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 منظومة فيما اشترك في لفظ الَعُجوز

 تأليف

جمال الدين محمد بن عيسى بن أصبغ بن المناصف األزدي 

 (ـه026)ت
 

 عمر على سليمان الباروني

 
 جامعة مصراتة -كلية التربية -قسم اللغة العربية 

 التحقٌقمقدمة 

الحمد هلل رب العالمٌن، والصالة والسالم على أشرف األنبٌاء والمرسلٌن، سٌدنا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعٌن، أما بعد؛

فإن اللغة العربٌة غزٌرة فً مفرداتها ومعانٌها، عظٌمة فً تؤلٌفها وثبات مبانٌها، وقد خصها علماإها 

ها، ونثروا فرائدها وفوائدها، وجمعوا مبعثرها وشواردها، بالعناٌة واالهتمام، فتتبعوا غرائبها وعجائب

ونظموا دررها وغررها نظًما عجًٌبا، ورتبوا جواهرها وآللئها ترتًٌبا، وكان من هإالء العلماء األجالء: 

ه(، الذي نظم معانً كلمة 002جمال الدٌن محمد بن عٌسى بن أصبغ بن المناصف األزدي اللغوي )ت

 ضحة سلسة، ٌسهل حفظها على مرٌدها.      العجوز فً عبارات وا

وعند وقوفً على المنظومة رأٌت فٌها مادة علمٌة حري بؤن تخرج فً حلة جدٌدة، وأن ٌنتفع بها محبو 

 اللغة العربٌة وعشاقها، فشرعت فً تحقٌقها والتعلٌق علٌها.

قسم لتحقٌق النص. ثم وقد جعلت عملً فٌها مقسًما إلى قسمٌن: قسم للتعرٌف بالناظم وبالمنظومة، و

 التوفٌق والسداد. -عز وجل -أردفت التحقٌق والتعلٌق بفهرس للمصادر والمراجع، سائاًل المولى

 الباحث
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 الجانب الدراسً

 التعرٌف بالناظم -أوًل 

بن محمد بن  (3)محمد  بن عٌسى بن محمد بن أصبغ (2)أبو عبد هللا (1)جمال الدٌن اسمه ونسبه: -6

 (8)، المهدوي(7)القرطبً (6)األزدي بن المناصف (5)بن غالب (4)بن أصبغ بن عٌسى بن أصبغمحمد 

، ثم نزل فٌما (10). وهو "من أهل قرطبة، وفً بٌوتاتها األصٌلة، وٌعرفون ببنً المناصف"(9)المالكً

 . (11)بعُد أفرٌقٌة

.   فً شهر (13)وهو أصح (12)ولد أبو عبد هللا بن المناصف بتونس أو بالمهدٌة فً أفرٌقٌة مولده: -0

 .(15)م(2208ه= 405، سنة )(14)رجب

ٌعود أصل والد ابن المناصف إلى قرطبة، فقد خرج منها فً الفتنة التً ظهرت بها عند نشأته:  -3

تقر فً تونس، وبها نشؤ ابنه عبد هللا وتلقى الثورة على الدولة اللمتونٌة المرابطٌة والقضاء علٌها، واس

                                                           

 ( ينظر: مقدمة )خ( ك)ط(.1)

 .379، كنيؿ االبتياج، ص:2/120( ينظر: التكممة لكتاب الصمة 2)

، كنيؿ 13/620، كتاريخ اإلسالـ 5/243، كالذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة 2/120( ينظر: التكممة لكتاب الصمة 3)
 .3/217كسمـ الكصكؿ ، 1/740ككشؼ الظنكف ، 379االبتياج، ص:

 .1/740 ، ككشؼ الظنكف5/243، كالذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة 2/120( ينظر: التكممة لكتاب الصمة 4)

 .2/120( ينظر: التكممة لكتاب الصمة 5)

، كنيؿ 13/620، كتاريخ اإلسالـ 5/243، كالذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة 2/120( ينظر: التكممة لكتاب الصمة 6)
 .3/217، كسمـ الكصكؿ 379االبتياج، ص:

كسمـ ، 1/740ككشؼ الظنكف ، 379االبتياج، ص: ، كنيؿ13/620، كتاريخ اإلسالـ 1/105( ينظر: المغرب في حمى المغرب 7)
 .3/217الكصكؿ 

 .5/242( ينظر: الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة 8)

 .11/107، كمعجـ المؤلفيف 3/217سمـ الكصكؿ ، ك 1/740ككشؼ الظنكف ( ينظر: 9)

 .189( تحفة القادـ، ص:10)

األعالـ ، ك 13/620، كتاريخ اإلسالـ 5/243ة لكتابي المكصكؿ كالصمة الذيؿ كالتكمم، ك 2/120التكممة لكتاب الصمة ( ينظر: 11)
6/322. 

، كشجرة النكر 379، ص:ج، كنيؿ االبتيا5/248، كالذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة 2/120( ينظر: التكممة لكتاب الصمة 12)
 .4/389، كتراجـ المؤلفيف التكنسييف 11/107، كمعجـ المؤلفيف 1/255الزكية 

 .5/248( ينظر: الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة 13)

 .11/107، كمعجـ المؤلفيف 1/255، كشجرة النكر الزكية 2/121( ينظر: التكممة لكتاب الصمة 14)

 .11/107، كمعجـ المؤلفيف 6/322، كاألعالـ 1/255، كشجرة النكر الزكية 2/121( ينظر: التكممة لكتاب الصمة 15)
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فٌه العلوم من علمائها، ثم ارتحل إلى األندلس، فسمع من بعض علمائها، وولً قضاء بلنسٌة، ثم نقل 

ٌَد صلًبا فً الحقضمنها إِلى ق وكانت  ،اء مرسٌة، وكان َذا سٌرة عادلة، وأبهة وشارة جمٌلة، جامد اْل

ه إِلى صرفه عن القضاء وإسكانه قرطبة بلد سلفه، ثم لحق ب دٌبه، أدتة مفرطة وغلظة فً تؤِفٌه ِحدّ 

 ،بالمغرب فؤقام بمراكش، وكان فٌها مناوًبا أئمة صالة الفرٌضة وخطًٌبا بجامع بنً عبد المإمن األقدم

. (2)، قال ابن سعٌد: وحج وأقام بمصر مدة، ثم رجع فمات(1)إلى أن توفً، رحمه هللا ،جامع الكتبٌٌن

 فلعله رجع إلى مراكش وتوفً بها، وهللا أعلم.قلت: 

ًٌّا،  ،فقًٌها، (3)شًٌخا عالمةكان ابن المناصف  ألقابه وأوصافه وثناء العلماء علٌه: -4  ،لًمااعأصول

ًزا ،مجتهًدا، جلٌاًل مشارًكا،  ٌّان من اآلداب، شاعًرا مُجًٌدا متفنًنا ُمرجِّ  نّظاًرا، حافًظا للُّغات، أدًٌبا َر

مطبوًعا، من بٌِت علم ورٌاسٍة فٌه، بارَع الَخّط فً كلِّ طرٌقة، فكان ٌكتب ثالث عشرة طرٌقًة هو فٌها 

ا من  ،كلِّها مجٌد. وكتب الكثٌر، وكان ُمِقاّلً من الرواٌة ًٌ ُث به، ثقًة فٌه، وكان قاض محدًثا ضابًطا لِما ٌحدِّ

ًَّ المنظر ،قضاِة الَعْدل والَجزالة، جمٌل الهٌئة تامَّ المروءة ،به
مدٌد الباع فً النحو واألدب ، وكان "(4)

 . (5)والفروع وأصول الفقه، مقرًئا...، ولم ٌدع اإلقراء قط حٌث كان، وكان من أعٌان قرطبة"

أبو بنو المناصف الثالثة ]أبو عبد هللا، و :: "قال والديالمغربً بن سعٌدأبو الحسن علً بن موسى قال 

ا، والفضل ألبً عبد هللا؛ زً ا مبرِّ  نجٌبً إالهم، فما رأٌت منهم بهم وذاكرتُ  تمعتُ ، وأبو إسحاق[، اجْ عمران

وبلنسٌة، و... أمتن علًما فٌما ٌتعلق  ،مرسٌة :مثل ،أكبر خطط القضاء ًَ وولِ  ،نه تفنن فً العلومأل

 .(6)روع"فباألصول وال

، وتفّقه على علماء عصره وسمع منهم، من (7)روى ابن المناصف عن جماعة من أهل بلده شٌوخه: -5

َب به ، تؤدَّ ًِّ ًّ الَفِصٌح، ومن هإالء العلماء: أبو إسحاق الكانم ، وأبو الَحّجاج (8)أبو بكر َعِتٌق بن عل

، قاضً تونس، والزمه كثًٌرا ًّ ٌِّل، ٌروي عنه(9)الَمْخزوم أبو عبد هللا ، و(10)، وأبو الَخّطاب بن الُجَم

                                                           

، 13/620، كتاريخ اإلسالـ 348 -5/342، الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة 121 -2/120التكممة لكتاب الصمة ( ينظر: 1)
 .4/691، كدكلة اإلسالـ في األندلس 4/389، كتراجـ المؤلفيف التكنسييف 1/255، كشجرة النكر الزكية 13/620

 .1/106( ينظر: المغرب في حمى المغرب 2)

 .1/162في أنكاع البديع أنكار الربيع ( ينظر: 3)

، كتاريخ اإلسالـ 548، 546، 5/543، كالذيؿ كالتكممة كالصمة لكتابي المكصكؿ كالصمة 1/105( ينظر: المغرب في حمى المغرب 4)
، كتراجـ المؤلفيف التكنسييف 11/107، كمعجـ المؤلفيف 1/255، كشجرة النكر الزكية 379، كنيؿ االبتياج، ص:13/620اإلسالـ 

 .4/961اإلسالـ في األندلس ، كدكلة 4/389

 .3/217( ينظر: سمـ الكصكؿ 5)

 .1/105( ينظر: المغرب في حمى المغرب 6)

 .379( ينظر: نيؿ االبتياج، ص:7)

 .5/243( ينظر: الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة 8)

، كشجرة النكر 13/620، كتاريخ اإلسالـ 5/243، كالذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة 2/120( ينظر: التكممة لكتاب الصمة 9)
 .1/255الزكية 

 .5/243( ينظر: الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة 10)
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بتونس، وعٌسى بن أصبغ بن المناصف )والده(، له  (2)أبو عبد هللاَّ بن أبً َدرقة، و(1)التجٌبً بتلمسان

 . (3)عنه رواٌة عن جده

روى عن ابن المناصف وأخذ عنه كثٌر من التالمٌذ، وأجاز بعضهم فً تآلٌفه ومروٌاته،  تالمٌذه: -6

 منهم: 

، (5)أبو الحسن عقٌل بن محمد بن أحمد الخوالنً الباجً، و(4)أبو الحسن بن الجبٌر الٌمانً القرطبً

، وأبو حفص عمر بن عبد الرحمن بن عذرة األنصاري (6)وأبو الحسن علً بن مفّرج السالمً

، وأبو عبد هللا محمد بن األبار القضاعً (8)أبو الخطاب عمر بن حسن بن دحٌة الكلبً، و(7)خضراوي

، وأبو الولٌد أحمد بن محمد بن (10)حمد األشٌري، وأبو محمد عبد هللا بن م(9)القضاعً البلنسً

 .(11)سابق

وراءه مإلفات منها المنثور، ومنها المنظوم، تنبئ عن  -رحمه هللا -ترك ابن المناصف مؤلفاته: -7

 مكانته العلمٌة فً كثٌر من العلوم، من هذه المإلفات:

كتابه أبو محمد عبد الوهاب فً  أغفله القاضًلما  ، وهو تكملةملَ األحكام والشروط فً باب السَّ  -أ

 .(12)التلقٌن

 .(13)أصول الدٌن -ب

 .، واألول أشهر(2)، أو االتحاد فً أبواب الجهاد(1)اإلنجاد فً الجهاد -ج

                                                           

 .1/255، كشجرة النكر الزكية 5/243، كالذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة 2/120( ينظر: التكممة لكتاب الصمة 1)

، 13/620، كتاريخ اإلسالـ 5/243، 4/345كالذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة ، 2/120( ينظر: التكممة لكتاب الصمة 2)
 .1/255كشجرة النكر الزكية 

 .1/255، كشجرة النكر الزكية 5/243، 3/420، كالذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة 2/120( ينظر: التكممة لكتاب الصمة 3)

 .3/268كالصمة ( ينظر: الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ 4)

 .125 -3/124( ينظر: الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة 5)

 .3/346( ينظر: الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة 6)

 .3/372( ينظر: الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة 7)

. كعكس المراكشي فذكر أف 1/258الزكية  ، كشجرة النكر390 -22/389، كسير أعالـ النبالء 14/113( ينظر: تاريخ اإلسالـ 8)
 . 81 -5/78ابف المناصؼ ىك الذم ركل عف ابف دحية بتكنس. ينظر: الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة 

 .2/120( ينظر: التكممة لكتاب الصمة 9)

 .1/193( ينظر: إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة 10)

 .4/60مة ( ينظر: الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالص11)

، كشجرة النكر 5/244، كالذيؿ كالصمة لكتابي المكصكؿ كالصمة 13/620، كتاريخ اإلسالـ 2/120( ينظر: التكممة لكتاب الصمة 12)
 .344، كاصطالح المذىب عند المالكية، ص:1/255الزكية 

 .6/322( ينظر: األعالـ 13)
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، أو تنبٌه الحكام على مآخذ (3)تنبٌه الحكام، فً سٌرة القضاة وقبول الشهادات وتنفٌذ األحكام والحسبة -د

 .(5)وأبوابه المالكٌة فً كتب فقه القضاء، وعنه ٌنقل فقهاء (4)األحكام

منظومة عدد أبٌاتها وهً فً الفروع واألدلة الشرعٌة،  (6)الدرة السنٌة فً مقتضى المعالم السنٌة -ه

(4220)(7). 

ٌّة -و  .(8)السٌرة النبو

ًّ بَ المذهَّ  -ز ًّ بَ ، أو المذهَّ (9)اتٌَ والشِّ  ة فً نظم الصفات من الحل وهً أرجوزة ، (10)والشٌات ة فً الحل

 .(11)ةٌّ فِ لغوٌة ألْ 

بة، وهو فً األنعام وال -ح  .(12)باء وُحُمر الَوحش والنَّعام وما ٌتعلق بهاظالُمعّقبة لكتاب الُمذهَّ

  .(13)مقالة فً األٌمان الالزمة -ط

 ،من األندلس استقرَّ بَمّراُكش إلى أن توفًِّ بها غداة ٌوم األحدابن المناصف بعد أن رحل وفاته:  -8

ٌَت من شهر ربٌع األول، سنة )ال ًْ عْشرَة لٌلًة بِق ه(، وُدفَن بعد صالة العصر من الٌوم نفسه، 002ثنَت

                                                                                                                                                                      

، كشجرة النكر 5/246، كالذيؿ كالصمة لكتابي المكصكؿ كالصمة 13/620، كتاريخ اإلسالـ 2/120( ينظر: التكممة لكتاب الصمة 1)
 .1/255الزكية 

 .379:( ينظر: نيؿ االبتياج، ص2)

 .6/322( ينظر: األعالـ 3)

معجـ تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالـ )المخطكطات كالمطبكعات(، ، ك 343( ينظر: اصطالح المذىب عند المالكية، ص:4)
4/3023. 

 .343ينظر: اصطالح المذىب عند المالكية، ص:( 5)

 .1/255كشجرة النكر الزكية ، 1/740ككشؼ الظنكف ، 1/71، كسمـ الكصكؿ 2/120( ينظر: التكممة لكتاب الصمة 6)

 .2/109ىدية العارفيف ، ك 1/740كشؼ الظنكف ( ينظر: 7)

 .6/322( ينظر: األعالـ 8)

"الًشيىةي: كؿُّ لكفو يخالؼ معظـى . كالشيات جمع: 2/109، كىدية العارفيف 5/247لصمة ( ينظر: الذيؿ كالصمة لكتابي المكصكؿ كا9)
لو، كالجمع ًشياته   ". الصحاح، )كشي(.لكف الفرس كغيره، كالياء عكض مف الكاك الذاىبة مف أكَّ

، 1/255ة النكر الزكية ، كشجر 379، كنيؿ االبتياج، ص304، كبرنامج الكادم آشي، ص:2/120( ينظر: التكممة لكتاب الصمة 10)
 .6/322كاألعالـ 

معجـ تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالـ )المخطكطات ، ك 61( ينظر: جيكد العمماء في تصنيؼ السيرة النبكية، ص:11)
 .4/3023كالمطبكعات(، 

 .5/247( ينظر: الذيؿ كالصمة لكتابي المكصكؿ كالصمة 12)

 .5/246كؿ كالصمة ( ينظر: الذيؿ كالصمة لكتابي المكص13)
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خاتمَة بٌِتهم  -رحمه هللا -وحضر جنازته خلٌق كثٌر، وأسفوا لموته، وأثنوا علٌه صالًحا، وقد كان

بٌه  .(1)النَّ

، وتبعه (2)كر أنه توفً فً شهر ربٌع اآلخرولم أر من خالف فً شهر وفاته إال ابن األّبار؛ فقد ذ      

 .(4)، وكذلك الذهبً فقد ذكر أن وفاته كانت فً ربٌع اآلخر أو جمادى األولى(3)فً ذلك محمد عدنان

ه= 002وكذلك لم أر من خالف فً سنة وفاته إال محمد محفوظ؛ فقد ذكر أنه توفً سنة )      

 أعلم. -تعالى -، وهللا(5)م(2005

ا ًٌ  التعرٌف بالمنظومة -ثان

ورد اسم المنظومة ونسبتها ألبً عبد هللا بن المناصف  عنوان المنظومة وصحة نسبتها إلى الناظم: -6

على غالف النسخة المخطوطة، فقد جاء فٌه: )منظومة ابن أصبغ األزدي وهو اإلمام جمال الدٌن محمد 

 بن عٌسى بن أصبغ األزدي اللغوي فٌما اشترك فً لفظ العجوز(.

وكذلك نسبها إلٌه ابن معصوم فً كتابه أنوار الربٌع؛ لكنه لم ٌذكر لها عنواًنا؛ وإنما قال: "وال بؤس     

هنا بإٌراد قصٌدة الشٌخ العالمة جمال الدٌن محمد بن عٌسى بن أصبغ األزدي اللغوي فً نظم ما 

 .(6)اشترك فً اسم العجوز"

بن محمد الفاسً، على ما ذكره تلمٌذه الزبٌدي صاحب تاج ونسبها إلٌه أبو عبد هللا محمد بن الطٌب     

 ، ولم ٌذكر عنوانها. (7)العروس، وأورد منها البٌتٌن األولٌن

وعلٌه سؤعتمد العنوان الذي ورد على غالف النسخة المخطوطة مختصًرا: )منظومة فٌما اشترك     

 فً لفظ العجوز(. 

وعشرٌن بًٌتا على وزن البحر الوافر، جمع فٌها الناظم بلغ عدد أبٌات المنظومة ثمانٌة  محتواها: -0

ستة وستٌن معنى لكلمة العجوز فً عبارة سهلة سلسة، وجاء فً النسختٌن )المخطوطة والمطبوعة( 

فوق كلمات العجوز معناها إال فً موضع واحد فً البٌت الثامن فً الكلمة الثانٌة منها، فلم ٌرد معناها 

ل المعانً من المعاجم اللغوٌة إال فً موضعٌن، فلم أجدهما فٌما اطلعت علٌه فً النسختٌن، وقد وثقت ك

من المعاجم اللغوٌة وغٌرها من الكتب، وهما مجٌئها بمعنى )الركعة( فً البٌت السادس عشر، وبمعنى 

 )الضجعة( فً البٌت الرابع والعشرٌن.  

                                                           

، كتاريخ اإلسالـ 2/120. كينظر في سنة كفاتو: التكممة لكتاب الصمة 5/248( ينظر: الذيؿ كالصمة لكتابي المكصكؿ كالصمة 1)
، كمعجـ المؤلفيف 2/109، كىدية العارفيف 6/322، كاألعالـ 1/255، كشجرة النكر الزكية 1/71، كسمـ الكصكؿ 13/620
11/107.  

 .2/120التكممة لكتاب الصمة ( ينظر: 2)

 .4/691( ينظر: دكلة اإلسالـ في األندلس 3)

 .13/620( ينظر: تاريخ اإلسالـ 4)

 .4/389( ينظر: تراجـ المؤلفيف التكنسييف 5)

 .43( أنكار الربيع في عمـ البديع، ص:6)

ا مادة تاج العركس، مقدمة ( ينظر: 7)   .منو )عجز(كينظر أيضن



 "45-62" 0202, 66مجلة البحوث األكادٌمٌة )العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة(, العدد 

42 
 

ذات قٌمة علمٌة ال ٌستهان بها؛  -جمهاعلى الرغم من صغر ح -ُتعّد هذه المنظومة قٌمتها العلمٌة: -3

 وذلك لألسباب اآلتٌة:

  ِقَدُم نظمها وتؤلٌفها؛ فهً من منظومات أواخر القرن السادس الهجري، أو بداٌة القرن السابع

 .(1)ه(، كما سبق002ه(، وتوفً سنة )405الهجري؛ فالناظم ولد سنة )

  (2)والمترجمٌن، كما سبقأن ناظمها علم شهٌر، شهد له بذلك كثٌر من العلماء. 

  تعلٌق بعض العلماء األجالء علٌها، كؤبً حٌان األندلسً، كما ورد فً مقدمة النسختٌن المخطوطة

 .(3)والمطبوعة

  ثناء بعض العلماء علٌها، فقد ذكر الزبٌدي أن شٌخه الفاسً قال فٌها: "وقد أكثر األدباء فً جمع

، لم ٌحضرنً منها وقت تقٌٌد هذه حسنةٍ  كثٌرةٍ  معانً العجوز[ فً قصائدَ أي: هذه المعانً ]

، ٌمدح ]أي: فً شرحه على القاموس[ الكلمات  ًّ إال قصٌدةٌ واحدةٌ للشٌخ ٌوسف بن عمران الحلب

ا، جمع فٌها فؤوعى، وإن كان فً بعض تراكٌبها تكلُّف...، وكنت رأٌت أّواًل قصٌدًة...  ًٌ قاض

ٌن محمد بن عٌسى بن أص بغ األزِدّي اللّغوّي...، وهً أعظم انسجاًما وأكثر فوائد للعالّمة جمال الدِّ

 .(4)ْن أدَرَكها فلٌلَحقها، وهناك قصائُد غٌرها لم تبلغ َمبلَغها"من هذه، ومَ 

 وذكر بعضها كما فً تاج العروس (5)ورودها كاملة فً بعض الكتب، كؤنوار الربٌع البن معصوم ،

 . (6)العروس للزبٌدي

اعتمدت فً تحقٌق هذه المنظومة على نسختٌن، نسخة ً التحقٌق: وصف النسختٌن المعتمدتٌن ف -4

مخطوطة، وأخرى مطبوعة، ولم أجد غٌرهما على كثرة البحث والتنقٌب بكل ما أتٌح لً من وسائل 

 البحث، ووصف النسختٌن على النحو اآلتً:

هً نسخة ضمن مجموع، مصور عن النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرٌة،  النسخة المخطوطة:

 ( مجامٌع تٌمور، وتقع فً لوحتٌن.049برقم )

وهً نسخة سقط منها بٌت واحد، وورد فً أولها كالمقدمة من بعض النساخ، وهً نسخة واضحة      

ا، نسخها جمٌل العظم خ النسخ. وجاء فً حواشٌها ، ولم ٌرد بها تارٌ(7)وخطها رقعة حدٌث جمٌل جّدً

 تفسٌر كلمات العجوز.

                                                           

 .دراسي )التعريؼ بالناظـ(ينظر: الجانب ال (1)

 .ينظر: الجانب الدراسي )التعريؼ بالناظـ( (2)

 .ينظر: الجانب التحقيقي (3)

 .ينظر: تاج العركس، )عجز( (4)

 .44 -43أنكار الربيع في عمـ البديع، ص:ينظر: ( 5)

 ينظر: تاج العركس، )عجز(.( 6)

ي صحف ،مف أعضاء المجمع العممي العربيٌ كعضك أديب دمشقي،  ،العظـجميؿ بف مصطفى بف محمد حافظ بف عبد اهلل باشا ىك ( 7)
، كتعمـ التركية كالفارسية، ككتب الخط الجميؿ عمى اختالؼ أنكاعو، كنشر مف نظمو كنثره في بعض في دمشؽقرأ  مؤرخ،ك ي صحف

ا مف نفارس المخطكطات، ثيرن  حككمية في المعارؼ بدمشؽ كبيركت، كأصدر مجمة )البصارر( شيرية. كاقتنى كالصحؼ، ككلي أعماالن 
 .2/138ينظر: األعالـ  ق(.1352كتاجر بيا، )ت
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ولكون هذه النسخة مخطوطة، وورد بها اسم ناسخها، وهو َعلم معروف، جعلتها النسخة         

 األصل، ورمزت إلٌها برمز )خ(.

وهً نسخة وردت ضمن كتاب أنوار الربٌع البن معصوم، مطبوع طبعة حجرٌة  النسخة المطبوعة:

ه، طبع على ورق من الحجم الكبٌر، وٌقع نص المنظومة فً حوالً الصفحة 2525فً إٌران سنة 

من مقدمة  -فً ألفاظها -ونصف الصفحة منه، وهً كاملة وواضحة، وورد فً أولها مقدمة قرٌبة

النسخة المخطوطة، وجاء فً حواشٌها تفسٌر كلمات العجوز. وقد ورد بها البٌت الساقط من 

ها عن كلمات النسخة المخطوطة، وتفسٌر بعض معانً كلمات العجوز المخطوطة، وتختلف بعض كلمات

 ٌختلف أًٌضا عما جاء فً النسخة المخطوطة، وقد جعلت هذه النسخة الثانٌة، ورمزت إلٌها برمز )ط(.

م، بتحقٌق شاكر هادي 2909 -ه2589وقد طبع الكتاب مرة أخرى فً مطبعة النجف الشرٌف،       

، ولم ٌعلق على مفردات المنظومة، ولم ٌزد على ما ورد فً (1)ان المذكورةشكر، حققه على طبعة إٌر

 ؛ لذا رأٌت أن أحققها، وأخرجها فً حلة جدٌدة.     (2)حواشٌها من تفسٌر كلمة العجوز

 صور من النسخة المخطوطة:    -5

 صورة الغالف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .23 -1/22ينظر: أنكار الربيع بتحقيؽ شكر ( 1)

 .163 -1/162ينظر: أنكار الربيع بتحقيؽ شكر ( 2)
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 صورة اللوحة األولى

 

 صورة اللوحة األخٌرة

 

 التحقٌقًالجانب 

بسم هللا الرحمن الرحٌم، وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، هذه منظومة اإلمام       

جمال الدٌن محمد بن عٌسى بن أصبع األزدي اللغوي، رحمه هللا تعالى، فً نظم ما اشترك فً نظم 

اظها وحسن سبكها ودقة معانٌها العجوز، وقد نسبها لنفسه نحو عشرٌن أدًٌبا بعده؛ لبالغتها وسهولة ألف

، -رحمه هللا -(2)حٌان األندلسً (1)( معنى وفسر معانٌها اإلمام أثٌر الدٌن أبو00وجعله مشترًكا بٌن )

 وهً هذه:

 (4)اْلَعُجوزِ  (3)َعْن ُمَواَطؤَةِ  (2)**َوَنْهِنهْ (1)اْلَعُجوزِ  (3)أاََل ُتْب َعْن ُمَعاَطاةِ  -2

                                                           

 ( في )خ(: أبي.1)

يَّاف الغرناطي األندلسي 2) الجياني النٍِّفزم، عالـ بالعربية كالتفسير كالحديث ( ىك أثير الديف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حى
كالتراجـ كالمغات، لو مصنفات، منيا: البحر المحيط في تفسير القرآف، كالنير اختصر بو البحر المحيط، كطبقات نحاة األندلس، كتحفة 

في شرح تسييؿ الفكارد البف مالؾ، كالمبدع األريب في غريب القرآف، كمنيج السالؾ في الكالـ عمى ألفية ابف مالؾ، كالتذييؿ كالتكميؿ 
، كشذرات الذىب 283 -1/280ق(. ينظر: بغية الكعاة 745في التصريؼ، كارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، كلو ديكاف شعر، )ت

 .7/152، كاألعالـ 254 -8/251

 ( في )ط(: مف معاطات. قاؿ ابف منظكر: "تعاطى الشيء: تناكلو". لساف العرب، )عطا(.3)
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 (8)، َواَل َتُك ِباْلَعُجوزِ (7)**َواَل َرْوعٍ (6)ِفً َعُجوزٍ  (5)َواَل َتْرَكْب َعُجوًزا -0

 (12)اْلَعُجوزِ  (11)**َفِعْش ِفٌَها ِبؤَْلَبانِ (10)ِبؤَْقَواٍم َعُجوزٌ  (9)َوإِْن أَِرَمتْ  -5

ْرهُ َعلَى َمْتِن اْلَعُجوزِ (14)ِباَل َعُجوزٍ  (13)َوإِْن َتُزِر اْلَعُجوزَ  -5  (15)**َفَقطِّ

اٍد**َغَداةَ  (1)َعُجوزُ  (16)تْ َوإِْن َغاضَ  -4 ٌَ  (3)َغٍد لََها أَْهُل اْلَعُجوزِ  (2)َبِنً ِز

                                                                                                                                                                      

( فكقيا في )خ( ك)ط(: الخمر. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(. قمت: كقاؿ الزبيدم: "الخمر العتيؽ". تاج 1)
 العركس، )عجز(.

ٍرتىوي، فىتىنىٍينىوى، أىم: كىفىٍفتىوي فى ( قاؿ ابف منظكر: "2) ننا ًإذىا زىجى . تىقيكؿي نىٍينىٍيتي فيالى رهالنٍَّينىيىةي: الكىؼُّ ...، كنىٍينىيىوي عىًف الشٍَّيًء: زىجى ". لساف كؼَّ
 العرب، )نينو(.

مىى األمر كتىكطٍَّأنا: تىكافىٍقنا عميو( يقاؿ: 3) مىى األىمر ميكاطأىةن، أم: كافىقىو، كتىكاطىٍأنا عى  . ينظر: لساف العرب، )كطأ(.كاطىأى فالفه فالننا عى

ا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(. كقاؿ الزبيدم: "المرأة المسنة". تاج العركس، ( فكقيا في )خ( ك)ط(: )المسنة(. ينظر في ىذ4)
 )عجز(.

 ( فكقيا في )خ(: الرمكة. كفي )ط(: رمكة. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(. 5)

ٍمًع". لساف العرب، )رمؾ(.  قاؿ ابف منظكر: "الرَّمىكىة: اٍلفىرىسي كالًبٍرذىٍكنةي  ٍمعي اٍلجى ٍمعي رىمىؾه، كأىٍرماؾ جى ، كىاٍلجى ذي ًلمنٍَّسًؿ، ميعىرَّبه الًَّتي تيتَّخى
كقاؿ الزبيدم قي تفسير كممة العجكز في ىذا المكضع مف البيت: "الخصمة رذىٍكنة: أنثى الدابة. ينظر: لساف العرب، )برذف(. بً كال

 الذميمة". تاج العركس، )عجز(.

( فكقيا في )خ(: الحرب. كفي )ط(: حرب. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(. قمت: كقد فسر الزبيدم كممة 6)
ٌب". تاج العركس، )عجز(.  العجكز في ىذا المكضع مف البيت بػ"الحي

ٍكعي: الفزع. ينظر: لساف العرب، )ركع(. أم: كال تركب في الفزع الفرس الم7)  تخذة لمنسؿ. ( الرَّ

( فكقيا في )خ(: )عاجز(. كفي )ط(: العاجز. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(. قمت: قاؿ الزبيدم: ىك 8)
 "المبالغة في العجز". تاج العركس، )عجز(.

: أىرىمىًت السنىةي بأىمكالنا، أىم: أىكىمت كيؿَّ شىٍيءو ( قاؿ ابف منظكر: "9) (. ". لسافييقىاؿي  العرب، )أـر

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: سنة. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.10)

 ( في )ط(: بأبكاؿ.11)

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: البقرة. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.12)

 قامكس المحيط، )عجز(.( فكقيا في )خ( ك)ط(: البطؿ. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: ال13)

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: الترس. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.14)

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: اليد اليمنى. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.15)

 في )ط(: غاصت. كما أثبت يتفؽ مع معنى كممة )العجكز( كىك )البرر(.( 16)

". لساف العرب، )غيض(. : نقىص، أىك غارى فذىبى ا، كاٍنغاضى ا كمىغاضن ا كمىًغيضن  قاؿ ابف منظكر: "غاضى الماءي يىًغيضي غىٍيضن
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ْت**ِسَوى اْسِتْعَماِل أَْدِمَغةِ  (4)َوَما إِْن لِْلَعُجوزِ  -0  (6)اْلَعُجوزِ  (5)إَِذا أَلَمَّ

ْوًما**ِبِه أََحًدا أََفاَق ِمَن اْلَعُجوزِ  (7)َوإِْن ِجْلُد اْلَعُجوزِ  -4 ٌَ  (8)َجلَْدَت 

ٌِّْئ لِْلَعُجوزِ  -8 **َولِجْ  (10)ِشَراعَ  (9)َوَه  (13)َعلَى اْلَعُجوزِ  (12)َقْبَل اْلَعُجوزِ  (11)ِبرٍّ

مُّ  -9  (5)اْلَعُجوزِ  (4)ِبؤَْسِنَمةِ  (3)**ُمَكلَّلَةٍ (2)ِفً َعُجوزٍ  (1)ٌُْقَرى (14)َوَكاَن الطَّ

                                                                                                                                                                      

 ( فكقيا في )خ(: برر. كفي )ط(: البرر. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.1)

الةً ( 2)  الغىداة كطميكًع الشٍَّمًس. ينظر: لساف العرب، )غدا(. الغداة كالغيٍدكىة: البيٍكرىة مىا بىٍيفى صى

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: القرية. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.3)

( فكقيا في )خ( ك)ط(: الرعشة. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(. قمت: قاؿ الزبيدم: "الرعشة االضطراب". 4)
 ج العركس، )عجز(. تا

 .( في )خ(: بأدمعة. كلـ أر فيما اطمعت عميو مف المصادر مف جمع )دمع( أك )دمعة( عمى أدمعة. كالصكاب ما أثبت مف )ط(5)

ةي كالًبنٍ قمت: إما أف يككف أراد حقيقة أدمغتيا، أك أنو شبو ما يستخرج مف بطنيا بالدماغ في شكمو، فقد قاؿ الفيركزآبادم: " ةي: شيءه ييٍستىٍخرىجي الًمٍنفىحى فىحى
ٍبًف...، كاألىناًفحي كيمُّيا ٍدًم الرَّضيع، أٍصفىري فىييٍعصىري في صيكفةو فىيىٍغميظ كالجي ".  -ال سيَّمىا األىٍرنىبي  -مف بىٍطًف الجى مِّؽ منيا عمى إٍبياـً المىٍحمكـً شيًفيى إذا عي

 القامكس المحيط، )نفح(.

 ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.( فكقيا في )خ( ك)ط(: األرنب. 6)

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: الضبع. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.7)

 مرض شبيو بالجنكف. -كما في الصحاح، )كمب( -( فكقيا في )خ( ك)ط(: الكمىب. كقد ضبط الالـ بالفتح، كىك8)

كقد أكد ذلؾ الزبيدم فقاؿ في معاني العجكز: "الكٍمب، كىك الحيكاف المعركؼ". تاج العركس، )عجز(. قمت: كالصكاب بسككف الالـ، 
 كينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.

ناظـ ذكر : أف الما في )خ( كيؤيدكما في القامكس المحيط، )عجز(، ( فكقيا في )خ(: المسنة. كفي )ط(: السفينة، كىك مف معانييا، 9)
ا ما أكرده الناظـ في ىذا البيت يتفؽ مع معنى السفينة، كالشراع، كاهلل أعمـ.   في البيت األكؿ العجكز بمعنى المسنة. كأيضن

عىؿى لىيىا ًشراعناًشراعي السًَّفينىًة: مىا ييٍرفىعي فىٍكقىيىا ًمٍف ثىٍكبو ًلتىٍدخيؿى ًفيًو الرِّيحي فييٍجرييا. كشىٌرعى السفينةى: ( قاؿ ابف منظكر: "10) ". لساف العرب، جى
 )شرع(.

 ( في )ط(: كلذ. 11)

 قمت: كلذ فعؿ أمر مف "الذى بو ًلكاذنا كًلياذنا، أم: لجأ إليو كعاذى بو". الصحاح، )لكذ(. كالكلكج: الدخكؿ. ينظر: لساف العرب، )كلج(.

مف  المنيةفي )خ( عمى كممة )العجكز( الثالثة في البيت. ك ( لـ يرد فكقيا في )خ( ك)ط( معنى، كالراجح أنو: المنية، كىك ما كرد 12)
 : تاج العركس، )عجز(.المنية . ينظر في مجيريا بمعنى، كىك ىنا مناسب لمسياؽمعاني كممة )العجكز(

بمعنى التكبة: ( فكقيا في )خ(: المنية. كىك سيك مف الناسخ. كفي )ط(: التكبة، كىك المناسب لمعنى المنية قبمو. ينظر في مجيريا 13)
 القامكس المحيط، )عجز(.

 ( في )ط(: ككانت طسـ. قمت: لـ أجد لو معنى يتكافؽ كما بعده. كأما ما كرد في )خ( فيصمح معو اآلتي:14)
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ٌُْهِدي اْلَعُجوزُ  -22 ِه ِمْن ِرٌِح اْلَعُجوزِ **أََحبُّ (7)إِلَى َعُجوزٍ  (6)َوَما  ٌْ  (8)إِلَ

 (13)َوِباْلَعُجوزِ  (12)**َفِبْعَها ِبالنَُّضارِ (11)ِمْن َعُجوزٍ  (10)اْلِقاَلَدةُ  (9)َوإِْن َبَدتِ  -22

 (17)َعِن اْلَعُجوزِ  (16)**َجلَْت َصَدأَ اْلَعُجوزِ (15)َعُجوزٌ  (14)َوإِْن َحَملَْت َعُجوَزُكمُ  -20

 (1)**َفؤَْنِذْرهُ ِبإْقَباِل اْلَعُجوزِ (19)ِباَل َعُجوزٍ  (18)َوَمْن أََكَل اْلَعُجوزَ  -25

                                                                                                                                                                      

تَّى عىال الكيؿي جكانبو.  َـّ فالفه اإًلناءى طىمِّا، أم: مىألىه حى  ينظر: لساف العرب، )طمـ(.يقاؿ: طى
ٍعتيوي". كتاب األفعاؿ البف القكطية، ص:يقاؿ: "( في )ط(: تقرل. 1) مى ٍكًض كالشٍيءى قىٍرينا: جى  .63قىرىٍيتي الماءى ًفي الحى

( فكقيا في )خ(: جفنة. كفي )ط(: الجفنة. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(. كالجفنة ىي اإلناء كالقصعة. 2)
 ينظر: الصحاح، )جفف(. 

ٍمقة كى قاؿ ابف منظكر: "اإلً ( 3) ...ل ألىفَّ اإًلٍكًميؿ ييٍجعىؿي كالحى ييسىمَّى التَّاجي ًإٍكًميالن كىاًىًر...، كى مىى ٍكًميؿ: ًشٍبوي ًعصابة مزيَّنة ًباٍلجى عي ىينىاًلؾى عى ييكضى
ةه ميكىمَّمة: مىٍحفيكفىةه بالنٍَّكر". ٍكضى  كمؿ(.لساف العرب، ) أىعمى الرٍأس...، كتىكىمَّمو الشيءي: أىحاط ًبًو. كىرى

ٍمعي أىٍسًنمىة". لساف العرب، )سنـ(.( قاؿ ابف منظكر: "4) ـي اٍلبىًعيًر كىالنَّاقىًة: أىعمى ظىٍيًرىىا، كىاٍلجى  سىنا

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: الناقة. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.5)

 بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.( فكقيا في )خ(: تاجر. كفي )ط(: التاجر. ينظر في مجيريا 6)

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: الممؾ. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.7)

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: الطِّيب. قمت: قاؿ الفيركزآبادم: "ضرب مف الطيب". القامكس المحيط، )عجز(.8)

ا يىٍبديك ًمٍنوي بىدا الشيءي يىٍبديك بىٍدكن ( قاؿ ابف منظكر: "9) ؿي مى . كأىٍبدىٍيتو أىنا: أىظيرتو. كبيدىاكىةي األىمر: أىكَّ ". لساف ا كبيديكِّا كبىداءن كبىدنا...، ظىيىرى
 العرب، )بدا(.

 ( يقصد ظيكر أكؿ ما نضج مف الرطب، شبيو بالقالدة في العنؽ، كاهلل أعمـ.10)

 المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.( فكقيا في )خ( ك)ط(: النخمة. ينظر في مجيريا بيذا 11)

مىى الذَّىىًب". لساف العرب، )ن( 12) مىبى عى قىٍد غى ًة، كى ـي الذَّىىًب كىاٍلًفضَّ ر: اٍس  ضر(.قاؿ ابف منظكر: "النًَّضيري كالنُّضار كاألىٍنضى

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: الفضة. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.13)

في )خ(: مناصب الًقدر. كفي )ط(: المناصب. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(. قمت: قاؿ ( فكقيا 14)
 الزبيدم: "كىي الحجارة التي ينصب عمييا القدر". تاج العركس، )عجز(.

 )عجز(.  ( في )ط(: عجكزنا. كفكقيا في )خ( ك)ط(: الًقدر. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط،15)

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: الجكع. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.16)

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: الجارع. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.17)

 لمحيط، )عجز(.( فكقيا في )خ( ك)ط(: الطعاـ. قمت: قاؿ الفيركزآبادم: "طعاـ مف نبات بحرم". القامكس ا18)

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: السَّمف. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.19)
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َنَب ِباْلَعُجوزِ  (6)َعُجوزَ  (5)**َفُشكَّ (4)ِفً َعُجوزٍ  (3)َعُجوزٌ  (2)َوإِْن َرِغَبتْ  -25 ٌْ  (7)َز

 (11)َعْن أُولَِئَك ِباْلَعُجوزِ  (10)**َفُذْدَها(9)َعُجوزٌ  (8)َوإِْن َعَبَثْت ِبَسْرِحُكمُ  -24

َد ِفً َعُجوزٍ  -20 ْوِم اْلَعُجوزِ (12)َوَكْم َعْبٍد َتَفرَّ ٌَ  (13)**َرَجاَء اْلَفْوِز ِفً 

 (16)**َفِمْل َعْنَها إِلَى ِظلِّ اْلَعُجوزِ (15)َعُجوزٌ  (14)َوإِْن لَِحَقْتَك ِفً الشِّْعَرى -24

َك َنْقدٌ  (17)َوإِْن َبلََغ اْلَعُجوزَ  -28 ٌْ ْرهُ (1)لََد  (3)ِبَوْزِنَك ِباْلَعُجوزِ  (2)**َفَحرِّ

                                                                                                                                                                      

مَّى. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.1)  ( فكقيا في )خ( ك)ط(: الحي

 ( في )ط(: بزغت. قمت: كىك مناسب لمشمس.2)

 في مجيريا بيذا المعنى: تاج العركس، )عجز(.( فكقيا في )خ( ك)ط(: الشمس. ينظر 3)

( فكقيا في )خ(: داررة الشمس. كفي )ط(: ىالة الشمس. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(، كفيو: دارة 4)
 الشمس.  

نىٍحًكًىمىا يشيكُّو شىكِّا: اٍنتىظىمىوي ( 5) ٍمًح كىالسٍَّيـً كى ٍقتىوي كىاٍنتىظىٍمتىوي". لساف العرب، )شكؾ(.يقاؿ: "شىكَّو ًبالرُّ زى ٍمًح ًإذىا خى  ...، كشىكٍكتيو ًبالرُّ

 ( فكقيا في )خ(: الدرع. كفي )ط(: درع المرأة. قمت: قاؿ الفيركزآبادم: "الدرع لممرأة". القامكس المحيط، )عجز(.6)

 المحيط، )عجز(.( فكقيا في )خ( ك)ط(: اإلبرة. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس 7)

: الماشية السارمة في المرعى. ينظر: لساف العرب، )سرح(.8)  ( السٍَّرحي

 ( فكقيا في )خ(: الذربة. كفي )ط(: ذربة. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.9)

 ( في )خ(: فزرىا. كما أثبت مناسب لما بعده كىك )الحربة(.10)

ؿه ذىاًرده، أىم:  الذٍَّكد:قاؿ ابف منظكر: " ًف الشيًء ذىٍكدان كًذيادنا، كىرىجي ذىادىهي عى : ذيٍدتيو عىٍف كىذىا، كى ًقيقىًة السَّكؽ كىالطٍَّردي كىالدٍَّفعي. تىقيكؿي اًمي اٍلحى حى
مىى الذِّيادً  ل كذىادىه كأىذاده: أىعانو عى دو كذيكَّادو  ". لساف العرب، )ذكد(.دىفَّاعه، ًمٍف قىٍكـو ذيكَّ

 ا في )خ(: الحربة. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.( فكقي11)

كلعؿ الصكاب )صكمعة(،  ( فكقيا في )خ(: الركعة. كفي )ط(: ركعة. كلـ أقؼ عمى ىذا المعنى فيما اطمعت عميو مف المصادر.12)
 بمعنى ء العجكزينظر في مجيمش المحقؽ. ك ، ىا1/162كىك األنسب لمسياؽ، كقد أشار شاكر شكر إلى ذلؾ. ينظر: أنكار الربيع 

  : القامكس المحيط، )عجز(.صكمعة

: القيامة. كلـ يذكر الحساب، كلـ أر -)عجز( -( فكقيا في )خ(: القيامة كالحساب. كفي )ط(: الحساب. قمت في القامكس المحيط13)
 فيما اٌطمعت عميو مف مصادر التحقيؽ. الحساب مف ذكر

". الصحاح، )شعر(.( في )ط(: الشعكل. 14) رِّ طمكعو في شدَّة الحى ٍكزاء، كى  قاؿ الجكىرم: "الشٍِّعرىل: الكككبي الذم يىٍطميع بعد الجى

: الريح الحارة. ينظر: الصحاح، 15) ( فكقيا في )خ( ك)ط(: سىمكـ. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(. كالسمـك
 )سمـ(.

 مف الشجر. كلـ أقؼ عمى ىذا المعنى فيما اطمعت عميو مف المصادر.( فكقيا في )خ( ك)ط(: ضرب 16)

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: األىٍلؼ. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.17)
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ْدِق أَْنَفُع لِْلَعُجوزِ  (4)َوِسْر َنْحَو اْلَعُجوزِ  -29  (5)ِبَقْصِد ِصْدٍق**َفَقْصُد الصِّ

ٌُولًِ  -02  (10)اْلَعُجوزِ  (9)َوَهْجًرا**َفَذاَك أََعزُّ ِمْن ِبٌِض  (8)َقاًل  (7)اْلَعُجوزَ  (6)َوَمْن 

ُجوزُ (12)َعُجوزٍ  َعلَى (11)]َوَمْن َرَبَط اْلَعُجوزَ -02 ٌَ  (15)[(14)َعلَى اْلَعُجوزِ  (13)**أََضرَّ ِبَمْن 

                                                                                                                                                                      

 ( في )ط(: إليؾ نقدنا. 1)

 ( في )ط(: فحررىا.2)
لـ أجد )حرر( بيذا المعنى فيما اطمعت عميو مف المصادر  كقكلو: )فحرره( يظير مف السياؽ أنو أراد تثبيت الكزف كالمقدارل كلكنني

ره ًبأىٍمر كىذىا أىم: القديمة، كقد يجيء التحرير لمعنى يمكف حمؿ ما جاء في المنظكمة عميو، قاؿ الكفكم: " رَّ ٍفرىاد، ييقىاؿ: حى التٍَّحًرير: اإٍلً
عميو يككف المعنى أفرد الميزاف كخصو لمنقد، أك عٌيف كتعٌرؼ عمى . ك 310أفرده لىوي، كتحرير المبحث تىٍعًيينو كتعريفو". الكميات، ص:

 ميزاف األٍلؼ، كاهلل أعمـ.
كقد كجدتو بيذا المعنى في بعض عبارات المتأخريف، كتحديدنا في رسالة )تحرير الدرىـ كالمثقاؿ كالرطؿ كالمكياؿ( لمشيخ مصطفى بف 

 (. 319535)حنفي بف حسف الذىبي، مف مخطكطات مكتبة األزىر، رقـ 
( فكقيا في )خ( ك)ط(: الصنجة. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(. كالصنجة ىي صنجة الميزاف. ينظر: 3)

الصحاح، )صنج(. كيقاؿ فييا: سنجة الميزاف. ينظر: تاج العركس، )صنج(. كىي "ما يكزف بو، كالرطؿ كاألكقية". المعجـ الكسيط، 
 )سنج(.

 في )خ( ك)ط(: الكعبة. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(. ( فكقيا4)

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: المسافر. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.5)

 ( في )خ(: يؤؿ.6)

  ( فكقيا في )خ(: )المرأة كالرحـ(. كفي )ط(: المرأة.7)

قمت: كالصكاب بدؿ )الرحـ( الرخـ، كىك طارر، كقد ذكره الزبيدم فيما عدده مف معاني العجكز مف الحيكانات. ينظر: تاج العركس، 
 ينظر في ىذيف المعنييف: القامكس المحيط، )عجز(.ك )عجز(. 

ا ككراىية. ينظر: لساف العرب، )قال(.8)  ( أم: بغضن

 )عطؼ(.( البيض: السيكؼ. ينظر: لساف العرب، 9)

( فكقيا في )خ(: الكتيبة. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(. كيقصد بالكتيبة: الجيش. ينظر: الصحاح، 10)
 )كتب(. كفكقيا في )ط(: الرخـ. قمت: كىذا يناسبو ضبط الكممة التي قبمو بػ)بىٍيض(. 

 قامكس المحيط، )عجز(.( فكقيا في )ط(: األسد. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: ال11)

( فكقيا في )ط(: رممة معركفة. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(. كرممة اسـ لعدة مكاضع. ينظر: معجـ 12)
 . 3/69البمداف 

كازنا: سمكتو كسرت فيو( قاؿ الجكىرم: "13) ٍزتي المكضع أجكزيهي جى  ". الصحاح، )جكز(.جي

 . ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.( فكقيا في )ط(: الطريؽ14)

 في أكؿ المخطكط.الناسخ ( ىذا البيت زيادة مف )ط(. كيبدك أنو سقط سيكنال إذ بو تكمؿ المعاني الستة كالستكف التي ذكرىا 15)



 "45-62" 0202, 66مجلة البحوث األكادٌمٌة )العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة(, العدد 

49 
 

00-  ًْ َت ٌَ ِهَما َوِصدْ  (2)َعُجوُزُكمُ  (1)َوِفً ِس  (5)اْلَعُجوزِ  (4)َجابَ  (3)اْضِطَراٌب**َفَسوِّ

 (9)اْلَعُجوزِ  (8)**َوِسْرَنا َتْحَت َخاِفَقةِ (7)اإْلَِماَم ِبَنا َعُجوزٌ  (6)َوَقْد َناطَ  -05

َوَما لِْلَمْرِء آَنُس ِمْن َعُجوزٍ  -05
 (13)اْلَعُجوزِ  (12)ِمْن َضْربِ  (11)**إَِذا َما ُحمَّ (10)

ا**َعلَى َتْحِصٌِل َهاِتٌَك اْلَعُجوزِ  (14)َوَطلِّْق ِذي اْلَعُجوزِ  -04  (15)َوُكْن ُمِجّدً

 (17)َمِن اْسَتَجاَبْت**لَِدْعَوِتِه َماَلِئَكُة اْلَعُجوزِ  (16)َفَكْم َفْوَق اْلَعُجوزِ  -00

ْقَوى َعُجوزٌ  -04  (20)ِباأْلََماِن ِمَن اْلَعُجوزِ  (19)**َتَطنَّبُ (18)َعلَْتُه ِمْن ُعَرى التَّ

                                                           

: مىا ( السِّيىتىاف مثنى 1) ًقيؿى : رٍأسييا، كى ًقيؿى  اٍعكىجَّ ًمٍف رٍأًسيا. ينظر: لساف العرب، )سيا(.ًسيىة القىٍكًس، كىك طىرىؼي قاًبيا، كى

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: القكس. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.2)

 ( فعؿ أمر مف صاد يصيد.3)

مير ا( فكقيا في )خ(: حمار الكحش، ييمز كال ييمز. كقاؿ ابف منظكر: "4) : الًحمار الغىًميظي ًمٍف حي ٍأبي لكىٍحًش، ييٍيمىزي كال ييمز، الجى
". لساف العرب، )جأب(. ؤيكبه  كالجمع جي

 ينظر في مجيريا بيذيف المعنييف: القامكس المحيط، )عجز(.قمت: كاألكؿ أنسب لمسياؽ. ( فكقيا في )خ(: األسد. كفكقيا في )ط(: عانة الكحش. 5)

مَّقو. ( قاؿ ابف منظكر: "6) مِّؽ". لساف العرب، )نكط(.ناطى الشيءى يىنيكطيو نىٍكطنا: عى  كالنٍَّكطي: مىا عي

 ( في )ط(: عجكزنا. كفكقيا في )خ( ك)ط(: الكالية. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.7)

 . ينظر: لساف العرب، )خفؽ(.( أم: المضطربة المتحركة8)

 لقامكس المحيط، )عجز(.( فكقيا في )خ( ك)ط(: الراية. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: ا9)

( فكقيا في )خ(: ضجعة. كفي )ط(: الصحيفة. ينظر في مجيريا بمعنى الصحيفة: القامكس المحيط، )عجز(. كأما بمعنى الضجعة فمـ أقؼ عميو 10)
 فيما اطمعت عميو مف المصادر، كىك المعنى األنسب ىنا مع الحمى، كاهلل أعمـ.

 رب، )حمـ(.( أم: أصابتو الحمى. ينظر: لساف الع11)

 ( في )ط(: كرب. كالكرب: العضك. ينظر: لساف العرب، )كرب(.12)

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: العقرب. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.13)

 جاز". تاج العركس، )عجز(.( فكقيا في )خ( ك)ط(: الدنيا. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(. قمت: قاؿ الزبيدم: "كىك م14)

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: اآلخرة. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: تاج العركس، )عجز(.15)

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: األرض. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.16)

 ط، )عجز(.( فكقيا في )خ( ك)ط(: السماء. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحي17)

 ( فكقيا في )خ(: خيمة. كفي )ط(: الخيمة. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.18)

 ( يقصد بقكلو: )تطٌنب(: تعٌمؽ.19)

وي. ينظر: لساف ك  ٍبؿ الخيمة، كالتٍَّطًنيبي أىٍف تعمِّؽى السِّقاءى ًفي عىميكد الخيمة، ثيَـّ تىٍمخىضى : حى  العرب، )طنب(.الطٍُّنبي كالطُّنيبي

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: جينـ. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.20)
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ٌُْبِقً لًِ َعُجوًزا -08 ْكِفٌِنً َتَباِرٌحَ (1)َسؤَْلُت هللاَ  ٌَ  (3)اْلَعُجوزِ  (2)**َو

وحسن توفٌقه، والحمد هلل وحده، وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله  -تعالى -مد هللاتمت المنظومة بح     

 وصحبه وسلم. 

************ 

 المصادر والمراجع

اصطالح المذهب عند المالكٌة، تؤلٌف: محمد إبراهٌم علً، دار البحوث للدراسات اإلسالمٌة وإحٌاء * 

 م.0222 -ه2502(، 2ط)التراث اإلمارات العربٌة المتحدة، دبً، 

 م.0220(، 24* األعالم، تؤلٌف: خٌر الدٌن الزركلً، دار العلم للمالٌٌن، ط)

إكمال اإلكمال )تكملة لكتاب اإلكمال البن ماكوال(، تؤلٌف: معٌن الدٌن أبً بكر محمد بن عبد الغنً * 

النبً، جامعة أم القرى،  بن أبً بكر بن شجاع بن نقطة الحنبلً البغدادي، تحقٌق: عبد القٌوم عبد رٌب

 ه.2522(، 2مكة المكرمة، ط)

المدنً، علً خان بن مٌرزا أحمد بن معصوم أنوار الربٌع فً أنواع البدٌع، تؤلٌف: صدر الدٌن * 

 ه.2525طبعة حجرٌة فً إٌران، 

المدنً، علً خان بن مٌرزا أحمد بن معصوم أنوار الربٌع فً أنواع البدٌع، تؤلٌف: صدر الدٌن * 

 م. 2908 -ه2588(، 2قٌق: شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان، النجف األشرف، ط)تح

برنامج الوادي آشً، تؤلٌف: شمس الدٌن أبً عبد هللا محمد بن جابر بن محمد بن قاسم القٌسً الوادي * 

 م.2982-2522(، 2ق: محمد محفوظ، دار المغرب اإلسالمً، أثٌنا، بٌروت، ط)ٌآشً األندلسً، تحق

الوعاة فً طبقات اللغوٌٌن والنحاة، تؤلٌف: جالل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً،  * بغٌة

 صٌدا. -تحقٌق: محمد أبو الفضل إبراهٌم، المكتبة العصرٌة، لبنان

* تاج العروس من جواهر القاموس، تؤلٌف: أبً الفٌض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسٌنً، 

بٌدي، تح  قٌق: مجموعة من المحققٌن، دار الهداٌة. الملقب بمرتضى الزَّ

تارٌخ اإلسالم ووفٌات المشاهٌر واألعالم، تؤلٌف: شمس الدٌن أبً عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان * 

ماز الذهبً، تحقٌق: بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمً، ط) ٌْ  م.0225(، 2بن َقا

تؤلٌف: مصطفى بن حنفً بن حسن الذهبً، مخطوطات تحرٌر الدرهم والمثقال والرطل والمكٌال، * 

 (.529454مكتبة األزهر، رقم )

(، 0لبنان، ط) -تراجم المإلفٌن التونسٌٌن، تؤلٌف: محمد محفوظ، دار الغرب اإلسالمً، بٌروت* 

 م.2995

: عبد التكملة لكتاب الصلة، تؤلٌف: محمد بن عبد هللا بن أبً بكر بن األبار القضاعً البلنسً، تحقٌق* 

 م.2994 -ه2524السالم الهراس، دار الفكر للطباعة، لبنان، 

                                                           
 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: العافية. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.1)

 (.( في )ط(: تباريخ. كالصكاب ما أثبت. كالتباريح: الشدارد. ينظر: لساف العرب، )برح2)

 ( فكقيا في )خ( ك)ط(: الداىية. ينظر في مجيريا بيذا المعنى: القامكس المحيط، )عجز(.3)
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جهود العلماء فً تصنٌف السٌرة النبوٌة فً القرنٌن الثامن والتاسع الهجرٌٌن، تؤلٌف: عبد الحمٌد بن * 

 علً فقٌهً، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشرٌف بالمدٌنة المنورة.

محمد عبد هللا عنان المإرخ المصري، مكتبة الخانجً، القاهرة دولة اإلسالم فً األندلس، تؤلٌف: * 

 م.2992 -ه2522(، 0(، ط)5)ج

الذٌل والتكملة لكتابً الموصول والصلة، تؤلٌف: أبً عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الملك * 

األنصاري األوسً المراكشً، حققه وعلق علٌه: إحسان عباس، ومحمد بن شرٌفة، وبشار عواد 

 م.0220(، 2دار الغرب اإلسالمً، تونس، ط) معروف،

سلم الوصول إلى طبقات الفحول، تؤلٌف: مصطفى بن عبد هللا القسطنطٌنً العثمانً المعروف بكاتب * 

جلبً وبـحاجً خلٌفة، تحقٌق: محمود عبد القادر األرناإوط، إشراف وتقدٌم: أكمل الدٌن إحسان 

 -فهارس: صالح الدٌن أوٌغور، مكتبة إرسٌكا، إستانبولأوغلً، تدقٌق: صالح سعداوي صالح، إعداد ال

 م.0222تركٌا، 

ماز الذهبً، *  ٌْ سٌر أعالم النبالء، تؤلٌف: شمس الدٌن أبً عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقا

 -ه2524(، 5تحقٌق: مجموعة من المحققٌن بإشراف الشٌخ شعٌب األرناإوط، مإسسة الرسالة، ط)

 م.2984

نور الزكٌة فً طبقات المالكٌة، تؤلٌف: محمد بن محمد بن عمر بن علً بن سالم مخلوف، شجرة ال* 

 م.0225 -ه2505(، 2علق علٌه: عبد المجٌد خٌالً، دار الكتب العلمٌة، لبنان، ط)

شذرات الذهب فً أخبار من ذهب، تؤلٌف: أبً الفالح عبد الحً بن أحمد بن محمد بن العماد * 

 -محمود األرناإوط، خرج أحادٌثه: عبد القادر األرناإوط، دار ابن كثٌر، دمشقالحنبلً، تحقٌق: 

 م.2980 -ه2520(، 2بٌروت، ط)

* الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة، تؤلٌف: أبً نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري الفارابً، تحقٌق: 

 .م2984 -ه2524(، 5أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، ط)

* القاموس المحٌط، تؤلٌف: أبً طاهر مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزآبادي، تحقٌق: مكتب تحقٌق 

التراث فً مإسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعٌم العرقُسوسً، مإسسة الرسالة للطباعة والنشر 

 م.0224 -ه2500(، 8لبنان، ط) -والتوزٌع، بٌروت

أبً بكر محمد بن عمر بن عبد العزٌز بن إبراهٌم بن القوطٌة األندلسً، كتاب األفعال البن القوطٌة، تؤلٌف: * 

 م.2995(، 0تحقٌق: علً فوده، مكتبة الخانجً بالقاهرة، ط)

كشف الظنون عن أسامً الكتب والفنون، تؤلٌف: مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبً القسطنطٌنً المشهور * 

 م.2952اد، بحاجً خلٌفة أو الحاج خلٌفة، مكتبة المثنى، بغد

الكلٌات معجم فً المصطلحات والفروق اللغوٌة، تؤلٌف: أبً البقاء أٌوب بن موسى الحسٌنً القرٌمً الكفوي، * 

 تحقٌق: عدنان دروٌش، ومحمد المصري، مإسسة الرسالة، بٌروت.

 ه.2525(، 5* لسان العرب، تؤلٌف: أبً الفضل جمال الدٌن محمد بن منظور، دار صادر، بٌروت، ط)

معجم البلدان، تؤلٌف: شهاب الدٌن أبً عبد هللا ٌاقوت بن عبد هللا الرومً الحموي، دار صادر، بٌروت، * 

 م.2994(، 0ط)

معجم تارٌخ التراث اإلسالمً فً مكتبات العالم )المخطوطات والمطبوعات(، إعداد: علً الرضا قره بلوط، * 

 م.0222 -ه2500(، 2تركٌا، ط) -وأحمد طوران قره بلوط، دار العقبة، قٌصري
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 * معجم المإلفٌن، تؤلٌف: عمر بن رضا كحالة، مكتبة المثنى، بٌروت، دار إحٌاء التراث العربً بٌروت.

 المعجم الوسٌط، تؤلٌف: إبراهٌم مصطفى، وأحمد الزٌات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار، دار الدعوة.* 

موسى بن سعٌد المغربً األندلسً، تحقٌق: شوقً المغرب فً حلى المغرب، تؤلٌف: أبً الحسن على بن * 

 م.2944(، 5ضٌف، دار المعارف، القاهرة، ط)

نٌل االبتهاج بتطرٌز الدٌباج، تؤلٌف: أبً العباس أحمد بابا بن أحمد بن الفقٌه الحاج أحمد بن عمر بن محمد * 

(، 0لٌبٌا، ط) -دار الكاتب، طرابلس التكروري التنبكتً السودانً، عناٌة وتقدٌم: عبد الحمٌد عبد هللا الهرامة،

 م.0222

هدٌة العارفٌن أسماء المإلفٌن وآثار المصنفٌن، تؤلٌف: إسماعٌل بن محمد أمٌن بن مٌر سلٌم البابانً * 

م، أعادت طبعه باألوفست: 2942البغدادي، طبع بعناٌة وكالة المعارف الجلٌلة فً مطبعتها البهٌة إستانبول، 

 لبنان. -ربً بٌروتدار إحٌاء التراث الع


