
٥٨٩  

  مربع يف مثلَّثات قُطْرب اللُّغوية
 يريينه٦٩٤: ت(عبد العزيز بن أمحد الد  )  

  عدنان عمر اخلطيب
)١(  

يريينحياته، وآثاره: عبد العزيز الد  
 -ضياء الدين :  ويقال- عز الدين -أبو الضياء :  ويقال-هو أبو محمد 

  .)١( املصري الدمريي الدهري الديريينعبد العزيز بن أمحد بن سعيد بن عبد اهللا
                                                           

 - ١٩٩/ ٨، وطبقات الشافعية للسبكي ٤٦٩ - ٤٦٨/ ١٨الوايف بالوفيات : انظر الديريين يف) ١(
٢٠٨ بيه ٨١ - ٨٠/ يخ علماء بغداد، وتار٢٦٩/ ١، ولإلسنوي١٣٠/ ١، وتذكرة الن ،

، ٧٦٠/ ٣:ق/ ١: ج-، والسلوك ملعرفة دول امللوك ٥٣٣ - ٥٢١ و ٤٤٧/ وطبقات األولياء
 - ٢٦٩/ ٧، واملنهل الصايف ٣٨ - ٣٦/ ٣: ج/ ٢: مج-وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 

 - ٣٠٤/ ١، وطبقات املُفسرين ٣٥٤/ ١اضرة ، وحسن املُح٤١٤/ ١، والدليل الشايف ٢٧١
، وكشف ٤٤٦ - ٤٤٤/ ٢، والكواكب الدرية ٣٦٢ - ٣٦١/ ١، والطَّبقات الكُربى ٣٠٦

 ١٣٨٩ و١١١٨ و١٠٣٤ و١٠١٢/ ٢ - ٩٢٤ و٧٤٩ و٤٩٢ و٤٤٧ و١٩٥/ ١الظُّنون 
: ج، والتا٢٨٢ - ٢٨١/ ٢، وديوان اإلسالم ٧٨٥ - ٧٨٤/ ٧، وشذرات الذَّهب ٢٠٠٢و

 - ٦٠/ ١، وإيضاح املكنون ٢٣٤/ ٤، واخلطط التوفيقية ٣٢٧ و١٢٠/ دير، واكتفاء القنوع
، ٢/١٧٣، وجامع كرامات األولياء ٥٨١ - ٥٨٠/ ١، وهدية العارفني ٦٠٤ و٤٩٤/ ٢

، ١٠٤ - ١٠٣/ ٤، ودائرة معارف القرن العشرين ٩٠١ - ٩٠٠/ ١ومعجم املطبوعات 
يموري٤٤٠ - ٤٣٧/ ٤، وتاريخ بروكلمان ١٠٤/ ٣) أمساء املؤلِّفني(ة وفهرس اخلزانة الت ،

، ومعجم ١٥٧/ ٢، ومعجم املؤلِّفني ١٣/ ٤، واألعالم ٩٥/ ١وتاريخ األدب العريب يف العراق 
، ومعجم ٥١٥ - ٥١٤/ ١، وذخائر التراث العريب اإلسالمي ٢٧٥/ مصنفي الكتب العربية

، وكشاف معجم ٣٧/ ٣فهرس خمطوطات خزانة القرويني ، و٢٨٦ - ٢٨٥/ ١املُفسرين 
، وأعالم احلضارة العربية ٥١٠/ ١، ومداخل املؤلِّفني األعالم العرب ١٠٦٤/ ٢املؤلِّفني 

، ١٧٥/ ٣م ٢٠٠٢، ومعجم الشعراء من العصر اجلاهلي حتى سنة ٣٣ - ٣٢/ ٤اإلسالمية 
 حويف الن يريينس الدخمب وانظر كذلك٤ و- ب ٣و/ هولوشرح م  : مع العلميجملَّة ا



  
٥٩٠  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة 

، إالَّ أنَّ )٢(أصل عائلته من دِميرةَ، وهي قرية كبرية مبصر قرب ِدمياط
هذه العائلة مل تستقر يف هذه القرية، فولَّت شطرها إىل ِديرين، وهي قرية 

قيل سنة ، و  ه٦١٢، ويف ِديرين ولد عبد العزيز سنة )٣(عامرة يف غربية مصر
، وا نشأ النشأة الصاحلة، وملَّا اشتد عوده، تطلَّعت نفسه إىل حتصيل  ه٦١٣

العز بن عبد السالم الفقيه الشافعي : العلم، فأخذ عن علماء عصره من أمثال
املُجتهد املُلقَّب بسلطان العلماء، وشيخ مشايخ اإلسالم بالديار املصرية أيب 

ومازالت حاله كذلك يف . غنائم الرسعين الواسطي، وغريمهاالفتح بن أيب ال
التحصيل والدرس إىل أن أضحى الغاية يف غري علم حفظًا وتأليفًا وتدريسا، 
فكان اإلمام العالَّمة، الصاحل القُدوة، الواعظ الصويفّ الرفاعي، األديب 

الشافعي املُؤرخ، املُفسر اللُّغوي، الشاعر النحوي، الفقيه على مذهب 
 الكيميائي املُتكلِّم، الفلكي ... لُوفضالً عن مجيل صفاته وأحواله، وع

مقاماته، وجلي كراماته، وسالمة باطنه، وحسن أخالقه، وكثرة رحلته يف 
وممن كان له شرف . قُرى مصر، يتربك الناس به ، ويفيدهم وينفعهم

شهاب الدين أمحد بن منصور املعروف بابن :  على يديهاالنتفاع والتحصيل
 ،د البغداديبن حمم احلسن بن علي احل أبو علييخ الصاص، والشاجلَب

  .، وغريهم)٤(وعثمان بن حممد بن يوسف السنباطي الكاتب
                                                                                                                             

دور كتب فلسطني ونفائس  (٥٣٣ - ٥٣٢/ ١٢ - ١١: ج/ ٢٠:  مج-العريب بدمشق 
  ).تاريخ علم الفلك يف العراق لعباس العزاوي (٤٢٣/ ٣: ج/ ٢٨: ، ومج)خمطوطاا لطلس

  .٤٧٢/ ٢معجم البلدان ) ٢(
  .دير: التاج) ٣(
 ورد - ما خال السنباطي الكاتب - اإلشارة هنا إىل أنَّ أساتذة الديريين وتالمذته حتسن) ٤(

أما السنباطي فقد تفرد بذكره تلميذًا للديريين . ذكرهم يف غري مصدر من مصادر ترمجته
  .٦٥/ ٣ابن حجر يف الدرر الكامنة 



  
٥٩١   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

 على   ه٦٩٤ بعد حياة حافلة بالعلم والعمل سنة - رمحه اهللا -توفِّي 
  .)٥(األرجح

 فتدلُّ على سعة اطِّالعه وقوة - وقد جتاوزت الثَّالثني -أما آثاره 
  :وإليكها اآلن منسوقةً على حروف املُعجم. حتصيله للعلوم اليت برع فيها

مختصر يف أدلَّة التوحيد والرد على : إرشاد احليارى يف ردع من مارى) ١(
م، والثَّانية ١٨٦٧ /  ه١٢٨٤ىل سنة األو: ن يف القاهرة وقد طُبع طبعتي. النصارى

م، مع منظومة السؤال العجيب يف الرد على أهل الصليب ١٩٠٤/  ه١٣٢٢سنة 
ألمحد بن علي الكُتيب، والسهم املُفيد إلفادة أهل الصليب حلسن بن بكر فتيان 

  .خطيب جامع النصر يف نابلُس
 ذكر فيه االعتقاد، مثَّ :أركان اإلسالم يف التوحيد واألحكام )٢(

  .العمل على املذاهب األربعة
  .يف التصوف: أنوار املعارف وأسرار العوارف) ٣(
  . ذكره بعد  ألَّفه قبل تفسري الفاحتة اآليت:األنوار الواضحة يف تفسري الفاحتة) ٤(
    .البهجة الصغرى يف مناقب الشيخ الرباينّ عبد القادر اجليالينّ) ٥(
  .تفسري الفاحتة) ٦(
تفسري منظوم للقرآن الكرمي، يقع يف  أكثر : التيسري يف التفسري) ٧(

وقد طُبع هذا التفسري حتت .   ه٦٧٣ بيت من الرجز، ألَّفه سنة ٣٢٠٠من 
  ه١٣١٠ القاهرة -التيسري يف علوم التفسري يف مطبعة التقدم العلمية : عنوان

تقريب املأمول يف : فية أيب زرعةَ العراقي، وبآخرهأل: م، وامشه١٨٩٣/
 د كامل األسيوطيوبتصحيح حمم ،زول نظم اإلمام اجلعربيترتيب الن

رتيب املُلمع إليه قبلُ يف مطبعة . األزهريكما طُبع يف العام نفسه، وبالت
 .  القاهرة-احلجر 

                                                           
  .  ه٦٩٩، و  ه٦٩٧و،   ه٦٩٣، و  ه٦٩٠، و  ه٦٨٩وقيل سنة . كذا) ٥(



  
٥٩٢  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة 

ه قول :قُلتحيح؛ إذ يرديف آخر منظومته وليس هذا العنوان بالص يريينالد:  
 مسيته التيسري يف التفسِري معترفًا بالعجز والتقصِري

  ).٦٨و / التيسري(
 .جوهر االقتباس يف علم اجلناس) ٨(
أجاب فيه على مسائل، سئل : الدرر املُلْتقَطَة يف املسائل املُختلَطَة) ٩(

   .ذهب الشافعيعنها يف العبادات واملُعامالت على م
يف أعالمه : قلت يريينهذا الكتاب إىل الد ركليمثَّ ١٣ / ٤نسب الز ،

إىل عبد العزيز بن سعيد الديري عز الدين الفقيه  ) ١٨/ ٤( نسبه بعد ذلك 
ومن الواضح أنه وهم فيما ذهب إليه؛ .  ه٦٩٤الشافعي املصري املُتوفَّى سنة 

ديري هو الديريين نفسه؛ فكال الرجلني هلما اسم واحد، فعبد العزيز ال
 - فالديري .   ه٦٩٤وكالمها فقيه شافعي مصري، وقد توفِّيا يف العام نفسه 

  . حتريف الديريين ليس إالّ-إذًا 
 كتاب نظم فيه الديريين تنبيه أيب :دقائق التنبيه يف نظم التنبيه )١٠(

كذا يف هدية العارفني . يف فروع الشافعية(  ه٤٧٦: ت(ازي إسحاق الشري
 أنَّ دقائق التنبيه كتاب آخر ٤٩٢/ ١ويف كشف الظُّنون . ٥٨ -  ٥٨٠/ ١

  .للديريين غري نظم التنبيه
 .رسالة يف خمارج احلروف) ١١(
مختصر أقامه على : الروضة األنيقة يف بيان الشريعة واحلقيقة) ١٢(

طُبع سنة . أبواب وفصول، ذكر فيه خلوة الشيوخ مع النساء
 ). كذا دون مكان الطَّبع. (م١٩٠٢/ ه١٣٢٠
أُرجوزة :  وأصحابه العشرةالشجرة يف ذكر النيب الكرمي ) ١٣(



  
٥٩٣   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

  : يف السرية النبوية وأحوال العشرة املُبشرين باجلنة، وأوهلا
 احلمد هللا املُنِري اهلادي ادياملَلِك احلق البديِع الب

وقد رتب فيها السرية النَّبوية على أبواب، مث رتب سرية العشرة على 
  .)٦(عشرة فصول

 -!  وأكثر ا-  - احلق أنَّ املصادر اليت ترمجت للديريين :شعره) ١٤(
ه يف قابل مل تشر إىل ديوان مصنوع للديريين، مجعه بنفسه، أو مجعه له غري

األيام، وإنما أشارت إىل أنه كان غزير النظم رائقه، فأكثر من نظم العلوم، 
 بيت، ٣٢٠٠وقد ذكرنا له قبلُ كتابه التيسري يف التفسري الواقع يف أكثر من 

ومما يمكن أن يذكر له أيضا داللةً على ... وكذا نظمه للتنبيه والشجرة
وغريه٤٣٩ - ٤٣٨ / ٤قل عن تاريخ بروكلمان غزارة نظمه بالن ، :

 بيتا حول كيفية إحياء السورة يف القرآن، وقصيدتان عن ٣٣قصيدةٌ يف 
اإلقرار باالعتقاد، والتعليم الضروري للصويفّ، وأُرجوزة طويلة : الصوفية

رآن، األوىل يف أرباع الق: حول اإلنسان بوصفه عاملًا صغريا، ومنظومتان
وغري ذلك كثري مما سيأيت بعد يف ... والثَّانية يف ترتيب نزول القرآن العظيم

وهذا إن دلَّ فإنما يدلُّ على عبقرية الديريين وقدرته . أثناء عرض تتمة آثاره
الفائقة على النظم؛ فليس من اليسري حتويل العلوم العقلية والنقلية إىل 

ويبدو .  بلغة سهلة واضحة، ال حتتاج إىل كد عناء وتفكريمنظومات مطولة
أنَّ هذه العبقرية الفذَّة قد جعلته يتجاوز نظم العلوم إىل النظم يف موضوعات 

وحنن ال نستطيع هنا أن نعرض هلذا . الشعر العامة، فنظم يف غري موضوع
                                                           

دور  (٥٣٣ - ٥٣٢/ ١٢ - ١١: ج/ ٢٠:  مح-جملَّة امع العلمي العريب بدمشق ) ٦(
  ).كتب فلسطني ونفائس خمطوطاا لطلس



  
٥٩٤  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة 

رحني ما حيتاج إىل الشعر بتمامه وكماله، مخرجينه من مصادر ترمجته، شا
شرح، ودارسني ما يستوجب الدراسة، فمثل هذا العمل يخرجنا عن دائرة 

 - مقالنا املوسوم بتحقيق كتاب الديريين املُربع إىل صنعة ديوانه، والصنعة 
 حتتاج إىل كتاب مستقلّ، وإنما حسبنا يف -كما يعلم كلُّ باحث ومحقِّق 

 تقفان - دفعا لإلطالة -تزئ مبقطوعتني من شعره ظلِّ هذه العجالة أن جن
فمن ذلك . القارئ على طبيعة هذا الشعر على وجه تقرييب، ال أكثر وال أقلّ

  ]الطَّويل: [قوله
 لقد درتُ أطراف البالد بأسرها وعانيت من شغٍل وعاينت من شكِل

رِلمـع اهللا خايل البال والسغوالش ِد ساعٍةومل أرأحلى من تفر 
فأشهد ما يسلي عن املال 

)٧(أل
هي وأتلو كتابأُناجيه يف سر 

  ]جمزوء الرمل: [وقوله أيضا
 اقتصد يف كلِّ حاٍل واجتنب شحا وغُرما
 ال تكن حلوا فتؤكلْ )٨(ال وال مرا فترمى

ويف بعض . كذا: لغيوبطهارة القلوب واخلضوع لعالَّم ا) ١٥(
وهو كتاب مشهور يف التصوف، أقامه مؤلِّفه . يف ذكر عالَّم الغيوب: املصادر

وقد طُبع . على ذكر تفسري آليات القرآن ونوادر طريفة ونصائح وأدعية
  :الكتاب طبعات عدة، بياا هو اآليت

 . م١٨٧٨ /   ه١٢٩٦ القاهرة -طبعة بوالق  •
  /   ه١٣٢٩ م، و  ١٨٨٩  /    ه١٣٠٧م، و ١٨٨٦/      ه١٣٠٤ مصر   طبعة •

                                                           
  .٤٦٨/ ١٨الوايف بالوفيات ) ٧(
  .٣٠٦/ ١طبقات املُفسرين ) ٨(



  
٥٩٥   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

 .م١٩٣٥ /  ه١٣٥٤م، و١٩١٠
طُبع هذا الكتاب   . ( م ١٩٢٨  /     ه ١٣٤٧ بريوت   -طبعة املكتبة الشعبية     •

افعيالش فوريمحن الصفائس لعبد الرنتخب النالس ومزهة امع ن.( 
 ).ضانخرج آياته، وضبطه إبراهيم رم. (م١٩٩٠ بريوت -طبعة دار القلم  •
 . م٢٠٠٣ القاهرة -طبعة دار الفجر للتراث  •
•  صطفى. حتقيق د. (م ٢٠٠٣ حلب -طبعة دار القلم العريبسين مد ححمم.( 
)١٦ ( فاعيدنا أمحد الرمان سيحرير يف نسب قطب العصر غوث الزغاية الت
  .م١٨٩٩ /  ه١٣١٥ القاهرة -طُبع هذا الكتاب يف املطبعة العمومية : الكبري
  . يف اللُّغة: الفرق بني التاء والثَّاء) ١٧(
  . يف اللُّغة: الفرق بني الدال والذَّال) ١٨(
منظومةٌ طُبعت يف : قالدة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشور) ١٩(

  .  م١٨٧١ /   ه١٢٨٨القاهرة سنة 
كتاب جمموع وشأن مرفوع يف احلكمة النبوية واألسرار ) ٢٠(
  .رسائل يف الكيمياء، شاركه فيها غري مؤلِّف: اإلهلية
اختصره من كتاب اهلداية يف تفسري : الكفاية يف تفسري القرآن) ٢١(

  (.  ه٤٣٧: ت(القرآن ملكي القيسي القَيرواينّ 
 ( ه٦٨٦(كتاب نظم فيه الديريين شرح ابن الناظم : املُخمس يف النحو) ٢٢(

وهلذا . املوسوم بالدرة املُضية يف شرح األلفية(   ه٦٧٢: ت(أللفية والده 
شرح أيب العز علي بن خليل البستاينّ، وشرح : املُخمس غري شرح، فمن ذلك
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  .)٩( ورقة١٩، يف ١٠٥١٨: آخر هول، ومنه نسخةٌ يف الظَّاهرية، حتت رقْم
  .أيت احلديث عنهما بعد مفصالًوسي: مربعان يف املُثلَّثات اللُّغوية) ٢٣(
   .  يف مجلَّدين:املصباح املُنري يف علم التفسري) ٢٤(
طُبع يف القاهرة سنة : املَقِْصد األسىن يف شرح أمساء اهللا احلُسىن) ٢٥(
  . م١٩١١/  ه١٣٣٠
  .املواليد والطَّوالع) ٢٦(
.  مثلَّثات لُغوية:ويف بعض املصادر.  كذا:املُورث ملُشِكل املُثلَّث) ٢٧(

/  ه١٣١٧طُبع أوالً يف فاس سنة . وهو شرح منظوم ملُثلَّثات قُطرب املعروفة
/ ١٢:  مج-م، مثّ نشره لويس شيخو محقَّقًا يف جملَّة املشرق البريوتية ١٨٩٩

: ، وأعاد نشره عبد اهللا كنون بعنوان)٦٩٢ - ٦٨٥: ص( م ١٩٠٩/ ٩: ع
 م ١٩٧٥ / ٣:  ع- يف جملَّة املناهل املغربية نظم مثلَّثات قُطرب وشرحه

وقد نفى كنون أن يكون الكتاب لعبد العزيز الديريين، ). ١٨ - ٥: ص(
 املغريب ما هو لعبد العزيز اِملكْناسيه جاء ( ه٩٦٤: ت(وإنعلى ذلك أن يدلُّه ،

 حني أنَّ يف آخر الشرح اإلشارة الواضحة إىل أنَّ صاحب الكتاب مغريب، يف
ال يرقى إىل ذلك شك ،مصري يريينالد.  

)٢٨ (ميزان الويفّ يف معرفة اللَّحن اخلفي.  
  .نرجس القلوب) ٢٩(
  (.  ه٢١٨: ت(نظم السرية النبوية البن هشام ) ٣٠(

                                                           
 ختميس الديريين ومل يقتصر: قلت. ٤٥٩ - ٤٥٨/ النحو: فهرس خمطوطات الظَّاهرية) ٩(

طبقات الشافعية : على الدرة املُضية، وإنما مخَّس أيضا قصيدة التهامي يف رثاء ابنه، فانظر
 بكي٢٠٣ - ٢٠٢/ ٨للس.  
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: ١٥٧/ ٢ويف معجم املُؤلِّفني . كذا: نظم غريب القرآن العظيم) ٣١(
نظم للغريب أم للمشكل، فإنَّ املصادر مل تقفنا وسواٌء أكان ال. مشكل القرآن
  .على صاحبهما

 بيت على ٥٠٠٠ يقع هذا النظم يف أكثر من :نظم وجيز الغزايلّ) ٣٢(
 / ٢ويف كشف الظُّنون . كذا يف أغلب مصادر ترمجة الديريين. حرف الراء
 (:  ه٥٠٥: ت(يلّ الوجيز يف الفروع لإلمام حجة اإلسالم أيب حامد الغزا(( :٢٠٠٢

أخذه من البسيط والوسيط له، وزاد فيه أمورا، وهو كتاب جليل عمدة يف 
فممن . مذهب الشافعي، وقد اعتىن به األئمة، فشرحوه، ونظموه، واختصروه

، (  ه٦٧١: ت(تاج الدين عبد الرحيم بن حممد بن منعةَ املَوِصلي : اختصره
  .))يف مختصر الوجيز، ونظم التعجيز الديريينالتعجيز : ومساه
  .  مل يكمله:نظم الوسيط للغزايلّ) ٣٣(
ويف بعض . يف التوحيد: الوسائل اإلهلية والرسائل املُحمدية) ٣٤(

وهي تسمية قائمة على . الوسائل والرسائل: املصادر ورد هذا الكتاب باسم
  . اإلجياز ليس إالَّ

 أُرجوزة يف الفلك، نظمها الديريين :يواقيت يف علم املواقيتال) ٣٥(
  . ه٦٧٥يوم عيد النريوز السبت سنة 
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)٢(  
  مربع يف مثلَّثات قُطرب اللُّغوية

   دراسة املُربع- أ
 جينح عند العرب، وهي فن رس اللُّغوية مظهر من مظاهر الداملُثلَّثات اللُّغوي

، ٣/ ١قال ابن مالك يف إكماله .  من أراد أن يتخذ إىل األدب سبيالًإليه كلُّ
فإنَّ تثليث الكَِلم فن، متيل نفوس األذكياء إليه، ويعذَر من (( :يوضح هذه احلقيقة

. قوي حرصه عليه؛ فإنَّ فوائده يف سبل األدب كثرية، وإصابة النفع به غري عسرية
  . ))سات لطالبيها، وامتياز املُلْتِبسات بكشف معانيهافمن فوائده انقياد املُتجان

وأول من فتح هلذا الفن بابه إمام اللُّغة أبو علي حممد بن املُستنري املعروف              
، فعمل كتابا منثورا يف املُثَلَّثات صغريا، كان لـه فيـه           (   ه ٢٠٦: ت(بقُطْرب  

 مثلَّثًا، ومع   ٣٢ه مل حيِو أكثر من      ال االستيعاب؛ ذلك أنَّ كتاب    )١٠(فضيلة السبق 
ذلك فقد نال عني الرضا عند األئمة العلماء، فتناولوه بالشرح والـنظم ومـا              

، وإبـراهيم   (   ه ٦٨٥: ت(سديد الدين البهنِسي    : فمن الذين نظموه   .)١١(إليهما

                                                           
  .٣١٢/ ٤وفيات األعيان ) ١٠(
، ١٥٨٧ - ١٥٨٦/ ٢ حتسن اإلشارة هنا إىل أنَّ حاجي خليفة قد وهم يف كشفه )١١(

واحلق أنَّ .  اخل...يا مولعا بالغضِب : قُطرب كتابا منظوما ال منثورا، أولُهفجعل مثلَّث 
املنظومة اليت تبدأ ذا املطلع هي لسديد الدين أيب القاسم عبد الوهاب بن احلسني 

 سينهاق البة(  ه٦٨٥: ت(الورثريب النثلَّثات قُطرا وتابع حاجي يف هذ. ، نظم فيها م
، ولويس شيخو الذي حقَّق منظومة سديد الدين على ٤٩١/ الوهم الِقنوجي يف البلغة

أنها ِلقُطْرب، مع شرحها نظما هول، فبين له العالَّمة أمحد تيمور باشا أنَّ املنظومة 
 هول هلا هو ابن البارزيارح اب، وأنَّ الشين ال لقُطره٧٣٨: ت(لسديد الد   ) .

 ٩٥٨ و٥٢٢ - ٥١٦: ص. (م١٩٠٨/ ١٢ و٧: ع/ ١١:  مج-جملَّة املشرق : فانظر
وقد تابع أمحد تيمور غري دارس محدث، فتنبهوا هلذا الوهم املُشار إليه آنفًا، ). ٩٦٠ -

، ١٥)/ حتقيق رضا السويسي(مثلَّثات قُطرب : وبينوا وجه الصواب يف ذلك، فانظر
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  ين أبو    : ومن الذين شرحوه  (  ...  .     ه ١١٠٠: ت(األزهريضياُء الد  العـز
     احلنبلي ه ٥٨٣: ت(عبد املُغيث البغدادي     )     يوطيين الست(، وجالل الد :

  ( ... .  ه٩١١
على أنَّ من العلماء من اتخذ مثلَّث قُطرب نواةً لتأليف كتاب كـبري يف              

ومـن  . املُثلَّثات، يستوعب فيه ما أتى عليه قُطرب، ويزيد عليه أشياء وأشـياء           
، (   ه ٥٢١: ت(املُثلَّث البن السيد البطَلْيوسي     : يف هذا املضمار  الكتب النافعة   

، واملُثلَّث املُختلـف    (  ه٦٧٢: ت(اإلعالم بتثليث الكالم البن مالك       وإكمال
   يف هـذا املقـال أن   . اخل(  ...     ه ٨١٧: ت(املعىن للفريوزآبادي وال أُريد بعد

نوعيها املُتفقة املعىن وكذا املُختلفة؛ ألنه      أبسط القول يف تراث املُثلَّثات اللُّغوية ب      
ما من باحث حقَّق كتابا يف املُثلَّث أو منظومة أو شرحا إالَّ أتى علـى هـذا                 
التراث مبا فيه املَقْنع والكفاية، فال حاجةَ يب إىل أن أُكرر هنا ما كان قد قـالوه                 

 كان ممن شـارك     - رمحه اهللا    -ين  ، وإنما حسيب أن أُشري إىل أنَّ الديري       )١٢(هناك
األول منهما اسـتوعب فيـه      : يف هذا التراث، فعمل مربعني يف املُثلَّثات اللُّغوية       

فماذا عـن هـذين   . مثلَّثات قُطرب، والثَّاين ضم بني دفَّتيه ألفاظًا مثلَّثةً، اختارها    
  املُربعني؟

ربعني أن نعود أدراجنا إىل املُثلَّث      لعلَّه من املُستحسن قبل احلديث عن املُ      
 أوالً، فماذا يعين ااملُثلَّث الذي ومسناه قبلُ بأنه مظهر من مظاهر الدرس             عينه

                                                                                                                             
د واملُثلَّث البن السي)يف ٥٢ - ٥٠/ ١) حتقيق الفرطوسي وتاريخ األدب العريب ،

  . ٩٥ - ٩٤/ ١العراق 
، واملُثلَّث ذو املعىن ٦٢- ٤٨/ ١الفرطوسي . املُثلَّث البن السيد، حتقيق د: انظر) ١٢(

. ، واملُثلَّث للفريوزآبادي، حتقيق د٤٧ - ٤٥/ عوين. الواحد للبعلي احلنبلي، حتقيق د
  .٤٧ - ٤١/ ميالتمي
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 سواٌء أكانت امسا    -اللُّغوي عند العرب ؟ إنه باختصار كلُّ ثالث كلمات          
حركة فائها   اتفقت أوزاا، وتعادلت أقسامها، ومل ختتلف إالَّ يف          -أم فعالً   
فإذا كان هذا االختالف باحلركة يورثُ اختالفًا يف املعـىن بـني            . أو عينها 

كالغمر مبعىن الكثري، والِغمر مبعىن احلقد، والغمر مبعـىن         : الكلمات الثَّالث 
وأما إذا كان هـذا االخـتالف       . اجلاهل، فإننا أمام املُثلَّث املُختلف املعىن     

كاَألجاج واِإلجـاج   : ختالف يف املعىن، بل هو واحد     باحلركة ال يورثُ اال   
وقُطرب حـني عمـل     . واُألجاج مبعىن الستر، فإننا أمام املُثلَّث املُتفق املعىن       

املُثلَّث املُختلف املعىن، فـأراد  : كتابه يف املُثلَّث قصره على النوع األول، أي     
  يريينديلَ  - شأنه شأن من سبقه      -الدـا        أن يعربذا املُثلَّث فنظمه م بعنايته 

لغويا على الوافر، حبيثُ ذكر كلَّ مفردة مثلَّثة يف بيتني، يشكِّالن زمرةً، ويف             
كلّ شطر منهما وجه من أوجه املُفردة، بادئًا على طريقة قُطرب بوجه الفتح             

ورتبها علـى   مثَّ الكسر مثَّ الضم، وبدأ كلَّ زمرة حبرف من حروف اهلجاء،            
حروف املُعجم، وختم الشطر الثَّاين من البيت الثَّاين حبرف الراء املفتوحـة،            

  .مشفوعا بألف اإلطالق رويا يف كلّ الزمر
ويبدو أنَّ جناح الديريين يف تربيع مثلَّث قُطرب النثري قد دفعه إىل نظم             

عجم كسابقه، أوعب فيه ألفاظًا     مربع آخر على الوافر، رتبه على حروف املُ       
مثلَّثة، اختارها من أُمهات املصادر اللُّغوية بعيدا عن ألفاظ قُطرب، باستثناء           

الذي هو من ألفاظ قُطرب، ومع ذلك ربعه الديريين يف مثلَّثه اخلاص            ) عمُِر(
  : ومطلع هذا املُربع. به سهوا

 أُراعي النبت مـن أَب وحب وأشـهد يف الوجود مجالَ ِحبي
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 وأذهلُ سكرةً من فرِط حبي  )١٣(وكم أهدى النسيم إيلَّ ِعطْرا
على أنه يؤخذ على الديريين بعد يف مربعه الذي نظم فيه مثلَّثات قُطرب             

             ر ما يثلَّثه، مثَّ كرا يف أوهامه اليت وقعت لـه يف مبه تابع قُطرشبه هـذه   أن
فقُطرب أوعب يف   . األوهام يف املُربع الذي نظم فيه ألفاظًا مثلَّثة من اختياره         

أشياَء بعيدة عن   (( ٢٩٨ - ٢٩٧/ ١مثلَّثه على ما ذكر ابن السيد يف املُثلَّث         
الصواب، واضطُر إىل ذكر ألفاظ، ختالف املَنِزع الذي قصد إليـه، وحـام             

ل فيه الكََأل والكُلَى والِكال، ومثلُ هذا ال يعـد مـن            فكره عليه؛ ألنه أدخ   
             ،مهمـوز منها مقـصور اه اعتمد، وإليه قصد؛ ألنَّ املفتوحاملُثلَّث الذي إي

     ممدود مهموز، واملكسور غري مقصور المى،    . واملضموموكذلك ذكر الـس
ر اجلَواري،  وذك. وهي مقصورةٌ، مع السالم والسالم، ومها غري مقصورين       

  .))وهي من املُعتلّ املنقوص، مع اِجلوار واجلُوار، وليسا مثلها يف االعتالل
فالديريين نظم هذه األلفاظ اليت استوقفت ابن السيد، غري آبه بالعلـل            
اليت فيها، يف حني أنَّ ابن السيد جتاوزها يف مثلَّثه، خلروجها عـن املقـصد               

للديريين عذر يف نظمه هذه األلفاظ؛ حبجة أنهـا          يكون   على أنه ربما  . املراد
، بغـض   )١٤(ألفاظ قُطرب يف مثلَّثه، وال عالقة له ا، فهو مجرد ناظم أمني هلا            
ولكن هـذا   . النظر عن كون هذه األلفاظ مجيعها صحيحةً كلَّ الصحة أو ال          

ذه األوهام يف املُربع الذي نظم فيه ألفاظًا        العذر ينتفي بالكُلِّية حني يكرر مثل ه      

                                                           
)١٣ ( بكية للسافعي٢٠٣/ ٨طبقات الش.  
اللَُِّبان، : ال بأس من اإلشارة هنا إىل أنَّ الديريين أنقص يف مربعه من ألفاظ قُطرب املُثلَّثة) ١٤(

واألخري نظمه الديريين يف مربعه اخلاص باأللفاظ اليت اختارها، كما . والسُِورة، وعمُِرت
  .١٢/ شرت قبلُأ
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أما الرِشا، بالفتح والكسر فهما مـن       : الرُِشا: من اختياره؛ ففي هذا املُربع نظم     
: وكـذلك . رشأ، باهلمز، وأما الرشا، بالضم فهو من رشو املُعتـلّ النـاقص           

، وأما الصالة فمـن صـلي       أما الصالة فمن صلو الواوي    : الصُالة، والصالت 
القَرا من قـرو الـواوي،      : ومن ذلك أيضا  . اليائي، وأما الصالت فمن وصل    

ل. والقُِرى من قري اليائيفتأم.  
ومهما يكن من أمر، فإنَّ ما قام به الديريين يف مربعيه يبقى عمالً، لـه               

ام اليت عرضـنا هلـا أن       مكانته اللُّغوية على مر األجيال، وال يمكن لألوه       
تذهب عمله أدراج الرياح؛ فما من عمل إالَّ يعتريه النقص، مهما بلغـت             

 ِمن خلِْفِه تِرتيـلٌ  الَ يأِْتيِه الْباِطلُ ِمن بيِن يديِه و الَرتبته، ما خال كتاب اهللا      
  ].٤٢فصلت[ حِميٍد من حِكيٍم

   طبعات املُربع- ب
ة بدايةً إىل أنَّ مربع الديريين اخلاص باأللفاظ اليت اختارها حتسن اإلشار

حممود . ، وقد اعتىن د٢٠٨ - ٢٠٣/ ٨أورده السبكي كامالً يف طبقاته 
عبد الفتاح احللو ذا املُربع يف أثناء حتقيقهما العلمي لكتاب . الطَّناحي ود

لَّث مبا يفي بالغرض، فصرفا عنا الطَّبقات، فضبطا النص، وشرحا ألفاظ املُث
  .مؤونة حتقيق هذا املُربع

أما املُربع الذي نظم فيه الديريين مثلَّث قُطرب فقد أخرجه إىل النور لويس 
 / ٩: ع / ١٢:  مج-شيخو اليسوعي، منشورا على صفحات جملَّة املشرق 

ث، ذكر أنها ، مع منظومة أخرى يف املُثلَّ)٦٩٤ - ٦٩٢: ص( م ١٩٠٩
 يرييناألوىل حتت : ، باالستناد إىل خمطوطتني من برلني)٦٩٢ - ٦٨٦: ص(للد

وهي  ٧٠٧٨ Msبع، والثَّانية حتت رقْم  وهي خمطوطة املُر٧٠٧٩ Msرقْم 
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 -وهذه املنظومة هي املُورث ملُشِكل املُثلَّث، واملُورث . خمطوطة املنظومة الثَّانية
  .  هو لعبد العزيز اِملكْناسي املغريب ال الديريين- كما أشرنا قبلُ

يف : قلت ع فلم ختلُ من هنات واضحة، ال بأسربا طبعة لويس للمأم
فهو أوالً مسى املُربع مسمطًا على أنه من الطَّويل، وليس كذلك، بل : ذكرها

ا فاملطبوع مل خيلُ من أوهام وأما ثاني. هو مربع على الوافر، ال شك يف ذلك
الضبط والتصحيف والتحريف، ومل أشأ أن أعرض هلذه األوهام هنا 
بالتفصيل؛ دفعا لإلطالة، وإنما حسب القارئ أن جيدها مبسوطةً يف حواشي 

 عزيزة املنال، ال تقع - على ِعالَّا - وأما ثالثًا فالنسخة املطبوعة . التحقيق
  . ي إالَّ بعد جهد جاهديف األيد

 ضرورة إخراج هذا املُربع - متوكِّلني على اهللا -ويف ضوء ما تقدم رأينا 
  . واهللا املُوفِّق. جمددا يف حلَّة علمية قشيبة، تليق بصاحبه ومكانته العلمية

   النسخ املُعتمدة يف التحقيق-ج 
ِثنتِني خطِّيتني، وثالثة : اعتمدنا يف إخراج هذا املُربع ثالثَ نسخ

  : وبيان هذه النسخ كاآليت. مطبوعة
وهي نسخةٌ تامةٌ متنا : ٥٦٤٤نسخة الظَّاهرية الواقعة حتت رقْم ) ١(

 - ب ق ٦[ ورقات ٦ سم، تقع يف ١٩،٥×  سم ٢٧وشرحا، ضمن قياس 
سطر،  أ١٠ ورقة، ويف الورقة الواحدة ١٥، من جمموع عدد أوراقه ] أ ق١١

كُتبت فيها املفردات املُثلَّثة باحلمرة، مع احلرف الذي بدئت به كلُّ زمرة من 
زمر املفردات، وأما سائر األبيات والشروح فقد كُتبت بالسواد خبطّ معتاد 
واضح مجيل معجم، ضبطت فيه املُفردات املُثلَّثة بالشكل، وترك هلا هامش 

نسخة من اسم الناسخ وتاريخ نسخه  سم، وقد خلت هذه ال٤،٥بعرض 
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  ).ل(اتخذناها أصالً لكماهلا، ورمزنا هلا باحلرف . للمربع ومكانه
وهي نسخةٌ تامةٌ متنا : ٢٠٦: نسخة الظَّاهرية الواقعة حتت رقْم) ٢(

 سم، ولكنها ختتلف عن ١٠× سم ١٥،٧٥وشرحا كسابقتها، ضمن قياس 
 دفَّتيها مربعي الديريين املُلمع إليهما قبلُ مع الشرح يف أنها ضمت بني) ل(

وال أُنكر بدايةً أنَّ وجود املُربعني مع الشرح يف . لكلّ منهما على حدة
ولكني املُربعني، معتمدا هذه النسخة أصالً، نسخة واحدة قد دفعين إىل حتقيق 
روح اليت فيها باألمالش أنَّ ملَّا عارضت ةً، وجدتةً وكتب املُثلَّث خاصهات عام

 قد وهم يف أشياء كثرية، وأصاب يف أشياء - ومل يذكر لنا امسه -الشارح 
قليلة؛ فما أكثر املعاين اليت أتى على ذكرها يف الشروح، ومل ترد يف األمهات 

 وهذا ،)١٥( أو مراجعةمما يدلُّ على أنه كان يسدد ويقارب دون حتقيق! البتة 
 اللُّغة املُحقِّقني املُتثبتني، ٠علماءإن دلَّ فإنما يدلُّ على أنَّ الشارح ليس من 

.  فوق العامة بقليل ودون اخلاصة من أهل العلم- بتقديري -وإنما هو 
فضربت صفحا عما كنت عقدت العزم عليه، واجتزأت بتحقيق مربع مثلَّثات 

طرب اللُّغوية ليس إالَّ، وال سيما أنَّ املُربع الثَّاين قد خرج إىل النور محقَّقًا يف قُ
ولكن هذا مل مينعنا من االسئناس ذه . طبقات السبكي، كما أشرت قبلُ

متنا ال شرحا؛ ألنَّ ) ف(بـ ) ل(، فعارضنا )ف(النسخة اليت رمزنا إليها بـ 
  . ال يؤبه له يف األعم األغلب)ف(الشرح يف 

، من ] أ ق١٧٩ - أ ق ١٧٢[ ورقات ٨تقع هذه النسخة بعد يف 
 سطرا، كُتبت هذه ١٥ ورقة، ويف الورقة الواحدة ٢٩٦جمموع عدد أوراقه 

                                                           
. احلسد، وإنما هو احلقد: الِغمر: احلق أنَّ األمثلة على ذلك كثرية، ونذكر منها) ١٥(

. عظام صغار طول إصبع أو أقلُّ يف اليد والرجل: والسالمى أطراف األصابع، والصواب
املَرة من : ، والصواباحلية: واملَنة. األرض اليابسة: الوعرة املُخيفة، والصواب: والكُالم

  .اخل... من، مبعىن قطع 
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النسخة خبطّ نسخي واضح مجيل فيه بعض الشكل، خطَّ بالسواد حتت األلفاظ 
 سم، وهي نسخة مقابلة ومصححة، ٣،٢٥بعرض املُثلَّثة، وترك هلا هامش 

  . خلت من اسم ناسخها وتاريخ النسخ ومكانه- كسابقتها -ولكنها 
/ ١٢:  مج-نسخة لويس شيخو املطبوعة يف جملَّة املشرق البريوتية ) ٣(
  ). م(وقد رمزنا هلا بـ :  م١٩٠٩ / ٩: ع
   منهج التحقيق-د 

  : إخراج مربع الديريين محقَّقًا بالنقاط التاليةنستطيع أن نجمل عملنا يف 
 ).ل(نسخنا النص كامالً، مضبوطًا ضبطًا تاما من ) ١(
اخلالف بني ، مثبتني يف احلواشي أوجه )م(و ) ف(بـ ) ل(عارضنا ) ٢(

  ).م(ام التصحيف والتحريف والضبط الواردة يف  النسخ الثَّالث، وكذا أوه
على أصالتها وجودة شرحها من أوهام يسرية، ) ل(مل ختلُ )٣(

  ).م(و ) ف(استدركناها من 
شرحنا ما استغلق أمره يف النص، ووجهنا ما حيتاج إىل توجيه؛ ) ٤(

  . وصوالً منا إىل نص مضبوط متكامل متنا وشرحا
حياةً وآثارا، : ريينقدمنا للنص املُحقَّق مبا يكشف النقاب عن الدي) ٥(

  .ثُم درسنا أثره املوسوم باملُربع الدراسة الوافية، كما مر قبلُ
  

  . اَهللا نسأل التوفيق وحسن السداد، وهو على كلّ شيء قدير
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  )ل ( من  ) ٢ - ١و  / ٦: ( اللَّوحـة
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  )ل ( من  ) ٤ - ٣و  / ٧: ( اللَّوحـة
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  )ف( من ١٧٢: اللَّوحـة
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  )ف( من ١٧٩: اللَّوحـة
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  النص املُحقَّق
  بسم اهللا الرمحن الرحيم]  أ١ / ٦و [

  ]الوافر: [قال الشيخ اإلمام القُدوةُ عبد العزيز الديريين، رمحه اهللا تعاىل
  حرف األلف

 ُ  غَمرااحلُب )١٦(إذا عاينت سيلَ ِغمراوقد ملئت بك األعداء
 غُمرافال تك يف اهلوى يا صاِح  ا ودع زيدا وعمراوِسر  عسفً

احلَدثُ : والغمر، بالضم. اِحلقْد: والِغمر، بالكسر. الكثري: الغمر، بالفتح
  .اجلاهلُ باألمور
  حرف الباء

 فُكعنالماويلقى من يالمةَ و السالمابه نرجو السالس 
  ] ب٢ / ٦و [

حرراوصهج  واه باسِم من   ِتكلِقص المىفال ختتر١٧(الس( 
. احلجارةُ: والسالم، بالكسر. التحيةُ بني الناس: السالم، بالفتح
مالمى، بالضوالس :ظهِر الكَف عظام.  

  حرف التاء
 بالكَالِمتعلَّلْ بالرجاِء و الِكالِمملا تلْقاه من أِمل 

 الكُالِموال جتزع من األرِض فبعد العسِر يلقى املرُء يسرا
                                                           

  .طرق: سبل، أي: كذا بتسكني الباء للضرورة، واألصل. سبل: ٦٩٢/ يف م) ١٦(
كناية عن ضرورة أالّ تكون : فال ختتر لِقصتك السالمى: وقوله. الشأن واألمر: الِقصة) ١٧(

ويف . وال جتبر لعضِتِه السالما: ٦٩٢/ ويف م. ضعيفًا، بل قويا تصرح باسم من واه
  .وليس بشيء؛ فلم يرد هذا املعىن يف األمهات البتة. األصابع: السالم: الشرح
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والكُالم، . اِجلراح: والِكالم، بالكسر. الكالم املعروف: الكَالم، بالفتح
ماألرض اليابسةُ: بالض.  

  حرف الثَّاء
 حرهكُثباٍن و١٩)١٨(ثَواٌء بني ِحرهو١٨)١٩(وطَي مهامٍه تطوى

يلَفصرب٢١(ا يا أُه(صربا٢٠ القيه احلُبأقلُّ أذًى ي)٢١)٢٠ابنهرح 
. العطش: واِحلرةُ، بالكسر. )٢٢(حصى أبيض وأسود: احلَرةُ، بالفتح فيها

  .اخلالصةُ من النساء: ، بالضم)٢٣( ]احلُرةُ[و
  حرف اجليم]  أ٣ / ٧و [

 ب٢٤(جفا ِحلْماوما أبقى اهلوى للص(اجلسم لْمااألحباِب زادح 
 حلْما٢٦)٢٥(فلو ذاق الكَرى أوصاب ٢٥)٢٦(لكانَ له ِبزوِر الطَّيِف بشرا

واحلُلْم، . االحتمالُ: واِحللْم، بالكسر. )٢٧(فساد األدمي: احلَلْم، بالفتح
                                                           

  .ثَوى ما بني: ويف ل. ٦٩٢/ ف، م) ١٨(
  .جبوى: يف ف) ١٩(
  .تصحيف. تالقيه: ويف ل. ٦٩٢/ ف، م) ٢٠(
  .حرفة، تخلُّ بوزن البيتوهي رواية م. يا أهل: ٦٩٢/ يف م) ٢١(
أرض ذات حجارة : احلَرةُ: ، وغريه١٤٣/ ١والصواب كما يف اإلكمال . كذا) ٢٢(

  .محرقَة
)٢٣ (صزيادة يقتضيها الن.  
اجلفاُء ممدود عند : ورده األزهري بقوله). جفا: التاج. (كذا بالقصر، وهو وجه جائز) ٢٤(

  ).٢٠٦/ ١١جفا : التهذيب. ( أجاز فيه القصرالنحويني، وما علمت أحدا
  .أصاب: صاب) ٢٥(
لكان : ويف ف أيضا. تصحيف ظاهر. اجللم، باجليم يف املواطن الثَّالثة: ويف ل. ٦٩٢/ ف، م) ٢٦(

مدينة بغداد، سميت كذلك؛ ألنَّ أبواا الداخلة جعلت مزورة : والزوراء. الطَّيف بالزوراء بشرا
   .فهو مصدر زار، كالزيارة) ل(وأما الزور كما يف ). زور: القاموس. (اخلارجةعن 



  
٦١٢  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة 

موم: بالضيف الن االحتالم.  
  حرف احلاء

 سبِتحبيب زارين يف يوِم بِتِسفقُمت مبادرا من غِري 
 سبِتوقد نشر الربيع ثياب وهب نسيم غُصِن البان نشرا

. النعالُ اليمانيةُ: والسبت، بالكسر. اليوم املعروف: السبت، بالفتح
مبالض ،تبوالس :شبه اِخلطِْميي ٢٨(نبت(.  
  حرف اخلاء

 سهاماخليلي إنَّ يف قليب ِسهامان وجدي ويف األحشاِء م
  ] ب٤ / ٧و [

٣١(فمهالً قد أقام احلُب عذْرا
٢٩

  ٣١)٣٠(سهاماترمي ٣٠ )٢٩(كأنَّ جواحني )
والسهام، . )٣٢(النشاب: والسهام، بالكسر. شدةُ احلر: السهام، بالفتح

ممس: بالضالش لُعاب.  
  لحرف الدا

 َعندي غري عواهوما دهوي ِدعلُو٣٣(دعا داعي س( ألفهوعد 

                                                                                                                             
إالَّ أنَّ الشاعر ). حلم: اللِّسان. (اجللد فهو احلَلَم، بفتح الالم: أما فساد األدمي، أي) ٢٧(

  .سكَّن الالم ضرورةً
  .لرأسضرب من النبات، يغسلُ به ا: اِخلطِْمي، وتفتح اخلاء) ٢٨(
  .جوارحي: يف ف) ٢٩(
  .السهاما: ٦٩٢/ يف م) ٣٠(
  .٢٧/ وستمر هذه الرواية بعد يف ل، فانظر. وأصحاب اهلوى يف احلُب أسرى: يف ف) ٣١(
  .النبل، واحدته نشابة: النشاب) ٣٢(
)٣٣ (لُوسيان: السالن.  
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ذْرااِرضصِل نري بالووح  ملُبشبذلَ الر توقد أعدد
أن يدعى الرجلُ إىل قوم، : والدعوةُ، بالكسر. الدعاء: الدعوةُ، بالفتح

  .)٣٥(طَّعام املَدعو إليهال: والدعوةُ، بالضم. ليس منهم
  حرف الذَّال

 شريبذكرت زمانَ إخواين و ِشريب والقُرب اوقد كانَ الرض
 شريبفمايل قد مِنعت اليوم  وهم ما عودوا املُشتاق هجرا

: والشرب، بالكسر. )٣٦(اجتماع القوِم للشرب وغريه: الشرب، بالفتح
  .)٣٨(الشراب املعروف: والشرب، بالضم. )٣٧(يبالنص

  حرف الراء]  أ٥ / ٨و [
 تِحبطَاليب وصم قاوِنلْتِخر  تمفازةً وقطع تقاركبرخ 

 خرقاوقُلْت لعاذٍل قد الم  أَالَ إني بسر احلُب أدرى
الرجلُ : ، بالكسرواِخلرق. الصحراُء الواسعةُ: اخلَرق، بالفتح

                                                           
  .وقد عدت بذاك الروح دعوه: ٦٩٣/ يف م) ٣٤(
وأما الدعوة، بضم الدال فزعم قُطرب أنها الدعوة إىل ((: ١٤/ ٢يف مثلَّث ابن السيد ) ٣٥(

: وانظر كذلك. ))وال أحفظُ ذلك عن غريه، والذي حكاه اللُّغويون دعوة، بالفتح. الطَّعام
  ).٥٤(حاشية املُحقِّق 

ح ليس االجتماع، وإنما القوم أنفسهم جيتمعون والذي يف األمهات أنَّ الشرب، بالفت. كذا) ٣٦(
 -ذكرت زمان إخواين : ويف ضوء ما تقدم يصبح املعىن). شرب: القاموس. (إىل الشراب

  . وأخص منهم أصحايب الذين طاملا اجتمعت إليهم على الشراب-كذا على العموم 
  .من الشراب) ٣٧(
 املصدر وإرادة اسم املفعول، وإالَّ فالشراب عينه هو ويصح جمازا على تقدير ذكر. كذا) ٣٨(

مبالكسر ال بالض ،برالش.  



  
٦١٤  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة 

  .اجلهلُ واحلمق: واخلُرق، بالضم. )٣٩(الكاملُ
  حرف الزاي

 مالمي واتركاللَّحا٤٢)٤١(فَدِع٤١)٤٠(ا زه ٤٠)٤٢(سيلُ الغماِماللِّحا فقد بلغ 
٤٣وأصحاب اهلوى يف احلُب أسرى

ـاساللُّحى٤٥)٤٣(ويف شيِب )٤٥ (    )٤٤(اِحلماِم  ك
ا : )٤٧(واللِّحا، بالكسر. )٤٦(املُالحاةُ: ا، بالفتحاللَّحالعود، وهو أيض رِقش
  .)٤٩(العظم الذي تنبت عليه اللِّحيةُ: واللُّحى، بالضم. )٤٨(مجع ِلحية

  حرف السني

                                                           
وال ضري؛ فاِخلرق من الرجال ليس السخي فحسب، وإنما أيضا الفىت احلَسن . كذا) ٣٩(

  .ومن كان كذلك، فهو من أهل الكمال). خرق: القاموس. (الكرمي اخلليقة
  . أرض ذات حجارة محرقَة: احلَرةُ: ، وغريه١/١٤٣واب كما يف اإلكمال والص. كذا) ٤٠(
  .ودِع: ويف ل. ٦٩٣/ ف، م) ٤١(
اخل كناية عن استفحال ... فقد بلغ : وقوله. وما يف ف أجود. الغرام: ويف ل. ف) ٤٢(

  .األمر املُعبر عنه بسيل الغمام الذي عظُم، فغطَّى ِلحاء األشجار
  .حتريف. سب: ٦٩٣/يف م) ٤٣(
. وإضافة الكاس اليت هي ختييلٌ إليه على سبيل االستعارة املكنية. املوت: اِحلمام) ٤٤(

  .مخفَّف الكأس، باهلمز: والكاس
  .أدرى بدل أسرى: ٦٩٣/ ويف م. ٢٥/مرت هذه الرواية قبلُ يف ف، فانظر) ٤٥(
فلعلَّ الديريين أراد . حو واللَّحي واللِّحاءوالذي يف األمهات أنَّ املُالحاةَ هي اللَّ. كذا) ٤٦(

  .اللَّحو، فقلب الواو ألفًا للضرورة
  .والقصِر، فاألصلُ اللِّحاُء) ٤٧(
  .وال يكون ذلك إالَّ على إرادة اللِّحى، باأللف املقصورة) ٤٨(
). حلى: القاموس. (حىأما منِبت اللِّحية أو عظمها فهو اللَّحي، واجلمع لُِحي ال لُ) ٤٩(

  .؛ فهذا أنسب للمعىن٦٩٣/ واألحسن أنَّ اللُّحى هنا مجع ِلحية، كما يف م



  
٦١٥   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

  فيها قَرارياملَالسلُوا عني )٥١(منها عقَارياِملال )٥٠(وأَنهرها
  ] ب٦ / ٨و [

)٥٤(تماِن ال حيتاجمـن الِك
٥٢

املُالوما تغين ِسترا 
٥٥(املَال(اس: ، بالفتحاجلماعةُ من الن)بالكسر)٥٧(واِملال. )٥٦ ، : مجع
  .)٥٨(مجع مالءة: واملُال، بالضم. مآلنَ

  حرف الشني
 شكْلُاِسيف الن)٦٠(ما هلا)٥٩(شجوين ِشكْلُوليس يروقُين حور و
 شكْلُوِكتمانُ اهلوى يا صاِح )٦١(فَحلَّ القَيد واطرح عنك ِإصرا

والشكْلُ، . الغنج والداللُ: والشكْلُ، بالكسر. الشبه: الشكْلُ، بالفتح
                                                           

  .وأحبرها: ٦٩٣/ يف ف، م) ٥٠(
)٥١ (قاروكالمها تصحيف. عفاري: ٦٩٣/ ويف م. غفاري: ويف ف. اخلمرة: الع.  
  .حتريف. والصبر: ٦٩٣/ يف م) ٥٢(
  .ص، إالَّ أننا أبقينا على الياء؛ موافقةً للقوايف األخرىالقياس عاٍر؛ فاالسم منقو) ٥٣(
  .وهي روايةٌ، تِخلُّ بوزن البيت. ال ختتاروا: ٦٩٣/ ويف م. ال خيتار: يف ف) ٥٤(
  .كذا املَال، بالتخفيف، واألصل املَأل، باهلمز) ٥٥(
: ثلَّث ال واحد، مهاوتقدير هذا املعىن يفضي بنا إىل جذرين للم. البرية: ٦٩٣/ يف م) ٥٦(

 األخذ مبا يف ل وصوالً إىل جذر - واحلالة هذه -واألحسن . مال الناقص، ومأل املهموز
  .واحد، هو مأل، باهلمز ال جذرين

  .كذا بالقصر، واألصل اِملالء) ٥٧(
  .اِمللْحفَة: واملُالءة. حتريف. مالء: ويف ل. كذا الصواب) ٥٨(
  .أحزاين: شجوين) ٥٩(
  . حتريف. ما لقا:  ويف ل.ف) ٦٠(
)٦١ (رنفسك به: اإلص لزمت را: ويف ف. العهدأس.  



  
٦١٦  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة 

مِشكَال: بالض ٦٢(مجع(.  
  حرف الصاد

 روما التفتوا إىل حه٦٤(وِصر(
)٦٣(قًا إىل نعمانَصبت شو ٦٣

٦٤هرص 
 صرهفَِسر معهم وهونْ ألف فبذلُ الروِح للمحبوِب أحرى

. اللَّيلةُ الباردةُ: والصرةُ، بالكسر. )٦٥(اجلماعةُ من الناِس: الصرةُ، بالفتح
مةُ، بالضرقَةُ اليت تعرفُها: والصاِخلر.  

  ادحرف الض]  أ٧ / ٩و [
)٦٧(ونحمي

)٦٦(ضفَا والشوق حاكمبالِكال ٦٦
٦٧تبالكَالنباسم ضووالر  

 نيلُ املَكارمالكُالويف أِمل )٦٨(فخاِطر مل جتد للموِت خطْرا
: والكُال، بالضم. احلراسةُ: ، بالكسر)٧٠(والِكال. النبات: ، بالفتح)٦٩(الكَال
  .مجع كُلْية

                                                           
خيطٌ يوضع بني التصدير واحلَقَب، وِوثاق بني احلَقَب والِبطَان : الشكَالُ يف الرحل) ٦٢(

ومن الواضح أنَّ الديريين أراد هنا القيد، فذكر ). شكل: القاموس. (وبني اليد والرجل
الشبعد ة، يدلُّنا على ذلك ذكره القيدة األصليصرحييكل على سبيل االستعارة الت.  

معجم البلدان . (وقيل غري ذلك. هو نعمانُ األراك، وهو واٍد ينِبته بني مكَّةَ والطَّائف) ٦٣(
٢٩٣/ ٥.(  

  .وما التقوى إىل ِصر وِصره: ٦٩٣/ يف م) ٦٤(
  .وال معىن له هنا. اجلماد: ةُ، بالفتحالصر: ٦٩٣/ يف م) ٦٥(
  .كَثُر: ضفا) ٦٦(
  .وحيمي: ٦٩٣/ يف ف، م) ٦٧(
)٦٨ (اخلَطْر :سكني ضرورة. اخلَطَروالت .  
  .أراد الكَأل، فخفَّف ضرورةً) ٦٩(
  .حرسه، فقصر ضرورةً: أراد الِكالَء، من كأله ِكالًء، أي) ٧٠(



  
٦١٧   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

  حرف الطَّاء
 قَسطُِطالب عواذيل جور و ِقسطُوحكْم أحبيت عدلٌ و
 قُسطُوأنفاس اِحلمى النجدي  )٧١(يهيم بعرِفها املُشتاق سكْرا

: والقُسطُ، بالضم. العدلُ: والِقسط، بالكسر. اجلَور: القَسطُ، بالفتح
  . نبت طيب الرائحة

  حرف الظَّاء
 فقلت لعاذيل مل يبقفِك ِعر٧٢(ِظاللُ األي( منها فاحفرع 

  ] ب٨ / ٩و [
 عرفوعندي أنَّ حكم احلُب  )٧٣(ولو ذابت به األجسام قَهرا

والعـرف،  . الصبر: والِعرف، بالكسر . الرائحةُ الطَّيبةُ : العرف، بالفتح 
مبالض :٧٤(املعروف(.  

  حرف العني
 غين بغِري اجلَدفما يظٌّ ِجدين و)٧٥(عسى حساعدي دج 

 جدوما يروي صدى احملروم  مجيع األرِض را)٧٦(ولو ألفى

                                                           
على أنه ستمر روايةُ ف بعد، .  وروايةُ ل أجود.متيلُ حبملها األعناق صغرا: يف ف) ٧١(

  .٣٦/ فانظر
)٧٢ (كاألي :جر الكثري املُلتفكَةُ، وهي الشمفرده اَألي.  
  .قَسرا: ٦٩٣/ ويف م. والفصر حتريف ظاهر. يب األجسام فصرا: يف ف) ٧٣(
  . املشهور املعلوم أمره بني الناس: أي) ٧٤(
  .حظِّي: ٦٩٣/ يف م) ٧٥(
  .تصحيف. ألقى: ٦٩٣/ ويف ف، م. وجد: ألفى) ٧٦(



  
٦١٨  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة 

: واِجلـد، بالكـسر   . و أيـضا أب األبِ      البخـت، وه  : اجلَد، بالفتح 
االجتهاد .مبالض ،واجلُد :٧٧(هو البئر(.  

  حرف الغني
 اجلَواريغَدت زمنا تغاِزلُنا اِجلواِرو)٧٨(بالتواصلوفُزنا 

 اجلُواِروبعد النطِْق بالصوِت غَدت أطاللُ ذاك احلي قَفْرا
. املُجاورةُ: واِجلوار، بالكسر . ، بفتح اجليم  )٧٩(النساُء األرقَّاءُ : اجلَواري

مبالض ،واجلُوار :ديدالش وتالص.  
  حرف الفاء]  أ٩ / ١٠و [

هعبمن بعِد )٨٠(وأقوى رهإم القلب اإللِف أم ِفراقهأَم 
ى)٨١(وقد سارترتت اقشاهلوى يف كلِّّ به الع كمكذا حهأُم 

واُألمةًُ، . )٨٢(كثرةُ املاِل: واإلمةُ، بالكسر. الشجةُ: األمةُ، بالفتح
ماساجلماع: بالضةُ من الن.  

                                                           
  .تكونُ بني الكَأل: ٣٩٧/ ١وزاد ابن السيد يف مثلَّثه . هي البئر: ويف ل. كذا الصواب) ٧٧(
  .حتريف. بالنوافل: ٦٩٣/ يف م) ٧٨(
  .اجلاريةُ الفتيةُ من النساء، واجلمع اجلَواري: واألصح هنا. كذا) ٧٩(
  .يفَرق: ويفَري هنا. يفَري ربعه: ٦٩٤/ يف م) ٨٠(
  .شِهدت: يف ف) ٨١(
: اإلمةُ، بالكسر: أمم: والذي يف القاموس. االلتئام: اإلمةُ: ٦٩٤/ ويف م. كذا يف ل) ٨٢(

  .النعمةُ، وغَضارةُ العيش



  
٦١٩   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

  حرف القاف
 احلَماِمِقفُوا مثَّ امسعوا صوت  اِحلماِمونوحوا مثلَها حتى 

  
) ٨٤(لقد ِعشنا خبفِْض

)٨٣(ونادوا معلَنا العيِش ٨٣
٨٤ اِم يا بناحلُم 
: م، بالضمواحلُما. املوت: واِحلمام، بالكسر. الطَّائر املعروف: احلَمام، بالفتح

   )٨٥(اسم رجٍل
  حرف الكاف

  لَمهكَفَاين أن يلُم الطَّيف بِلمه - ولو بلَالً -وينِهلُين 
  ] ب١٠ / ١٠و [

ت٨٨(ولو صاحب (
)٨٦(فمايل بعده   كلَّ الناِس طُرا٨٦

٨٧ سأُنه٨٧(ِبلُم(
٨٨

، ومجعهـا   )٨٩(الـوفْرةُ : لِّمةُ، بالكـسر  وال. االلتمام: اللَّمةُ، بالفتح هاهنا  

                                                           
  .مصدر ميمي مبعىن العلَن: املَعلَن) ٨٣(
  .ورواية ف أجود. حلفظ: ويف ل. اللِّني: واخلَفْض. ف) ٨٤(
هو امرؤ القيس بن ((: ))بتصرف(( ٨٠ - ٧٣/ ١ويف ديوان شعراء بين كلب . كذا) ٨٥(

حمام من بين كلب بن وبرةَ، شاعر جاهلي قدمي، عاصر زهري بن جناب ومهلهالً وامرأ 
  .))القيس، وله أخبار معهم

  .بعدهم: يف ف) ٨٦(
   .وهي روايةٌ، تِخلُّ بوزن البيت. أُنس ِلمه: ٦٩٤/ يف م) ٨٧(
  . عاشرت: يف ف) ٨٨(
الشعر املُجتِمع على  : -وفر :  كما يف القاموس-وليس بدقيق؛ فالوفْرةُ . كذا يف ل) ٨٩(

وهذا . ثُم اجلُمةُ، ثُم اللِّمة. الرأس، أو ما سالَ على اُألذُنِني منه، أو ما جاوز شحمةَ اُألذُن
  .الشعر املُِلم باملَنِكب : - ٥٦٨/ ٢ كما يف اإلكمال -واللِّمةُ . أنَّ الوفْرةَ غري اللِّمةيعين 



  
٦٢٠  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة 

م٩٠(ِلم(.مةُ، بالضاس:  واللُّماجلماعةُ من الن .  
  حرف الالم

)٩٢(ومن لفظي
٩١

)٩١(له مني والٌء مثلُ ِمسِكثناٌء مثلُ  
 مسِك ٩٢

)٩٤(ويل رمق فجد بالعكِس واقْرا
٩٣  غري هواه كِكومل يترس٩٣(م(

٩٤

. هو الطِّيب املعـروف   : واِملسك، بالكسر . هو اجللد : سك، بالفتح املَ
مبالض ،كالبدنُ من غذاء أو غريه: واملُس كَهس٩٥(ما م(.  

  حرف امليم
 حجِرالقلب فاحكُم دونَ)٩٦(ملَكْت ِحجِروهام بكاِس حبك كلُّ 

 حجر اهلوى قلب ابِن ولو ملك جبزِل القوِل ِشعرا)٩٧(ملا أنشا
. العقـلُ : واِحلجـر، بالكـسر   . )٩٨(املنع، واالحتجار : احلَجر، بالفتح 

                                                           
)٩٠ (اموِلم) .ملم: القاموس.(  
له مني والٌء مكني يف قرارة نفسي، ال يرتَع، كجلدي الذي ال يرتَع : والتقدير. كذا) ٩١(

فذكر اجللد، وأراد النفس .  له مني والٌء، ميأل كلَّ نفسي:والتقدير. ملُء: ويف ف. عني
  .على سبيل الكناية عن نسبة، أو ااز اللُّغوي الذي عالقته املَحلِّية

  .نطقي: يف ف) ٩٢(
  .مُِسكي، بالياء يف املواطن الثَّالثة: ٦٩٤/ يف م) ٩٣(
  .ِر، فخفَّف اهلمزة، وأثبت ألف اإلطالقلزمه، واألمر أَقْ: الزم، من أقرى الشيَء: اقْرا) ٩٤(
)٩٥ (قلت :كسكَةُ، ومجعه مهو املُس.  
  .ملكت، بالضم، غلط يف الضبط: ٦٩٤/ يف م) ٩٦(
  .أنشأ، فخفَّف للضرورة: القياس) ٩٧(
  .تشددت بطونها: التشدد، من احتجرِت اإلبلُ: االحتجار) ٩٨(



  
٦٢١   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

مبالض ،رامرئ القيس)٩٩ (]أبو: [واحلُج .  
  حرف النون]  أ١١ / ١١و [

) ١٠١(ونفْحةُ هجِركم يف القلِب
)١٠٠(نسيم ِحماكُم ِسقْط١٠٠ُ

يف الصدِر١٠١
ي ا وِذكْراحقريكمى حردز ِسواكُم ب١٠٢(وح( - ال شك - 

ضـياُء النـاِر    : والسقْطُ، بالكسر . هو الثَّلج، والبرد  : السقْطُ، بالفتح 
  .)١٠٤(الشيُء احلقري الساقطُ: والسقْطُ، بالضم. )١٠٣(وهلبها

  حرف اهلاء
 الرقاِقهيامي بني أثناِء  الرقاِق)١٠٥(وشريب املاَء من وشِل

 الرقاِقدونَ )١٠٦(وأكلُ حثَالٍة إىل أن يقضي الرمحن أمرا
                                                           

شاعر جاهلي : وامرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي. ن فزيادة يقتضيها النص م) ٩٩(
، ٩٦ - ٨١ و٥٢/ ١طبقات فحول الشعراء . ) ه.  ق٨٠فَحلٌ معروف، مات سنة 

  ).١٣٦ - ١٠٥/ ١والشعر والشعراء 
  .مجالكم: ٦٩٤/ يف م) ١٠٠(
  .ورواية ف أقوى. الصدر: ويف ل. ف) ١٠١(
  .حتريف. سؤالكم: ٦٩٤/ يف م) ١٠٢(
  .يريد ما تساقطَ من النار بالقدح قبل متام اشتعاهلا )١٠٣(
: القاموس. (وليس بصحيح؛ فالشيء احلقري الساقط هو السقَط، واجلمع أسقاطٌ) ١٠٤(

. والراجح بعد أنَّ الديريين أراد بالسقْط هنا الولد يسقط من بطن أُِمه لغري متام). سقط
، ال حياةَ له يف قليب، كسقوط الولد غري التام من بطن وحب سواكم ساقطٌ: والتقدير

  .أُمه، ال يعيش
املاُء القليلُ، يتحلَّب من جبل أو صخرة، وال يتصلُ : والوشلُ. حتريف. رشل: يف ف) ١٠٥(

  .قطره، أو ال يكونُ إالَّ من أعلى اجلبل
  .حتريف. وكلُّ حيالة: ٦٩٤/ يف م) ١٠٦(



  
٦٢٢  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة 

مـا انـصب   : والرقاق، بالكسر . )١٠٧(الرمالُ املُتصلةُ : الرقاق، بالفتح 
  . اخلُبز املُرقَّق: والرقاق، بالضم. )١٠٨(منه املاُء

  حرف الواو
١١٠(ونيلَت (

١٠٩

)١٠٩(وكم سِلبت من الضرغاِم ِقمهبالعزائِم كلُّ  

  ] ب١٢ / ١١و [
) ١١٣(فكُن رجالً شريف العزِم

)١١١(إذا حرا١١١
)١١٢(رضي اجلبان١١٢ُ

 قُمهمبثِل ١١٣
أعلـى  : والِقمةُ، بالكـسر  . )١١٤(ما أخذه األسد يف فيهِ    : القَمةُ، بالفتح 

  .)١١٥(الكُناسةُ: والقُمةُ، بالضم. الشيءالرأس، وأعلى 
  حرف الالم ألف

                                                           
األرض : الرقاق، بالفتح: ٢٥٨/ ١، واإلكمال ٥٩/ ٢ املُثلَّث البن السيد والذي يف. كذا) ١٠٧(

  .اللَّينةُ
كلُّ : الرقاق، بالكسر: ٢٥٨/ ١والذي يف اإلكمال . الوشلُ، كالصخرة واجلبل) ١٠٨(

  .مثَّ ينضب: رقق: وزاد يف القاموس. ا للنبات أرض ينصب عليها ماُء املَد، فيطيبه
  .األسد: الضرغام) ١٠٩(
  .يفَتت: يف ف) ١١٠(
وال يصح؛ الجتماع شرط وقسم، والسابق هنا هو . لئن: ويف ل. ٦٩٤/ ف، م) ١١١(

وقع جوابا للقسم، وجواب القسم ال حيتاج إىل الفاء الرابطة ) فكُن ( القسم، فاجلواب 
  .املُقترن بالفاء) فكُن( وجود إذا اليت جواا - إذًا -فاألصح . جلوابه

  .الِعز: ٦٩٤/ يف م) ١١٢(
/ ٢اإلكمال . (إذا تناولته: قَمِت الشاةُ النبات: تناوله فريسةً له، مأخوذٌ من: أي) ١١٣(

٥٣٢ .(  
   ).٥٣٢/ ٢اإلكمال . ( وهي لغةٌ يف القُمامة) ١١٤(
  .جلهدي: ويف ل. ٦٩٤/ ف، م) ١١٥(



  
٦٢٣   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

) ١١٧(يجاوبين ا يف الرسِم
١١٦

) ٨( 
ُّ

)١١٦(ألصواِت الندا
 صلُّ يف الداِر ١١٧

 صلُّوربع دارس األطالِل  )١١٨(وهل يشفي الندا ولْهانَ مغرى
. حيـةٌ صـفراءُ   : والصلُّ، بالكـسر  . لُالطَّنني والصلي : الصلُّ، بالفتح 
ملُّ، بالضوالص :ِتناملُن ريغاملُت .  
  حرف الياء

 يديبالطِّالكأنجين   ثَِملٌ بوناِدميف أرِض جنِدالطَّالي  
) ١٢٠(متيلُ ِحبمِلها األعناق صغرا

)١١٩( إالَّ جبهِدالطُّالوما ميلُ   ١١٩
١٢٠ 

والطُّال، . من أمساء اخلمر  : والطِّال، بالكسر . )١٢١(ولد الظَّبيةِ : ، بالفتح الطَّال
مبالض :١٢٢(األعناق(.  

  متَّت حبمده تعاىل

                                                           
  .النداُء: قصر ضرورةًوالندا، بال. حتريف. اليت: ٦٩٤/ يف م) ١١٦(
  .مبا يف الربع: يف ف) ١١٧(
السقيم الذي قد طال مرضه، : والضنى. وهل يشفى الضنى ويهانُ مغرى: يف ف) ١١٨(

  ..وثَبت فيه
  .جلهدي: ويف ل. ٦٩٤/ ف، م) ١١٩(
وما يف . فْرامتيلُ حبلَّة األعناِق ص: ٦٩٤/ ويف م. فيا موالي هب عفْوا وغَفْرا: يف ف) ١٢٠(

إذا مالت : صغرِت الشمس: امليلُ، من: والصغر كما يف ل.. م تصحيف وحتريف
  .للغروب

  .كذا لغةً، ويريد احملبوب على سبيل االستعارة التصرحيية) ١٢١(
  ).٣٩٥/ ٢اإلكمال . (ومفرده طُلْيةٌ وطُالةٌ) ١٢٢(



  
٦٢٤  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة 

  املصادر واملراجع

 . القرآن الكرمي-١
 . م١٩٨٩ بريوت -دار العلم للماليني : ٨للزركلي، ط  األعالم، -٢
لزهري محيدان،  العلوم األساسية والتطبيقية،  أعالم احلضارة العربية اإلسالمية يف-٣

 . م١٩٩٦ دمشق -وزارة الثَّقافة : ط
 اكتفاء القَنوع مبا هو مطبوع من أشهر التآليف العربية يف املطالع الشرقية -٤

 -مطبعة اهلالل : ألدورد فنديك، تصحيح حممد علي الببالوي، طوالغربية، 
 .م ١٨٩٦ مصر -الفجالة 

جامعة : ١البن مالك، حتقيق سعد الغامدي، ط  إكمال اإلعالم بتثليث الكالم، -٥
 ). الكتاب برواية البعلي احلنبلي. ( م١٩٨٤ مكَّة املُكرمة -أم القُرى 

 إيضاح املكنون يف الذَّيل على كشف الظُّنون على أسامي الكتب والفنون، -٦
 . م١٩٩٢ بريوت -ب العلمية دار الكت: إلمساعيل باشا البغدادي، ط

دار البشائر : ١للِقنوجي، حتقيق نذير حممد مكتيب، ط  البلْغة يف أصول اللُّغة، -٧
 . م١٩٨٨ /   ه١٤٠٨ بريوت -اإلسالمية 

: ١للمرتضى الزبيدي، حتقيق علي شريي، ط  تاج العروس من جواهر القاموس، -٨
 .  م١٩٩٤ بريوت -دار الفكر 

٩- ،ة د تاريخ األدب العريبار . لكارل بروكلمان، نقله إىل العربيجعبد احلليم الن
اهليئة املصرية : ١حممود فهمي حجازي، ط . وصحبه وأشرف على الترمجة د

 .  م١٩٩٥ - م ١٩٩٣ القاهرة -العامة للكتاب 
 -مع العلمي العراقي ا: لعباس العزاوي، ط تاريخ األدب العريب يف العراق، -١٠

 .  م١٩٦٠ /   ه١٣٨٠بغداد 
البن رافع السالمي، حتقيق عباس  تاريخ علماء بغداد املُسمى منتخب املُختار، -١١

 . م٢٠٠٠ بريوت -الدار العربية للموسوعات : ٢العزاوي، ط 
حممد حممد أمني . البن حبيب، حتقيق د تذكرة النبيه يف أيام املنصور وبنيه، -١٢

 -دار الكتب املصرية : سعيد عبد الفتاح عاشور وتقدميه، ط. ومراجعة د



  
٦٢٥   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

 .  م١٩٧٦القاهرة 
لألزهري، حتقيق عبد السالم هارون وصحبه ومراجعة حممد علي  ذيب اللُّغة، -١٣

 . د ت- إيران -دار الصادق : النجار، ط
 .٦٠٩٢: ، حتت رقْم)علوم القرآن(للديريين، خمطوط يف الظَّاهرية ،  التيسري يف التفسري-١٤
: ٤ليوسف النبهاينّ، حتقيق إبراهيم عطوة عوض، ط  جامع كرامات األولياء، -١٥

 . م١٩٨٣ /   ه١٤٠٣ بريوت -املكتبة الشعبية 
يل للسيوطي، وضع حواشيه خل حسن املُحاضرة يف أخبار مصر والقاهرة، -١٦

 . م١٩٩٨ بريوت -دار الكتب العلمية : ١املنصور، ط 
لعلي  اخلطط التوفيقية اجلديدة ملصر القاهرة ومدا وبالدها القدمية والشهرية، -١٧

 . م١٩٨٠ القاهرة -اهليئة املصرية العامة للكتاب : ٢باشا مبارك، ط 
 . د ت- بريوت -دار الفكر :  طحملمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، -١٨
البن حجر العسقالينّ، حتقيق حممد سيد  الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثَّامنة، -١٩

 . م١٩٦٦ القاهرة -دار الكتب احلديثية : ٢جاد احلق، ط 
البن تغري بردي، حتقيق فهيم شلتوت،  الدليل الشايف على املنهل الصايف ، -٢٠

  . م١٩٧٥ مكَّة املُكرمة -ة أم القرى جامع: ط
دار : ١لشمس الدين الغزي، حتقيق سيد كَسروي حسن، ط  ديوان اإلسالم، -٢١

 .  م١٩٩٠ /   ه١٤١١ بريوت -الكتب العلمية 
دار : ١حممد شفيق البيطار، ط . صنعة د ديوان شعراء بين كلب بن وبرةَ، -٢٢

 . م٢٠٠٢ بريوت -صادر 
٢٣- اإلسالمي راث العريبة (  ذخائر التدليل ببليوغرايف للمخطوطات العربي

مطبعة جامعة : ١لعبد اجلبار عبد الرمحن، ط ، ) م ١٩٨٠املطبوعة حتى عام 
 . م١٩٨٣ - م ١٩٨١البصرة 

: ٢حممد مصطفى زيادة، ط . للمقريزي، حتقيق د السلوك ملعرفة دول امللوك، -٢٤
 .  م١٩٧٠ القاهرة - جلنة التأليف والترمجة والنشر مطبعة

البن العماد احلنبلي، حتقيق حممود  شذرات الذَّهب يف أخبار من ذهب، -٢٥
 - دمشق -دار ابن كثري : ١األرناؤوط وإشراف عبد القادر األرناؤوط، ط 



  
٦٢٦  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة 

 .  م١٩٩٥ - م ١٩٨٦بريوت 
، )النحو(هول، خمطوط فـي الظَّاهرية  شرح مخمس الديريين يف النحو، -٢٦

  .١٠٥١٨: حتت رقْم
 . م١٩٦٦ القاهرة -دار املعارف : ٢البن قُتيبة، حتقيق أمحد شاكر، ط  الشعر والشعراء، -٢٧
 - دار املعرفة : ٢البن املُلَقِّن، حتقيق نور الدين شرية، ط  طبقات األولياء، -٢٨

 . م١٩٨٦بريوت 
دار الكتب : ١لإلسنوي، حتقيق كمال يوسف احلوت، ط شافعية،  طبقات ال-٢٩

 . م١٩٨٧ /   ه١٤٠٧ بريوت -العلمية 
 : احلافظ عبد العليم خان، ط. البن قاضي شهبة، حتقيق د طبقات الشافعية، -٣٠

  . م١٩٨٧ /   ه١٤٠٨ بريوت -دار الندوة اجلديدة 
. عبد الفتاح حممد احللو ود. سبكي، حتقيق دلل طبقات الشافعية الكُربى، -٣١

 .  م١٩٩٢ /   ه١٤١٣ القاهرة -دار هجر : ٢حممود الطَّناحي، ط 
: ٢البن سالَّم اجلُمحي، حتقيق حممود شاكر، ط  طبقات فحول الشعراء، -٣٢

 .  م١٩٧٤ القاهرة -مطبعة املدين 
، )ية يف مناقب العلماء والصوفية لواقح األنوار القُدس(  الطَّبقات الكُربى -٣٣

 -مكتبة الثَّقافة الدينية : ١أمحد السايح وتوفيق وهبة، ط . للشعراينّ، حتقيق د
 .  م٢٠٠٥ /   ه١٤٢٦القاهرة 

 مصر -مكتبة وهبة : للداودي، حتقيق علي حممد عمر، ط طبقات املُفسرين، -٣٤
 . م١٩٧٢ /   ه١٣٩٢

 -مطبعة دار الكتب املصرية : ط، )أمساء املؤلِّفني ( خلزانة التيمورية  فهرس ا-٣٥
 . م١٩٥٠ - م ١٩٤٧القاهرة 

مطبعة النجاح : ١حملمد العابد الفاسي، ط  فهرس خمطوطات خزانة القرويني، -٣٦
 .  م١٩٨٣ /   ه١٤٠٣ املغرب -اجلديدة 

: ِعزة حسن، ط. د، )علوم القرآن (  فهرس خمطوطات دار الكتب الظَّاهرية -٣٧
، )اللُّغة، النحو : علوم اللُّغة العربية( .  م١٩٦٢ دمشق -جممع اللُّغة العربية 
 .  م١٩٧٣امع : ألمساء احلمصي، ط



  
٦٢٧   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

 -مؤسسة الرسالة، ودار الريان للتراث : ٢للِفيروزآبادي، ط  القاموس املُحيط، -٣٨
 . م١٩٨٧بريوت 

 -مكتبة امللك فهد الوطنية : فراج عطا سامل، ط. د كشاف معجم املُؤلِّفني، -٣٩
 . م١٩٩٨ /   ه١٤١٩الرياض 

دار الكتب : حلاجي خليفة، ط كشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنون، -٤٠
  .  م١٩٩٢ /   ه١٤١٣ بريوت -العلمية 

٤١-ادة الصة يف تراجم السيرة الكواكب الدالطَّبقات الكُربى، : وفي ،اوينللم
 . م١٩٩٩ بريوت -دار صادر : ١حتقيق حممد أديب اجلادر، ط 

 . د ت- بريوت -دار صادر : البن منظور، ط لسان العرب، -٤٢
وزارة : صالح مهدي الفرطوسي، ط. البن السيد البطَلْيوسي، حتقيق د املُثلَّث، -٤٣

 . م١٩٨١ /   ه١٤٠١بغداد  -الثَّقافة واإلعالم 
 -  ليبيا -الدار العربية للكتاب : رضا السويسي، ط. حتقيق د مثلَّثات قُطْرب، -٤٤

 .  م١٩٧٨ /   ه١٣٩٨تونس 
: ١عبد الكرمي عويف، ط . للبعلي احلنبلي، حتقيق د املُثلَّث ذو املعىن الواحد، -٤٥

 . م٢٠٠٠ الكويت -ق منشورات مركز املخطوطات والتراث والوثائ
: عبد اجلليل التميمي، ط. للِفيروزآبادي، حتقيق د املُثلَّث املُختلف املعىن، -٤٦

 . م١٩٨٨ ليبيا -منشورات جامعة سبها 
لفكري  م، ١٨٠٠ /   ه١٢١٥ مداخل املؤلِّفني واألعالم العرب حتى عام -٤٧

 . م١٩٩١اض  الري-مكتبة امللك فهد الوطنية : ١اجلزار، ط 
 . د ت- بريوت -دار صادر : لياقوت احلَموي، ط معجم البلدان، -٤٨
لكامل سلمان  م، ٢٠٠٢ معجم الشعراء من العصر اجلاهلي حتى سنة -٤٩

 .  م٢٠٠٣ بريوت -دار الكتب العلمية : ١اجلبوري، ط 
: ١الة، ط لعمر رضا كحتراجم مصنفي الكتب العربية، :  معجم املؤلِّفني-٥٠

 . م١٩٩٣ /   ه١٤١٤ بريوت -مؤسسة الرسالة 
 معجم مصنفي الكتب العربية يف التاريخ والتراجم واجلُغرافية والرحالت، -٥١

 .  م١٩٨٦ بريوت -مؤسسة الرسالة : ١لعمر رضا كحالة، ط 



  
٦٢٨  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة 

 بريوت -دار صادر : ليوسف سركيس ، ط معجم املطبوعات العربية واملُعربة، -٥٢
 ). م ١٩٢٨صورة عن طبعة مصر . (  د ت-

: ١لعادل نويهض، ط  معجم املُفَسرين من صدر اإلسالم حتى العصر احلاضر، -٥٣
 . م١٩٨٤ - م ١٩٨٣ بريوت -مؤسسة نويهض الثَّقافية 

٥٤-د . البن تغري بردي، حتقيق دَايف واملُستويف بعد الوايف،   املنهل الصد حممحمم
 . م١٩٩٤ القاهرة -اهليئة املصرية العامة للكتاب : أمني، ط

دار : إلمساعيل باشا البغدادي، طأمساء املؤلِّفني وآثار املُصنفني، :  هدية العارفني-٥٥
 . م١٩٩٢ /   ه١٤١٣ بريوت -الكتب العلمية 

فرانز شتاينر : ١وصحبه، ط للصفَدي، حتقيق أمين فؤاد سيد  الوايف بالوفَيات، -٥٦
 . م١٩٨٨ /   ه١٤٠٨بفسبادن 

: إحسان عباس، ط. البن خلِّكان، حتقيق د وفَيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، -٥٧
 . م١٩٩٤ بريوت -دار صادر 

  االَّت
١- العريب مع العلميم، ١٩٤٥ / ١٢ - ١١: ج / ٢٠: مج:  دمشق- جملَّة ا 

 . م١٩٥٣ / ٣: ج / ٢٨: ومج
 ٩: ع / ١٢:  م، ومج١٩٠٨ / ١٢ و٧: ع / ١١: مج:  بريوت-  جملَّة املشرق -٢

 .  م١٩٠٩/ 
  . م١٩٧٥ / ٣: ع:  املغرب- جملَّة املناهل -٣


