 

عمى األرض 
يميمكف  :يمحدكففصمت  َْ {ٔإَُّ اٖلِشََٖ ُِٖمِخُزَُٔ ِؾ٘ آَٖاتٍَِا}  .ِٔ

النبت  :الشطءالفتح  ِٗ {َُٓأِخَضَج َؽِطَأ}  .ّٔ

اإلثـ  :المعرةالفتح  ِٓ {َؾُتِصَٗبُكي وٍُِِّّي وََّعضَّْٚ}  .ْٔ

مختمط  :مريجؽ   ٓ {ؾَُِّي ِؾ٘ َأِوٕض ؤَّضٖٕج}  .ٓٔ

الطرائؽ  :الحبؾالذاريات  ٕ {َٔالغََّىاٞ َساِت اِلُخُبِك}  .ٔٔ

ًَِٕ َتُىُٕص الغََّىاٞ وَِٕصّا}  .ٕٔ تحٌرؾ االستدارة كاؿ:المكرالطكر  ٗ {َٖ

المتراكب مف الماء : المسجكرالطكر  ٔ {َٔاِلَبِخٔض اِلَىِغُجٕٔص}  .ٖٔ
إاٌل بمعنى الكاك العاطفة النجـ  ِّ {اٖلِشََٖ َِٖجتٍَُِبَُٕ َكَباَِٟض اِلٔإِثٔي َٔاِلؿََٕاِحَؿ ٔإٖلا الٖمَىَي }  .ٗٔ
الحيمة أك القكة : المرةالنجـ  ٔ {ُسٔ ِوضٍَّٚ َؾاِعتََٕٝ}  .َٕ
أرضى  :أقنىالنجـ  ْٖ {َُِٕ َأغٍَِٜ ََٔأقٍََِٜٔأٌََُّْ }  .ُٕ
القمة االنقطاع  :اإلكداءالنجـ  ّْ {ََٔأِعَطٜ َقِمٗاّل ََٔأِكَزٝ}  .ِٕ
السائؿ  :المنيمرالقمر  ُُ {ِبَىاٞ وٍَُِِّّىٕض}  .ّٕ
ما تفرؽ مف الحمأة :الصمصاؿالرحمف  ُْ {َخَمَل اِلٔإٌَغاَُ ِوَ َصِمَصإه َكاِلَؿدَّأص}  .ْٕ
الدخاف  :النحاسالرحمف  ّٓ {َعمَُِٗكَىا ؽَُٕاْظ وَِّ ٌَّإص ٌََُٔخاٌؼ َؾَما َتٍَتِصَضأُ ُِٖضَعُن}  .ٕٓ
مشتبكة  :مكضكنةالكاقعة  ُٓ {َعَمٜ ُعُضٕص وَُِّٕضٌٍَٕٛ}  .ٕٔ
الككب الكاسع الفـ  :الككبالكاقعة  ُٖ {ِبَأكَِٕاٍب ََٔأَبأصَٖل}  .ٕٕ
انيضكا  :انشزكادلة المجا  ُُ {َٔٔإَسا ِقَٗن اٌُؾُظٔا َؾاٌُؾُظٔا}  .ٖٕ
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ال تخافكف  :ال ترجكفنكح  ُّ {وَّا َلُكِي َلا َتِضُجَُٕ ِلمِْٖ ََٔقاصّا}  .ٕٗ
ييركل  :ييؤثرالمدثر  ِْ {ٔإُِ ََِشا ٔإٖلا ِعِخٌض ُِٖؤَثُض}  .َٖ
الظممة  :الغطشالنازعات  ِٗ {ََٔأِغَطَؿ لَِٗمََّا}  .ُٖ
الفالة  :الساىرةالنازعات  ُْ {َؾٔإَسا ُِي ِبالغَّاِِضَِٚ}  .ِٖ
غمب  :رافالمطففيف  ُْ {َكٖما َبِن َصاَُ َعَمٜ ُقُمٕبِّٔي}  .ّٖ
المشقة  :الكبدالبمد  ْ {َلَكِز َخَمكٍَِا اِلٔإٌَغاَُ ِؾ٘ َكَبٍز}  .ْٖ
ِِّٗٔي َصبُُّّي ِبَشٌبِِّٔي}  .ٖٓ ُٕٓ َؾَعَكُضَِٔا َؾَزِوزًََ َعَم التدمير  :الدمدمةالشمس  ُْ {َؾَكشَُّب
ِّٗٔي ًُّ}  .ٖٔ مغمقة  :مؤصدةاليمزة  ٖ {ِؤَصزَْٚ إٌََّّٔا َعَم

 
المقارنات المنقولة من مسائل نافع البن عباس : (ٖ) الجدول

 

 

الشاهد الشعري اآلية ت 
، مينذرو  أبا {َٔحٍََاٌّا وَِّ ٖلزٌَُّا}  -ُ نا فاستىبؽً  أفنىيتى  بىعضى

نانىيؾ  في  الشرٌ  بعضي ! حى  (ٖٓ)بعضً  مف أىكى

 لىسعىيا يىرجي  لـ الٌنٍحؿي  لىسىعىٍتوي  إذا {ِٓ ََٔقاصّاوَّا َلُكِي َلا َتِضُجَُٕ ِلنَّ}  -ِ
عىكىاًسؿً  نيكبو  بيتً  في كخالفىيا 

(ٖٔ) 

 أٌنني اليكـى  بىسباسةي  زىعمتٍ  أال {ََٔلـِكَ ال تَُٕاِعُزََُِّٔ ِعّضّا }  -ّ
 (ٕٖ)أمثالي السِّرٌ  ييحسف ال كأفٍ  كىًبرتي  

شاىا بو فالتىمىستي  فراغىت، {ؾَُِّي ِؾ٘ َأِوٕض ؤَّضٖٕج}  -ْ  حى
رَّن   مىريجي  خيكطه  كأٌنوي  فىخى

(ٖٖ) 

َُِٕ ُوِمٌٗي}  -ٓ   بأىؿو  ليا لىستي  الاٌلماتً  مف {َؾاِلَتَكىَُْ اِلُخُٕت َٔ
ـي  ىكى  الميسيءى  كلكفٌ   المىمي

(ٖٗ) 

ق لمىكتً  المينيري  القمري  كتىغىٌيرى  {َؾَمىَّا َأَؾَمِت}  -ٔ
 (َٗ)تأفيؿي  عميوً  كادتٍ  قد كالٌشمسي  

 رأل كقد الًفجاًر، يـك لي كيينًغضي  {ٔإلََِٗك ُصُؤٔعَُِّي َؾَغٍُِِٗػُضَُٕ}  -ٕ
مييا خيكالن   كاًرم كاألسكًد، عى  (ُٗ)ضى

  الًفجا كيكـي  النِّسارً  كيكـي  {ٔإَُّ َعَشابََّا َكاَُ َغَضاوّا}  -ٖ
 (ِٗ)غىراما ككانىا عىذابان  كانىا رً  

  إذٍ  أربدى  يتً بؾى  ىىالٌ  عيفي  يا {َلَكِز َخَمكٍَِا اِلٔإٌَغاَُ ِؾ٘ َكَبٍز}  -ٗ
ـى  قيمنا   (ّٗ)كىبىدً  في الخيصكـي  كقا
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كءً  ييضيءي  {ُِٖضَعُن َعمَُِٗكَىا ؽَُٕاْظ وَِّ ٌَّإص ٌََُٔخاٌؼ َؾَما َتٍَتِصَضأُ}  -َُ ػ الٌسمي ًسراجً  كضى
 (ْٗ)نيحاسا فيو المَّنوي  يىجعىؿً  لـ طً ػ 

 
مسائل نافع البن عباس ولكن بشاهد  في جاءتاأللفاظ التي تك ر بها أبو زيد وقارن ألفاظًا  :(ٗ) الجدول

شعري مغاير 
 

شاهد ابن عباس شاهد أبي زيد اآلية ت 
َْٗٛ َأَكاُر }  -ُ ٔإَُّ الغَّاعََٛ َٞاِت

َّٗا  {ُأِخِؿ  

فىاىيفٌ    كىأٌنمىا أىٍنفىاًقًيٌف، مف خى
فىاىيفٌ   مِّبً  عىشيو  مف كدؽه  خى  ميجى

  فىًإف تىدفينكا الداءى ال نيخًفوً 
ف تىبعىثكا اؿ   (ٓٗ)حىربى ال نىقعيدً كىاً 

وي  الٌنبًت، بأيصكؿً  ميكىمَّنؿو  {َٔالغََّىاٞ َساِت اِلُخُبِك}  -ِ   تىنًسجي
نكًب، ريحي   احي الجى بيؾي  ماًئوً  ًلضى  حي

 إذلحقكا البيض حبيؾ يضربكف ىـ
 (ٔٗ)إذامااسترحمكارحمكا الينكصكف

 مىكضكنىة كالنيِّيً  كبىيضاءى  {َعَمٜ ُعُضٕص وَُِّٕضٌٍَٕٛ}  -ّ
 البىدفٍ  جيبً  مثؿي  سه قىٍكفى  ليا 

 مىكضكنىةن  ىيجاأىعدىدتي ًلؿ
ةن كىالنىيًي ًبالقاعً    (ٕٗ)فىضفاضى

  منييـي  القكـً  ًمٌرةً  ذيك ًبيىا يىقكؿي  {ُسٔ ِوضٍَّٚ َؾاِعتََٕٝ}  -ْ
احًبوً    المىياًلكىا منيا خاؼى  إذٍ  ًلصى

قد كنت أقريو إذا ضافني 
 (ٖٗ)حاـز مرة ذم قرل كىنا 

َُِٕ َأِؽ}  -ٓ ياءن  أىٍقفً  {ٌَٜ ََٔأقٍََِٜٔأٌََُّْ  ٌيٍعتىوي  أنتى  حى  ضى
يؿً  بىعدى  مالؾى    عاًذرً  مف الجى

  كاعممي أبالؾ ال حياءؾ فأقنى
 (ٗٗ)أقتؿ لـ إف سأمكت امرؤ أني 

ٍَُِّي  }  -ٔ ـي  كىـي   {ِؾَٗىا َؽَجَض بَِٗ ٌكا  الٌندل أربابي  الحي
 األمًرالٌشجرً  في الٌناسً  كسىراةي  

كاتييـيمىتى يىشتىًجر قىكـه تىقيؿ   سىرى
ـي عىدؿي   ـي بىينىنا فىيـي ًرضان كىىي ىي

(ََُ) 

  حيشاشىتيو تيكدىآ ال المكاسبً  عىؼُّ  {ََٔأِعَطٜ َقِمٗاّل ََٔأِكَزٝ}  -ٕ
 أنيارىا بالتٌٌيارً  ييمًحؽي  كالبىحرً  

  بمنو أكدل ثـ قميال كأعطى
 (َُُ)يحمد الناس في المعركؼ ينشر كمف

 الٌنا كاًردي  حتىمتىوي  كيالن  رىبِّ  {َحِتىّا وَِّكِضّّٗا}  -ٖ
 مىقًضٌيا حتىمتىوي  ًكتابان  ر 

  رب كأنت يخطئكف عبادؾ
 (َُِ)كالحتـك المنايا بكفيؾ 

ٗ-  {ًِٕٔ ِْٗ غٍََُي اِلَك   غنـه  ًعشاءن  فيوً  نىفىشىتٍ  {ٔإِس ٌََؿَؾِت ِؾ
 العىتىمىو بىعدى  ثـٌ  لرعاءو  

  الكجيفا النفش بعد بدلف
 (َُّ)الصريفا الجرة طكؿ كبعد 
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ٙ َلَأظٍَُُّك َٖا ِؾِضَعُُٕ َٔٔإُِّ}  -َُ

 {َوِجُبٕصّا

 مترىؼه  غكمٌّم  مىٍثبيكره  أنتى 
كره  غكاياتو  ذك   بىًطر كمىسري

 النـك سنة في الشيطاف أتاني إذ
 (َُْ)مثبكر ميمو ماؿ كمف 

 
والبيت الشعري فيما جاء في مسائل نافع البن  اآليةاأللفاظ التي قارنها أبو زيد مع اختالف : (٘) الجدول

عباس 
  

الشاهد عند ابن عباس االية عندابن عباس الشاهد عند أبي زيد االيةعندأبي زيد ت 
َّٗا أٌََِّاٌص وَِّ وَّاٞ غَِٗٔض }  -ُ ِؾ

 {آِعَٕ

كىتٍ  آًسفو  كماءو   عمىيوً  برى
يا كأفٌ    لجاـً  ميمقى ميناخى

{ًِ ََٖتغٍَََِّْه}
(َُٓ) 

 ِٗٓالبقرة 
 معا كالريح الطعـ منو طاب

 (َُٔ)سفأ مف تغيرم قترا لف 

 قىبمىيا، حيؿَّن  كٌميا بالدان، نىحيؿٌ  {ُأَُِٔلـ٠َِك ُُِي اِلُىِؿِمُخٕ}  -ِ
 كًحٍميىر عادو  بعدى  الفىالحى  كنىرجك

 {َقِز َأِؾَمَح اِلُىِؤوٍَُُِٕ}
 ُالمؤمنكف

  تعقمي لما كنت إف فاعقمي
 (َُٕ)عقؿ كاف مف أفمح كلقد 

اِرُٖكُي ــــَََٔتِأُتَُٕ ِؾ٘ ُ}  -ّ

 { اِلُىٍَكَض

ـي  في لفيحشي ا ييقاؿي  ال  ناديًي
ؿي  كىال ال   ييسىؿٍ  مىف منيـي يىبخى

 {ََٔأِحَغَُ ٌَزِّّٖا }

 ّٕمريـ

 يىكماًف يىكـي مىقاماتو كىأىنًديىةو 
لى األىعداًءتىأكيبً  يىكـي سىيرواً  كى
(َُٖ) 

 أبكابيوي  تيقرىعي  ميٌتًكئان  {ِبَأكَِٕاٍب ََٔأَبأصَٖل}  -ْ
 بالكيكبً  العبدي  عمىيوً  يىسعىى 

ُ َسٍَِب ِبِصَخاٍف ًِّ}

 ُٕؼالزخر{ََٔأكَِٕاٍب

  مالت حتى الديؾ ينطؽ فمـ
 (َُٗ)فاستدارا لو الدناف كؤكب

  مىسجيكرىةن  طالعى  شاء إذا {َٔاِلَبِخٔض اِلَىِغُجٕٔص}  -ٓ
 كالٌسماسىما الٌنبعى  تحتىيا ترل 

َٔٔإَسا اِلِبَخاُص }

 ٔالتككير{ُعجَِّضِت

لقد نازعتـ حسبا كريما 
 (َُُ)كقدسجرت بحارىـ بحارم

ََٔأَحٗمِٕا قَِٕوَُِّي َراَص  }  -ٔ

 {اِلبََٕأص 

كىـو  أبك فبارى   الكىغىى في حى
تو ىناؾى    ااألرذليكف كأيسرى

َُٔكٍُتِي قَِٕوّا  }

 12الؿتح{ُبٕصّا

فال تكفركا ما قدصنعنا اليكـ 
 (ُُُ)ككافكابو فالكفربكر لصانعو

ية والبيت الشعري األلفاظ التي قارنها أبو زيد وأبو عبيدة مع اتفاق اآل :(ٙ) الجدول
 

البيت اآلية ت 

  بما كأنتى  عندىنا بما نىحفي  {َٔاِعَتِعٍُِٕٗا ِبالصَِّبٔض َٔالصَّالَِٚ َٔإٌََّّٔا َلَكِبريَْٚ ٔإال َعَمٜ اِلَداِؽِعنَي}  -ُ
ميختمؼي  كالٌرأمي  راضو  عندىؾ 

(ُُِ) 
ـي  ىذا لىيتما أال: قالت {ّٚ َؾَىا ؾَِٕقََّأإَُّ المَْٖ ال َِٖغَتخِِٗ٘ َأُ َِٖضٔضَب َوَجاّل وَّا َبُعَٕض} -1  -ِ   لىنا الحما

مامىًتنا إلى   (ُُّ)فىقىدً  ًنصفيوي  أك حى
كهي  ميفاًرقيوي  أىخو  ككؿُّ  {اٖلِشََٖ َِٖجتٍَُِبَُٕ َكَباَِٟض اِلٔإِثٔي َٔاِلؿََٕاِحَؿ ٔإٖلا الٖمَىَي }  -ّ  أخي

، لىعمري    (ُُْ)الفىرقدافً  إالٌ  أبيؾى
يمي تىؾي  فإفٍ  {َتاُبَسِلَك اِلِك. أمل}  -ْ ميمييا أيًصيبى  قد خى  صى

 ماًلكىا تىيٌمٍمتي  عىيني عمى فعىمدان  
 : مىتنىوي  يأًطري  كالٌرمحي  لىوي  أقيكؿي 
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 (ُُٓ)ذًلكىا أنا إٌنني! ًخفافان  تأٌمؿ 
  أٌنني اليكـى  بىسباسةي  زىعمتٍ  أال {ََٔلـِكَ ال تَُٕاِعُزََُِّٔ ِعّضّا }  -ٓ

 (ُُٔ)أمثالي سِّرٌ اؿ ييحسف ال كأفٍ  كىًبرتي  
َْٗٛ َأَكاُر ُأِخِؿَّٗا}  -ٔ فىاىيفٌ  {ٔإَُّ الغَّاعََٛ َٞاِت   كىأٌنمىا أىٍنفىاًقًيٌف، مف خى

فىاىيفٌ   مِّبً  عىشيو  مف كدؽه  خى ميجى
(ُُٕ) 

مىٍمتى  لئف {َٔال َٖزٍَُُِٖٕ ِرََٖ اِلَخلِّ}  -ٕ كو  حى  أسىدو  بىني في بجى
ك ديفً  في   (ُُٖ)فىدىؾي  بيننا كحالتٍ  عمرو

وي  الٌنبتً  بأيصكؿً  ميكىمَّنؿو  {عََّىاٞ َساِت اِلُخُبِكَٔاه}  -ٖ   تىنًسجي
نكبً  ريحي   احي الجى بيؾي  ماًئوً  ًلضى  (ُُٗ)حي

َُِٕ َؽِزُٖز اِلِىَخأه}  -ٗ   المىجٍ  غيصيفً  في يىيتىزٌ  نىبعو  رعي ؼ {َٔ
اؿً  شىدًيدي  الٌندل غزيري  د  (َُِ)الًمحى

 

ِِّٗٔي ٔإَُّ َصاَلَتَك َعَكٌَ }  -َُ  : ميرتىًحالن  قىٌربتي  كقد بنيٌ  كؿي تىؽ {ََٔصنِّ َعَم
ٌنبٍ  رىبٌ  يا  عا األكصابى  أبي جى كالكىجى

  
ٌميتً  الذم مثؿي  عمىيؾً    فاغتىمضي صى

نبً  فإفٌ  نىكمان   يٌ  لجى ميضطجعىا الحى
(ُُِ)

 

ًَِٕ َتُىُٕص الغََّىاٞ وَِٕصّا}  -ُُ ًتيا بىٍيتً  ًمفٍ  ًمٍشيىتىيا كأىفٌ  {َٖ   جارى
ابةً  مىٍكري   ؿي  كال رىيثه  ال السَّنحى (ُِِ)عىجى

 

  إذٍ  أربدى  بكىيتً  ىىالٌ  عيفي  يا {َلَكِز َخَمكٍَِا اِلٔإٌَغاَُ ِؾ٘ َكَبٍز}  -ُِ
ـى  قيمنا   (ُِّ)كىبىدً  في الخيصكـي  كقا

{األٌَِؿِأه َِٖغَأُلٌََٕك َعَٔ}  -ُّ
ٌبنا تىقكىل إفٌ   (124) يري  رى  نىفىؿٍ  خى

يثي المَّنوً  كبإذفً   ؿٍ  رى  (ُِٓ)كالعىجى
نا فاستىبؽً  أفنىيتى  مينذرو  أبا {َٔحٍََاٌّا وَِّ ٖلزٌَُّا}  -ُْ  بىعضى

نانىيؾ  في  الشرٌ  بعضي  حى  (ُِٔ)بعضً  مف أىكى
 كبحرو  ساىرىةو  لحـي  كفييا {َؾٔإَسا ُِي ِبالغَّاِِضَِٚ}  -ُٓ

ـي  أبدان  بو فاىيكا كما  ميقي
(ُِٕ) 

  مىسجيكرىةن  طالعى  شاء إذا {َٔاِلَبِخٔض اِلَىِغُجٕٔص}  -ُٔ
 (ُِٖ)كالٌسماسىما الٌنبعى  تحتىيا ترل 

ٌباري  إذا ككٌنا {ََٔلا ُتَصعِِّض َخزََّك ِلمٍَّأؼ}  -ُٕ ٌعرى  الجى ٌدهي  صى  خى
ما مىٍيموً  مف لو أقىمنا   (ُِٗ)فىيىقكَّن

شاىا بو فالتىمىستي  فراغىت {ؾَُِّي ِؾ٘ َأِوٕض ؤَّضٖٕج}  -ُٖ  حى
رَّن   مىريجي  خيكطه  كأٌنوي  فىخى

(َُّ) 
 ًغناهي  متى الفىقيري  يىدرم كما {َٔٔإُِ ِخِؿُتِي عَِٗمَّٛ}  -ُٗ

 (ُُّ)ييًعيؿي  متى الغنيُّ  يىدرم كما 
كءً  ضيءي تي  {ُِٖضَعُن َعمَُِٗكَىا ؽَُٕاْظ وَِّ ٌَّإص ٌََُٔخاٌؼ َؾَما َتٍَتِصَضأُ}  -َِ   ػالٌسمي ذباؿ كضى

 (ُِّ)نيحاسا فيو المَّنوي  يىجعىؿً  لـ طً ػ 
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جاء عند أبي عبيدة أللفاظ التي قارنها أبو زيد مع اتفاق اآلية واختالف البيت الشعري فيما ا :(ٚ) الجدول

 

 

شاهد أبي عبيدة شاهد أبي زيد اآلية ت 
  رأل كقد الًفجارً  يـك لي كيينًغضي  {َؾَغٍُِِٗػُضَُٕ ٔإلََِٗك ُصُؤٔعَُِّي}  -ُ

مييا خيكالن   كاًرم كاألسكدً  عى  ضى
 (ُّّ)كنغصت مف ىـر اسنانيا -ُ
 (ُّْ)لما رأتني أنغصت لي الرأسا-ِ
 ريىةو أىكناؼى ؽى  ظىعاًئفي لىـ يىسمكفَّن  -ّ

لىـ تىنغيض ًبيفَّن القىناًطري   (ُّٓ) ًبسيؼو كى
 :لىوي  المىميؾي  قاؿى  إذ سمىٍيمىافى  إالٌ  {لَِٕال َأُ ُتؿٍَُِّزُٔٔ}  -ِ

 الفىنىدً  فاحديٍدىاعف البًرٌيةً  في قيـ 
تىفنيدم  يا صاًحبىيَّن دىعا لىكمي كى

 (ُّٔ)فىمىيسى ما فاتى ًمف أىمرو ًبمىردكدً  
 مىكضكنىة كالنيِّيً  كبىيضاءى  {َعَمٜ ُعُضٕص وَُِّٕضٌٍَٕٛ}  -ّ

 البىدفٍ  جيبً  مثؿي  قىٍكنىسه  ليا 
ًمف نىسًج داكيكدى مىكضكنىةن    كى

تيساؽي مىعى الحىيِّ عيران فىعيرا 
(ُّٕ) 

بُّؾى  غابى  أـ {اِصِجِع ٔإَلٜ َصبَِّك }  -ْ ٍتؾى  رى ةه  فاعترى اصى   خىصى
ٌبؾى  فمىعىؿٌ    ميؤيَّندا يؤكبى  أفٍ  رى

 دو ًبًحسمىفىًإف يىؾي رىبُّ أىذكا -ُ
 (ُّٖ)أىصابكا في ًلقاًئؾى ما أىصابكا 

  ربي كريـ ال يكدر نعمة -ِ
ذا تنكشد في الميارؽ أنشدا   (ُّٗ)كا 

ف كأراؾى  {ِؾ٘ صَِٔضٍَٛ ُِٖخَبُضَُٔ }  -ٓ  داريه لىؾى  دىنىتٍ  تيحبىريا 
 ًسقىامييا نأٍتؾى  إف نىفسىؾ كيىعيكدي  

بر مديًلٌمًو الَّنذم أىعطى الحى  فىالحى
ؽِّ   ًإف المىكلى شىكىر مىكالي الحى

(َُْ) 
مالٌيةه  {إٌَُّْٔ َصِضٌح وَُّىضٌَّر وَِّ قََٕأصَٖض}  -ٔ ٍرؼه  كجناءي  جى  تىخالييا حى

دىا صرحان  كالٌرحؿً  بأنساًعيا   ميمىرَّن
  ًبًيفَّن نىعاـه بىناىا الًرجا

 (ُُْ)رحاصاؿ تشبو أعالميفَّن ؿي  
ميؿً  {ٔإال ُوَكاٞ ََٔتِصِزَّٖٛ}  -ٕ دَّن  ترىكتي  غانيةو  كحى   الن ميجى

تيوي  تىمكيك   األعمىـً  كشٍدؽً  فىريصى
  كمكا بيا فكأٌنما
 (ُِْ)يمكك بأعصـ عاقؿ 

ٌنما الجحكدي، كيؼى  {َخَمَل اِلٔإٌَغاَُ ِوَ َصِمَصإه َكاِلَؿدَّأص}  -ٖ ًمؽ كا   الفتى خي
مصاؿو  ًطيفً  ًمفٍ    فىٌخار لىو صى

 عىنتىريسه تىعدك ًإذا مىسَّنيا السىك
مًصًؿ اؿ  ٌكاؿً طي كىعىدًك الميصى  (ُّْ)جى

َُِٕ ُوِمٌٗي}  -ٗ  بأىؿو  ليا لىستي  الاٌلماتً  مف {َؾاِلَتَكىَُْ اِلُخُٕت َٔ
ـي  ىكى  الميسيءى  كلكفٌ    المىمي

سفيا عذلًت كلمت غير مميـ  
 (ُْْ)كىداؾ قبؿ اليـك غير حكيـ 

 قىبمىيا حيؿَّن  كٌميا بالدان  نىحيؿٌ  {أَُِٔلـ٠َِك ُُِي اِلُىِؿِمُخَُٕ}  -َُ
 كًحٍميىر عادو  بعدى  الفىالحى  كنىرجك 

ػ أىفًمح ًبما ًشئتى فىقىد ييبمىغي ًباؿ-ُ
قىد ييخدىعي األىريبي ػ  عًؼ كى  (ُْٓ)ضى

  ًاعًقمي ًإف كينتي لىٌما تىعًقمي -ُ
لىقىد أىفمىحى مىف كافى عىقىؿ  كى

(ُْٔ) 
 مترىؼه  غكمٌّم  مىٍثبيكره  أنتى  {َٔإٌِّٔ٘ َلَأظٍَُُّك َٖا ِؾِضَعُُٕ َوِجُبٕصّا}  -ُُ

كره  غكاياتو  ذك   بىًطر كمىسري
 ارل الشىيطافى في ًسنىًف الغىيٍ جًإذ أي 

مىف ماؿى مىيمىوي مىثبكري   ًل كى
(ُْٕ) 

 يىعممكا كيما بالغىيًب، رجميكا {َصِجىّا ِباِلػَِِٗب}  -ُِ
ـي  ال ما القكـً  عىديدً  مف   ييعمى

ذيقتيـي  ًممتـي كى ما الحىربي ًإاٌل ما عى  كى
ـً   ديًث الميرىجَّن ما ىيكى عىنيا ًبالحى كى

(ُْٖ) 

 القىطا بيا يىحاري  قىفرو  كدىيمكمىةو  {ا َبِن َصاَُ َعَمٜ ُقُمٕبِّٔيَكنَّ}  -ُّ
 رائفً  غيري  لي كالٌنكـي  بيا سريتي  

ـ ػ ثيَّـن لىما رىآهي رانىت ًبًو الخى
كىأىف ال يىريبيوي ًبًاتِّقاءً  ري ػ 

(ُْٗ) 
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ُْ-  {ُٓٔ كا {ََٔعظَُّص ـي  في األٍمالىؾى  عىٌزري  دىىًرىي
 شرٍ أ كىٌذابو  كؿَّن  كأطاعكا 

 مف ماجدو ليـي كريـو ككـ 
ري في النَّنًدمِّ    (َُٓ)كمف لىٍيثو ييعىزَّن

ميعان  الخمؽى  يىكألي  {ُقِن َوَ َِٖكَمُؤُكي}  -ُٓ   إٌنوي  جى
ٌزاؽي  الخمؽً  ئكاؿ  األيمىـ  كرى

  ًإفَّن سيمىيمى كىالمىوي يىكمىؤيىا
ؤيىا  نَّنت ًبشىيءو ما كافى يىرزى  (ُُٓ)ضى

كىـو  أبك فبارى  {ََٔأَحٗمِٕا قَِٕوَُِّي َراَص اِلبََٕأص}  -ُٔ  الكىغىى في حى
تو ىناؾى    ااألرذليكف كأيسرى

 يا رىسكؿى المىميًؾ ًإفَّن ًلساني
 (ُِٓ)راًتؽه ما فىتىقتي ًإذ أىنا بكري  

 
مع اتفاق البيت واختالف اآلية فيما جاء عند أبي عبيدة األلفاظ التي فسرها أبو زيد : (ٛ) الجدول

 
 

البيت بيدة عند أبي ع اآليةاالية عند ابي زيد ت 
ٔإَُّ اٖلِشََٖ آوٍَُٕا َٔاٖلِشََٖ َِاُرٔا َٔالصَّاِب٠ِنَي }  {ََٔوَ َُٖؾاِقٔل المَْٓ ََٔصُعٕلَُْ َؾٔإَُّ المَْٓ َؽِزُٖز اِلِعَكاِب }  .ُ

َٔالٍََّصاَصٝ َٔاِلَىُجَٕؼ َٔاٖلِشََٖ َأِؽَضُكٕا ٔإَُّ المَْٖ 

 ُٕالحج{ َِٖؿِصُن
(ُّٓ)

 

مىفٍ    فإٌني معىفٌ  سىاًئالن  يىؾي  كى
باعي تي  تيعار ال كال كىًجركىةى  

 ٔٔالكاقعة{إٌَّٔا َلُىِػَضُوَُٕ } {ٔإَُّ َعَشابََّا َكاَُ َغَضاوّا}  .ِ
(ُْٓ)

 الًفجا كيكـي  النِّسارً  كيكـي  
غىراما  ككانىا عىذابان  كانىا رً  

ِِْٗ } {ٔإَسا َقَضٜ َأِوضّا َؾإٌََّٔىا َُٖكُٕه لَُْ ُكَ ؾََُٗكُُٕ}  .ّ َ٘ ٔإَل  11يونس {ًِ َأَجمُُِّي َلُكِض
(ُٓٓ)

مىيًيما  اىيما مىسركدىتافً  كعى   قىضى
ٍنعي  أك داكدي    تيٌبعي  الٌسكابغً  صى

ًَِٕ اِلآِخَض } {وَّا َلُكِي َلا َتِضُجَُٕ ِلمِْٖ ََٔقاصّا}  .ْ  36العنكبوت {َٔاِصُجٕا الَِٗ

(ُٓٔ)
 

 لىسعىيا يىرجي  لـ الٌنٍحؿي  لىسىعىٍتوي  إذا
 كىاًسؿً عى  نيكبو  بيتً  في كخالفىيا 

ٍَُُّي الٖمْ } {َوِمُعٌِٕنَي أٍَََِٖىا ُثِكُؿٕا}  .ٓ 88البقرة{َبن ٖلَع
(ُٕٓ)

 عنوي  كنفيتي  القطا بوً  ذعرتي  
ـى   الٌمعيًف  كالٌرجؿً  الٌذئبً  مىقا

أبيات استشهد بها أبو زيد لم يروها أحد أولم ترو في أصول الديوان أو نسبها إلى شاعر آخر : (ٜ) الجدول
 

 

الشاعر المنسوب إليه ي البيت الشعرت 
أمرؤ القيس الٌتياليًؾ  غيرى  األطالؿي  تيخًبري  كىؿ مالًؾ  أيـٌ  عف األطالؿى  فاسأال ًقفا  .ُ
تٍ   .ِ تىبىٌرجى كعىنا كى  لتىري

 
 تيرىعٍ  لـ نىفسي فىكىجدتي  

 
امرؤ القيس 

كىتٍ  آًسفو  كماءو   .ّ  عمىيوً  برى
 

يا كأفٌ    لجاـً  ميمقى ميناخى
 

امرؤ القيس 

ًصيديىىا ييسىدٌ  ال فىالةو  بأرضً   .ْ   كى
 

 مينكىرً  غيري  بيا كمىعركفي عمٌي، 
 

زىير بف ابي سممى 

مييا خيكالن    رأل كقد الًفجارً  يـك لي كيينًغضي   .ٓ كاًرم  كاألسكدً  عى زىير بف أبي سممى ضى
األعشى  غىًطٍش  ميدلًيٌّـم  كعاًمرينا  ناقىتي مىكًىنان  ليـ نحرتي   .ٔ
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ٕ.  ، ، بىعدى  أىتىذكيري  نَّنكارىااؿ أيٌمًتؾى

 
 ًعذارىا شىيبو  مف قيٌنعتى  كقد 

 
األعشى 

ةو  ذك صاحبه  كأتاني  .ٖ اجى  حى
 

ٌؽ، كاجبي    رىًحميوٍ  قريبه  الحى
 

األعشى 

 قافيىةن  ليـي  ًشعرم ساؽى   .ٗ
 

 دىمدىمو ًشعرم صارى  كعمىيًيـ 
 

األعشى 

 داريىا لىؾى  دىنىتٍ  إف تيحبىري  كأراؾى   .َُ
 

 ًسقىامييا نأٍتؾى  إف نىفسىؾ، كيىعيكدي  
 

األعشى 

ٌرتٍ   .ُُ  ألذقاًنيا تىميـه  كخى
 

 المىعمىعة في التاجً  لذم سجكدان  
 

األعشى 

 قىبمىيا حيؿَّن  كٌميا بالدان، نىحيؿٌ   .ُِ
 

لبيد ا كًحٍميىر عادو  بعدى  الفىالحى  كنىرجك 

ـي  في الفيحشي  ييقاؿي  ال  .ُّ  ناديًي
 

ؿي  كىال ال   ييسىؿٍ  مىف منيـي يىبخى
 

طرفة  

مالٌيةه   .ُْ ، كجناءي  جى ٍرؼه  تىخالييا حى
 

دىا  صرحان  كالٌرحؿً  بأنساًعيا  طرفة ميمىرَّن

 آلوي  أبكنا ثىـٌ  كقضىى  .ُٓ
 

كدً  القىكـً  بقتاؿً    مىعىا كالجي
 

المرقش 

 مترىؼه  غكمٌّم  مىٍثبيكره  أنتى   .ُٔ
 

كره أيُّيا القىٍيؿي    بىًطر كمىسري
 

المتممس 

 يىعممكا كيما بالغىيًب، رجميكا  .ُٕ
 

ـي  ال ما القكـً  عىديدً  مف   ييعمى
 

بك قيس بف األسمت أ

كاا  .ُٖ  مىعشىره  فأنتـ عىٌنا، نشيزي
 

 كأشىر كفجكرو  ًرجسو  آؿي  
 

حساف بف ثابت 

 القىطا بيا يىحاري  قىفرو  كدىيمكمىةو   .ُٗ
 

المتنخؿ بف عكيمر رائًف  غيري  لي كالٌنكـي  بيا سريتي  

 لمىكًتوً  المينيري  القمري  كتىغىٌيرى   .َِ
 

 تأفيؿي  عميوً  كادتٍ  قد كالٌشمسي  
 

ابف أحمر كىك لكعب  نسبو إلى
 (ُٖٓ)بت مالؾ األنصارم

عثماف بف مضعكف ب ػالمكتس بػػبكس كمعراتو    ةو ػػػػجـ كعيكبو  حكبو  أىؿ  .ُِ
ديًد، في إلىينا كزيٌفكا  .ِِ حمزة بف عبد المطمب المىبىاًرًؾ  عندى  ـٌ ػػثى  عىًريفو  أيسيكدي    كأٌنيـ الحى

أمية بف أبي الصمت  مىوػػى العىت عدى ػبى  ثـٌ  اءو ػػلرع    غنـه  اءن ػػًعش فيوً  تٍ ػػنىفىشى   .ِّ

كا  .ِْ أبك بكر الصديؽ  شرٍ أ كىٌذابو  ؿَّن ػػؾ كاػكأطاع  ـي ػػدىىًرهي  في األٍمالىؾى  عىٌزري

مي ؽى ػػالخؿ يىكألي   .ِٓ ٌزاؽي  لؽً ػػالخ ئكاؿ   إٌنوي  عان ػػجى عمر بف الخطاب األيمىـ  كرى
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ثىٍف  كعيٌبادى  رؾى ػػالشِّ  تىقمىعي   راًحـو  زو ػعىزم فػػـ نكره  أنتى   .ِٔ العباس بف عبد المطمب الكى

الزبير بف العكاـ الٌثمىر  أفنافي  جارػػػاألش كًمفى    الٌثرىل كىجوً  عمى الشَّنٍطءي  يىخريجي   .ِٕ

ـو ػحى  أبك فبارى   .ِٖ توػكأيس اؾى ػىف   لػػالكىغى  في كى عمي بف أبي طالب  اكفػي األرذؿ رى

 
ا موطن الشاهد في رواية الديوان األبيات التي استشهد بها أبو زيد وليس فيه: (ٓٔ) الجدول

 

ركاية الديكاف مكطف الشاىد ركاية ابي زيد ت 
  ليا نىيىضتي  قد عىكافو  كحربو  ىذا  .ُ

 بإشعاؿً  نىكاحييا شىبىبتي  حتى 
  ىىذا كىريبَّنتى حىربو قىد سىمىكتي لىيا التامة السف :العكاف

ٌتى شىبىبتي لىيا ناران ًبًإشعاؿً     حى
مىةه  تحتي  .ِ   ًعٍجًمزىةه  كداءي ؽى  ميسىكَّن

مىو كالٌسيـً    الغالي كىٌفوً  مف أرسى
رداءي ًعجًمزىةه  المعمَّنمة :المسكمَّنة بَّنرىةه جى  ميضى

مىوي ًمف كىفًِّو الغالي    كىالسىيـً أىرسى
ًتيا بىٍيتً  ًمفٍ  ًمٍشيىتىيا كأىفٌ   .ّ   جارى

ابةً  مىٍكري   ؿي  كال رىيثه  ال السَّنحى  عىجى
ًتيا بىٍيتً  ًمفٍ  ًمٍشيىتىيا كأىفٌ االستدارة كالتحٌرؾ  :المكر   جارى

ابةً  مىرَّن   ؿي  كال رىيثه  ال السَّنحى  عىجى

 
األبيات التي استشهد بها أبو زيد وقد اُْقتُِبَسْت من القرآن الكريم : (ٔٔ) الجدول

 
 

اآلية المقتبس منها البيت الشعري الشاعر ت 
كااحساف بف ثابت   .ُ   مىعشىره  فأنتـ عىٌنا، نشيزي

 كأشىر فجكرو ك ًرجسو  آؿي  
 {َٔٔإَسا ِقَٗن اٌُؾُظٔا َؾاٌُؾُظٔا} -ُ

 ُُ :سكرة المجادلة
 ِٔالقمر{عََِٗعَمُىَُٕ َغزّا ؤََّ اِلَكشَّاُب اِلَأِؽُض} -ِ

 لمىكًتوً  المينيري  القمري  كتىغىٌيرى كعب بف مالؾ   .ِ
 تأفيؿي  عميوً  كادتٍ  قد كالٌشمسي  
 

ـَشا َصبِّ٘ َِـَشا َأِكَبُض َؾَمىَّا َصَأٝ الؾَِّىَػ َبأطغَّٛ َقاَه َٓ }

ٌٙٞ وِّىَّا  ًِٕٔ إٌِّٔ٘ َبٔض َؾَمىَّا َأَؾَمِت َقاَه َٖا َق

  ٖٕاألنعاـ{ُتِؾٔضُكَُٕ
كءً  ييضيءي النابغة الجعدم   .ّ   ػالٌسمي ًسراجً  كضى

 نيحاسا فيو المَّنوي  يىجعىؿً  لـ طً  
 {أُُِٖضَعُن َعمَُِٗكَىا ؽَُٕاْظ وَِّ ٌَّإص ٌََُٔخاٌؼ َؾَما َتٍَتِصَض}

 ّٓ :الرحمف
كاأبك بكر الصديؽ   .ْ ـي  في األٍمالىؾى  عىٌزري  دىىًرىي

ًشٍر أ كىٌذابو  كؿَّن  كأطاعكا 
 ِٔالقمر{عََِٗعَمُىَُٕ َغزّا ؤََّ اِلَكشَّاُب اِلَأِؽُض} -ُ

ميعان  الخمؽى  يىكألي عمر بف الخطاب   .ٓ   إٌنوي  جى
ٌزاؽي  الخمًؽ، ئكاؿ   األيمىـ كرى
 

المِٖٗٔن َٔالٍََّّأص ِوََ الضَِّحَىَٔ َبِن ُِِي َعَ ُقِن َوَ َِٖكَمُؤُكي ِب}

 ِْاألنبياء{ِسِكٔض َصبِّّٔي وُِّعٔضُضَُٕ 

كىـو  أبك فبارى عمي بف أبي طالب   .ٔ َراَص  َأَلِي َتَض ٔإَلٜ اٖلِشََٖ َبزَُّلِٕا ٌِِعىََٛ المِْٓ ُكِؿضّا ََٔأَحٗمِٕا قَِٕوَُِّي} الكىغىى في حى
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 ، تو ىناؾى  ِٖإبراىيـ{اِلبََٕأص   ااألرذليكف كأيسرى
حمزة بف عبد   .ٕ

المطمب 
ديًد، في إلىينا كزيٌفكا  كأٌنيـ الحى

 المىبىاًرؾً  عندى  ثىـٌ  عىًريفو  أيسيكدي  
ِِْٗ َٖٔظٗؾَُٕ}  .ْٗالصافات {َؾَأِقَبُمٕا ٔإَل

العباس بف   .ٖ
عبدالمطمب 

 راًحـو  عىزيزو  مف نكره  أنتى 
ثىفٍ  كعيٌبادى  الشِّرؾى  تىقمىعي    الكى

 {المُْٖ ٌُُٕص الغََّىأَاِت َٔاِلَأِصٔض}

 ّٓالنكر
 الٌثرىل كىجوً  عمى الشَّنٍطءي  يىخريجي الزبير بف العكاـ   .ٗ

 الٌثمىر أفنافي  األشجار كًمفى  
 

 ِٗالفتح{َكَظِصٕع َأِخَضَج َؽِطأَُٓ} -ُ

ِّٙ آَلاٞ َصبُِّكَىا ، ِلَىَِ َخاَف َوَكاًَ َصبِِّْ جٍَََّتأُ} -ِ َؾِبَأ

 ْٖالرحمف {سََٔاَتا َأؾٍَِإُ ،أُُتَكشَِّب
  جمةو  كعيكبو  حكبو  أىؿعثماف بف مضعكف   .َُ

 المكتسب بكسب كمعراتو  
 ِٓالفتح {َؾُتِصَٗبُكي وٍُِِّّي وََّعضَّْٚ}-ُ

ِلُكنِّ اِؤضٕئ وٍُِِّّي وَّا اِكَتَغَب ِوََ } -ِ

 ُُالنكر{اِلٔإِثٔي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :هوامش المالحق

                                                
.  ٗٓٔ/ِ :، كالبيت في مذىبة أحيحة بف الجالح في الجميرةُّٓ/ُ: جميرة أشعار العرب (ُ)
(ِ)

. ناقالن عف الجميرة ْٔٔ :كالبيت في ممحؽ ديكاف امرئ القيس ،ُُّ /ُ :جميرة أشعار العرب 
. ناقالن عف الجميرة ْٓٔ: ، كالبيت في ممحؽ ديكاف امرئ القيسُُٕ/ ُ :جميرة أشعار العرب (ّ)
 .ناقالن عف الجميرة ْْٕ: ، كالبيت في ممحؽ ديكاف امرئ القيسُُٕ/ ُ :جميرة أشعار العرب (ْ)
. ِٖ: ، ديكاف امرئ القيسُُٖ/ ُ :جميرة أشعار العرب (ٓ)
 .ٕٗ: ، ديكاف امرئ القيسُُٖ/ ُ :جميرة أشعار العرب (ٔ)
 .ُٓ: القيس، ديكاف امرئ ُُٖ/ ُ :جميرة أشعار العرب(ٕ)
:  كفيو. ، ناقالن عف الجميرةَُٖ: ، ديكاف طرفة بف العبدُِٔ/ ُ :جميرة أشعار العرب (ٖ)

ال كال يبخؿ فينا مف يسؿ               ال يقاؿ الفحش في نادينا 
 .، ناقالن عف الجميرةُُٓ: ، ديكاف طرفة بف العبدُِٕ/ ُ :جميرة أشعار العرب (ٗ)
 ُٗٓ:.، ديكاف طرفة بف العبدُِٕ/ ُ :جميرة أشعار العرب (َُ)
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 .ُٗٔ: ، ديكاف طرفة بف العبدُِٕ/ ُ :جميرة أشعار العرب (ُُ)
، ديكاف المرقشيف، األكبر، عمرك بف سعد كاألصغر عمرك بف حرممة، ُّّ/ُ: جميرة اشعار العرب (ُِ)

. ، ناقالن عف الجميرةَُّ:ُٖٗٗ، دار صادر، بيركت، ُكاريف صادر، ط: تحقيؽ
معيد . ط.حسف كامؿ الصيرفي، د: ، ديكاف المتممس الضبعي، تحقيؽُّّ/ُ: اشعار العرب جميرة (ُّ)

. ِْ: َُٕٗالمخطكطات العربية، القاىرة، 
. ناقالن عف الجميرة ِٖٗ: المتممس الضبعي ، ديكافُّٓ/ُ: جميرة اشعار العرب (ُْ)
، جمع كتحقيؽ كشرُِٔ/ُ: جميرة اشعار العرب (ُٓ) ، دار ِاميؿ بديع يعقكب، ط: ح، ديكاف عمرك بف كمثـك

. ِٕ: ُٔٗٗالكتاب العربي، بيركت، 
، .ط.محمد جبار المعيبد، د: ، ديكاف عدم بف زيد العبادم، تحقيؽ كجمعُِٗ/ ُ:جميرة أشعار العرب  (ُٔ)

. ٕٔ: ُٓٔٗكزارة الثقافة كاالرشاد، بغداد، 
عٌؼ المىكىاسب ال تكدل : فيو، كْٓ: ، ديكاف عدم بف زيد العبادمُِٗ/ُ: جميرة أشعار العرب (ُٕ)

..... خيساستو
دراسات في االدب الجاىمي، مباحث تراثية كنصكص دينية كتراجـ، : شعر الربيع بف زياد، ضمف كتاب  (ُٖ)

. ِّٗ: ُٖٔٗ، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، .ط.عادؿ جاسـ البياتي، د
، دار الكتاب ُاشرؼ أحمد عدرة، ط: شرح ، ديكاف عبيد بف األبرص،ُِٖ/ ُ:جميرة أشعار العرب  (ُٗ)

لىيكىةو كىريضاًب الًمسًؾ طاؿى ًبيا: ، كفيوَُْ:، بيركتُْٗٗالعربي،  كؿو بىعدى أىحكاؿً       كى  في دىنِّيا كىرُّ حى
باحي لىنا                                            فَّنيًف ًمفضاًؿ في بىيًت مينيىًمًر الؾى        باكىرتييا قىبؿى ما بىدا الصى

: ، كفيوَُّ:، ديكاف عبيد بف األبرصُِٖ/ ُ:جميرة أشعار العرب (َِ)
ٌتى شىبىبتي لىيا ناران ًبًإشعاؿً     ىىذا كىريبَّنتى حىربو قىد سىمىكتي لىيا     . كعمى ركاية الديكاف ال شاىد في البيت    حى

: قكفي َُّ:، ديكاف عبيد بف األبرصُِٖ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ُِ)
رداءي ًعجًمزىةه       بَّنرىةه جى مىوي ًمف كىفًِّو الغالي    تىحتي ميضى . كعمى ركاية الديكاف ال شاىد في البيت    كىالسىيـً أىرسى
، اإلسالمي، المكتب .ط.محمد سعيد مكلكم، د: ، ديكاف عنترة، تحقيؽ كدراسةُِٗ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ِِ)

. َِٕ.: ت.د
، دار ِمجيد طراد، ط: ، ديكاف بشر بف أبي خاـز األسدم، تقديـ كشرحُِّ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ِّ)

. ُّٓ: ُْٗٗالكتاب العربي، بيركت، 
. ِْ: ، ديكاف النابغة الذبيانيُُْ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ِْ)
 .َِ: ، ديكاف النابغة الذبيانيَُِ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ِٓ)
  ً.......الدرع منطقيا ثي بىعدى ًافًتضاؿً الم: كفيو. َِِ: نابغة الذبياني، ديكاف اؿَُِ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ِٔ)
، دار ُعمي حسف فاعكر، ط: ، ديكاف زىير بف أبي سممى، شرح كتقديـُُٗ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ِٕ)

 .ِٖ: ُٖٖٗالكتب العممية، بيركت، 
 .ُِٖ: ، ديكاف زىير بف أبي سممىُُٗ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ِٖ)
 .، البيت غير مكجكد في الديكافُُٗ/ ُ:ميرة أشعار العربج (ِٗ)
 .، البيت غير مكجكد في الديكافَُِ/ ُ:جميرة أشعار العرب (َّ)
.  البيت غير مكجكد في الديكاف ، كُُِ/ ُ :جميرة أشعار العرب (ُّ)
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. ٕ: ، ديكاف األعشىُُِ/ ُ :جميرة أشعار العرب (ِّ)
 .َُُ: ف األعشى، ديكاُُِ/ ُ :جميرة أشعار العرب (ّّ)
 .، البيت غير مكجكد في الديكافُُِ/ ُ :جميرة أشعار العرب (ّْ)
 .، البيت غير مكجكد في الديكافُِِ/ ُ :جميرة أشعار العرب (ّٓ)
. ِٓ: ، ديكاف األعشىُِِ/ ُ :جميرة أشعار العرب (ّٔ)
ية الديكاف ال شاىد في كعمى ركا. مٌر السحاب: ، كفيوٓٓ:، ديكاف األعشىُِِ/ ُ :جميرة أشعار العرب (ّٕ)

. البيت
. ٖٗ: ، ديكاف األعشىُِّ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ّٖ)
. ، كالبيت غير مكجكد في الديكافُِّ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ّٗ)
. ِّْ: ، ديكاف األعشىُِّ/ ُ:جميرة أشعار العرب (َْ)
. ُّْ: ، ديكاف األعشىُِّ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ُْ)
. َِّ: ، ديكاف األعشىُِْ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ِْ)
. ِِٕ: ، ديكاف األعشىُِْ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ّْ)
بان : كفيو. ّّ: ، ديكاف األعشىُِْ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ْْ) . متبارياتو في األعنَّنة شيزَّن
. ، كالبيت غير مكجكد في الديكافُِْ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ْٓ)
. ت غير مكجكد في الديكاف، كالبيُِٓ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ْٔ)
، لـ نجد مف ذكر البيت سكل أبي زيد ُّٔ/ُ:العرب أشعارجميرة  (ْٕ)
، كىذا البيت مف أبيات يرٌد فييا عمى حساف بف ثابت، ديكاف حساف بف ثابت، ُُّ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ْٖ)

. ُٖٔ:ُْٗٗ، دار الكتب العممية، بيركت، ِمينا،، ط. عبد أ: شرح
، كاعتمدنا : كفيو. َّٗ: ، كالبيت في ديكاف عنترةُُْ/ ُ:ر العربجميرة أشعا (ْٗ) كجركة ال تباعي كال تعاري

. ركاية الديكاف
: ، ديكاف أبي قيس صيفي بف األسمت األكسي الجاىمي، دراسة كجمع كتحقيؽُّٓ/ ُ:جميرة أشعار العرب (َٓ)

. ناقال عف الجميرة، ٖٖ.: ت.، دار التراث العربي، القاىرة، د.ط.حسف محمد باجكدة،، د
. ، لـ نجد مف ذكر البيت سكل أبي زيدُّٖ/ ُ:جميرة اشعار العرب (ُٓ)
 .، لـ نجد مف ذكر البيت سكل أبي زيدُّٖ/ ُ:جميرة اشعار العرب (ِٓ)
. ُُِ: ، ديكاف أمية بف أبي الصمتَُّ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ّٓ)
 .ِٖ: ت، ديكاف أمية بف أبي الصؿَُّ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ْٓ)
 .ُٔٓ: ، ديكاف أمية بف أبي الصمتَُّ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ٓٓ)
 .ُٔٓ: ، ديكاف أمية بف أبي الصمتُُّ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ٔٓ)
. الممـك: كفيو. ُِْ: ، ديكاف أمية بف أبي الصمتُُّ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ٕٓ)
 .ُْٓ: ، ديكاف أمية بف أبي الصمتُُّ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ٖٓ)
 .ناقالن عف الجميرة ُُّ: ، ديكاف أمية بف أبي الصمتُُّ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ٗٓ)
. ّٗ: ، ديكاف أمية بف أبي الصمتُُّ/ ُ:جميرة أشعار العرب (َٔ)
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نسب أبك زيد البيت لعثماف بف عفاف، كالبيت ألمية بف أبي الصمت،  كقد. ُّٕ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ُٔ)

ـٍ بأٌف اهللى ت: ، كفيوٓٓ: ديكانو ..... عٌم
 .لـ نجد مف ذكر البيت سكل أبي زيد ُّٕ: جميرة اشعار العرب (ِٔ)
. ُُٖ: َََِ، دار صادر، بيركت، ُمحمد نبيؿ طريفي، ط: ديكاف النمر بف تكلب، جمع كتحقيؽ (ّٔ)
: ُٕٔٗنكرم حمدم القيسي، : شعر خفاؼ بف ندبة السممي، جمع كتحقيؽ. ،ُُٔ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ْٔ)

ْٔ .
. ُٕٔ: ، شعر عمرك بف معدم كربُُٔ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ٓٔ)
. ُِٗ: ، ديكاف الشماخ بف ضرار الذبيانيُُٗ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ٔٔ)
 .ُِّ: ، ديكاف الشماخ بف ضرار الذبيانئُّ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ٕٔ)
 .يد، لـ نجد مف ذكر البيت سكل أبي زُّٕ/ ُ:جميرة اشعار العرب (ٖٔ)
. ُٗ/ُ: ، كالبيت في ديكاف اليذلييفُّْ/ُ:جميرة أشعار العرب (ٗٔ)
........ إذا لسعتو الدَّنٍبري : كفيو. ُّْ/ُ: ، كالبيت في ديكاف اليذلييفُّْ/ُ:جميرة أشعار العرب (َٕ)
 (.ىػُت)، كفيو ينسب لعمرك بف الداخؿ َُّ/ّ: ، كالبيت في ديكاف اليذلييفُّْ/ُ:جميرة أشعار العرب (ُٕ)
. ، كلـ نجد مف ذكر البيت سكل أبي زيدُّٖ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ِٕ)
. ، كلـ نجد مف ذكر البيت سكل أبي زيدُّٖ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ّٕ)
. ، كلـ نجد البيت في الديكافُّٖ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ْٕ)
. َٓ.: ت.ر، بيركت، دط، دار صاد.، ديكاف لبيد بف ربيعة العامرم، دُِٓ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ٕٓ)
 .ُّٗ: ، ديكاف لبيد بف ربيعة العامرمُِٓ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ٕٔ)
 .ٖٗ: ، ديكاف لبيد بف ربيعة العامرمُِٓ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ٕٕ)
 .ِٕ: ، ديكاف لبيد بف ربيعة العامرمُِٔ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ٖٕ)
دار  ،ُكاضح الصمد، ط:، جمع كتحقيؽ كشرحجعدمديكاف النابغة اؿ ،ُّٕ /ُ:العرب أشعارجميرة  (ٕٗ)

كءً  ييضيءي  كفيو ََُ :ُٖٗٗصادر، بيركت،   ............طً ػالٌسمي ًسراجً  كضى
. كليس لو فقد نسب بيتان البف أحمر ،زيد بيتان لكعب بف مالؾ أبكلـ يذكر  (َٖ)
، ُسامي مكي العاني، ط :، ديكاف كعب بف مالؾ األنصارم، دراسة كتحقيؽُّٔ/ُ:جميرة أشعار العرب (ُٖ)

كالشمس قد كسفت ككادت تأفؿ :...... ، كفيؤُِ:ُٔٔٗمكتبة النيضة، بغداد، 
. ، كالبيت غير مكجكد في ديكاف حسافُّٓ/ ُ:جميرة أشعار العرب (ِٖ)
. ُِٓ ،ُِْ :العرب أشعارجميرة  :ينظر ،فسر أبك زيد اآلية ببيتيف بالشعر في مكضعيف مختمفيف (ّٖ)
. ُُٖ ،ُُٕ :العرب أشعارجميرة  :ينظر :يد اآلية ببيتيف بالشعر في مكضعيف مختمفيففسر أبك ز (ْٖ)
 .ٓٔ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (ٖٓ)
 .ّٖ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (ٖٔ)
 .ُْٓ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (ٕٖ)
 .ُّٗ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (ٖٖ)
 .ْٗ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (ٖٗ)
 .ُُْ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (َٗ)
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 .ُِٔ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (ُٗ)
 .ْٔ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (ِٗ)
 .ْ ٕ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (ّٗ)
 .ّٕ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (ْٗ)
 .ُٖٔ: ، ديكاف امرئ القيسَِّ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (ٓٗ)
 .ُُٕ: ديكاف زىير بف أبي سممى ،ٖٓ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (ٔٗ)
 .ُٔٓ: ديكاف حساف بف ثابت ،ُْٖ: األزرؽ مسائؿ نافع بف (ٕٗ)
 .كفيو نسب لمنابغة كالبيت غير مكجكد في الديكاف ،ُُُ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (ٖٗ)
 .ِِٓ: ديكاف عنترة ،ُْٖ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (ٗٗ)
 .ٖٓ: ديكاف زىير بف أبي سممى ،ُِٗ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (ََُ)
 .نعثر لمبيت عمى نسبة كلـ َُُ:مسائؿ نافع بف األزرؽ (َُُ)
 .ُِْ: ديكاف أمية بف أبي الصمت ،ٖٔ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (َُِ)
 .كلـ نعثر لمبيت عمى نسبة ،ُُْ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (َُّ)
، مؤسسة الرسالة، ِيحيى الجبكرم، ط: ديكاف عبد اهلل بف الزبعرل، تحقيؽ .ٖٗ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (َُْ)

إذ أبارم الشيطاف في سنف الغيػ ػي كمف ماؿ ميمو مثبكر، كفيو ركايات أخرل : ، كفيؤّ: ُُٖٗبيركت، 
 .ذكرىا المحقؽ

في البيت، يرجعاف إلى جذريف مختمفيف، فتككف مقارنة ابف ( أسف)في اآلية كلفظة ( يتسنو)يالحظ أٌف  (َُٓ)
 .عباس بينيما مف حيث اتحاد الداللة مع اختالؼ الجذر

 .كلـ نعثر لمبيت عمى نسبة ،ُْٓ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (َُٔ)
 .َُْ: ، ديكاف لبيد بف ربيعة العامرمْٗ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (َُٕ)
، المكتبة العربية، حمب، ُفخر الديف قباكة، ط: ديكاف سالمة بف جندؿ، تحقيؽ .َٗ:مسائؿ نافع بف األزرؽ (َُٖ)

ُٖٗٔ :ْٗ. 
 .ْٕ: ، ديكاف األعشىَُْ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (َُٗ)
 ..كفيو نسب لزىير كالبيت غير مكجكد في الديكاف ،ّٓ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (َُُ)
 .كلـ نعثر لمبيت عمى نسبة ،ُِْ: مسائؿ نافع بف األزرؽ (ُُُ)
. ّٗ/ُ: مجاز القرآف (ُُِ)
: اتفؽ أبك زيد كأبك عبيدة عمى امقارنة ىذه االية بيذا البيت، كزاد أبك زيد قكلو تعالى. ّٓ/ُمجاز القرآف  (ُُّ)

ٔإَُّ اٖلِشََٖ آوٍَُٕا } :كما مٌر سابقان، في حيف زاد أبك عبيدة قكلو تعالى آؿ عمرافُٗٓ{َؾِبَىا َصِحىٍَٛ وََِّ المِْٓ ِلٍَت لَُِّي}

ٍَُِّي َِٕٖ ٍِ٘ٞ ؽٌَّٔٗزَٔاٖلِشََٖ َِاُرٔا َٔالصَّاِب٠ِنَي َٔالٍََّصاَصٝ َٔاِلَىُجَٕؼ َٔاٖلِشََٖ َأِؽَضُكٕا ٔإَُّ المَْٖ َِٖؿِصُن بَِٗ ، ُٕالحج{ًَ اِلكَِٗاوَِٛ ٔإَُّ المَْٖ َعَمٜ ُكنِّ َؽ
. ُُّ/ُ: مجاز القرآف (ُُْ)
. ِٗ-ِٖ/ُ: مجاز القرآف (ُُٓ)
. ٕٔ/ُ: مجاز القرآف (ُُٔ)
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ف تدفنكا الداء ال نخفيو كاف تبعثكا الحرب ال : ، كاستشيد ايضان بقكؿ امرئ القيسُٕ/ِ: مجاز القرآف (ُُٕ) كا 

 .نقعد
لعمرؾ ما كانت حمكلة معبد عمى جدىا حربا لدينؾ : ، كاستشيد أيضا بقكؿ طرفةِٓٓ/ُ: رآفمجاز الؽ (ُُٖ)

. َُٔ: مف مضر ديكاف طرفة
 .ِِٓ/ِ: مجاز القرآف (ُُٗ)
. ِّٓ/ُ:مجاز القرآف (َُِ)
 .ِٖٔ/ُ: مجاز القرآف (ُُِ)
. ُِّ/ُ: مجاز القرآف(ُِِ)
. ِٗٗ/ِ: مجاز القرآف (ُِّ)
. ُِٓ ،ُِْ :العرب أشعارجميرة  :ينظر ،عر في مكضعيف مختمفيففسر أبك زيد اآلية ببيتيف بالش (ُِْ)
 عىشٌيةن  تىفيءى  حتى بىيفى  األعٌنةً  في تىبىارىل سيبيطان  :زيد ببيت آخر ىك كاستشيد أبك .َِْ/ُ :مجاز القرآف (ُِٓ)

 أنفالييا
 .ّ/ِ: مجاز القرآف (ُِٔ)
. ِٖٓ/ِ: مجاز القرآف (ُِٕ)
. َِّ/ِ: مجاز القرآف (ُِٖ)
. ُِٕ/ِ: آفمجاز القر (ُِٗ)
 .ِِِ/ِ: مجاز القرآف (َُّ)
. ِِٓ/ِ: مجاز القرآف (ُُّ)
. ِْٓ-ِْْ/ِ: مجاز القرآف (ُِّ)
 .، لـ نعثر لمبيت عمى نسبةِّٖ/ُ: مجاز القرآف (ُّّ)
 .لـ نعثر لمبيت عمى نسبة ِّٖ/ُ: مجاز القرآف (ُّْ)
سسة االيماف، بيركت، ، مؤُط عبد القدكس أبك صالح،: ، ديكاف ذم الرمة، تحقيؽّّٖ/ُ: مجاز القرآف (ُّٓ)

ُِٖٗ:ّ  /َُُٗ. 
محمد : ، كنسبو إلى ىانئ بف شكيـ العدكم، كىك في ديكاف بشار بف برد، شرحُّٖ/ُ: مجاز القرآف (ُّٔ)

 .ُُِ/ ِ:ُْٓٗلجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، القاىرة، . ط.الطاىر بف عاشكر،د
.  ٗٗ: ، ديكاف األعشىِْٖ/ِ: مجاز القرآف (ُّٕ)
. ِّ: ُٕٗٗدار صادر، بيركت، . ط.، ديكاف عامر بف الطفيؿ، دُُّ/ُ: فمجاز القرآ (ُّٖ)
كاذا ييناشد في الميارؽ أنشدا  : كفيو. ِِٗ: ، ديكاف األعشىُِّ/ُ:مجاز القرآف (ُّٗ)
عزة حسف، : ، ديكاف العجاج، ركاية عبد الممؾ بف قريب األصمعي، شرح كتحقيؽَُِ/ِ: مجاز القرآف (َُْ)

. ْ.: ت.د دار الشرؽ، بيركت،. ط.د
ؿي تيبقي النىفاًئضي فييا السىريحا  ًبًيفَّن نىعاـه بىناىا الًرجا: كفيو. ُّٔ/ ُ: ، ديكاف اليذلييفٓٗ/ِ: مجاز القرآف (ُُْ)
. ، لـ نعثر لمبيت عمى نسبةِْٔ/ُ: مجاز القرآف (ُِْ)
 .ٕ: ، ديكاف األعشىُّٓ/ُ: مجاز القرآف (ُّْ)
قيمًت غىيرى ميميـو فيو ك ُٖٖ: ديكاف لبيد. ُْٕ/ِ: مجاز القرآف (ُْْ) كيـً  سىفىيان عىذىلًت كى بيكاًؾ ًقدمان غىيري ًجدِّ حى  كى
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 .ِِ: ، ديكاف عبيد بف األبرصَّ/ُ: مجاز القرآف (ُْٓ)
 .َُْ: ، ديكاف لبيد بف ربيعة العامرمُّ/ُ: مجاز القرآف (ُْٔ)
. ِّٗ/ُ: مجاز القرآف (ُْٕ)
. َُٕ، ديكاف زىير بف أبي سممى ّٖٗ/ُ: مجاز القرآف (ُْٖ)
مطبعة . ط.نكرم حمكدم القيسي، د: ، شعر أبي زبيد الطائي، جمع كتحقيؽِٖٗ/ِ: مجاز القرآف (ُْٗ)

. ِٖ: ُٕٔٗالمعارؼ، بغداد، 
. ، كلـ نعثر لمبيت عمى نسبةُٕٓ/ُ: مجاز القرآف (َُٓ)
لنجؼ مطبعة االداب، ا. ط.محمد جبار المعيبد، د: ، ديكاف ابراىيـ بف ىرمة، تحقيؽّٗ/ِ: مجاز القرآف (ُُٓ)

. ْٖ: ُٗٔٗاالشرؼ، 
ككانكا قكما : ))ديكاف ابف الزبعرل، كاستشيد بو في آية أخرل كىي قكلو تعالى. َّْ/ُ:مجاز القرآف (ُِٓ)

. ّٕ/ِ: ، مجاز القرآف((بكرا
. ْٕ/ ِ:مجاز القرآف (ُّٓ)
. ِِٓ/ِ: مجاز القرآف (ُْٓ)
. ِٕٓ/ُ: مجاز القرآف(ُٓٓ)
. ِِِ/ِ: مجاز القرآف (ُٔٓ)
 .ْٔ/ ُ: مجاز القرآف (ُٕٓ)
 .مف كتاب الجميرة ُّٔص  ِينظر تعميؽ المحقؽ عمى البيت في اليامش  (ُٖٓ)


