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. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ
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. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ

  موضوع البحث: 

دراسة الشواهد الشعرية عىل غريب القرآن من معلقة َعْمرو بِن كلثوٍم. 

  اهلدف الرئيس للبحث:

الوقوُف عىل الشواهد الشعرية عىل غريب القرآِن وُمقارنتها وحتليلها.

  مشكلة البحث: 

هل يوجُد غريٌب يف الشعِر العريبِّ الفصيِح موافٌق لغريِب القرآِن؟

  أهم نتائج البحث:

ــى  ــت يف املعن ــٍة: توافق ــٍة ولغوّي ــردات( قرآني ــاين ُمف ــاهًدا(: )ث ــرون ش ــواهد: )ع ــت الّش بلغ

والـــُمراد. و )تســع ُمفــردات( قرآنيَّــة: أعــمُّ يف املعنــى مــن الـــُمفرداِت الشــعرية، و)ثــالث مفــردات( 

قرآنيــًة: ُأريــد هبــا الـــمعنى الرشعــيِّ زيــادًة عــىل املعنــى اللغــوي. 

الة )املفتاحية(:    الكلامت الدَّ

ة، غريب القرآن، َعْمرو بِن كلثوٍم. الشواهد الشعريِّ
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F

احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم عــىل أرشف األنبيــاء واملرســلني، ســيدنا ونبينــا حممد 

وعــىل آلـِـه وصحبــه أمجعــني، أما بعــد...

َف اهللُ بــه األمــَة اإلســالميَة، كتــاُب اهلل الكريــم، الــذي ال يأتيــه الباطــُل  فــإنَّ ِمــن أعظــِم مــا رشَّ

ــدًى  ــنَي، وُه ــًة للعامل ــه اهللُ رمح ــد أنزل ــد، فق ــٍم محي ــن حكي ــٌل م ــه، تنزي ــن خلِف ــه وال م ــنِي يدي ــن ب ِم

ــك بــه أفلــح ونجــا، ومــن تركــه خــاَب وخــِر، وممـّـا ُيعــنُي عــىل فهــِم كالِم اهللِ عــّز  للمتقــني، َمــن متسَّ

وجــّل، معرفــُة معانيــه مــن حيــُث اللغــُة العربيــُة، إذ أهنــا الوعاُء الــذي نزل فيــه القرآن قــــال تعــــاىل: 

ــِه الفصحــاُء  ــمَّ ب ــُر مــا اهت ــَد العــرِب شــعُرها، وأكث ژ ڻ  ۀ     ۀ  ژ  ]الشــعراء: 195[، وأجــوُد مــا عن

والُبلغــاُء، مــن أشــعاِر العــرِب، املعلقــاُت الســبع حيــُث علَّقوهــا عــىل الكعبــِة جلاهِلــا وُحســنِها، وقــد 

ــِب  ــّي، ألدُرَس مــا فيهــا مــن الشــواهِد يف غري ــوٍم التغلب ــِن ُكلث ــرو ب ــاري عــىل ُمعلَّقــِة َعْم وقــع اختي

القــرآن الكريــِم، وفيــا يــي:

 أهداف البحث. أمهّية البحث. الدراسات السابقة. حدود البحث. خطة البحث. منهج البحث. 

أوالً: أهداف البحث.

البحث يف املفردات الغريبة للقرآن الكريم.. 1

االستدالل لغريِب القرآِن، من الشعر العريب الفصيح.. 2

بيان وجه العالقة بني مفرداِت غريِب القرآن، وُمفرداِت غريِب ُمعلقِة َعْمرو.. 3

ــة عــىل أقــوال العلــاء . 4 ك بالشــعِر اجلاهــي يف الدراســة العلميــة املبنّي د عــىل َمــن ُيشــكِّ الــرَّ

ِمــن الـــُمفرين واللُّغويــني.
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ثانًيا: أمهّية البحث.

عالقة البحث بتفسري القرآن الكريم. 1

أمهّية معرفة املفردات الغريبة يف فهم القرآن الكريم.. 2

إنَّ الشعَر ديواُن العرِب، ممّا ُيعطيِه أمهيًَّة يف االستفادِة منه يف تفسري القرآِن الكريم.. 3

إنَّ فهَم الشعر العريب الفصيح ُيساِعُد عىل فهِم القرآن الكريم. 4

ُح معنًى من املعاين يف تفسري اآليِة؛ لوروِدِه بِه.. 5 إنَّ الشعَر قد ُيرجِّ

ثالًثا: الدراسات السابقة.

مل أقــْف عــىل َمــن قــاَم بدراســة الشــواهد الشــعرية يف معلقــة َعْمــرو بــِن ُكلثــوٍم التغلبــيِّ عــىل 

ــِد،  ــِن العب ــَة ب ــِة طرف ــعرية يف معلق ــواهد الش ــة الش ــنِي يف دراس ــىل بحث ــُت ع ــرآن، ووقف ــب الق غري

ــبَق أن  ــدري وس ــد الكن ــن أمح ــد اهلل ب ــور عب ــا للدكت ــكري، كالمه ة اليش ــزَّ ــن ِحِل ــارث ب ــِة احل ومعلَّق

ــلمى. ــِن أيب ُس ــرِي ب ــِة ُزه َق ــداٍد، وُمَعلَّ ــِن ش ــرتَة ب ــِة عن َق ِة يف ُمَعلَّ ــعريَّ ــواهِد الش ــنِي يف الش ــب بحث ُكت

ــعري يف  ــاهد الش ــهري يف: الش ــن الش ــد الرمح ــور / عب ــتاذ الدكت ــة لألس ــالة علمي ــد رس وتوج

ــه. ــهاد  ب ــن يف االستش ــج املفرسي ــره، ومناه ــه، وأث ــم، أمهيت ــرآن الكري ــر الق تفس

ة رســائل يف دراســة الشــواهد الشــعرية عنــد عــدٍد مــن املفريــن، كالشــواهد  كــا توجــد عــدَّ

الشــعرية يف تفســر القرطبــي، للدكتــور عبــد العــال ســامل، وشــواهد أيب حيــان يف تفســره، للدكتــور 

صــربي، وجهــود الطــري يف دراســة الشــواهد الشــعرية، للدكتــور حممــد املالكــي، والشــاهد الشــعري 

يف تفســر البغــوي، للدكتــور عصــام حممــد، والشــاهد الشــعري يف تفســر التبيــان للطــويس، للدكتــور 

ربســان عــالوي، والشــاهد الشــعري يف تفســر الشــوكاين، للدكتــور عــي املخاليف، والشــاهد الشــعري 

يف تفســر الكشــاف، للزخمــرشي، للدكتــور ســيد إبراهيــم.
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. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ

رابًعا: حدود البحث.

ــىل  ــِه ع ــِهًدا ب ــرو ُمستش ــِة َعْم ــوارِد يف ُمعلَّق ــِب ال ــتخراِج الغري ــىل اس ــِث ع ُت يف البح ــَرْ اْقَت

ــه يف الُقــرآِن الكريــِم، مــع الـــُمقارنِة بينهــا، ُمقتــًرا عــىل روايــِة حفــٍص عــن  تِ ــل ملادَّ الغريــِب امُلاثِ

ــَة  ــُن ُقتيب ــراِدِه: اب ــىل إي ــَق ع َف ــذي اتَّ ــُب ال ــو الغري ــِب: ه ــىل الغري ــِم ع ــَمرجُع يف احلُك ــم، والـ عاص

ــب  ــه: غري ــتاينُّ )ت:330هـــ( يف كتابِ جس ــر السِّ ــو بك ــرآِن، وأب ــب الق ــه: غري )ت:276هـــ( يف كتابِ

ــرآِن. ــِب الق ــردات يف غري ــه: املف ــاينُّ )ت:502هـــ( يف كتابِ ــُب األصفه ــرآِن، والراغ الق

خامًسا: خطة البحث.

الـُمقدمة، وفيها أهداف البحث وأمهيته والدراسات السابقة وحدود البحث. -

الـّتمهيد. -

املبحث األول: التعريف بالشاعر واملعلقة. -

املبحث الثاين: دراسة الشواهد الشعرية. -

اخلامتة، وفيها النتائج والّتوصيات. -

املراجع واملصادر. -

سادًسا: منهج البحث.

يعتمد البحث عىل املنهج االستقرائي والتحليي والـُمقارنة.

ــًة عــىل حــروِف املعجــم،  ب ويف دراســتي للشــواهد الشــعرية: ِذكــُر أصــل املفــردة يف اللغــِة ُمرتَّ

ثــم ِذْكــر الـــمفردة الغريبــة ُمفــرَدًة يف القــرآن الكريــم ويف البيــت الشــعري، ثــم ِذْكــر اآليــة، ثــم البيــت 

ــعري، ثــم أذكــر ِمن أقــوال املفريــن ما َيـــْحُصُل بـِـِه الـــُمراُد يف بياِن الـــَمعنى الـــُمستشهِد بــِه، ثم  الشِّ

أقــوال اللُّغويــني يف البيــت الشــعري، ثــم ُأبــنيِّ وجــه الشــاهد والعالقــة بينهــا.
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وإذا كاَنــْت اللفظــُة قــد ســبَق دراســُتها يف ُمعلقــِة عنــرتَة أو ُمعّلقــِة ُزهــرٍي، فــإينِّ ُأشــرُي إىل ذلــَك 

ــِة  ــًة للنتيج ــا موافق ــُت هل ــي توصل ــنِي الت ــنَي اللفظ ــِة ب ــُة يف العالق ــْت النتيج ــا، وإن كان ــُل إليه وُأحي

ــإينِّ أذكــُر النتيجــَة يف هــذا البحــِث باختصــاٍر.   ــرو، ف ــِة َعْم نفِســها يف ُمعّلق
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نــزل القــرآُن الكريــُم بِلغــة العــرِب، قــال تعــاىل: ژ ڻ  ۀ     ۀ    ژ ]الشــعراء: 195[، وقــال تعــاىل: 

ژ ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےژ ]يوســف: 2[ ، وقــال تعــاىل: ژ پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     

ــا  ــِل م ــن أفض ــِة، وِم ــِة والبالغ ــَة يف الفصاح ــوا الغاي ــوٍم بلغ ــىل ق ــزل ع ــد ن ــت: 3[، وق ٺ  ژ ]ُفصل

ْعــــُر، وكانــت ُتعقــُد لــه النــدوات، وجتتمــُع لــه القبائل،  يتفاخــرون بــه، وأعظــِم مــا يتحــّدون بــه: الشِّ

وُترصــُد لــه اجلوائــز، ثــم كان ممـّـا اختــاروه يف أشــعارهم: الـــُمَعلََّقات، فُعلَِّقــت عــىل أســتاِر الكعبــِة، 

لفصاحتِهــا وبالغتِهــا، ورشفِهــا وُحســِن بياهِنــا.

ــُة  ــت مكان ــٌد  وال زال ــث حمم ــى ُبِع ــهم، حت ــعِر يف نفوِس ــُة الش ــت مكان ــد بقي وق

   َّقالــت ســمعُت النبــي  الشــعِر يف نفــوِس الـــُمسلمني، ومــن ذلــك أنَّ عائشــَة

ــولِِه« )1(. ــِن اهللِ َوَرُس ــَت َع ــا َناَفْح ــُدَك، َم ــَزاُل ُيَؤيِّ ــُدِس اَل َي ــاَن: »إِنَّ ُروَح اْلُق سَّ ــوُل ِلَ َيُق

وُأثـِـر عــن الصحابــِة  اهتاُمهــم بِلغــِة العــرِب عموًمــا وبالشــعِر خصوًصــا، ومــن ذلك 

ــاَل:  ــم: 42[ ، َق ــِه: ژ حس  خس  مس  حص  ژ  ]القل ــْن َقْولِ ــِئَل َع ــُه ُس ــاس  َأنَّ ــِن عب ــِن اْب ــا ُروي َع م

ــر  ــو بك ــال أب ــَرِب" )2(، وق ــَواُن اْلَع ــُه ِدي ــْعِر َفإِنَّ ــوُه يِف الشِّ ــْرآِن َفاْبَتُغ ــَن اْلُق ٌء ِم ــْم َشْ ــى َعَلْيُك " إَِذا َخَف

َحاَبــِة َوالتَّابِِعــنَي كثــريا، االْحتَِجــاُج َعــىَل َغِريــِب اْلُقــْرآِن َوُمْشــِكِلِه  بــن األنبــاري "َقــْد َجــاَء َعــِن الصَّ

ــْعر" )3(. بِالشِّ

))1  أخرجه ُمسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل حّسان، حديث رقم: )2490(.
))1  انظر: تفسر القرآن العظيم، البن أيب حاتم، )3366/10(.

))1  انظر: اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي، )67/2(.
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ــعِر عــىل  كــا ُأثــر عــن التابعــني وأتباِعهــم، والـــُمفرين عــىل مــرِّ العصــوِر، االستشــهاُد بالشِّ

ــة. ــوِم العربي ــن عل ــا م ــِة وغرِيه ِف والبالغ ــرَّ ــِو وال ــُق بالنح ــا يتعلَّ ــِه وفي ــرآِن وغريبِ ــاليِب الق أس

ــريب  ــعر الع ــٍة الش ــرآن وبخاصَّ ــري الق ــة يف تفس ــِة العربي ــِة اللغ ــىل أمهي ــدلُّ ع ــر ي ــا ُأثِ ــكلُّ م ف

ــِة  ِة األثرّي ــرييَّ ــاِت التفس ــاء بالرواي ــِح: االرتق ــعِر الفصي ــهاِد بالش ــن االستش ــتفاُد ِم ــح، وُيس الفصي

ــَة العــويفِّ بســنٍد ضعيــٍف عــن ابــِن عبــاٍس ، وِمــن  الضعيفــِة، كــا ورَد عــن الضحــاِك وعطّي

قــُة َعْمــرو  : ُمعلَّ طريــِق الكلبــي عــن أيب صالــٍح عــن ابــِن عبــاٍس ، وِمــن عيــوِن الشــعِر العــريبِّ

ــرآِن  ــِب الق ــىل غري ــا ع ــِب فيه ــواهِد الغري ــىل ش ــُة ع راس ــتختص الدِّ ــي س ــّي، الت ــوٍم التغلب ــِن كلث ب

ــاىل.  ــإذن اهلل تع ــا، ب ــاين بينه ــُة يف دالالِت املع ــم، واملقارن الكري
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. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ

املبحث األول: 
التعريف بالشاعر واملعلَّقة.

أوال: التَّعريف بِــَعْمرو بِن كلثوم:

هــو: َعْمــرو بــن كلثــوم بــن مالــك بــن عّتــاب بــن ُزهــري بــن ُجَشــم التَّغلبِــّي، شــاعر جاهــي، 

مــن الطبقــة األوىل.

ولد يف شاِل جزيرة العرب يف بالد ربيعة. وجتّول فيها ويف الشام والعراق ونجد.

َر طويال. ، وُعمِّ كاَن ُشجاًعا، عزيًزا، ساد قومه بني تغلب وهو شابٌّ

وله ثالثٌة من األبناء: األسود وعبد اهلل وعّباد، وبنٌت وهي: النُّوار، وكلهم ُشعراء.

وهــو الــذي قتــل امللــك َعْمــرو بــن هنــد مِلــَك احلــريِة، وســبُب قتِلــِه لــه، أنَّ َعْمــرو بــن هنــٍد 

ــه أن ختــدَم أمــي؟، فــُدلَّ عــىل ُأمِّ َعْمــرو بــِن كلثــوٍم، فطلــب  ســأَل هــل أحــٌد مــن العــرِب تأنــُف أمُّ

ــدِة،  ــا يف املائ ــوٍم أن ُتعطيهــا َطَبًق ــرو بــن كلث ــٍد مــن ُأمِّ َعْم ــرو بــن هن ــْت أمُّ َعْم ــه، ثــم طلب زيارهتــا ل

ــْت  ــْت عليهــا، قال ــّا أحلّ ــا، فل ــُة احلاجــِة إىل حاجته ــم صاحب ــوم: "لِتُق ــن كلث ــرو ب ــْت هلــا أمُّ َعْم فقال

ــه، فأخــَذ ســيَف  أمُّ َعْمــرو بــن كلثــوم: واُذاّله! يــا َلَتْغِلــُب! فســمعها َعْمــرو بــن كلثــوٍم فغِضــَب أِلمِّ

َعْمــرو بــن هنــٍد وكان ُمعّلقــا بالــرواِق، فــرَب بــِه رأَســُه، ويف هــذه القصــِة يقــوُل َعْمــرو بــن كلثــوٍم:

بَأيِّ َمشيَئٍة َعْمرو بَن ِهنٍْد                 ُتطيُع بِنا الُوَشاَة َوَتْزَدِرينَا

َك َمقَتِوينَا؟! هُتَّدُدنا وُتوِعُدنا، ُرَويدًا،                   متى كنّا ألُمِّ

: يف السنِة األربعنَي قبل اهلجرِة تقريًبا، وُعُمره قرابة: املئة ومخسني سنًة")1(. تويفِّ

ــم  ــة، )228/1(، معج ــن قتيب ــعراء، الب ــعر والش ــاّلم، )151/1(، الش ــن س ــعراء، الب ــول الش ــات فح ــه يف: طبق ــر ترمجت ))1  انظ
ــكّحالة، )11/8(. ــن، لِـ ــم املؤلف ــزركي، )84/5(، معج ــام، لل ــاين، )202(، األع ــعراء، للمرزب الش
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ثانًيا: التَّعريف بـُمعلَّقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم:
ــر،  ــدح اخلم ــة: م ــع التالي ــىل املواضي ــتملت ع ــٌد. اش ــٌت واح ــة وبي ــدِة: مئ ــاِت القصي ــدُد أبي ع

ــاِء. ــِر، واهلج ــالِل، والفخ ــىل األط ــوِف ع ــزِل والوق والغ

استهلَّ َعْمرو قصيدَتُه بذكِر اخلمِر وإعجابِِه هبا، حتى إنَّ الكريَم لُيهنُي ماَله من أجِلها.

ويف البيِت التاِسِع انتقَل إىل الغزِل، واستالِة حمبوبتِِه، وما بِه ِمن شوٍق إليها.

ثــم انتقــَل يف البيــِت الثالــِث والعرشيــَن إىل الفخــِر بــا فيــِه ويف قوِمــِه مــن الشــجاعِة واإلقــداِم، 
والكــرِم، واألخــالِق احلميــدِة.

ــِه  ــاوَل إذالَل ُأّم ــذي ح ــٍد ال ــِن هن ــرو ب ــاِء َعْم ــنَي إىل هج ــِع واخلمس ــِت الراب ــل يف البي ــم انتق ث
ــؤَدٍد. ــٍة وُس ــّداء ذووا َمنَع ــوٌم أش ــُه ق ُ أنَّ قوَم ــنيِّ ــِه، وُيب وقبيلَت

ثــم انتقــل يف البيــِت الســادس والســتني إىل مــدِح قوِمــِه واالفتخــاِر هبــم، بأهنــم أمنــُع العــرِب 
ذمــًة وأوفاهــم يف العقــوِد والعهــوِد، ومــا لدهيــم مــن إعاَنــِة مــن اســتعاَن هبــم، ومــا رزقهــم اهلل تعــاىل 

مــن الشــجاعِة والقــوِة يف احلــروِب.

ــالِق  ــن األخ ــّن م ــا فيِه ــِه، وم ــاِء قوِم ــدِح نس ــرو إىل م ــَل َعْم ــنَي انتق ــاين والثان ــِت الث ويف البي
كّيِة. احلميــدِة، كالعنايــِة بالفرســاِن واخليــوِل، ومــا فيهــّن مــن اجلــاِل ومــا ُيشــمُّ منهــن مــن الروائــِح الزَّ

ثــم انتقــل يف البيــِت التســعنَي يف هنايــة القصيــدِة: إىل االفتخــاِر بقوِمــِه، ومــا لدهيــم من الشــجاعِة 
لِّ  ــذُّ ــم بال ــدِم رضاُه ــرِب، وع ــلِم واحل ــِع، والسِّ ــاِء واملن ــن اإلعط ــالِد م ِف يف الب ــرُّ ــرِم، والتَّ والك

هتــم وكرامتهــم.  ــَم ختــرُّ لــه امللــوُك ســاجدينا لعزَّ واإلهانــِة، وأنَّ الطفــَل إذا ُفطِ

ــوم  ــن كلث ــرو ب ــوان َعْم ــاب: دي ــوم، عــىل كت ــن كلث ــرو ب ــِة َعْم وقــد اعتمــدُت يف دراســِة معلق
ــذي  ــدة، ال ــايف بج ــادي األديب الثق ــوراِت الن ــن منش ــدان، م ــن مي ــور/ أيم ــق: الدكت ــي، بتحقي التغلب

ــا)1(. ــح برُتكي ــة الفات ــة يف مكتب ــرو، واملحفوظ ــواِن َعْم ــِة دي ــن خمطوط ــخٍة م ــىل ُنس ــَد ع اعتم

))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص197(.
16



. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ

املبحث الثاين: 
دراسة الشواهد الشعرية.

املاّدة األوىل: 

)أ ص ل( اللفظة القرآنية: ) ەئ  ( )ڍ( اللفظة الشعرية: )ُأُصاًل(.

ــاىل: ژ ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ    ژ  ــاَل تع َق
ــان: 5[ )2(. ــراف: 205[ )1(،ژ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ژ ]الفرق ]األع

قال َعْمرو بُن كلثوٍم:

َبا َواْشَتْقُت مَلَّا                      َرَأْيُت مُحُوهَلَا)3( ُأُصًا ُحِدينا)4( )5( ْرُت الصِّ َتَذكَّ

التَّعليق: 

ــال  ــد اآلص ــّياِت، واح ــِر والَعِش ــي بالُبك ــه يعن ــه ژ  ەئ ەئژ، فإن : " قول ــيُّ ــال الثعلب ق
ــِرِب ")6(. ــِر إىل املغ ــني الع ــا ب ــو م ــة: ه ــُل اللغ ــال أه ــني، وق ــان ويم ــل أي ــل، مث أصي

ــال: ژ جت  حت  خت  مت    ىت  ژ  ــم ق ــال: ث ــاس ، ق ــن عب ــن اب : "ع ــربيُّ ــال الط وق
]النــور: 36[ ، يقــول: يصــي لــه فيهــا بالغــداة والعــي. يعنــي بالغــدو: صــالة الغــداة، ويعنــي باآلصال: 

ــَر هبــا عبــاده")7(. صــالة العــر، ومهــا أول مــا افــرتض اهللُ ِمــن الصــالة، فأحــبَّ أن َيذكرمهــا، وُيِذكِّ

: "ملا رأيت محوَل إبلها سيقت َعِشــيًّا")8(. وزينُّ وقال الزَّ

))1  وردت الصيغُة نفُسها يف: الرعد )آية:205(، والنور) آية:36(.
))1  وردت الصيغُة نفُسها يف: األحزاب) آية:42(، والفتح) آية:9(، واإلنسان) آية:25(.

))1  اإلبل التي حتمل األمتعة. انظر: لسان العرب، البن منظور، )179/11(، رشح املعلقات السبع، للزوزين، )ص220(.
))1  زجر اإلبل بالصوِت لتسرَي يف طريقها. انظر: لسان العرب، البن منظور، )168/14(،

))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص317(.
جســتايّن، )ص70(،  ))1  انظــر: الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )323/4(، غريــب القــرآن، البــِن ُقتيبــة، )ص176(، غريــب القــرآن، للسِّ

املفــردات يف غريــب القــرآن، لأِلصفهــايّن، )ص78(.
))1  انظر: جامع البيان، للّطربي، )320/17(.

))1  انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص220(.
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بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

، وهــو آخــر النهــاِر مــن  اتَّفــق املفــروَن واللغوّيــون عــىل أنَّ املــراَد باألصيــِل هــو وقــُت العــِيِّ

ــا وقــال بعضهــم كــا ُأثِــر عــن ابــن عبــاس  العــر إىل املغــرِب، ولكــنَّ املفريــَن زادوا معنــى رشعيًّ

ــا:  ــا ومه ــبحه فيه ــن ُيس ــىل م ــى اهلل ع ــُث أثن ــِر، حي ــالُة الع ــي: ص ــاِل ه ــراَد باآلص ، أنَّ امل

، وصــالُة العــِر وهــي التــي تكــوُن يف العــّي، ومهــا أوُل مــا  صــالة الفجــر التــي تكــون يف الغــدوِّ

ــه تذكــَر الّصبــا  : فــإنَّ َعْمــرو بــن كلثــوٍم ُيــرِبُ بأّن ــِرَض  مــن الصلــواِت، وأمــا يف البيــِت الشــعريِّ ُف

، وبنــاًء عــىل مــا ســبَق فإنَّ  وأيــام الطفوَلــِة واشــتاَق إىل حمبوَبتـِـِه لـــّا رأى إِبَِلهــا ِســيَقْت يف وقــِت العــيِّ

املفريــَن واللغوّيــني اتفقــوا عــىل أنَّ املــراَد باألصيــِل هــو: آخــُر النهــاِر، وزاَد املفــروَن معنــًى رشعّيــا 

. وقالــوا بــأنَّ املــراَد باألصــاِل: صــالُة العــِر، كــا ُأثِــَر عــن ابــِن عبــاس

ة الثانية: املادَّ

)أ و ب( اللفظــة القرآنيــة: )ۆ( )ائ( )ڀ( )ۈئ( اللفظــة الشــعرية: )فآُبــوا( 

)ُأْبــنــا(.

ھ     ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ      ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ژ  تعــاىل:  َقــاَل 

       ،)1(  ]14 عمــران:  ]آل  ژ  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ     ڭ    ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ  

ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ      ەئژ ]اإلرساء: 25[،  ژ ٻ  پ  پ  پ  پڀ  

ڀ    ڀ      ژ ]ص: 17[ )2( ،  ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ ]الغاشــية: 25[.

))1  وردت الصيغُة نفُسها يف: الرعد )آية: 29،36(، وص )آية: 25،40،49،55(، والنور )آية: 22،39(.
))1  وردت الصيغُة نفُسها يف: ص )آية: 19،30،44(، وق )آية:32(.
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. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ

قال َعْمرو بُن كلثوٍم:

ــِدينـــا )1( بايــا               َوُأْبــنــا بالـُملوِك ُمَصفَّ ـهاِب وبالسَّ فآُبوا بالــنَـّ

التَّعليق: 

ــال إال يف  ــك أّن األوب ال يق ــوع، وذل ــن الرج : "األَْوُب: رضب م ــاينُّ ــُب األصفه ــال الراغ ق

ــال اهلل  ــًا، ق ــًا وَمآب ــًا وإَِياب ــال: آب َأْوب ــريه، يق ــه ويف غ ــال في ــوع يق ــه إرادة، والرج ــذي ل ــوان ال احلي

تعــاىل: ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ    ژ ]الغاشــية: 25[، وقــال: ژ ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ ]النبــأ: 39[، واملــآب: املصــدر 

اب  ــران: 14[، واألوَّ ــاىل: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ژ ]آل عم ــال اهلل تع ــكان، ق ــان وامل ــم الزم ــه واس من

كالتــّواب، وهــو الراجــع إىل اهلل تعــاىل بــرتك املعــايص وفعــل الطاعــات، قــال تعــاىل: ژ جت  حت  ژ 

ــة")2(. ــة: َأْوَب ــل للتوب ــه قي ــال: ژ ڍ     ڌ   ژ ]ص: 30[، ومن ]ق: 32[ ، وق

ُجوُع")3(. وقال ابُن فارٍس: "اهْلَْمَزُة َواْلَواُو َواْلَباُء َأْصٌل َواِحٌد، َوُهَو الرُّ

ــوِك  ــع املل ــا َم ــبايا وَرَجعن ــِم والّس ــٍر بالغناِئ ــو بك ــَع بن ــوع، فرج ج : "األْوُب الرُّ وزينُّ ــزَّ ــال ال وق

ــن")4(. ُمَقيَّدي

بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

اتفــَق املفــروَن واللغوّيــون عــىل أنَّ اللفظــَة ترجــُع إىل معنــى: الرجــوِع، ولكــن ذكــر املفــروَن 

ــاىل: ژى  ائ   ــه تع ــا يف قول ــايص، ك ــوِب واملع ــن الذن ــُة م ــو: التَّوب ــِة وه ــًدا يف اللفظ ــًى زائ معن

ــرى  ــاِت األُخ ــا يف اآلي ائ  ەئ  ژ ، ژ ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ      ژ ، ژ يب  جت  حت     ژ ، وأّم

ــاىل: ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ ، ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ژ. ــِه تع ــا يف قولِ ــوِع ك ــى الرج ــاَءْت بمعن ــا ج فإهن

))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص338(.
جســتايّن،  ))1  انظــر: املفــردات يف غريــب القــرآن، لأِلصفهــايّن، )ص97(، غريــب القــرآن، البــِن ُقتيبــة، )102(، غريــب القــرآن، للسِّ

)ص68(.
))1  انظر: مقاييس اللغة، اِلبن فارس، )152/1(.

))1  انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص230(.
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: فاقتــَر املعنــى عــىل الرجــوِع فقــْط، فقــد ذكــَر َعْمــرو أنَّ َمــن حاربــوا  وأّمــا يف البيــِت الشــعريِّ

معهــم ِمــن بنــي بكــٍر رجعــوا بالغناِئــِم والســبايا، وأّمــا قــوُم َعْمــرو فقــْد رجعــوا بغناِئــَم أعظــَم ِمــن 

ــم رجُعــوا بِــــُملوِك األعــداِء مأســوريَن ُمقيَّديــَن، داللــًة عــىل شــجاعتهم وقّوهِتـِـم. غنائِمهــم وهــو أهنَّ

وبناًء عىل ما سبَق فإنَّ اللفظَة القرآنّيَة أعمُّ وأشمُل يف املعنى من اللفظِة الشعرّيِة.

ة الثالثة:  املادَّ

.) (، )َتـُجذَّ )ج ذ ذ( اللفظة القرآنية: )مت( )ٻ( اللفظة الشعرية: )َنـُجـذُّ

َقــاَل تعــاىل: ژ  ی  ی  ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب    مب  ىب  يبجت  حت  خت  متژ 

]هــود: 108[، ژ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ     ژ ]األنبيــاء: 58[.

قال َعْمرو بُن كلثوٍم:

 َنـُجـذُّ ُرُؤوَسُهْم يِف َغرْيِ بِــــرٍّ                 َفــــا َيْدُروَن َمــــــاذا َيتَُّقـونا )1(

َمَتى َنــْعــِقْد َقِرينََتنــا)2( بَِحْبٍل                 َتـُجذَّ الـَحْبَل َأْو َتقِص)3( الَقِرينا)4(

التَّعليق: 

قال ُماهٌد: "ژ  خت  مت     ژ، يعني: غري َمقطوٍع")5(.

ــك:  ــّد وكذل ــَك: اجل ــُع، وكذل : القط ــذَّ ــوُع، والــَجـــ ــمجذوُذ: املقط ــَة: "الـ ــُن عطّي ــال اب وق

ــّز")6(. احل

))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص326(.
))1  الناقة املقرونة بناقٍة أخرى. انظر: لسان العرب، البن منظور، )339/13(، رشح املعلقات السبع، للزوزين، )ص229(.

))1  تُدّق ُعنَقها ِمن الوقص. انظر: مقاييس اللغة، البن فارس، )133/6(، رشح املعلقات السبع، للزوزين، )ص229(.
))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص335(.

))1  انظر: تفسر ُماهد، )ص391(.
))1  انظر: املحرر الوجيز، اِلبن عطية، )209/3(.
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. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ

ُتُه  َء َكَرْ ْ : "ژ ٱ  ٻ  ژ، َأْي ُفَتاًتــا. َواجْلَــذُّ اْلَكــْرُ َواْلَقْطــُع، َجــَذْذُت الــيَّ  وقــال القرطبــيُّ

.)1( " ِه. َقاَلــُه اجْلَْوَهــِريُّ ــمُّ َأْفَصــُح ِمْن َكــْرِ ــَذاُذ َواجْلُــَذاُذ َمــا ُكــِرَ ِمنـْـُه، َوالضَّ ْعُتــُه. َواجْلِ َوَقطَّ

: القطُع " )2(. : " الـَجذُّ وزينُّ وقال الزَّ

بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

: القطــُع، وجعــُل الــيِء ُفتاًتــا وِقَطًعــا، ففــي  اتَّفــق املفــرون واللغويــون عــىل أنَّ املــراَد بالـــجذِّ

قولـِـِه تعــاىل: ژ حت  خت  مت     ژ، أي: أنَّ اهللَ ســبحاَنُه وتعــاىل ُيعطــي أهــَل اجلنَّــِة عطــاًء غــرَي ُمنَقطِــٍع، 

 ،ُS ــَم ــِة إبراهي ــياِق قصَّ ــُة يف س ــذه اآلي ــاَءت ه ــاىل: ژ ٱ  ٻ  ژ، فج ــِه تع ــا يف قولِ وأم

هــا وقّطعهــا، فجعلهــا ُجــذاًذا أي: ِقطًعــا  حينــا ذهــَب قوُمــُه إىل عيِدِهــم، جلــس عنــد أصناِمهــم وكرَّ

ا ُمتناثــِرًة إال صنَُمهــم الكبــرُي مكيــدًة هبــم. وِكــَرً

وأّمــا يف البيــِت الشــعريِّ األّوِل: فــإنَّ َعْمــرو بــَن ُكلثــوٍم ال يــزاُل يف فخــِرِه بقوِمــِه ومجاعتِــِه، يف 

احلــروِب، حيــُث يقــوُل: نجــذُّ أي نقطــُع رؤوَســُهم، وُنـَحــــطُِّمها، يف غرِي بِــــرٍّ أي مــن غرِي بِـــــرٍّ هِبِم 

بــل بِــــعقوٍق وانتقــاٍم منهــم، فــا يــدروَن مــاذا يتَّقــوَن ِمــنّـــــا وحيــذرون؟ مــن القتــِل! أو الســبِي! أو 

اســتباحِة األمــواِل! وغريهــا، ويف البيــِت الثــاين: يفخــُر َعْمــرو بِــــِركاهِبِم، ويقــول: متــى ُنقــاِرن ناقتنــا 

هِتــا ورُسَعتِها، جُتــــذُّ احلبــَل أي: تقطعُه أو َتــِقــــُص  بُأخــرى ونقــِرْن بينهــا يف الســباِق، فــإن ناقَتنــا لِقوَّ

ــت عــىل املعــاين نفِســها يف  ــَة الناقــِة األخــرى، وعــىل مــا ســبَق فإنــه يتبــنّيُ أنَّ اللفظــَة القرآنيــَة دلَّ َرَقَب

، ولــذا فهــا متَّفقتــاِن يف املعنــى. البيــِت الشــعريِّ

جســتايّن،  ))1  انظــر: اجلامــع ألحــكام القــرآن، للقرطبــّي، )297/11(، غريــب القــرآن، البــِن ُقتيبــة، )ص210(، غريــب القــرآن، للسِّ
)ص179(، املفــردات يف غريــب القــرآن، لأِلصفهــايّن، )ص190(.

))1  انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص224(.
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ة الرابعة:  املادَّ

)ٻ(  )ٴۇ(  )ڱ(  )ٹ(  )ٻ(  القرآنيــة:  اللفظــة  )ح ص ن( 

ــًا(. ــعرية: )َحَصان ــة الش )ژ( )ھ( اللفظ

َقــاَل تعــاىل: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ــاء: 24[ )1(، ژ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ژ ]النس

ڱ   ڱ    ژ ]يوســف: 48[، ژ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ    ژ  ]األنبياء: 80[، 

ژ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ژ ]األنبيــاء: 91[ )2(، ژ ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ 

ــور: 33[، ژ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ژ ]احلــرش: 14[ . ]الن

قال َعْمرو بُن كلثوٍم:

َوَثْديًا ِمْثَل ُحقِّ الَعاِج َرْخصًا)3(          َحَصانًا ِمْن َأُكفِّ اّلالِمِسينا )4(

التَّعليق: 

: "احلصــن مجعــه حصــون، قــال اهلل تعــاىل: ژ ھ   ھ  ھ  ےژ  قــال الراغــُب األصفهــاينُّ

ــجعولًة  ــرش: 14[، أي: َمــ ــل: ژ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ژ ]احل ــّز وج ــه ع ــرش: 2[، وقول ]احل

باإلحــكام كاحلصــون.. وقولــه تعــاىل: ژ ڳ    ڳ  ڱ   ڱ    ژ ]يوســف:48[ ، أي: ُتـــْحِرزون يف املواضــع 

احلصينــة اجلاريــة مــرى احلصــن، وامــرأة َحصــان وَحاِصــن، ومجــع احلَصــان: ُحُصــن، ومجــع احلاِصِن 

َحَواِصــن، ويقــال: َحصــان للعفيفــة، ولــذات ُحْرَمــٍة، وقــال تعــاىل: ژ ې  ې   ى  ى     ائ  ائ  

ژ  ]التحريــم: 12[، وَأْحَصنَــْت وَحَصنَــْت، قــال اهلل تعــاىل: ژ ہ  ہ  ھ  ھژ ]النســاء: 25[، أي: 

))1  وردت الصيغُة نفُسها يف: النساء ) آية:25(، واملائدة ) آية:5(، والنور ) آية:23(.
))1  وردت الصيغُة نفُسها يف: التحريم )آية:12(.

))1  َليِّنًا ناعًا. انظر: املحيط يف اللغة، البن عباد )245/4(.
))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص314(.
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. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ

ِجهــا، أو بانــع مــن  ْجــَن، واحلصــان يف اجلملــة: الـــُمْحَصنَة، إمــا بعّفتهــا، أو تزوُّ تزّوجــن، ُأْحِصــّن: ُزوِّ

ر ِحْصنُهــا من نفســها،  رشفهــا وحريتهــا، ويقــال: امــرأة حُمَْصــن وحُمِْصــن، فالـــُمْحِصن يقــال: إذا ُتُصــوِّ

ر ِحْصنُهــا مــن غريهــا، وقولــه عــّز وجــل: ژ ں  ں    ڻ   والـــُمْحَصن يقــال إذا ُتُصــوِّ

ــده: ژ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ   ــاء: 25[، وبع ڻ  ڻ  ڻ  ژ ]النس

ڭ  ڭڭ  ژ  ]النســاء: 25[، وهلــذا قيل: الـــُمْحَصنات: الـُمَزّوجــــات" )1(.

ــُة  َياَط ــُظ َواحْلِ ْف ــَو احْلِ ــاٌس، َوُه ــٌد ُمنَْق ــٌل َواِح ــوُن َأْص ــاُد َوالنُّ ــاُء َوالصَّ ــارٍس: "احْلَ ــُن ف ــال اب ق

ــْرُز" )2(. َواحْلِ

وزين: "حصاًنا: عفيفة" )3(. قال الزَّ

وقال التربيزي: "واحلصان: العفيفة، وقيل: التي حتصنت من الريب" )4(.

بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

وردت مــادة )حصــن( يف القــرآِن يف عــدِة مواطــٍن، فلفظــُة: ژ  ٻ  ژ، جــاءت يف ســياِق 

النســاء الــاليت ال جيــوُز نكاحهــّن، واملــراد هبــا هنــا: الـــُمتزّوجات بعقــٍد رشعــيٍّ صحيــح، وكذلــك 

ــى: تزّوجــَن، وأمــا لفظــُة: ژ ٹ  ژ و ژ   ٻ ژ و ژ ژژ،  لفظــة: ژ  ہ  ژ، جــاءْت بمعن

ــة، وحفــظ النفــس عــن الزنــا والوقــوع يف الفاحشــة،  وأمــا لفظــُة ژ ڱ   فإهنــا جــاءت بمعنــى: العفَّ

ژ، فإهنــا جــاءت بمعنــى احلفــِظ، حيــث وردت يف قصــِة يوســَف حينــا نصحهــم أن يَدَعــوا احلــبَّ يف 

ســنُبِلِه لكــي ال يفســَد ســبع ســنني، ثــم تــأيت ســبُع ســننَي ِشــداٍد يِقــلُّ يف املطــُر وتفســُد فيهــا الــزروُع، 

ــياِق  ــة: ژ ٴۇ ژ،  وردت يف س ــك لفظ ــنابِِلِه، وكذل ــه يف س ــوَن أي: حتفظوَن ــا حتصن ــاًل ممّ إال قلي

))1  انظــر: املفــردات يف غريــب القــرآن، لأِلصفهــايّن، )ص239(، غريــب القــرآن، البــِن ُقتيبــة، )ص123(، غريــب القــرآن، 
)ص434(.  جســتايّن،  للسِّ

))1  انظر: مقاييس اللغة، اِلبن فارس، )69/2(.
))1  انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص219(.

))1  انظر: رشح القصائد العر، للّتربيزي، )ص222(.
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صنعــِة داُوَد للــدروِع لتحفظكــم يف احلــروِب، وكذلــك لفظــة: ژ ھ ژ، وردت يف ســياِق وصــِف 

ِة مــا  نــٍة أي حمفوظــٍة حُماَطــٍة باحلصــوِن واألبنيــِة لشــدَّ ُجبــِن اليهــوِد أهنــم ال ُيقاتلــوَن إال يف ُقــرى حُمصَّ

يافــوَن مــن املــوِت.

ُل بمحبوبتـِـِه، وُيــرِبُ بــأّن هلــا ثدًيــا مجيــاًل  وأمــا يف البيــِت الشــعرّي: فــإن َعْمــرو بــن كلثــوٍم يتغــزَّ

تِهــا ورَشفِهــا، وبنــاًء عــىل مــا  لّينــا ُمســتديًرا، ولكنـّـه حمفــوٌظ مــن أُكــفِّ مــن ُيريــُد َلـــْمَسه إشــارًة إىل ِعفَّ

 ، ع منهــا يف القــرآِن الكريــِم، أعــمُّ وأشــمُل منهــا يف البيــِت الشــعريِّ ســبَق فــإنَّ هــذه املــادَة ومــا تفــرَّ

كــا أنَّ لفظــَة: املحصنــاِت، ُأريــَد هبــا املعنــى الرشعــيِّ زيــادًة عــىل املعنــى اللغــوي. 

ة اخلامسة:  املادَّ

ة: )مُحُوهَلَا(. ْعِريَّ ْفَظة الُقرآنِيَّة: )ې( واللفظة الشِّ )ح م ل( اللَّ

َقاَل تعاىل: ژ ۉ  ۉ   ې  ېژ ]األنعام: 142[.

قال َعْمرو بُن كلثوٍم:

ا ُأُصاًل ُحِدينا )1( َبا َواْشَتْقُت مَلَّا                      َرَأْيُت ُحُوَلَ ْرُت الصِّ َتَذكَّ

التَّعليق: 

َمــُل عليهــا، والفــرش  قــال املــاوردي: "فيــه ثالثــة أقاويــل: أحدهــا: أن احلمولــة كبــاُر اإلبــل التــي حُيْ

صغارهــا التــي ال حيمــل عليهــا. والثــاين: أن احلَُمولــة مــا مُحِــَل عليــه مــن اإلبــل والبقــر، والفــرش: الغنــم. 

ــَل مــن اإلبــل، والبقــر، واخليــل، والبغــال، واحلمــري، والفــرَش مــا َخَلــَق هلــم  والثالــث: أنَّ احلمولــَة مــا مَحَ

مــن أصوافهــا وجلودهــا" )2(.

))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص317(.
جســتايّن،  ))1  انظــر باختصــار: النُّكــت والعيــون، للــاوردي، )179/2(، غريــب القــرآن، البــِن ُقتيبــة، )ص162(، غريــب القرآن، للسِّ

)ص188(، املفــردات يف غريــب القرآن، لأِلصفهــايّن، )ص258(.
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. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ

وقال ابُن عّباد: "احلمولة: اإلبل التي حتمل عليها األثقال، واحلُُمول: اإلبل بأثقاهلا ")1(. 

: "احلمول: مجُع حاِمِل، يريُد إِبَِلها " )2(.  وَزينُّ وقال الزَّ

بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

ــا يف  ــُت هل ــي توصل ــَة الت ــُث إنَّ النتيج ــرتَة)3(، وحي ــِة عن ــادة: )ح م ل( يف معلق ــُة م ــت دراس مت

دراســتها يف معلقــِة عنــرتَة هــي النتيجــُة نفســها يف معلقــِة َعْمــرو بــِن كلثــوٍم، فــإين أذكرهــا باختصــاٍر 

ِة. ــَة أعــمُّ مــن اللفظــِة الشــعريَّ وهــي: أنَّ اللفظــَة القرآني

ة السادسة:  املادَّ

)د ي ن( اللفظة القرآنية:  )ٺ( اللفظة الشعرية: )َنِدينا(.

َقاَل تعاىل: ژ ٺ  ٺ    ٺ     ژ ]الفاحتة: 4[ )4(.

قال َعْمرو بُن كلثوٍم:

ـــــاٍم َلنَا ُغـــــرٍّ طِـــــَواٍل                    َعَصْينا الـَمْلَك فيَها َأْن َنِدينا )5( َوَأيَّ

التَّعليق: 

ي بذلــك ألنــه يــوم اجلــزاء واحلســاب، ومنــه  قــال ابــُن ُقتيبــَة: "ژ  ٺ ٺ ژ يــوم القيامــة، ُســــمِّ

ــراد كــا َتصنــع ُيصنــع  ــدان "  ُي ــٍل: " كــا َتِديــن ُت ــع، أي: جازيتــه. ويقــال يف َمَث ــه بــا َصنَ يقــال: ِدْنُت

ــاَزى" )6(. ــاِزي جُتَ بــك، وكــا جُتَ

))1  انظر: املحيط يف اللغة، اِلبن عّباد، )115/3(.
))1  انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص220(.

َقِة عنرتَة بِن شّداد، لِصالح الثنيان، )ص14(. ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ ))1  انظر: الشَّ
))1  وردت الصيغُة يف القرآن الكريم يف أكثَر ِمن مئِة موضٍع.

))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص319(.
جستايّن، )ص226(. ))1  انظر: غريب القرآن، البِن ُقتيبة، )ص38(، غريب القرآن، للسِّ
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ــُن  ي ــة، والدِّ ــتعري للرشيع ــزاء، واس ــة واجل ــال للطاع ــُن يق ي : "والدِّ ــاينُّ ــُب األصفه ــال الراغ وق

ــاد للرشيعــة، قــال تعــاىل: ژ ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ژ  ــارا بالطاعــة واالنقي ــه يقــال اعتب ــة، لكنّ كاملّل

]آل عمــران: 19[، وقــال تعــاىل: ژ ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ ]النســاء: 125[، أي: طاعــة، 

ــني" )1(.  ــري مزّي ــة: 86[، أي: غ ــاىل: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ژ ]الواقع ــه تع وقول

َهــا. َوُهــَو ِجنٌْس  اُل َواْلَيــاُء َوالنُّــوُن َأْصــٌل َواِحــٌد إَِلْيــِه َيْرِجــُع ُفُروُعــُه ُكلُّ وقــال ابــُن فــارٍس: "الــدَّ

يــُن: الطَّاَعــُة، ُيَقــاُل َداَن َلــُه َيِديــُن ِدينـًـا، إَِذا َأْصَحــَب َواْنَقاَد َوَطــاَع")2(. . َفالدِّ لِّ ِمــَن ااِلْنِقَيــاِد، َوالــذُّ

ــالن، أي  ــت لف ــال: دن ــه، ُيق ــك أن نطيع ــا املل ــاه عصين ــا، معن ــارّي: "أن ندين ــُن األنب ــال اب وق

ــه")3(. ــت يف طاعت دخل

: "عصينا الـَمِلَك فيها؛ كراهيَة أْن ُنطِْيَعُه " )4(. وزينُّ وقال الزَّ

بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

ــَع  اتَّفــق املفــرون واللغوّيــون عــىل أّن املــراَد بأصــِل اللفظــِة: الطاعــُة واالنقيــاُد، ولكــْن توسَّ

الـــمفروَن يف ذكــِر املعــاين التــي تنــدرُج حتــَت هــذه الـــُمفردِة، ففــي قولـِـِه تعــاىل: ژ  ٺ ٺ ژ، قيَل: 

إّن معنــاه يــوُم اجلــزاِء، وقيــَل: احلســاِب، واملــراُد بــِه: يــوُم القيامــِة، وفيــه يكــوُن احلســاُب وكذلــَك 

اجلــزاُء، ودّلــت آيــٌة ُأخــرى عــىل معنــى اجلــزاِء وهــي قولــُه تعــاىل: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ژ، أي: غــرَي 

ــاىل: ژ ڃ  ڃ  چ   چ   ــه تع ــا يف قول ــالِم، ك ــِة اإلس ــىل: رشيع ــُن ع ــُق الدي ــك ُيطل ــني، وكذل مزّي

چچ  ژ، وأمــا يف قولــه تعــاىل: ژ ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ، فاملــراُد بــِه الطاعــُة.

))1  انظر باختصاٍر: املفردات يف غريب القرآن، لأِلصفهايّن، )ص323(. 
))1  انظر: مقاييس اللغة، اِلبن فارس، )319/2(.

))1  انظر: رشح القصائد السبع الطوال، البن األنبارّي، )ص389(.
))1  انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص221(.
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. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ

ــَع  ــا وقاِئ ــأنَّ لن ــوُل: ب ــِه، ويق ــُر بقوِم ــوٍم، يفتخ ــن كلث ــرو ب ــإنَّ َعْم : ف ــعريِّ ــِت الش ــا يف البي وأّم

وحروَبــا يف أيــاٍم معروفــٍة مشــهورٍة، ُغــٍر طــواٍل: أي مــن ُشــهرهِتا شــّبهها بالُغــرِّ مــن اخليــِل الشــتهاِرها 

ــاِن  ــوِك الُفرس ــِل واملل ــن القبائ ــا ِم ــًدا غرين ــُع أح ــا: أي ُنطي ــا أْن َنِدين ــا وامتنعن ــِل، أبْين ــنَي اخلي ــا ب في

ــت  ــا دلَّ ــًى واحــٍد وهــو: الطاعــُة، بين َة اقتــرْت عــىل معن ــُظ أنَّ اللفظــَة الشــعريَّ ــم، وُنالِح ونحِوِه

اللفظــُة القرآنيــُة عــىل عــّدِة معــاين كــا ســبَق، فصــارْت بذلــَك أعــمُّ وأشــمُل مــن اللفظــِة الشــعريِة.

ة السابعة:  املادَّ

)ر ف د( اللفظة القرآنية: )ٿ( )ٿ( اللفظة الشعرية: )َرَفْدَنا( )َرْفِد( )الرافِِدينا(.

َقاَل تعاىل: ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ژ، ]هود: 99[ .

قال َعْمرو بُن كلثوٍم:

َوَنْحُن َغداَة أوِقَد يف َخَزاٍز)1(                َرَفْدَنا َفْوَق َرْفِد الرافِِدينا )12

التَّعليق: 

: "ژ ٿ   ٿ  ٿژ، فيــه ثــالث أوجــه: أحدهــا: بئــس العــوُن الـــُمعاُن، قالــه  قــال املــاورديُّ

ــرشاب،  ــن ال ــدح م ــا يف الق ــا م ــَد بكره ْف ــَدح، والرِّ ــراء: الَق ــح ال ــد بفت ف ــاين: أنَّ الرَّ ــدة. الث ــو عبي أب

ــادُة،  ــَد الزي ْف ــث: أنَّ الرِّ ــار. الثال ــقونه يف الن ــا ُيس ــك م ــه ذم بذل ــي فكأن ــن األصمع ــك ع ــي ذل حك

ــاُر، قالــه الكلبــي")3(. ــه بعــَد الغــرِق الن ــُدوَن ب ــاه بئــس مــا ُيرَف ومعن

))1  موضٌع يقع يف بني نزار حينا اجتمعت فيه معّد عىل ُكليب بن وائل. انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص229(.
))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص336(.

ــتايّن،  جس ــرآن، للسِّ ــب الق ــة، )ص209(، غري ــِن ُقتيب ــرآن، الب ــب الق ــاوردي، )205/3(، غري ــون، لل ــت والعي ــر: النك ))1  انظ
)ص247(، املفــردات يف غريــب القــرآن، لأِلصفهــايّن، )ص360(.
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ــِرٌد ُمنَْقــاٌس، َوُهــَو امْلَُعاَوَنــُة َوامْلَُظاَهَرُة  اُل َأْصــٌل َواِحــٌد ُمطَّ اُء َواْلَفاُء َوالــدَّ وقــال ابــُن فــارٍس: "الــرَّ

ْفُد ")1(. ْفــُد َمْصَدُر َرَفــَدُه َيْرفـِـُدُه، إَِذا َأْعَطــاُه. َوااِلْســُم الرِّ ِه. َفالرَّ بِاْلَعَطــاِء َوَغــرْيِ

ْفــــُد: اإلعانة " )2(. : " الــرِّ وزينُّ وقال الزَّ

وقال التربيزي: " ورفدنا: أعطينا، ومعناه هنا أعنَّا فوق عون من أعان ")3(.

بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

ــاهللُ  ــِة، ف ــِل اللفظ ــق ألص ــو املواف ــُة، وه ــا: اإلعان ــِد، أّول ْف ــاٍن للرِّ ــَة مع ــرون ثالث ــر املف ذك

نيــا، ثــمَّ ُيتبُِعهــم لعنــًة يــوَم القيامــِة، ثــم ُيــرُب ســبحانُه وتعــاىل:  ســبحانُه وتعــاىل يلعــُن الكفــاَر يف الدُّ

ــن  ــوُن م ــا يك ــى م ــا بمعن ــا: أهّن ــذاِب، وثانيه ــاِت والع ــن اللَّعن ــم م ــي جاءهْت ــُة الت ــَس اإلعان ــا بِْئ بأهن

نيــا الّلعنــَة ُثـــْم أتبَعُهــم اهللُ بِلعنَــٍة يف اآلِخــَرِة ِمْثــَل مــا ُيســَقْوَن  الــرشاِب يف الَقــَدِح، فقــْد ُســُقوا يف الدُّ

ــم  ــا فــوَق عذاهِبِ ــادِة، فيزيُدهــم اهللُ عذاًب ــِم والغّســاِق، وثالثهــا: أهنــا بمعنــى: الزي ــاِر ِمــن احلمي يف النّ

ــم. ــًة فــوَق َلَعنَتِِه وَلعن

: فيفتِخــُر َعْمــرو بــُن ُكلثــوٍم بإعانتِِهــْم بنـِـي نـِـزاٍر حينــا َأوقــَد األعــداُء  وأّمــا يف البيــِت الشــعريِّ

ــَة ُكلِّ  ــًة عظيمــًة تفــوُق إعاَن ــم إعان ــم، يقــوُل: أعنَّاُه ــِل خــزاٍز لِـُمـــحاربتِِهم وغزِوِه ــوَق جب ــاَر ف الن

القبائــِل األُخــرى.

ِة، فتكوُن  ُ ِمــــّا ســبَق بــأنَّ اللفظــَة القرآنيــَة جــاءْت بعــّدِة معــاٍن بخــالَف اللفظــِة الشــعريَّ ويتبــنيَّ

بذلــك اللفظــُة القرآنيــُة أعــمُّ وأشــمُل مــن اللفظــِة الشــعريِة.

))1  انظر: مقاييس اللغة، اِلبن فارس، )421/2(.
))1  انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص229(.

))1  انظر: رشح القصائد العر، للّتربيزي، )ص240(.
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. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ

ة الثامنة:  املادَّ

ة: )سابَِغٍة(. ْعِريَّ ْفَظة الشِّ ْفَظة الُقرآنِيَّة: )ڀ( )گ( اللَّ )س ب غ( اللَّ

َقاَل تعاىل: ژ ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ژ ]لقان: 20[، ژ گ  گ   گ  ژ ]سبأ: 11[.

قال َعْمرو بُن كلثوٍم:

        َعَلْينا ُكلُّ َسابَِغٍة ِدالٍص)1(                   َتَرى َفْوَق النِّطاِق هلا ُغضونا)2( )3(

التَّعليق:

: " ژ گ  گ   گ  ژ،  قــال اخلــازُن: "ژ ڀ ژ، أي أتــمَّ وأكمــل عليكــم " )4(. وقــال القرطبــيُّ

أي دروعــا ســابغات، أي: كوامــل تامــات واســعات، يقــال: ســبَغ الــدرُع والثــوُب وغريمهــا إذا غّطــى 

كل مــا هــو عليــه وفضــَل منــه" )5(.

رع الواسعة " )6(.  وقال الفارايب: " الّسابغة: الدِّ

ــه،  ــيء وكال ــام ال ــىل: مت ــدل ع ــد ي ــل واح ــني أص ــاء والغ ــني والب ــارس: "الس ــُن ف ــال اب وق

يقــاُل: أســبغُت األمــر، وأســبَغ فــالٌن وضــوءه. وُيقــال: أســبغ اهللُ عليــه نعمــه. ورجــل ُمســبٌِغ، أي: 

ــُة " )8(. ــَعُة الّتاّم ْرُع الواِس ــدِّ ــابَِغُة: ال : " الّس وزينُّ ــزَّ ــال ال ــابغة " )7(. وق ــه درٌع س علي

الص صفة للدروِع الرّباقِة اللينة. انظر: لسان العرب، البن منظور، )37/7(. ))1  الدِّ
رع. انظر: لسان العرب، البن منظور، )314/13(. ))1   مكارِسُ ومثاين الدِّ

))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص339(.
جســتايّن، )ص267(،  ))1  انظــر: لبــاب التأويــل، لِلخــازن، )399/3(، غريــب القــرآن، البــِن ُقتيبــة، )ص303(، غريــب القــرآن، للسِّ

املفــردات يف غريــب القــرآن، لأِلصفهــايّن، )ص395(.
))1  انظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )267/14(.

))1  انظر: معجم ديوان األدب، للفارايب، )367/1(.
))1  انظر: مقاييس اللغة، اِلبن فارس، )129/3(.

))1  انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص231(.
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بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

متــت دراســُة مــادة: )س ب غ( يف معلقــِة عنــرتَة)1(، وحيــُث إنَّ النتيجــَة التــي توصلــُت هلــا يف 
دراســتها يف معلقــِة عنــرتَة هــي النتيجــُة نفســها يف معلقــِة َعْمــرو بــِن كلثــوٍم، فــإين أذكرهــا باختصــاٍر 

َة، ُمتفقتــاِن يف املعنــى. وهــي: أنَّ اللفظتــنِي القرآنيــَة والشــعريَّ

ة التاسعة:  املادَّ

)س و م( اللفظة القرآنية: )پ( اللفظة الشعرية: )َساَم(.

َقاَل تعاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ژ ]البقرة: 49[ )2(.

قال َعْمرو بُن كلثوٍم:

لَّ فِينا )3( إَِذا َما املْلُك َساَم اْلنَّاَس َخْسفًا                َأَبْينا َأْن ُنــِعـزَّ الذُّ

التَّعليق: 

م ُيوِردونُكم، وُيِذيُقوَنُكم، وُيْولوَنُكم ")4(. : "فإهنَّ قال الطَّربيُّ

ــْمُت  ــاُل ُس ِء. ُيَق ْ ــيَّ ــِب ال ــىَل َطَل ــُدلُّ َع ــٌل َي ــُم َأْص ــَواُو َوامْلِي ــنُي َواْل ــارٍس: "السِّ ــُن ف ــال اب وق

ــْوًما " )5(. ــوُمُه َس َء، َأُس ْ ــيَّ ال

ــاُج: َأواله إِيــاه، وَأكثــر َمــا  جَّ َفــه إِيــاه، َوَقــاَل الزَّ وقــال ابــُن منظــوٍر: "َوَســاَمُه األَمــَر َســْومًا: َكلَّ

ْلــِم " )6(. ِّ َوالظُّ ُيْســَتْعَمُل يِف اْلَعــَذاِب َوالــرشَّ

َقِة عنرتَة بِن شّداد، لِـصالح الثنيان، )ص19(. ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ ))1  انظر: الشَّ
))1  وردت الصيغُة نفُسها يف: األعراف) آية:141(، وإبراهيم) آية:6(.

))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص349(.
ــتايّن، )ص502(،  جس ــرآن، للسِّ ــب الق ــة، )48(، غري ــِن ُقتيب ــرآن، الب ــب الق ــربي، )644/1(، غري ــان، للّط ــع البي ــر: جام ))1  انظ

ــايّن، )ص438(. ــرآن، لأِلصفه ــب الق ــردات يف غري املف
))1  انظر: مقاييس اللغة، اِلبن فارس، )118/3(.

))1  انظر: لسان العرب، البن منظور، )311/12(.
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. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ

َفــُه  ا، يقــال: ســامه خســًفا، أي: محََّلــُه وكلَّ ــوم: أن جتّشــم إنســاًنا مشــقة ورشًّ : "السَّ ْوَزينُّ وقــال الــزَّ

مــا فيــه ُذّل ")1(.

بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

ــبحانه  ــنُّ اهللُ س ــِة: يمت ــِة الكريم ــي اآلي ــِة، فف ــى اللفظ ــىل معن ــوَن ع ــرون واللغوّي ــق املف اتَّف

وتعــاىل عــىل بنــي إرسائيــَل بأنــه أنقذهــم مــن فرعــوَن وملِئــِه، إذا كاَن يســوُمُهم ســوء العــذاِب، أي: 

ُيوِرُدهــم أنــواَع العــذاِب، وُيذيُقهــم بأَســُه وِحقــَدُه عليهــم، وُيولْيِهــم انتقاَمــُه وإذالَلــُه هلــم، فأنقــذ اهللُ 

: ُيـــخرِبُ َعْمــرو بــُن كلثــوٍم عــن  بنــي إرسائيــل مــن فرعــوَن وأغرقــُه يف اليــّم، وأّمــا يف البيــِت الشــعريِّ

ِة قوِمـــــه ورَشفِــــِهم، بــأّن امللــَك واحلاكــَم عليهم، ســاَمُهم خســًفا، أي محَّلُهم وأذاَقُهــم وكلَّفهم  ِعــــزَّ

لَّ فيهــم. وا ذلــَك الــذُّ مــا فيــِه ذلٌّ هلــم، أبــوا أْن ُيقــرُّ

ٌة  تــا عــىل تكليــِف مــا فيــِه مشــقَّ ُ ممـّـا ســبَق أنَّ اللفظتــنِي جاَءتــا بمعنــى واحــٍد، حيــُث دلَّ ويتبــنيَّ

ــى  ــان يف املعن ُة متفقت ــعريَّ ــُة والشِّ ــاِن القرآني ــرو، فاللفظت ــِة َعْم ــى ويف قبيل ــوِم موس ــذاٌب وذلٌّ يف ق وع

ــة. والدالل

ة العارشة:  املادَّ

ْفَظة الُقرآنِيَّة: )ڀ( )  ڤ( )ڃ( اللفظة الشعرية: )َصمًا(. )ص ر م( اللَّ

ــاىل: ژ ٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ     ــاَل تع َق

ٹ   ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ ]القلــم: 22-17[.

قال َعْمرو بُن كلثوٍم:

ِقِفي َنْسأَْلِك َهْل أَْحَدْثِت َصماً                     لَِوْشِك الَبنْيِ َأْم ُخنِْت األَِمينَا )2(

))1  انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص235(.
))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص311(.
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التَّعليق: 

ــُم: قطعــٌة  ي ِ ــُة: إحــكام األمــر وإبرامــه، والرَّ يَم ِ ُم: القطيعــة، والرَّ ْ : "الــرَّ قــال األصفهــاينُّ

وِم  يَمــِة، أي: امْلَــْرُ ِ َمــٌة عــن الّرمــل، ژ  ڤ  ڤ  ژ، قيــل: أصبحــت كاألشــجار الرَّ ُمنَْرِ

يــُم، أي: صــارت ســوداء كالّليــل الحرتاقهــا، ژ  ِ محُلَهــا، وقيــل: كالّليــل، ألّن الّليــل يقــال لــه: الرَّ

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ ژ، أي: جيتنوهنــا ويتناولوهنــا،  ژ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ ، 

ــِت  َم ــى يقــوى. وَتَرَّ ــٌة: كأهنــا قطــع ثدهيــا، فــال يــرج لبنهــا حّت وَم ــاِرُم: املــايض، وناقــٌة َمْرُ الصَّ

ــع" )1(. ــيُء: انقط َم ال ــَرَ ــنَُة، واْن السَّ

اُء َوامْلِيُم َأْصٌل َواِحٌد َصِحيٌح ُمطَِّرٌد، َوُهَو اْلَقْطُع " )2(.  اُد َوالرَّ وقال ابُن فارٍس:  " الصَّ

ُم: القطيعُة " )3(. : " الرَّ وَزينُّ وقال ابُن األنباريِّ والزَّ

بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

ــا يف  ــُت هل ــي توصل ــَة الت ــُث إنَّ النتيج ــرتَة)4(، وحي ــِة عن ــادة: )ص ر م( يف معلق ــُة م ــت دراس مت

دراســتها يف معلقــِة عنــرتَة هــي النتيجــُة نفســها يف معلقــِة َعْمــرو بــِن كلثــوٍم، فــإين أذكرهــا باختصــاٍر 

ِة. وهــي: أنَّ اللفظــَة القرآنيــَة أعــمُّ مــن اللفظــِة الشــعريَّ

))1  انظــر: املفــردات يف غريــب القــرآن، لأِلصفهــايّن، )ص483(، غريــب القــرآن، البــِن ُقتيبــة، )ص479(، غريــب القــرآن، 
)ص306(. جســتايّن،  للسِّ

))1  انظر: مقاييس اللغة، اِلبن فارس، )344/3(.
))1  انظر: رشح القصائد السبع الطوال،البن األنبارّي، )377(، رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص217(.

َقِة عنرتَة بِن شّداد، لِصالح الثنيان، )ص23(. ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ ))1  انظر: الشَّ
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. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ

ة احلادية عرشة:  املادَّ

ــِدينـــا(. )ص ف د( اللفظة القرآنية: )ڭ( اللفظة الشعرية: )ُمَصفَّ

َقاَل تعاىل: ژ ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭژ ]إبراهيم: 49[ )1(. 

قال َعْمرو ابُن كلثوٍم:

ــِدينـــا )2( بايا                   َوُأْبــنــا بالـُملوِك ُمَصفَّ فآُبوا بالنَّهاِب وبالسَّ

التَّعليق:

ــَدْت أيِدهْيِم  ــــِقنَي يف الّسالســِل واألَغالِل، ُصفِّ قــال ُمقاتـِـٌل: "ژ ۓ  ۓ  ڭ ژ، يعنــي: ُموثَّ

إىل أعناِقِهــم يف احلديــد " )3(.

ــا َعَطــاٌء، َواآْلَخــُر َشــدٌّ  اُل َأْصــاَلِن َصِحيَحــاِن: َأَحُدمُهَ ــاُد َواْلَفــاُء َوالــدَّ وقــال ابــُن فــارٍس: " الصَّ

ٍء " )4(. بـِـَيْ

ْدُته أي قيَّــْدُته وأوَثْقُته " )5(. : " التَّصفيُد: التَّقِييُد، ُيقاُل: َصَفْدُتــه َوَصفَّ وزينُّ وقال الزَّ

بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

ــي  ــالِل، فف ــق باألغ ــد والتوثي ــِد: التقيي ــراَد بالتصفي ــىل أنَّ امل ــون ع ــرون واللغوّي ــق املف اتف

نــوَن مشــدودوَن بعَضهــُم ببعــٍض يف القيــوِد  اآليــِة الكريمــِة: ُيــرِبُ ســبحانه وتعــاىل، أنَّ املجرمــنَي ُمقرَّ

: فيفتخــُر َعْمــرو  واألغــالِل، قــد ُشــّدت أيدهيــم وأرجلهــم بعُضهــم ببعــٍض، وأّمــا يف البيــِت الشــعريِّ

))1  وردت الصيغُة نفُسها يف سورة ]ص: 38[.
))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص338(.

جســتايّن، )ص449(،  ))1  انظــر: تفســر مقاتــل بــن ســليامن، )413/2(، غريــب القرآن، البــِن ُقتيبــة، )ص234(، غريــب القــرآن، للسِّ
املفــردات يف غريب القــرآن، لأِلصفهــايّن، )ص486(.

))1  انظر: مقاييس اللغة، اِلبن فارس، )293/3(.
))1  انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص230(.
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بــُن كلثــوٍم بِـــأنَّ َمــن حاربــوا معهــم ِمــن بنــي بكــٍر رجعــوا بالغناِئــِم والســبايا، وأّمــا قــوُم َعْمــرو فقــْد 

ــهم  ِة بأِس ــوَّ ــَن مشــدوديَن باألغــالِل والسالســِل بعضهــم بَبعــٍض، مــن ق ــامللوِك ُمصّفدي رجعــوا بِــ

ــجاعَتِهم. وش

ويتبّن مما سبَق أنَّ اللفظتَن متَّفقتاِن يف املعنى.

ة الثانية عرشة: املادَّ

)ص ف ن( اللفظة القرآنية: )ژ( اللفظة الشعرية: )ُصـــُفــــونا(.

َقاَل تعاىل: ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژژ ]ص: 31[.

قال َعْمرو بُن كلثوٍم:

َتـها)1( ُصــُفــونا )2( َدًة َأِعـنَـّ َتَرْكنا الـخـْيَل َعاِكَفًة َعَلْيِه                   ُمَقلَّ

التَّعليق: 

ــد  ــم، وق ــالِث قوائ ــىل ث ــُة ع ــي القائم ــال: ه ــُل. يق ــة: "ژ ژ  ژژ، اخلي ــُن قتيب ــال اب ق

ــٍل " )3(. ــٍد كان أو رج ــن ي ــر م ــَرف احلاف ــىل َط ــرى ع ــَد األخ ــت الي أقام

ــىَل  ــَدًة َع ــْت َواِح ــَم َوَأَقاَم ــاَلِث َقَواِئ ــىَل َث ــُة َع ــُل اْلَقاِئَم ــَي: اخْلَْي ــاُت ِه افِنَ : "الصَّ ــويُّ ــال البغ وق

ــِر ِمــْن َيــٍد َأْو ِرْجــٍل، ُيَقــاُل: َصَفــَن اْلَفــَرُس َيْصِفــُن ُصُفوًنــا إَِذا َقــاَم عــىل ثــالث َقَواِئــَم،  َطــَرِف احْلَافِ

ــُم " )4(. ــِة اْلَقاِئ َغ ــُن يِف اللُّ افِ ــَل: الصَّ ــِرِه، َوِقي ــَد َحَوافِ ــَب َأَح َوَقَل

))1  مجع عنان وهو: السري الذي مُتسُك به الدابة. انظر: لسان العرب، البن منظور، )))/)9)1.
))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص319(.

جســتايّن، )ص305(، املفــردات يف غريــب القــرآن،  ))1  انظــر: غريــب القــرآن، البــِن ُقتيبــة، )ص379(، غريــب القــرآن، للسِّ
)ص487(. لأِلصفهــايّن، 

))1  انظر: معامل التنزيل، للبغوّي، )67/4(.
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. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ

ــا، إذا قــاَم عــىل  ــَن الفــرُس يصفــُن ُصفوًن ــٍن، وقــد َصَف فــون: مجــع صافِ : "الصُّ وزينُّ وقــال الــزَّ

ــُع " )1(. ثــالِث قوائــٍم وَثنَّــى ُســنُْبَكُه الّرابِ

بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

ــِن: الــذي يِقــُف عــىل ثالثــِة قوائــٍم،  اتَّفــق املفــرون واللغويــون عــىل أنَّ املــراَد باخليــِل الصافِ

ويثنــي طَرَفــُه الرابــُع ويِقــُف عليــِه بطــرِف حافِــِرِه، وإن كاَن بعــُض املفريــَن ذكــروا أنَّ الصافِــَن هــو 

القائــُم فقــْط، وهــذا القــوُل داِخــٌل يف املعنــى األوِل، ففــي اآليــِة الكريمــِة ذكــَر اهللُ تعــاىل أنَّ اخليــوَل 

، فقــام معهــا حتــى غابــْت الشــمس وقــد أهلتــه عــن  الصافنــاِت اجليــاِد ُعرضــت عــىل ُســلياَن بالعــيِّ

ــا قتلــوا  ــِه حين ــوٍم بشــجاعِة قوِم ــن كلث ــرو ب ــُر َعْم : فيفَتِخ ــِت الشــعريِّ صــالِة العــر، وأمــا يف البي

ملــًكا وســّيًدا ثــم تركــوا خيوهَلــا صفوًنــا: أي قائمــًة عــىل قوائِمهــا الثــالث، مــع ثنــي الرابعــِة، إمعاًنــا 

يف إهانــِة ذلــك الســّيد، وهــذه الوقفــة يف اخليــِل تــدلُّ عــىل الفراهــِة وَجــوَدِة تِلــك اخليــوِل.

وبناًء عىل ما سبَق يتبّن أّن اللفظتِن يف القرآِن ويف الشعِر متفقتان يف املعنى والداللة.

ة الثالثة عرشة:  املادَّ

)ع ص ب( اللفظة القرآنية: )ک( اللفظة الشعرية: )ُعَصبًا(.

َقاَل تعاىل: ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ    ژ ]يوسف: 8[ )2( .

قال َعْمرو بُن كلثوٍم:

ا َيْوَم ال َنْخَشى َعَلْيِهْم                   َفُتْصبُِح َخْيُلنا ُعَصبًا ُثبِينا)3( )4( َفَأمَّ

))1  انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص221(.
))1  وردت الصيغُة نفُسها يف: يوسف ) آية:14(، والنور) آية:11(، والقصص) آية:76(.

))1  مجاعات َتذهُب كل مجاعٍة يف جهٍة. انظر: مقاييس اللغة، البن فارس )402/1(.
))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص329(.
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التَّعليق: 

ة إىَِل اأْلَْرَبعني ")1(. : "ژ  کژ: مَجاَعٌة من اْلعرْشَ قال السجستاينُّ

ة واأْلَْرَبعني " )2(. : " الُعَصُب: مجُع ُعْصَبٍة وهي: ما بني اْلعرْشَ وزينُّ وقال الزَّ

بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

اتَّفــق املفــرون واللغويــون عــىل أنَّ املــراَد بِالُعصَبــِة: اجلاعــُة مــن النــاِس، واختلــَف أهــُل اللُّغِة 

ــِة، وبنــى املفــروَن خالَفهــم عــىل خــالِف اللُّغويــني،  يف العــدِد األقــرِب واألرجــِح يف تعيــنِي الُعصَب

ولكــنَّ أشــهر األقــواِل يف تعيينِهــم هــو: مــا بــنَي العــرشِة إىل األربعــني شــخًصا، ففــي اآليــِة الكريمــِة: 

ــٌة!  ــا ونحــُن عصب ــِه إيان ــَر مــن حبِ ــِرِه أكث ــَف عــىل ِصغ ــا يوُس ــَف حُيــبُّ أبون ــَف كي ــال إخــوُة يوُس ق

ــا  : فيقــوُل َعْمــرو: يف اليــوِم الــذي ال نخشــى عــىل أبنائن وكاَن عدُدهــم عــرشًة، ويف البيــِت الشــعريِّ

وَحــــريِمنا، فــإنَّ خيلنــا ُتصبِــُح: ُعَصًبــا أي: مجاعــاٍت مــا بــنَي العــرشِة إىل األربعــنَي، تثــُب مجاعــاٌت 

فــاِع عــن أعراِضنــا وأموالِنــا. ُمتفرقــٌة تذهــُب يف ُكلِّ جهــٍة للــذبِّ والدِّ

ِة ُمتَّفقَتاِن يف املعنى والداللة. ُ مما سبَق أنَّ اللفظتِن القرآنيِة والشعريَّ ويتبنَّ

جســتايّن، )ص342(، غريــب القــرآن، البــِن ُقتيبــة، )ص212(، املفــردات يف غريــب القــرآن،  ))1  انظــر: غريــب القــرآن، للسِّ
)ص568(. لأِلصفهــايّن، 

))1  انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص226(.
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. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ

ة الرابعة عرشة:  املادَّ

)ع ص م( اللفظــة القرآنيــة: )ڀ( )ژ( )چ( )ڄ( )ۈئ( اللفظــة الشــعرية: 

)الَعاِصُموَن(.

َقاَل تعاىل: ژ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ   ژ ]آل عمران: 101[ )1(،

 ژ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  

گ  گ    ژ ]املائــدة: 67[ )2(، ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ   ، ژ  ]يوســف: 32[  ڌ  ڌ    ڎ   ڎژ 

ڄڄ  ژ ]يونــس: 27[ )3(،ژ ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ ]املمتحنــة: 10[.

قال َعْمرو بُن كلثوٍم:

َوَأّنا الَعاِصُموَن إَِذا ُأطِْعنْا                    َوَأّنا الـعاِزُموَن إَِذا ُعِصينا )4(

التَّعليق:

: " الَعْصــُم: اإلمســاُك، واالْعتَِصاُم: االستمســاك، قــال تعــاىل: ژ ۆ  ۆ   ۈ   قــال الراغــُب األصفهــاينُّ

ۈ  ٴۇ  ۋژ ]هــود: 43[ ، أي: ال شء َيْعِصــُم منــه، ومــن قــال معنــاه: ال َمْعُصــوَم، فليــس يعنــي أّن الَعاِصــَم 

بمعنــى الـــَمْعُصوِم، وإّنــا ذلــك تنبيــٌه منــُه عــىل املعنــى املقصــود بذلــك، وذلــك أّن الَعاِصــَم والـَمـــْعُصوَم 

يتالزمــان، فأهّيــا حصــَل حصــَل معــُه اآلخــُر، قــال: ژ جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب  ژ ]غافــر:33[ واالْعتَِصاُم: الّتمّســك 

بالــيء، قــال: ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ ]آل عمــران:103[ ، ژ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ]آل عمــران:101[، واْســَتْعَصَم: 

يَغُة نفُسها يف: هود )آية:43(، وغافر) آية:33(. ))1  وردت الصِّ
يَغُة نفُسها يف: هود) آية:43(، واألحزاب) آية:17(. ))1  وردت الصِّ

يَغُة نفُسها يف: آل عمران) آية:103(، والنساء) آية:146،175(، واحلج) آية:78(. ))1  وردت الصِّ
))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص348(.
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ــال: ژ چڇ  ژ ]يوســف: 32[، أي:  ــه مــن ركــوب الفاحشــة، ق ــا َيْعَتِصــُم ب ــه طلــب م استمســك، كأّن

ــه. أي:  ــا ُيْعَصــُم ب ــة: 10[ ، والِعَصــاُم: م ــه: ژ ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ ]املمتحن ــُه، وقول ــا َيْعِصُم حتــّرى م

، وِعْصَمــُة األنبيــاِء: ِحْفُظــُه إّياهــم أّوال بــا خّصهــم بــه مــن صفــاء اجلوهــر، ُثـــمَّ بِـــا َأْوالُهــم  ُيَشــدُّ

ــظ  ــم وبحف ــكينة عليه ــزال الّس ــّم بإن ــم، ث ــِت أقدامه ــرِة وبتثبُّ ــّم بالنّ ــمّية، ث ــل اجلس ــن الفضائ ِم

ــَواِر،  ــْبُه السِّ ــُة: ِش ــدة: 67[، والِعْصَم ــاىل: ژ ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ژ ]املائ ــال تع ــق، ق ــم وبالّتوفي قلوهب

والـِمــــْعَصُم: موضعهــا مــن اليــد " )1(.

ا َنْعِصُم وَنـْمنَُع جرياَننا إذا َأطاُعونا، ونعزُم عليهم بِالُعدواِن إذا َعَصونـا " )2(. : " وأنَّ قال الزوزينُّ

بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

ــي  ــَة الت ــُث إنَّ النتيج ــلمى)3(، وحي ــِن أيب ُس ــرِي ب ــِة زه ــادة: )ع ص م1 يف معلق ــُة م ــت دراس مت

توصلــُت هلــا يف دراســتها يف معلقــِة ُزهــرِي بــِن أيب ُســلمى هــي النتيجــُة نفســها يف معلقــِة َعْمــرو بــِن 

ِة. ــَة أعــمُّ مــن اللفظــِة الشــعريَّ ــإين أذكرهــا باختصــاٍر وهــي: أنَّ اللفظــَة القرآني ــوٍم، ف كلث

ة اخلامسة عرشة:  املادَّ

)ع ك ف( اللفظة القرآنية: )ۇئ( ) پ( )ڦ( اللفظة الشعرية: )َعاِكَفًة(.

َقــاَل تعــاىل: ژ ى  ائ   ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ        ژ ]ســورة البقــرة: 

125[ )4(،ژ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ژ ]األعــراف: 138[، ژ ٹ   ٹ  ٹ        

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ژ ]الفتــح: 25[.

))1  انظــر: املفــردات يف غريــب القــرآن، لأِلصفهــايّن، )ص569(، غريــب القــرآن، البــِن ُقتيبــة، )ص204(، غريــب القــرآن، 
)ص334(. جســتايّن،  للسِّ

))1  انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص234(.
َقِة ُزهِر بِن أيب ُسلمى، لِصالح الثنيان،  )ص17(. ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ ))1  انظر: الشَّ

))1  وردت الصيغُة نفُسها يف: البقرة) آية:187(، وطه) آية:91و97(، واألنبياء) آية:52(، واحلج)آية:25(، والشعراء )آية:71(.
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. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ

قال َعْمرو بُن كلثوٍم:

ـَتــها ُصـُفــونا )1( َتَرْكنا الـخـْيَل َعاكَِفًة َعَلْيِه                   ُمَقلَّـَدًة َأِعــنَـّ

التَّعليق: 

: الُعُكــوُف: اإلقبــال عــىل الــيء ومالزمتــه عــىل ســبيل الّتعظيــم لــه،  قــال الراغــُب األصفهــاينُّ

واالْعتـِـَكاُف يف الــرّشع: هــو االحتبــاس يف املســجد عــىل ســبيل القربــة ويقــال: َعَكْفُتــُه عــىل كــذا، أي: 

حبســته عليــه، لذلــك قــال: ژ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤڤ   ژ ]احلــج: 25[، ژ  ۇئژ ]البقــرة: 125[، ژ ں  ں  

ڻژ ]الشــعراء: 71[، ژ پ  پ   ڀ  ڀڀ  ژ ]األعــراف: 138[، ژ  ۈئ  ېئ   ېئېئ  ژ ]طــه: 97[، ژ  ڈ  

ڈ  ژ  ژڑ   ژ ]البقــرة: 187[، ژ ڤ   ڦ  ژ ]الفتــح: 25[، أي: حمبوًســا ممنوًعــا)2(.

وقــال ابــُن فــارٍس: "اْلَعــنْيُ َواْلــَكاُف َواْلَفــاُء َأْصــٌل َصِحيــٌح َيــُدلُّ َعــىَل ُمَقاَبَلــٍة َوَحْبــٍس، ُيَقــاُل: 

ُف َعنْــُه ")3(. ِء اَل َتنْــَرِ ْ َعَكــَف َيْعُكــُف َوَيْعِكــُف ُعُكوًفــا، َوَذلـِـَك إِْقَباُلــَك َعــىَل الــيَّ

وقال ابُن األنباري: " عاكفًة عليه، معناه: واقفة مقيمة عليه " )4(.

: " العكوف: اإلقامة، والفعل َعَكَف يْعِكُف " )5(. وزينُّ وقال الزَّ

بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

ــع املفــروَن يف ذكــِر معــاين لفظــة: )عكــف(، فجــاءت بمعنــى: اإلقامــِة يف لفظــة:  توسَّ

ــِة: )ڻ( )پ( )ېئ(  ــاِظ التالي ــُمقابلِة يف األلف ــِس والـ ــى: احلب ــاَءت بمعن )ٹ( وج

)ڦ(، وجــاَءْت باملعنــى الرشعــيِّ املبنــيِّ عــىل املعنــى اللغــويِّ وهــو: حبــُس النفــِس يف املســجِد 

))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص319(.
جســتايّن،  ))1  انظــر: املفــردات يف غريــب القــرآن، لأِلصفهــايّن، )ص579(، غريــب القــرآن، البــِن ُقتيبــة، )ص63(، غريــب القرآن، للسِّ

)ص507(.
))1  انظر: مقاييس اللغة، اِلبن فارس، )108/4(.

))1  انظر: رشح القصائد السبع الطوال، البن األنبارّي، )ص389(.
))1  انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص221(.
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ِب هلل تعــاىل، كــا دلَّ عليــه قوُلــه تعــاىل: ژ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ژ،  وُمالزمُتــه ألجــِل الطاعــِة والتَّقــرُّ

ــم قــد قتلــوا ســيدَّ قــوٍم  : فــإنَّ َعْمــًرا ُيكِمــُل فخــرُه بقوِمــه وبشــجاعتِِهم، بأهنَّ ــعريِّ وأمــا يف البيــِت الشِّ

حُمــارٍب هلــم، وقــد تركــوا خيوهَلـُـم عاكفــًة أي: قائمــًة عــىل ســيِِّد ذلــك القــوِم بعــد أن قتلــوه إمعاًنــا يف 

ــدًة بالعتــاِد، قائمــًة عــىل ثالثــِة أرُجــٍل رافعــًة الرجــل الرابَعَة  إذاللـِـه وإهانتـِـِه، وقــد كانــت خيوهُلــم ُمقلَّ

مــن قوهِتــا وأصالتِهــا، وبنــاًء عــىل مــا ســبق تقريــُره، فــإنَّ اللفظــَة القرآنيَّــَة أعــمُّ مــن اللفظــِة الشــعرّيِة، 

. ــا زيــادًة عــىل املعنــى الُلغــويِّ ــه اســُتخِدَم فيهــا معنــى رشعيًّ كــا أنَّ

ة السادسة عرشة:  املادَّ

ــة: )ٹ( )گ( )ڇ( )ڄ( )ڤ( )ٹ( اللفظــة  )غ ش ي( اللفظــة القرآني

الشــعرية: )َغِشــينا(.

]البقــرة: 7[ )1( ژ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ژ  تعــاىل:  َقــاَل 

ژ  ڳ    ڳ   گ      گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ     ژ 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ]األعــراف:54[ )2(،ژ 

ڇ  ژ ]األعــراف:189[ ،  ژ ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ژ ]األنفــال:11[

)3( ،  ژ ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ    ژ ]طــه: 78[ )4(،ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ژ ]الغاشــية: 1[.

قال َعْمرو بُن كلثوٍم:
ُيوِف إَِذا َغِشينا )5( ُب بِالسُّ ُنَطاِعُن َما َتراَخى النّاُس َعنَّا                     َوَنْرِ

))1  وردت الصيغُة نفُسها يف: اجلاثية) آية:23(.
))1  وردت الصيغُة نفُسها يف: الرعد) آية:3(.

))1  وردت الصيغُة نفُسها يف: النجم) آية:54(.
))1  وردت الصيغُة نفُسها يف: آل عمران) آية:154(، والنور)آية:40(، والعنكبوت)آية:55(، ولقان)آية:32(، واألحزاب

) آية:19(، والدخان) آية:11(، والنجم )آية:16(، والشمس )آية:4(.
))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص323(.
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. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ

التَّعليق: 

ــرته.  ــَيُه، أي: س ــد َغِش ــا ق ــان م ــاه إتي ــاًء: أت ــاَوًة وِغَش ــَيُه ِغَش : " َغِش ــاينُّ ــُب األصفه ــال الراغ ق

ــة: 23[ ،   ژ ٿ  ٿ   ٿ   ــاىل: ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ]اجلاثي ــال تع ــيء، ق ــه ال ــى ب ــا يغّط ــاَوُة: م واْلِغَش

ــْيُتُه كــذا. قــال: ژ ک  گ  گ   ژ ]لقــان: 32[ ،                                ــاُه، وَغشَّ ٹٹ  ژ ]البقــرة: 7[ ، يقــال: َغِشــَيُه وَتَغشَّ

ژ  ں  ڱ   ڱ     ڱ   ڱ     ژ   ،  ]50 ]إبراهيــم:  ۆژ  ۆ   ۇ    ،ژ   ]طــه:78[  ژ  ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ژ 

]النجــم: 16[ ،          ژ ڳ  ڳ     ڳ    ژ ]الليــل: 1[ ، ژ ڄ  ڄ    ڄ  ژ ]األنفــال: 11[ ، وَغَشــْيُت موضــع 

ــراف:  ــاَها. ژ چ   ڇ  ڇژ ]األع ــاَها وَتَغشَّ ــال: َغشَّ ــاع. يق ــن اجل ــك ع ــي بذل ــه، وكنّ ــذا: أتيت ك

189[ ، وكــذا اْلِغْشــَياُن، واْلَغاِشــَيُة: كّل مــا يغّطــي الــيء َكَغاِشــَيِة الــّرج، وقولــه: ژ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

]يوســف: 107[ ، أي: نائبــة َتْغَشــاُهْم وجتّللهــم. وقيــل: اْلَغاِشــَيُة يف األصــل حممــودة وإنــا اســتعري لفظهــا 

هاهنــا عــىل نحــو قولــه: ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ژ ]األعــراف: 41[ ، وقولــه: ژ ٿ  ٿ  ٹ  

ٹ     ژ ]الغاشــية: 1[ ، كنايــة عــن القيامــة، ومجعهــا: َغــَواٍش، وُغــِيَ عــىل فــالن: إذا نابــه مــا َغــِيَ 

فهمــه. قــال تعــاىل: ژ ڳ  ڳ  ڳ ڱ ڱڱژ ]األحــزاب: 19[ ، ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ژ ]حممــد: 20[ 

، ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ژ ]يــس: 9[ ، ژ ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ژ ]البقــرة: 7[ ، ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ ]يونــس: 

27[ ، ژ ى  ائ  ژ ]نــوح: 7[ ، أي: جعلوهــا ِغَشــاَوًة عــىل أســاعهم، وذلــك عبــارة عــن االمتنــاع 

مــن اإلصغــاء، وقيــل: ژ ى  ائ  ژ، كنايــة عــن العــدو كقوهلــم: شــّمر ذيــال وألقــى ثوبــه " )1(. 

ٍء  ــِة َشْ ــىَل َتْغطَِي ــُدلُّ َع ــٌح َي ــٌل َصِحي ــلُّ َأْص ــْرُف امْلُْعَت ــنُي َواحْلَ ــنْيُ َوالشِّ ــارٍس: "اْلَغ ــن ف ــال اب وق

ــاُء " )2(. ــاُء: اْلِغَط ــيِه. َواْلِغَش َء ُأَغشِّ ْ ــيَّ ــْيُت ال ــاُل َغشَّ ٍء. ُيَق ــَيْ بِ

))1  انظــر: املفــردات يف غريــب القــرآن، لأِلصفهــايّن، )ص607(، غريــب القــرآن، البــِن ُقتيبــة، )ص363(، غريــب القــرآن، 
)ص350(. جســتايّن،  للسِّ

))1  انظر: مقاييس اللغة، اِلبن فارس، )425/4(.
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: " الغشياُن: اإِلْتياُن " )1(. وزينُّ وقال الزَّ

وقال التربيزي: " غشينا، أي: َدنا بعُضنا ِمن بعٍض " )2(.

بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

َدت  اتفــق املفــرون واللغويــون عــىل أنَّ أصــل الكلمــِة يرجــُع إىل اإلتيــاِن والتغطيــِة، ولكــن تعدَّ
ِد الســياقات القرآنيــة، فجــاءت اللفظــُة بمعنــى التغطيــِة كــا  املعــاين يف القــرآِن الكريــِم بنــاًء عــىل تعــدُّ
يف قولــه تعــاىل: ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ و ژ ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ژ، ويف هاتــنِي اآليتــنِي التغطيــُة معنوّيــٌة، 

وأمــا يف قولــه تعــاىل: ژ ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ژ و ژ گ  گ   گ     ژ و ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ــه تعــاىل: ژ ڄ  ڄ     ــان، كــا يف قول ــى: اإلتي ــُة حســيٌَّة، وكذلــك جــاءْت بمعن ھھ   ژ            ، فالتغطي

ڄ  ژ، وقــد تــأيت باملعنيــنِي كليهــا: اإلتيــاِن والتغطيــِة كــا يف قولـِـِه تعــاىل: ژ ڳ  ڳ     ڳ  ژ، وجاَءت 

اللفظــُة بمعنــى: َمــْن ينُظــُر نظــَر َمــْن شــخَص بــُره عنــَد املــوِت؛ جِلُبنهــم وخوفِهــم مــن اجلهــاِد يف 
ســبيِل اهللِ، كــا يف قولــِه تعــاىل: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ژ، وجــاءْت اللفظــُة بمعنــى: اجلــاِع كــا يف 
ــِة أِو األمــِر العظيــِم، كــا  قولــه تعــاىل: ژ چ   ڇ  ڇژ، وجــاَءت اللفظــُة بمعنــى: إتيــاِن النائب

يف قولــِه تعــاىل: ژ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ، وجــاَءْت بمعنــى: يــوِم  القيامــِة كــا يف قولــه تعــاىل: ژ ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ   ژ.

: فــإّن َعْمــًرا يتفاخــُر بشــجاعتهم، ويقــوُل: ُنطاِعــُن األبطــاَل إذا تباعُدوا  وأّمــا يف البيــِت الشــعريِّ
عنـّـا، ونرهُبــم بالســيوِف إذا َغِشــينا، إي: إذا أتيناُهــم واقرتبنــا منهــم فإّنــا نرهُبــم بالســيوِف لُِقرهِبــم 
ــمُّ  ــَك أع ــاَرْت بذل َدٍة، فص ــدِّ ــاٍن ُمتع ــاءت بمع ــَة ج ــَة القرآني ــإنَّ اللفظ ــبَق ف ــا س ــىل م ــاًء ع ــا، وبن منّ

وأشــمُل مــن اللفظــِة الشــعرّيِة.

))1  انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص223(.
))1  انظر: رشح القصائد العر، للتربيزي، )ص229(.
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. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ

ة السابعة عرشة:  املادَّ

)ق ر أ( اللفظة القرآنية: )خب( اللفظة الشعرية: )َتْقَرأ(.

َقاَل تعاىل: ژ ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب  ژ ]القيامة: 18-17[.

قال َعْمرو بُن كلثوٍم:

ْوِن)4( مَلْ َتْقَرأ َجنِينَا )5(             ِذَراَعي َعْيَطٍل)1( َأْدَماَء)2(  بِْكٍر)3(                 ِهَجاِن اللَّ

التَّعليق: 

ــَد  ــِك شــفتيِه عن ــاُج إىل حتري ــُه يف صــدِرِه، فــال حيت ــه أْن جيمَع ــُن ُجــزيٍء: " ضمــَن اهللُ ل ــال اب ق
نزولـِـِه، وَيـــحَتِمُل )خب( هنــا وجهــنِي، أحُدمهــا: أْن يكــوَن بمعنــى القــراءِة، فــإنَّ الُقــرآَن قــْد يكــوُن 
ــُه يف صــْدِره فهــو مصــدٌر مــن قولِــك: قــرأُت  ــاُه تأليُف مصــدًرا ِمــن قــرْأُت، واآلخــُر: أن يكــوَن معن
الــيَء أي: مجعُتــُه ژ يئ  جب  حب  خب  ژ، أي: إذا قــَرَأُه جربيــُل، فاجعــل قــراءَة جربيــَل قــراءَة اهللِ؛ ألهّنــا 
بِعهــا بذهنــك لتحفظهــا، وقيــل: اتبــع القــرآَن يف  ِمــن عنــده، ومعنــى: اتبــع قرآنــه، اســمع قراءتــه واتَّ

األواِمــِر والنَّواهــي " )6(.

اُء َواحْلَــْرُف امْلُْعَتــلُّ َأْصــٌل َصِحيــٌح َيــُدلُّ َعىَل ُجـــَمٍع َواْجتـِـَاٍع..  قــال ابــُن فــارٍس: " اْلَقــاُف َوالــرَّ

ـَـا  ــُه ُيــَراُد َأهنَّ ُل َســَواًء. َيُقوُلــوَن: َمــا َقــَرَأْت َهــِذِه النَّاَقــُة َســىًل، َكَأنَّ ــَز َهــَذا اْلَبــاُب َكاَن ُهــَو َواأْلَوَّ َوإَِذا مُهِ

. َقــاَل:       َمــا مَحََلــْت َقــطُّ

ْوِن مَلْ َتْقَرْأ َجنِينًا                  ِذَراَعْي َعْيَطٍل َأْدَماَء بِْكٍر                         َهَجاِن اللَّ

))1  الناقة طويلة الُعنُق. انظر: لسان العرب، البن منظور، )455/11(.
))1  النُّوق البيضاء. انظر: رشح املعلقات السبع، للزوزين، )ص218(.

))1  الناقة التي محلت بطنًا واحًدا. انظر: رشح املعلقات السبع، للزوزين، )ص218(.
))1  األبيض اخلالص الذي مل يالطه لوٌن آخر. انظر: لسان العرب، البن منظور، )431/13(.

))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص313(.
جســتايّن،  ))1  انظــر: التســهيل لعلــوم التنزيــل، اِلبــن ُجــزيء، )434/2(، غريــب القرآن، البــِن ُقتيبــة، )ص500(، غريــب القرآن، للسِّ

)ص381(، املفــردات يف غريــب القرآن، لأِلصفهــايّن، )ص668(.
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َي بَِذلَِك جِلَْمِعِه َما فِيِه ِمَن اأْلَْحَكاِم َواْلِقَصِص َوَغرْيِ َذلَِك " )1(. ُه ُسمِّ َقاُلوا: َوِمنُْه اْلُقْرآُن، َكَأنَّ

: " مل تقرْأ جنينًا أْي: مل َتُضـــمَّ يف َرِحــِمــها َوَلًدا ")2(. وزينُّ قال الزَّ

بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

ــع  ــي: اجلم ــِة وه ــِة يف اللغ ــى اللفظ ــِل معن ــاق يف أص ــون يف االتف ــروَن واللغوّي ــق املف اتف

، حيــُث ذكــر املفــروَن أنَّ القــراءَة تــدلُّ  والضــّم، ولكــنَّ معــاين ومدلــوالِت اللفظــِة يف القــرآِن أعــمُّ

ــًرا يمــدُح امــرأًة  ــه يف صــدره، وأمــا يف البيــِت الشــعريِّ فــإنَّ عْم عــىل: التــالوِة وعــىل: مجِعــه وحفظِ

بأهنــا طويلــُة الُعنــِق بيضــاُء، بِــــْكٌر، مل تقــرأ جنينـًـا، أي: مل تُضــمَّ ومل حتِمــْل جنينـًـا يف بطنِهــا. فاللفظــُة يف 

، اتَّفَقــْت يف أصــِل معناهــا اللغــويِّ مــع اللفظــِة القرآنيــِة، واختلفــْت عنهــا يف الداللة،  البيــِت الشــعريِّ

ولكــنَّ اللفظــَة القرآنيــَة أعــمُّ وأشــمُل يف املعنــى مــن اللفظــِة الشــعرّيِة.

ة الثامنة عرشة:  املادَّ

نِينًا(. )ق ر ن( اللفظة القرآنية: )ۓ( اللفظة الشعرية: )ُمَقرَّ

َقاَل تعاىل: ژ ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ ]إبراهيم: 49[ )3(.

قال َعْمرو بُن كلثوٍم:

نِينًا )5( ى يِف الـَحِديِد ُمَقرَّ لَِكي َيسُلْبَن َأْفَراسًا َوبِيضًا)4(                  َوَأرْسَ

))1  انظر: مقاييس اللغة، اِلبن فارس، )78/5(.
))1  انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص218(.

))1  وردت الصيغُة نفُسها يف: الفرقان) آية:13(، وص) آية:38(.
))1  السيوف. انظر: لسان العرب، البن منظور، )317/2(.

))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص343(.
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. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ

التَّعليق:

: " ژ ۓژ، َمْشــُدوِديَن يِف اْلَقــْرِن َأْي: َمْقــُروٌن َبْعُضُهــْم َمــَع َبْعــٍض  قــال أبــو حّيــان األندلــيُّ
يِف اْلُقُيــوِد َواأْلَْغــاَلِل، َأْو َمــَع َشــَياطِينِِهْم، ُكلُّ َكافـِـٍر َمــَع َشــْيَطانِِه يِف ُغــلٍّ َأْو ُتْقــَرُن َأْيِدهيـِـْم إىَِل َأْرُجِلِهــْم 

ِلــنَي ")1(. ُمَغلَّ

ٍء  ــا َيــُدلُّ َعــىَل مَجْــِع َشْ اُء َوالنُّــوُن َأْصــاَلِن َصِحيَحــاِن، َأَحُدمُهَ وقــال ابــُن فــارٍس: " اْلَقــاُف َوالــرَّ
. َواْلِقــَراُن: احْلََبــُل ُيْقــَرُن بِــِه  ــْيَئنْيِ ُل: َقاَرْنــُت َبــنْيَ الشَّ ٍة، َفــاأْلَوَّ ٍة َوِشــدَّ ٌء َينَْتــُأ بُِقــوَّ ٍء، َواآْلَخــُر َشْ إىَِل َشْ

َشــْيَئاِن. َواْلَقــَرُن: احْلَْبــُل َأْيًضــا " )2(.

نني: ُمــَغــلَّـــلــني " )3(. وقال ابُن األنبارّي: " ُمَقرَّ

: " أْي َلـَيـْسـَتـــِلَب َخْيُلنــا أفــراَس األعــداِء وبيَضُهــم وَأرسى ِمنْهــم َقــْد ُقــــِرُنوا  وزينُّ وقــال الــزَّ
ــِد " )4(. يف احلدي

بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

ــرِبُ ســبحانه وتعــاىل  ــِة: ُي ــني، ففــي اآلي ــراِد بِلفظــِة: ُمقّرن ــون عــىل امل اتَّفــق املفــرون واللغوي
ــَرُن  ــٍض، والَق ــع بع ــم م ــاِل بعضه ــدوديَن بِاحلب ــنَي أي: مش نِ ــاِر ُمقرَّ ــيكونوَن يف النّ ــُمجرمنَي س أنَّ الـ
: فــال  ُيطلــُق عــىل احلبــِل؛ ألّنــه ُيقــَرُن بــِه وُيشــدُّ بــه األشــياء بعُضهــا ببعــٍض، وأمــا يف البيــِت الشــعريِّ
يــزاُل َعْمــرو بِفـْخـــــِره بِـــــقوِمه وقبيلتـِـِه، وأهنــم ُشــجعاٌن أقويــاُء يف احلــروِب، فيقــوُل: أنَّ الُفرســاَن 
ــاليت  ــاء ال ــا أي: النس ــا وبِيًض ــلُبوا أفراًس ــوا أن يس ــًدا إذا حارب ــِهم عه ــىل أنُفِس ــذوا ع ــنَي أخ واملحارب

ــال. ــدوديَن يف احلب ــني مش ن ــأرسوا أرسى ُمقرَّ ــرِب، وي ــم يف احل يدمنه

جســتايّن، )ص449(،  ))1  انظــر: البحــر املحيــط، أليب حيــان، )458/6(، غريــب القرآن، البــِن ُقتيبــة، )ص234(، غريب القــرآن، للسِّ
املفــردات يف غريب القــرآن، لأِلصفهــايّن، )ص667(.

))1  انظر: مقاييس اللغة، اِلبن فارس، )76/5(.
))1  انظر: رشح القصائد السبع الطوال،البن األنبارّي، )ص423(.

))1  انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص230(.
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َة، جاءتــا بمعنــى: الشــدِّ باحلبــِل وَقــْرِن بعضهم  ويتبــنّي ممـّـا ســبَق أنَّ اللفظتــنِي القرآنيــَة والشــعريَّ

مــع بعــٍض، فهــا متَّفقتــان يف املعنــى والداللة.

ة التاسعة عرشة:  املادَّ

)ق و ت( اللفظة القرآنية: )ی( )ۆ( اللفظة الشعرية: )َيُقْتَن(.

ــاَل تعــاىل: ژ ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئېئ   ېئ  ىئ   َق

ىئ  ىئ         ی   ی    ژ ]النســاء: 85[، ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋژ 

]فصلــت: 10[.

قال َعْمرو بُن كلثوٍم:

َيُقْتَن ِجياَدَنا َوَيُقْلَن َلْسُتْم                        ُبُعوَلَتنَا إَِذا مَلْ َتــْمـنَعونا )1(

التَّعليق: 

: " اْلُقــوُت: مــا ُيـــْمِسُك الّرمــق، ومجعــه: َأْقــَواٌت، قال تعــاىل: ژ  ۇ   قــال الراغــب األصفهــاينُّ

ۆ  ۆ  ژ ]فصلــت: 10[، وَقاَتــُه َيُقوُتــُه ُقوتــًا: أطعمــه قوتــه، وَأَقاَتــُه ُيِقيُتــُه: جعــل لــه مــا َيُقوُتــُه، 

ــُت«)3(.  ــَع الّرجــُل مــن يقــوُت«)2(  ويــروى: »مــن ُيِقْي ــِر أْن ُيضّي ويف احلديــث: »إّن أكــَر الكبائِ

ــا. وقيــل: شــاِهًدا،  ــدًرا. وقيــل: حافًِظ قــال تعــاىل: ژ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ژ ]النســاء: 85[، قيــل: ُمْقت

وحقيقته: قاِئًا عليه حيفظه ويقيته " )4(.

))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص345(.
، وقــد أخرجــه: الطــرباينُّ يف املعجــم الكبــري، بلفــظ: »إنَّ َأْكــَرَ اإِلْثــِم ِعنْــَد اهللِ َأْن  ))1  مل أجــْد اللفــَظ الــذي ذكــرُه الراغــُب األصفهــاينُّ
ــْن  بِــَس، َعمَّ ــْرِء إِْثــاًم َأْن َيْ ُجــُل َمــْن َيُقوُت«حديــث رقــم: )14426(، وأخرجــه ُمســلٌم يف صحيِحــه بلفــظ: »َكَفــى بِامْلَ ــَع الرَّ ُيَضيِّ
ــث  ــْن َيُقــوت«، حدي ــَع َم ــاًم َأْن ُيَضيِّ ــْرِء إِْث ــى بِامْلَ ــنَنِه بلفــظ: »َكَف ــو داُود يف ُس ــُه« حديــث رقــم: )996(، وأخرجــُه أب ــُك ُقوَت َيْملِ

ــم: )1692(. رق
))1  أخرج هذِه الروايَة: أمحُد يف ُمسنِدِه، حديث رقم: )6495(.

))1  انظــر: املفــردات يف غريــب القــرآن، لأِلصفهــايّن، )ص687(، غريــب القــرآن، البــِن ُقتيبــة، )ص132(، غريــب القــرآن، 
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. َقِة َعْمرو بِن ُكلثوٍم التَّـْغـُلـبِيِّ ُة عىل َغريِب الُقرآِن ِمن ُمعلَّ عريَّ واِهُد الشِّ الشَّ

: " ژ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ، فيــه أربعــة تأويــالت: أحدهــا: قــدر أرزاق أهلهــا، قالــه  وقــال املــاورديُّ

احلســن. الثــاين: قــدر فيهــا مصاحلهــا مــن جباهلــا وبحارهــا وأهنارهــا وشــجرها ودواهبــا قالــه قتــادة، 

الثالــث: قــدر فيهــا أقواهتــا مــن املطــر، قالــه ماهــد، الرابــع: قــدر يف كل بلــدة منهــا مــا مل جيعلــه يف 

األخــرى ليعيــش بعضهــم مــن بعــض بالتجــارة مــن بلــد إىل بلــد، قالــه عكرمــة" )1(.

ــاُء َأْصــٌل َصِحيــٌح َيــُدلُّ َعــىَل إِْمَســاٍك َوِحْفــٍظ َوُقــْدَرٍة  وقــال ابــُن فــارٍس: "اْلَقــاُف َواْلــَواُو َوالتَّ

ِء. ِمــْن َذلـِـَك َقْوُلــُه تعــاىل: ژ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ژ، َأْي َحافًِظــا َلــُه َشــاِهًدا َعَلْيــِه، َوَقــاِدًرا  ْ َعــىَل الــيَّ

َعــىَل َمــا َأَراد " )2(.

ــْوُت  ــُل قــاَت يقــوُت، واالســم الُق : " القــوُت: اإلطعــاُم بقــدِر احلاجــِة، والِفْع وزينُّ ــزَّ وقــال ال

ــوات " )3(. ــُع األْق ــُت، واجلم والِقْي

بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

ــه  ــاهِد يف قول ــِظ والش ــدرِة واحِلف ــى: الُق ــاَءْت بمعن ــِة، فج ــاٍن لّلفظ َة مع ــدَّ ــُمفروَن ع ــر الـ ذك

تعــاىل: ژ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ژ ، وجــاَءْت بمعنــى: األرزاِق، واملصالــح، واملطــر مــن الســاء، ومــا 

ــِه النــاُس مــن القــوِت. ــُش بِ يتعيَّ

ــنَي  ــنَّ يعتن ُ ــٍر، بأهنَّ ــن بك ــِم ب ــي ُجَش ــِة بن ــاَء قبيل ــرو نس ــدُح َعْم : فيم ــعريِّ ــِت الش ــا يف البي وأّم

ــا  ــا إن مل متنعوَن ــُتم بأزواِجن ــنَّ لس ــَن ألزواجه ، ويُقل ــنَّ ــنَّ ويْعِلفنَُه : أي ُيْطِعْمنَُه ــنَّ ــوِل وَيُقْتنَُه باخلي

ــى  ــُل يف معن ــد يدُخ ــاِم، وق ــىل اإلطع ِة ع ــعريَّ ــِة الش ــى يف اللفظ ــَر املعن ــُمحاربنَي، فاقت ــداَء والـ األع

ُ ممـّـا ســبَق أنَّ اللفظــَة القرآنيَّــَة أعــمُّ  اللفظــِة: احِلفــُظ والصياَنــُة، العتناِئهــَن بخيــوِل أزواِجِهــَن، ويتبــنيَّ

ِة. ــعريَّ ــِة الش ــن اللفظ ِم

جستايّن، )ص435(.  للسِّ
))1  انظر: النكت والعيون، للاوردي، )171/5(.

))1  انظر: مقاييس اللغة، اِلبن فارس، )38/5(.
))1  انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص233(.
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ة العرشون:  املادَّ

)ن و ء( اللفظة القرآنية: )ۇ( اللفظة الشعرية: )َتــنُـــوُء(.

َقــاَل تعــاىل: ژ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ےے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  

ۆ  ژ ]القصــص: 76[.

قال َعْمرو بُن كلثوٍم:

َوَمْثنَى َلْدَنٍة)1( َسَمَقْت )2( َوَطاَلْت                  َرَواِدُفــهـا َتــنُـــوُء بِا َولِينا )3(

التَّعليق: 

قال ابُن كثرٍي: " َلُيْثِقُل محُلها الفئاَم ِمَن النَّاِس لَِكْثَرهِتَا " )4(.

وقــال ابــُن قتيبــَة: "ژ ہڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ    ژ أي متيــُل هبــا العصبــُة إذا محلْتها، ِمْن ُثــــقلها. 

يقــال: نــاءْت بالُعصبــة، أي مالــْت هبا. وأنــاَءت العصبــَة: أَماَلْتهــا " )5(.

: " النَّوء: النُُّهوُض يف تثاُقٍل " )6(. وزينُّ وقال الزَّ

بيان وجه العاقة بن اللفظة القرآنية والشعرية:

ــِة  ــي اآلي ــٍل، فف ــوُض يف تثاُق ــو: النُّه ــْوِء ه ـ ــراَد بِالنَـّ ــىل أنَّ امل ــون ع ــروَن واللغويُّ ــق املف اّتف

ــِت  ــا يف البي ــا، وأم ــُثْقِلها وكثرهِت ــٍل لِــ ــا بَِتثاُق ــُض حاِمُلوه ــا ينه ــن كثرهِت ــاروَن ِم ــُح ق ــِة، مفاتِ الكريم

ُل بِمحبوَبتـِـِه، بأهّنــا ذا قامــٍة َلــــيِّنٍَة، ذاِت طــوٍل ومجــاٍل، وهلــا رواِدُف ومهــا:  : فــإنَّ َعْمــًرا يتغــزَّ الشــعريِّ

))1  اللدن: اللني، واجلمع: ُلْدْن. انظر: لسان العرب، البن منظور، )383/13(.
))1  السموق الطول، والفعل سمق يسُمُق. انظر: رشح املعلقات السبع، للزوزين، )ص219(.

))1  انظر: ديوان َعْمرو بن كلثوم، )ص315(.
))1  انظر: تفسر القرآن العظيم، البِن كثري، )253/6(.

جســتايّن، )ص152(، املفــردات يف غريــب القــرآن،  ))1  انظــر: غريــب القــرآن، البــِن ُقتيبــة، )ص334(، غريــب القــرآن، للسِّ
)ص830(. لأِلصفهــايّن، 

))1  انظر: رشح املعلقات السبع، لِلّزوزين، )ص219(.
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ــَك أّن لفظــَة تنــوء يف القــرآِن  ــا، فتبــنيَّ مــن ذلِ ــِم رواِدفِه ــَد النهــوِض لِِعَظ ــنِي، ُتْثِقُلهــا عن فرعــا اإلليت

الكريــِم ويف الشــعِر دّلــت عــىل التثاُقــِل وقــد ُيصاِحُبــه ميــالٌن مــن ُثْقــِل احلمــِل، فاللفظتــاِن متَِّفقتــاِن 

ــى. يف املعن
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A

احلمد هلل الذي بنعمته تتّم الصاحلات، وفيا يي أهم النتائج:

بعــد دراســة الغريــِب يف القــرآِن الكريــِم والشــواهِد عليــه يف ُمعلَّقــِة َعْمــرو بــِن كلثــوٍم، خلصُت 

إىل مــا يــي:

ــرون . 1 ــرو: )ع ــِة َعْم ــن ُمعلق ــِم م ــرآِن الكري ــِب الق ــىل غري ــعرية ع ــواهد الش ــوع الش مم

ــاهًدا(. ش

األلفــاظ التــي توافَقــت يف املعنــى واملــراد: )ثامنيــة ألفــاظ( وهــي التــي يف املــادة: الثالثــة، . 2

ــرشة،  ــة ع ــرشة، والثامن ــة ع ــرشة، والثالث ــة ع ــرشة، والثاني ــة ع ــعة، واحلادي ــة، والتاس والثامن

ــن. والعرشي

األلفــاظ القرآنيــة األعــّم يف املعنــى مــن األلفــاظ الشــعرية: )تســعة ألفــاظ( وهــي التــي يف . 3

ــة  ــرشة، والسادس ــة ع ــارشة، والرابع ــابعة، والع ــة، والس ــة، والسادس ــة، واخلامس ة: الثاني ــادَّ امل

عــرشة، والســابعة عــرشة، والتاســعة عــرشة.

عــي زيــادًة عــىل املعنــى اللغــوي )ثاثــة ألفــاظ( وهــي . 4 األلفــاظ التــي ُأريــَد هبــا املعنــى الرشَّ

التــي يف املــاّدة: األوىل، والرابعــة، واخلامســة عــرشة.

وعــىل مــا ســبق يتبــنيَّ لنــا أنَّ الـــُمفرداِت الغريبــة يف القــرآن الكريــم ويف املعلقــِة، اتَّفقــت مجيُعها 

ــاب العمــوم واخلصــوص،  ــا هــو يف ب يف أصــِل معناهــا اللُّغــوي، وأنَّ االختــالَف احلاصــَل بينهــا إن

واملعنــى الرشعــي الـــمبني عــىل املعنــى اللُّغــوي.
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اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي، القاهرة: اهليئة املرية العامة للكتاب، 1394هـ.. )

ِرْكِي، ط15، بريوت: دار العلم للماليني، 2002م.. ) األعام. لِـخري الدين بن حممود الزِّ

البحر املحيط، أليب حّيان، حتقيق: صدقي حممد مجيل، بريوت: دار الفكر، 1420هـ.. )

التســهيل لعلــوم التنزيــل، اِلبــن ُجــزيء، حتقيــق: د. عبــد اهلل اخلالــدي، ط1، بــريوت: دار األرقم، . )

1416هـ.

تفسر القرآن العظيم، البن أيب حاتم، حتقيق: أسعد حممد الطيب، صيدا: املكتبة العرية.. )

تفسر القرآن العظيم، البن كثري، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، ط2، دار طيبة، 1420هـ.. )

ــر . ) ــر: دار الفك ــل، ط1، م ــو الني ــالم أب ــد الس ــد عب ــق: د. حمم ــر. حتقي ــن ج ــد ب ــر ُماه تفس

ــة، 1410هـــ. ــالمي احلديث اإلس

تفسر مقاتل بن سليامن، حتقيق: عبد اهلل حممود، ط1، بريوت: دار إحياء الرتاث، 1423هـ.. )

ــريوت: . 9 ــاكر، ط1، ب ــد ش ــد حمم ــق: أمح ــربي، حتقي ــرآن، لِلط ــِل آِي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي جام

ــالة، 1420هـــ. ــة الرس مؤسس

اجلامــع ألحــكام القــرآن، للُقْرُطبــي، حتقيــق: أمحــد الــربدوين، وإبراهيــم أطفيــش، ط2، القاهــرة: . 	)

دار الكتــب املريــة، 1384هـ.

ديوان َعْمرو بن كلثوم، حتقيق: د. أيمن ميدان، ط1، جدة: النادي األديب، 1413هـ.. ))

ســنن أيب داُود، أليب داُود ســليان بــن األشــعث، حتقيــق: حممــد حميــي الديــن، بــريوت: املكتبــة . ))

العريــة.
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رشح القصائــد الّســبع الّطــوال اجلاهلّيــات، البــن األنبــاري، حتقيــق: عبــد الســالم حممــد هارون، . ))

املعارف. دار  ط5، 

رشح القصائد العر، للّتربيزي، حتقيق: ميد طّراد، ط1، دار الكتاب العريب، 1412هـ.. ))

اث العريب، . )) وزين، ط1، بــريوت: دار إحيــاء الــرتُّ رشح الـــُمعلقات الســبع، لِـــحسني بــن أمحــد الــزَّ

1423هـ.

عراء، البن قتيبة، القاهرة: دار احلديث، 1423هـ.. )) الشعر والشُّ

َقــِة عنــرتَة بــِن شــّداد، لِـــصالح الثنيــان، املدينــة . )) ُة عــىل َغريــِب الُقــرآِن ِمــن ُمعلَّ ــعريَّ ــواِهُد الشِّ الشَّ

املنــورة: ملــة اجلامعــة اإلســالمية للعلــوم الرشعيــة، عــدد: 186.

عراء، البن سالم اجلُمحي، حتقيق: حممود حممد شاكر، جدة: دار املدين.. )) طبقات فحول الشُّ

غريــب القــرآن نزهــة القلــوب، لِـــمحمد بــن ُعزيــر الّسجســتاين، حتقيــق: حممــد أديــب، ط1، . 9)

دمشــق: دار قتيبــة، 1416هـــ.

غريب القرآن، البن قتيبة، حتقيق: أمحد صقر، بريوت: دار الكتب العلمية، 1398هـ.. 	)

ــن . )) ــد ب ــو حمم ــق: أب ــي، حتقي ــد الثعلب ــن حمم ــد ب ــرآن، ألمح ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش

ــريب، 1422هـــ. ــرتاث الع ــاء ال ــريوت: دار إحي ــور،ط1، ب عاش

ــريوت: دار . )) ــاهني،ط1، ب ــي ش ــد ع ــق: حمم ــازن، حتقي ــزيل، للخ ــاين التنـ ــل يف مع ــاب التأوي لب

الكتــب العلميــة، 1415 هـــ.

لسان العرب، البن منظور، ط3، بريوت: دار صادر، 1414هـ.. ))

املحــرر الوجيــز، البــن عطيــة األندلــي، حتقيــق: عبــد الســالم عبــد الشــايف،ط1، بــريوت: دار . ))

الكتــب العلميــة، 1422هـ.
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ــاد، حتقيــق: حممــد حســن،ط1، بــريوت: عــامل الكتــب، . )) الـــُمحيط يف اللغــة، للّصاحــب بــن عّب

1414هـ.

ــؤوط . )) ــعيب األرن ــق: ش ــيباين، حتقي ــل الش ــن حنب ــد ب ــل، أِلمح ــن حنب ــد ب ــام أح ــند اإلم مس

ــالة، 1421هـــ. ــة الرس ــرون، ط1، مؤسس وآخ

ــي، ط1، . )) ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: حمم ــاج، حتقي ــن احلج ــمسلم ب ــر، لِـ ــح املخت ــند الصحي املس

ــريب، 1374هـــ. ــرتاث الع ــاء ال ــريوت: دار إحي ب

معــامل التنـــزيل، للبغــوي، حتقيــق: عبــد الــرزاق املهــدي، بــريوت: دار إحيــاء الــرتاث العــريب، . ))

1420هـ.

ــعب، . 9) ــة دار الش ــرة: مؤسس ــار، القاه ــد خمت ــق: د. أمح ــارايب، حتقي ــوان األدب، لِلف ــم دي معج

1424هـ.

معجــم الشــعراء، لِـــمحمد بــن عمــران املرزبــاين، حتقيــق: د. َف كرنكــو، بــريوت: دار الكتــب . 	)

العلميــة.

املعجم الكبر، للطرباين، حتقيق: محدي السلفي،ط2، القاهرة: مكتبة ابن تيمية.. ))

ُمعجم املؤلفن، لِـعمر بن رضا كّحالة، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.. ))

املفــردات يف غريــب القــرآن، لألصفهــاين، حتقيــق: صفــوان عدنــان، ط1، دمشــق: دار القلــم-. ))

ــامية، 1412هـ. الدار الش

مقاييس اللغة، البن فارس، حتقيق: عبد السالم هارون، دار الفكر، 1399هـ.. ))

النُّكت والعيون، لِـلاوردي، حتقيق: السيد بن عبد املقصود، بريوت: دار الكتب العلمية. . ))
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Poetic illustrations on the Quranic Extraordinary vocabularies from the 
Collection of Poems of Amr bin Kulthum at-Tagluby

Dr. Salih bin Thanayyan ath-Thanayyan

Research Topic

Study of poetic illustrations on the Quranic Extraordinary vocabularies from 
the collection of poems of Amr bin Kulthum.Research Objectives .

Main objective of the research:

Examining poetic illustrations on Quranic extraordinary vocabularies, com-
paring and analyzing them.

Research Problem

Is there an extraordinary vocabulary in pure Arabic poem that is in confor-
mity with Quranic terminology?

Prominent research findings:

The total number of illustrations recorded are: (twenty illustrations). Eight 
of those extraordinary vocabularies (Quranic and literal) were in conformity 
both in meaning and purpose while nine (Quranic) were more encompassing 
in meaning than the poetic terminologies, and the remaining three (Quranic) 
had Shariah meanings in addition to their literal meaning.

Keywords:

Poetic illustrations, Quranic terminologies, Amr bin Kalthum.
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