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اإلهداء
إلى رمز التضحية والعطاء ،إلى من ساندني حتى أواصل مسيرتي
العلمية ،وغرس في قلبي حب العلم ،إلى سنديانتي حياتي (أبي
وأمي)أطال هللا في عمرهما.
إلى رمز الحب والعطاء ،إلى سراجي(زوجتي)التي أضاءت نفسها
لتنير دربي وأحالمي.
إلى نرجس الحياة وزنابقها أطفالي(سائد ،وجنى ،وحور)
إلى من كان تشجيعهم ودعمهم شموعا ً أنارت لي الدروب ،إلى
سندي(إخوتي وأخواتي).
إلى(أصدقائي) في األسر ،والدراسة ،والعمل.
إلى كل من عشق فلسطين ،وضحى من أجلها.
إلى كل ناطق بلغة القرآن  ،متخذاً منه دستوراً.

أهدي ثمرة جهدي هذا.
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الشكر والتقدير
عمالً بقول رسولنا الكريم –صلى هللا عليه وسلم(:-من ال يشكر الناس ال يشكر هللا
ع ّز وجل)،فإنني أتق ّدم بخالص الشكر الجزيل من أستاذي الفاضل (،األستاذ الدكتور
عبد الرؤوف خريوش)،الذي تفضل باإلشراف على رسالتي ،فكان المعل َم الذي نهلت
ق ،ولين في نصحي
من بحر علمه الواسع ،واألب الحاني فيما تحلّى به من رف ٍ
وتوجيهي السليم ،وإرشادي الدقيق ،فكان نعم العون بعد هللا.
كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة الرسالة،
فكانت لحاظهم إشارات ترشدني وألسنتهم ناصحة لي لما فيه خير.

نديم سائد شراب
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الملخص:
اهتم هذا البحث بدراسة شواهد الخنساء في كتب التراث العربي التي استشهد بها المعجميون،
والنحاة والصرفيون ،وعلماء التفسير ،وكتب الحكم و األمثال.
واعتمدت الدراسة على أهم كتب التراث العربي التي استشهدت بأشعار الخنساء وبلغ عدد
شواهدها أكثر من ثمانين شا ِه ِداً ،يتكرر الشاهد فيها لغير لفظ أو معنى.
ويمثل هذا البحث دراسة للظواهر اللغوية التي استشهدت بها كتب التراث العربي ،انطالقا ً من
األلفاظ المستخرجة من شواهد الخنساء.
وقد حاول الباحث استعراض داللة االلفاظ المتنوعة ،واستجالء مضامينها المختلفة وفق ما تتطلبه
الظاهرة اللغوية التي تمثلها الكلمة ،ولبلوغ هذه الغاية قسم الباحث بحثه بعد المقدمة على أربعة
فصول وخاتمة ،وأتبع ذلك البحث ثبت المراجع والمصادر.
تناولت المقدمة فكرة موجزة عن أسباب تناول البحث وأهمية الدراسة،وأهداف البحث،
والصعوبات التي واجهت الباحث،وكذلك مشكلة البحث وحدوده ومنهجه وهيكليته.
وفي الفصل األول تناول الباحث :حياة الخنساء ،ونشأتها ،ونسبها ،وآثارها ،وآراء النقاد في
شعرها ،و في الفصل الثاني :تناول شواهد الخنساء في المعاجم ،وأما في الفصل الثالث :فقد
تناول شواهد الخنساء في الكتب النحوية والصرفية ،وفي الفصل الرابع تناولت شواهد الخنساء
عند المفسرين ،وفي كتب الحكم واالمثال.
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Abstract
This study aimed to study the citations of, in the books of Arabic heritage
and books of proverbs and wisdom, by lexicographers, grammarians,
morphologists and scholars of interpretations.
This study was based on the most prominent books that cited ALkhansa'
poetry.
These citations are over eighty. Each citation, and each one was
expressed in different expressions and meanings.
This paper is also considered as a study of the linguistic phenomena cited
by the books of heritage based on the expressions extracted by Alkhansa'
poetry.
The researcher tried to explore the semantics of these expressions in
accordance with the requirements of the expression represented by words.
To this end, this paper falls in an introduction, four chapters and a
conclusion.
The introduction gives a synopsis about the importance and objectives of
the study, obstacles faced by the researcher, the limitations and problem
of the study, and the methodology and structure.
The second chapter sheds light on the life of Alkhansa' and critics' views
of her poetry.

The second touches upon the citations of her poetry in dictionaries. The
third deals with her citations in the books of grammar and morphology.
And the fourth one casts light on her citations in the books of interpreters
and the books of proverbs and wisdom.
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المقدمة :
الحمد هلل القائل في كتابه الكريم(يَرْ فَ ِع ه
ت) 1والصالة
هللاُ اله ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َواله ِذينَ أُوتُوا ْال ِع ْل َم د ََر َجا ٍ
والسالم على نبينا االمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد:
فاهتم النحويون بالشعر العربي اهتماما ً بالغا ً بوصفه مصدراً رئيسا ً من مصادر االحتجاج ،بل
كان الدعامة األولى لهم ،فبن ََوا قواعدهم وأحكامهم على ما ورد منه ،باإلضافة إلى القرآن الكريم
وقراءاته ،والحديث الشريف ،وكالم العرب المنثور،وقد حرص علماء اللغة:من معجميين ونحاة
وعلماء التفسير على جمع الشعر واالستشهاد به لدعم ما يقولونه ،وتأييد ما يقررونه من معان و
قواعد وأحكام ،وما يتبنونه من مذاهب وآراء ،وأصبح أصالً أساسيا ً في التقعيد ،واحت ّل مكانة
كبيرة في التراث النحوي والتصريفي ،والمعجمي ،وعلم التفسير وصار جزءاً ال ينفصل عنها.
ونظراً ألهمية االستشهاد بالشعر عند علماء اللغة ُعني الدارسون والباحثون في مختلف العصور
واألمكنة بتتبع هذه الشواهد الشعرية في كتب اللغة ،فخصّوها بدراساتهم وأبحاثهم بعد جمعها
وتصنيفها ونسبتها إلى قائليها قدر اإلمكان ،وشرحها وبيان مواضع االستشهاد فيها.و هذا البحث
واحد من تلك الدراسات والبحوث ،فقد خصصه الباحث لدراسة شواهد الخنساء في كتب التراث
اللغوي ،وقد تناولت الدراسة القضايا اللغوية في شواهد الخنساء التي تناولتها كتب التراث العربي
منها ما تكرر ومنها ما تفردت به الكتب المختلفة التي اعتمدها الباحث في دراسته ،فكان لشعرها
ش أن كبير ومنزلة رفيعة في االحتجاج وال سيما المعاني الداللية منها والقضايا النحوية
والصرفية ،فكان شعرها على قلته من أغنى المصادر عند المعجميين ورواة الشعر ،في الجاهلية
واإلسالم ،مما أعطاها مكانة بين الشعراء المخضرمين ،فاسم الخنساء يشكل أول ما يتبادر إلى
الذهن حياتها ومعناه الذي أصبح يطلق على كثير من المدارس واأللقاب والشوارع؛ ألنها شكلت
ركيزة أساسية و قدوة كبيرة لدى النساء في المجتمعات اإلسالمية والعربية وال سيما في فلسطين
 ،وقد كان لشعرها دور واضح في إثبات القضايا اللغوية المختلفة و القياس عليها عند العلماء
الذين استشهدوا بها ،ويلقي البحث الضوء على هذه الشواهد الشعرية  ،التي تناولها العلماء
معجميون ،ونحاة ،وعلماء تفسير ،ومؤلفو كتب األمثال والحكم في كتبهم من أشعارها.
سبب اختيار الموضوع:
تضافرت أسباب عدة دفعت بالباحث إلى اختيار هذا الموضوع ومنها :
اتصال الدراسة بالمعاجم العربية التي أسست لمفردات العربية فكان للخنساء نصيب منها .اتصالها ببعض الكتب النحوية والصرفية التي قعدت لقوانين العربية .اتصال الدراسة بالقرآن الكريم وال سيما علماء التفسير الذين وجدوا في بعض أشعار الخنساءرشدا وهداية لتدعيم موقفهم في تفسير بعض ألفاظ القرآن الكريم.

( 1ال مجادل ة)11 :
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وآخرها هو أن هذه الدراسة بشكلها التكاملي التي تقوم على تقصّي شواهد الخنساء ،واستقرائهافي كتب التراث العربي ،والتي لم يقف عليها أحد في حدود علم البحث ،فهي محاولة لجمع شتات
شواهدها المنثورة في تلك الكتب.
أهمية الدراسة:
تأتي أهمية هذا البحث من أنه يلقي الضوء على شواهد الخنساء في مختلف كتب التراث العربي
الذي جاء منثورا في طياتها ،و جمعه من خالل هذه الرسالة يركز على أهم الشواهد اللغوية التي
تناولتها تلك الكتب ,وقد كان التركيز على شواهد الخنساء لمكانتها األدبية المرموقة وحياتها
الحافلة بالعطاء في كل المستويات في الجاهلية واإلسالم  ,ال سيما إذا عرفنا أن شعرها كان
الشاهد الوحيد على تفاصيل حياتها.
األهداف:
إن دراسة القضايا اللغوية يبدأ من النص القديم  ,فجاءت هذه الدراسة محاولة للوقوف على أهم
القضايا اللغوية في شعر الخنساء  ,ومكانتها األدبية قديما وحديثا ،و هدفت إلى دراسة :
 -1حياة الخنساء ،ونشأتها ،وآثارها ،و آراء النقاد في شعرها.
 -2شواهد الخنساء في المعاجم.
 -3شواهد الخنساء عند علماء التفسير
 -4شواهد الخنساء عند النحاة والصرفيين .
 -5شواهد الخنساء عند مؤلفي كتب األمثال والحكم.
صعوبات البحث :
 ندرة الدراسات اللغوية المتعلقة بالخنساء في العصر الحديث . تنوع كتب التراث التي احتوت شواهد الخنساء . ندرة القضايا النحوية والصرفية التي اعتمدت على شواهد الخنساء فكان ال بد مناالجتهاد بالوقوف على أهم ما جاء في كثير من الكتب .
 ندرة الشواهد التي وردت في كتب التفسير.ومع قلة ما جاء في هذه الكتب إال أن الباحث حاول جمع هذه الشواهد المبثوثة في تلك الكتب ال
سيما المعجمية منها ،ودراستها دراسة علمية لتفتح الباب أمام الدارسين لدراسة الخنساء في
مواضيع علمية أخرى .
مشكلة البحث:
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جاءت هذه الدراسة لتكشف عن بعض المسائل النحوية والصرفية والمعجمية ،وعند المفسرين
أيضا ً من خالل شواهد الخنساء وإيضاحها للدارس ،وكذلك الحاجة إلى حصر شواهد الخنساء
وإبرازها في كتب التراث اللغوي .
حدود البحث:
تم تحديد البحث و حصره في شواهد الخنساء فقط ،التي وردت دون سائر أشعارها ،واستشهد بها
المعجميون ،والنحاة والصرفيون ،وعلماء التفسير ،ومؤلفو األمثال ،واعتمدت الدراسة على أهم
كتب التراث العربي التي استشهدت بأشعار الخنساء ،والتركيز على القضايا :المعجمية
(داللية)عند المعجميين ،والمفسرين ،والنحوية ،والصرفية ،وبعض الحكم واألمثال.
اعتمد الباحث معجميا ً على  :لسان العرب  ,تاج العروس  ,مقاييس اللغة  ,التهذيب  ,أساس
البالغة  ,و نحويا على كتاب سيبويه  ,الخصائص البن جني  ,تمهيد القواعد ،شرح التسهيل,
المقتضب للمبرد ،جامع الدروس العربية وغيرها  ,وأدبيا ً :على الكامل للمبرد ،واألغاني ،والعقد
الفريد ،ومنتهى الطلب ،وتفسيريا على :الطبري ،الثعلبي ،األلوسي ،الزمخشري  ،الدر المصون،
فتح القدير اللباب ،وكان المعيار الذي يقاس عليه الشاهد ،وتصحيحه وضبطه :ديوان الخنساء
تحقيق حمدو طماس.
اختيار المنهج :
اقتضت الدراسة اتباع المنهج التكاملي ألن الوقوف على القضايا اللغوية المذكورة المثبوتة في
كتب التراث العربي يتطلب استقراء ووصفا وتحليال قد تفي بالغرض في مثل هذا الموضوع ,
كما أن التحليل في البحث تفرضه بعض القضايا ال سيما تلك التي كانت بين العلماء على اختالف
مذاهبهم .
هيكلية البحث:
جاء البحث في مقدمة ،و أربعة فصول  ،وخاتمة ،تناول الفصل األول :الخنساء حياتها ونشأتها
ونسبها وآثارها ،وآراء النقاد في شعرها ،أما في الفصل الثاني :تناول شواهد الخنساء في المعاجم
،و الفصل في الثالث :تناول شواهد الخنساء في الكتب النحوية والصرفية ،و أما في الفصل الرابع
تناول شواهد الخنساء عند المفسرين ،وفي كتب الحكم واالمثال.
محتويات البحث:
الفصل األول :الخنساء :
 مولدها ,ونسبها ،ونشأتها. حياتها. شعرها. آثارها.11

 مكانتها. آراء النقاد في شعرها.الفصل الثاني :دراسة معجمية :
شواهد الخنساء في المعاجم.
الفصل الثالث  :شواهد الخنساء في الكتب النحوية والصرفية .
المبحث األول  :شواهد الخنساء في كتب النحو .
المبحث الثاني  :شواهد الخنساء في كتب الصرف.
الفصل الرابع:
المبحث األول :شواهد الخنساء في كتب التفسير .
المبحث الثاني :شواهد الخنساء في كتب الحكم واألمثال.

الفصل األول:
حياة الخنساء
 مولدها ,ونسبها ،ونشأتها. حياتها.12

 شعرها. آثارها. مكانتها. -آراء النقاد في شعرها.

مولدها و نسبها و نشأتها:
هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد بن رباح بن يقظة بن عصيّة بن خفاف بن
امرئ القيس بن بهنة بن ُسلَ ْيم بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيالن بن مضر.1
يرجح المؤرخون أن مولد الخنساء كان سنة  575م ،وأن وفاتها  664م ,2إال أن من
المؤرخين من قال إنه ال يوجد تحديد للعام الذي ولدت فيه ،و أن عام ميالدها المذكور جاء به
المستشرق جبرييلي) وتبعه العرب في ذلك ,3و الخنساء لقب غلب عليها  4وذكر المؤرخون عدة
أسباب لتسميتها ,فمنهم من قال إن سبب تسميتها بالخنساء،هو أن الخنساء مؤنث األخنس,
والخنس :هو تأخر األنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في األرنبة ,5ومنهم من قال لقبت بالخنساء
تشبيها لها بالبقرة الوحشية في جمال عينيها ,6و منهم من قال إن السبب كناية عن الظبية ،ألن من
1األ صفهاني ،أب والفرج  :كتا باألغاني ،تحقي ق إح سا ن عبا س ،دار صادر،2002 ،ج  ،15ص .54
2

ا نالخن سا ء،دار مكتب ةالحياة ،بير و ت  ،ص 5
شرح دي و

ا نالخن سا ء ،دارال معرف ة ،بير و ت ،ط  ،3،2007ص .5
3ط ما س،ح مد و:دي و
4األ صفهاني ،أب والفرج  :كتا باألغاني ،ج  ،15ص .54

طبع ةال كاثوليكي ة ،بير و ت ،1896 ،ص ،7ينظرل سا نالعر ب
ا نالخن سا ء ،ال م
5الي س وعي،ل وي س:أني سالجل سا ء في شرح دي و
مادة(خن س).

ا نالخن سا ء ،دار صاد ر  ،1960 ،ص .5
 6دي و
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صفات الظبية قصر األنف ,1ويمكن القول إن هذه األسباب بمجملها التي ذكرت ،تعبر عن جمال
الخنساء ,و كذلك يعني اسمها تماضر ذات البياض ,2و تكنى الخنساء أم عمرو و دليل ذلك قول
أخيها صخر " :أرى أم عمرو ال تمل عيادتي ".3
وكان أبوها سيدا من سادة قومه ,ذا نفوذ واسع ،و ثروة طائلة ,و كان له ابنان ,صخر  ,و
معاوية ,و الخنساء هي الصغرى.4
و قد تحدث النبي _ عليه الصالة والسالم _ عن نسب الخنساء تفاخرا به حينما قال:
إن لكل قوم حرزا ،و إن حرز العرب قيس ( بن عيالن ) ,و كان أيضا _ عليه الصالة و السالم
_ يقول  :أنا ابن العواتك من سليم و فيهم شرف و خير كثير ،و هم أصحاب الرايات الحمر.
لذلك فقد اجتمعت للخنساء أسباب العزة ،و ملكت عوامل الفخار من جاه ،و مال ،و جمال و
نفوذ ,فكان لهذه األسباب األثر في حياتها ،و في تكوين شخصيتها ,وقد حافظت هذه األسباب على
مكانة الخنساء وهيبتها ،فلم يجرؤ أحد على التهجم عليها ،أو التحدث عنها ,و كذلك كانت للبيئة و
المكان الذي تسكنه األثر الواضح في بناء شخصيتها كشاعرة ,فقد اشتهر أهل نجد بالبالغة ,و قد
ذهبوا بالشعر كل مذهب ,و ظهر كثير من الشعراء في هذا المكان.5
الخنساء و دريد بن الصمة :
كانت حادثة الخنساء األولى التي برزت فيها ،هي قصتها مع الشاعر الفارس دريد بن
الصمة سيد بني ُج َشم,6فقد أناخ بنو ُج َشم رواحلهم طلبا للراحة من عناء سفر طويل إلى مكة ,
وكان منزلهم في بادية الحجاز قريبا من منازل بني سليم  , 7وتسوق األقدار دري ًد ابن الصمة
فينطلق على فرسه متجوال في المكان الذي نزلوا به  ,ليشاهد الخنساء وهي تهنأ بعيرها بالقطران
حتى إذا ما انتهت دون أن تراه خلعت عنها مالبسها واغتسلت فأعجبته  ،8فانصرف إلى رحله و
أنشأ يقول: 9
(الكامل)

ا نالخن سا ء ،ص .7
1الي س وعي،ل وي س:أني سالجل سا ء في شرح دي و
2

ا نالخن سا ء،دار مكتب ةالحياة ،ص 5
شرح دي و

4

ا نالخن سا ء،دار مكتب ةالحياة ،ص 5
شرح دي و

ا نالخن سا ء ،ص .7
3الي س وعي،ل وي س:أني سالجل سا ء في شرح دي و

ا نالخن سا ء ،ص .8
5ط ما س،ح مد و:دي و
ا نالخن سا ء،دار مكتب ةالحياة ،ص .5
 6شرح دي و
ا نالخن سا ء ،ص .8
7ط ما س،ح مد و:دي و
ا نالخن سا ء،دار مكتب ةالحياة ،ص .5
 8شرح دي و
ا نالخن سا ء ،ص .8
9الي س وعي،ل وي س:أني سالجل سا ء في شرح دي و
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صحبِي
ماض َر واربَعوا َ
َحيُّوا تُ ِ
أَ ُخناسُ قَد هَا َم الفُؤا ُد بِ ُكم
يت وال َس ِم ُ
ما إِن رأَ ُ
عت بِ ِمثلِه

َوقِفُوا ه
فإن وقُوفَ ُكم َحسبِي

1

و أصابَه تَبل من الحُب
ب
ق جُر ِ
كاليَ ِ
وم طالِ َي أَينُ ٍ

حاسنُه
ُمتَبَ ِذالً تَبد ُو َم ِ

ب
يَ َ
اض َع النُّق ِ
ض ُع ال ِهنَا َء َمو ِ

ُمت ََحسراً نَض ُح ال ِهنا ِء بِه

ب
نَض ُح ال َعبِير بريطَ ِة ال َعص ِ

فَ َسلي ِه ُم عَني ُخناسُ إِذا

الجمي َع الخَ طبُ ما خَ طبِي
عَضه َ

فلما أصبح غدا على أبيها يخطبها ,وقد كان أبوها يكن لدريد االحترام والتقدير فرحب به
معترفا بأنه الكريم الذي ال يطعن في حسبه ,والسيد الذي ال يرد طلبه ,ولكن لم ينس أبوها أن
يذكر لدريد بأن الخنساء امرأة لها في نفسها ما ليس بغيرها،وأنها تملك قيادة نفسها ،ولها هي كلمة
الفصل بمصيرها ,وقد دخل إلى الخنساء يذكر لها أمر دريد مثنيا عليه ,فأجابت الخنساء ودريد
يسمع الحديث " ,يا أبت أتراني تاركة بني عمي ،و هم مثل عوالي الرماح وناكحة شيخ بني جشم
"  2فخرج إليه أبوها فقال  :يا أبا قُ ّرة قد امتنعت ولعلها أن تجيب فيما بعد ,فقال :قد سمعت
قولكما وانصرف.3
وقيل أيضا لما خطبها دريد بعثت خادمة لها وقالت :انظري إليه إذا بال فإن كان بوله يخرق
األرض ويخر فيها ففيه بقية ,وإن كان بوله يسيح على وجهها فال بقية فيه ,فرجعت إليها و
أخبرتها فقالت :ال بقية في هذا ,فأرسلت إليه :ما كنت ألدع بني عمي وهم مثل عوالي الرماح ,و
أتزوج شيخا  ،4فقال يهجو الخنساء:
(الوافر)
مس
لِ َمن طَلَل بِذا ِ
مس أَ ِ
ت الخَ ِ

رس
طن ِ
يق فَبَ ِ
ض ِ
عَفا بَين ال َعقِ ِ

آل عَمر ٍو
َوقَاكَ هللاُ يا ابنَةَ ِ

َفسي
تيان أَمثالي ون ِ
ِمنَ الفِ ِ

وقالت إنني شيخ كبير

و ما نبأتها أني ابن أمس

حك ِمثلي
فال تَلِدي وال يَن ِك ِ

إِذا ما لَيلَة طَ َرقَ ْ
َحس
ت بِن ِ

ين َشثنا ً
تُري ُد َش َر ْنبَ َ
ث القَ َد َم ِ

رس
يُبا ِد ُر َ
بالجدائِ ِر ُك هل ِك ِ

2شرح ديوان الخنساء،دار مكتبة الحياة،ص.6-5
 3اليسوعي،لويس:أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء،ص.8
 4األصفهاني ،أبو الفرج  :كتاب األغاني،ص.54
 5ديوان دريد بن الصمة:تحقيق عمر عبد الرسول،ص.116+115
وقد ورد في الديوان رواية مختلفة لبعض االبيات وهي:
وتزعم أنني شيخ كبير وهل خبرتها أني ابن امس
تريد شرنب القدمين شثنا يبادر بالجدائر كل كرس
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5

فقالت الخنساء تجيبه :
(الوافر)
كر
قَصي ُر ال هشبر من ُج َش َم ِ
بن بَ ِ

َم َعا َذ هللاِ يَن َكحُني َحبَر َكى

1

وقيل أيضا إن دريد بن الصمة كان صديقا ألخ الخنساء معاوية بن عمرو فخطب إليه أخته
الخنساء ,فذهب معاوية إليها وقال لها :يا أخية قد عرفت الذي بيني وبين دريد بن الصمة و أنه
خطبك إلي فأحب أن تُشفعيني وتتزوجيه ,فقالت ما وجدت شيئا ترضي صديقك غيري؟ ,قال :إني
أحب أن تفعلي ,قالت :انظرني حتى أشاور نفسي و أرسله إلي ,فأقبل دريد إليها ,فأمرت بوسادة
رضها فأمرته
فألقيت له ثم أخذت تحدثه و تسأله ثم دعت بلبن فسقته و امتحنته ,فلم يُ ِ
باالنصراف ,فقال عالم أنصرف؟ ,فقالت :سيأتيك رأيي ,ثم أرسلت إليه أنك شيخ كبير قد ضعف
بصرك ,و ذهب ذخرك و كبرت سنك وولى شبابك ,فال حاجة لنا بك ,فغضب دريد من قولها
وهجاها في األبيات التي ذكرت سابقا ً.2
الخنساء وأخواها:
كان للخنساء أخوان :معاوية و صخر ,و قال بعضهم إن صخراً أخوها ألبيها ،ومعاوية ألبيها
و أمها ,ويقال لمعاوية فارس الجون ,و الجون من األضداد يقال لألسود واألبيض ,و كان صخر
أحبهما إليها ألنه كان حليما جوادا ,و فيهما قالت أجود القصائد ,3و لمصاب الخنساء بأخويها أثر
فادح على حياتها فعاشت حزينة تقول شعر الرثاء فيهما حتى وفاتها.4
مقتل معاوية :
يقال إن معاوية اختلف وهاشم بن حرملة الغطفاني ,و تشاتما في سوق عكاظ فتواعدا اللقاء و
المناجزة ,و تهيأ معاوية ليغزو خصمه,5و قيل أيضا إن سبب الخصام و العداوة بين معاوية و
هاشم ,هو أن معاوية بينما كان يمشي بسوق عكاظ ,إذ لقي أسماء المرية و كانت جميلة ,و زعم
أنها كانت بغيا ,فدعاها إلى نفسه فامتنعت عليه ,و قالت :أما علمت أني عند سيد العرب هاشم ابن
حرملة؟ فقال :أما وهللا ألقارعنه عنك ,قالت :شأنك و شأنه ,فرجعت إلى هاشم فأخبرته بما قاله
معاوية ,فقال هاشم :فلعمري ال يريم أبياتنا حتى ننظر ما يكون من جهده ,6و مع انتهاء الشهر

ا نالخن سا ء ،ص .65
1ط ما س،ح مد و:دي و
اي ة مختلف ة وهي:
ا ن برو
وقد وردالبي ت فيالدي و
معاذ هللاينكحني حبركي

ق صير الشبر م ن جشم ب ن بكر

حبركي :كل ق صيرالظهرط ويلالرجلي ن.
ا نالخن سا ء ،ص 9
2الي س وعي،ل وي س:أني سالجل سا ء في شرح دي و

ا نالخن سا ء ،ص 9
3الي س وعي،ل وي س:أني سالجل سا ء في شرح دي و
4

ا نالخن سا ء،دار مكتب ةالحياة ،ص .7
شرح دي و

5ال م صدر نف س ه ص .6

6األ صفهاني ،أب والفرج  :كتا باألغاني ،ص 62
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الحرام ،و تراجع الناس عن عكاظ ،خرج معاوية غازيا يريد بني مرة و بني فزارة ,1و حاول
أخوه صخر أن يثنيه عن عزمه فلم ينثن ,2و سار في فرسان أصحابه من بني سليم ,حتى إذا
وصل مكانا ً يدعى الجوزة أو الحوزة ,دومت عليه طير ،وسنح له ظبي ,فتطير منهما و رجع في
أصحابه ,و بلغ ذلك هاشم بن حرملة فقال :ما منعه من اإلقدام إال الجبن.3
و لما كانت السنة المقبلة رجع للغزو مع أصحابه إلى نفس المكان فسنح له ظبي وغراب
فتطير و رجع ,و تخلف في تسعة عشر فارسا ال يريدون قتاال فوردوا ماء ,فرأتهم
امرأة من جهينة ,فأتت هاشم بن حرملة ,فنادى هاشم في قومه و خرج ,و انفرد هاشم و دريد ابنا
حرملة بمعاوية ،4واستطرد له أحدهما ,فحمل عليه معاوية فطعنه ,و خرج عليه اآلخر و هو ال
يشعر فقتله.5
و قالت الخنساء ترثي أخاها معاوية بن عمرو:
(الوافر)
تَ ،ولن تُطيقي
هَريقي ِمن ُدمو ِع ِك أو أَفيقي َ ...
وصبراً ,إِن أَطَق ِ

6

قيق
َير بَني ُسلَ ٍيم ...
وفار َسهُم بِ َ
َوقولي إِ هن خ َ
صحرا ِء ال َع ِ
ِ
قيق؟
أَال هَل ت ِ
َرج َعن لَنا اللهيالي  ...وأَيّام لَنا بِلِ َوى ال هش ِ
عاويَةُ ُ
نيق
َمرو  ...على أَدما َء
َ
كالج َم ِل الفَ ِ
بن ع ٍ
َوإِذ فينا ُم ِ
هديق
فبَ ّكي ِه فَقَد َولّى َحميداً  ...أَ َ
هأي َمحمو َد الص ِ
صيل الر ِ
فَال وأَبيكَ ما َسلَ ُ
قوق
يت َ
صدري  ...بِ ِ
فاح َش ٍة أَتيتَ وال ُع ِ
َول ِكنّي َو ُ
ليق
هأس َ
جدت الص َ
هبر خَ يراً ِ ...منَ النهعلَ ِ
الح ِ
ين والر ِ
مقتل صخر:
لما دخلت األشهر الحرم ورد صخر على قوم هاشم بن حرملة فقال :أيكم قاتل أخي؟ فقال أحد
ابني حرملة لآلخر :خبره ,و هما دريد و هاشم بن حرملة ,فقال الجريح منهما :وقفت له فطعنني
1

ا نالخن سا ء ،دا رالكتا بالعربي ،بير و ت ،2005 ،ص .9
أب والعبا س ،ثعل ب :شرح دي و

2

ا نالخن سا ء،دار مكتب ةالحياة ،ص 7
شرح دي و

4

ا نالخن سا ء ،ص 9
أب والعبا س ،ثعل ب :شرح دي و

3األ صفهاني ،أب والفرج  :كتا باألغاني ،ص 63- 62
ة،ط ،1997 ، 3ج  /4ص 48
األد ب ،دا رالفك رالعربي،القا هر
5ال مبرد  ،مح مد ب نيزيد :ال كا مل فياللغ ة و

6
ا نالخن سا ء ،ص .87
ط ما س،ح مد و:دي و

اي ة مختلف ة وهي:
ا ن بر و
وقد ورد ت بعض هذهاالبيا ت فيالدي و
فبكي ه فقد ول ى ح ميدا

فال وأبيك ما سلي ت صدري

أ صيلال أر ي مح م ودال صدي ق
بفاحش ة أتي ت وال عق وق

17

هذه الطعنة في عضدي ,و شد عليه أخي فقتله ,فأينا قتلت أدركت ثأرك ,إال أنّا لم نسلب أخاك,
1
قال :فما فعلته فرسه الشماء؟ قال ها هي تلك خذها ,فأخذها و رجع.
و في العام المقبل غزا صخر بني مرة قوم هاشم و دريد بن حرملة على ظهر فرسه الشماء,
مسودا غرتها كي ال يتعرفوا عليها ,فاقتتل معهم و قتل صخر دريد بن حرملة.2
و في هذا يقول صخر:
(الكامل)
و لقد قتلتكم ثُناء و موحدا

و تركت مرة مثل أمس المدبر

و في يوم يقال له ذات األثل أو يوم الكالب 3غزا صخر بني أسد و سبى نساءهم ,فتبعوه و
اقتتلوا قتاال شديدا ,فطعن ربيعة بن ثور األسدي صخرا في جنبه ,فالتهب جرح صخر 4و مرض
و طال به المرض ,و عاده قومه ,فكانوا إذا سألوا امرأته سلمى عنه ,قالت :ال هو حي فيرجى ,و
ال هو ميت فينسى ,و صخر يسمع كالمها ,و لما أفاق من جرحه بعض اإلفاقة عمد إلى زوجته
فعلقها بعمود الفسطاط حتى ماتت ,و قيل ,قال :ناولوني سيفي ألنظر كيف قوتي و أراد قتلها ,و
ناولوه فلم يطق السيف ,5ولما طال عليه البالء و ازداد جرحه التهابا نتأت قطعة من اللبد في
موضع الطعنة ,فقالوا له :لو قطعتها لرجونا أن تبرأ ,فقال :شأنكم ,فأشفق عليه بعضهم فنهاهم,
فأبى و قال :الموت أهون علي مما أنا فيه ,فأحموا شفرة ثم قطعوها فيئس من نفسه و
مات،6فأنشدت الخنساء في رثاء صخر تقول:
(الوافر)
أضحكتَني دَهراً طَويال
صخ ُر إِن أبكَيتَ عيني  ...لقَد
َ
أَال يا َ

7

ُ
أح ه
ق َمن أَبدى ال َعويال
ت ...
عوال ٍ
وكنت َ
بَ َكيتكَ في نِسا ٍء ُم ِ
َدفَ ُ
الجليال!
طب َ
ليل وأنتَ َح ٌّي  ...فَ َمن ذا يَدفَ ُع الخَ َ
الج َ
عت بكَ َ
ُ
الجميال
تيل ...
الح َسنَ َ
رأيت بُكا َءكَ َ
إذا قَبُح البُكاء على قَ ٍ

1األ صفهاني ،أب والفرج  :كتا باألغاني،ج  ،15ص .70- 69
2ال م صدر نف س ه،ج  ،15ص 70

3ال م صدر نف س ه ،ص 55
ا نالخن سا ء ،ص 10
4أب والعبا س ،ثعل ب :شرح دي و
ة،ج  ،1ص 333
الشعار ء ،دارالحديث،القا هر
5اب ن قتيب ة،عبد هللا :الشعر و
6األ صفهاني ،أب والفرج  :كتا باألغاني،ج  ،15ص 56
ا نالخن سا ء ،ص .99
7ط ما س،ح مد و:دي و
18

وقالت أيضاً:

(المتقارب)

أوج َعني ال ّده ُر قَرعا ً وغَمزا
تَ َع ّرقَني ال هده ُر نَهسا ً َو َح ّزاً َ ...و َ

1

َوأَفنَى ِرجالي فَبادوا َمعا ً  ...فَ ُغو ِد َر قَلبي ب ِهم ُمستَفَ ّزا
َكأَن لَم يَكونوا ِحمى يُتّقَى  ...إ ِذ النّاسُ إذ ذاكَ َمن ع ّز بَ ّزا
َوكانُوا َسراةَ بَني مالِ ٍك ...

شير ِة بَذالً و ِع ّزا
وزَ ينَ ال َع َ

وف ِحرزَا
ديم  ...والكائِنونَ منَ الخَ ِ
ديم أُساةُ ال َع ِ
َوهم في القَ ِ
ُ
الخوف َحفزَ ا
جارهُم والنّسـ  ...ـا ُء يحفِ ُز أحشا َءها
َوهم َمنَعوا َ
األرض ِركزَ ا
داح تُغاد ُر في
غَداةَ لَقوهُم بِ َملمو َم ٍة َ ...ر ٍ
ِ
جاج ِة يج ِمزنَ َجمزَا
ارعينَ َ ...وتَحتَ ال َع َ
َو ٍ
خيل تَ َك هدسُ بِال ّد ِ
بيض الّ
ُّمر َوخزَ ا
ّماح ...
فبالبيض َ
بِ
ضربا ً وبالس ِ
صفاح وس ِ
ِ
ِ
ُمر الر ِ
ِ
قيل للخنساء :صفي لنا أخويك صخرا ومعاوية ,فقالت :كان صخر وهللا جنة الزمان األغبر و
ذعاف الخميس األحمر ,و كان وهللا معاوية القائل و الفاعل ,قيل لها فأيهما كان أسنى و أفخر؟,
قالت :أما صخر فح ّر الشتاء,وأما معاوية فبرد الهواء ,قيل لها :فأيهما أوجع و أفجع؟
قالت :أما صخر فجمر الكبد ,و أما معاوية فسقام الجسد،2وأنشدت:
(الكامل)
األنمر
ب
ب نَجدَة  ...بَ
من الغَضو ِ
سدان ُمح َمرّا ال َمخالِ ِ
حران في ال ّز ِ
ِ
أَ ِ
ِ

3

قَ
مران في النّادي َرفيعا َمحتِد ٍ ...في ال َمج ِد فَرعا سُؤ ُد ٍد ُمتَخَ ي ِّر
ِ

زواجها:
لما ردت الخنساء دريدا خطبها عبد العزى السلمي ,فولدت له عبد هللا بن عبد العزى و يكنى
أبا شجرة ,4و قد حارب عبدهللا إلى جانب خاله صخر ,5و قيل أيضا إن رواحة بن عبد العزيز
السلمي خطبها ،ثم مات ،فتزوجها عبد هللا بن عبد العزى من بني خفاف ،فولدت له عبد هللا الذي

ا نالخن سا ء ،ص .69
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الشعار ء،ج  ،1ص .331
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كني بأبي شجرة ,1و قد ذكر الرواة أن رواحة زوجها كان مقامرا ينفق ماله دون حساب ,و قد
انفصل عن زوجته الخنساء ،و بعد طالقها من رواحة تزوجت الخنساء مرداس بن أبي عامر
السلمي ،فولدت له يزيد ,ومعاوية وعمرا ,ولها بنت هي عمرة بنت مرداس.2
و قيل أيضا إنها ولدت له العباس ،و يزيد ،و معاوية ،و عمرا وسراقة ،و عمرة ,و كلهم كانوا
شعراء ،و عباس أشعرهم ،و أشهرهم ،و أفرسهم ،و أسودهم ،و مات في اإلسالم.3
الخنساء و أبناؤها:
اشتهر أوالدها الخنساء جميعا بالفروسية و قول الشعر ,و ماتوا في حياتها ما عدا عمرة
ابنتها ,4و قد ذكر الرواة أنه كان للخنساء أربعة بنين فلما ضرب البعث على المسلمين لفتح
فارس ،سارت معهم و هم رجال،و حضرت وقعة القادسية سنة 16ه(638م) ،و أوصتهم من أول
الليل :يا بني إنكم أسلمتم طائعين ،و هاجرتم مختارين .وهللا الذي ال إله إال هو إنكم لبنو رجل
واحد كما إنكم بنو امرأة واحدة ،ما هجنت حسبكم ،وال غيرت نسبكم ،و اعلموا أن الدار اآلخرة
خير من الدار الفانية (،اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا هللا لعلكم تفلحون) .فإذا رأيتم الحرب
قد شمرت عن ساقها ,و جللت نارا على أوراقها ,فتيمموا وطيسها ,و جالدوا رسيسها ,تظفروا
بالغنم و الكرامة ,في دار الخلد والمقامة ,فلما أضاء لهم الصبح باكروا مراكزهم فتقدموا واحدا
بعد واحد ،ينشدون أراجيز يذكرون فيها وصية العجوز لهم ،حتى قتلوا عن آخرهم ,فبلغها الخبر
فقالت :الحمد هلل الذي شرفني بقتلهم ,و أرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة ,و كان
5
عمر بن الخطاب يعطيها أرزاق بنيها األربعة ( وكان لكل منهم مائتا درهم) حتى قبض.
الخنساء وابنتها:
يروى عن بعض نساء بني سليم أنها نظرت إليها في صدار ،وهي تصنع طيبا ً البنتها لتنقلها إلى
زوجها ،فقاولتها في شيء كرهته الخنساء ،فقالت لها :اسكتي ،فوهللا لقد كنت أبسط منك عرفاً،
ً6
وأطيب منك ورساً ،وأحسن منك عرساً ،وأرق منك نعالً ،وأكرم منك بعال.
إسالمها:
قدمت الخنساء على الرسول _ صلى هللا عليه وسلم _ مع قومها بني سليم فأسلمت معهم,
فاستنشدها الرسول _ صلى هللا عليه وسلم _ فأنشدته ،فأعجب بشعرها ،و هو يقول :هيه يا
ُخنساء .ثم انصرفت ،و قيل إن عمر بن الخطاب سألها :ما أقرح ما في عينيك؟ قالت :بكائي على
السادات من مضر ،قال :يا خنساء ,إنهم في النار ،قالت :ذاك أطول بعويلي عليهم ،إني كنت أبكي
لهم من الثأر ،و أنا اليوم أبكي لهم من النار ،و قيل إنها أقبلت في خالفته لحاجة ،فنزلت بالمدينة
ا نالخن سا ء ،ص 10
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بزي الجاهلية ،فقام إليها عمر في أناس من أصحابه ،فدخل عليها فإذا هي على ما وصف له.
فعذلها ،و وعظها ،و قال لها :إن الذي تصفين ليس صنع اإلسالم و إن الذين تبكين هلكوا في
الجاهلية ،و هم أعضاء اللهب ،و حشو جهنم ،فقالت :اسمع مني ما أقول في عذلك إياي ،و لومك
لي ,فقال :هات،فأنشدته من شعرها في أخويها فتعجب من بالغتها ،و قال :دعوها فإنها ال تزال
1
حزينة أبدا.
صدار الخنساء:
ص َدار أسود من شعر وهي
قيل إنها أقبلت إلى المدينة حاجة فأتت عائشة أم المؤمنين ،و عليها ِ
حليقة الرأس تدب من الكبر على العصا.2
فقالت لها عائشة :أ ُخناسُ  ،فقالت :لبيك يا أماه ،قالت :أتلبسين الصدار،و قد نُ ِهي عنه في اإلسالم؟
فقالت :لم أعلم بنهيه ،قالت :ما الذي بلغ بك ما أرى؟ قالت :موت أخي صخر ،قالت عائشة :ما
دعاك إلى هذا إال صنائع منه جميلة3،فقالت  :كان زوجي رجالً متالفا ً فأخفق ،فأراد أن يسافر،
فقلت له :أقم وأنا آتي أخي صخراً فأسأله ،فأتيته فشاطرني ماله ،فأتلفه زوجي ،فعدت له فعاد لي
بمثل ذلك ،فأتلفه زوجي ،فعدت له ،4فلما كان في الثالثة ،أو الرابعة خَ لَت بصخر امرأته فعذلته،
ثم قالت :إن زوجها مقامر و هذا ما يقوم له شيء .فإن كان ال بد من صلتها فأعطها أخس مالك
فإنما هو ُم ْتلف و الخيار فيه و الشرار سيان ،فأنشأ يقول المرأته:
(الرجز)
وهللا الأمنحها شرارها
ارها
ص َد َ
واتخذت من َش َع ٍر ِ

فلو هلكت خَ ّرقَ ْ
ت ِخ َمارها

5

وهي َحصان قد كفتني عارها

ثم شطر ماله فأعطاني أفضل شطريه .فلما هلك اتخذت هذا الصدار .وهللا ال أخلف ظنه و ال
6
أكذب قوله ما حييت.
شعرها،وآثارها:
كانت الخنساء في أول أمرها تقول الشعر وال تكثر ،حتى قُتل أخواها معاوية وصخر ،فحزنت
عليهما حزنا ً شديداً ،وخصوصا ً على صخر ،وكان أحبّهما إليها لما كان عليه من الحلم والجود،
والتق ّدم في عشيرته ،والشجاعة وجمال الوجه ،ففتّق الحزن أكمام شاعريّتها ،فنطقت بشعر هو
7
آهات نفس الئعة  ،ونفثات صدر متألم حزناً ،ودموع قلب جريح.
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يعد شعر الخنساء من أسلم نصوص الشعر الجاهلي ،وأبعدها عن االنتحال والشك؛ فالرثاء
موضوع إنساني ،ال عالقة له بالعصبيات الدينية ،والحزبية ،والمذهبية ،والقبلية،1
والخنساء نفسها لم يكن لها دور معروف في الحروب الداخلية ،أو النزاع المذهبي.

2

وقد أتيح لشعرها ما لم يُتَح لغيره؛ إذ اتهصل سند الرواية فيه اتصاالً غير منقطع ،فابنتها " َع ْم َرة"
كانت شاعرة تروي شعر أُ ّمها ،وابن حفيدها "حفص بن أقيصر بن َع ْم َرة" كان مرجعا ً لرواية
شعر جدته ،ورجال آخرون من قبيلتها مثل "عرهام السُّلمى" و "شجاع السُّلمى" كانوا رواة "بني
سُليم" في صُنع ديوان الخنساء ،كأبي عمرو وابن األعرابي.
قال فؤاد أفرام البستاني" :بيد أن ديوانها على ّ
عالته يظهر من أسلم الشعر الجاهلي من النحل،
وأقربه إلى الصحة ،لما عرفنا من اعتناء بني ُسلَيم به من عهد بعيد ،ومن استناد جامعيه إلى أهل
الخنساء أنفسهم ،أضف إلى ذلك الصفات الجاهلية البارزة في أكثر قصائدها وال ّدالة على جاهلية
3
شعرها".
تركت الخنساء ديوانا ً شعريا ً كلّه في رثاء أخويها وال سيما صخر ،وحين نطالع الديوان نشعر
كأنّنا في مأتم نسمع فيه عويل النّائحات ،وندب النّادبات ،ولطم ّ
الالطمات ،ونسمع التّأبين والرّثاء،
وكأنّنا أمام موسيقى الموت وأنغام القضاء ،ترافقها ال ّدموع السّخيّة الجارية التي تقرح الجفون
4
وتُلهب العيون.
ّ
إن ديوان الخنساء يكشف عن امرأة أصيبت في الصّميم ،وفقدت أغلى ما تملك في هذه الحياة،
وفقدت به عماد حياتها وزينتها ،وزينة شباب الح ّي .فقدت أخا ً كان للحرب سيفا ً بتّاراً ،وللمجالس
سيّداً مختاراً ،وللقِرى والضّيافة ن ّحاراً ،وللنّجدة فارسا ً مغواراً،كان للغريب أخا ً وحامياً ،وللقريب
ملجأ ومالذاً ،وفي ك ّل مل ّمة فت ًى مقداماً ،ال تثنيه عن عزمة األيّام ،وال تر ّده في إقدامه المواقف
5
الجسام.
والخنساء في رثائها تتمثّل أخاها وتخاطبه ،وتص ّوره بحبّ أخو ّ
ق ،وتُطنب في وصفه ،وال
ي صاد ٍ
تم ّل من تكرار هذه األوصاف ،فهو ملء العين والنّفس والقلب.6
وك ّل ما في الحياة يعيد لها ذكرى أخويها ويثير في نفسها ال ّشجون .فتبكي وتبكي وال تم ّل من
مخاطبة عينيها،والعينان تجيبان بذرف ال ّدموع المتواصلة بغزارة ،وبال انقطاع .وإذا لوعتها
تطول ،فال يثنيها عن االنتحار سوى كثرة الباكين حولها:7
(الوافر)
 1ديوان الخنساء،تحقيق انور أبو سويلم ،دار عمار،عمان،ط،1988، 1ص.24
ا نالخن سا ء،تحقي قان ور أب و س ويلم ،دار ع ما ر،ع ما ن،ط  ،1988 ، 1ص 24
 2دي و
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ولوال كثرةُ الباكين حولي

ُ
لقتلت نفسي
على إخوانه ْم،

1

وحين تقرأ أشعار الخنساء في الرّثاء ،ترى اإللحاح العاطفي في شعر الخنساء من خالل تكرار
األلفاظ والصفات مما يؤكد لنا استمرار الخنساء بحسها المفجوع ،وتوكيدها الشديدعلى التعبير
عن هذا الحس بكل ما يم هكن من التعبير عنه من مفردات وصفات ،ونرى أنها كانت تنتقل إلى
المدح بقصد الرثاء،2وهو ما يؤكد لنا صدق الفجيعة التي كانت تعاني منها الخنساء ،فتقول في
أخيها صخر وهي ترثيه:
(البسيط)
إن صخراً لوالينا وسيدنا

وإن صخراً إذا نشتو لنحها ُر

وإن صخراً لمقدام إذا ركبوا

وإن صخراً إذا جاعوا لعقها ُر

صخراً لَتأتَم الهُداة ُبِ ِه
وإِ هن َ

رأس ِه نا ُر
َكأَنههُ َعلَم في ِ

3

َجلَد َجمي ُل ال ُم َحيّا كا ِمل َورع

هوع ِمسعا ُر
وللحرو ِ
ب غداةَ الر ِ

ألويَة ٍهب هاطُ أو ِديَ ٍة
ح هما ُل ِ

يش جرّا ُر
َشهّا ُد أن ِديَة َ
ٍللج ِ

وهكذا ّ
فإن رثاء الخنساء هو مزيج من ش ّدة ولين ،وبكاء وأنين ،وشكوى وحنين ،وقد بلغت
تنقض ،جعالها تغوص في
بشعرها أعلى مراتب ال ّشهرة ،فإذا حزنها الكبير ولوعتها التي لم
ِ
أعماق النّفس البشريّة تجتلي الضُّ عف اإلنساني أمام قَسْوة القدر الظّالم ،والموت الرّهيب،
مستسلمة حيناً ،ورافضة في معظم األحيان ،تمجّد الق ّوة والنّصر ،وتبتغي الحياة فال تلقى ّإال دماراً
ً4
وهالكا ً وموتا ً زؤاما.
لذلك نجد ديوان الخنساء يروي لنا قصة الفجيعة االنسانية كأصدق ما تكون الرواية لكل العصور
ْ
وزرعت أشعارها في قلب ك ّل إنسان
وجميع الناس،فالخنساء مألت ال ّدنيا نحيبا ً ودموعا ً وعويالً،
حزين ،وعبّرت بأشعارها الرّقيقة أصدق تعبير عن مرارة فقدان األهل واإلخوان ،وألم الموت،
وص ّورت التجربة اإلنسانّية المؤلمة أد ّ
ق تصوير ،فكان شعرها خالداً تحسّه ،وتتجاوب معه،
وتنفعل به انفعاالً شديداً.
مكانتها،وآراء االدباء والنقاد فيها:
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تع ّد الخنساء من شواعر العرب المعترف لهن بالتقدم ،وهي تعد من الطبقة الثانية في
الشعر1،لذلك احتلت مكانة بارزة بين الشعراء ،مما دفع لالستشهاد بشعرها ،الذي شكل مادة
خصبة ،عند النقاد وغيرهم ،ممن عرفها ،أو قرأ لها.
قديما ً:
كان النبي _ صلى هللا عليه وسلم_ يعجبه شعر الخنساء و يستشهد به ،و يقول :هيه
يا خنساء و يومئ بيده ،و لما قدم عدي بن حاتم على رسول هللا _ صلى هللا عليه وسلم _
و حادثه فقال :يا رسول هللا ,إن فينا أشعر الناس ,و أسخى الناس ,و أفرس الناس ,فقال:
سمهم .قال :أما أشعر الناس فامرؤ القيس بن حجر ,و أما أسخى الناس ,و أفرس الناس,
فحاتم بن سعد يعني أباه ,و أما أفرس الناس فعمرو بن معد يكرب .2فقال رسول هللا _ صلى
هللا عليه وسلم _ :ليس كما قلت يا عدي ,أما أشعر الناس فالخنساء بنت عمرو ,و أما
أسخى الناس فمحمد يعني نفسه ,و أما أفرس الناس فعلي بن أبي طالب .3و قيل لجرير:
من أشعر الناس؟ قال :أنا لوال هذه الخبيثة يقصد الخنساء .قيل :بم فضلتك؟ قال بقولها:
(البسيط)
ؤص َل الرهأسُ
أبقَى لَنا َذنَبا ً واستُ ِ

إِ هن ال هزمانَ و ما يَفنى له ع ََجب

4

وكان بشار يقول :لم تقل امرأة شعرا إال ظهر الضعف فيه .فقيل له :أوكذلك
الخنساء؟ فقال :تلك غلبت الفحول.

5

وقيل كانت الخنساء وليلى بائنتين في أشعارهما ،متقدمتين ألكثر الفحول ،ورب امرأة تتقدم في
6
صناعة ،وقلما يكون ذلك.
وروي أيضا:أنها كانت تقول الشعر فى زمن النابغة ّ
الذبيان ّى ،وكان النابغة تضرب له قبّة حمراء
من أدم بسوق عكاظ ،وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها ،فأنشده األعشى أبو بصير ،ثم أنشده
حسّان بن ثابت ،ثم الشعراء ،ثم جاءت الخنساء السّلميّة فأنشدته ،فقال لها النابغة :وهللا لوال أ ّن أبا
ّ
الجن واإلنس ،فقال حسّان :وهللا ألنا أشعر منك ومن أبيك
بصير أنشدنى (آنفا) لقلت إنّك أشعر
ومن ج ّدك! فقبض النابغة على يده ،ثم قال :يابن أخى ،إنك ال تحسن أن تقول مثل قولى:
ا نالخن سا ء ،ص 7
1الح وفي ،عبدال سالم:دي و
 2اليسوعي،لويس:أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء،ص25-24
ا نالخن سا ء ،ص 25- 24
3الي س وعي،ل وي س:أني سالجل سا ء في شرح دي و
ا نالخن سا ء.74 ،
4ط ما س،ح مد و:دي و
5ال م صدر نف س ه.

األد ب،ج  ،4ص .39
6ال مبرد  ،مح مد ب نيزيد :ال كا مل فياللغ ة و
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(الطويل)
فإنّك كاللّيل الّذى هو مدركى  ...وإن خلت ّ
أن المنتأى عنك واسع
ثم قال للخنساء :أنشديه ،فأنشدته ،فقال :وهللا ما رأيت ذات مثانة أشعر منك ! فقالت له الخنساء:
وهللا وال ذا خصيين!!، 1أما ابن قتيبة" :فيقول أما ما أدخلت الخنساء من صفات جديدة في
المرثية ،فمن الصعب أن نحدده ،ألنه لم يصل إلينا شيء تام من هذا النوع قبل قصائدها ،2إال ما
ورد عن المهلهل ،وهو في مجمله يقرب من طريقة الخنساء ،3ولكن إن من تبعها من شعراء
الرثاء ،وشواعره اغترفوا جميعهم من بحرها الفياض بفيض العاطفة البشرية"
حديثاً:
انقسم النقاد في موقفهم من أشعار الخنساء ورثائها ،ما بين مهاجم عليها ،ومدافع عنها ،ومنهم من
وقف على مسافة متساوية بين المهاجمين والمدافعين.
فقد أخذ عليها المهاجمون مغاالتها في وصف حزنها ،ومناقب أخيها ،وكذلك قصر قصائدها،
وخلو شعرها من الحكمة أو قلتها فيه،ومن هؤالء النقاد كرم البستاني ،وبنت الشاطئ.
ولكن هناك من ع ّد قصائد الخنساء الرثائية ،رغم قصرها ،بأنها قصائد صادقة ،وأنها ألهمت عدداً
كبيراً من شعراء المراثي المتأخرين ،وممن تبنى هذا الرأي الناقد كرنكوف.
ومن النقاد من ع ّد أن فن الرثاء في الشعر ،قد بلغ أوجه في مراثي الخنساء الشاعرة التي عاشت
في النصف األول من القرن السابع ،فقد جعلت قمم الجبال تتدحرج بداعي وفاة أخيها ،ومن هؤالء
النقاد مصطفى صادق الرفاعي ،وغوستاف لوبون.4

الفصل الثاني:
الشعار ء،ج  ،1ص .332
1اب ن قتيب ة،عبد هللا :الشعر و
 2المصدر نفسه.
الشعار ء،ج  ،1ص .332
3اب ن قتيب ة،عبد هللا :الشعر و

ة.2018 /11 /1 ، https://ar.wikipedia.org/wiki،
4ينظر :ويكيبيدياال م وس وع ةالحر

25

شواهد الخنساء في المعاجم العربية:

الفصل الثاني:
شواهد الخنساء في المعاجم العربية-:
تفيد مادة (عجم) في اللغة معنى اإلبهام والغموض ففي اللسان ورد " األعجم الذي ال يفصح وال
1
يبين عالمة.
ولذلك س ّمى العرب بالد فارس بالد العجم ألن لغتهم لم تكن واضحة وال مفهومة عندهم.
وفي االصطالح :المعجم هو ديوان لمجموعة من األلفاظ والكلمات المشروحة والمرتبة وفق
1
منهج خاص .
1ل سا نالعر ب  :مادة (عجم).
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وإذا أدخلنا الهمزة على الفعل (عجم) اكتسب الفعل معنى جديداً من معنى الهمزة ،والذي يفيد هنا
2
السلب والنفي واإلزالة وعلى هذا يصير معنى أعجم :أزال العجمة أو الغموض أو اإلبهام.
ويع ّد العمل المعجمي من أهم األعمال التي تندرج ضمن المجال اللغوي وأدقها على اإلطالق فقد
شغل اإلنسان وال يزال يشغله على مر العصور حتى عصرنا الحالي ،نظراً لقيمته المزدوجة
العلمية والتعليمية التي تجعله شيئا ً ضروريّا ً الوجود في الحياة اإلنسانية ،لذا حظي بالكثير من
العناية والرعاية وهذا ما جعله في تط ّور مستمر وبخاصة مع بداية القرن العشرين ،فشهد ثورة
علمية في مختلف المجاالت والعلوم ،وعلم المعجمات يظهر كعلم مستقل يحاول أن يرسم حدوده
الخاصة به ،ويضع فواصله التي تفصله عن بقية العلوم ،حيث جاءت عدة دراسات تحاول أن
3
تؤسس له مستفيدة مما توصل إليه علم اللغة بشقيه النظري والتطبيقي.
وفي هذا الفصل قام الباحث بدراسة شواهد الخنساء التي وردت في المعاجم العربية (لسان
العرب ،تاج العروس ،أساس البالغة ،تهذيب اللغة ،مقاييس اللغة) التي استند إليها المعجميون في
تفسيرهم للمواد المعجمية ،وتوضيح االختالف في راوية الشاهد ما بين المعاجم
وديوان الخنساء في حال وجوده ،وتوضيح المعنى المقصود للمادة المعجمية الوارد في الشاهد،
وكذلك ربط ما جاء في الشاهد من معنى مع المعاني المختلفة للمادة المعجمية وتوضيح العالقة
الداللية المشتركة بينها.

1

ع م ر ،أح مد:ال معاجمالعربي ة في ض وءالدار سا تال معج مي ةالحديث ة ،عالمالكت ب  ،1998ص .9

2ال م صدر نف س ه ،ص .13

ا ن:ال معاجمال مدرسي ة وأ ه ميتهاالتعلي مي ة ،جا مع ة بجاي ة  ،2016 ،ص .1
3العاي ب ،أ س ما ء :رسال ة ماج ستير بعن و
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 -1مادة (فثأ):
قالت الخنساء:
(الطويل)
سته ُّل ،فت ْحفل
أال منْ لع ْي ٍن ال تجفُّ دموعها ... ،إذا ق ْلت أ ْفثتْ  ،ت ْ

1

ورد هذا البيت في المعاجم القديمة شاهداً على مادة (فَثَأَ) بمعنى :التعب واإلعياء.

2

وقد جاءت مادة (فَثَأَ) أيضا ً بمعنى :السكون والفتور ،فقيل :فثأ القدر أي سكن غليانها بماء بارد،
3
وكذلك في قولهم فثأ الرجل وفثأ غضبه أي كسر غضبه وس ّكنه .
وإذا تأملنا المعاني(تعب ،وإعياء ،وسكن ،وفتور) التي وردت لمادة (فَثَأَ) في المعاجم ،وجدناها
تشترك في داللة واحدة ،رغم االختالف الظاهر بينها (فالتعب واالعياء) يؤدي إلى سكون وفتور
طاقة اإلنسان ونشاطه.
وفي هذا البيت تصف الخنساء عينها المدرارة بالدمع حزنا على أخيها صخر  ,فتقول  :كلما (
قلت ) عن عيني أنها سكنت وأقلعت عن البكاء ,تجدها يكثر دمعها ويشتد ,4فنجد أن مادة ( أفثت )
التي وردت في بيت الخنساء تتفق في المعنى مع ما جاء في المعاجم من ( سكن وفتور وإقالع ).
-2مادة (كرفأ):
قالت الخنساء:
(المتقارب)
سحاب ،وي ْرمي لها
صبير ... ،ت ْرمي ال َّ
كك ْرفئة الغ ْيث ،ذات ال َّ

ا نالخن سا ء ،ص . 91
1ط ما س،ح مد و :دي و
ال وقع ه ص و ت ،تحفل  :أ ي يكثر د معها ويشتد.
طر
طر م
ت ستهل  :ت م
2ل سا نالعر ب مادة (فثأ)،تاجالع ر و س مادة (فثأ).
3ال م صدر نف س ه.

ا نالخن سا ء،تحقي ق أن ور أب و س ويلم ص .319- 318
 4دي و
ا نالخن سا ء ،ص .101
5ط ما س،ح مد و :دي و
ال صبير :ال سحا باألبيض.
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5

ورد هذا البيت في المعاجم القديمة شاهداً على مادة (كرفأ) التي اشتق منها االسم كرفئ ومفرده
1
كرفئة وهو (السحاب المرتفع) .
وقد تعددت المعاني لمادة لمادة (كرفأ) في المعاجم فتجدها :بمعنى السحاب المتراكم و قشر
البيض اليابس.2
إال أننا نجد أن هذه المعاني تشترك في الداللة على االرتفاع والتغطية والتراكم ،فمثلما السحاب
يعلو على األرض ويغطيها ،كذلك قشرة البيض اليابسة تغطي البيضة وتعلوها.
وفي هذا البيت تشبه الخنساء كتيبة الجيش بالكرفئة في كثرتها وحركتها واجتماعها ,فالكرفئة
قطعة من السحاب بعضها فوق بعض ,والصبير سحاب بيض ثقال ,والصبير يرمي إلى الكرفئة
بالصبير من ورائها ,وترمي الكرفئة بصبير منها إلى سحاب آخر ,فالكرفئة في هذا البيت إضافة
إلى أنها قطع من سحاب كثيف ومتراكم ,نجد لها أيضا مددا من الصبير وهو من السحاب الثقال,3
وفي هذا البيت نجد مادة ( كرفأ ) تتفق مع ما جاء في المعاجم من معنى وهي ( السحاب المتراكم
).
-3مادة (بلج):
قالت الخنساء:
(الطويل)
صدْر
كأنْ ل ْم يق ْل :أه ًْال ،لطالب حاج ٍة ... ،وكان بليج الوجه ،م ْنشرح ال َّ

4

جاء هذا البيت من الشواهد التي اعتمدتها المعاجم على مجيء الفعل (بَلَ َج) بمعنى :الطلق الوجه
وهي إحدى صفات الرجل  ،5فيقال للرجل الطلق الوجه :أَ ْبلَج وبَ ْلج ،وقد وردت هذه المادة بأكثر
من معنى.
من معنى ،فهي إما صفة لإلنسان ،الذي لم يكن مقرون الحاجبين ،أو بمعنى الضحك والفرح
والسرور6،أو بمعنى آخر الليل عند انصداع الفجر.7
ومما يدل على أن الخنساء في بيتها قصدت معنى (الوجه الطلق) أنها أوردت صفة البليج مع
الوجه ،فمن صفات الوجه الطالقة ،ونجد عالقة مشتركة بين وجه الرجل وتباعد مابين حاجبيه
،وهي من الصفات التي تبرز محاسن الوجه وجماله ،وتوضح معالم الوجه وتبرز حسنه وهنا
يلتقي معنى الشاهد مع معنى (انصداع الفجر) الذي دلل على نهاية الليل وظهور الفجر ،وبالتالي
بداية طلوع الشمس وإشراقها.
1ل سا نالعر ب مادة (كرفأ) ،تاجالع ر و س مادة (كرفأ).
2ال م صدر نف س ه ،مادة(كرفأ)

ا نالخن سا ء،تحقي قان ور أب و س ويلم ص 104- 102
 3دي و
ا نالخن سا ء ،ص48 .
4ط ما س،ح مد و :دي و

( 5ل سا نالعر ب مادة (بل ج) ،تاجالع ر و س مادة( بل ج).
 6لسان العرب مادة (بلج)
( 7تاج العروس مادة بلج)
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وفي هذا البيت نجد مادة ( بلج) تتفق في المعنى مع ما جاء في المعاجم وما جاء في ديوان
الخنساء في وصف صخر باألبلج بمعنى األبيض الوجه ,فاألبلج مأخوذ من البلجة التي تكون بين
الحاجبين ,وهي البياض.1
-4مادة (وأد):
قالت الخنساء:
(الطويل)
ين ْ
وتؤد ٍة ... ،إذا ما الحبى من طائف الج ْهل حلَّت
فتًى كان ذا ح ْل ٍم رز ٍ

2

(وأَدَ) ومنه تُ ْؤدة في المعاجم العربية بمعنى :التأني في
ورد هذا البيت شاهداً على مجيء الفعل َ
األمر والرزانة ،ومنه أيضا ً اتّأد ويتّئد اتئاداً ،وكله من باب التأني في األمر والتمهل والرزانة ،3
الو ْأد :وهو دفن البنت بالتراب وهي حية وبذلك سميت
ومن معاني مادة (وأد) أيضا ً بمعنى َ
(بالمؤودة)  ،4كما في قوله تعالى ( :وإذا ا ْلم ْوءودة سئلتْ ) التكوير.8:
وفي هذه المادة ال نجد عالقة بين المعنيين الواردين لمادة (وأد) في المعاجم العربية فال نجد
عالقة بين التأني والتمهل ،والدفن للبنت وهي حية ،ولعل ذلك يرجع لكون المصدر (ال ًو ْأد) الذي
بمعنى الدفن قد أتى من مادة (أود) التي بمعنى أثقل ،5وهنا نجد أنه قد حصل في مادة (أود) قلب
مكاني ،وهي قضية تصريفية للفعل ،في حروفها لتصبح (وأد) ،ومما يدلل على ذلك العالقة بين
المعنيين أثقل ،ودفن ،فعندما تدفن البنت وهي حية يُثقل عليها بالتراب.
وفي هذا البيت تصف الخنساء أخاها صخرا بالحلم والرزانة والتأني ,أما كلمة الحبا التي وردت
في البيت فهي جمع حبوة ،التي تعني الثوب ،أو العمامة ،وكانت العرب تحتبي بها عند الجلوس,
وذلك أنهم كانوا يجمعون ظهرهم وسوقهم ليشتدوا ,وحل الحبا :كناية عن القيام ,كما أن عقدها
كناية عن القعود.6
-5مادة (درر):
قالت الخنساء:
(الوافر)
ش  ...لنا ،بجنوب د َّر فذي نهيق
أال يا ل ْهف ن ْفسي بعد ع ْي ٍ

7

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء االسم (درٌّ) بمعنى اسم موضع (مكان) عند العرب .1
 1ديوان الخنساء،تحقيق انور أبو سويلم ص368
 2طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.23
ً
وقد جاء البيت في الديوان برواية أصيل بدال من رزين.
 3لسان العرب مادة (وأد) تاج العروس مادة (وأد) .
 4المصدر نفسه مادة (وأد).
 5لسان العرب مادة (وأد) تاج العروس مادة (وأد)
 6ديوان الخنساء،تحقيق انور أبو سويلم ص418
 7طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.88
وقد جاء البيت في الديوان برواية مختلفة وهي:
لنا بندى المختم والمضيق
أال يالهف نفسي بعد عيش
المختم والمضيق :موضعان بالبادية
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بمعان أخرى مثل :د ّر اللبن :بمعنى كثرة اللبن وسيالنه وكذلك قيل د ّر
وقد جاءت مادة (درر)
ٍ
3
الدمع ،2و قيل (الدرّدرة) حكاية صوت الماء إذا اندفع في بطون األودية .
ومن خالل ما سبق نجد أن عالقة بين ما ورد في الشاهد في مادة (درر) وبين المعاني المختلفة
لمادة (درر)واضحة ،فكما جاء في الشاهد أنه اسم الموضع سمي ب (درّ) ،لداللته على غدير
بديار بني سليم يبقى ماؤه الربيع كلّه  ،4فإن معنى د ّر اللبن ،ودر الدفع ،وكلها يدل على كثرة
السيالن والجريان للغدير الذي ال ينضب ماؤه في الربيع ،واللبن الوفير ،وللدفع الغزير.
-6مادة (شبر)
قالت الخنساء:
(الوافر)
ْ 5
معاذ َّ
ش ْبر منْ جشم بن بكر
ص ُعنِي حب ْركى ... ،قصير ال َّ
هللا يَرْ َ
جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (شبر) في المعاجم العربية بمعنى (متقارب الخطو) وهي
صفة للرجل ،6وقصدت فيه الخنساء دريد بن الصمة حين جاء لخطبتها .
وقد وردت مادة (شبر) ومنها (الشبر) بالكسر بمعنى بين أعلى اإلبهام وأعلى الخنصر ،وجمعها
أشبار  ،7وردت أيضا ً بمعنى التقارب في الحرب في قولهم تشابر :الفريقان يتعاطاه النصارى
بعضهم لبعض كالقربان يتقربونه ،وقيل :هو القربان بعينه ،وال هشبْر أيضا ً بتسكين (الباء) الحق في
النكاح  8.والناظر للمعاني الواردة في المعاجم وما جاء في الشاهد ،يجد أن المعاني على اختالفها
تدل على القرب والتقرب وقصر المسافة.
-7مادة (صدر):
ث الخَ ْنساء :دخلتْ على عائشة وعل ْيها خما ٌر مم َّزق وصدار شعر
فِي َح ِدي ِ
ورد هذا الشاهد للداللة على مجيء مادة (صدر) ومنها االسم (صدار) بمعنى القميص القصير
الذي يلي الجسد ،9وقد جاءت هذه المادة أيضا ً بمعنى  :أعلى مق هدم كل شيء وأوله ،فقيل :صدر
السهم :ما جاوز وسطه إلى مقدمته .10

 1لسان العرب مادة (درر) ،تاج العروس مادة (درر) .
 2لسان العرب مادة (درر).
 3المصدر نفسه.
 4لسان العرب مادة (وأد) ،تاج العروس مادة (وأد).
 5طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.65
وقد جاء البيت في الديوان برواية مختلفة وهي :ينكحني بدل يرصعني.
حبركي :كل قصير الظهر طويل الرجلين.
( 6لسان العرب مادة (شبر) ،تاج العروس مادة (شبر) ،أساس البالغة مادة (شبر).
 7تاج العروس مادة (شبر).
 8لسان العرب مادة (شبر).
 9المصدر نفسه مادة (صدر).
 10المصدر نفسه مادة (صدر).
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ونجد هنا عالقة بين ما ورد في الشاهد ،الذي جاء بمعنى القميص القصير ،و ما جاء بمعنى
(أعلى مق هدم كل شيء) ،فالقميص القصير الذي يلي الجسد يكون في الجانب المرتفع من اإلنسان،
وهو فوق صدره وفوق مقدمته ،فيدل ذلك على العلو.
-8مادة (صور):
قالت الخنساء:
(البسيط)
ش ُّم م ْنه وهْي ت ْنصار
فل ْو يالقي الَّذي الق ْيته حضنٌ  ...لظلَّت ال ُّ
ورد هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (صرر) في المعاجم العربية بمعنى :انهد وتصدع وتفلق،1
فقيل :انصارت الجبال :أي انهدت وسقطت ،وبه فسر قول الخنساء لظلت الشهب وهي تنصار،و
2
جاءت مادة صور أيضا ً بمعنى (أمال) .
وكل هذه المعاني (انه ّد ،تصدع ،وتفلق ،مال) نجدها ترتبط مع بعضها بعالقة داللية فعندما يتفلق
الجوار ويتصدع يبدأ بالميالن إلى ان ينهد ويسقط.
-9مادة (جلس)
قالت الخنساء:
(الكامل)
ْ 3
بالرقباء والجلس
أ ّما ليالي كنت جاريةً ... ،فحف ْفت ُّ
جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (جلس) في المعجم العربي صفة للمرأة التي تجلس في
س)في المعجم ،فقد وردت بمعنى قَ َعدَ ،ومنها
(جلَ َ
الفناء وال تبرح فقيل امرأة جلِس، 4فمادة َ
5
المجلس :أي مكان الجلوس (القعود) ،ومنه الجليس :ال ُمجالس.
وفي هذا البيت تقول الخنساء إنها حينما كانت بكرا كانت محفوفة بمن يرقبها ويحفظها
محبوسة في المنزل وال يتركها تخرج منه.6

-10مادة (عرش):
قالت الخنساء:
( الخفيف)
1
ان ظلي ْل
كان أبو ح َّ
سان ع ْرشا ً خوى ... ،م َّما بناه ال َّدهْر د ٍ
1ل سا نالعر ب ،تاجالع ر و س مادة( ص و ر).
 2تاجالعر و س :مادة ص ور.

ا نالخن سا ء ،ص 73
3ط ما س،ح مد و :دي و
4ل سا نالعر ب مادة (جل س).

5ال م صدر نف س ه مادة (جل س)
 6المصدر نفسه مادة (جلس)
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جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (عرش) في المعاجم العربية بمعنى الرئيس المدبر لألمر
،وقد جاء هذا المعنى من ارتباطه وعالقته بأحد معاني مادة عرش وهو السقف للبيت 3فكالهما
يدل على االرتفاع والعلو.4

2

معان أخرى متعددة :فقد جاءت بمعنى الهودج :وهو الذي يتخذ للمرأة تقعد فيه
و لمادة (عرش)
ٍ
6
على بعيرها ،5و سرير الملك ،ومما دلل به المعجميون على هذا المعنى :قوله تعالى :إِني َو َج ُّ
دت
ا ْم َرأَةً تَ ْملِ ُكهُ ْم َوأُوتِيَ ْ
َظيم )(النمل،)23ومن خالل المعاني المختلفة
ت ِمن ُكل َش ْي ٍء َولَهَا َعرْ ش ع ِ
لمادة (عرش) نجدها ترتبط بداللة واحدة وهي االرتفاع والسمو ،فالرئيس أعلى مكانة من الناس
وكذلك سقف البيت والهودج يكونان أعلى شيء بالنسبة لمكانهما.
-11مادة (ذرع):
قالت الخنساء:
(البسيط)
7
سعار
ج ْل ٌد جمي ٌل مخي ٌل بار ٌع ذر ٌع ... ،وفي الحروب ،إذا الق ْيت ،م ْ
جاء هذا البيت شاهداً على مجيء ( َذ ِرع) صفة الرجل وهي حسن العشرة والمخالطة.
بمعان متعددة فمنها اشتقت كلمة (الذراع) التي تعني المسافة ما بين
وقد جاءت مادة (ذرع)
ٍ
المرفق إلى طرف اإلصبع الوسطى ،وكذلك كلمة (الذريع) :التي بمعنى الواسع في قولهم :أمر
ذريع أي :أمر واسع 8.ورغم االختالف في المعنى إال أننا نجد عالقة داللية تشترك بها معاني
مادة (ذرع)،وهي (االتساع والطول) ،فالذراع جاء أوسع من الشبر ودل على مسافة أطول،
وكذلك األمر الذريع :جاء بمعنى الواسع نجد هذين المعنيين مع ما جاء به الشاهد الذي دل على
صفة الرجل نوهي حسن العشرة والمخالطة ،فالصفة هذه ال تكون عند الرجل إال اذا كان واسع
الصدر ،طويل البال.
وفي هذا البيت تتحدث الخنساء عن صفات أخيها صخر في السلم وفي الحرب ,ففي السلم والحياة
االجتماعية حسن العشرة والمخالطة وواسع الصدر ,أما في الحرب فهو مقاتل شرس مسعار وهذا
يتفق مع ما جاء في المعاجم.
-12مادة (رصع)-:
قالت الخنساء:
 1طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.96
وقد جاء البيت في الديوان برواية مختلفة وهي:
مما بنى هللا بكن ظليل
إن أبا حسان عرش هوى
الكن :هو القبر.
( 2لسان العرب ،تاج العروس ،أساس البالغة مقاييس اللغة :مادة (عرش).
( 3تاج العروس أساس البالغة:مادة(عرش).
 4مقاييس اللغة:مادة (عرش).
 5المصدر نفسه مادة(عرش).
 6لسان العرب مادة (عرش).
 7طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.46
 8لسان العرب مادة (ذرع).
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(الوافر)
صي ُر الشب ِْر ِم ْن ُج َش َم ب ِْن بَ ْك ِر
َمعا َذ هللاِ يَرْ َ
صعُني َحبَرْ كى ... ،قَ ِ

1

ورد هذا البيت شاهداً في المعاجم العربية على مجيء مادة (رصع) بمعنى النكاح والزواج .2
فقد قيل( :رصع) الطائر األنثى أيَ :سفَ َدها ،وكذلك قيل عن الكبش  ،وقد استعارته الخنساء في
اإلنسان ،فقالت هذا الشاهد حين أراد أخوها معاوية أن يزوجها من دريد بن الصمة.3
بمعان أخرى مختلفة ،فقيل الرصع شدة الطعن  ،4وقيل الرصع :تقارب
وقد جاءت مادة (رصع)
ٍ
6
ما بين الركبتين ،5وجاء(الرصع) :بمعنى :دق الحب بين حجرين.
غير أننا على الرغم من اختالف المعاني في مادة (رصع) إال أننا نجد عالقة داللية تشترك بها
هذه المعاني المختلفة فالمعاني (النكاح ،الطعن ،ودق الحب) ال تكون إال بقرب األجسام وبالقوة.
-13مادة (كرع)-:
قالت الخنساء:
(المتقارب)
ث ،وغاد ْرت أ ْخرى خضيبا
ع  ...ثال ٍ
فقامتْ تكوس على أ ْكر ٍ

7

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء الكراع بمعنى المنطقة(ما دون الكعب) عند الدواب .8
وفي هذا البيت وصفت الخنساء الناقة ،فجعلت لها اكارع أربعا ً  ،9استعملت الخنساء (الكراع)
لإلبل ،وهو يخص ذوات الحافر في كتب اللغة،10وقد يستعمل لفظ (الكراع) لإلنسان :ولكن يدل
على ما دون الركبة إلى الكعب. 11
و لمادة (كرع)معان متعددة ،وردت في المعاجم العربية غير ما جاء في شاهد الخنساء ،فمنها ما
جاء بمعنى الركن من الجبل الذي يعرض في الطريق،12وكذلك جاء (ال َك َرع) :بمعنى السفل من
الناس. 13

 1طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.65
وقد جاء البيت في الديوان برواية مختلفة وهي :ينكحني بدل يرصعني.
 2لسان العرب ،تاج العروس:مادة (رصع) .
 3لسان العرب:مادة (رصع).
 4تاج العروس مادة (رصع)
 5لسان العرب:مادة (رصع)
 6تاج العروس :مادة (رصع).
 7طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص79
وقد جاء البيت في الديوان برواية مختلفة وهي:
فظلت تكوس على أكرع ثالث وكان لها أربع
تكوس :أي تمشي معرقبة.
 8لسان العرب ،وتاج العروس مادة( كرع).
 9لسان العرب:مادة (كرع).
 10تاج العروس:مادة (كرع).
 11المصدر نفسه مادة (كرع).
 ، 12لسان العرب مادة (كرع).
 13تاج العروس مادة (كرع).
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لكننا نجد أن هذه المعاني المتعددة ما ورد في الشاهد وغيره تدل على المنطقة السفلى من الشيء
سواء أكان في االنسان ،أو الحيوان ،أو الجبل.
وفي هذا البيت تصف الخنساء الناقة التي تمشي على ثالث ألن الرابعة مخضبة بالدماء ألنها
ضربت بالسيف.1
-14مادة (وعوع)-:
قالت الخنساء:
(المتقارب)
هو الق ْرم واللَّسن الوعْوع

2

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (وعوع) في المعاجم العربية بمعنى (الصفة الحسنة)
والو ْع َو َعة :التي قيل عنها إنها :من أصوات
لصوت المتكلم والخطيب الذي يحسن الكالم َ ،3
الكالب والذئاب  ،4وقيل أيضا ً في لفظة الوعواع :إنها تدل على الصوت والجلبة ،و هذه المعاني
رغم اختالفها إال أنها تشترك في الداللة على الصوت وصفاته.
والقرم :هو الفحل الذي يترك من الركوب والعمل ويودع للفحلة ,وقيل :هو الذي لم يمسه الحبل,
وهذا كله يدلل على صفة اإلنسان المكرم الذي ال يذلل ,وهذا الذي أرادته الخنساء في وصف
أخيها صخر بالقرم.5
-15مادة (كفف)
قالت الخنساء:
(الطويل)
ئ متناو ٍل  ...بها الم ْجد ،إ َّال ح ْيث ما نلت أ ْطول
فما بلغتْ كفُّ ا ْمر ٍ

6

ّ
(كف) بمعنى اليد في المعاجم العربية وهي جزء من
جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة
أجزاء جسم االنسان. 7
الكف :أي اليد ،في المعاجم مؤنثة بدليل قول العرب :هذه ًّ
ّ
كف واحدة ،8وقيل :إن اليد
وقد وردت
ّ
يكف بها ما آذاه  ،1وقيل أيضا ً في قولهم استكف عينه :أي
سميت كفّا ً ألنها تكف عن صاحبها أي
ً 2
وضع كفه عليها في الشمس ليرى شيئا .
 1ديوان الخنساء،تحقيق انور أبو سويلم ص269
 2طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص78
جاء هذا الشطر في المعاجم العربية ،وقد ورد بيت هذا الشطر في الديوان برواية مختلفة وهي:
هو الفارس المستعد الخطيب في القوم واليسر الوعوع
 3لسان العرب ,تهذيب اللغة:مادة (وعع).
 4تهذيب اللغة:مادة (وعع).
 5ديوان الخنساء،تحقيق انور أبو سويلم ص412+309
 6طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص91
وقد روي البيت في الديوان ب(من المجد)بدال من (بها المجد).
7لسان العرب ،تاج العروس:مادة (كفف).
 8لسان العرب:مادة (كفف).

35

وفي هذا البيت أرادت الخنساء إبراز المنزلة التي وصل إليها صخر ,فهي مكانة سامية كما
تصفها الخنساء ال تستطيع أيادي الناس الوصول إليها مهما فعلوا.
 -16مادة (حلق):
قالت الخنساء:
(الوافر)
ْ
والرأس الحليق
ولكنِّي رأيت الص ْبر خ ْيراً  ...من النَّ ْعلين

3

ورد هذا البيت شاهدا على مجيء مادة( حلق) في المعاجم العربية بمعنى :حلق الرأس وإزالة
4
الشعر.
وفي هذا الشاهد تدعو الخنساء إلى الصبر ,الذي هو خير من العادة التي كانت معروفة ومنتشرة
في زمنها وهي  :إن المرأة إذا أصيب لها كريم وفقدت من تحب ,حلقت رأسها ,وأخذت نعلين
تضرب بهما رأسها ،5وقد جاءت مادة (حلق) بمعاني متعددة غير ما ورد في الشاهد ,فقيلْ :
الحلقة
(بتسكين الالم) الدرع ,وقيل إنها :كل شيء استدار كحلقة الحديد والفضة والذهب.6
وهذه المعاني تشترك مع ما ورد في الشاهد في أنها تدل على االستدارة ,حيث إنه وعند حلق
الرأس تبرز استدارته بشكل أكبر وأوضح.

 -17مادة (فوق):
قالت الخنساء:
(الوافر)
ستفيقي  ...وصبراً إنْ أط ْقت ولنْ تطيقي
هريقي منْ دموعك وا ْ

7

جاء هذا البيت شاهدا على مجيء مادة(فوق) في المعاجم العربية بمعنى اإليقاظ ورجوع الوعي،
9
كإفاقة النائم والمغشي عليه ورده إلى وعيه ,8وقيل أيضا أفاق العليل :أي زال مرضه وشفي.
كما وردت (فوق) بتسكين الواو :لتدل على نقيض تحت من ناحية المكان.
 1تاج العروس:مادة (كفف).
 2لسان العرب:مادة (كفف).
 3طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.87
وقد ورد البيت في الديوان برواية وجدت بدال من رأيت.
 4لسان العرب ,تاج العروس:مادة (حلق).
 5لسان العرب:مادة (حلق).
 6المصدر نفسه مادة(حلق).
 7طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص87
هريقي :أي أريقي وصبي.
 8لسان العرب ,تاج العروس ,تهذيب اللغة:مادة قوق.
 9تاج العروس:مادة (فوق).
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ورغم ما نجده من اختالف في المعنى بين ما ورد في الشاهد في مادة (فوق) التي بمعنى اإلفاقة
واإليقاظ ,وبين ما جاء في مادة (فوق) الساكنة الواو ,التي أتت كنقيض ل (تحت) ,نجد أنهما
تشتركان في اإلفاقة ،واإليقاظ في عرف العرب يكون من أعلى النائم والمغشي عليه ,فالذي يعمل
على إيقاظ النائم عادة يكون أعلى منه.
وتعني الخنساء في هذا البيت أنها إذا أهرقت الدموع وسكبتها استراحت ,وهذا يتفق مع ما جاء
في المعاجم في معنى ( فوق ) ,فالراحة التي أرادت الخنساء الوصول إليها من خالل سكب
الدموع والبكاء هي استعادة الوعي ,واستعادة النفس.1
-18مادة(مأق):
قالت الخنساء:
(البسيط)
تبكي عليك بكا ثكلى مف َّجع ٍة

ما إنْ يجفّ لها منْ ذكره ماقي

2

جاء هذا البيت شاهدا على مجيء مادة (مأق) بمعنى طرف العين مما يلي األنف ,وهو مجرى
الدمع من العين3،وقيل أيضا إنها :تدل على البكاء ,ومنهم من ذهب إلى أنها اإلجهاش بالبكاء.

4

ومادة (مأق) في المعاجم العربية بترك الهمزة في المفرد (ماق) وفي الجمع (ماقي) .5حيث
تجمع مأق والمؤق على مآقي.
لكننا نجد أن هذه المعاني مترابطة وتشترك في الداللة على الدمع والبكاء ,فطرف العين الذي
يلي األنف يُع ُّد مجرى الدمع المنهمر من العين.
-19مادة (حبرك):
قالت الخنساء:

(الوافر)

معاذ َّ
ش ْبر منْ جشم ْبن ب ْكر
هللا ي ْنكحني حب ْركى ... ،قصير ال ِّ

6

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (حبرك) واالسم منها (حبركي) بمعنى :الطويل الظهر
القصير الرجلين في المعاجم العربية ,7وهي صفة مذمومة عند الخنساء وقد وصفت بها دريد بن

 1ديوان الخنساء،تحقيق انور أبو سويلم ص.62
 2طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص90
ورد هذا البيت في المعاجم بذكر الشطر الثاني فقط برواية مختلفة وهي:
ما إن يجف لها مِن عبر ٍة ماقِي
 3تاج العروس:مادة (مأق).
 4لسان العرب مادة (:مأق).
 5لسان العرب ,تاج العروس:مادة (مأق).
 6طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص65
وقد ورد البيت بروايات مختلفة تم ذكرها سابقا.
 7لسان العرب:مادة (حبرك).
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الصمة عندما جاء ليخطبها ,ووردت مادة (حبركي) في المعاجم أنها للذكر ,أما األنثى فيطلق
1
عليها (حبركاة).
-20مادة (عرك):
قالت الخنساء:

(البسيط)

العوار ِك َحيضا ً بَ ْع َد إِ ْ
هار
َغسلُوا عَارًا أَظَله ُك ُمَ ... ،غس َْل
َال نَوْ َم أَو ت ِ
ط ِ
ِ

2

ورد هذا البيت شاهدا على مجيء مادة (عرك) ومنها اسم الفاعل ( عارك) بمعنى الحائض في
معاجم اللغة ،3وقد جاءت مادة (عرك) بمعان متعددة منها ما جاء بمعنى :الحك والتدليك ,فقيل:
عرك جنبه :أي حكه ،4وجاءت أيضا بمعنى حمل الشر على الغير ,فقيل :عركه ,ويعركه :أي
حمل الشر عليه.5
لذلك يمكننا االستنتاج أن المعركة التي تعني الحرب ما سميت بذلك ,إال ألنها تحمل المعنيين
السابقين ,ففي الحرب احتكاك وبها يحمل كل فريق الشر على اآلخر ,وقد وافق ذلك ما ورد في
البيت ،وهي تسمية الحائض بالعارك ,فماتعانيه من نفاسها ونزفها ,وكأنها تعارك شيئا،وهو ما
صخر.
قصدته الخنساء،وقد قصدت ( بالعار ) الذي لحق بقومها في هو مقتل
ٍ
-21مادة ( ثقل) :
قالت الخنساء:

(المتقارب)

ابن َع ْمرو ِمنَ آل ال ّشري ِد َ ...حله ْ
ت بِ ِه األَرضُ أَ ْثقَالَهَا؟
أَبَ ْع َد ِ

6

جاء هذا البيت شاهدا على مجيء مادة (ثقل) ومنها الجمع أثقال بمعنى ما في جوف األرض من
موتى وكنوز ,7ويدل معنى مادة (ثقل) ومنها الجمع أثقال ,على الموتى فقط ,ومن معانيها ما يدل
على ما في األرض من كنوز ,وخروج الناس بعد الموت ,استنادا إلى تفسيرهم لقوله تعالى( :
8
ت ْاألَرْ ضُ أَ ْثقَالَهَا )(الزلزلة. )2
َوأَ ْخ َر َج ِ
وقيل أيضا في مادة (ثقل) :إنها جند الخفة ,ولذلك سمي الجن واإلنسان (الثقالن) ,لكثرة العدد.9

 1المصدر نفسه.
 2طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.55
وقد ورد البيت في الديوان برواية مختلفة وهي:
أو ترحضوا عنكم عارا تجللكم رحض العوارك حيضا عند أطهار
ترحضوا :تغسلوا،الحيض :خروج دم المرأة في وقت محدد،األطهار :األيام التي تطهر فيها المرأة
 3لسان العرب ,تاج العروس ,مقاييس اللغة:مادة( عرك).
 4لسان العرب :مادة (عرك).
 5تاج العروس:مادة (عرك).
 6طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص100
حلت :زينت به األرض موتاها ,وقيل المعنى ألقت مراسيها كأنه كان ثقال عليها.
 7لسان العرب:مادة (ثقل).
 8المصدر نفسه مادة(ثقل)
 9مقاييس اللغة:مادة (ثقل).
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وفي هذا البيت قيل إن المعنى ( ألقت األرض مراسيها ) ألن صخراً كان ثقال عليها ,و( َحلهت )
جاءت بمعنى  :زينت به األرض موتاها من الحلي.1
-22مادة(خنشل):
قالت الخنساء:
(السريع)
س الفُرْ سان والخَ ْن َشلِيل
ار ِ
قَ ْد راعَني الدهرُ ،فبُؤسا ً لَهُ  ...بِفَ ِ

2

جاء هذا البيت شاهدا على مجيء مادة (خنشل) واالسم خنشليل بمعنى :الجيد الضرب بالسيف,
فيقال :إنه لخنشليل بالسيف، 3وقد جاء االسم خنشليل بمعنى المسن من الناس واإلبل ,فقيل :عجوز
4
خنشليل :أي مسنة وفيها بقية.
ورغم االختالف في المعنى بين ما جاء في الشاهد من معنى لمادة (خنشليل) الذي دل على الجيد
بالضرب ،و ما جاء في المعاني األخرى أنها أيضا تدل على الكبر في السن ,إال أننا نجد أن
المعنيين يشتركان في كون اإلجادة والمهارة في ضرب السيف ,ال تكون إال بالممارسة وبالخبرة
وبطول وقت الدربة ،وطول زمن التجربة ،وقد عنت الخنساء بالخنشليل أخاها صخراً.
-23مادة (ذلل):
قالت الخنساء:
(المتقارب)
َر بال َمحْ ِو أَ ْذاللَها
لتَجْ ِر ال َمنِيهةُ بعد الفتى  ...ال ُمغاد ِ

5

جاء هذا البيت شاهدا على مجيء مادة (ذلل) وجمعها أذالل بمعنى :األحوال التي تصلح عليها
األمور وتتيسر وتسهل ، 6فيقال :أمور هللا جارية أذاللها ,وعلى أذاللها :أي على مجاريها,
7
ومسالكها ,وطرقها.
وقد جاءت مادة (ذلل) بمعان مختلفة ,فمنها الذل :أي نقيض العز ,وجاءت ال ِذلة بكسر الذال:
بمعنى أخذ الجزية ،8وجاءت أيضا بمعنى قصير في قولهم حائط ذليل أي قصير ,وكذلك في
9
قولهم رمح ذليل.
 1طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص100
 2طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.96
 3لسان العرب:مادة (خنشل).
 4اللمصدر نفسه :مادة (خنشل).
 5طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.100
المحو :اسم موضع.
 6لسان العرب ,تهذيب اللغة ,تاج العروس:مادة( ذلل).
 7لسان العرب :مادة (ذلل).
 8لسان العرب :مادة (ذلل).
 9تهذيب اللغة:مادة (ذلل).
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والناظر إلى المعاني المختلفة ,يجد أن العالقة الداللية بين المعاني المختلفة تدل على التسهيل
والتيسير ,فكما جاء في الشاهد أنها تدل على األحوال التي تصلح عليها األمور وتتيسر ,نجد
المعنى الذي دل على نقيض العز شيئا من التسهيل فاإلنسان الذليل تسهل إهانته والتحكم به,
وكذلك الحائط القصير يسهل تسلقه.
وفي هذا البيت تريد الخنساء أن تقول إن الحياة بعد مقتل صخر ال تساوي شيئا ً ,فهي تريد من
الموت أن يأتي كيف شاء وبأي طريقة ومسلك ,فقد عنت ( باألذالل ) الطرق والمسالك التي
يراها الموت مناسبة 1وهذا يتفق مع ما جاء في المعاجم في مادة ( ذلل ).
-24مادة (رعل):
قالت الخنساء:

(الوافر)

اح ْ
ار ُسهَا يَ َراهَا
َوقَ ْد فَقَ َد ْتك َر ْعلَةُ فَا ْست ََر َ
ت  ...فَلَيْتَ الخَ يْل فَ ِ

2

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (رعل) ومنها المؤنث (رعلة) التي جاءت (اسما ً لفرس
بمعان مختلفة منها ال ّر ْعل :أي الطعن ،واإلرعال السرعة
أخي الخنساء) ،3وقد جاء مادة (رعل)
ٍ
والشدة في الطعن ،وجاءت الرعلة أيضا ً بمعنى :القطيع أو القطعة من الخيل التي ليست بالكثير،
ومن معانيها :أنها القطعة من الخيل قدر العشرين  ،وقيل هي القطعة من الفرسان ،4وقيل هي
5
القطعة المتقدمة من الخيل ،وسميت أيضا ً النعامة بالرعلة لسرعتها وتقدمها.
وربما سميت فرس أخي الخنساء بالرعلة ،بسبب المعاني المقدرة التي ذكرناها من سرعة وشدة
وقطعة الخيل  ،إبرازاً لقوتها وشدتها وسرعتها.
 -25مادة (طول)-:
(الطويل)

قالت الخنساء:

َناو ٍلِ ... ،منَ ال َمجْ ِد ،إِ هال َواله ِذي نِ ْلتَ أَ ْ
َو َما بَلَغ ْ
َت َك ُّ
ط َو ُل
ف
ٍ
امرئ ُمت ِ

6

ورد هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (طول) ومنها االسم (أطول) بمعنى نقيض القصر ،7
ويؤنث األطول بالطولى ويجمع بالطُّ َول ،والطّوال ، ،وفي قولهم أطالت المرأة :أي ولدت
طواالً ،8والطول كما نعلم خالف العرض.
 1ديوان الخنساء،تحقيق انور أبو سويلم ص.82-81
 2طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.117
وقد جاء البيت في الديون برواية كلمة طلقة بدل رعلة،
ورعلة وطلقة :فرس صخر.
 3لسان العرب ،تاج العروس:مادة (رعل).
 4لسان العرب:مادة (رعل).
 5تاج العروس مادة (رعل).
 6طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.91
وقد ورد البيت في الديوان برواية مختلفة وهي:
ناو ٍل  ...مِن المجدِِ ،إ اال حيث ما نِلت أطو ُل
فما بلغت كفُّ امر ٍ
ئ مُت ِ
 7لسان العرب:مادة (طول).
 8المصدر نفسه.
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-26مادة(عجل)-:
قالت الخنساء:
(البسيط)
فَ َما َعجُول َعلَى بَ ٍّو تُ ِط ُ
يف بِ ِه ... ،لَهَا َحنِينا ِن :إِ ْعالن وإِسرار

1

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (عجل) ومنها االسم(عجول) بمعنى الثكلى ،في المعاجم
العربية، 2ومن معانيها أيضأ:السرعة التي هي خالف البطء  ،فقيل :سميت الثكلى عجوالً،
لعجلتها في مجيئها وذهابها جزعا ً .3
وقد قصدت الخنساء ( بالبو)  :وهو ذلك إذ ينحر ولد الناقة ويؤخذ جلده ويحشى ثم يدنى من أمه.

4

 -27مادة (ع ْول)-:
قالت الخنساء:
(المتقارب)
ويَ ْكفِي ال َع ِشيرةَ َما عالَها ... ،وإِن َكانَ أَصْ غ ََرهُ ْم َموْ لِدا

ً5

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة ( َعوْ ل) بمعنى غلب وثقل على في المعاجم العربية ،6وقد
بمعان أخرى ،فمنها العوْ ل :بمعنى الجور والميالن والنقصان في الحق وفي
جاءت مادة ( َعوْ ل)
ٍ
8
الميزان ،7و جاء العوْ ل والعويل بمعنى االستغاثة ،وجاءت لفظة العويل بمعنى الصياح والبكاء .
وتشترك هذه المعاني مع ما ورد في الشاهد في عالقة داللية واحدة ،ففي الشاهد دلت على الغلب،
وفي معنى الجور والنقصان يدل أيضا ً على الغلب ،ألنه الظلم فيه غلبة لآلخر ،وأما ما دل على
البكاء والصياح ،فال يكون إال عندما يتغلب الحزن أو الموقف على اإلنسان فيضطره للبكاء،وفي
هذا البيت تقول الخنساء :إنه رغم أن صخرا كان شابا إال أن موته أثقل على القبيلة وكان شاقا
عليها ,وهذا يتفق مع ما جاء في المعاجم من معنى.

 -28مادة (قبل)-:
قالت الخنساء:
 1طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص46
 2لسان العرب ،تاج العروس ،مقاييس اللغة:مادة (عجل).
 3لسان العرب :مادة( عجل).
 4طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.46
 5طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.31
وقد ورد البيت في الديوان برواية مختلفة وهي:
وإن كان أصغرهم مولدا
يكلفه القوم ما عالهم
 6لسان العرب ،تهذيب اللغة،تاج العروس أساس البالغة:مادة (عول).
 7لسان العرب ،تاج العروس:مادة (عول).
 8لسان العرب :مادة (عول).
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(البسيط)
ت َحتهى إِذا ا هد َك َر ْ
تَرْ تَ ُع َما َغفَلَ ْ
ت ... ،فإِنما ِه َي إِ ْقبَال وإِ ْدبا ُر

1

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (قَ ْبل) ومنها المصدر إ ْقبال بمعنى (نقيض اإلدبار) في
بمعان متصورة أخرى فمنها :القُبُل وهو الفرج عند
المعاجم العربية ،2وقد جاءت مادة (قَ ْبل)
ٍ
الذكر واألنثى ،وقيل هو لألنثى بخاصة ،3وجاءت مادة (قَ ْبل) ومنها القِبلة بمعنى الجهة
أيضا ً4،والمعنى أن هذه الناقة ترعى ما دامت ناسية لفقدها لولدها أما إذا تذكرته فتصبح حركتها
مضطربة ,مقبلة ومدبرة.
وقد أورد صاحب اللسان للخنساء شاهداً آخر على هذه المادة بمعنى مختلف وهو:
(الوافر)
ول هما أَن َرأَ ُ
باري بال ُخدود َشبا ال َعوالي
يت
َ
الخيل قُب ًْال ... ،تُ ِ
ليكون شاهداً على مجيء مادة (قُ ْبل) بمعنى النظر إلى طرف األنف ،فيقال :قبلت العين قَبَالً إذا
كان فيها إقبال النظر على األنف .5
-29مادة (طوم):
قالت الخنساء:
(البسيط)
ت َم ْن كان ْ
مات بِ ُك ْم ... ،و َك ْيفَ يَ ْش َم ُ
ص ْخر ت ََولهى فال هش ُ
ْ
َت لَهُ طُو ُم؟
إن كانَ َ

6

ورد هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (طوم) في المعاجم العربية بمعنى المنية والموت،7ومنهم
من فسرها في هذا البيت بأنها القبر نفسه ،8و من معانيها أيضا ً الداهية ،وفي موضع آخر جاءت
اسما ً ألنثى السالحف .9

 1طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص46
وقد ورد البيت في الديون برواية:
ما رتعت بدال من ما غفلت.
 2لسان العرب ،تاج العروس:مادة (قبل).
 3لسان العرب:مادة (قبل).
 4المصدر نفسه مادة (قبل)
 5المصدر نفسه .مادة (قبل)
 6طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص105
وقد ورد البيت في الديون برواية:
وليس بدال من وكيف
ط وم).
7ل سا نالعر ب وتاجالع ر و س :مادة (
 8لسان العرب :مادة (طوم)
 9تاج العروس:مادة (طوم).
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غير أننا نجد أن هذه المعاني تشترك في أنها تدل على اإلخفاء والتغطية ،فالقبر يغطي الميت
،والداهية يخفي تفكيرها وذكاءها غالباً ،والسلحفاء تخفي رأسها وتغطي جسدها بالهيكل الموجود
عليها،فكان القبر شكال وبيت الخنساء ربط بين الميت والقبر وبخاصة لصخر.
 -30مادة (نوم)-:
قالت الخنساء:
(الوافر)
قررْ ت َعيْني ... ،وكان ْ
َت َال تَنَا ُم َو َال تُنِي ُم
َك َما ِم ْن
هاشم أَ َ
ٍ

1

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (نَوم) ومنها ( ُمنيم) و (تُنيم) في المعاجم العربية ،في
معرض حديث الخنساء عن الوفاء بالعهد وعدم التقاعس عنه ،2فهي ال تنام عن ثأرها وال تُنيم:
أي ال تدع أحداً ينام عنه ،ويتقاعس في الوفاء به.
والنوم :معروف ،فالنوم هو النعاس ،ومنه المنام وال َمنا َمة :أي موضوع النوم .

3

واختلف اللغويون في تفسيرهم للنوم ،فمنهم من قال :هو هواء ينزل من أعلى الدماغ ،فُيُفقد معه
الحس ،وقيل النعاس مقدمة النوم ،وهو ريح لطيفة ،تأتي من قبل الدماغ ،تغطي على العين ،وال
تصل إلى القلب ،فإذا وصلت إلى القلب كان نوماً ،وقال آخرون :النوم غش ثقيل يهجم على
القلب ،فيقطعه عن معرفة األشياء ،فلذلك قيل إنه آفة ،ألنه النوم أخو الموت. 4
 -31مادة (أين):
قالت الخنساء:

(الطويل)

ص ْخراً ،أَ ْن تَ َغنه ْ
ت َذ هكرْ ُ
صن ِمنَ األَي ِْن تَ ْس َج ُع
ت َ
ت حمامة  ...هَتُوف َعلَى ُغ ٍ

5

ورد هذا البيت في المعاجم العربية شاهداً على مجيء مادة (أيَن) ومنها االسم (األ ْين) الذي يدل
بمعان مختلفة ،فقد
على اسم بحر في الحجاز6 .وقد جاءت (األين) و(األون) في المعاجم العربية
ٍ
7
جاء ( األون) :بمعنى الدعة والسكينة والرفق  ،وجاء األين أيضا ً بمعنى اإلعياء والتعب.
وقيل أيضا ً إن األين :اسم لذكر من الحيات وقيل إن األين :هو ناحية من نواحي المدينة .8
ولعل هذا االسم الذي دل على الناحية ،هو من اسم االستفهام (أين) الذي يُسأل به عن المكان.
 1البطليوسي،أبو محمد،االقتضاب في شرح أدب الكتاب،تحقيق محمد باسل،دار الكتب العلمية،بيروت،ج،2ص،776كما ورد البيت في
ديوانها ،تحقيق أنور أبو سويلم،ص 222برواية مختلفة وهي:أفدِّيه كما أقررت عيني وكانت ال تنام وال ُتنيم.
 2لسان العرب ،تاج العروس:مادة (نوم).
 3لسان العرب :مادة (نوم).
 4تاج العروس مادة (نوم).
 5طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.80
 6لسان العرب ،تاج العروس:مادة (أين).
 7لسان العرب:مادة (أين).
8تاج العروس:مادة (أين).
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وقد وردت ( األين ) اسما ً لشجر بالحجاز يقال له األين ،وقد ورد (األيْك) في المعاجم العربية
داالًعلى الشجر الكثير الملتف ,1وقد ورد البيت في الديون برواية :األ ْيك بدالً من األ ْين في الشطر
الثاني ،2ولعل هذا المعنى هو الذي قصدته الخنساء.3
 -32مادة( :كبن)-:
قالت الخنساء:

(الوافر)

ْ
يق
س يَحْ لُم بالنه ِع ِ
فَ َذاكَ الرُّ ْز ُء َع ْم َركَ َال ُكب ٌُّن ... ،ثَقي ُل الرأ ِ

4

ورد هذا البيت شاهداً في المعاجم العربية على مجيء مادة ( َكبَنَ ) ومنها االسم ( ُكب ٌُّن) بمعنى
5
معان
الرجل البخيل الذي ينكس رأسه عن فعل الخير والمعروف .وقد وردت مادة (كبن) ل ٍ
ّ
الكف ،في
متعددة في المعاجم العربية ،فمنها ( َكبَنَ الفرس) أي :قصر في عدوه  ،6وجاءت بمعنى
قولهم :كبن هديته عن وكبن لسانه ّ
عن :أي كفه  ،وقيل أيضا ً للخبز اليابس ُكب ُُّن ،وذلك ألن فيه
ً 7
تقبّضا ً وتجمعا .
ّ
والكف ،والتقبّض واالنكماش
معان متعددة وهي (تقصير الفرس في العدو
وإذا قارنا ما ورد من
ٍ
في الخبز) ،مع ما ورد في الشاهد في مادة كبن والذي جاء داالً على بخل نجد هذه المعاني تلتقي
في الداللة على التقصير والتراجع ،فالبخيل مقصر في عمل الخير ،ومتراجع عن فعله مثل
ُّ
يكف هديته ويتراجع عن تقديمها.
الفرس المقصرة بالعدو ،ومثل الذي
 -33مادة (كننْ )-:
قالت الخنساء:
(الطويل)
ُ
الضيف َموْ ِهنا ً  ...إِلى َعلَ ٍم َال يستَ ِك ُّن ِمنَ ال هس ْف ِر
ناره
َولَ ْم يتَن هورْ َ

8

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (كنن) في المعاجم العربية بمعنى أخفى وستر، 9وسمي
البيت أيضا ً (بال ِك ّن) ألنه يسترعلى من فيه ،وفي قوله تعالى(:أو أكننتم في أنفسكم)البقرة 42:أي
10
أخفيتم .

 1لسان العرب مادة(أيك)
 2طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.80
 3ديوان الخنساء،تحقيق انور أبو سويلم ص317
 4طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص88
وقد ورد البيت في الديون برواية مختلفة وهي:
هو الرزء المبين ال كباس عظيم الرأي يحلم بالنعيق
يقال رجل كباس :للرجل الذي يدخل رأسه بثوبه أو للذي إذا سألته حاجة كبس برأسه في جيب قميصه.
 5لسان العرب ،تاج العروس:مادة (كبن).
 6تاج العروس:مادة (كبن).
 7لسان العرب:مادة( كبن).
 8لسان العرب:مادة (كنن).
 9لسان العرب ،تاج العروس:مادة (كنن).
 10لسان العرب:مادة (كنن).
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وفي هذا المقام يمكننا القول إن سبب تسمية الزوجة بال ِكنهة ،يكون من المعنى المراد  ،فمن صفات
الزوجة الجميلة حفظ أسرار الزوجية وما يتعلق بالزوج وأهله.
 -34مادة (هون)-:
قالت الخنساء:
(المتقارب)
نُ ُ
فوس
هين
َ
النفوس ,وهَوْ ُن النّ ِ

يَوْ َم ال َكريهَ ِة أ ْبقَى لهَا

1

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (هَ َونَ ) ومنها المصدر (الهَوْ ن) بمعنى الشدة وال َم ْع هرةَ.2
ووردت مادة (هون) ومنها المصدر (الهَوْ ن) في المعاجم العربية أيضاً :بمعنى الخزي ، 3وجاءت
4
أيضاً :بمعنى الشيء الحقير الهين الذي ال كرامة له.
ونجد أن هذه المعاني تتفق مع ما ورد في الشاهد وهو (الشدة وال َم ْع ّرة) ففي الخزي والتحقير شدة
و َم ْعزةَ،فالخنساء قصدت بالكريهة الحرب ,و بأبقى لها أي :أبقى ذكرا لها.5
-35مادة (بكى)-:
(الوافر)

قالت الخنساء:

حي ... ،فَ َم ْن َذا يَ ْدفَ ُع الخَ ْ
َدفَع ُ
الجليال؟
ْت بِكَ ال ُخ
ب َ
ط َ
َ
طوب وأَنت ٌّ

6

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء الفعل (بكى) ومنه (البكاء) في المعاجم العربية بمعنى الصوت
7
الذي يخرج مع الدموع وذلك عند بكاء اإلنسان .
وقيل (البُكا) بالقصر :يراد به الدموع وخروجها ،و( البكاء) بالمد يراد به الصوت مع البكاء .
 -36مادة (ثوى)-:
قالت الخنساء:
(البسيط)
لخيل كالقَطا ُعصبا ً
وابكي أخاك
ِ

فقُ ْدن ل هما ثَ َوى سيبا ً وأ ْنهَابا

1

 1فواز،زينب:الدر المنثور في طبقات ربات الخدور،كتاب-نت،ص،191طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.100
 2لسان العرب ،تهذيب اللغة:مادة (هون).
 3لسان العرب:مادة (هون).
 4تهذيب اللغة:مادة (هون).
 5ديوان الخنساء،تحقيق انور أبو سويلم ص.106-105
 6طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.99
فمن ذا يدافع الخطب الجليل.
وقد ورد هذا البيت في الديوان برواية مختلفة وهي:دفعت بك الجليل وانت حي
الخطب :األمر الجليل ,والحدث العظيم.
 7لسان العرب ،تاج العروس :مادة (بكى).
 8المصدر نفسه (بكى).
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8

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (ثوى) في المعاجم العربية بمعنى (مات) .

2

وقد وردت مادة ثوى أيضا ً في المعاجم العربية أيضا ً
بمعان متعددة فجاءت بمعنى (طول المقام)
ٍ
في تفسيرهم للثواء ،وجاءت أيضا ً بمعنى نزل بالمكان ،ولذلك سمي الضيف بأبي مثواك ،وجاءت
3
الثّوي هة :بمعنى الحجارة التي ترفع فتكون عالمة للراعي إذا رجع إلى الغنم ليالً يهتدي بها .
ورغم اختالف المعاني عن ما جاء في الشاهد إال أننا نجدها تشترك معه في معنى النزول في
بالمكان ،وطول المقام تتفق مع معنى الموت ،فالميت ينزل في قبره ويطيل المكوث فيه ،كذلك
الحجارة الي يضعها الراعي ليهتدي بها ليالً إلى غنمها ،تتفق وشاهد قبر الميت الذي من خالله
نتعرف إلى قبر الميت،ويقال وقد دفن في مثواه األخير ،أي في القبر.
 -37مادة (جذا)-:
قالت الخنساء:
(البسيط)
فَه هُن قُبٌّ َكحيهات اآلباء به

يُجْ ِذينَ نَيّا ً َو َال يُجْ ِذينَ قِرْ دانا

4

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (جذا) في المعاجم العربية بمعنى حمل الشحم ،5فقيل إذا
حمل ولد الناقة في سنامه شحما ً سمي أَجْ ذى 6،ووردت مادة جذا في المعاجم العربية أيضا ً بمعنى:
ثبت قائماً ،فنقول جذا القراد في جنب البعير :إذا ثبت وارتكز ،وسمي الذي يقف منتصب القدمين
وهو على أطراف أصابعه بالجاذي ،7ووردت مادة (جذا) ومنها المجذاء بمعنى :خشبة مدورة
8
تلعب بها األعراب ،واسم سالح يقاتل به ،وسمي كذلك منقار الطائر بالمجذاء.
وتشترك هذه المعاني المتعددة مع ما ورد من معنى في الشاهد وهو (حمل الشحم في السنام) رغم
االختالف الظاهر أن تدل هذه المعاني تعود على التقوس واالستدارة واالنتصاب فالمجذاء :هي
الخشبة المتقوسة ،وكذلك منقار الطائر الذي إما أن يكون مق ّوسا ً أو منتصباً ،وكذلك سنام
الناقة،ألنه يكون مستديراً ومنتصبا ً إلى األعلى.
-38مادة (رعي):
قالت الخنساء:
 1طماس ،حمدو:ديوان الخنساء،ص13
وقد ورد في اللسان وتاج العروس الشطر الثاني فقط ،وكان برواية مختلفة وهي:
فقُدن لماا ثوى نهبا ً وأسالبا
( 2لسان العرب ،تاج العروس:مادة (ثوى).
 3لسان العرب:مادة (ثوى).
 4اليسوعي،لويس:أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء،ص، 246ورد الشطر في اللسان دون الشطر االخر،ولم يجده الباحث في
الديوان،والقردان:جمع قرادة وهي:دويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة،تعيش على الدواب والطيور.
وقد ورد في اللسان وتاج العروس الشطر الثاني فقط ،وهي:
يُجذِين نيا ً وال يُجذِين قِردانا
 5لسان العرب ،تاج العروس مادة (جذا).
 6لسان العرب مادة (جذا).
 7المصدر نفسه مادة(جذا)
 8تاج العروس:مادة (جذا).
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(البسيط)
شى فَضْ َل أَ ْ
َارةً أَتَ َغ ه
ماري
أَرْ عَى النُّجوم َو َما ُكل ْفت ِر ْعيَتَهاَ ... ،وت َ
ط ِ

1

جاء هذا البيت في المعاجم العربية القديمة شاهدا على مجيء مادة (رعى) بمعنى المراقبة.

2

وقد وردت مادة (رعى) في المعاجم أيضا بمعنى الحفظ ,3لذلك سمي الذي يحفظ ويراقب ويحوط
4
األغنام بالراعي.
ويتفق معنى الحفظ مع المراقبة ,حيث إن المراقب قد يكون هدفه المحافظة على الشيء الذي
يراقبه.
-39مادة (روي):
قالت الخنساء:
(الرمل)
يَ ْ
ط ُع ُن الطهعْنةَ َال يَ ْنفَعُها  ...ثَ َم ُر الرهاءَ ،و َال َعصْ بُ ال ُخ ُمر

5

جاء هذا البيت في المعاجم اللغوية شاهدا على مجيء مادة (روي) ومنها االسم (الراء) الذي جاء
6
اسما لشجرة ،فالرّاء شجر سُهيلي له ثمر أبيض ،أو أحمر ،واحدته راءة.
وقد جاءت مادة (روي) في المعاجم العربية بمعان متعددة ,فسميت الناقة غزيرة اللبن بالري,
ألنها تروي الشارب بلبنها ,وسميت السحابة التي تكون عظيمة القطر بالروي ,وأيضا سميت
العين كثيرة الماء ب(ريّة).7
وفي الشاهد نرى أن الخنساء تحدثت عن شجر (الراء) بأنه عالج للجروح في وقتها ,فهي تصف
طعنة أخيها التي ال يعالجها ثمر هذه الشجرة ,والذي كان عالجا للجروح في وقتها ،وال حتى
أيضا عصبة الخمر الحتوائها على الكحول التي تعقم الجرح،وهذا المعنى هو المقصود.
-40مادة (عال):
قالت الخنساء:
تاركةً بَني عَمي كأَنهم ع ََوالِي الرماح و ُمرْ تَثهةً َشيْخَ بَنِي ُج َشم.
أَت ََروْ نَني ِ
 1طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.54
وقد جاءت ( أتغشى ) :بمعنى أتغطى ,و ( األطمار ) :جمع طمر وهي الثياب البالية.
 2لسان العرب ,أساس البالغة ,مقاييس اللغة:مادة (رعي).
 3لسان العرب :مادة (رعي).
 4أساس البالغة:مادة (رعي).
 5طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص .56
وقد ورد البيت في الديوان بصورة مختلفة وهي:
يطعن الطعنة ال يرقئها رقية الراقي وال عصب الخمر
يرقئها :يسكنها،الرقية :العوذة،عصب :شد،الخمر :جمع خمار وهو اللثام
 6لسان العرب :مادة (روي).
 7أساس البالغة ,مقاييس اللغة:مادة (روي).
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جاء هذا القول الذي ينسب إلى الخنساء في المعاجم العربية شاهدا على مجيء مادة (عال) بمعنى
1
الرفعة ومنها العلو.
فعوالي الرماح :هي أسنتها ,2ويقال إن الخنساء حينما خطبها دريد بن الصمة قالت :أترونني
تاركة بني عمي كأنهم عوالي الرماح ,ومرتثة شيخ بني جشم ,فشبهتهم بعوالي الرماح لطراوة
3
شبابهم ,وحسن وجوههم.
وقد جاءت مادة (عال) في المعاجم أيضا بمعنى العلو والتكبر ,وقيل أيضا :إنها جاءت بمعنى
الفساد والمعاصيْ ,
ض(
وأخذ المال بغير حق ,كما جاء في قوله تعالى ( :إِ هن فِرْ عَوْ نَ ع ََال فِي ْاألَرْ ِ
4
(القصص ،)4:أي :استكبر وطغى.
ونجد هذه المعاني (الفساد ,والتكبر ,والطغيان) أيضا تشترك مع صفة العلو ,ففيها تعا ٍل على
الناس وتكبر ,ولكن بشكل يختلف عن التعالي والرفعة التي قصدتها الخنساء في قولها.
-41مادة (قفا):
قالت الخنساء:
(المتقارب)
نان  ...تَبْقى ،ويَ ْهلِك َمن قالَها
وقافِيَ ٍة ِم ْث ِل َحد الس ِ

5

جاء هذا البيت شاهدا في المعاجم العربية على مجيء مادة (قفا) ومنها االسم (قافية) بمعنى
القصيدة .6وقد وردت مادة (قفا) في المعاجم العربية بمعنى البيت من القصيدة ,وكذلك وردت
بأنها الكلمة التي فيها قافية القصيدة ,وسميت أيضا مؤخرة العنق بالقافية ,ونجد هنا أن تسمية
الكلمة التي تحتوي على القافية بالقافية ,أجدر من أن نسمي البيت ،أو القصيدة ,ألن الكلمة احتوت
7
على القافية وارتبطت بها.
-42مادة (محا):
قالت الخنساء:
(المتقارب)
الحوا ِد ُ
َر ،بال َمحْ و ،أَ ْذاللَها
لِتَجْ ِر َ
ث بَ ْع َد الفَتَى ْ ...ال ُمغَاد ِ
 1لسان العرب ,تهذيب اللغة:مادة (عال).
2السان العرب:مادة (عال).
 3المصدر نفسه.مادة (عال)
 4المصدر نفسه مادة (عال)
 5طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.101
وقد ورد البيت في الديوان برواية :يذهب بدال من يهلك.
 6لسان العرب ,تاج العروس ,تهذيب اللغة :مادة( قفا).
 7لسان العرب مادة (:قفا).
 8طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.100
وقد ورد البيت في الديوان برواية:المنية بدال من الحوادث.
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8

ورد هذا البيت شاهدا على مجيء مادة (محا) في المعاجم العربية ومنها المصدر (محو) اسما ً
لموضع ومكان عند العرب.

1

ووردت مادة (محا) في معاجم اللغة أيضا بمعنى :أذهب أثره ، 2وهو الغالب والشائع في اللغة.

-43مادة (ولي) :
قالت الخنساء:
(المتقارب)
هَ َم ْم ُ
ت بنَ ْف ِس َي ك هل الهُ ُموم ... ،فأَوْ لَى لنَ ْف ِس َي أَوْ لَى لَهَا

3

(ولِ َي) في المعاجم العربية ,بمعنى القائم أو المسؤول عن
جاء هذا البيت شاهدا على مجيء مادة َ
األمر 4،وقيل في تفسير ما ورد في الشاهد (أولى لنفسي أولى لها) ,هو من قول الرجل إذا حاول
5
شيئا فأفلته من بعد ما كان يصيبه :أولى له فإذا أفلت من عظيم ,قال :أولى لي.
-44مادة (سقب):
قالت الخنساء:
(الكامل)
ت ،و َعله ْ
َت أَن صا ِحبَها ثَ َوىَ ... ،حلَقَ ْ
ل هما ا ْستَبان ْ
ت َر ْأ َسها بِ ِسقاب

6

ورد هذا البيت شاهدا على مجيء مادة (سقب) ومنها االسم (سقاب) في المعاجم العربية بمعنى:
القطنة التي توضع على الرأس وعليها دماء،7فكما قيل :كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها,
حلقت رأسها ,وأخرجت طرف قطنتها من خرق قناعها ,ليعلم الناس أنها مصابة  ,ويسمى ذلك:
8
السقاب.
ووردت مادة (سقب) بمعان أخرى في المعاجم اللغوية ,فجاءت بمعنى القرب والمجاورة ،9وسمي
10
ولد الناقة الحديث الوالدة بالسقب.

أذاللها :جمع ذل ,والمراد هنا لتجر أمورها على أذاللها.
 1لسان العرب :مادة محا.
 2المصدر نفسه.
 3طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.100
هممت بنفسي :تهدد كأنها أرادت أن تقتل نفسها.
 4لسان العرب مادة (ولي).
 5المصدر نفسه مادة (ولي)
 6لسان العرب:مادة (سقب).
 7لسان العرب ,تاج العروس ,تهذيب اللغة:مادة (سقب).
 8لسان العرب مادة(:سقب).
 9تاج العروس:مادة( سقب).
 10لسان العرب :مادة (سقب).
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ويمكننا القول إن هذه المعاني المتعددة تشترك مع ما ورد في الشاهد ,فهي تدل على (القرب)
فالجار يكون قريبا منا أكثر من غيره ,وكذلك ولد الناقة يكون قريبا ألمه مالصقا لها ,وكذلك
القطنة الملطخة بالدماء تكون مالصقة لرأس المصابة.
-45مادة (رثث):
قالت الخنساء:
ماح ،و ُمرْ تَثهةً شيخَ بَنِي ُج َش ٍم؟
أَت ََروْ نَني ت ِ
َار َكةً بَنِي عَمي ،كأَنهم عَوالي الر ِ
جاء هذا القول شاهدا على مجيء مادة (رثث) في المعاجم العربية القديمة بمعنى القريب من
1
الموت .
فالمرتث :الصريع الذي يثخن في الحرب ويحمل حيا ثم يموت ,وهو الذي يحمل من المعركة وبه
رمق ,فإن كان قتيال فليس بمرتث ,فالرثيث في المعركة هو الجريح ,ومنه قول الخنساء حين
2
خطبها دريد بن الصمة( :مرتثة شيخ بني جشم) أرادت أنه أسن وقرب من الموت وضعف.
-46مادة (رغث):
قالت الخنساء:

(الطويل)

ت
ص ْخر أَ َ
وكانَ أَبو َحسهانَ َ
صارها ... ،وأَرْ َغثَها بالرُّ ْمح َحتهى أَقَ هر ِ

3

جاء هذا البيت في المعاجم العربية شاهدا على مجيء مادة (رغث) بمعنى طعن.

4

وقد وردت مادة (رغث) ومشتقاتها في المعاجم العربية بمعان متعددة أخرى:
فالرغثاوان :بمعنى العصبتين اللتين تحت الثديين ,وقيل هما سواد حلمتي الثديين ,وقيل الرغوث:
هي المرضعة ,والرغثاء :عرق في الثدي يدر اللبن5،وهذه المعاني ترتبط (بالرضاعة)
فالعصبتان ,والحلمتان ,وكذلك عرق اللبن في الثدي كلها ترتبط بالرضاعة.6
ورغم االختالف الظاهر بين هذه المعاني التي دلت على الرضاعة وبين ما ورد في الشاهد وهو
(الطعن) نجد أن هناك عالقة داللية بينها ،فكما تدخل الحلمتان في فم الرضيع لتسقيه اللبن ,كذلك
يدخل الرمح في جسد المطعون ليسقيه األلم ,والجرح ,أو الموت.
-47مادة ( قمطر):
قالت الخنساء:

(البسيط)

 1لسان العرب ,تهذيب اللغة ,أساس البالغة البالغة:مادة( رثث).
 2لسان العرب:مادة (رثث).
 3طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص21
ورد البيت في الديوان برواية:اصابها بدال من اصارها في الشطر االول،فأرغثها بدال من وأرغثها.
 4لسان العرب ,تاج العروس:مادة (رغث).
 5لسان العرب :مادة (رغث).
 6تاج العروس مادة (رغث).
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أمسى مقيما برمس قد تض ّمنه … من فوقه ُم ْق َم ِط ّرات وأحجار

1

جاء هذا البيت شاهدا على مجيء مادة (قمطر) بمعنى التراكم ,2فقيل :ا ْق َمط ّرت عليه الحجارة,
أي :تراكمت وأظلت ,3وسمي أيضا الجمل الضخم بالقمطر ,وسميت المرأة القصيرة العريضة
بالقمطرة ،4وفي ضخامة الجمل في المرأة القصيرة العريضة ,نجد أن فيهما أيضا تراكم للحم
والدهن.
وفي هذا البيت تصف الخنساء حال صخر الذي بات مقيما في قبر تعلوه حجارة متراكمة.

5

-48مادة (هجر):
قالت الخنساء:
(السريع)
ال ه َِجي ُر الرجُل األَ ْع َس ِر
ال فِي ال هشد حثِيثاًَ ،ك َما َ ...م َ
فَ َم َ

6

ورد هذ البيت شاهداً على مجيء مادة (هجر) ومنها (الهجير) الذي جاء بمعنى (الحوض) في
المعاجم العربية.7
وقد عنت باألعسر :الذي أساء بناء حوضه فمال وانهدم ،فشبهت الفرس حين مال في عدوه،
بحوض ُملِئ فمال وانهدم وسال ماؤه  ،8وقد جاءت مادة (هجر) في المعاجم أيضا ً بمعنى القطع
ً 9
وهو ضد الوصل وهو الترك أيضا .
ونجد في معنى (الهَجْ ر) وهو الترك والقطع عالقة داللية مشتركة مع ما ورد في الشاهد وهو
الحوض رغم االختالف الظاهر فالحوض يقطع ما ُملِئ به عن محيطه وال يوصله به.
-49مادة (خوى)-:
قالت الخنساء:
(الخفيف)
اي ة مختلف ة وهي:
ا ن بر و
ا نالخن سا ء ،ص  ،48وقد جا ءالبي ت فيالدي و
1ط ما س،ح مد و :دي و
في ج وفلحد مقيم قد تض منض ه

طار ت وأحجا ر
في ر م س ه مق م

طر).
2ل سا نالعر ب ,تهذي باللغ ة :مادة (ق م
3

ط ر).
تهذي باللغ ة :مادة (ق م

ط ر).
4ل سا نالعر ب  :مادة (ق م

ا نالخن سا ء،تحقي ق أن ور أب و س ويلم ،ص .390- 389
 5دي و

اي ة مختلف ة وهي:
ا ن بر و
ا نالخن سا ء ،ص  ،.50وقد جا ءالبي ت فيالدي و
6ط ما س،ح مد و :دي و
ط هال ساق بشد ك ما
تنب

مال هجيرال رجلاألع س ر

ط ه :أ ي ت ستخرج جري ه إذا حركت ه ،األع سر:الذ ي أ سا ء بنا ء ح وض ه ف مال ثمانهدم.
تنب
7ل سا نالعر ب ،تاجالعر و س ،تهذي باللغ ة :مادة ( هجر).
 8لسان العرب :مادة (هجر).
 9تاج العروس :مادة (هجر).
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دان ظَلِيلْ
َكانَ أَبو َح ّسانَ َعرْ شا ً َخ َوى ِ ...م هما بَناهُ الده ُر ٍ

1

جاء هذا البيت في المعاجم العربية كشاهد على مجيء مادة (خوى) بمعنى (سقط و وقع)  ،2ففي
3
قولهم خوت الدار أي تهدمت وسقطت .
 -50مادة ( ردي)-:
قالت الخنساء:

(المتقارب)

جارم ... ،ج َع ْلتَ ِردَا َءكَ فِيهَا ِخمارا
ودا ِهي ٍة َجرهها ِ

4

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (ردي) ومنها االسم (رداء) بمعنى السيف في المعاجم
العربية  ،5فقيل في تفسير الشاهد :علوت بسيفك رقاب أعدائك كالخمار الذي يتجلل الرأس،
بمعان متعددة أخرى فقد جاء
وقنّعت األبطال بسيفك 6.وقد جاءت مادة (ردي) في المعاجم العربية
ٍ
بمعنى (هلك) وسمي الناس بالرداء أيضاً ،وفُسر قول أحدهم :رديته :أي رميته بالرداة فهلك.7
ونجد أن هذه المعاني (اللباس ،رمى ،هلك) ترتبط مع ما جاء الشاهد بعالقة داللية مشتركة
فالخنساء شبهت السيف بالخمار الذي يلبس ،وكذلك السيف يرمي به الفارس رؤوس األعداء حتى
يهلكوا.
 -51مادة (صرى)-:
قالت الخنساء:

(الوافر)

ق َعبْر ٍة ُحلِبَ ْ
ص َراها
ص ْخ ٍرَ ... ،سوابِ َ
ت َ
فَلَ ْم أَ ْملِ ْك ،غَداةَ نَ ِعي َ

8

ي) بمعنى (اجتمع ولم
(ص َر َ
جاء هذا البيت في المعاجم العربية القديمة  9شاهداً على مجيء مادة َ
بمعان أخرى متعددة منها القطع والفصل ،وجاءت أيضا بمعنى
يبحر ،حيث جاءت مادة (صرى)
ٍ
ً 10
الحفظ وجاءت بمعنى الحبس أيضا .
وكل هذه المعاني ترتبط بالمعنى الذي ورد في الشاهد وهو االجتماع وعدم الجريان لما فيه من
معنى القطع.
 1طماس ،حمدو :ديوان الخنساء ،ص.96
وقد جاء البيت في الديوان برواية مختلفة وهي:
مما بنى هللا بكن ظليل ،والكن هو:القبر.
إن أبا حسان عرش هوى
 2لسان العرب ،تاج العروس ،تهذيب اللغة :مادة (خوى).
 3لسان العرب :مادة (خوى).
 4طماس ،حمدو :ديوان الخنساء ،ص،51وقد جاء البيت في الديوان برواية مختلفة وهي:
وهاجرة حرها صاخد جعلت رداءك فيها خمارا
صاخد :هو اسم الفاعل من صخد  ،وصخدته الشمس :إذا أحرقته و أصابته،و الخمار :اللثام.
 5لسان العرب ،تاج العروس ،تهذيب اللغة:مادة (ردي).
 6لسان العرب:مادة (ردي).
 7المصدر نفسه:مادة (ردي).
 8طماس ،حمدو :ديوان الخنساء ،ص.116

9ل سا نالعر ب ،تاجالعر و س ،تهذي باللغ ة :مادة ( صرى).
10

لسان العرب:مادة (صرى).
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 -52مادة ( كدا)-:
قالت الخنساء:
يان َما بَل ُغوا َمداهُ
فَتَى الفِ ْت ِ

(الوافر)
َو َال يُ ْك ِدي ،إِذا بَلَغ ْ
َت ُكداها

1

ورد هذا البيت في المعاجم العربية شاهداً على مجيء مادة (كدا) بمعنى قَطَع عطاءه .2ففي تفسير
3
الشاهد قيل :أي ال يُقطع عطاؤه وال يمسك عنه إذا قطع غيره وأمسك .
وتطلق هذه الصفة أيضا ً على الزرع إذا ساء نبته ،وكذلك على المطر إذا حفر البئر فبلغ إلى
4
حجر ال يمكنه معه الحفر ،فد بلغ ال ُك ْدية ،وعند ذلك يقطع الحفر .
 -53مادة (صيد)-:
قالت الخنساء:
(الطويل)
ص ْخر أَصادَها
َو َكانَ أَبو حسهانَ َ

ت
ود هوخَ ها بال ه
ْف َحتهى أَقَ هر ِ
سي ِ

5

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (صيد) في المعاجم العربية بمعنى (األذى) .

6

وقد جاءت مادة (صيد) ،ومنها (أصاد) بمعنى المداواة من الصيد بالكي  ،وقيل بعير أصْ يَد نوبه
صيَد ،أي :داء بالعنق ال يستطيع أن يلتفت معه.7ويرتبط المعنيان باألذى حيث المداواة من الصيد
َ
تكون بعد األذى والجرح.
 -54مادة (صخر)-:
قالت الخنساء:
ص ْخراً لتَأْتَ ُّم الهُدَاةُ ب ِه
وإِ هن َ

(البسيط)
كأَنههُ َعلَم فِي َر ْأ ِس ِه نا ُر

8

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (صخر) اسما ألخي الخنساء الشاعرة .

1

 1طماس ،حمدو :ديوان الخنساء ،ص ،115المدى :الغاية.
( 2لسان العرب،تاج العروس ،تهذيب اللغة:مادة (كدا).
 3لسان العرب:مادة (كدا).
 4تهذيب اللغة(:كدا).
 5طماس ،حمدو :ديوان الخنساء ،ص.21
وقد جاء البيت في الديوان برواية مختلفة وهي:
وكان أبو حسان صخر أصابها فأرغثها بالرمح حتى أقرت
أرغثها :طعنها في الوغثاء ,وهو عرق الثدي ،أقرت :سكنت
 6تاج العروس:مادة( صيد).
 7المصدر نفسه مادة( صيد).
 8طماس ،حمدو :ديوان الخنساء ،ص.46
يأتم به :إذا اهتدى به واقتدى ،الهداة :جمع هاد وهو المرشد،علم في رأسه نار :مثل يضرب به في ذيوع الشهرة والعلم هو الجبل.
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وجاءت أيضا ً مادة (صخر) :بمعنى الحجر العظيم الصلب .

2

يأتم به :إذا اهتدى به واقتدى الهداة :جمع هاد وهو المرشد،علم في رأسه نار :مثل يضرب به في
ذيوع الشهرة والعلم هو الجبل.
 -55مادة (شرط)-:
قالت الخنساء:
(الطويل)
َض همنَ َريهاها لَهَا ال هش ِرطَا ِن
ضة خَ ضْ را ُء غَضٌّ نَباتُها  ...ت َ
ف َما َروْ َ

3

استعملت المعاجم العربية هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (شرط) ومنها (ال َشرطان) اسما ً
5
لنجمين من برج الحمل،4وقيل هما أول نجوم من الربيع .
وجاءت مادة شرط ومنها الشَرْ ط :أيضا بمعنى :إلزام الشيء والتزامه.

6

 -56مادة (برقش)-:
قالت الخنساء:
ي البال ُد بَراقِشا ً
تَطير َحوال ه

(الطويل)
ب
ت ُمطَله ِ
ب الترا ِ
بأرْ َو َع طَالّ ِ

7

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (برقش) في المعاجم العربية بمعنى :التفرّق والتنوع .

8

فقيل برقش الرجل :أي تزين بألوان مختلفة 9،وقد جاءت ( البراقش ) أيضا بمعنى التي ال شيء
فيها بسبب التفرق ,فيقال :أصبحت البالد براقش ,أي ال أحد فيها ,واألروع هو المرثي ( صخر)
أي من نظر إليه راعه.10
 -57مادة (بطن):
قالت الخنساء:
(المتقارب)

 1تاج العروس:مادة (صخر).
 2المصدر نفسه مادة (صخر)
 3تاج العروس:مادة( شرط)
 4المصد نفسه مادة( شرط)
 5المصدر نفسه مادة( شرط)
 6المصدر نفسه مادة( شرط).
 7اليسوعي،لويس:أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء،ص13
وقدر ورد في الديوان برواية مختلفة وهي:
تطيرمن حل البال ُد براقِشا ً
ب
ب ال ِّترات مطلا ِ
بأروع طال ِ
 8تهذيب اللغة :مادة (برقش).
 9تهذيب اللغة :مادة (برقش).
 10ديوان الخنساء،تحقيق أنور أبو سويلم،ص.205
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وجاء يُبشر أصحابه  ...تبطنت يا قوم غيثا ً خصيبا

ً1

ورد هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (بطن) في المعاجم العربية بمعنى(التوسط والدخول في
الشيء) ،وهذا ينطبق على قولهم تبطن الكأل :أي توسطه ،واستبطن الشيء أي دخل في أعماقه،
وقيل في تفسير قولهم :نثرت الزوجة للزوج بطنها أي أكثرت له الولود .2وفي هذا البيت تصف
ً3
الخنساء ( صخرا ) عندما خرج على فرسه يرود لقومه ,فارتاد لهم موضعا مخصبا.
 -58مادة (جنب):
(البسيط)

قالت الخنساء:

ت أجْ نابا
يا عين فيضي
جاورْ ِ
بدمع منك تَ ْسكابا  ...وابكي أخاك إذا َ
ٍ

4

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (جنب) ومنه الجمع (أجناب) بمعنى قوما ً آخرين .

5

فقيل :جار ُجنب :هو الذي يجاورك من قوم آخرين ،ليس من أهل الدار وال من أهل النسب.

6

 -59مادة(درك):
قالت الخنساء:
( البسيط)
اذهب فال يبعدنك هللا من رجل  ...د ّراك ضيم وطالّب بأوتار

7

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة درك ومنها درّاك بمعنى الذي يدرك ما يرد.

8

وقد وردت مادة (درك) بمعنى المتابعة والمالحقة وهذا ينسجم مع ما جاء في الشاهد حيث الذي
يريد أن يدرك ما يريد عليه يتابع وال يقصر في عمله.
وفي هذا البيت تدعو الخنساء أن يبقى ذكر صخر بين الناس ألنه كان يدرك الضيم ويمنعه
ويطلب الثأر.
 -60مادة (طرد)-:
 1المصدر نفسه ص.262
فراح بدال من جاء.
 2أساس البالغة مادة(بطن).
 3ديوان الخنساء،تحقيق أنور أبو سويلم،ص.263-262
 4طماس ،حمدو :ديوان الخنساء ،ص.13
وقد جاء البيت في الديوان برواية مختلفة وهي:
فابكي أخاك أليتام وأرملة ,وابكي أخاك ,إذا جاورت أجنابا
 5أساس البالغة :مادة (جنب).
 6المصدر نفسه.
 7طماس ،حمدو :ديوان الخنساء ،ص.54
وقد جاء البيت في الديوان برواية مختلفة وهي:
فاذهب فال يبعدنك هللا من رجل مناع ضيم وطالب بأوتار
األوتار :جمع وتر وهو الثأر
 8أساس البالغة :مادة( درك).

55

قالت الخنساء تصف الرياح والسّحاب:
يَ ْ
يط السّما
ط ُر ْدنَ عن لِ ِ

(مجزوء الكامل)

ء ظالئالً والما ُء جا ِم ْد

1

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (طرد) ومنها الطرائد بمعنى الرياح والسحاب ،ومنها
2
أيضا ً الطريدة بمعنى السفن ،ولِيطُ السماء:أديمها.
بمعان مختلفة وفق سياقات مختلفة ،فطرد الرجل أخاه :بمعنى أبعده عن
وقد جاءت مادة (طرد)
ٍ
المكان ،وقيل في قول أحدهم :طرد سوطه أي :جده ،وجاء معنى الفعل طارد :أي تابع والحق،
3
وقيل في الليل والنهار أنما طريدان أي يطرد كل واحد صاحبه .
وتشترك هذه المعاني مع ما ورد في الشاهد فالرياح تطارد السفينة أي تتابعها وتلحقها ،وكذلك
تعمل على ابعادها من مكانها،وسوقها إلى مكان ٍ آخر.
 -61مادة (عتق):
قالت الخنساء:
(البسيط)
حامي الحقيقة معتاق الوسيقة نسّ  ...ال الوديقة َج ْلد غي ُر ثُ ْنيان

4

جاء هذا البيت شاهداً على مادة ( َعتق) ومنها (ال ِمعتاق )بمعنى الذي ينجي الطريدة،واألسيرة
5
ويحررها .
 -62مادة (عور):
قالت الخنساء:
(البسيط)
ْ
خلت من أ ْهلِها الدا ُر
بالعين أم بال َعي ِْن ع ّوار أم ذرفت ْإذ
قذى
ِ

6

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة ( َع ِور) ومنها االسم ( ُع ّوار) بمعنى العيب في العين :وهو:
1
صة تغمض منها العين .
َغ َم َ
 1طماس ،حمدو :ديوان الخنساء ،ص.35
وقد ورد في الديوان :ينفين بدالًمن يطردن
 2أساس البالغة :مادة (طرد).
 3المصدر نفسه:مادة (طرد).
 4طماس ،حمدو :ديوان الخنساء ،ص.111
وقد جاء البيت في الديوان برواية مختلفة وهي:
ُ
معتاق الوسيقة جلد غير ُثنيان
حامي الحقيقة بسال الوديقة
بسال :مانع ،الوديقة :هو الموضع الذي فيه العشب ،الوسيقة :هي األسيرة،جلد :أي صبور،الثنيان :من ال عقل لديه وال رأي.
 5المصدر نفسه) عتق).
 6طماس ،حمدو :ديوان الخنساء ،ص.45
ً
وقد ورد الشطر الثاني فقط في اساس البالغةفي برواية أم أقفرت بدالمن أم ذرفت.
ذرفت :إذا قطرت قطرا متتابعا ال يبلغ أن يكون سيال.

56

وقد وردت مادة (عور) في المعاجم في سياقات مختلفة وقد دلّت كلها على الخلل والعيب في
2
صاحبها ،فقيل راكب أعور أي ال سوط معه ،وسميت المرأة القبيحة عوراء.
معان تتفق مع ما جاء في الشاهد من أن مادة عور تدل على (العيب
وهذه السياقات وما فيها من
ٍ
والخلل)،وفي هذا البيت تقول الخنساء :أن ذرفها للدمع هو بسبب الحزن على فراق صخر ,وليس
بسبب مرض بالعين مثل القذى أو العور.
 -63مادة (قنن):
قالت الخنساء:
(البسيط)
للدهر صخر مال قنيان
للدهر مال كانَ َع ْنهُ ُم ْتلد ِه  ...لكان
لو كانَ
ِ
ِ

3

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (قنن) بمعنى اتخذه لنفسه ال للبيع .

4

وقد وردت مادة (قنن) أيضا ً بمعنى لزم ،5وهذا أيضا ً ينسجم مع ما جاء في الشاهد من اتخاذه
للنفس ال للبيع.
وفي هذا البيت تقول الخنساء :إنه لو كان للدهر مال متلد ،أي مال قديم موروث ,لكان صخر ذلك
المال الذي يتخذ للنفس وال يباع.6
 -64مادة (كدس):
قالت الخنساء:
( المتقارب)
يل تَك ّدسُ َمشي ال ُو ُعو  ...ل نَازَ ْلتَ
بالسيف أ ْبطالَها
ِ
وخَ ٍ

7

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (كدس) ومنها (تك ّدس) بمعنى اجتمعت ،و ركب بعضها
8
بعضا ً في سيرها .

 1أساس البالغة :مادة (عور).
 2المصدر نفسه مادة (عور).
 3طماس ،حمدو :ديوان الخنساء ،ص.111
المتلد :من أتلد المال لديه أي جمعه لديه
 4أساس البالغة :مادة (قنن).
 5المصدر نفسه مادة (قنن)
 6ديوان الخنساء،تحقيق أنور أبو سويلم،ص.147
 7طماس ،حمدو :ديوان الخنساء ،ص.101
وقد جاء البيت في الديوان برواية مختلفة وهي:
وخيل تكدس بالدارعين نازلت بالسيف أبطالها
 8أساس البالغة:مادة (كدس).
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وجاءت مادة (كدس) أيضا ً دالة على التراكم والكثرة فقيل دراهم وثياب ُم َك ّدسة ،وأكداس من
التراب أي متراكمة وكثيرة  ،1وهذا ينسجم مع ما جاء في الشاهد حيث إن الخيل لكثرها ركب
بعضها بعضا ً في سيرها.
 -65مادة (نذر)-:
قالت الخنساء:
(البسيط)
صخ ُر ورّا َد ما ٍء قد تَنا َذ َره  ...أه ُل الموار ِد ما في ِورْ ِده عا ُر
يا َ

2

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (نذر) ومنها (تناذروه) بمعنى خ ّوف بعضهم بعضا ً منه.

3

فمادة (نذر) ومنها (اإلنذار) جاءت بمعنى التحذير ،كما جاءت أيضا ً بمعنى أوجب ،كأن نقول:
4
ّ
ليعملن كذا .
نذر فالن على نفسه
ومعنى و ّراد ماء :أي الموت ,وذلك إلقدامه على الحرب ،أهل الموارد :هم أهل المياه.
 -66مادة (علم)-:
قالت الخنساء:
(البسيط)
وإنَّ ص ْخ ًرا لتأْت ُّم ا ْلهداة به  ...كأنَّه عل ٌم في ر ْأسه نار

5

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة ( َعلَم) في المعاجم العربية بمعنى الجبل .

6

فقيل ال َعلَم :الراية ،والعلم الجبل ،وال َعلَم :كل شيء يكون واضحا ً غير مجهول ،وال ِع ْلم :نقيض
7
الجهل .
وقد أرادت الخنساء من خالل هذا البيت أن تدلل على شهرة صخر عندما شبهته بالجبل الذي على
قمته النار التي يهتدي إليها الناس ,فهي تراه يهتدى به في كل األمور التي فيها الشجاعة والكرم
والشرف.8
 -67مادة (برع)-:
 1المصدر نفسه:مادة (كدس)
 2طماس ،حمدو :ديوان الخنساء ،ص.45
وراد ماء :أي الموت ,وذلك إلقدامه على الحرب ،أهل الموارد :هم أهل المياه.
 3أساس البالغة:مادة(نذر).
 4المصدر نفسه مادة (نذر).
 5طماس ،حمدو :ديوان الخنساء ،ص.46
يأتم به:إذا اهتدى به واقتدى ،الهداة :جمع هاد وهو المرشد.
 6مقاييس اللغة مادة(:علم).
 7المصدر نفسه مادة (علم)
 8ديوان الخنساء،تحقيق أنور أبو سويلم،ص.387-386
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قالت الخنساء:
(البسيط)
جل ٌد جمي ٌل أصي ٌل بار ٌع ور ٌع  ...مأْوى ْاألرامل و ْاأل ْيتام وا ْلجار

1

جاء هذا البيت شاهداً على مجيء مادة (برع) ومنه البارع بمعنى المعطاء وقيل الجيد في
الرأي2،وجاء يبرع تبرعا ً ،وهو يتبرع من قبل نفسه اذا لم يطلب منه.3
ومنها أخذ مصطلح (التبرع) أي اإلنفاق واإلعطاء.

الفصل الثالث
شواهد الخنساء في كتب النحو والصرف
المبحث األول :شواهد الخنساء كتب النحو.

المبحث الثاني :شواهد الخنساء في كتب الصرف.

 1طماس ،حمدو :ديوان الخنساء ،ص.46
وقد جاء البيت في الديوان برواية مختلفة وهي:
جلدجميل المحيا كامل ورع وللحروب غداة الروع مسعار.
 2المصدر نفسه مادة برع.
 3العين،ج،2ص،135المقاييس ،ج،1ص.221
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المبحث األول:
شواهد الخنساء في كتب النحو العربي-:
علم النحو( :علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء أي من
حيث ما يعرض لها في حال تركيبها ،فبه تعرف ما يجب ان يكون عليه آخر الكلمة من رفع ،أو
1
نصب أو جر أو جزم ،أو لزوم حالة واحدة).
النحو اصطالحاً:
وهو العلم الذي يضبط ويعرف به حالة أواخر الكلمة من حيث اإلعراب والبناء ،ولهذا يجب
إدراك نوع الكلمة وعالقتها بالكلمة التي قبلها ،فأقسام الكلمة كما هو متعارف عليه هو اسم وفعل
وحرف ،فمثالً هنك أحرف تنصب وتجزم ،وأسماء منصوبة مثل التمييز والحال والمفعول به
وغيرها ،وأفعال مثل الماضي والمضارع واألمر .يختص النّحو كذلك باإلسناد والفهم الصحيح
من الجملة ،فعند تكوين جملة أو النطق بكلمة يجب أن تكون مفهومة ومسندة يفهمها المستمع
(العم ُل عبادة ،فعبادة هي مسند للعمل) ،والجملة واضحة من حيث اإلسناد ،فالنّحو اصطالحا ً في
مجمل الحديث هو إعراب الكلمات من حيث موقعها اإلعرابي في الجملة.
أسباب نشأة علم النحو:
أدى اتساع رقعة الدولة اإلسالمية في العالم إلى دخول كثير من الشعوب غير العربية في اإلسالم
وانتشار اللغة العربية بينها ،مما أدى إلى تلحين اللغة العربية وتأثير ذلك على العرب ،وهذا ما
دفع العلماء ومن أبرزهم عبد هللا بن أبي إسحق ،وأبو األسود الدؤلي ،الفراهيدي وسيبويه إلى
تأصيل قواعد اللغة العربية بهدف مواجهة ظاهرة اللحن في اللغة وال سيما يتعلق بالعلوم
اإلسالمية والقرآن الكريم ،وقد اختلف الرواة في تحديد السبب الرئيسي لجعلهم يفكرون في هذا
2
العلم.
وفي هذا المبحث درس الباحث شواهد الخنساء التي وردت في كتب النحو التي استند النحاة في
توضيحها وتدلهم على القضية النحوية يذكر الواردة عندهم ،وقام الباحث بتقسيم هذا المبحث
 1الغاليينى،مصطفى :جامع الدروس العربية، ،ط،1993 ،28ص.8
 2ينظر:األفغاني،سعيد:في أصول النحو،مكتبة الجامعة السورية،1957،ص.9-6
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وفق القضية النحوية ،التي استشهد النحاة عليها بأبيات للخنساء،و بذكر شاهد الخنساء الذي
استشهد به النحاة على القضية النحوية ،ثم وضح الباحث المقصود بالقضية النحوية من خالل ما
ورد في الشاهد ،ثم وضح الباحث القضية النحوية وما يتعلق بها .

-1قضية مجيء (معا ً) منصوبة على الحال:
قالت الخنساء:
) المتقارب)
وأفنى رجالي فبادوا م ًعا  ...فأصبح قلبي بهم مستف ّزا

1

 1طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص69
وقد ورد البيت في الديوان برواية:فغودر بدال من فاصبح في الشطر الثاني.
مستفزا :من الفعل استفز إذا استخفه واستدعاه وأعجزه.
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أورد ابن هشام هذا البيت شاهدا على مجيء كلمة ( معا)بمعنى (جميعا) وذلك بسبب إفرادها
وعدم إضافتها ,فنصبت على الحال.

1

وقد قيل إن هناك فرقا ً بين (معا) و (جميعا) ,فإذا قلنا(:جاءوا معا) كان الوقت واحدا ,وإذا
قلنا(:جاءوا جميعا) احتمل أن يكون الوقت واحدا واحتمل أنهم جاءوا متفرقين في أوقات مختلفة.

2

وأكثر ما تستعمل (مع) مضافة ,وعند ذلك تصبح ظرفا ً يفيد الزمان والمكان حسب ما يضاف
إليها 3،وفي هذه الحالة ( مع الظرفية) يكون ل ( مع) ثالثة معان:
األول :موضع االجتماع كقولنا(:أنا معك).
والثاني :زمان االجتماع نحو (جئتك مع العصر).
والثالث :تأتي مرادفة ل (عند) الظرفية.

4

-2قضية اقتران جملة خبر (كأنْ ) المخففة ب (لم) النافية:
(المتقارب)

قالت الخنساء:

إذ النّاس إذ ذاك من ع ّز ب ّزا

كأنْ لم يكونوا حم ًى يتّقى

5

ْ
(كأن المخففة) مقترنة بحرف النفي (لم) في كتب
ورد هذا البيت شاهدا على مجيء جملة خبر
اللغة والنحو.6
فإذا كانت جملة خبر (كأن المخففة) فعلية وقصد بها النفي اقترنت بحرف النفي (لم),أما إذا قصد
بها الثبوت اقترنت ب(قد) .

1

 1ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط،ج،3ص،129ابن هشام،
عبد هللا بن يوسف :مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،دار الفكر ،دمشق،.ط ، 1985 ،6ص.439
 2الغاليينى،مصطفى :جامع الدروس العربية ،ص،432األزهري،خالد:شرح التصريح على التوضيح،دار الكتب العلمية،بيروت ،ط،1
2000م،ج،1ص،716السيوطي،عبد الرحمن:شرح شواهد المغني،لجنة التراث العربي1966،م،ج،1ص.250
 3الراجحي،عبده :التطبيق النحوي ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،ط،1999 ،1ص.236
 4ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف :مغني اللبيب عن كتب األعاريب،ص.439
 5طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.69
من عز بز :المقصود به من غلب سلب.
 6ابن عقيل  ،الهمداني عبد هللا :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار التراث  ،القاهرة ،ط2
، 1980،ج،1ص ،390عبد هللا بن يوسف :مغني اللبيب عن كتب األعاريب،ص ،118المصري،محمد :تمهيد القواعد بشرح تسهيل
الفوائد،ج،4ص ،1932السيوطي،عبد الرحمن:شرح شواهد المغني،ج،1ص،250الدماميني،محمد:تعليق الفرائد على تسهيل
الفوائد،ط،1983 ،1ج،3ص.100
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ْ
ّ
من(كأن) الثقيلة ,التي هي حرف تشبيه ونصب ,وهي من األحرف التي
و(كأن) هي حرف ُخفّف
تدخل على الجملة االسمية فتنصب المبتدأ فيسمى اسمها ,وتدخل على الخبر فترفعه ويسمى
خبرها ,فهي من األحرف الناسخة للجملة االسمية.

2

واألحرف الناسخة(إن وأخواتها):
هي حروف تدخل على الجملة االسمية ,فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها ,وترفع الخبر ويسمى
ّ
(إن ّ
لكن ,ليت ,لعلّ) ,وتفيد ّ
كأنّ ,
,أنّ ,
(إن ّ
خبرها ,وهي ّ
(كأن)التشبيه,
,أن)التوكيد ,بينما تفيد
ّ
و(لكن)االستدراك ,و(ليت)التمني ,و(لعلّ)الترجي.3
ّ
الحروف(إن وأخواتها) هو خبر المبتدأ ,أي يكون مفردا أو جملة أو محذوفا يتعلق به
وخبر هذه
شبه جملة.

4

أما فيما يخص تخفيف الحروف الناسخة المشددة ,فالحروف الناسخة المشددة أربعة هي (إنَ  ,أنَ ,
كأنَ  ,لكنَ ) ,فالنون المشددة مكونة من نونين ,األولى ساكنة ,والثانية متحركة ,وخففت هذه
الحروف بحذف نونها المتحركة.

5

ْ
(كأن) المخففة من عدمه فبرز هناك رأيان :
أما فيما يخص إعمال
األول :يدعو إلى إهمالها وعدم إعمالها فيما بعدها ,وهو رأي الكوفيين .

6

والثاني :يوجب إبقاء عملها ,،هو رأي البصريين ,فيجعلها عاملة في اسمها وخبرها وذلك
بشروط 7وهي:
أ-أن يكون اسمها ضميرا محذوفا :مثل(يثور كأن حيوان هائج).
ب-أن يكون خبرها جملة.

8

-3قضية مجيء حرف الجر(على) مع أحوال المشقة والتكلف:
قالت الخنساء:

(المتقارب)

 1ابن عقيل  ،الهمداني عبد هللا :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد،ج،1ص.390
 2الراجحي،عبده :التطبيق النحوي،ص.141
 3المصدر نفسه.
 4الراجحي،عبده :التطبيق النحوي،ص.141
 5المصدر نفسه،ص.156
 6الغاليينى،مصطفى :جامع الدروس العربية،ص.368
 7الراجحي،عبده :التطبيق النحوي،ص.160
 8المصدر نفسه،ص.160
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سأحمل نفسي على آل ٍة  ...فإما عليها وإما لها

1

جاء هذا البيت شاهدا على مجيء حرف الجر (على) مع أحوال التكلف والمشقة.

2

وقد أفردت كتب النحو ثمانية معان لحرف الجر (على) وهي :
-1االستعالء :كقوله تعالىَ :و َعلَ ْيهَا َو َعلَى ْالفُ ْل ِك تُحْ َملُونَ "( المؤمنون)22 :
ين َغ ْفلَ ٍة م ْن أَ ْهلِهَا ،3أي في حين غفلة.
-2معنى (في):كقوله
َ
تعالى(:و َدخَ َل ْال َم ِدينَةَ َعلَى ِح ِ
-3معنى(عن):كقولنا :رضيت علي أي عني .
-4معنى الالم التي للتعليل ,كقوله تعالى":ولتكبروا هللا على ما هداكم" ،4أي لهدايته إياكم.
ال َعلَى حُب ِه" (البقرة)177:
-5معنى (مع):كقوله تعالىَ :وآتَى ْال َم َ
اس يَ ْستَوْ فُونَ " 5أي اكتالوا منهم.
-6معنى (من):كقوله تعالى":اله ِذينَ إِ َذا ا ْكتَالُوا َعلَى الن ه ِ
-7معنى(الباء) :نحو رميت على القوس ,أي استعنت بها.

6

 -8االستدراك :كقولنا :فالن ال يدخل الجنة لسوء صنيعه ,على إنه ال ييأس من رحمة هللا) أي:
لكنه ال ييأس .

7

أما ابن جني حينما استشهد ببيت الخنساء الذي أوردنا ذكره ,ليدلل على مجيء (على) مع أحوال
المشقة والتكلف ,إنما اعتمد على المعنى األعم واألكثر شيوعا لحرف الجر (على) وهو
(االستعالء) ,وورد ذلك في قوله" :على في األصل لالستعالء ,فلما كانت هذه األحوال 8كلفا
ومشا ّ
ق تخفض اإلنسان وتضعه وتعلوه وتفرعه ,حتى يخضع لها ويخنع لما يتسداه منها ,كان ذلك

 1طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.100
 2ينظر :ابن جني ،عثمان :الخصائص ،تحقيق الشربيني شريدة،دار الحديث،القاهرة،2007،ج،2ص،264-263السيوطي،عبد
الرحمن:شرح شواهد المغني،ج،2ص،529البغدادي محمد:التذكرة الحمدونية،دار صادر،بيروت،ط1،1417ه،ج،7ص.47
 3القصص15
 4البقرة185
( 5المطفيفن)2
 6الغاليينى،مصطفى :جامع الدروس العربية،ص.499-498
 7الغاليينى،مصطفى :جامع الدروس العربية،ص.499
 8ابن جني:الخصائص،ج،2ص.264
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من مواضع (على) ,أال تراهم يقولون :هذا لك ,وهذا عليك ,فتستعمل( الالم) فيما تؤثره ,و(على)
فيما تكرهه" ،وهذا ما يترجمه الخنساء(:فإما عليها ,وإما لها).

1

-4قضية (حذف المضاف) لكثرة وقوع الفعل:
قالت الخنساء:
(البسيط)
ترتع ما رتعت حتّى إذا ادَّكرت

فإنّما هي إقبا ٌل وإدبار

2

جاء هذا البيت شاهدا على (قضية حذف المضاف) ،وذلك بسبب المبالغة في كثرة وقوع الفعل
وتكراره كما جاء في كتب اللغة والنحو:3
وقد اختلف علماء اللغة والنحو حول هذه القضية  ,ففسر قول الخنساء (فإنما هي إقبال وإدبار)
بتأويلين:
أحدهما :أنها من باب حذف المضاف لكثرة وقوع الفعل وتكراره على تقدير (فإنما هي ذات
إقبال ,وذات إدبار) فحذف المضاف ذات  ,وهو خبر (هي) ليسد مسده المضاف إليه (إقبال
وإدبار) عند ذلك تكون كلمتا (إقبال وإدبار) مرفوعتين .4فعند حذف المضاف وإقامة المضاف
إليه مقامه ,يعرب المضاف إليه إعراب المضاف ,ولكن يجب أال يحصل في هذا الباب التباس
وإبهام عند حذف المضاف ,فإن حصل ذلك فال يجوز حذفه .

5

أما التأويل الثاني:
هو أن يكون تأويل قول الخنساء (فإنما هي إقبال وإدبار) على تقدير (كأنها مخلوقة من اإلقبال
واإلدبار) مستشهدا بقوله تعالى":خلق اإلنسان من عجل" (األنبياء  )23فهذه اآلية الكريمة تدل

 1ابن جني:الخصائص،ج،2ص.264
 2طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.46
 3المصري،محمد :تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،القاهرة،ط،1
1428ه،ج،2ص،954ابن جني:الخصائص،ج،2ص،199ابن مالك :محمد:شرح تسهيل الفوائد،هجر للطباعة والنشر،ط،1
1999م،ج،2ص،191المبرد،محمد:المقتضب،عالم الكتب،بيروت،ج،3ص،305ابن الوراق،محمد:علل النحو،مكتبة الرشد
الرياض،ط1999 ،1م،ج،1ص، 363سيبويه،أبو البشر:الكتاب ،تحقيق:عبد السالم هارون،مكتبة الخانجي،القاهرة،ط،3
،1988ج،1ص+336ص،337السيرافي،يوسف:شرح أبيات سيبويه،تحقيق:محمد هاشم ،مكتبة الكلية
األزهرية،القاهرة،1974،ج،1ص.188
 4المصري،محمد:تمهيد القواعد،ج2ص-193ص.194
 5الغاليينى،مصطفى :جامع الدروس العربية،ص. 522
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على كثرة فعله ,واعتياده له ,وجاءت (من عجل) وليس "خلق العجل من اإلنسان" ،وقد ع ّد ابن
جني هذا التأويل (الثاني) األقوى واألرجح,

1

-5قضية نداء الندبة:
ورد في كتب اللغة والنحو ,قول الخنساء ومن أسر معها من آل صخر ,وصخر غائب ال يرجى
حضوره (وا صخراه ,وا صخراه) ،وجاء قول الخنساء شاهدا على استخدام ( وا) من باب الندبة

2

فالندبة مصدر ويعني :التفجع على الميت وذكر خصاله ,وغالبا ما تكون من كالم النساء ,وحرفا
الندبة(يا) و (وا) ,أما (وا)فهي أكثر في الندبة من (يا) ,وال يجوز حذف حرف نداء الندبة.

3

أما المندوب :فهو المذكور بعد (حرف النداء) تفجعا لفقده وتوجعا ,لكونه محل ألم وسبب حزن

4

وال يكون المندوب مضمرا أو اسم إشارة ,وال اسم جنس مفردا ,وأجاز بعضهم ندبة اسم الجنس
المفرد ,كما قيل :وا جماله .

5

( -6معاملة غير العاقل المؤنث معاملة غير العاقل المذكر)
قالت الخنساء:
(الطويل)
فذلك -يا هند -الرزية ،فاعلمي  ...ونيران حرب حين شب وقودها

6

جاء هذا البيت شاهدا على (معاملة غير العاقل المؤنث معاملة غير العاقل المذكر) ،حيث :أشارت
الخنساء باسم اإلشارة (ذلك) إلى الرزية وهي مؤنثة ألنها أرادت من الرزية الرزء أو الخطب أو
نحو ذلك.7
ونظير ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى{ :هَ َذا َرحْ َمة ِم ْن َربي} [الكهف ]98 :وقوله سبحانه:
{وال يَزَ الُونَ ُم ْختَلِفِينَ إِ هال َم ْن َر ِح َم َربُّكَ َولِ َذلِكَ خَ لَقَهُ ْم} [هود ]119 :فجاء اسم اإلشارة هذا مع
َ

 1ابن جني:الخصائص،ج،2ص.199
 2األندلسي ،أبو حيان محمد :ارتشاف الضرب من لسان العرب ،دار الكتب العلمية ،بيروت،ط،1998 ،1ج،5ص+2215ص،2221
المصري،محمد :تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد،ج،7ص ،3604ابن مالك :محمد:شرح تسهيل الفوائد،ج،3ص.413
 3المصدر نفسه،ص.2215
 4المصري،محمد:تمهيد القواعد،ج،7ص.3603
 5األندلسي ،أبو حيان محمد :ارتشاف الضرب،ج،5ص-2215ص.2216
 6األنباري ،عبد الرحمن بن محمد :اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين :البصريين والكوفيين ،المكتبة العصرية ،ط،1
،2003ج،2ص.629
 7المصدر،نفسه،ج،2ص.629
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الرحمة في قوله سبحانه رحمة من ربي ، ،وذلك ألن معنى الرحمة هو الفضل واإلنعام ،فكأنه
قيل هذا فضل من ربي.1
وذهب الكوفيون إلى أن عالمة التأنيث إنما ُح ِذفَ ْ
ت من نحو "طالق ،وطامث ،وحائض ،وحامل"
الختصاص المؤنث به،بينما ذهب البصريون إلى أنه إنما حذفت منه عالمة التأنيث ألنهم قصدوا
به النسب ولم يُجْ رُوهُ على الفعل ،وذهب بعضهم إلى أنهم إنما حذفوا عالمة التأنيث منه ألنهم
حملوه على المعنى كأنهم قالوا "شيء حائض".

2

واحتج الكوفيون بأن قالوا :إنما قلنا ذلك ألن عالمة التأنيث إنما دخلت في األصل للفصل بين
المذكر والمؤنث ،وال اشتراك بين المؤنث والمذكر في هذه األوصاف من الطالق والطمث
والحيض والحمل ،وإذا لم يقع االشتراك لم يفتقر إلى إدخال عالمة التأنيث؛ ألن الفصل بين شيئين
ال اشتراك بينهما بحال محال.
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا :إنما حذفت عالمة التأنيث من هذا النحو ألن قولهم "طالق،
وطامث ،وحائص ،وحامل" في معنى ذات طالق وطمث وحيض وحمل ،على معنى النسب ،أي:
قد عرفت بذلك ،كما يقال :رجل رامح ونابل ،أي ذو رمح ونبل ،وليس محموال على الفعل ،واسم
الفاعل إنما يؤنث على سبيل المتابعة للفعل ،نحو ضربت المرأة تضرب فهي ضاربة ،فإذا وضع
على النسب لم يكن جاريا على الفعل وال متبعا له ،فلم تلحقه عالمة التأنيث ،وصار 3بمنزلة قولهم
وضنَاك،
وصبُور ،وشكور ،وخَ وْ دَ ،
ْطيرَ ،
"امرأة ِم ْعطَار ،و ِم ْذ َكار ،و ِم ْئنَاث ،و ِم ْئ ِشير ،و ِمع ِ
صانَ ،ورزَ ان".4
وح َ
صنَاعَ ،
َو َ
-7إضافة (إذ) إلى الجملة االسمية:
قالت الخنساء:
)المتقارب)
كأن لم يكونوا حم ًى يتّقى  ...إذ النّاس إذ ذاك من ع ّز ب ّزا .5
جاء هذا البيت شاهدا على اضافة إذ إلى الجملة االسمية.1
 1االمصدر نفسه.629
 2المصدر نفسه،ج،2ص-624ص.625
 3المصدر نفسه،ج،2ص.625
 4األنباري ،عبد الرحمن بن محمد :اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين،ج،2ص.625
 5طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص69
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ضافَة إِلَى جملَة إِ هما اسمية نَحْ و( ْ
ْ
واذ ُكرُوا إِ ْذ أَ ْنتُم قَلِيل} األنفال 26
اإل َ
فتلزم إِ ْذ ْ ِ
ال َربك ْلل َم َالئ َكة :9البقرة،30وقوله تعالى( َوإِذ
أَو فعلية فعلهَا َماض لفظا َومعنى نَحْ و( َوإِذ قَ َ
َغدَوْ ت من أهلك) آل عمران،121أَو فعلية فعلهَا َماض معنى َال لفظا نَحْ وقوله تعالىَ ( :وإِذ يرفع
إِب َْرا ِهيم ْالقَ َوا ِعد)البقرة،127 :و قوله تعالى( َوإِذ يمكر بك الهذين كفرُوا) .األنفال ،30وقوله تعالى
( َوإِذ تَقول للهذي أنعم هللا َعلَ ْي ِه) األحزاب َ ،37وقد اجْ تمعت الثه َالثَة فِي قَوْ له تَ َعالَى {إِ هال تنصروه
لصاحبه.
فقد نَصره هللا إِ ْذ أخرجه الهذين كفرُوا ثَانِي ْاثنَي ِْن إِ ْذ هما فِي ْالغَار إِ ْذ يَقُول َ

2

وفي الشاهد قيل فيها( :إذ) األولى ظرف ليتقى أو لحمى أو ليكونوا ،وإن قيلّ :
إن لكان الناقصة
مصدرا ،وهو الصحيح ،والثانية ظرف لب ّز ،ومن مبتدأ موصول ال شرط ،ألن( ب ّز) عامل في(إذ)
الثانية ،وال يعمل ما في حيّز الشرط فيما قبله عند البصريين ،و بز خبر من والجملة خبر الناس،
والعائد إليهم محذوف ،أي :من عز منهم كقولهم :السمن منوان بدرهم ،وال تكون (إذ) األولى
ظرفا لب ّز ألنه جزء الجملة التي أضيفت إذ األولى إليها ،وال يعمل شيء من المضاف إليه في
المضاف ،وال إذ الثانية بدال من األولى ألن األولى إنما تكمل بما أضيفت إليه ،وال يتبع اسم حتى
يكمل ،وال خبرا عن الناس؛ ألنها زمان والناس اسم عين ،وذلك مبتدأ محذوف الخبر.3
َوقد تحذف ْال ُج ْملَة كلهَا ْللعلم بهَا ويعوض َع ْنهَابالته ْن ِوين وتكسر ال هذال اللتقاء الساكين نَحْ و {ويومئذ
لزوال افتقارها إِلَى ْال ُج ْملَةَ 4،وأَن الكسرة
يفرح ْال ُم ْؤ ِمنُونَ } فقيل إن (إِ ْذ) فِي َذلِك معربة َ
ق فِي
إ ْع َراب ِألَن( ْاليَوْ م) ُم َ
ضاف إِلَ ْيهَا ورد بِأَن بناءها لوضعها على حرفين َوبِأَن االفتقار بَا ٍ
ْال َمعْنى كالموصول تحذف صلته ل َدلِيل.
-8اقتران (الم االبتداء) بالمبتدأ المؤخر :
قالت الخنساء:
وبنفسي لهمو ٌم

(مجزوء ال ّرمل)
ف ْهي ح ّرى أسفه

5

جاء هذا البيت شاهدا على اقتران الالم بالمبتدأ المؤخر ،1وقد جاء هذا شاذا الن الالم تمنح المبتدأ
حق الصدارة في الجملة.2
 1المصري،محمد:تمهيد القواعد،ج،4ص ،1933ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف :مغني اللبيب،ص.166
 2ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف :مغني اللبيب،ص.166
 3المصري،محمد:تمهيد القواعد،ج،4ص.1933
 4ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف :مغني اللبيب،ص.166
 5األندلسي ،أبو حيان :التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ،دار القلم ،دمشق ،ط ،1ج،3ص ،341المصري،محمد :تمهيد القواعد
بشرح تسهيل الفوائد،ج،1ص ،299ابن مالك :محمد:شرح تسهيل الفوائد،ج،2ص.940
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فقيل :يجبُ تقديم المبتدا في حالة أن يكون مقترنا ً بالم التأكيد (وهي التي يسمونها ال َم االبتداء)،
(ولَ َعبْد ُّم ْؤ ِمن خَ يْر من ُّم ْش ِر ٍك)3البقرة .221:
نحو قوله تعالىَ :
ففي قولنا  :لزيد قائم ,ال يجوز :قائم لزيد ،وسبب ذلك أن اقتران المبتدأ بالالم يؤكد االهتمام بأول
الجملة ,والتقدم عليه مناف لذلك فامتنع .4
ومن موجبات تقدم المبتدأ على الخبر أيضأً:
ق هللاَ يُفلحْ "،
الكالم ،كأسماء
األو ُل:أن يكون من األسماء التي لها صد ُر
ِ
ِ
الشرط ،نحو {من يَتّ ِ
وأسماء االستفهام ،نحو من جا َء؟  ،وما التعجُّ بيّ ِة ،نحو ما أحسنَ الفضيلةَ! وكم الخبري ِة نحو "كم
ب عندي!. 5
كتا ٍ
الثاني :أن يكون ُمشبّها ً باسم الشرط ،نحو الذي يتجه ُد فله جائزة ،و كلُّ تلمي ٍذ يجته ُد فهو على
هدىً.
فالمبتدأ هنا أشبه اسم الشرط في عمومه ،واستقبال الفعل بعده وكونه سببا ً لما بعده. 6
ُ
اسم له صد ُر الكالم ،نحو  :زما ُم كم أمر في يدك.
الثالث أن يضافَ الى ٍ
الرابع أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفةً أو نكرةً ،وليس هنا قرينة تعين أحدهما ،فيتق هدم
المبتدأ خشيةَ التباس المسنَ ِد بالمسنَ ِد اليه ،نحو أخوك علي ،إن أردتَ
و"علي
االخ،
اإلخبار عن
َ
ٌّ
ِ
أخوكَ " ،إن أردتَ
اإلخبار عن علي ،ونحو أ َس ٌّن منك أ َس ٌّن مني" إن قصدتَ اإلخبار ع همن هو
َ
اإلخبار ع ّمن هو ُّ
ٌّ
أسن من مخاطبك وأسن مني أسن منكَ ،إن أردتَ
نفسكَ.
َ
أسن منكَ ِ
فان كان هناك قرينة تميز المبتدأ والخبر ،جاز التقديم والتأخير نحو رجل صالح حاضر ،وحاضر
رجل صالح=ونحو بنو أبنائنا بنونا ،بتقديم المبتدأ ،و"بنونا بنو أبنائنا ،بتقديم الخبر .ألنه سواء
أتقدم أحدهما أم تأخر ،فالمعنى على كل حال أن بنى أبنائنا هم بنونا .
الخامس .أن يكون المبتدأ محصوراً في الخبر ،وذلك بأن يقترنَ الخب ُر بإالّ لفظا ً نحو ( َو َما ُم َح همد
1
إِ هال َرسُول قَ ْد خَ لَ ْ
ت ِمن قَ ْبلِ ِه الرُّ ُس ُل)(آل عمران )144:أو معنًى ،نحو (إِنه َما أَنتَ نَ ِذير)(هود)12:
 1األندلسي ،أبو حيان :التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ،ج،3ص.341
 2الغاليينى،مصطفى :جامع الدروس العربية،ص327
 3المصدر نفسه.
 4األندلسي ،أبو حيان :التذييل،ج،3ص.341
 5الغاليينى،مصطفى :جامع الدروس العربية،ص-326ص327
 6الغاليينى،مصطفى :جامع الدروس العربية،ص-326ص327
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ويذكر الغالييني شرطا ً سادساً:وهو أن يكون مقترنا ً بالم التأكيد (الم االبتداء)

2

( -9إضمار(أن) بعد الم التعليل):
(الطويل)

قالت الخنساء:

سبق خطوها لتلحقه يا لهف نفسي على ص ْخر
وقائله والدمع ي ْ

3

جاء هذا البيت شاهدا على إضمار أن الناصبة للمضارع بعد الم التعليل التي بمعنى (كي) 4وذلك
في التركيب (لتلحقه).
و (الم التعليل) تسمى أيضا في كتب اللغة (الم كي) :وهي الم جارة ويكون ما بعدها علة لما قبلها
وسببا له ,فيكون ما قبلها مقصودا لحصول ما بعدها ,نحو قوله تعالىَ ":و أَ ْ
نزَلنَا إِلَ ْيكَ الذ ْك َر لِتُبَينَ
اس"(النحل 5،)44وجاز إضمار (أن) بعد (الم التعليل) بشرط أن ال تقترن بال النافية أو
لِلنه ِ
اس َعلَى ه
هللاِ
الزائدة ,فإن اقترنت بإحداهما ,وجب إظهارها ,فالنافية نحو قوله تعالى":لِئ هَال يَ ُكونَ لِلنه ِ
ب " (الحديد .)29
ُحجهة " (النساء  ,)165والزائدة نحو قوله تعالى":لئ هَال يَ ْعلَ َم أَ ْه ُل ْال ِكتَا ِ
فإضمار أن بعد الم التعليل يعتبر من باب الجواز ,أما إعراب ما بعد (الم التعليل) ,فيكون على
تقدير (مصدر مؤول) مجرور ويتكون المصدر المؤول من (أن المضمرة والفعل المضارع)
على اعتبار الالم حرف جر.

6

 1المصدر نفسه،ص.327
 2المصدر نفسه.
 3الفراهيدي ،الخليل بن أحمد :الجمل في النحو ، ،ط،1995 ،5ص.276
 4الفراهيدي ،الخليل بن أحمد :الجمل في النحو ،ص276
5الغاليينى،مصطفى :جامع الدروس العربية،ص.263
 6المصدر نفسه،ص.264-263
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المبحث الثاني:
شواهد الخنساء في كتب الصرف.
الصرف :علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية ،وأحوالها التي ليست بإعراب وال بناء.
فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض له من تصريف وإعالل وإدغام ،و إبدال ،وبه
1
نعرف ما يجب أن تكون عليه بِ ْنيَة الكلمة قبل انتظامها في الجملة.
وموضوعه االسم المتمكن (أي المعرب) والفعل المتصرف ،فال يبحث عن األسماء المبنية ،وال
2
عن األفعال الجامدة ،وال عن الحروف.
وكان يعرف النحو بأنه علم تُ ْع َرف به أحوال الكلمات العربية مفردة ومركبة.

3

والصرف من أهم العلوم العربية .ألنه المع ّول عليه في ضبط صيغ الكلم ،ومعرفة تصغيرها
والنسبية إليها والعلم بالجموع القياسية والسماعية والشاذة ومعرفة ما يعتري الكلمات من إعالل
أو إدغام أو إبدال ،وغير ذلك من األصول التي يجب على كل أديب وعالم أن يعرفها ،خشية
4
الوقوع في أخطاء يقع فيها كثير من المتأدبين ،الذين ال حظ لهم من هذا العلم الجليل النافع.

أوال :قضية(الفعل الصحيح الثالثي):
الفعل الصحيح :هو ما خلت حروفه األصول من أحرف العلة الثالثة  -وهى األلف ،والواو،
والياء  -والمعتل :ما كان في أصوله حرف منها أو أكثر.
والصحيح ثالثة أقسام:
سالم ،ومهموز ،ومضعف.

 1الغالييني،مصطفى:جامع الدروس العربية،ص.9-8
 2المصدر نفسه.
 3المصدر نفسه.
 4ينظر المصدر نفسه.
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فالسالم :ما ليس في أصوله همز ،وال حرفان من جنس واحد ،بعد خلوه من أحرف العلة ،نحو
ضرب ،ونصر ،وفتح ،وفهم ،وحسب ،وكرم.
والمهموز :ما كان أحد أصوله همزا ،نحو أخذ وأكل ،وسأل ودأب ،وقرأ وبدأ.
والمضعف نوعان :مضعف الثالثي ،ومضعف الرباعي ،فأما مضعف الثالثي فهو :ما كانت عينه
والمه من جنس واحد ،نحو عض ،وشذ ،ومد ،وأما مضعف الرباعي فهو :ما كانت فاؤه والمه
1
األولى من جنس وعينه والمه الثانية من جنس آخر ،نحو زلزل ووسوس ،وشأشأ.
وقد وردت على هذه القضية أربعة أبيات للخنساء شاهدة على مجيء األفعال بصورة الفعل
الصحيح الثالثي واألفعال الواردة هي ( صغر ,برع ,رصع ,جلس)وجاءت على النحو اآلتي:
أ-الفعل (صغر):
قالت الخنساء:
(البسيط)
حنين والهة ضلّت أليفتها … لها حنينان إصغار وإكبار.2
ورد هذا البيت شاهدا على مجيء الفعل (صغر) من باب الفعل الصحيح السالم الثالثي في كتب
الصرف،3فقد جاء الفعل (صغر) أصال للمصدر الذي جاء في الشاهد (إصغار) ,والفعل (صغر)
احتوى على ثالثة أحرف أصلية وهي( :ص ,غ ,ر) فسمي ثالثيا ,وخال من أحرف العلة وهي
يحتو على الضعيف
(األلف,الواو ,الياء) فسمي صحيحا ,وليس أحد حروفه الهمزة ,وكذلك لم
ِ
فسمي سالما.
وقد جاء معنى الفعل صغر ,وما اشتق منه في المعاجم العربية على النحو اآلتي:
ضي بالذل والضعة فَه َُو
صغر :صغرا قل حجمه أَو سنه فَه َُو َ
ص ِغير ،والجمع صغَار وصغارا َر ِ
صاغر والجمع صغرة
ص ِغير َو ْاألَرْ ض لم يط ّل نبتها َوفُ َالنًا حقره وأذله
أَصْ غَر :أَتَى بِ َع َمل َ
ص ِغيرا وحقره وأذله
صغره :جعله َ
تصاغرَ :
فالن سلك َم ْسلَك الصغار َوإِلَ ْي ِه نَفسه صغرت فِي عينه ذال ومهانة

 1ابن عقيل  ،الهمداني عبد هللا :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،ج،4ص.268
 2طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.46
وقد ورد البيت في الديوان برواية مختلفة ،وهي:
لها حنينان :إعالن وإسرار
وما عجول على بو تطيف به
ينظرأيضاً :أبو عثمان،سعيد بن محمد :كتاب األفعال،تحقيق :حسين محمد شرف،مؤسسة دار الشعب للصحافة
والطباعة،القاهرة،1975،ج،3ص ،395المصري،محمد :تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد،ج،2ص ،954ابن قتيبة،عبد هللا :الشعر
والشعراء،ج،1ص.335
 3أبو عثمان،سعيد بن محمد :كتاب األفعال،ج،3ص.395
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ص ِغيرا
استصغر :طلب ال ه
ص ِغير ا ْكتِفَاء بِ ِه َوال هش ْيء عده َ
ضيل ،والجمع أصاغر وأصغرون َو ِهي صغرى والجمع :صغر وصغريات
ْاألَصْ غَر :اسْم تَ ْف ِ
1
واألصغران ْالقلب َوالل َسان َوفِي ْالمثل ْ
(ال َمرْ ء بأصغريه قلبه َول َسانه).
ب-الفعل (برع):
قالت الخنساء:
(البسيط)
سعار
ج ْل ٌد جمي ٌل مخي ٌل بار ٌع ذرعٌ ... ،وفي الحروب ،إذا الق ْيت ،م ْ

2

ورد هذا البيت شاهدا على مجيء الفعل(برع) من باب الفعل الصحيح السالم الثالثي في كتب
3
الصرف
وقد جاء الفعل (برع) أصال السم الفاعل (بارع) الذي ورد في الشاهد.
والفعل (برع) احتوى على ثالثة أحرف أصلية وهي( :ب ,ر ,غ) فسمي ثالثيا ,وخال من أحرف
حتو على
العلة وهي (األلف,الواو ,الياء) فسمي صحيحا ,وليس أحد حروفه الهمزة ,وكذلك لم ي ِ
الضعيف فسمي سالما.
وقد جاء معنى الفعل (برع) ,وما اشتق منه في المعاجم العربية على النحو اآلتي:
برع:بروعا فاق نظراءه فِي أَمر
و تبرع :بالعطاء أ ْعطى من غير سُؤال
ار َجة عَن نظائرها.
البراعةَ :ك َمال ْالفضل َوحسن الفصاحة ْالخَ ِ
ج-الفعل (رصع):
قالت الخنساء :
(الوافر)
معاذ هللا يرصعني حبركى … قصير الشّبر من جشم بن بكر

 1المعجم الوسيط ،ج، 1ص.515
 2طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.46
وقد ورد البيت في الديوان برواية مختلفة ،وهي:
جلد جميل المحيا كامل ورع وللحروب غداة الروع مسعار
 3أبو عثمان،سعيد بن محمد :كتاب األفعال،ج،4ص.107
 4المعجم الوسيط،ج،1ص.50
 5طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.65
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5

4

جاء هذا البيت شاهدا على مجيء الفعل(رصع) من باب الفعل الصحيح السالم الثالثي في كتب
1
الصرف
وقد جاء الفعل (رصع) أصال ثالثيا للفعل المضارع (يرصع) الوارد في الشاهد.
والفعل (رصع) احتوى على ثالثة أحرف أصلية وهي( :ر ,ص ,ع) فسمي ثالثيا ,وخال من
أحرف العلة وهي (األلف,الواو ,الياء) فسمي صحيحا ,ولم يكن أحد حروفه الهمزة ,وكذلك لم
يحتو على الضعيف فسمي سالما.
ِ
وقد جاء معنى الفعل (رصع) ,وما اشتق منه في المعاجم العربية على النحو اآلتي:
(رصع)
ان رصعا أَقَا َم بِ ِه َوالرجل َونَحْ وه ضربه بِيَ ِد ِه وطعنه طَعنا َش ِديدا َو ْالحب دقه بَين حجرين
بِ ْال َم َك ِ
فالن رصعا ورصوعا دقه ْ
رصعَ :
ت أليته أَو قل لحم عَجزه َوفَخذه فَه َُو أرصع َو ِهي رصعاء
و رصعه :حاله بالرصائع يُقَال رصع التهاج أَو ال هسيْف بالجواهر

2

وارتصع :التزق واألسنان َوغَيرهَا تقاربت َو ْالحب رصعه
وفي الشاهد :رصع الطائر وسفد بمعنى نكح.

3

د-الفعل (جلس):
قالت الخنساء :

(المتقارب)

مون تس ّد ْيتها … لي ْطعمها نف ٌر ج ّوع
سأ ٍ
وج ْل ٍ

4

جاء هذا البيت شاهدا على مجيء الفعل (جلس) من باب الفعل الصحيح السالم الثالثي ,في كتب
الصرف.5
والفعل (جلس) احتوى على ثالثة أحرف أصلية وهي( :ج ,ل ,س) فسمي ثالثيا ,وخال من أحرف
العلة وهي (األلف,الواو ,الياء) فسمي صحيحا ,ولم يكن أحد حروفه الهمزة ,وكذلك لم يحت ِو على
الضعيف فسمي سالما.
وقد جاء معنى الفعل (جلس) ,وما اشتق منه في المعاجم العربية على النحو اآلتي:
وجلس جلوسا :والجلوس معروف ،وجلس أيضا :أتى جلسا ،وهو موضع.
 1أبو عثمان،سعيد بن محمد :كتاب األفعال،ج،3ص.84
 2المعجم الوسيط،ج،1ص.348
 3أبو عثمان،سعيد بن محمد :كتاب األفعال،ج،3ص.85
 4طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.78
األمون  :الناقة الموثقة الخلق التي أمنت أن تكون ضعيفة.
 5أبو عثمان،سعيد بن محمد :كتاب األفعال ،ج،2ص.291
 6المعجم الوسيط،ج،1ص.130

74

6

ثانيا :قضية الفعل المعتل األجوف:
المعتل خمسة أقسام :مثال ،وأجوف ،وناقص ،ولفيف مفروق ،ولفيف مقرون.
فالمثال :ما كانت فاؤه حرف علة ،نحو وعد وورث وينع ويسر.
واألجوف :ما كانت عينه حرف علة ،نحو فال :وباع ،وهاب ،وخاف.
والناقص :ما كانت المه حرف علة ،نحو رضى ،وسرو ،ونهى.
واللفيف المفروق :ما كانت فاؤه والمه حرفي علة ،نحو وفى ،ووعى ،ووقى.
واللفيف المقرون :ما كانت عينه والمه حرفي علة ،نحو طوى ،وهوى ،وحيى.

1

وقد ورد على هذه القضية بيتين للخنساء جاءت شاهدة على مجيء األفعال بصورة (الفعل المعتل
األجوف) واألفعال الواردة هي (عال ,كاس).
أ-الفعل (عال):
قالت الخنساء:
(المتقارب)
ويكفى العشيرة ما عالها … وإن كان أصغرهم مولدا

2

ورد هذا البيت شاهدا على مجيء الفعل (عال)من باب الفعل المعتل األجوف في كتب الصرف
فالفعل (عال) احتوى على أحد حروف العلة في وسطه (جوفه) وهو األلف ,لذلك سمي فعل معتل
أجوف.
3

وقد جاء معنى الفعل (عال) وما اشتق منه على النحو التالي:
عال الحاكم عوال :جار.
وعال السّهم عن الهدف ،وعال الميزان :ماال ،وقيل وعال الرجل أيضا فى الميزان :إذا خان
وعالت الفريضة :زادت سهامها فدخل النّقص على أهلها ،وعلت الرّجل:قمت بمؤونته
وعال الرجل عيلة :افتقر.
وعال الشئ عيال :أعجزك ،وعلت للضّالّة عيال وعيالنا :لم أدر أين أطلبها ،وعيل صبره :غلب،
وأعال الرّجل :كثر عياله.

 1ابن عقيل  ،الهمداني عبد هللا :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،ج،4ص.268
 2طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.31
وقد ورد البيت في الديوان برواية مختلفة ،وهي:
وإن كان أصغرهمرمولدا
يكلفه القوم ما عالهم
 3أبو عثمان،سعيد بن محمد :كتاب األفعال،ج،1ص.243
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وأعال أيضا :حرص.
وأعول :صاح مع بكاء

1

ب -الفعل (كاس)
قالت الخنساء
(المتقارب)
ث وغاد ْرت أ ْخرى خضيبا
ع  ...ثال ٍ
فظلَّتْ تكوس على أ ْكر ٍ

2

جاء هذا البيت شاهدا على مجيء الفعل (كاس) من باب الفعل المعتل األجوف في كتب الصرف

3

وقد جاء الفعل (كاس) أصال ثالثيا للفعل المضارع (تكوس) الذي جاء في الشاهد.
والفعل (كاس) احتوى على أحد حروف العلة في وسطه (جوفه) وهو األلف ,لذلك ُس ّمي فعالً
معتالً أجوفا ً.
وقد جاء معنى الفعل (كاس) وما اشتق منه على النحو اآلتي:
ب فَ َج َع َل َر ْأ َسهُ ِم ْن أَ ْسفَ َلَ ،و ِرجْ لَ ْي ِه ِم ْن أَ ْعالََ ،و ِم ْنهَُ :ك هو ْستَهُ َعلَى َر ْأ ِس ِه تَ ْك ِويساً،
اس يَ ُكوسُ  :إِ َذا ا ْنقَلَ َ
َك َ
هللا لَوْ فَ َع ْلتَ َذلِكَ لَ َكوهسكَ ه
ثَ " :و ه
ارَ ،ر ْأ َسكَ أَ ْسفَلَكَ "َ .و َك َذلِكَ تَقُولُ:
أَيْ  :قَلَ ْبتَهَُ ،وفِي َ
الح ِدي ِ
هللاُ فِي النه ِ
4
ث قَ َوائِ َم.
َك َ
اس البَ ِعي ُر يَ ُكوسُ  :إِ َذا َم َشى َعلَى ثَالَ ِ
ثالثا :قضية الفعل الرباعي المجرد:
للفعل الرباعي المجرد بناء واحد ,على وزن فعلل 5مثل دحرج  ,فالفعل المجرد الرباعي :هو
الفعل الذي تكون حروفه األربعة أصلية وقد ورد على هذه القضية بيت للخنساء جاء شاهدا على
مجيء الفعل بصورة (الفعل المجرد الرباعي)فمنه:
*الفعل قمطر:
قالت الخنساء:
(البسيط)
أمسى مقيما برمس قد تض ّمنه … من فوقه مقمطرات وأحجار

1

 1المصدر نفسه ج،1ص-243ص.245
 2طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.79
وقد ورد البيت في الديوان برواية مختلفة وهي:
فظلت تكوس على أكرع ثالث وكان لها أربع
 3االندلسي،احمد :اقتطاف األزاهر والتقاط الجواهر ،تحقيق :عبد هللا حامد النمري ،رسالة ماجستير  -بكلية الشريعة جامعة أم القرى
1982م،ص.198
 4االندلسي،احمد :اقتطاف األزاهر والتقاط الجواهر ،تحقيق :عبد هللا حامد النمري ،رسالة ماجستير  -بكلية الشريعة جامعة أم القرى
1982م،ص.198
 5الجرجاني ،عبد القاهر :المفتاح في الصرف،تحقيق :علي توفيق الحمد ،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط 1،1987م،ج،1ص.45
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جاء هذا البيت شاهدا على مجيء الفعل(قمطر) من باب (الفعل المجرد الرباعي) في كتب
2
الصرف
وقد جاء الفعل (قمطر) أصال رباعي للجمع (مقمطرات) الوارد في الشاهد.
فالفعل(قمطر) أحتوى على أربعة أحرف أصلية,عند رده إلى أصله ,لذلك سمي فعالً رباعيا ً
مجرداً .
وقد جاء معنى الفعل (قمطر) وما اشتق منه في المعاجم العربية على النحو اآلتي:
قمطر:ال هش ْيء اجْ تمع والعدو هرب َوال هش ْيء جمعه والقربة َونَحْ وهَا مألها وشدها بالوكاء
اقمطر :اجْ تمع وتقبض َو ْاليَوْ م أَو ال هش ّر ا ْشتَ هد وللشر تهَي هأ َو َعلِي ِه ْاألَ ْشيَاء تزاحمت وتراكمت فَه َُو
3
مقمطر
وفي هذا المبحث جاءت شواهد الخنساء في كتب الصرف قليلة ,وقد استشهد الصرفيون بها على
الفعل الثالثي الصحيح ,والفعل الثالثي المعتل األجوف ,والفعل المجرد الرباعي.

الفصل الرابع :شواهد الخنساء في كتب التفسير
واألمثال.
 1طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.48
وقد ورد البيت في الديوان برواية مختلفة ،وهي:
في رمسه مقمطرات وأحجار
في جوف لحد مقيم قد تضمنته
 2أبو عثمان،سعيد بن محمد :كتاب األفعال،ج،2ص.136
 3المعجم الوسيط،ج،2ص.759
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المبحث األول  :شواهد الخنساء في كتب التفسير.

المبحث الثاني :شواهد الخنساء في كتب األمثال.

المبحث االول :شواهد الخنساء في كتب التفسير :

ّ
الصالة والسالم بدعوة اإلسالم ،وأنزل عليه معجزة خالدة على
بعث هللا تعالى نبيه مح ّمداً عليه
م ّر العصور واألزمان ،وهي معجزة كتاب هللا تعالى القرآن الكريم الذي تحدى هللا به اإلنس
ّ
والجن أن يأتوا ولو بسورة من مثله ،وهو كتاب متعبّد بتالوته معجز ببيانه ال يخلق من كثرة الر ّد
وال تنقض عجائبه وال تفنى غرائبه ،من حكم به عدل ومن حاد عنه خاب وهلك ،فيه قصص
األمم السابقة حيث العبر واآليات والحكم .انكبّ عدد من العلماء المسلمين عبر مراحل التّاريخ
المختلفة على دراسة القرآن الكريم وتفسير آياته ،وقد اتبعوا في تفسيرهم منهجا ً واض ّحا ً يعتمد
ّ
الصالة والسّالم والصّحابة والتّابعين من تفسير آليات القرآن
على نقل ما روي عن النّبي عليه
الكريم ومن بيان ألسباب نزول اآلياتّ .
إن اهتمام علماء المسلمين بتفسير القرآن الكريم عائد إلى
مكانته العظيمة في اإلسالم وكونه دستوراً ومنهجا ً تهتدي به االمة وباألخذ به تسير على الطّريق
القويم ،قال تعالى (إِ هن هَ َذا ْالقُرْ آنَ يَ ْه ِدي لِلهتِي ِه َي أَ ْق َو ُم ) 1فقوام الدين وصالحه ال يت ّم إال باألخذ
 1سورة اإلسراء.8:
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بكتاب هللا تعالى بق ّوة بتطبيق شرائعه وأحكامه واالستنان بهديه ونوره وتوجيهاته وتنبع أهمية
تفسير القرآن الكريم في العصر الحاضر إن األمة العربيّة واإلسالمية في عصرنا الحاضر تواجه
حمالت شرسة إلبعادها وتغريبها عن دينها ،كما أن الفتن التي تموج وتعرض على القلوب تسبب
ابتعاد كثير من المسلمين عن دينهم وشريعتهم وهدي نبيهم ،وبالتالي يكون تفسير القرآن الكريم
حاجة ملحّة لتوضيح معاني آيات القرآن الكريم للنّاس من جديد حتى يتذاكروا دينهم باستمرار
ويتعلموا أحكام شريعتهم ال ّشاملة الكاملة التي تتالءم مع ك ّل عصر وحين ،فالقرآن الكريم لم يأت
لزمان معين إنما أتى لكل األزمان والعصور حتى قيام الساعة .تفسير القرآن الكريم هو علم
يكشف باستمرار عن اإلعجاز العلمي والبياني في القرآن الكريم ،فكثير من اآليات القرآنية لم
يتبين الناس أسرارها إال حديثا ً عندما اكتشفت النّظريات العلميّة ،وظهرت االكتشافات الطبية.
وفي هذا المبحث قام الباحث بدراسة شواهد الخنساء التي وردت في كتب التفسير ,والتي استند
عليها المفسرون في تفسيرهم لبعض اآليات القرآنية ،وتفسير بعض الكلمات فيها.
وقام الباحث بتقسيم هذا المبحث وفق المادة اللغوية التي استشهد بها المفسرون من شواهد
الخنساء لتفسير األلفاظ في اآليات القرآنية.
وقد أورد الباحث المادة اللغوية المشتركة بين الشاهد واآلية ثم أورد شاهد الخنساء الذي جاءت به
المادة اللغوية ،مع توضيح الفرق بين روايته في الديوان وكتب التفسير(إن وجد) ،ثم اآلية القرآنية
التي احتوت على المادة اللغوية ،ثم توضيح تفسير علماء التفسير لهذه المادة اللغوية وفق الشاهد
واآلية.
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-1مادة نكل:
قالت الخنساء:
(المتقارب)
أت ْوك فقطِّعتْ أ ْنكاله ْم

وق ْد كنَّ ق ْبلك ال ت ْقطع

1

جاء هذا البيت شاهدا على تفسير كلمة (أنكاالً) في كتب التفسير والتي جاءت بمعنى االغالل
2
والقيد.
في قوله تعالى  (:إِ هن لَ َد ْينَا أَن َك ًاال َو َج ِحي ًما )(المزمل.)12:
حيث جاءت األنكال بمعنى األغالل ،وفسرت األنكال أيضا بالقيود ،فواحدها :نكل ،وهو ما منع
اإلنسان من الحركة ،وقيل أيضا :سمي نكالً ،ألنه ينكل به،3
عان متعددة وكلها أيضا تدل على العذاب والعقاب.
وفسرت مادة (نكل) بم ٍ
ففسرت :بأ َ ْن َوا ُ
ص ٍة
هجة َوطَعا ًم َذو ُغ ه
ب ال هش ِدي ِد ،فقيلِ ،ه َي قُيُود َال تح ّل َو َج ِحيم أي :نار ُم َؤج َ
ع ْال َع َذا ِ
أَيْ َ :ال يَسُو ُ
ق ،بَلْ يَ ْن ُشبُ فِي ِه ،فَ َال يَ ْن ِز ُل وال يخرج.
غ فِي ْال َح ْل ِ
ْ
وقيل أيضا هي ال هزقُّو ُم،وهي َشوْ ُ ْ
ق َال يَ ْد ُخ ُل َو َال يَ ْخ ُرجُ.
ج و هُ َو َشوْ ك يَأ ُخ ُذ بِ ْال َح ْل ِ
ك ال َعوْ َس ِ

4

إن ه
وقال َعلَ ْي ِه الص َهالة َوالس َهالم ُ « :ه
كل» :بالتحريك فقيل :وما النكل؟ قال:
هللاَ يُ ِحبُّ النه َ
كل على الن ه ِ
«الرجل القوي المج هرب على الفرس القوي المج هرب» فقيل :ومن ذلك سمي القَ ْي ُد نِكالً لقوته
5
وكذلك ال ُغ ّل وكل عذاب قوي.

-2مادة :أعلم.
قالت الخنساء:
(الكامل)
 1طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.78
2ينظر:عبدالدائم،شهاب الدين :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ،دار القلم ،دمشق ،ج ،10ص/ ،523النعماني،سراج
الدين:اللباب في علوم الكتاب ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1998 ،1م ،ج ،19ص،.470الشوكاني ،محمد :فتح القدير،،دار ابن
كثير ،دمشق ،ط1414 ،1ه ،ج ،5ص.381
3االشوكاني ،محمد :فتح القدير ،ج،5ص.381
4ينظر الشوكاني ،محمد :فتح القدير ،ج،5ص - 381ص.،382
5الشوكاني ،محمد :فتح القدير ،ج،5ص.،381
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الريح أ ْو تسري.1
الق ْوم أعْلم أنَّ ج ْفنته  ...ت ْعدو غداة ِّ
جاء هذا البيت شاهدا على تفسير كلمة (أعلم) في كتب التفسير والتي جاءت بمعنى يعلم.

2

في قوله تعالى( :إنَّ ربَّك هو أعْلم منْ يض ُّل عنْ سبيله وهو أعْلم با ْلم ْهتدين) (األنعام)117:
-3مادة (لبس)
قالت الخنساء:
(البسيط)
ق ت ْحسبه  ...رشْداً وه ْيهات فا ْنك ْر ما به ا ْلتبسا
ترى الجليس يقول الح َّ

3

س عل ْيه أموراً م ْثل ما لبسا
ص ِّد ْ
احذ ْر عداوته  ...وا ْلب ْ
ق مقالته و ْ
جاءت هذان البيتان شاهدين على تفسير كلمة (تلبسوا) في كتب التفسير والتي جاءت بمعنى
4
الخلط والمزج.
ق وأ ْنت ْم ت ْعلمون (البقرة)42:
ق با ْلباطل وت ْكتموا ا ْلح َّ
في قوله تعالى وال ت ْلبسوا ا ْلح َّ
ْت عليه األمر،أي أَ ْلبِ ُسهُ خَ لَ ْ
ط ُ
فاللهبْسُ  :الخَ ْلط وال َم ْزج؛في قولنا :لَبَس ُ
ت بَينَهُ ب ُم ْش ِكلِ ِه.

5

فقيل:إن كانت الباء صلةً مثلها في قولك :لبست الشيء بال هشيء ،وخلطته به كان المعنى :وال
تَ ْكتُبُوا في التوراة ما ليس فيها فَيَ ْختَلِطَ الحق المن ّزل بالباطل الذي كتبتم ،وإن كانت باء االستعانة
كالتي في قولنا :كتبت بالقَلَ ِم كان المعنى :وال تجعلوا الح ه
ق مشتبها ً بباطلكم الذي تكتبونه،فجاز فيها
صلَة :إنها زائدة ،بل يراد أنها موصلة للفعل كما تقدم ،والمعنى :وال
وجهان  ،وال يراد بالقول « ِ
الح ّ
ور ُدونَهَا على السهامعين ،وذلك ألن النصوص الواردة في
تلبسوا َ
ق بسبب الشبهات التي تُ ِ
التوراة واإلنجيل في أمر محمد كانت نصوصا ً خفيةً يحتاج في معرفتها إلى االستدالل ،ثم إنهم
كانوا ي َُجادلون فيها ،ويشوشون وجه الداللة على المتأملين فيها بإلقاء الشبهات ،فهذا هو المراد
{و َجا َدلُوا بالباطل لِيُ ْد ِحض ْ
{والَ ت َْلبِس ْ
ُوا بِ ِه
ُوا الحق بالباطل}  ،فهو المذكور في قولهَ :
بقولهَ :
6
الحق} [غافر. ]5 :
-4مادة:غمر
قالت الخنساء:

 1ينظر:الطبري ،محمد،جامع البيان في تأويل القرآن ،مؤسسة الرسالة ،ط2000 ،1م ،ج ،12ص،.66الثعلبي،أحمد،الكشف عن حقائق
غوامض التزيل  ،دار احياء التراث العربي ،بيروت ،ط2002 ،1م،ج ،4ص.184
2المصادر،نفسها.
 3عبد الدائم،شهاب الدين :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ،ج ،1ص،.322النعماني،سراجالدين:اللباب في علوم الكتاب،
ج،2ص.،20
4المصادر،نفسها.
5النعماني،سراجالدين:اللباب في علوم الكتاب ،ج،2ص.20
6النعماني،سراج الدين:اللباب في علوم الكتاب ،ج،2ص.20
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(الوافر)
وه ْل ي ْنجي من ا ْلغمرات إال  ...براكاء القتال أو الفرار

1

جاء هذا البيت شاهدا على تفسير كلمة (غمرات) ومفردها غمرة في كتب التفسير التي جاءت
2
بمعنى الكثرة.
في قوله تعالى( :ول ْو ترى إذ الظَّالمون في غمرات ا ْلم ْوت وا ْلمالئكة باسطو أ ْيديه ْم أ ْخرجوا
أ ْنفسكم ا ْلي ْوم ت ْجز ْون عذاب ا ْلهون بما ك ْنت ْم تقولون) (.األنعام)93:
فالغمرات" جمع"غمرة" ،و"غمرة كل شيء" ،كثرته ومعظمه ،وأصله الشيء الذي يغمر
3
األشياء فيغطيها،وقيل :غمرات الموت:هي سكرات الموت.

-5مادة(غم)
قالت الخنساء:
وذي ك ْرب ٍة راخى ا ْبن ع ْم ٍرو خناقه

(الطويل)
وغ َّمته عنْ و ْجهه فتجلَّت

4

جاء هذا البيت شاهدا على تفسير كلمة ( ُغ ّمة) في كتب التفسير حيث جاءت بمعنى :الغم وضيق
الصدر.5
في قوله تعالى تعالى :ث َّم ال يكنْ أ ْمرك ْم عل ْيك ْم غ َّمةً ث َّم ا ْقضوا إل َّي وال ت ْنظرون  (.يونس)71:
ففسرت ال ُغ ّمة على أنها من الغ ّم ألن الصدر يضيق فال يتبين صاحبه ألمره مصدرا ينفرج عنه ما
بقلبه,وفسرت أيضا ً بمعنى خفيا مظلما ملتبسا مبهما من قولهم :غ ّم الهالل على الناس إذا أشكل
6
عليهم فلم يتبيّنوه.
وقيل (أمركم عليكم غمة) ،أي :ال يكبر عليكم أمركم.

7

-6مادة :أود

 1ينظر:الطبري ،محمد،جامع البيان في تأويل القرآن ،ج،11ص.538
2المصدرنفسه.
3المصدر نفسه.
 4طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.23
وقد ورد البيت في الديوان برواية مختلفة ،وهي:
وغمته عن وجهه فتجلت
ومختنق راخى ابن عمرو خناقه
ابن عمرو :هو أخوها صخر ،خناقه :أي ما يخنق به من حبل وغيره.
5ينظر:الطبري ،محمد،جامع البيان في تأويل القرآن، ،ج ،15ص،.150الثعلبي،أحمد،الكشف عن حقائق غوامض التزيل ،ج،5
ص.141
6الثعلبي،أحمد،الكشف عن حقائق غوامض التزيل ،ج،5ص.141
7الطبري ،محمد،جامع البيان في تأويل القرآن ،ج،15ص.150
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قالت الخنساء:
(البسيط)
وحامل الثقل باألعباء قد علموا  ...إذا يؤود رجاال بعض ما حملوا.

1

جاء هذا البيت شاهدا على تفسير كلمة (يؤوده) في كتب التفسير بمعنى يثقله و يجهده و يشق
2
عليه.
في قوله تعالى  :وال يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم (.البقرة)255:
فال يَ ُؤ ُدهُ أي ال يثقله وال يجهده وال يشق عليه،وقيل :يَ ُؤ ُدهُ أي يسقطه من ثقله.

3

وقال المفسّرون :سبب نزول هذه اآلية ّ
أن الكفّار كانوا يعبدون األصنام ويقولون ه ُؤال ِء ُشفَعا ُؤنا
4
ِع ْن َد ه
هللاِ ،فأنزل هللا تعالى هذه اآلية.
وح ْفظُهُما :حفظ السماوات واألرض َوهُ َو ْال َعلِ ُّي الرفيع فوق خلقه في التدبير والق ّوة والقدرة ال
ِ
5
بالمسافة والمكان والجهة ْال َع ِظي ُم فال شيء أعظم منه.
-7مادة وبل:
قالت الخنساء:
(الوافر)
فق ْد أكلتْ بجيلة ي ْوم القتْ  ...فوارس مال ٍك أ ْكالً وبيال

6

جاء هذا البيت شاهدا على تفسير كلمة ( َوبِ ً
يال) في كتب التفسير التي جاءت بمعنى الصعب
والثقيل ومنه الطعام غير المستساغ كما جاء في الشاهد.7
في قوله تعالى :فعصى ف ْرع ْون ال َّرسول فأخ ْذناه أ ْخ ًذا وب ً
يال (المزمل)16:
فطعام وبيل ومستوبل إذا لم يُمرأ ولم يستمرأ.

8

ففسرت االية الكريمة :فَأ َ ْ
يال َغلِيظًاَ ،و ْال َم ْعنَى :عَاقَ ْبنَا فِرْ عَوْ نَ ُعقُوبَةً
يال أَيْ َ :ش ِديدًا ثَقِ ً
خَذناهُ أَ ْخذاً َوبِ ً
ق َوفِي ِه ت َْخ ِويف ِألَ ْه ِل َم هكةَ أَنههُ َسيَ ْن ِز ُل بِ ِه ْم ِمنَ ْال ُعقُوبَ ِة ِم ْث َل َما نَزَ َل بِ ِه َوإِ ِن
َش ِدي َدةً َغلِيظَةً بِ ْالغ ََر ِ
ْ
اختَلَفَ نَوْ ُ
يل لِ ْل َمطَ ِرَ :وابِل :أي َش ِديدًا.1
،و ِم ْنهُ قِ َ
ع ْال ُعقُوبَ ِة َ
 1الثعلبي،أحمد،الكشف عن حقائق غوامض التزيل  ،ج،2ص233
2المصدر نفسه.
3الثعلبي،أحمد،الكشف عن حقائق غوامض التزيل  ،ج،2ص233
 4المصدر نفسه.
5ينظر:المصدر نفسه ،ج،2ص.234
 6الثعلبي،أحمد،الكشف عن حقائق غوامض التزيل  ،ج،10ص،.64النعماني،سراجالدين:اللباب في علوم الكتاب ،ج،19ص.474
الشوكاني ،محمد :فتح القدير،ج ،5ص.382
7ينظر:المصادر نفسها.
8النعماني،سراجالدين:اللباب في علوم الكتاب ،ج،19ص.474
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-8مادة :ألو:
قالت الخنساء:
(المتقارب)
فآليت آسى على هالك

أو أسأل نائحة مالها

2

جاء هذا البيت شاهدا على تفسير كلمة (ي ْؤلون) في كتب التفسير حيث جاءت بمعنى الحلف
3
والقسم فنقول :آلى يولي ،إيالء.
في قوله تعالى :للَّذين ي ْؤلون منْ نسائه ْم تربُّص أ ْربعة أشْه ٍر فإنْ فاؤوا فإنَّ َّ
هللا غفو ٌر رحي ٌم
(البقرة)226:
ومعنى اآلية لِله ِذينَ ي ُْؤلُونَ أن يعتزلوا من نسائهم ،فترك ذكره واكتفى بداللة الكالم عليه،
والتربّص :التريث والتوقف ،فالتربّص :التصبّر ،فمثال أن يحلف الرجل أن ال يقرب امرأته فيقول
لها :وهللا ال أجامعك أو ال يجتمع فراشي بفراشك ،ونحو ذلك من ألفاظ الجماع ،وكل حين يحلفها
الرجل على امرأته فيصير ممتنعا من جماعها أكثر من أربعة أشهر ّإال بشيء في بدنه وماله فهو
4
إيالء ،وما كان دون أربعة شهر فليس بإيالء.
-9مادةهون
قالت الخنساء:
(المتقارب)
يهين النفوس ،وه ْون النُّفو

س ع ْند الكريهة أ ْغلى لها

5

جاء هذا البيت شاهدا على تفسير كلمة (ا ْلهون) في كتب التفسير إذ جاءت بمعنى الهوان،والذلة.

6

في قوله تعالى :ا ْلي ْوم ت ْجز ْون عذاب ا ْلهون بما ك ْنت ْم تقولون على َّ
ق وك ْنت ْم عنْ آياته
هللا غ ْير ا ْلح ِّ
ست ْكبرون (األنعام.)93:
ت ْ

1الشوكاني ،محمد :فتح القدير ،ج،5ص.382
 2طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.100
وقد ورد البيت في الديوان برواية مختلفة ،وهي:
وأسأل باكية ما لها
فآليت آسى على هالك
قيل :إن آسى هي جواب أبعد ,أي أبعد ابن عمرو آسى وأسأل نائمة ما لها.
3الثعلبي،أحمد،الكشف عن حقائق غوامض التزيل  ،ج،2ص.168
4لثعلبي،أحمد،الكشف عن حقائق غوامض التزيل  ،ج،2ص–168ص.169
 5طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.100
وقد ورد البيت في الديوان برواية مختلفة وهي:
يوم الكريهة أبقى لها
نهين النفوس ,وهون النفوس
تريد أبقى لها في ذكر الحسن وحسن القول.
6ينظر:الطبري ،محمد،جامع البيان في تأويل القرآن،ج ،11ص ،.542النعماني،سراجالدين:اللباب في علوم الكتاب ،ج،8ص.،291
عبد الدائم،شهاب الدين :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،ج،5ص.،43
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فقيل إذا أرادت العرب ب"الهون" معنى الهوان ،ضمت "الهاء" ،وإذا أرادت به الرفق وال هدعَة
وخفة المؤونة ،فتحت الهاء ،فقالوا :هو قليل هَوْ ن المؤونة ،ومنه قول هللا{ :الَّذين ي ْمشون على
1
األرض ه ْونًا} [سورة الفرقان ، ]63 :يعني :بالرفق والسكينة والوقار.
ْ
ُون إيذانا ً بأنه متمكن فيه ،وذلك إنه ليس كل عذاب يكون فيه هُون؛ ألنه قد
وأضيف
َ
العذاب إلى اله ِ
ال يكون فيه هُون ،ألنه قد يكون على سبيل ال هزجْ ِر والتأديب ويجوز أن يكون من إضافة
الموصوف إلى صفته ،وذلك أن األصْ َل العذاب الهُون وصف به ُمبَالغَة ،وهللا تعالى جمع هناك
اإليالم واإلهانَ ِة ،فكما أن الثواب شَرْ طُهُ أن يكون م ْنفَ َعةً معروفة بالتعظيم ،فكذا العقاب شرطه
بين
ِ
2
ض هرةً مقرونة باإلهانِ ِة.
أن يكون َم َ
-10مادة :صور
قالت الخنساء:
(البسيط)
ش ُّم م ْنه وهْي ت ْنصار
فل ْو يالقي الَّذي الق ْيته حضنٌ  ...لظلَّت ال ُّ

3

جاء هذا البيت شاهدا على تفسير كلمة (فص ْرهنَّ ) في كتب التفسير إذ جاءت بمعنى انقطع،

4

اجع ْل على ك ِّل جب ٍل م ْنهنَّ ج ْز ًءا ث َّم
في قوله تعالى :قال فخ ْذ أ ْربعةً من الطَّ ْير فص ْرهنَّ إل ْيك ث َّم ْ
ادْعهنَّ يأْتينك س ْعيًا واعْل ْم أنَّ َّ
هللا عزي ٌز حكي ٌم (260األنعام)
فقيل :صُرْ ُ
ت الشيء ،فانصار ،أي :انقطع.

5

فأملهن إليك ،ثم قط ه
ه
عهن ،ول هما فسهره
وفسّر «فَصُرْ هُ هن» بمعنى :أَ ْم ْله هُن فق هدر محذوفا ً بعده تقديره:
ه
بقطعهن كما تقدم ق هدر محذوفا ً يتعلهق به إِلَى «تقديره :قط ه
تميلهن إليك .وقرئت
عهن بعد أن
وصر ِه هن بفتح
فَصُرْ هُ هن بتشديد الراء ،مع ضم الصاد وكسرهاِ ،م ْن :صرهه يَ ُ
ص ّره ،إذا جمعه؛ َ
ه
ُصري :إذا حبس،
الصاد ،وتشديد الراء مكسورة؛ قيل عنها بمعنى
فاحبسهن ،من قولهم :صرهى ي َ
6
ومنه الشاة المصرهاة.
وأجمع المفسرون على أن المراد من اآلية الكريمة قطعهن ،7فمعنى قوله( :فص ْرهن إليك)
اضممهن إليك ووجههن نحوك ،كما يقال":صُرْ وجهك إل ّي" ،أي أقبل به إل ّي .ومن َوجهه قوله:
(فصرهن إليك) إلى هذا التأويل يكون معناه حينئذ عنده :فخذ أربعةً من الطير فصرهن إليك  ،ثم
8
قطعهن،ثم اجعل على كل جبل منهن جز ًءا.
1ينظر:الطبري ،محمد،جامع البيان في تأويل القرآن ،ج،11ص -541ص .،542
2النعماني،سراجالدين:اللباب في علوم الكتاب ،ج،8ص.291
 3ينظر:الطبري ،محمد،جامع البيان في تأويل القرآن ،ج،5ص ،496.النعماني،سراج الدين:اللباب في علوم الكتاب ،ج،4ص،.371
عبد الدائم،شهاب الدين :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،ج،2ص.576
4ينظر المصادر نفسها.
5النعماني ،سراج الدين :اللباب في علوم الكتاب ،ج،4ص.،371
6المصدر نفسه.
7المصدر نفسه ،ج ،4ص.373
8ينظر :الطبري  ،محمد ،جامع البيان في تأويل القرآن ،ج،5ص.،496
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وهناك من قال :المراد ب {فص ْرهنَّ إل ْيك} اإلمالةُ والتمرين على اإلجابة ،وتعلمها ،أي :فع هود
س في عود
الطير األربعة ،بحيث تصير إذا دعوتها ،أجابتك .والغرض منه ذكر
ٍ
مثال محسو ٍ
األرواح إلى األجساد على سبيل السهولة وأنكر القول بأن المراد منه :فقطعهن.
ه
واحت هج على ذلك ه
أملهن ،وأ هما التقطيع والذبح ،فليس في
بأن المشهور في قوله« :فَصُرْ هُ هن» أي:
1
اآلية ما يدل عليه ،فكان إدراجه في اآلية الكريمة زيادة بغير دليل ،وهو ال يجوز.
 -11مادة :ولي
قالت الخنساء:
(البسيط)
وإن صخرا -لموالنا وسيدنا

وإن صخرا إذا اشتوا لمنحار

2

جاء هذا البيت شاهدا على تقديم كلمة (م ْوالنا) في كتب التفسير وذلك من باب إذا ذكر المولى
3
والسيد وجب في االستعمال تقديم المولى فيقال :موالنا وسيدنا
ارح ْمنا أ ْنت م ْوالنا
في قوله تعالى:ربَّنا وال تح ِّم ْلنا ما ال طاقة لنا به واعْف عنَّا وا ْغف ْر لنا و ْ
فا ْنص ْرنا على ا ْلق ْوم ا ْلكافرين (البقرة)286:
وموالنا بمعنى متولي األمر ،وكما ورد إذا ذكر المولى والسيد وجب في االستعمال تقديم المولى
4
فيقال :موالنا وسيدنا  ,وخطؤوا من قال :سيدنا وموالنا بتقديم السيد على المولى .
-12مادة (أسو)
قالت الخنساء:
(الوافر)
يذ ّكرني طلوع الشَّمس صخراً  ...وأذكره لك ّل غروب شمس

5

ولوال كثرة الباكين حولي  ...على إخوانهم لقتلت نفسي
سي
وما يبكون مثل أخي ولكن  ...أع ّزي النَّفس عنه بالتّأ ّ
جاءت هذه االبيات شاهداً على تفسير مفهوم التآسي في كتب التفسير الذي يدل على تحمل
1
المصاعب والمصائب بسبب االشتراك بها
1النعماني ،سراج الدين :اللباب في علوم الكتاب ،ج،4ص.373
 2طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.46
وقد ورد البيت في الديوان برواية مختلفة وهي:
وإن صخرا إذا نشتو لنحار
وإن صخرا لوالينا وسيدنا
تصفه بالجود :أي ينحر للضيوف إذا نزل بالناس ضيق الشتاء.
3االلوسي،شهابالدين:روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ،ج،2ص.68
4المصدر نفسه.
 5طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.72
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شتركون (39الزخرف)
في قوله تعالى :ولنْ ي ْنفعكم ا ْلي ْوم إ ْذ ظل ْمت ْم أنَّك ْم في ا ْلعذاب م ْ
(فأعزى النفس :أسليها وأصبرها عنه بالتأسى ،أى :االقتداء بغيري من أهل المصائب وفي
2
اقتدائها بالباكين من الرجال :إشعار بتجلدها وعظم شأنها مثلهم).
ب ُم ْشت َِر ُكونَ ) تعليل لنفي النفع أي ألن حقكم أن تشتركوا أنتم
وفي قوله تعالى( :أَنه ُك ْم فِي ْال َعذا ِ
وقرناؤكم في العذاب كما كنتم مشتركين في سببه في الدنيا3،ولن ينفعكم كونكم مشتركين في
العذاب كما كان ينفعكم في الدنيا اشتراكهم في األمر الصعب  ،لتعاونكم في تحمل أعبائه
وتقسمهم لش ّدته وعنائه ،وذلك ّ
أن كل واحد منكم به من العذاب ما ال تبلغه طاقته ،وقيل :إذا رأى
الممن ّو بش ّدة من منى بمثلها :ر ّوحه ذلك ونفس بعض كربه ،وهو التأسى الذي ذكرته الخنساء
4
أبياتها.
-13مادة (حرم):
(الطويل)

قالت الخنساء:

حرا ٌم عل َّي ال أرى الدهر باكيا ً  ...على ش ْجوه إال بك ْيت على ص ْخر

5

جاء هذا البيت شاهدا على تفسير كلمة (حرا ٌم) في كتب التفسير التي جاءت بمعنى الواجب

6

في قوله تعالىَ ( :و َحرام عَلى قَرْ يَ ٍة أَ ْهلَ ْكناها أَنههُ ْم ال يَرْ ِجعُونَ ) (األنبياء)95:
مادة(حرام) بمعنى واجب كما في قول الخنساء ومن ذلك قوله تعالى (:ق ْل تعال ْوا أ ْتل ما
فوردت
َ
ح َّرم ربُّك ْم عل ْيك ْم أ َّال تشْركوا) [األنعام ]151 :فإن ترك الشرك واجب ،وعلى هذا قيل ال يَرْ ِجعُونَ
ال يتوبون عن الشرك.7
( َو َحرام عَلى قَرْ يَ ٍة) أي على أهل قرية،فالكالم على تقدير مضاف أو القرية مجاز عن
يل أَيْ :
أهلها،و َم ْعنَى أَ ْهلَ ْكناها :قَدهرْ نَا إِ ْه َال َكهَاَ ،و ْال َم ْعنَىُ َ :م ْمتَنِع أَ ْلبَتهةَ َع َد ُم ُرجُو ِع ِه ْم إِلَ ْينَا لِ ْل َجزَ ا ِء َوقِ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
يلَ :ح َرام ،أيْ ُ :م ْمتَنِع ُرجُو ُعهُ ْم إِلَى
ا،وقِ َ
َح َرام َعلَى قَرْ يَ ٍة أ ْهلَ ْكنَاهَا أ ْن يَرْ ِجعُوا بَ ْع َد الهَ َال ِك إِلَى ال ُّد ْنيَ َ
اجب أَنههُ ْم َال يَرْ ِجعُونَ  ،أَيْ َ :ال يَتُوبُونَ  .فقيل إِ هن فِي ْال َك َال ِم إِضْ َمارًا،8
التهوْ بَ ِة ،وقِ َ
يل فِيهَا ايضا انه َو ِ

1ينظر :الزمخشري،محمود:الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ،دار الكتاب العربي ،بيروت ط1407 ،3ه، ،،ج ،4ص.253
االلوسي ،شهاب الدين :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ،ج،13ص،. 83النعماني ،سراج الدين :اللباب في علوم
الكتاب،ج،17ص ،.264عبد الدائم ،شهاب الدين :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،ج،9ص.590
2الزمخشري،محمود:الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ج،4ص.253
3االلوسي،شهابالدين:روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ،ج،13ص.83
4الزمخشري،محمود:الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ج،4ص - 252ص.253
 5ينظر :االلوسي ،شهاب الدين :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ،ج،9ص،.87عبد الدائم ،شهاب الدين:الدر المصون في علوم
الكتاب المكنون ،ج، 8ص.199النعماني ،سراج الدين :اللباب في علوم الكتاب ،ج ،13ص، .595الشوكاني ،محمد :فتح القدير
،ج،3ص.503
6ينظر:المصادر نفسها.
الثعلبي،أحمد،الكشف عن حقائق غوامض التنزيل ،ج،6ص.507
 7االلوسي ،شهاب الدين :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ،ج،9ص.87
 8الشوكاني ،محمد ،فتح القدير،ج،3ص.503
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ب أَ ْهلِهَا ،أَ ْن يُتَقَب َهل ِم ْنهُ ْم َع َمل ِألَنههُ ْم َال
أَيْ َ :و َح َرام َعلَى قَرْ يَ ٍة َح َك ْمنَا بِا ْستِ ْئ َ
صالِهَا ،أَوْ بِ ْالخَ ْت ِم َعلَى قُلُو ِ
1
يَرْ ِجعُونَ  ،أَيْ َ :ال يَتُوبُونَ .
-14مادة (رجع):
قالت الخنساء:
(السريع)
يوم الوداع ترى دموعا جاريه  ...كالرجع في المدجنة السارية

2

جاء هذا البيت شاهدا على تفسير كلمة (ال َّر ْجع) في كتب التفسير التي جاءت بمعنى
سماء ذات ال َّر ْجع (الطارق)11:
المطر 3في قوله تعالى :وال َّ
فسمي المطر رجعا ،كما سمى أوبا ،تسمية بمصدرى :رجع ،وآب ،وذلك ّ
أن العرب كانوا
يزعمون ّ
أن السحاب يحمل الماء من بحار األرض ،ثم يرجعه إلى األرض .أو أرادوا التفاؤل
4
فسموه رجعا ،وأوبا ،ليرجع ويؤوب ،وقيلّ :
ألن هللا يرجعه وقتا فوقتا.
وقيل يرجع ألن السحاب يحمله من بحار األرض ثم يرجعه إلى األرض ،وقيل ألنه يرجع
بالرزق كل عام أو أرادوا بذلك التفاؤل ،وقيل السهما ِء هي المعروفة والرهجْ ِع رجوع الشمس
والقمر والكواكب من حال إلى حال ومن منزلة إلى منزلة فيها وقبل رجوعها نفسها فإنها ترجع
في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرك منه وهذا مبني على أن السماء والفلك واحد فهي تتحرك
ويصير أوجها حضيضا وحضيضها أوجا ،وقيل الرهجْ ِع المالئكة عليهم السالم سموا بذلك
5
لرجوعهم بأعمال العباد .

-15مادة :علم
قالت الخنساء:
(البسيط)
وإنَّ ص ْخراً لتأْت ُّم الهداة به  ...كأنَّه عل ٌم في ر ْأسه نار

6

1الشوكاني ،محمد ،فتح القدير،ج،3ص.503
 2طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.122
وقد ورد البيت في الديوان برواية مختلفة وهي:
كالرجع في المدجنة الساريه
عطافه أبيض ذو رونق
العطاف :الرداء وهو هنا السيف ،السارية :التي تسير ليال.
3ينظر :االلوسي،شهابالدين:روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ،ج،15ص،.،310الزمخشري ،محمود :الكشاف عن حقائق غوامض
التنزيل ،ج،4ص.736
4الزمخشري،محمود:الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،ج،4ص736
5االلوسي،شهابالدين:روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ،ج،15ص.311
 6طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.46
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جاء هذا البيت شاهدا على تفسير كلمة ْ
الم) ومفردها َعلَم في كتب التفسير حيث جاءت
(األَ ْع ِ
1
بمعنى الجبل.
في قوله تعالى :ومنْ آياته ا ْلجوار في ا ْلب ْحر ك ْاألعْالم (الشورى)32:
والجوار :أي السفن الجواري ومفردها جارية 2،وسميت بالفلك قبل أن تكون كذلك ،فقال لنوح
َعلَ ْي ِه الص َهالة َوالس َهالم ُ{ :واصنع الفلك بأعْيننا} [هود ]37 :ثم بعد ما عملها س هماها سفينة ،فقال:
صحاب السفينة} [العنكبوت. ]15 :
{فأ ْنج ْيناه وأ ْ
و المرأة المملوكة تسمى أيضا ً جارية؛ ألن شأنها الجري والسعي في حوائج سيدها ،بخالف
ال هزوجة ،فهو من الصفات الغالبة،و «السفينة» « :فعيلة» بمعنى «فاعلة» أي :تسفن الماء  ،وقيل:
فالفُلك أوالً ،ثم السفينة ،ثم الجارية.
اح ُدهَا َعلَم.
ب فَه َُو َعلَم،و ْاألَ ْع َال ُم ْالقُصُو ُر َو ِ
وقيل ُكلُّ َش ْي ٍء ُمرْ تَفِ ٍع ِع ْن َد ْال َع َر ِ

3

فالسفن في البحر كالجبال في البر.
وجمع هللا «الجواري» ووحد «البحر»  ،وجمع «األعالم» إشارة إلى عظم ِة البحر.

4

المبحث الثاني:شواهد الخنساء في كتب االمثال:
المثل :قول( سائر ،وهو عبارة عن جمل قصيرة ،نقلت حكمة العرب ،الناتجة عن تجاربهم في
ً5
الحياة ،ويقال في مناسبة شبيهة للمناسبة التي قيل فيها سابقا.
فالمثل :مرآة تنعكس عليها صورة الحياة االجتماعية والسياسية والطبيعية ويصدر عن الناس دون
تكلف ،فالمثل سريع الذيوع ،واسع االنتشار ،وهذا مما يغرس الناس باللجوء إليه لتوطيد فكرة أو
6
إشاعة مقصد
وقد تقصّى الباحث األمثال التي استشهد عليه ببيت للخنساء ثم عرض شاهد الخنساء ،وذكر
قضية المثل وقصته .

1ينظر :الزمخشري،محمود:الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،ص،226ج.،4الثعلبي،أحمد،الكشف عن حقائق غوامض التزيل
،ص،321ج.8النعماني،سراجالدين:اللباب في علوم الكتاب،ص،202ج.17االلوسي،شهاب الدين:روح المعاني في تفسير القرآن
العظيم،ص،42ج.13عبد الدائم،شهاب الدين :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،ص،617ج.4
2االلوسي،شهابالدين:روح المعاني في تفسير القرآن العظيم،ص،42ج.13
3عبد الدائم،شهاب الدين :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،ص ،618ج4
4النعماني،سراجالدين:اللباب في علوم الكتاب،ص،323ج.13
 5أبو علي ،محمد :األمثال العربية والعصر الجاهلية ،دار النفائس ط،1988 1ص42
 6ينظر المصدر نفسه ،ص.43-40
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-1الصبر يعقبه الفرج.
قالت الخنساء:
(المتقارب)
فإن تصبر النفس تلق السرور

وإن تجزع النفس أشقى لها

1

جاء هذا البيت شاهدا على الحكمة التي تقول :الصبر يعقبه الفرج ،فالخنساء ترى أن الصبر يعقبه
السرور .2
و بالصبر يرتفع البالء ،وتحل السكينة ،ويأتي الفرج ،وقد قيل :إنكم ال تدركون ما تأملون إال
بالصبر على ما تكرهون ،فال يبلغ المرء ما يؤمل إال بالصبر على ما يكره ،وقد قيل :انتظار
الفرج بالصبر عباده.3
سمعنَّ من الَّذين أوتو ْا ا ْلكتاب من ق ْبلك ْم ومن
وفي الذكر الحكيم{ :لت ْبلونَّ في أ ْموالك ْم وأنفسك ْم ولت ْ
صبرو ْا وتتَّقو ْا فإنَّ ذلك منْ ع ْزم األمور} (آل عمران. )186:
الَّذين أشْركو ْا أ ًذى كثيراً وإن ت ْ
-2حسبك من شر سماعه.
قالت الخنساء:
(الوافر)
 1طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.100
 2المهدي،حسين :صيد األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال،دار الكتاب،اليمن،2009،ج،1ص.571
 3المصدر نفسه،ج،1ص.569
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يكبّون العشار لمن أتاهم  ...إذا لم ت ْحسب المائة الوليدا

1

جاء هذا البيت شاهدا في تفسير المثل(حسبك من شر سماعه) وتحديدا في مادة حسب التي
جاءت بمعنى كفى.2
كاف،
فيقال :حسبني الشيء يحسبني إحسابا ،فهو محسب ،أي كفاني ،وهذا الشيء حساب ،أي
ٍ
وحسبك درهم ،أي يكفيك 3،اما في قصة المثل فقيل:
أَن الرّبيع بن ِزيَاد ساوم قيس بن ُزهَيْر بدرع فَأَخذهَا ِم ْنهُ ووضعها بَين يَ َد ْي ِه َوهُ َو َراكب ث هم ركض
بهَا َولم يردهَا على قيس فَعرض قيس لفاطمة بنت الخرشب األنمارية أم الرّبيع َو ِهي تسير فِي
ظعائن من بني عبس فاقتاد جملها ليرتهنها بالدرع فَقَالَت لَهُ َما َرأَيْت َك ْاليَوْ ِم قطّ فعل رجل أَيْن
ال النهاس
ضل حلمك أترجو أَن تصطلح أَ ْنت َوبَنُو ِزيَاد َوقد أخذت أ ّمهم فَ َذهَبت بهَا يَ ِمينا َوش َم ًاال فَقَ َ
ص َواب قَوْ لهَا وخلى َسبِيلهَا وطرد
ماشاءوا َوإِن َحسبك من َش ّر َس َماعه فأرسلتها مثال فَعرف قيس َ
4
إبِال لبني ِزيَاد.
-3حنّ حنين الثكلى
قالت الخنساء في الثكلى من اإلبل وحنينها:
ترتع ما رتعت حتّى إذا ادَّكرت

(البسيط)

فإنّما هي إقبا ٌل وإدبار

5

فما عجول على ب ّو تحنُّ له  ...لها حنينان :إعالن وإسرار.
جاءت هذه االبيات شاهدا على المثل(حنّ حنين الثكلى):6
ففي المثل :تقدم معنى الحنين في التي فقدت ولدها على غيرها ،وحنين الثكلى شديد ،فكما قيل:
7
أحر من دمع المقالت.
سنان ا ْلحمار
-4سواسيةٌ كأ ْ
وقالت الخنساء:

(مجزوء الكامل)

سنان ا ْلقوار ْح
فاْلي ْوم ن ْحن ومنْ سوا  ...نا م ْثل أ ْ

8

 1طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.32
العشار :التي أتى عليها عشرة أيام من لقاحها,وهي من أنفس اإلبل  ,أرادت أنهم يذبحون النوق النفيسة وقت الجدب بحيث ال تكفي
المئة منها الولدان فضال عن الرجال.
 2اليوسي،الحسن :زهر األكم في األمثال والحكم،تحقيق:محمد حجي،دار الثقافة ،المغرب،ط،1981 ،1ج،2ص.118
 3اليوسي،الحسن :زهر األكم في األمثال والحكم،تحقيق:محمد حجي ،ج،2ص،118انظر لسان العرب مادة حسب
 4العسكري،ابو هالل :جمهرة األمثال،دار الفكر ،بيروت ،ج،1ص.344
 5طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.46
البو :وذلك أذ ينحر ولد الناقة ويؤخذجلده ويحشى ثم يدنى من أمه فتر أمه.
 6اليوسي،الحسن :زهر األكم في األمثال والحكم،ج،2ص.142
 7المصدر نفسه.
 8طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.27
وقد ورد البيت برواية :فاالن بدال من فاليوم في الديوان.
القوارح  :جمع قارحة  ,وهي التي شق نابها ثم طلع.
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جاءت هذا البيت شاهدا على المثل(سواسية كأسنان الحمار):1
قيل من أَ َش هد الهجاء قولهمَ :س َواسية كأسنان الحمار،و يقال للقوم إذا استووا في الشر سواسية.

2

وفي الحديث " :ال يزال الناس بخير ما تفاضلوا ،فإذا تساووا هلكوا "؟ وكذلك قالوا في المثل إذا
ذموا القوم :هم سواسية كأسنان الحمار ،أي ال يفضل بعضهم بعضاً ،ولو كان الناس كلهم على
الطريق األمثل لم تعرف ألهل الخير فضيلة.3
والسوية :ك َساء يلف َويجْ َعل َشبِيها بالحوية يلقى على َسنَام ْالبَ ِعير تركبه الن َساء.4
وقيل :الس َهواء :العدل ،وهو مأخوذ من االستواء والتساوي ،يقال :فالن وفالن َس َواء أي متساويان،
وقوم َس َواء ال يُثَنهى وال يجمع ،ألنه مصدر ،وأما سواسية فقيلَ :و ْزنُه فَ َع ْلفِلة ،وهي جمع سواء
على غير قياس ،فسواء فَ َعال وسية فِ َعة أو فِلة ،إال أن فعة أقيس ،ألن أكثر ما ينقلون موضع
الالم ،وأصل ِسيَة ِسوْ يَة ،فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها صارت الواو ياء ،ثم حذفت إحدى
ي الذي هو المثل ،ثم خافوا
الياءين تخفيفاً ،فبقي سية ،وقال بعضهم :األصل َس َواء ِس ّي يعني الس ه
إيهام كونهما اسمين باقيين على األصل ،فحذفوا َم هدة َس َواء وأبدلوا من الياء الثانية من سي ها ًء
5
صيَاريف.
ارفة ،وأصله زَ نَاديق و َ
كما فعلو في زَ نَا ِدقة و َ
صي َ ِ
س ْعدان
-5م ْر ْع ًى وال كال َّ
فوجد ْ
الناس
َت
َ
ال ذلك الخَ ْن َساء بنت عمرو بن الشريد ،وذلك أنها أقبلت من الموسم َ
قيل أو ُل من قَ َ
ففرج ْ
ت عنها وهي تنشدهم مراثي في أهل بيتها ،فلما
مجتمعين على هند بنت عتبة بن َربيعة،
َ
دن ْ
بعض ما قلت ،فقَالَت
فأنش ِدينِي
َ
َت منها قَالَت :على َم ْن تبكين؟ قَالَت :أبكى سادةً َم َ
ضوا ،قَالَتِ :
الخنساءَ :مرْ ع ًى والَ كالسعدان ،فذهبت مثالً.6
ثم أنشأت تقول:
(الطويل)
أ ْبكي أبا ع ْم ٍرو بع ْي ٍن غزير ٍة  ...قليل إذا ت ْغفى العيون رقودها

7

وص ْخراً ومنْ ذا م ْثل ص ْخ ٍر إذا بدا  ...بساحته األبطال قبَّا ً يقودها
س ْعدان"
حتى فرغت من ذلك؛ فهي أول من قالت "م ْرع ًى وال كال ِّ
 1الميداني ،ابوالفضل :مجمع األمثال،تحقيق:محمد عبد الحميد،دار المعرفة،بيروت،ج،1ص.329
 2الجواليقي،موهوب :شرح أدب الكاتب البن قتيبة،دار الكتاب العربي،بيروت،ج،1ص.139
 3التنوخي ،أحمد :رسالة الصاهل والشاجح،ج،1ص.46
 4األزدي،أبو بكر :جمهرة اللغة،تحقيق:رمزي منير،دار العلم للماليين،بيروت،ط،1،1987ج،1ص.237
 5الميداني ،ابوالفضل :مجمع األمثال،تحقيق:محمد عبد الحميد،ج،1ص.329
 6الميداني ،ابوالفضل :مجمع األمثال،ج،2ص.275
 7طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.41
وقد ورد البيت برواية مختلفة في الديوان وهي:
قليل إذا نام الخلي هجودها
أبكي أبي عمرا بعين غزيرة
وصخرا ومن ذا مثل صخر إذا غدا بساحته األبطال قزم يقودها.
القزم :صغير الجثة قصير القامة الذي ال غناء عنده.
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ومرعى :خبر مبتدأ محذوف ،وتقديره هذا مرعى جيد ،وليس في الجودة مثل السعدان ،فاصبح
يضرب مثالً للشيء يَ ْفضُل على أقرانه وأشكاله.
فقد قيل الس ْعدَان ْ
ب وأ ْد َس َم ،ومنابِ ُ
ب لَبَنَا ،وإذا خَ ثَ َر ُ
ت ال هسعْدان
لبن الراعية يكون وأطيَ َ
أخثَ ُر ال ُع ْش ِ
السهولُ ،وهو من أنجع ال َم َرا ِعي في المال ،والَ
ُ
ت ُح ْسنَهَا عليه ،1ويقال :أَطيبُ
تحسن على نب ٍ
اإلبل لَحْ ما ً ما أَ َكل السهعدانَ .2
ْدان  ،السعدان نبت شوكي يقال له حسك السعدان ،وتشبه به حلمة
وفي المثلَ :مرْ ع ًى وال كال َسع ِ
الثدي ،فيقال له سعدانة الثندؤة .وال َسعْدانةُِ :كرْ ِك َرةُ البعير ،وكذلك العقد التى في أسفل كفهة
الميزان ،وسا ِعدا اإلنسانَ :عضُداهُ .وسا ِعدا الطائر :جناحاه ،وساعدة من أسماء االسد ،3واسم
رجل ،والسواعد :مجاري الماء إلى النهر أو البحر ،ومجاري الم ّخ في العظم ،وال ُس ْع ُد بالضم ،من
الطيب ،والسُعادى مثله4 ،وقيل :أن المثل المرأة من طيئ ،كان تزوجها امرؤ القيس بن حُجْ ر
ِ
ً
ال لَها :أين أنا ِم ْن زوجك األول؟ فَقَالَتَ :مرْ ع ًى والَ كالسهعدان ،أي إنك
الكندي ،وكان ُمفَرهكا ،فَقَ َ
َ 5
وإن كنت ِرضا ً فلستَ كفالن .

-6منْ ع َّز ب َّز
قَالَت الخنساء:

(المتقارب)

كأنْ ل ْم يكونوا حم ًى يتَّقى  ...إذ النَّاس إذ ذاك منْ ع َّز بز

َّ 6

ب.
جاء هذا البيت شاهدا على المثل في قول الخنساء من ع ّز ب ّز،أي من َغلَب َسلَ َ

7

َصبَهَ ،وفِي ْالمثل َم ْن َع هز بَ هز أَي من قَهَر ا ْغتَصب وبَ هز ثوبَه
وقيل :بَ هز الشي َء يَبُ هزه بَ هزاً أي :ا ْغت َ
9
ّ
األذالء ،أي أخذ ب ّزتهم.
عَنهُ 8،وقيل في (من ع ّزب ّز) أي من كان عزيزا ب ّز
أماقصة المثل:
أح ُد بني ثُ َعل ،وكان من
ال "من عزبز" رجل من طيئ يُقَال له جابر بن َر ْأالَن َ
فقيل :أو ُل من قَ َ
الحي َْرة وكان للمنذر بن ماء السماء يوم
حديثه أنه خرج ومعه صاحبان له ،حتى إذا كانُوا بظهر ِ
يركب فيه فالَ يلقى أحداً إالَ قتله ،فلقي في ذلك اليوم جابراً وصاحبيه ،فأخذتهم الخي ُل بالسوية فأتِ َى
 1المصدر نفسه.
 2الفارابي،ابو ابراهيم :معجم ديوان األدب،تحقيق:احمد مختار،مؤسسة دار الشعب للصحافة والنشر،القاهرة2003،م،ج،2ص.14
 3ينظر :معجم الصحاح ،مادة سعد.
 4ينظر :معجم الصحاح ،مادة سعد.
 5الميداني ،ابوالفضل :مجمع األمثال،ج،2ص.275
 6طماس،حمدو:ديوان الخنساء،ص.69
 7الميداني ،ابوالفضل :مجمع األمثال،ج،2ص.307
 8ينظر:معجم المخصص،مادة بز.
9الهاشمي ،زيد :األمثال،دار سعد الدين،دمشق،ط1423 ،1ه،ج،1ص.241

93

ال :اقترعوا فأيكم قَ َر َع خليت سبيله ،وقتلت الباقين ،فاقترعوا فَقَ َرعَهم جابر بن
بهم المنذر ،فَقَ َ
ال " َم ْن َع هز ب ّز" فأرسلها مثالً.1
َر ْأالَن ،فخَ لهى سبيله وقتل صاحبيه ،فلما رآهما يقادان ليُ ْقتَالَ قَ َ
 -7إنَّه لهتر أهْتا ٍر
قالت الخنساء:
ترتع ما رتعت حتّى إذا ادَّكرت

فإنّما هي إقبا ٌل وإدبار

2

جاء هذا البيت شاهدا على المثل (إنه لهتر أهتار) ،فكما جعلت الخنساء الناقة هي نفسها إقبال
3
وإدبار ،جعلوا الهتر أهتار.
بهتر من القول :بسقط ،وتهاترت الشهاداتّ :
كذب
و الهتر االهتار :داهية من الدواهي .وجاء
ٍ
بعضها بعضاً ،وتهاتر الرجالن :ا ّدعى ك ّل واحد على اآلخر باطالً ،وفي الحديث " :المتسابّان
شيطانان يتهاتران ويتكاذبان وما قاال فهو على البادئ ما لم يعتد اآلخر .وهو مهتر وهي مهترة،
4
وأهتر :خرف.
فال ِه ْتر :يضرب للرجل الداهي المنكر ،قال بعضهم :ال ِه ْتر في اللغة ال َع َجب فسمي الرجل ال هدا ِهي
به ،كأن ال هد ْهر أب َدعَه وأبرزه للناس ليعجبوا منه ،وال ِه ْتر :الباطل ،فإذا قيل "فالن هتر" أي من
الباطل في معرض الحق ،فهو ال يخلو أبداً من باطل ،فجعلوه نفس الباطل ،وأضافه
ْرض
َ
َدهَائه يَع ِ
"صلُّ أَصْ الَل" وأصله الحية
إلى أجناسه إشارة إلى أنه تميهز منهم بخاصية ي ْفضُلهم بها ،ومثله ِ
تكون في الصّلة وهي األرض اليابسة.5

 1الميداني ،ابوالفضل :مجمع األمثال،ج،2ص.307
 2طماس،حمدو :ديوان الخنساء،ص.46
 3الميداني ،ابوالفضل :مجمع األمثال،ج،1ص.27
 4ينظر :معجم أساس البالغة ،مادة (هتر).
 5الميداني ،ابوالفضل :مجمع األمثال،ج،1ص.27
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الخاتمة
النتائج التي توصل لها الباحث في بحثه:
 تبين للباحث أن أصحاب المعاجم منذ عهد الخليل إلى الخالفين من بعده قد استشهدوا بشعرالخنساء.
 شعر الخنساء كان الشاهد األهم على تفاصيل حياتها. استشهد المعجميون بالبيت الواحد على أكثر من مرة ،على مفردات وردت في البيت نفسه. أظهر البحث أن علماء النحو العربي استشهدوا بشعر الخنساء على بعض القضايا النحويةوالصرفية ،بدءاً من سيبويه ،حتى الخالفين من بعده كالمبرد ،وابن يعيش وغيرهم.
 أظهر البحث أن علماء التفسير استشهدوا بشعر الخنساء في تفسيرهم لبعض اآليات واألحاديث. -كذلك كان لشعر الخنساء نصيب في صياغة بعض الحكم واألمثال.

التوصيات:
يوصي الباحث باالهتمام ب:
-دراسة ألفاظ االخالق في أشعار الخنساء ،وتكليف أحد الطلبة باعداد أطروحة في ذلك.
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