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الممخص 
تناولت في ىذا البحث إحدى المخطوطات العربية التي اىتمت بمفردات المغة العربية، 

السادس عشر الميالدي، وىذا العالم ىو عمي ابن / وىي ألحد كبار عمماء القرن العاشر اليجري 
، وىي شروح، وتعميقات وضعيا عمى القاموس 1004/1596غانم المقدسي المتوفى سنة 

حاشية الشيخ "وقد جمعيا ولده حسن بن عمي في كتاب مستقل، وسّماىا . المحيط لمفيروزأبادي
وقد قمت بدراسة الكتاب و تحقيقو، وقد دفعني ". نور الدين عمي بن غانم المقدسي عمى القاموس

: إلى تحقيق ىذا الكنز المغوي جممة من األسباب، أوجزىا في اآلتي

ترغيب أساتذتنا الكرام في جامعة القدس بدراسة المخطوطات ذات الفائدة، وتحقيقيا، ونشرىا  .1
إِلخراجيا إلى الّنور ِلَيُعمَّ النَّفع بيا، إذ تزخر بعض مكتبات القدس التاريخية بذخائر نفيسة 

. من المخطوطات

 .لم يقم أي باحث فيما عممت بتحقيق ىذا الكتاب أو دراستو، من قبل .2

إشادة من ترجم البن غانم المقدسي بعممو، وفضمو، فقد ُذِكَر أنو كان رأس الحنفية في  .3
عصره، ومما يدل عمى ىذا كثرة نقل المتأخرين عنو، وأشيرىم محمد مرتضى الزبيدي 

، وقد كان يستشيد بأقوال المؤلف، فيو يقول "تاج العروس من جواىر القاموس"مصنف 
 .شيخنا ابن غانم المقدسي، وتارة أخرى شيخنا أبو الحسن المقدسي: تارةً 

تبّين لي عند اطالعي األولّي عمى الكتاب أنو يضيف معمومات ميمة إلى مواد القاموس  .4
 .المحيط في مجاالت عممية، ولغوية عديدة

أن ىذا العاِلم لم يمق عناية تميق بو من العمماء، فمم يترجم لو أحد ترجمة تستحق الذكر  .5
ريحانة األلبا وزىرة " حيث ترجم لو في 1069/1659سوى تمميذه الشياب الخفاجي ت

خالصة األثر في أعيان القرن " في 1111/1699، ومحمد أمين المحبي ت"الحياة الدنيا
 .، وما سوى ذلك كان إشارات عابرة وسردًا لمؤلفاتو"الحادي عشر

براز  كل تمك األسباب كانت الدافع الرئيس لتحقيق ىذا الكتاب، وضبطو، وفيرستو، وا 
. عناوينو بصورة الئقة تناسب مكانتو العممية

إضاءة : "كثرت الدراسات حول القاموس المحيط شرحًا، ونقدًا، واستدراكًا، وأشيرىا
فاضة الناموس ، ألبي عبد اهلل محمد بن الطيب الفاسي،                     المتوفى "الراموس وا 

الجاسوس "وكتاب  . 1205/1790، لمزبيدي المتوفى سنة "تاج العروس"" و1170/1756سنة 
.  1305/1887، ألحمد فارس الشدياق المتوفى سنة "عمى القاموس



 

 ت 

وفي  أثناء البحث واجيتني صعوبات جّمة أىميا تناثر المادة وتفرقيا و عدم وجود 
المصادر في مكتبة واحدة في الوطن، فبذلت جيدا كبيرا،  ووقتًا كثيرًا في التنقل بين المكتبات 

. لمراجعة المصادر المطموبة، وتقصي مادة البحث و جمعيا

كتاب إصالح المنطق البن : أما أىم المصادر والمراجع التي اتكأت عمييا فأىميا
السِّكيت، وقد ُعدت إليو في المادة التي استخدميا ابن غانم في شرحو، وكتاب النياية في غريب 
الحديث واألثر البن األثير، وقد اعتمدت عميو في تحقيق نص الحديث النبوي،     وكتابا معجم 

ما استعجم لمبكري، ومعجم البمدان لياقوت الحموي، وقد ارتكزت عمييما في تعريف األماكن، 
وكتاب خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر لمحمد أمين المحبي، وقد أفادني في 

وكتاب المستقصى في األمثال لمزمخشري الذي أفدت منو . الترجمة لممؤلف، وشيوخو وتالميذه
في تخريج األمثال التي وردت في الحاشية، وكتاب التكممة والذيل والّصمة لمّصغاني، وقد عدت 

إليو حيثما ورد ذكره في المخطوط، لمتأكد من صحة المعمومة، واستكمال بعض المعاني، ومعجم 
. لسان العرب البن منظور إذ رجعت إليو كمما أشار ابن غانم إلى أّنو أخذ منو

أما المنيج الذي اتبعتو في التحقيق فيو المنيج التكاممي، فجمعت إلى المنيج 
االستقصائي والتاريخي في البحث عن ترجمة ابن غانم وسيرة حياتو، وفي مقارنة الروايات 

. بعضيا ببعض، و مقارنة نسخ المخطوط مع المصادر التي أشار إلييا ابن غانم

أما التحقيق فقد قسمت العمل فيو إلى قسمين، قسم لمدراسة، وقسم لمتحقيق، تحدثت في 
الدراسة عن سيرة المؤلف، وشيوخو، وتالميذه، وآثاره، والمصادر التي اعتمد عمييا، ومنيجو في 

. البحث ومزايا أسموبو وبعض المآخذ عميو

أما التحقيق فقد قدمت فيو بوصف نسخ المخطوط، وترجيح واحدة  
أصال، والثانية فرعا، و جعمت نسخة المكتبة البديرية في القدس األصل، ورمزت ليا   بالحرف 

، فاعتمدت عمييا في المقارنة (غ)، ونسخة مكتبة غوتا بألمانيا فرعا، و رمزت ليا بالحرف (ب)
ذا وقعت عمى اختالف  وقارنت ما وجدتو في نسختي الكتاب بما وجدتو في المصادر المختمفة، وا 

ما أمكنني -أشرت إليو في الحاشية، وعّرفت بأعالم األشخاص واألماكن التي وردت في الكتاب 
، وشرحت الكممات التي اعتقدت أنيا بحاجة إلى شرح موجز، محياًل إلى المصادر كما -ذلك

حدّدت بحر كل بيت أو مقطوعة، ووضعت اسم البحر فوق العجز، كما أضفت عن يمين 
الصفحة الفعل المجرد، وجعمتو بخط مميز بين قوسين مركنين، ثم قمت بتحرير النص وفق 

قواعد المغة العربية ُمْثِبَتًا اليمزة، حيث كان الناسخ ُيْيمميا، كما وضعت عالمات الترقيم المناسبة 
وحرصت عمى إثبات النص كما ورد عن صاحبو، وما صححتو بعد الرجوع . في النص المحقق

. إلى المصادر التي اعتمد عمييا ابن غانم وضعتو بين أقواس مركنة



 

 ث 

َوَذَيّمُت التحقيق بخاتمة أوجزت فييا أىم النتائج التي توصمت إلييا، وبفيارس فنية لآليات 
القرآنية، واألحاديث النبوية الشريفة، وقوافي األشعار واألرجاز، واألمثال، واألعالم، وأسماء الكتب 

الواردة في المخطوط، وفيرس لؤلماكن والبمدان، وآخر لمقبائل، ثم اختتمت ذلك بثبت المصادر 
. والمراجع، فالمحتويات

 



 

 1 

-  المقدمػػة - 
 

 تعكد صمتي بالعالـ المغكم عمي بف محمد بف خميؿ، المعركؼ بابف غانـ المقدٌسي 
إلى أكاخر " حاشية ابف غانـ عمى القامكس المحيط"ككتابو  (920/1514-1004/1596)

التسعينيات حيف أمضيت عدة أشير في البحث عف مكضكع ًبٍكر الستكماؿ متطمبات درجة 
 فميس كؿ مكضكع –الماجستير في برنامج ماجستير المغة العربية كآدابيا بجامعة القدس 

كبعد جيد، كمشقة، كتقديـ عدة مشاريع . يصمح لمكتابة، كليس كؿ مخطكط جديران بالتحقيؽ
بحث، اىتديت إلى المكتبات العريقة في القدس الشريؼ، التي تزخر بنفائس المخطكطات 

مكتبة المسجد األقصى، كمكتبة اسعاؼ النشاشيبي، كالمكتبة الخالدية، : العربية النادرة كأىميا
. كالمكتبة البديرية، كدار إحياء التراث اإلسبلمي ككميا ببيت المقدس

كمف خبلؿ البحث كالتنقيب، عثرت في فيارس المكتبة البديرية عمى مخطكطة 
.  كرقة63، كتقع في ( لغة77) تحت رقـ ()"حاشية ابف غانـ المقدسي عمى القامكس"بعنكاف 

ككجدت أف برككمماف قد ذكر نسخة أخرل، كأشار إلى أنيا مكجكدة في مكتبة غكتا بألمانيا 
كرقة، كسعيت جاىدان حتى حصمت عمى صكرة  (74) كتقع في ((A397تحت رقـ 

فكتكغرافية عنيا،  

كيرجع تأليؼ الكتاب إلى أٌف مؤلفو عمٌي بف غانـ المقدسٌي، كاف يدكف عمى جكانب 
ضافات، كتكضيحات . نسختو ًمف القامكس المحيط ما يرتضيو ًمف مبلحظات، كا 

كالقامكس المحيط مف المعاجـ المغكية الميمَّة، كقد رتبو مؤلفو محمد بف يعقكب 
:  بحسب مدرسة الصحاح، كضٌمنو ما في كتاب817/1414الفيركزأبادم المتكفى سنة 

المحكـ كالمحيط األعظـ البف سيده األندلسي، عمي بف اسماعيؿ، المتكفى سنة 
، ك كتاب العيباب الٌزاخر كالمُّباب الفاخر لمحمد بف الحسف الٌصغاني المتكفى 458/1066
. فاحتكل عمى ستيف ألؼ مادة. مع زيادات أخرل مف معاجـ مختمفة. (650/1252)سنة 

                                                 

حاشية الشيخ اإلماـ كالعالم الهماـ الشيخ نور الدين )جاء العنواف ىكذا  (ب)  في النسخة األصل  
. أ/1ؽ (ب)النسخة : أنظر. علي بن غانم المقدسي على القاموس
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ككاف االختصار أحيانان سببان في الغمكض، كنظران ألىمية . فامتاز بحسف االختصار كاإليجاز
القامكس المحيط فقد قاـ كثير مف العمماء بدراستو كالتعميؽ عميو بيدؼ تيسيره، كاستكمالو 

لمزبيدم المتكفى سنة " تاج العركس مف جكاىر القامكس"بصكرة أدؽ، كأشير تمؾ الدراسات 
1205/1790 .

  كقد كاف الٌدافع الختيار ىذا المكضكع نيٍدرىةي الباحثيف في ىذا الميداف، كقٌمة المتخصّْصيف
في ىذا الجانب، كخصكصان في الجامعات الفمسطينية، كما أفَّ أحد أىداؼ برنامج 

ماجستير المغة العربية كآدابيا في جامعة القدس ىك تحقيؽ المخطكطات التي تزخر بيا 
خراجيا إلى الضكء باإلضافة إلى ذلؾ فإٌف فترة الحكـ . مكتبات القدس التاريخية، كا 

العثماني قد أيلصؽ بيا كثيران ًصفة عىصر االنحطاط، فرأيت أٌنو لزامان عمى نفسي إماطة 
حقاؽ الحؽ، كبياف أف التراث العربي سمسمةه متصمة، كما أف  المثاـ عف تمؾ الفترة كا 
المكضكع ييعالج ليٌب المغة، كأشير معاجميا حتى أف كممة قامكس صارت رديفة لكؿ 

 .معجـ

  إف ىذا الكتاب يضـ بيف دفتيو مادة لغكية بحتة، كلعمـ المغة مكانة رفيعة بيف عمـك
ـي المساف  .العربية األخرل عند الدارسيف، كالباحثيف نظران ألىميتو إذ بو ييقىكَّ

  إف المؤلؼ رحمو اهلل لـ ينؿ حظو مف الشيرة، كالدراسة كغيره مف العمماء، فجاء البحث
 .الظيار ىذا األثر العممي، كمؤلفو

  ٌمة أىميا اتساع المكضكع كتناثر المادة بيف في أثناء ىذا البحث كاجيتني صعكبات جى
كتب المغة، ك تكزع تمؾ الكتب في مكتبات كثيرة في الكطف، ما تطٌمب مني كقتا ك جيدا 

 .زائديف

كقد أتاح لي ىذا البحث العكدة إلى أيٌمات الكتب العربية، كأىـ المصادر 
كتاب إصبلح المنطؽ البف السٌكيت كقد : كالمراجع التي شكمت جكىر البحث

رجعت إليو في المكضكعات الصرفية، ككتاب النياية في غريب الحديث كاألثر 
البف األثير، لمتأكد مف صحة نص الحديث النبكم، كمعجـ البمداف لياقكت الحمكم 

ككتاب خبلصة األثر في . كقد أفدت منو في تعريؼ األماكف التي كردت في البحث
أعياف القرف الحادم عشر لممحبي، كقد رجعت إليو في الترجمة لسيرة المؤلؼ 
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ككتاب مجمع األمثاؿ لمميداني كقد خٌرجت منو األمثاؿ التي ذكرىا المؤلؼ في 
البحث، ككتاب التكممة كالذيؿ كالصمة لمصغاني كقد اعتمدت عميو في االستدراكات 

. التي كتبيا ابف غانـ، كمعجـ لساف العرب البف منظكر

أما المنيج الذم اتبعتو في تحقيؽ حاشية ابف غانـ عمى القامكس المحيط فيك  
المنيج التكاممي، مف دكف االلتزاـ بمنيج كاحد كبالمقدار الذم مكنني مف اإلفادة منو في 

ففي دراسة سيرة المؤلؼ، تقصيت مناحي . إضاءة جكانب التحقيؽ كالدراسة التي قمت بيا
سيرتو مف مظاٌنيا كقارنت بعضيا ببعض، كفقان ألصكؿ التحقؽ مف الركايات التاريخية، كفي 

ثـ . (غ)متنان، ثـ قارنتيا بنسخة غكتا  (ب)تحقيؽ الحاشية اعتمدت نسخة المكتبة البديرية 
كفي التحقيؽ . عقدت مقارنة بيف المادة التي استقيتيا مف المصادر التي اعتمد عمييا المؤلؼ

كضعت بعض الشركح المغكية، كالتعميقات المناسبة، كاإلحاالت البلزمة، كابتعدت في ذلؾ 
عف اإلسراؼ كالتطكيؿ؛ حتى ال يككف الشرح أك التعميؽ عبئان، أك إسيابان في غير مكضعو، 

. كما عٌرفت بأعبلـ األشخاص كاألماكف تعريفان مختصران عند كركدىا أكؿ مرة

األكؿ، الدراسة، كجاء في تمييد كضحت فيو باختصار : كقد جاء العمؿ في قسميف
ثـ تحدثت عف سيرة . جكانب الحياة السياسية، كاالجتماعية، كالثقافية في عصر المؤلؼ

المؤلؼ، فتناكلت اسمو، كنسبو، كمكلده، كمذىبو، كصفاتو، كمكانتو العممية، ثـ الشيكخ الذيف 
أخذ عنيـ، كالتبلميذ الذيف أخذكا عنو، فكفاتو، ثـ أكردت آثاره بعد ذلؾ قمت بتحميؿ الكتاب، 
فبينت سبب تأليفو، كأىميتو، ثـ تناكلت منيج المؤلؼ في الكتاب، حيث رتٌبو كفؽ المعجـ 
العربي، ثـ تناكلت تعميمو لممسائؿ المغكية، كترجيحو بعضيا بالتكثيؽ مف المصادر التي 
اعتمد عمييا، ثـ بينت مكقفو مف الشكاىد القرآنية، كالقراءات، كمكقفو مف الحديث النبكم 
الشريؼ، كمكقفو مف األمثاؿ، كمأثكر الكبلـ، كمكقفو مف الشكاىد الشعرية، كاألحداث 

التاريخية، ثـ سردت المصادر التي اعتمد عمييا المؤلؼ في حاشيتو، ثـ استخمصت مزايا 
. أسمكب المؤلؼ، كالمآخذ التي كجدت أف باإلمكاف اإلشارة إلييا في الكتاب

 

أما القسـ الثاني مف البحث فيك الكتاب محققان، قمت فيو بكصؼ المخطكط ثـ بينت 
كذيمت البحث بفيارس فنية لآليات . المنيج الذم اتبعتو في تحقيقو ثـ أتبعتو النص المحقؽ
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القرآنية، كاألحاديث النبكية الشريفة، كاألشعار، كاألمثاؿ، كاألعبلـ، كفيرس لممصادر التي 
ثـ كضعت قائمة لممصادر .  اعتمد عمييا المؤلؼ، كاألماكف، كاألقكاـ كاألمـ كالقبائؿ

فّْقتي فيما فعمت، فأككف قدمت . كالمراجع، ثـ فيرس المكضكعات كختامان آمؿ أف أككف قد كي
. شيئان كلك بسيطان خدمةن ٌلمغة كالعمكـ اإلنسانية
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التمهيد -  أ
الحياة السياسية كاالجتماعية كالفكرية 

: الحياة السياسية: أكال

 عاش العبٌلمة المغكم عمي بف غانـ المقدسي ما بيف بداية العقد الثالث مف القرف 
 920/1516)السابع عشر الميبلدم، كبداية القرف الحادم عشر اليجرم / العاشر اليجرم

. في مصر كببلد الشاـ، التي كانت تخضع لمدكلة العثمانية (1004/1596-

 في الكقت الذم كاف فيو اإليطاليكف كاإلسباف يتجيكف إلى الكشكؼ الجغرافية، كاف 
األتراؾ العثمانيكف يعيدكف تشكيؿ اإلمبراطكرية البيزنطية السابقة لصالحيـ باستيبلئيـ عمى 

، 1516/أراضييا في آسيا كأكركبا، كما سيطر السمطاف سميـ األكؿ عمى ببلد الشاـ عاـ 
. 1535/، ك إفريقيا سنة 1518/ كخضعت لو ببلد الحجاز سنة 1517/كمصر عاـ 

ففي سنة اثنتيف كعشريف كتسعمائة، قصد السمطاف العثماني سميـ بف بايزيد قتاؿ  
قانصكة الغكرم ممؾ مصر كالشاـ كحمب كاليمف فخرج بعسكر ضخـ، كسار حتى كصؿ إلى 
مدينة حمب كالتقى الغكرم في مرج دابؽ بقرب حمب، كاقتتؿ العسكراف كانيـز الجراكسة كقتؿ 

 ().الغكرم في المعركة

ثـ سار يريد الببلد المصرية، فافتتح في مسيره مدينة بيت المقدس، كأنعـ عمى 
أىميا، ثـ سار كفتح مدينة غزة، ككصؿ إلى مصر في الثالث عشر مف محـر سنة ثبلث 
كعشريف كتسعمائة فالتقى مع األشرؼ طكماف بام بالٌريدانية، فانيـز طكماف بام، كمما 
جعؿ لفتح مصر أىمية تاريخية أف محمدان، المتككؿ عمى اهلل، آخر الخمفاء العباسييف في 
القاىرة، تنازؿ عف حقو في الخبلفة اإلسبلمية إلى السمطاف سميـ العثماني، كسٌممو اآلثار 

كمف ذلؾ . البيرؽ، كالسيؼ، كالبردة، ك مفاتيح الحرميف الشريفيف: النبكية الشريفة كىي
 ()."التاريي صار كؿ سمطاف عثماني أميران لممؤمنيف، كخميفة لرسكؿ رب العالميف اسمان كفعبلن 

                                                 
()

؛ محمد فرٌد بٍك المحامً، جارٌخ الدولة العلٍة، 1/78لٍلى الصبّاغ، الجالٍات األوروبٍة، :  اوظر 

 190ص
. 61عبد الكريم رافق، العرب كالعثمانيوف، :   أنظر )
. 194محمد فريد بك المحامي، تاريخ الدكلة العلية، ص:  أنظر 
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كفي أثناء ذلؾ قدـ عميو شريؼ مكة كالمدينة؛ الشريؼ بركات الحسيف، كىٌنأه 
بالفتكحات كأخبره بأنو حيف عمـ بفتكحاتو خطب لو بمكة كالمدينة، فشكر لو السمطاف ذلؾ 

 ().كأثنى عميو

                                                 

. 315القرماني، أخبار الدكؿ كآثار األكؿ،ص :  أنظر 
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: الحيػاة االجتماعيػة:  اايان 

ٍكًميـ عمى أيسس اقطاعية، ككاف رأس الدكلة ييدعى السمطاف،   أىقاـ العثمانيكف نظاـ حي
كىك يقٌسـ الببلد إلى إقطاعات؛ الكبيرة حكميا أبناء السمطاف، كالصغيرة حكميا أخكتو، كأبناء 

. عمكمتو، كأقاربو

ٌكاـ كافى يعيش عاٌمة الٌشعب، كهـ يتكزعكف في أربع فئات لى جااب الحي :-  كا 

القضاة، كالخطباء، ككيتٌاب اإلنشاء كالدكاكيف، كقد كانت ىذه الفئة قريبة مف : األكلى
ٌكاـ، كليما نفكذىما، كعاشت ىذه الطبقة حياة مرٌفية شيي "كيتكلى رئيسيـ . الحي

اإلشراؼ عمى نظاـ الدراسة كىك الرئيس الركحي األكبر لممسمميف " الجامع األزىر
. ()في مصر

 كبار التجار، ككانكا يعيشكف حياة ممؤىا الرخاء، كيقربيـ الحٌكاـ منيـ، :كال ااية
ألٌنيـ كانكا يقرضكنيـ األمكاؿ كقت الحرب، لكٌنيـ في بعض األكقات كانكا 

يتعرضكف لمصادرة أمكاليـ، عندما يعجزكف عف تسديد الضرائب الباىظة التي 
. تفرض عمييـ

 صغار الباعة كالحرفييف، كقد كاف لكؿ حرفة طائفتيا، كلكؿ طائفة نظاميا، :كال ال ة
كتقاليدىا، كيتكلى رؤساء الٌطائفة تنظيـ العبلقة بيف أفراد الًحرفة، كيقكمكف عمى 

. رعاية تقاليدىا

  الفبٌلحكف، كىـ أغمبية الٌشعب، ككانكا في كٌؿ قرية يزرعكف، كيحصدكف، :كالرابعة
ٍمتىًزـ آخر العاـ، فيأخذ نصيبان مف المحصكؿ ثـ يحؿُّ بيـ المي
() .

                                                 

. 202محمد عبد المنعم الخفاجي، الحياة األدبية في مصر في العصر المملوكي كالعثماني، :   أنظر ()
. 1/274المقريزم، السلوؾ، :   أنظر()
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 :الحياة الفكرية:  ال ان 

 كانت فترة العثمانييف امتدادان لمفترات السابقة ليا، كقد اعتاد أكثر مؤرخي األدب 
كالباحثيف عمى كصؼ العصكر التي تمت الغزك المغكلي لبغداد بالضعؼ الثقافي، 

كىذا الحكـ مجانب لمصكاب، فالحياة الفكرية في . كاالنحطاط األدبي، كاالنييار الفكرم
. العصر العثماني استمرار طبيعٌي لمعصر المممككي، كلكؿ عصر ميزات تميزه عف غيره
كليس كؿ ضعؼ سياسي يتبعو ضعؼ ثقافي، كاختبلؼ العنصر الحاكـ ال يضعؼ مف 

. الحركة األدبية شيئان 

 فقد تنافس السبلطيف في نشر العمـ، كبناء دكره، كتشجيع أصحابو، كاقتناء كيتيبو، 
فىٍتح مدارسو كمعاىده ككاف الخمفاء يقتنكف الكتب لخزائنيـ، كالخزائف . كتأسيس خزائنو، كى

ييٍجًزلكف العطاء لمكيتٌاب كىالمؤيلفيف، كالخٌطاطيف كالنٌساخيف، كيرعكف طبلب العمـ  العاٌمة، كى
. ()باإلنفاؽ عمييـ

جامع عمرك بف العاص في القاىرة، كجامع أحمد بف طكلكف : كمف أشهر مساجد التعميـ
،كالجامع األزىر، كىك أشير معاىد ()الذم ديٌرس فيو الٌطب إلى جانب تدريس العمكـ الدينية

العمـ اإلسبلمية عمى اإلطبلؽ، كلـ يفقد شيرتو إلى يكمنا ىذا، كلـ يكف األزىر مقصكران عمى 
كأىـ مراكز الثقافة . أىؿ مصر بؿ كاف المسممكف يقصدكنو مف أنحاء العالـ اإلسبلمي كافة

حيث انتشرت الزكايا، كأنشئت فييا كتاتيب لتحفيظ القرآف، كتعميـ الديف، : الزاكية: كانت
كىي أكثر المكاطف شيكعان بيف الناس في عيد العثمانييف، كيدرس : الكيتٌاب. ()كمبادئ العمكـ

األطفاؿ فيو مبادئ القراءة، كالكتابة، كالحساب، كيحفظكف القرآف الكريـ، كبعض المبادئ 
. الفقيية

 فىٍضبلن عف ذلؾ، فإٌف مف يىٍستىعًرض كيتيب الٌتراجـ، كالتاريي التي تىرجمت ليذه الفترة، 
. أك تناكلتيا بالحديث، يجدىا مميئةن بمئات العمماء في معظـ مجاالت العمـ

                                                 

. 319، 54بكرم شيخ أمين، الشعر المملوكي كالعثماني ،ص :   أنظر ((
. 2/363المقريزم، الخطط، :   أنظر ()
. دائرة المعارؼ اإلسالمية، الترجمة العربية، مادة الزاكية:   أنظر ()
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 فكتب التراجـ كثَّقت الجيكد الفكرية ك التاريخية الجديرة باالىتماـ ك الحفظ ك التي 
تشكؿ حمقة أساسية في سمسة التراث العربي ك الحضارة اإلسبلمية، كمف أشػير العمماء 

، صاحب الككاكب السائرة بأعياف المائة (1061/1650ت)نجـ الديف الغزم، : كاألدباء
، مؤلؼ (1069/1658ت ) محمكد بف محمد بف عمر، –العاشرة، كشياب الديف الخفاجي 

ت ) عبد القادر بف عمر، –كتاب ريحانة األًلبَّا كزىرة الحياة الدنيا، كالبغدادم 
ت )، صاحب كتاب خزانة األدب كلب لباب العرب، كمحمد أميف المحبي، (1093/1682
، كلو كتاب خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر، كمحمد مرتضى (1111/1699

، مصنؼ تاج العركس مف جكاىر القامكس، كمحمد بف عمي (1205/1790ت )الزبيدم، 
، صاحب كتاب البدر الطالع بمحاسف مىف بعد القرف السابع، (1250/1834ت )الشككاني، 

سماعيؿ باشا البغدادم،  ، كمف آثاره إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى (1339/1920ت )كا 
كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، كىدية العارفيف في أسماء المؤلفيف كآثار 

. ()كغيرىا كثير. المصنفيف

                                                 

. 206/215عمر باشا، محاضرات في األدب المملوكي كالعثماني، ص:   أنظر ()
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 سيرة المؤلؼ  
 

 .اسمو كنسبو كمكلده .ُ

 .أسرتو .ِ

 .رحػػبلتػػو .ّ

 .شػػيكخػػو .ْ

 .ثقػافتػػو .ٓ

  .مذىبػػو .ٔ

 .شػػاعريتػػو .ٕ

 .صفاتو .ٖ

 .مكانتػػو العمميػػة ككظائفو .ٗ

 .تبلميػػذه .َُ

 .كفػػاتػػو .ُُ

 .آثػػاره .ُِ
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 سيرة ابف غااـ المقدسي- 

درست سيرة الشيي عمي بف محمد بف غانـ المقدسي الميمقَّب بنكر الديف، مف خبلؿ 
:- المصادر التي ترجمت لو، كقد جاءت سيرتو كفؽ اآلتي

اسمه كاسبه كمكلده - أكالن 

بف  ()بف ابراىيـ () بف محمد بف محمد()ىك عمي بف محمد بف خميؿ
 بف حسف بف ابراىيـ بف عبد العزيز بف سعيد بف () بف عمي()مكسى بف غانـ

 المقدسي، الشيي اإلماـ كالعػالـ الييمػاـ() بف عبادة الخزرجي الطكرم()سعػد
() .

 مف بيت () غانـ المقدسي، أصمو() كيعرؼ بابف()كيمقب بنكر الديف
. ()المقدس

                                                 

 .2/52الخفاجي، ريحانة األلبا، :   أنظر ()

. 1/750  إسماعيل البغدادم، ىدية العارفين،  ()
 .3/180  المحبي، خالصة األثر،  ()

. 2/1982، 2/1515، 1/99 حاجي خليفة، كشف الظنوف،   ()
. 1/491  الشوكاني، البدر الطالع،  ()
. 2/8؛ فركخ، األدب العربي، 2/892؛ الكتاني، الفهارس كاألثبات، 5/12  الزركلي، األعالـ،  ()
 .7/195؛ كحالة، معجم المؤلفين، 12/155  برككلماف، تاريخ األدب العربي،  ()

. أ/1نسخة ب ؽ:   أنظر ()
، البغدادم ىدية 3/180س، .؛ المحبي، ـ1/491س، .؛ الشوكاني، ـ2/52س، .الخفاجي، ـ:   انظر ()

س، .؛ برككلماف، ـ2/892س، .، الكتاني، ـ2/1309س، .؛ حاجي خليفة، ـ1/750العارفين، 
 .536؛ الجابي، معجم األعالـ، 5/12س، .؛ الزركلي، ـ7/195س، .؛ كحالة، ـ12/156

: في كشف الظنوف. 2/52الخفاجي، ريحانة األلبا، : أنظر. المعركؼ بأبي غانم:  في ريحانة األلبا ()
.  2/1515 حاجي خليفة، كشف الظنوف،: الشهير بابن الغانم، أنظر

. . 5/12س، .؛ الزركلي، ـ2/80س، .فركخ، ـ:   أنظر ()
. 3/180المحبي، خالصة األثر، : أنظر.   في خالصة األثر، المقدسي األصل ()
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 شير ذم القعدة سنة عشريف () في أكائؿ()كلد عمي بف محمد بف غانـ بمصر
. ()(920/1514)كتسعمائة 

 أسرته-  اايان 

 ترجع جذكر أسرتو إلى الصحابٌي سعد بف عبادة األنصارم سيد الخزرج ، كقد نشأ 
: مف سبللة ىذه األسرة الكريمة عمماء أجبلء أشيرىـ

، كلقب بعز الديف،        678/1279 (ت)عبد السبلـ بف أحمد بف غانـ المقدسي . 1
حؿ الرمكز كمفاتيح الكنكز، الركض األنيؽ في الكعظ )حكيـ، صكفي، كاعظ، مف تصانيفو 

. ()(الرشيؽ، الحديث النفيس في تفميس إبميس

، 1470/ 875 (ت)محمد بف عبد المطيؼ بف عبد الرحمف بف غانـ المقدسي الشافعي، . 2
  ().مف آثاره بحر الكبلـ كنحر المئاـ

، مف عمماء األزىر، فقيو 1182/1768(ت)حسف بف نكر الديف المقدسي الحنفي، . 3
. ()حنفي، مف آثاره متف في فركع الفقو الحنفي

 
 

                                                 

؛ 12/156س، .؛ برككلماف، ـ1/750س، .؛ البغدادم، ـ2/52الخفاجي، ريحانة األلبا، :   أنظر ()
 .2/893الكتاني، الفهارس كاألثبات، 

. 7/195كحالة، معجم المؤلفين ، :   أنظر ()
؛ حاجي خليفة، كشف 3/180؛ المحبي، خالصة األثر، 1/491الشوكاني، البدر الطالع، :   أنظر ()

؛ عمر 2/892، الكتاني، الفهارس كاألثبات، 12/156؛ برككلماف، تاريخ األدب، 2/1309الظنوف، 
؛ الجابي، 5/12؛ الزركلي، األعالـ، 7/195؛ كحالة، معجم المؤلفين، 2/80فركخ، تاريخ األدب، 

. 536األعالـ، 
. 2/145؛ كحالة، معجم المؤلفين 463 ترجمتو في حاجي خليفة، كشف الظنوف  ()
  425/ 3؛ كحالة، معجم المؤلفين 2/207البغدادم ىدية العارفين، :  ترجمتو في  ()

 3/299؛ كحالة، معجم المؤلفين 1/367الجبرتي، عجائب اآلثار :   انظر()
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 كيتضح مف خبلؿ الدراسة أٌف ابنو ىذا ىك الذم جمع الكتاب كنىسخو، بعد أف كاف 
كالده يكتب ما يرتضيو عمى أطراؼ القامكس المحيط لمفيركز أبادم، فسألو بعض األعياف 

، ففعؿ، كبذلؾ كيجد ىذا الكتاب الذم ىك مكضع ()أف يجرد حاشيتو في كتاب مستقؿ
. الدراسة

 :رحالتػػه:  ال ان 

أحب الشيي عمي بف غانـ التنقؿ في الببلد اإلسبلمية التي كانت تحت حكـ 
العثمانييف، كمف المناطؽ التي زارىا مكة كالقدس، كمف خبلؿ دراستي لسيرتو اتضح لي أنو 

زار مناطؽ كثيرة في تمؾ الببلد، كأف حٌبو التنقؿ كاف بيدؼ العمـ كالعبادة حيث أشار 
ٌج مرتيف إلى مكة المكرمة، كرحؿ إلى بيت المقدس ثبلث : "الشياب الخفاجي إلى أٌنو حى

ٌجة : "، بقكلو(خبلصة األثر)مرات، كنعتو محمد أميف المحبي في  العالـ الكبير الحي
مىة . ()"الرُّحى
 شػيكخػه - رابعان 

تمقى عمي بف غانـ المقدسي عمكمو عمى عدد مف شيكخ عصره، بعضيـ التقاه في 
كقد . مسقط رأسو مصر، كبعضيـ اآلخر في المدف التي رحؿ إلييا كمنيا مكة كالقدس

استقصيت شيكخو مف المصادر التي تمكنت مف الكصكؿ إلييا، كحاكلت التعرؼ عمى عبلقة 
ابف غانـ بيـ، كالعمـك التي تمقاىا عمييـ، كمتى تعمميا؟ ككيؼ؟ كأيف؟ كما حاكلت معرفة 

فجاء . كرأيت أف أتحدث عنيـ كفؽ األقدمية التاريخية. مكانتو لدل شيكخو، كرأييـ فيو
: حديثي عنيـ كفؽ اآلتي

:  محب الديف أبك الجكد محمد بف إبراهيـ بف أحمد السمديسي()قاضي القضػاة .ُ
، قرأ عميو عمي بف غانـ القراءات، كالفقو، كسمع عميو (932/1526)المتكفى سنة 

                                                 

. أ/2، ؽ(غ)أ؛ /2، ؽ(ب)النسخة :   أنظر ()
. 3/180  المحبي، خالصة األثر،  ()
؛ ابن العماد، شذرات 1/98؛ الغزم، الكواكب السائرة، 3/181المحبي، خالصة األثر، :   أنظر ()

 10/266الذىب، 
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كىك قاض مف فقياء . كالسمديسي نسبة إلى سمديسة مف أعماؿ البحيرة بمصر. ()كثيران 
. ()فيض الغفار شرح المختار: األحناؼ، كلو مصنفات أشيرىا

المتكفي سنة أحمد بف محمد بف أحمد بف يكاس بف إسماعيؿ الشمبي،  .ِ
قرأ ابف غانـ عميو الفقو   .، أبك العباس، شياب الديف، فقيو، نحكم(947/1540)

. ()كسمع عميو الحديث

، سمع (947/1540)المتكفى سنة الشيخ محمد بف محمد التكاسي، الممقب بمغكش،  .ّ
مف . ()ابف غانـ منو كثيران مف العمكـ، كقرأ عميو بعض صحيح مسمـ كأجازه بسائره

ليَّ  عمماء المغرب، سٌمع الصحيحيف كالمكطأ كالترمذم، عالـ في التفسير كالعربية، كي
. قضاء عسكر تكنس

، عاش ما بيف محمد بف عبد الرحمف بف أحمد، أبك الحسف، المعركؼ بالبكرم .ْ
، صكفي، مفسر، اشتغؿ بالتدريس في الجامع األزىر، (898/1493-952/1545)

 .()"األستاذ العارؼ الكبير"قاؿ عنو المحبي 

صٌنؼ البكرٌم كثيران . أخذ عنو عمي بف غانـ المقدسي الحديث الشريؼ، كالعمـك المغكية
بشرل العباد بفضؿ الرباط كالجياد، كتحذير أىؿ اآلخرة مف دار : أشيرىا. مف الكتب

الدنيا الدائرة، كتحفة السالؾ مف كبلـ سيد المرسميف، كالجكىر الثميف مف كبلـ سيد 
، كشرح العباب، كعقد الجكاىر البيٌية في ()المرسميف، كنزىة األبصار بفضائؿ األنصار

. الصبلة عمى خير البرٌية

                                                 

. 3/181س، .المحبي، ـ:   أنظر ()
. 10/267س، .ابن العماد، ـ:   أنظر ()
؛ البغدادم، إيضاح 1218؛ حاجي خليفة، كشف الظنوف، 3/181س، .المحبي، ـ:   ترجمتو في ()

. 1/250؛ كحالي، معجم المؤلفين، 1/153؛ البغدادم، ىدية العارفين، 1/467المكنوف، 
. 3/181المحبي، خالصة األثر، :   ترجمتو في ()
؛الغزم، الكواكب 1/744؛البغدادم، ىدية العارفين، 3/181المحبي، خالصة األثر، :   أنظر ()

. 8/292؛ ابن العماد، شذرات الذىب، 2/194السائرة، 
؛ حاجي خليفية، 2/621؛ البغدادم، إيضاح المكنوف، 2/219الخفاجي، ريحانة األلبا، :   أنظر ()

. 76/57؛ الزركلي، األعالـ، 1923كشف الظنوف، 
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، االيجي، هك عيسى بف محمد بف عبيد اهلل، أبك الخير: قطب الديف الصفكم .ٓ
، شيي، عالـ فقيو، (953/1546-900/1495)المعركؼ بالصفكم فقيو، عاش ما بيف 

الشيير بالمكي ألنو سكف بمكة سنيف، كزار الشاـ كبيت المقدس ثـ استقر في مصر، لو 
شرح الفكائد الغياثية في المعاني كالبياف، كمختصر النياية في : مصنفات عدة أشيرىا

غريب الحديث البف األثير، كشرح الكافية البف الحاجب في النحك، ركل ابف غانـ 
. ()المقدسي عنو، صحيح البخارم سماعان كأجازه

الشيي أحمد بف حمزة الرممي المتكفي سنة : الشيخ شهاب الديف الرممي .6
انتيت إليو الرياسة في العمـك . ، مف رممة المنكفيو بمصر(957/1550)

الشرعية بمصر حتى صار عمماء الشافعية كميـ تبلمذتو إال النادر، تكفي في 
كقد  القاىرة، كصٌمكا عميو في األزىر، كدفف قريبان مف جامع الميداف في القاىرة،

 .()أخذ عنو العمـك الفقيية

، مف (966/1558)المتكفى سنة الشيخ محمد بف سالـ الطبالكم، ااصر الديف،  .ٕ
عمماء الشافعية، نسبتو إلى طبيمة، مف قرل المنكفية، أحد العمماء األفراد بمصر، انتيت 

إليو الرئاسة في سائر العمكـ، ككاف مف المتبحريف في التفسير، كالقراءات، كالفقو، 
ما يعمـ الناس . كالنحك، كالمعاني كالبياف لّْي تدريس الخشابية، كاف إٌما يصمي كا  كي

ٌنفاتو. ()العمـ البيجة : بداية القارم في ختـ البخارم، كلو شرحاف عمى: أشير ميصى
الكردية؛ كىي خمسة آالؼ بيت، لعمر بف المظفر ابف الكردم كقد أخذ عنو ابف غانـ 

. ىػ749المقدسي عمـ التفسير ك القراءات، ت 

                                                 

؛ حاجي 8/297؛ ابن العماد، شذرات الذىب، 3/181المحبي، خالصة األثر، :   مصادر ترجمتو ()
؛ كحالة، 5/294؛ الزركلي، األعالـ، 1/810؛ الغدادم، ىدية العارفين، 595خليفة، كشف الظنوف، 

. 2/598معجم المؤلفين، 
؛ المحبي، 8/390؛ ابن العماد، شذرات الذىب، 3/78الغزم، الكواكب السائرة، :   ترجمتو في ()

. 3/185خالصة األثر، 
س، .؛ المحبي، ـ2/33؛ الغزم، الكواكب السائرة، 8/348ابن العماد، شذرات الذىب، :    أنظر()

 .710؛ الجابي، األعالـ، 6/134؛ الزركلي، األعالـ، 181
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قاضي القضاة شهاب الديف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفيتيكحي الحابمي 
، فقيو حنبمي مصرم، (972/1564-898/1492)عاش ما بيف : الشهير بابف الاجار

عالـ بالصرؼ، كاظب عمى االشتغاؿ بالعمـ، كلي نيابة القضاء بسؤاؿ معظـ أىؿ مصر، 
قرأ عميو ابف غانـ صحيحي البخارم، كمسمـ، كسٌمع عميو بعض .  كانتيت إليو رئاسة مذىبو

. ()منتيى اإلرادات في جمع المقنع، في فقو الحنابمة: معاني اآلثار لمطٌحاكم، أشير مؤلفاتو
  قػافتػه- خامسان 

 تنكعت ثقافة ابف غانـ المقدسي بيف الفقو، كالمغة، كعمـ القراءات؛ فقد كاف 
ميتمان بتثقيؼ نفسو عمى كبار العمماء، فدرس عمى عدد مف عمماء القاىرة، ثـ رحؿ 

إلى القدس، كتعمـ ما رغب مف عمـك عمى عدد مف عممائيا تفكؽ عمى أقرانو في 
. كؿ عمـ، فقد كاف كاسع الثقافة جـ االطبلع، حفظ القرآف كتبله بالقراءات السبع

فان مف العمكـ: " يقكؿ الشياب الخفاجي ككصفو ". ()دخمت ناديو، كقرأت عميو طىرى
مىة، القدكة" كشؼ الظنكف"حاجي خميفة في  ٌجة، الرُّحى ، ()بالشيي العبٌلمة، العالـ الكبير، الحي

ران، كأجمعيـ لمفنكف مع الكالية، كالكرع، كالزيىد، كالشييرة الطىٌنانة التي سمَّـ ليا  أكثر العمماء تبحُّ
أىؿ عصره، كأذعنكا ليا، مع أف العصرييف يجحد بعضيـ فضؿ بعض، كال ييذعنكف كؿ 

. ()اإلذعاف

 

 

 
 مذهبػػه  -سادسان 

                                                 

؛ ابن العماد، شذرات 2/113؛ الغزم، الكواكب السائرة، 3/181المحبي، خالصة األثر، :   أنظر ()
. 6/6؛ الزركلي، األعالـ، 8/276الذىب، 

. 1/750؛ اسماعيل البغدادم، ىدية العارفين، 3/180المحبي، خالصة األثر، :   أنظر ()
 2/1515، .س.حاجي خليفة، ـ: أنظر   ()

 3/180المحبي، خالصة األثر، :  أنظر ()
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كاف عمي بف غانـ المقدسي شيخان حنفي المذىب، صاحب عمـ ك فقو إذ ييعدُّ مجدد 
ًمٌي، أحد أفراد  ًمٌي، كفكر بنقد جكاىره جى القرف العاشر مف الحنفية، كلو في كؿ فىف كىٍعبه عى

العمـ الميٍجمع عمى براعتو كتفكقو في كؿ مف الفنكف
() ."

  شػاعريتػه-سابعان 

 أشارت المصادر كالمراجع التي ترجمت لو إلى صمتو بالشعر بايجاز شديد، 
: حيث أشار إلى ذلؾ بقكلو" ريحانة األلٌبا"كمف ذلؾ ما أكرده الشياب الخفاجي في 

كلو شعر كاف ينظمو لرياضة الخاطر، كال يرتضي أف ييٍمصؽ باسمو رسمة الشاعر "
. ()"الشتغالو بالتأليؼ كالفتكل

 كمف المراجع الحديثة التي أشارت أف ابف غانـ كاف ينظـ الشعر ما أكرده الكتاني 
نقبلن عف شياب الديف الخفاجي في ريحانة األلبا عندما تحدث عف " فيرس الفيارس"في 

كفي مطمع ىذا القرف، يأتي عمي بف غانـ المقدسي، كاف صاحب شعر : "القرف العاشر
. ()كنثر

 (البسيط):                                            كقاؿ مف قصيدة

ري  هلل ٌدرُّؾ يا مىف نىٍظميوي ديرى
 

ًقبلئد لنحكر الغيد تيٌدخري  
 

أك ركض فضؿو نضيرو ال نظير لو 
 

في دكحًة ثمرو ما مثموي ثمري  
 

 ًمٍسؾي الفصاحًة مف فحكاه منتشؽ
 

كالمؤلؤ الرطب مف معناه منتثري  
 

كما كاف ابف غانـ ذٌكاقة لؤلدب، فعندما نظـ تمميذه الشياب الخفاجي باككرة أشعاره 
ماف: "عرضيا عمى شيخو عمي بف غانـ فقاؿ فييا "ىىكذا ينبغي أف تينظـ عقكد الجي () .

 

صفػاتػه  -  اماان 

                                                 

. 1515، 2/1866حاجي خليفة، كشف الظنوف، :   أنظر ()
. 2/54الخفاجي، ريحانة األلبا، :   أنظر ()
 .2/298؛ الكتاني، الفهارس كاألثبات، 2/119عمر فركخ، األدب العربي، :   أنظر ()

. 2/53س، .الخفاجي، ـ:   أنظر ()
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 تمتع الشيي عمي بف غانـ المقدسي بعدد مف الصفات األخبلقية كالخمقية التي جعمتو 
محبكبان بيف الناس، فقد كاف طٌيب الًعشرة، تاـ المركءة، كقد جمع محمد أميف المحبي في 

عددان مف صفاتو التي كردت متناثرة في " خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر"
لو صيت طار بأجنحتو الثناء في األقطار، : "المصادر المختمفة التي ترجمت لو فقاؿ

ككقفت عمى أخباره كثيران في التكاريي، ككتب اآلداب المؤلفة، عالـ الحنفية، العبٌلمة 
. ()"الفٌيامة

ريحانة األلبا كزىرة الحياة " أٌما تمميذه الشياب الخفاجي، فقاؿ عنو في 
إماـ اقتدت بو عمماء األمصار، كتنزَّىت مف فضائمو في حدائؽ ذات بيجة ": "الدنيا

كأنكار، أثمرت أغصاف األقبلـ في رياض فضائمو، كسالت في بطاح المكاـر بحار 
. ()"فكاضمو
 مكااته العممية ك كظائفه- تاسعان 

تبكأ عمي بف غانـ المقدسي مكانةن رفيعةن لعممو ك فضمو حيث أشارت 
: المصادر التي تمكنت مف االطبلع عمييا بإيجاز إلى الكظائؼ التي شغميا ك ىي

 بالقاىرة  وًٌ ججاي القلعةرئاسة مشيخة اإلقراء بمشيخة السمطاف حسف،- 1
في ما بيف القمعة كبركة الفيؿ، كظٌؿ العمؿ فييا ثبلث سنكات منذ سنة 

، كالمدرسة جزء مف جامع السمطاف حسف، كىذا البناء مف عجائب 757/1356
  .() البنياف كيقاؿ أنو أكبر مف إيكاف كسرل الذم بالمدائف

                                                 

؛ البغدادم، ىدية العارفين، 2/53؛ الخفاجي، ريحانة األلبا، 3/181المحبي، خالصة األثر، :   أنظر ()
؛ الكتاني، 1/492؛ الشوكاني، البدر الطالع، 2/1515؛ حاجي خليفة، كشف الظنوف، 1/751

؛ 7/195؛ كحالة، معجم المؤلفين، 2/80؛ فركخ، األدب العربي، 2/892الفهارس كاألثبات، 
 .5/12س، .الزركلي، ـ

 2/52الخفاجي، ريحانة األلبا،   ()
 .2/316؛ المقريزم، الخطط، 2/36الصيرفي، نزىة النفوس، :  أنظر ()
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.    ، كأصميا دار حديث()كلي إمامة اإلشرافية في عصره- 2

كلي التدريس بالمدرسة الصرغتمشية في مصر، نسبة إلى مقبؿ بف - 3
، ()عبد اهلل الصرغتمشي، زيف الديف، كىك فقيو حنفي كاف مف األجناد في مصر

:  في بنائيا()كقد جعمت المدرسة كقؼ عمى فقياء الحنفية، قاؿ ابف الصائغ

ٍسف بنياًف  ليينئؾ يا صرغتمش ما بنيتو           أليخراؾ في دنياؾ مف حي

ةن            فممو مف زىرو كهلل ًمف باني   ()بو يزدىي الترخيـ كالزىر بىٍيجى

. () الحنفية في عصره ك كاف فقييان لغكٌيان محدثان ()شيي- 4

إماـ المحققيف حقيقة كرسما، قرة عيف أصحاب أبي حنيفة ك شمس العمـك - "5
. ، ك أحد أفراد العمـ المجمع عمى براعتو كتفكقو()، مجدد القرف العاشر مف الحنفية"()كالمعارؼ

 

 

 

 تالميػػػذه- عاشران 

                                                 

تقع جوار باب القلعة الشرقي إشتراىا الملك األشرؼ موسى بن العادؿ، :   دار الحديث اإلشرفية ()
: أنظر. (643/1245)كجعل إمامها؛ عثماف بن عبد الرحمن الكردم المعركؼ بابن الصالح، ت 

   1/15النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، 

 282/ 7 ؛ الزركلي، األعالـ، 355/ 6ابن العماد، شذرات الزىر، :  أنظر ()

 708/1308) ىو محمد بن عبد الرحمن بن علي، شمس الدين، الشهير بابن الصائغ عاش ما بين  ()
الغمز على الكنز، في : ، أديب مصرم كلي قضاء العسكر كإفتاء دار العدؿ، من كتبو(776/1375 –

  .6/193؛ الزركلي، األعالـ، 3/499ابن حجر، الدرر الكامنة، : الفقو الحنفي، ترجمتو في

 3/383، 2/420المقريزم، الخطط، :  أنظر ()

 .2/1516حاجي خليفة، كشف الظنوف، :   أنظر ()

. 7/195  كحالة، معجم المؤلفين،  ()
. 1/491  الشوكاني، البدر الطالع،  ()
. 1/750س، .؛ البغدادم، ـ2/52  الخفاجي، ريحانة األلبا،  ()
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 كاف ابف غانـ نبعان فياضان في كثير مف المعارؼ كالعمكـ، كقد جمع فأكعى، كظير 
ذلؾ جميان في مؤلفاتو في ضركب العمـ المختمفة، كقد استفاد منو معظـ عمماء عصره، كقد 

تتبعت أخبار تبلميذه، كتمكنت مف إحصاء عدد منيـ، ك تحدثت عنيـ كفؽ الترتيب 
 :-األلفبائي ألسمائيـ كما يمي

كاسمو أحمد بف محمد بف عمر الخفاجي، أبك العباس شياب الشهاب الخفاجي،  .ُ
، حنفي، مصرم لغكم أديب، (1069/1659-977/1569)الديف، عاش ما بيف 

اٌتصؿ بالسمطاف مراد العثماني فكاٌله قضاء سبلنيؾ ثـ قضاء مصر، صاحب 
مع عمى تفكقو كبراعتو رأس المؤلفيف كرئيس  التصانيؼ السائرة كأحد أفراد الدنيا المجي

كىذا كتاب تراجـ؛ " ريحانة األلبا كزىرة الحياة الدنيا: "أشير مصنفاتو ()المصنفيف
. ترجـ فيو لًمشاىير الرجاؿ مف العرب

، اىتـ فيو بالشكاىد المختمفة منذ (شفاء الغميؿ فيما في كبلـ العرب مف الٌدخيؿ)ككتاب 
كقد رتب . باحثان فييا عٌما اعتراىا مف دخيؿ (القرف الحادم عشر)الجاىمية حتى عصره 

كقد أخذ عف شيخو عمٌي بف . الخفاجي كتابو ترتيبان أبتثيان، ابتدأه باليمزة كختمو بحرؼ الياء
كىتىبى لو إجازة بخطو  .()غانـ المقدسٌي كثيران مف العمكـ كقرأ عميو كتب الحديث، كى

 ىك الشيي أحمد بف محمد بف عمي الغينىٍيًمي، األنصارم –الشهاب الغايمي  .ِ
عاش ما . المعركؼ بالغينىٍيًمي" شياب الديف"الخزرجي، المصرم، الحنفي، الممقب 

 .كالغنيمي؛ نسبة إلى جده الشيي غنيـ (1044/1634-964/1557)بيف 

، نحكم، ()مف الذيف انفردكا في عصرىـ في عمـ المعقكؿ كالمنقكؿ كتبحركا في العمكـ
كاف يمقي دركسان في . متكمـ، لو شركح كحكاش في األصكؿ كالعربية، كرسائؿ في األدب

ابتياج الصدكر في بياف : مف أشير مؤلفػاتو. ()التفسير بجامع ابف طكلكف في القاىرة
                                                 

، سالفة العصر، 1/331المحبي، خالصة األثر، :   انظر () ؛ البغدادم، ىدية 1/420؛ ابن معصـو
. 699؛ حاجي خليفة، كشف الظنوف، 1/160العارفين، 

، 1/334؛ المحبي، خالصة األثر، 361؛ ريحانة األلبا، 9الخفاجي، شفاء الغليل، ص:   انظر ()
. 1/286؛ كحالي، معجم المؤلفين، 4/51البغدادم، إيضاح المكنوف، 

. 315-312المحبٌي، خالصة األثر، :   انظر ()
. 1/238الزركلي، األعالـ، :   أنظر ()
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رشاد الطبلب إلى لفظ . كيفية اإلضافة كالتثنية كالجمع لممنقكص كالممدكد كالمقصكر كا 
رشاد األخكاف إلى الفرؽ بيف القدـ بالذات كالقدـ بالزماف . ()لباب األعراب، كا 

اسمو دركيش بف محمد بف أحمد، أبك المعالي دركيش الٌطالكٌم الدمشقي األرتقي،  .ّ
-950/1543)، عاش ما بيف "طالك"الطالكم، نسبو إلى جده ألمو 

، أديب لو شعر كترسؿ، مف أىؿ دمشؽ مكلدان ككفاه، أنبؿ مف تخرج (1014/1606
في الشعر كالعربية، مفتي الحنفية بدمشؽ كمدرس السميمانية بيا جمع أشعاره في 

كمصنؼ آخر ىك  (سانحات دمى القصر في مطارحات بني العصر)كتاب سٌماه 
 .()المنتقى مف شعر أبي تماـ الطائي

 كاسمو عمي بف ابراىيـ بف أحمد بف عمي بف عمر الحمبي، –شيخ اإلسالـ الحمبي  .ْ
مؤرخ، فقيو،  (1044/1635-975/1567)أبك الحسف، نكر الديف، عاش ما بيف 

أصكلي، نحكم، لغكم، أخذ عف الشيي عمي بف غانـ المقدسي عمـك الحديث، كاف نكر 
الديف الحمبي حسف الخمؽ حاد الفيـ قكم الفكر صاحب جد كاجتياد، تصانيفو كثيرة 

كتقع في ثبلثة . صمى اهلل عميو كسمـ (إنساف العيكف في سيرة األميف المأمكف): أشيرىا
مجمدات، كىي غاية في الجمع كاإلمتاع، كقد ذكر الحمبي في مقدمة ىذا الكتاب سبب 

تأليفو كطريقة سرده، كما اختصر كتاب المزىر في عمـك المغة لمسيكطي في كتاب سماه 
 .()أصمو مف حمب، كلد بمصر كتكفي بالقاىرة. زىر المزىر

 :كفػاتػػه: حادم عشر

اتفقت المصادر كالمراجع التي ترجمت لمشيي عمي بف غانـ كذكرت سنة كفاتو دكف 
خبلؼ كلكنيا لـ تذكر عف ظركؼ كفاتو كاسبابيا، كقد كانت كفاتو في ليمة السبت الثامف 

                                                 

. 74، الجابي، األعالـ، 1/81؛ كحالة معجم المؤلفين، 61، 1/9البغدادم، أيضاح المكنوف، :   أنظر ()
، الزركلي، 3/22؛ الغزم، الكواكب السائرة، 2/149، 1/331المحبي، خالصة األثر، :   ترجمتو في 

. 255، الجابي، األعالـ، 1/704؛ كحالة، معجم المؤلفين، 2/338األعالـ، 
؛ الكتاني، فهرس 1/755، البغدادم، ىدية العارفين، 3/122المحبٌي، خالصة األثر، :   ترجمتو في 

؛ عمر موسى باشا، محاضرات في األدب 2/479؛ عمر فركخ، األدب العربي، 1/344الفهارس، 
. 213المملوكي كالعثماني، ص
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المكافؽ لػً التاسع عشر مف  (1004/1596)عشر مف جمادل اآلخرة سنة ألؼ كأربع لميجرة 
: شباط سنة ألؼ كخمسمائة كست كتسعيف لمميبلد كمما قيؿ في كفاتو

 (السريع)
 لما قضى الرممي شيي الكرل

 

مف كاف يممي مذىب الشافعي  
 

ثـ تبله المقدسي الذم 
 

حاز عمـك الصحب كالتابعي  
 

ًميى عميو بجامع األزىر في محفؿو حافؿ، كدفف بيف القصريف،  ككانت كفاتو في القاىرة، كصي
، ككاف قبؿ كفاتو بخمسةو كأربعيف يكمان تكفي ()بتربة المجاكريف قبمى مدفف السراج اليندم

: شيي الشافعية شمس الديف الرممي، كقيؿ في تأريي كفاتيما

لما قضى الرممي شيي الكرل       مف كاف يممي مذىب الشافعي  

ثـ تبله المقدسي الذم              حاز عمـك الصحب كالتابعي  

 ()مات أبك يكسؼ كالرافعيفقمت في مكتيما أرخا             
 

 آ اره:  ااي عشران 

                                                 

، البغدادم، ىدية العارفين، 1/491، الشوكاني، البدر الطالع، 2/52الخفاجي، ريحانة األلبا، :   أنظر ()
، 5/12؛ الزركلي، األعالـ، 12/156؛ برككلماف، األدب العربي، 20/1309س، .؛ حاجي خليفة، ـ1/750

. 7/195؛ كحالة، معجم المؤلفين، 2/119؛ فركخ، األدب العربي، 2/893 الكتاني، الفهارس كاألثبات،
، كعجز البيت الثالث يشير إلى تاريخ كفاة ابن غانم على نظاـ 3/185المحبي، خالصة األثر، : انظر ()

: الجيمل، إذ يوضع لكل حرؼ قيمة عددية كالتالي
أ  ب جػ د  ق  ك  ز  ح  ط  م   ؾ   ؿ   ـ    ف   س  ع   ؼ  ص   ؽ    ر      ش 

1 2  3   4 5  6  7 8  9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300  
  ت    ث     خ    ذ      ض    ظ     غ 

400  500 600 700 800  900  1000 

 ىػ  كفاة 1004 = 398 + 156 + 9 + 441مات أبو يوسف كالرافعي، : كعندما نجمع حركؼ
 ابن غانم
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نَّفيا ابف غانـ ما بيف مصنفاتو كالفقو الحنفي كالمغة كذلؾ . تنكعت المؤلفات التي صى
كمف خبلؿ دراستي لثقافتو تبيف . اف التبحر في العمكـ الدينية ال يتـ إاٌل عف طريؽ فيـ المغة

إذ ترؾ لنا تراثان ضخمان ما زاؿ حبيس العتمة في . لي أف الرجؿ كاسع الثقافة متنكع المشارب
:- ثنايا أحد عشر كتابان مخطكطان كىي

 البغدادم، () الحمد بف عمي بف الفصيح()"نظـ كنز الدقائؽ"أكضح رمز في شرح  .ُ
كيبحث الكتاب في فركع الفقو الحنفي لمشيي اإلماـ، أبي البركات، عبد اهلل بف أحمد 

كنز الدقائؽ، : ، مف تصانيفو710/1310المعركؼ بحافظ الديف النسفي المتكفى سنة 
 .()في الفقة الحنفي، ككتاب مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ في التفسير

،  كفييا بياف الرد عمى صاحب األشباه، كالتنبيو ()البيعة الميمة في بياف نقض القسمة .ِ
عمى ما كقع لو مف الخطأ كاالشتباه كىذه مخطكطة أشار إلييا برككمماف في تاريي 

 .()الرسالة البديعية المتعمقة ببياف نقد القسمة: األدب العربي فقاؿ

 

 
 

.  ()بغية المرتاد لتصحيح الضاد، كذكر الزركمي بأف الكتاب قد طبع .ّ

                                                 

؛ 2/1515س، .؛ حاجي خليفة، ـ1/750س، .؛ البغدادم، ـ2/52س، .الخفاجي، ـ:   أنظر ()
 .2/80س، .؛ فركخ، ـ7/195س، .؛ كحالة ـ5/12س، .الزركلي، ـ

  ىو أحمد بن علي بن أحمد الهمداني، أبو طالب، فخر الدين الشهير بابن الفصيح، عاش ما بين  ()
، كلد في الكوفة، فقيو شاعر، تصدل لإلفتاء كالتدريس كاإلقراء إلى أف (680/1281-755/1354)

: ترجمتو في. نظم كنػز الدقائق للنسفي في فركع الفقو الحنفي: "مات في دمشق، أشهر مصنفاتو
، حاجي خليفة، 10/297؛ ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، 1/204العسقالني، الدرر الكامنة، 

 .1/197؛ كحالة معجم المؤلفين، 1248كشف الظنوف، 

؛ كحالة، معجم 101؛ اللكنوم، الفوائد البهية، 2/247العسقالني، الدرر الكامنة، :   ترجمتو في ()
. 2/228المؤلفين، 

. 1/750البغدادم، ىدية العارفين، :    أنظر ()
. 12/156س، .برككلماف، ـ:    انظر ()
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كمكضكعيا في القكاعد الفقيية .  المصرم()البف نيجيـ" األشباه كالنظائر"تعميقو عمى  .ْ
كمما قالو . (349)كالنسخة األصمية محفكظة في مكتبة المسجد األقصى، مخطكط رقـ 

كعميو تعميقات أحسنيا ": "األشباه كالنظائر"عف " كشؼ الظنكف"حاجي خميفة في 
 .()"كأكجزىا؛ تعميقو الشيي العبٌلمة عمٌي بف غانـ المقدسيٌ 

 .()حاشية عمى القامكس المحيط لمفيركز أبادم، أكرد فيو استدراكات كزيادات مفيدة .ٓ

 .()ذخيرة الٌناظر .ٔ

المقصكد لكـ الذم ال يريد أف ييكثر مف صبلة . () عف صبلة الرغائب()ردع الراغب .ٕ
 .1/422، 5، األسكندرية لغة 6/69مخطكط في القاىرة، . ()النكافؿ

 .()رسالة في الكقؼ الميٍجمىؿ .ٖ

 في فركع الفقو الحنفي، كىي قصيدة رائية عمى البحر ()شرح منظكمة ابف كىباف .ٗ
ضمنيا غرائب المسائؿ، كىي نظـ جيد ... براءتنا بالحمد هلل أجدري : الطكيؿ أكليا

                                                                                                                                      

 .5/12الزركلي، األعالـ، :   أنظر ()

  ىو زين الدين بن ابراىيم بن محمد بن محمد المصرم، الحنفي، الشهير بابن نيجيم، المتوفى سنة  ()
ابن العماد، شذرات : ترجمتو في. األشباه كالنظائر: ، فقيو أصولٌي، أشهر مصنفاتو(970/1563)

. 1/740؛ كحالة، معجم المؤلفين، 1823؛ حاجي خليفة، كشف الظنوف، 8/358الذىب، 
. 1/99حاجي خليفة، كشف الظنوف،  :  أنظر()
؛ 5/12، الزركلي، األعالـ، 2/1309س، .؛ حاجي خليفة، ـ1/750البغدادم، ىدية العارفين، : أنظر ()

. 2/80، فركخ، األدب العربي، 7/195س، .كحالة، ـ
. 12/156ف، .برككلماف، ـ:  أنظر()
 .1/750 البغدادم، ىدية العارفين،: أنظر. عن الجمع في صالة الرغائب:    في ىدية العارفين ()

. 1/840حاجي خليفة، كشف الظنوف، :    انظر ()
 12/156؛ برككلماف، تاريخ األدب، 2/80عمر فركخ، األدب العربي، :    أنظر ()

. 2/503؛ كحالة، معجم المؤلفين، 1/750س، .؛ البغدادم، ـ1/899س، .حاجي خليفة، ـ:    أنظر ()
   ىو الشيخ عبد الوىاب بن أحمد بن كىباف الدمشقي، أبو محمد، أمين الدين، عاش ما بين  ((

: أشهر مصنفاتو. ، فقيو، مقرئ، أديب، عالم بالعربية، كيلي قضاء حماة(726/1326-768/1367)



 

 25 

، أخذىا مف ستة (قيد الشرائد كنظـ الفرائد): متمكف كتقع في أربعمائة بيت سماىا
في  (ًعقد القبلئد في حؿ قيد الشرائد): كثبلثيف كتابان كرتبيا ثـ شرحيا في مجمديف، سىٌماه

 .فركع الفقو الحنفي

 .، كمكضكعو، الحديث النبكم الشريؼ()الفائؽ في المفظ الرائؽ .َُ

 .()(43/مكـر). مخطكط. النسمة النفسية، مع شرح ليا .ُُ

رتبو عمى مقدمة كثبلثة أبكاب كخاتمة، كفييا .  الجمعة()نكر الشمعة في بياف ظير .ُِ
 :()يقكؿ شيي اإلسبلـ عمي بف أمر اهلل الحنائي

 (الطكيؿ)

لقد آنست عينام لمعة شمعة 
 

تقاف   تكقد مف مشكاة عمـ كا 
 

جبل نكرىا البادم بصبح كما لو 
 

غياىب شؾٍّ كاف في ليؿ نقصاف  
 

 (الرمؿ).      كفييا يقكؿ شياب الديف الخفاجي تمميذ عمي بف غانـ المقدسي

شمعة تقطع رأس الشمع إذ 
 

سرؽ األنكار منيا كالتقط  
 

ضكءيىا مف غير قط ساطعه 
 

 ()ما رأل شبيان ليا ذا الٌدىر قط 
 

كيبٌيف فييا أف صبلة الظير أربع ركعات، صبلة الجمعة ركعتاف كخطبتاف بدالن مف 
. ()صبلة الظير في ذلؾ اليكـ

                                                                                                                                      

؛ ابن العماد، 2/423العسقالني، الدرر الكامنة، : ترجمتو في. (قيد الشرائد كنظم الفرائد)منظومة 
 .2/340؛ كحالة، معجم المؤلفين، 6/212شذرات الذىب، 

( . 2/503س، .؛ كحالة، ـ1/750س، .البغدادم، ـ:   أنظر (
( . 12/156س، .برككلماف، ـ:   أنظر (
( نور : كفي الزركلي. 12/156ف، .برككلماف، ـ: أنظر. نور الشمعة في بياف زىر الجمعة:   في برككلماف (

. 5/12الزركلي، األعالـ، : أنظر. الشمعة في أحكاـ الجمعة
طبقات : ، أشهر مؤلفاتو(979/1571)   ىو علي بن أمر اهلل بن عبد القادر الحنائي، المتوفى سنة  ((

. 2/396كحالة، معجم المؤلفين، : الحنفية، ترجمتو في
. 2/54الشهاب الخفاجي، ريحانة األلبا، :   أنظر ()
. 12/156؛ برككلماف، تاريخ األدب، 2/80   عمر فركخ، األدب العربي، ()



 

 26 

دراسة الكتاب 
" حاشية ابف غااـ عمى القامكس"

 دراسػػة الكتػػاب - أ

 .مكضكع الكتاب .1

 .الدافع لدراسة الكتػػاب .2

 .ماػهج المؤلؼ في الكتػاب .3
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 .مآخذ عمى الكتاب .6
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دراسات حكؿ القامكس 
 

 فىتىح ابفي غانـ المقدسي البابى عمى مصراعيو عندما ألؼ ىذا الكتاب، فكثرت 
الدراسات حكؿ القامكس المحيط، شرحان كنقدان كاستدراكان، رأيت إيراد أىميا مرتبة حسب 

:- األقدمية كأىميا

 .(1008/1599)بىيجة النفكس في المحاكمة بيف الصحاح كالقامكس، لمقرافي،  .ُ

 لمحمد بف مصطفى الداكدم، المعركؼ بداكد –الدر المقيط في أغبلط القامكس المحيط  .ِ
، كىك مختصر، جمع فيو الغمطات التي عزاىا المجد لمجكىرم (1017/1608)زدة، 

 .كرٌد عمييا

، مخطكط (1031/1621) لمحمد بف عبد الرؤكؼ المناكم، –شىٍرح خطبة القامكس  .ّ
 .ـ، لغة6بدار الكتب المصرية تحت رقـ 

ت ) الحمد بف عبد العزيز السّْجٍمماًسي، –إضاءة األدمكس كرياضة الشمكس  .ْ
. () لغة869 ش ك 24، مخطكط بدار الكتب المصرية تحت رقـ (1070/1659

 لمحمد بف يكسؼ الدمياطي الحنفي، –الزىر اليانع عمى قكؿ صاحب القامكس كال مانع  .ٓ
مف أىؿ القرف الحادم عشر، كتقتني دار الكتب المصرية نسخة مخطكطة منو تحت 

 .() لغة417رقـ 

فاضة النامكس  .ٔ  ألبي عبد اهلل محمد بف الطيب بف محمد الفاسي –إضاءة الرامكس كا 
: أكليما: ، ككاف ىذا اإلماـ يرمي في كتابو إلى ىدفيف(1170/1756)المتكفى عاـ 

 .()شرح غكامضو كاصطبلحاتو: الرد عمى نقد صاحب القامكس لمصحاح كالثاني

                                                 
 2/1308حاجً خلٍفة، كشف الظىون، : أوظر 

 .2/476حسين نصار، المعجم العربي، :   أنظر 

. 2/477ف، .حسين نصار، ـ:   أنظر 
. 2/495س، .ـ: حسين نصار:   أنظر 
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 .(1287/1870) لمحمد سعد اهلل ت –القكؿ المأنكس في صفات القامكس .ٕ

، كىك قائـ عمى (1305/1887) ألحمد فارس الشدياؽ، –الجاسكس عمى القامكس  .ٖ
القصد في النقد، إاٌل أف المؤلؼ عدؿ عف بقية بحثو، بعدما رأل أف الزبيدم قد سبقو 

 .لذلؾ في معجـ تاج العركس مف جكاىر القامكس
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حاشية ابف غااـ عمى القامكس 

 
 :مكضكع الكتاب .1

يبحث ىذا الكتاب في المعاجـ العربية كعمى رأسيا القامكس المحيط، فقد كاف عمي بف 
غانـ المقدسي يكتب ما يرتضيو مف استدراكات عمى أطراؼ قامكسو، كبعد كفاتو اٌطمع 

نَّفات ككيتيٍب، كأشاركا عمى كلده بتجريد الحاشية في  أىؿ العمـ عمى ما تركو مف ميصى
 كىناؾ أمره ذك باؿ كىك أف الفيركزأبادم عمى جبللة قىٍدًره، كغزارة ًعممو، ()كتاب مستقؿ

كنبكغو في العمـ، قد نىٌدت لو بعض اليىنات، كشذت عنو بعض اليفكات، كىذا دليؿ 
لذا سارع العمماء بعده إلى تمبية . عمى أف اإلنساف محٌؿ النسياف، كالكماؿ هلل كحده

دعكتو كتحقيؽ رجائو في إصبلح ما طغى بو القمـ كزاغ عنو البصر، فنٌبيكا عمى 
األخطاء التي كىـ فييا، كأثبتكا الصحيح في الحكاشي دكف أف يغٌيركا النص الذم تركو 

  ().المؤلؼ

فقد اختصر . فغزارة مكاٌده كجمعو ما تفٌرؽ مف شكارد المغة أعطى لممعجـ أىمية خاصة
مصنؼ القامكس فحذؼ كثيران مف الشكاىد كخاٌصة الشعرية منيا، كحذؼ أسماء 

 ()المغكييف كالركاة الذيف تيركل عنيـ الصيغ كالمعاني، كحذؼ االستطرادات كالمترادفات
ليككف معجمان صغير الحجـ، شامبلن لمتف المغة، يسيؿ الرجكع إليو كىذه الحاشية كتبيا 

كقد جمعيا كلده في . ابف غانـ المقدسي عمى قامكسو تكضيحان كتيسيران عمى الدارسيف
. ()كتاب مستقؿ

 

 

                                                 

. أ/2ؽ (ب)النسخة :   أنظر ()
. 1309، 2/1308حاجي خليفة، كشف الظنوف، :   أنظر ()
 .16صالفيركزأبادم، القاموس المحيط، المقدمة، :   أنظر ()

 .أ/1ؽ (غ)النسخة :   أنظر ()
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 الدافع لدراسة الكتاب .2

قيٍمتي في ىذا الفصؿ بدراسة مادة الكتاب كمنيج المؤلؼ في عىٍرض مادتو المغكية كتتبعت 
 :عممو خطكة بخطكة، كأستطيع أف أكجز ما قاـ بو المؤلؼ في الخطكات اآلتية

إف مكضكع الكتاب مف ألفو إلى ياءه يبحث في عمـك العربية : شرح المغة (ُ
فإف عمـ المغة مف أكلى ما : كنظران ألىمية ًعٍمـ المغة فقد أشار المؤلؼ قائبلن 

. ()"نىطىؽ بفضمو المساف كمف أحؽ ما يتحمى بو اإلنساف

فسألني بعض أعياف األعياف : "حاجة الناس إليو مف عمماء كمتعمميف فقاؿ (ِ
ًتو مف الحكاشي ًلييٍنتىفىع بو  أف أصرؼ ما أمكف مف الزماف في تجريد ما بيطرَّ

 .()"عمى مٌر الزماف

ـ القامكس الميحيط أكثر المعاجـ تداكالن بيف الٌدارسيف؛ لثراء مادتو  (ّ أٌف ميٍعجى
كاحتكائو عمى ستيف ألؼ مادة، فقد استبعد الفيركز أبادم، الشكاىد الشعرية 
يجازان لكال أنو اعترل  كاآليات كاألحاديث، فجاء كافيا بالغرض اختصاران كا 

، حدا بابف غانـ إلى شرحيا تكضحيان لتقريبيا إلى ًذىف  بعض مكاٌده غمكضه
 .الميتىعمّْـ

نسب المؤلؼ األقكاؿ إلى قائمييا، كأشار إلى المصدر الذم اعتمد عميو في  (ْ
 .آخر العبارة التي كاف يقتبسيا

أشار ابفي غانـ إلى نظرات نقدية ىاٌمة، كمسألة السرقات الشعرية كقضيتي  (ٓ
 .()المفظ، كالمعنى مما يدؿ عمى سعة ثقافتو

ـ  (ٔ ٍمزى ًإٌنيا "نىسىبى ابفي غانـ بعض األقكاؿ إلى قائمييا؛ فعندما تىحٌدث عىٍف ماء زى
لىٍيس " لشارب ًحٌؿ كًبؿٌ  قاؿ إف ىذا القكؿ ًلعبد الميٌطًمب بف ًىاشـ كى

().ًلمعٌباس
 

                                                 

. 51الحاشية، ص:   أنظر ()
 .51النص المحقق، ص:   أنظر ()

. 157صف، .ـ:   أنظر ()
 228قسم التحقيق، ص :   أنظر ()
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تصحيح ما كقع فيو عمماء المغة الذيف سبقكه مف ىنات، فقد كاف األكائؿ  (ٕ
يذكركف المادة المغكيىة دكف مقارنة مع غيرىا في المعاجـ، أما ىك فعمد إلى 

مف ذلؾ؛ ما عقَّب بو : التحميؿ، كالمقارنة ثـ الخركج بنتيجة جديدة دقيقة
ًبٌية - عمى قكؿ ابف منظكر، عندما فضَّؿ الصمتاف العىٍبدٌم، كاسمو قيثىـٍ بف خى

جريران في جكدة الشعر، كفضؿ الفرزدؽ عميو في - 80/700 (ت)
النسيب، كالصكاب النسب، فأكرد ابف غانـ األبيات كاممة فىصحح بعض 

 .()الركايات الشعرية

 

                                                 

 .85صقسم التحقيق، :  أنظر ()
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ماهج المؤلؼ في الكتاب  .3

مف المشيكر أف لكؿ شيي طريقتوي، كمف الطبيعي أف يككف ابف غانـ المقدسي قد رسـ 
تمامان لمفائدة حكؿ منيجو في كتابو  َى خاصان يميزه عف غيره، كا  حاشية )لنفسو منيجان

:- ، فقد رأيت أف أكضح منيجو كفؽ اآلتي(عمى القامكس المحيط

: ترتيبه لمكتاب:  أكالن 

نؼ ييضيؼ إلييا كيشرح، فأفرد لكؿ حرؼ  .ُ تىب مكاد الكتاب أىبجديان إذ كاف الميصى رى
. بابان كلكؿ باب عدة فصكؿ

لـ ييتـ ابف غانـ بالترتيب الشكمي أحيانان لـ يذكر بعض األبكاب، كباب  .ِ
الغيف، كباب الخاء، كربما يعكد ذلؾ ًلقٌمة المادة، كبالتالي لـ يجد 

 .استدراكات يذكرىا

باب الظاء، باب )البابيف معان، مثؿ الباب السادس عشر أحيانان كاف يجمع  .ّ
 .()(العيف

 .()أحيانان كاف يجمع الفصميف معان مثؿ فصؿ الميـ، كفصؿ النكف في باب الباء .ْ

 

 :مكقفه مف األشعار:  اايان 

كاف ابف غانـ يضيؼ أشعاران لمتكضيح فعندما ذكر الفيركزأبادم في مقدمة  .ُ
. ()أكردىما المؤلؼ" ألنشدت بيتي الطائي حبيب بف أكس"كتابو 

ٌحح ًنسبة األشعار إلى قائمييا، فعندما نيسبت أشعاره لتأبط شران، قاؿ .ِ إنيا : كاف ييصى
ألبي األسكد الدؤلي، كأكرد البيت الذم بعدىا كقد تىحٌقٍقتي ًمٍف ًصٌحة ذلؾ بعد الرجكع 

 .()إلى الدكاكيف الشعرية

                                                 

. 194صقسم التحقيق، :   أنظر ((
. 93صقسم التحقيق، :   أنظر ()
. 125، 120، 52قسم التحقيق، ص:   أنظر ()
. 92صقسم التحقيق، :   أنظر ()
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 .()كاف المؤلؼ يبٌيف إذا ما كاف شطر بيت الشعر استخدـ مثبلن مف األمثاؿ العربية .ّ

 .() بيت الشعر ضركرة شعرية كاف المؤلؼ يذكرىاإذا كاف في .ْ

 

 :مكقفه مف المهجات العربية:  ال ان 

أدرؾ عمي بف غانـ أىمية معرفة الميجات، كقد ضرب مثبلن عمى ذلؾ، عندما دخؿ 
اقعد، كثب فتكسر، : ثب، أم: رجؿ مف العرب عمى ممؾ مف حمير، فقاؿ الممؾ

. ()مف دخؿ ظفار حٌمر أم تكمـ بالحميرية: فقاؿ الممؾ
 

 :مكقفه مف القضايا البالغية: رابعان 

لـ يييمؿ المؤلؼ فنكف الببلغة العربية في كتابو فكاف يشير إلى ألكاف الببلغة في 
. ()"كربما قالكا نعب الديؾ، استعارة: "النص، مف ذلؾ مثبلن قكلو

 

 :مكقفه مف األم اؿ: خامسان 

دى في الٌنص مثبلن مف أمثاؿ العرب كافى ابفي غانـ ييكٌضحو، كيستشيد عميو  إذا ما كىجى
. ()بأبيات مف شعر كيذكر جك النص

 

 

 
                                                 

. 85صقسم التحقيق، :   أنظر ()
. 213، 113، 91، 53قسم التحقيق، ص:   أنظر ()
. 99صقسم التحقيق، :   أنظر ((
. 97، 81صقسم التحقيق، :   أنظر ()
 .185، 64،71صقسم التحقيق، :  أنظر ()
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 :مكقفه مف المعاجـ: سادسان 

كاف المؤلؼ عندما يستدرؾ، ييكًرد نيصكصان مف المعاجـ األخرل، كفي نياية  .ُ
النص، يذكر الميعجـ الذم اقتبس منو، فيذكر كممة ًلساف أك ًصحاح، أك تكممة، 

. كقد كٌضحت ذلؾ حيثما كرد في الكتاب

ييعٌمؿ،  .ِ كاف المؤلؼي يعقد مقارنةن بيف المعاجـ لنفس الماٌدة، فيدمج كيكٌفؽ بينيا كى
 .كىذا ينطبؽ عمى معظـ مادة الكتاب

إذا ما اكتنؼ مادة أحد المعاجـ لىٍبسه في ضبط كممة كاف ابف غانـ  .ّ
كجٌد عمر بف األشعًث : "يحمؿ كيستدرؾ، مف ذلؾ مثبلن قكؿ الفيركزأبادم

أقكؿ كثيران ما يينسب الرجؿ : ، أضاؼ ابف غانـ"ال كالده ككىـ الجكىرم
 .إلى جٌده ال سيما إذا اشتير بو

 

: مكقفه مف الحديث الابكم الشريؼ: سابعان 

ٌحح ييبٌيف المؤًلؼ كاف .ُ ييصى الحديث لقائمو، كيعمؿ مستندان إلى األحداث  ًنسبة كى
. ()التاريخية

 .()كاف يشرح ما غمض مف ألفاظ الحديث .ِ

أحد  الحديث ركاة سمسمة مف سقط كاف قد إذا الحديث، كما صحة درجة يبيف كاف .ّ
 .()الرجاؿ

 .()كاف يكضح إذا كاف لفظ الحديث مطمقان أـ مقيدان  .ْ

 

 
                                                 

. 54قسم التحقيق، ص:    أنظر ()
. 78، 76، 70قسم التحقيق، ص:   أنظر ()
. 77صقسم التحقيق، :   أنظر ()
. 87صقسم التحقيق، :   أنظر ()
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 :مكقفه مف األحكاـ الشرعية:  اماان 

بما أف المؤلؼ رأس الحنفية في عصره فقد كاف يكرد أحكامان شرعية خبلؿ شرحو 
. ()"لممفردات المغكية مف ذلؾ عندما ذكر كممة العربكف، أكرد حديثان نبكيان ينيى عنو

 

 :مكقفه مف عمـ الصرؼ: تاسعان ى 

كثيران ما كاف المؤلؼ يستدرؾ في النكاحي الصرفية، فيذكر المصدر كالنسبة، 
إف فىعيبلن قد ييحمؿ عمى فعكؿ، ألف معناه فعكؿ،    : كصيغة الفعؿ، مف ذلؾ قكلو

. ()كال تدخمو الياء، نحك امرأة صبكر

ألف فيعالى ال تيجمع : كما كاف يصحح المسائؿ الصرفية، فمف ذلؾ قكؿ الفيركزأبادم
. ()عمى أفعمة، استدرؾ ابف غانـ كقاؿ ينبغي اف ييقاؿ ألف فيعالة ال تيجمع عمى أىٍفًعمىة

 

 مكقفه مف المعٌرب كالدخيؿ: عاشران 

كاف المؤلؼ يشير إلى المعٌرب كالٌدخيؿ عندما يىًرد في القامكس، فيقكؿ كأصمو 
. ()كما كاف يشير إلى المكٌلد مف ألفاظ المغة. بالفارسية كذا

 

                                                 

 76صقسم التحقيق، :   أنظر ()
. 81صقسم التحقيق، :   أنظر ()
. 94، 84،91صقسم التحقق، :   أنظر ()
. 202،220، 197، ص179، ص148، ص145، ص 142، ص138، ص86صقسم التحقيق، :   أنظر ()
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 :مكقفه مف الفرؽ اإلسالمية: أحد عشر

ح انتسابيا، فمثبلن قاؿ  قـك مف ()كالخشبية: إذا مٌر اسـ فرقة أك جماعة كاف ابف غانـ ييكىضّْ
. الجيمية

 

 :مكقفه مف القراءات: إ اى عشر

كثيران ما أكرد المؤلؼ مبلحظات عف عمـ التجكيد كمف ذلؾ تعريفو لمحركؼ المصمتة 
. ()كالحركؼ الشديدة كحركؼ الحمؽ

 
: الممكة المغكية عاد ابف غااـ المقدسي

ُـّ عف ًذىف حاٌد، كعقمية مبتكرة ال مقمدة كمف ذلؾ   كاف المؤلؼ يكرد لطائؼ لغكية تىني
. ()كعميو مسحة مف جماؿ كال يقاؿ مسحة قبح. قكلو

يدان، كال يقاؿ إف بيعدؾ زيد ، كيقاؿ كىـ يشيدكف أحيانان كيتغايبكف () كيقاؿ إٌف قيٍربىؾى زى
إف العرب تفرؽ في القرب في معنى المسافة : "كال يقاؿ يتغيبكف، كمف ذلؾ قكؿ الفراء

ذا كاف في معنى النسب يؤنث" كالنسب . فإذا كاف القرب في معنى المسافة ييذكر كيؤنث، كا 
. ()ىذه قريبتي مف النسب كىذا قريبي مف المكاف: فيقكؿ العرب

                                                 

(  67صقسم التحقيق، : أنظر  (

(  .266صقسم التحقيق، :   أنظر (

( . 165صقسم التحقيق، :   أنظر (
( . 81صقسم التحقيق، :   أنظر (

. 81صقسم التحقيق، :   أنظر ((
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 مصادر الكتاب

: المصادر التي اعتمد عميها المؤلؼ .4

نشأ المؤلؼ في كنؼ العمـ، فآثاره تدؿ عمى سعة اطبلعو كعمؽ ثقافتو كقد اٌطمع عمى 
كيمكف الكقكؼ عمى المصادر التي اعتمد . آراء المغكييف ككزاف بينيا كاجتيد كأدلى برأيو

عمييا عمى بف غانـ المقدسي في حاشيتو عمى القامكس كقد عممت استقصاء مف بداية 
: البحث إلى آخره كىي عمى النحك التالي مرتبة حسب األقدمية كأىميا

ٌنؼ في ترتيب (175/791ت )العيف لمفراىيدم، الخميؿ بف أحمد،  .ُ ، كفيو سار الميصى
المادة حسب مخارج الحركؼ مبتدئان باألبعد في الحمؽ كمنتييان بما يخرج مف الشفتيف، 

ط، د، ت، -ج، ش، ض، س، ز-ع، ح، ىػ، غ، ؽ، ؾ): فاستقاـ لو الترتيب التالي
كيقع في ثمانية مجمدات كقد .()ىمزة-  ك، ا، م– ؼ، ب، ـ –ر،ؿ،ف -ظ، ث، ذ

 .رجع إليو ابف غانـ في شأف كثير مف الشكاىد الشعرية

، كىك كتاب في (180/796ت ) عمرك بف عثماف بف قنبر، – لسيبكيو –الكتاب  .ِ
النحك، كفيو استعرض المؤلؼ أبنية العربية بناءن بناءن، فيذكر أف ىذا البناء قد جاءت 

كيقع ()عميو األسماء كالٌصفات، كأٌف ذلؾ البناء قد أىممتو العرب فمـ تتكمـ عمى نيجو
 .في خمسة مجمدات، كقد ارتكز عميو ابف غانـ في المسائؿ النحكية

، كقد اختار (321/933ت ) محمد بف الحسف األزدم، –الجميرة، البف دريد  .ّ
ٌنؼ نيجان مخصكصان يخالؼ الطرؽ الرائجة في كتب المغة، شرع بمادة كاحدة  الميصى

فكتب لفظ الفيؿ  (ب ؿ ل)ككتب كؿ المكاد التي تتألؼ مف تمؾ األحرؼ بتقميبيا مثؿ 
، كيقع في أربعة ميجمدات ضخمة، ()كالميؼ في تمؾ المادة مرتبة عمى حركؼ اليجاء
 .كقد ارتكز ابف غانـ عميو في القراءات ككجكىيا

كلـ يذكر فيو  (370/980ت ) ألبي منصكر محمد بف أحمد األزىرم، –تيذيب المغة  .ْ
إال ما كاف ركاية عف ثقة مف أئمة األدب كقد سار في ترتيب المكاد المغكية عمى نمط 

                                                 

 .1/48الفراىيدم، معجم العين، :   أنظر ()

 .8، 7محمد عبد الخالق عضيمة، دراسة كتاب سيبويو، ص:   أنظر ()

. 1/19ابن دريد، جمهرة اللغة، :   أنظر ()
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كتاب العيف لمخميؿ بف أحمد الذم سار عميو حسب مخارج الحركؼ، يبدأ بأقصاىا في 
الحمؽ، كىك العيف ثـ ما قرب مخرجو منيا حتى يأتي عمى آخر الحركؼ كىك الياء 

ظ /()ط د ت/ص س ز/ ج ش ض/ؽ ؾ/ع ح ىػ خ غ: كىي مرتبة عمى النحك اآلتي
ك ا م، كيقع في ثمانية مجمدات كقد اعتمد عميو ابف غانـ في /ؼ ب ـ/ر ؿ ف/ ذ ث

 .كثير مف التصكيبات الصرفية

كقد جعؿ الباب آخر  (393/1002ت ) إسماعيؿ بف حماد –الٌصحاح لمجكىرم  .ٓ
. ()طرؽ باب الفاء فصؿ الشيف (شرؼ)فإذا أراد باحث كممة . الكممة، كالفصؿ أكليا

كيقع في ستة أجزاء كقد اعتمد المؤلؼ عمى معجـ الصحاح في شرح ما غمض مف 
 .المكاد التي أكردىا صاحب القامكس مختصرة

، كيقع (395/1004ت )أحمد بف فارس بف زكريا المغكم - البف فارس–مجمؿ المغة  .ٔ
في مجمديف، كىك معجـ مرتب ترتيبان ألفبائيان في الحركؼ األكؿ كالثاني كالثالث مف 
().الكممة، كقد اعتمد عميو ابف غانـ في المشيكر مف غريب القرآف كالحديث كالشعر

 

 عمي بف اسماعيؿ بف سيده األندلسي،         –الميحكـ كالمحيط األعظـ في الٌمغة  .ٕ
، التـز المؤلؼ في ترتيب معجمو نيجان شاقان حسب مخارج الحركؼ (458/1065ت )

كىذا آخر معجـ كبير سار عمى ىذا الترتيب، كيقع في سبعة مجمدات كقد اعتمد عميو 
 .ابف غانـ في الترجيح بيف اآلراء المغكية

، كىذا الكتاب ليس معجمان (538/1144ت )المستقصى، لمزمخشرم، محمد بف عمر،  .ٖ
لؤلمثاؿ فحسب، بؿ يبحث في مسائؿ الٌمغة كالنحك، كيتناكؿ القصص التي تتعمؽ 

 ميرتَّبة عمى الحركؼ اليجائية، كيقع في مجمديف كقد رجع إليو المؤلؼ في ()باألمثاؿ
 .األمثاؿ التي أكردىا في حاشيتو

ت )النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، المبارؾ بف محمد الجرزم،         .ٗ
، كفيو رتب األحاديث النبكية عمى الحركؼ اليجائية، كعمد فيو إلى (606/1209

                                                 

( . 21، 1/16األزىرم، تهذيب اللغة، :  أنظر (
(  .126أحمد عبد الغفور عطا، مقدمة الٌصحاح، :   أنظر (

. 1/42ابن فارس، الميجمل، :   أنظر ()
 .1/3الزمخشرم، المستقصى، :   أنظر ()
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لَّؼه في تماـ الركعة كالفائدة ، كيقع في ()شرح الكممات الغريبة في النص، كىك ميؤى
 .خمسة مجمدات كقد اعتمد عميو ابف غانـ في تخريج األحاديث التي جاءت في كتابو

ـٍ في ترتيب اإلصبلح عمى حركؼ المعجـ، تصنيؼ عبد اهلل بف الحسف  .َُ المشكؼ الميعمى
، كىك ترتيب لكتاب إصبلح المنطؽ البف السّْكيت كقد زاد (616/1219ت )العيكبرم، 

كيقع في مجمديف كقد استند إليو ابف غانـ . ()العيكبرم مكاد بأكمميا ليست في اإلصبلح
 .في إسناد المغة الفصيحة التي ييحتج بيا

المباب في تيذيب األنساب، البف األثير، عز الديف ابف األثير الجزرم، عمى بف محمد  .ُُ
لعبد الكريـ بف ( األنساب)، اختصر كتاب (630/1232ت )بف عبد الكريـ الشيباني، 

محمد السمعاني، كاستدرؾ عميو، كنبو عمى أغبلط، كزاد أشياء أىمميا كالكتاب معجـ 
 كيقع في ثبلثة مجمدات كقد اعتمد ()في أنساب العرب مرتب عمى الحركؼ اليجائية

 .عميو ابف غانـ في تكضيح كثير مف األنساب العربية

التكممة كالذيؿ كالٌصمة لكتاب تاج المغة كصحاح العربية، لمصغاني، لمحسف بف محمد  .ُِ
، كقد جمع فيو الٌصغاني ما فات الجكىرٌم في (650/1252ت )بف الحسف الصغاني، 

كتابو الٌصحاح، كذٌيؿ عميو، قاؿ الٌصغاني إنو أخذ ذلؾ مف نحك ألؼ كتاب،     مف 
. ()غريب الحديث كالمغة كالنحك، كأخبار العرب

كقد سار في ترتيب المكاد الٌمغكية، عمى حسب الحرؼ األخير مف الكممة، عمى نظاـ 
الباب كالفصؿ، كما فعؿ صاحب القامكس المحيط، ككما فعؿ صاحب الٌصحاح، كيقع 
معجـ الٌتكممة في ستة مجمدات، كفي ذيميا أسماء الكتب التي عٌكؿ المؤلؼ عمييا في 
التأليؼ كقد اتكأ ابف غانـ في شركحاتو كتعميبلتو عمى معجـ التكممة ذاكران المادة التي 

. استدرؾ عمييا

                                                 

. 1/19ابن األثير، النهاية، :   أنظر ((
. ، تحقيق محمد ياسين السواس1/29العيكبرم، المشوؼ المعلم، :   أنظر ((

(  .1/15  ابن األثير، اللباب في األنساب،  (

( . 1/7الصغاني، التكملة كالذيل كالصلة، :  أنظر (
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، كىذا (650/1252ت )العيباب الزاخر كالمباب الفاخر، لمٌصغاني، الحسف بف محمد  .ُّ
ٌنؼ بجعؿ الباب آخر الكممة كالفصؿ  الكتاب مف أمات المعاجـ العربية، سار الميصى

 . كقد أخذ منو ابف غانـ معاني بعض المفردات()أكليا

، ميعجـ (711/1311ت )لساف العرب، البف منظكر، محمد بف مكـر بف منظكر،  .ُْ
ٍميىرىة كحاشية ابف بٌرم عمى  لغكٌم، جمع فيو بيف التَّيذيب كالميٍحكىـ كالٌصحاح كالجى

 كقد أخذ ابف غانـ عنو في ()الصحاح، كرتَّبو ترتيب الٌصحاح كيقع في عشريف مجمدان 
 .تفصيؿ ما أكرده الفيركزأبادم مجمبلن 

، كىذا (770/1368ت )المصباح المنير لمفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي،  .ُٓ
 كىك كتاب مطبكع يقع في ()معجـ لغكم سار فيو المؤلؼ عمى الترتيب اليجائي

 .مجمديف كقٌمما اعتمد عميو ابف غانـ في حاشيتو إاٌل أنو أشار إليو

                                                 

. 2/422حسين نصار، المعجم العربي، :   أنظر ()
. 1/6  ابن منظور، لساف العرب،  ()
 .1/3الفيومي، المصباح المنير، :   أنظر ()
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مزايا أسمكب المؤلؼ في الكتاب  .5

ًعنة لحاشية ابف غانـ عمى القامكس، تمكٍنتي ًمٍف معرفة سمات  ًمف ًخبلؿ دراستي الميتىمى
: األسمكب الذم اتبعو في تأليؼ حاشيتو، كيمكف إجماليا كاآلتي

سيكلة ألفاظو، كىكيضكح عباراتو كىأمثمتو، مما جعمو يصؿ إلى الغرض المنشكد  .ُ
. بيسر

وي مادٌة الكتاب بأسمكب شائؽ، بعيدان عف االيجاز الميًخؿ، كاإلطناب الميًمؿٌ  .ِ  .عىٍرضى

 .اىتمامو بتعميؿ المسائؿ الٌصرفية كالٌمغكية كعمـ القراءات .ّ

 .اىتمامو باألحداث التاريخية كربطيا باألدب .ْ

نزاىتو الًعٍممية في اإلشارة إلى مىٍف سىبىقىوي؛ مف العمماًء عمى أساسو عممٌي  .ٓ
 .كمكضكعيٌ 

استقبلليتو البارزة، في عرض رأيو الشخصي في كثير مف المسائؿ كىذا دليؿ كاضح  .ٔ
ًسعىة اٌطبلًعو  .عمى عمؽ ثقافتو كى

تمامان لمفائدة .ٕ  .استشياده بآراء النٌحاة كالقٌراء كالٌمغكييف إيضاحان لمقاعدة كا 

يعتبر الكتاب مكسكعة ًعممية ثقاًفٌية تاريخٌية فمكٌية طبٌية زراعٌية، كذلؾ ًكفقان لطبيعة  .ٖ
 .المادة الميعجمية التي تيتـ بكؿ ما سبؽ

اعتمد المؤلؼ أكثر ًمف نسخة لممصادر التي اعتمد عمييا كىذا أتاح لو المقارنة  .ٗ
 .كالتصحيح

 .كثيران ما يذكر المؤلؼ في نياية كبلمو، كممة فتأمؿ أك فمتنظر ما فيو .َُ
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مآخػػذ عمى الكتػػاب  .6

ال شؾ في أٌف المؤلؼ كاف يتكخى الدقة كالصكاب في كتابو، راميان مف ذلؾ إلى الكفاء 
يصاؿ الفكرة بأيسر طريقة كعمى الرغـ مف ذلؾ، فقد كقع في بعض اليفكات  بالغرض كا 

: كالسقطات في أثناء عرضو المادة كىي

سيكه عف نسبة بعض الشكاىد الشعرية إلى قائمييا كقد نسبت تمؾ الشكاىد إلى  .ُ
. قائمييا، كذلؾ بالعكدة إلى المعاجـ كالدكاكيف الشعرية

قبؿ بعض اآليات في حيف فعؿ " قكلو تعالى"أك " قاؿ تعالى"سيكه عف استخداـ  .ِ
 .ذلؾ مع آيات آخرل

ذكره كثيران مف آراء العمماء، فنسب بعضيا إلى أصحابيا كلـ ينسب بعضيا اآلخر،  .ّ
 .كقد عالجت ذلؾ في التحقيؽ

 .عدـ تفسيره كٌؿ المفردات الغامضة بؿ اكتفى بإيرادىا كفؽ ما كردت مف مصاردىا .ْ

كثيران ما كاف يكرد قاؿ النابغة دكف تحديد أىك الذبياني أـ الجعدم، كقد حددت ذلؾ  .ٓ
. بعد العكدة إلى ديكاينيما
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كصؼ المخطكط 

 في القدس عمى ، عثرت في فيارس المكتبة البديرية،خبلؿ البحث كالتنقيب (ُ
، كتقع منفردة ( لغة77)حاشية ابف غانـ عمى القامكس كرقميا : مخطكط بعنكاف

في كؿ صفحة ككؿ كرقة تضـ صفحتيف، كرقة، (63)في مجمد كاحد كعدد كرقاتيا 
، كمقاس كؿ صفحة ثبلثة كعشركف سطران، في كؿ سطر اثنتا عشرة كممة تقريبان 

.  (ب) كرمزت ليا بالرمز سـ،15 × 20.5

 عمى شكؿ مثمث رأسو إلى األسفؿ مككف مف –عمى الكرقة األكلى - يكجد كتابة 
اـ، الشيي نكر ـحاشية الشيي اإلماـ، كالعالـ الو ":، كنص الكتابة ىكسبعة سطكر

". الديف عمي بف غانـ المقدسي عمى القامكس، تغمده اهلل برحمتو، آميف

سطر في كؿ سطر ثبلث أكجد أربعة تكعمى يسار ىذا العنكاف في أعمى الكرقة 
ىذا ما نقؿ مف خط الشيي عمي المقدسي مف عمى ىامش "كممات ما نصو 

كعمى يسار العنكاف في كسط الكرقة يكجد نص تمميؾ مككف مف سبعة " القامكس
الحمد هلل كحده، حسبي اهلل كنعـ الككيؿ، دخؿ في ممؾ  ":سطكر بخط مائؿ، نصو

، كفي "كلكالديو، كلممسمميف آميفلو نجـ الديف، ابف خير الديف الحنفي غفر اهلل 
ككقفو الفقير محمد بدير عمى طمبة العمـ بالقدس، : "سطر كاحد، نصوآخر الكرقة 

 "كمقره بخمكتو بداره المبلصقة لممسجد األقصى

 أك نيايتيا، إاٌل أنني ا أك تاريي ًلنىٍسًخيا في بدايتو،ال يكجد اسـ لناسي ىذه النسخةك
 .رٌجحت أنيا بخط الحسف بف عمي بف غانـ المقدسي ابف المؤلؼ

ليذه النسخة مقدمة لطيفة مف خمسة عشر سطران في بداية الكرقة الثانية، حيث تضمنت 
البسممة، كالحمد كالصبلة عمى النبي كذكر لقب المؤلؼ، كمذىبو ثـ ذكر المكضكع الذم 

فإف عمـ المغة مف أكلى ما نطؽ بفضمو المساف كمف  ":اشتمؿ عميو المخطكط، كنصو
، ثـ ذكر الدافع كالسبب إلى التأليؼ كدعكة األعياف لبلبف بأف "أحؽ ما يتحٌمى بو اإلنساف

. يجرد الحاشية كيضعيا في كتاب مستقؿ

كىذه النسخة ال تخمك صفحاتيا الداخمية مف التصكيبات بخط الناسي كفييا خرـك 
 كالمخطكط كامؿ غير منقكص ، كلكنيا ال تمس بجكىر الكبلـ،مف األرضة
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 بالحبر األسكد، كاألبكاب كبداية الفصكؿ باألحمر، ،كمكتكب بخط نسخي كاضح
كبخط صغير كمقركء، حالتو العاٌمة جيدة كال يكجد خاتمة ليذه النسخة كآخر سطر 

كىك يدؿ عمى أف . ىذا ما كجد بخط المؤلؼ رحمو اهلل تعالى، آميف: "فييا ما نٌصو
 كاعتبرتيا األـ إذ تعكد إلى القرف ، كقد اعتمدت عمى ىذه النسخة، الناسي ىك ابنو

. اليجرم الحادم عشر تقريبان، كقرأتيا في المكتبة البديرية كرقة تمك األخرل

كرقة، أبعاد كؿ  (74) كعدد أكراقيا ،(A397) نسخة مكتبة غكتا بألمانيا، كرقميا  (ِ
كؿ كرقة تحتكم عمى صفحتيف في كؿ صفحة ثبلثة كعشركف ك، (20×14)كرقة 
غبلؼ المخطكط . (غ) كفي كؿ سطر تسع كممات تقريبان كرىمىزت ليا بالرمز ،سطران 

مكتكب عميو في الكسط كبخط كبير حيث كردت تركيسة الحاشية عمى شكؿ ىرمي 
حاشية نكر الديف المقدسي "قاعدتو إلى األعمى كرأسو إلى األسفؿ كىك ما نصو 

 ".عمى القامكس، مما عني بجمعيا كلده، رحميما اهلل آميف

في نكبة الفقير الى اهلل "كفي أعمى الصفحة مف الجية اليسرل نص تمميؾ كىك 
كفي أسفؿ التركيسة مف الجية .  عيفي عنو()تعالى محمد مرتضى الحسيني

اليسرل يكجد أربعة أسطر صغيرة كؿ سطر مككف مف ثبلث إلى أربع كممات 
كفي أسفؿ الصفحة عمى " رحمو اهلل آميف"مطمكسة كآخر السطر الرابع ما نصو 

الجانب األيمف كتابة باأللمانية 
"Kahira hoggo U.J feet + 1808" 

 كتتميز ىذه 1808كترجمتيا ىذه النسخة نقمت إلى معيد غكتو مف القاىرة عاـ 
 .النسخة عف سابقتيا بحسف الخط كضبط أكاخر الكممات ككضكح الشعر فييا

 

 

:  (غ) بداية المخطكط

                                                 

ذكره برككلماف، صوفي محٌدث لو عدة  (1205/1790)  محمد مرتضى الحسيني المتوفى سنة  
. 3/710كحالة، معجم المؤلفين، : تخريج أحاديث خير األناـ، ترجمتو في: مؤلفات أشهرىا
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، "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ"
  ".ىذا ما كجد باألصؿ المنقكؿ منو:"كنيايتو عبارة

 (63)     تقع في (ب)  نسختي المخطكط، فالنسخة البديريةاختبلؼ عدد أكراؽكقد الحظت 
، كعندما قارنت النص فييما كجدتو متطابقان كرقة (74) (غ)غكتا عدد أكراؽ نسخة ، أماكرقة

تمامان، فأعدت النظر في طريقة النسي لكؿ مخطكط، فكجدت أف االختبلؼ يعكد إلى عدد 
 عدد كممات (غ)السطكر في كؿ صفحة، كعدد الكممات في كؿ سطر، إذ أف نسخة غكتا

.  اثنتا عشرة كممة(ب) ما نسخة المكتبة البديريةبيف ،سطرىا فقط تسع كممات
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ماهػػج التحقيػػػؽ  .1

: عممت في تحقيؽ الكتاب كفقان لما يأتي

كقمت بمقارنة  (غ)في المتف كقارنتيا بنسخة غكتا  (ب)اعتمدت نسخة البديرية  .ُ
مكاد الكتاب كاحدة تمك األخرل بما جمعتو مف المكاد المغكية مف المعاجـ العربية 

. المنشكرة

متنان، فقد التزمت بيا كبترتيبيا، لكجكد بعض  (ب)بما أنني اعتمدت نسخة  .ِ
كالعكدة  (غ)التعميقات عمى الجكانب كلـ أستطع أف أجـز إاٌل بمقارنتيا مع النسخة 

 .إلى المصادر التي اعتمد عمييا المؤلؼ

 :-اعتمدت في التحقيؽ اآلتي .3

أك في بعض  (غ)، ككرد في النسخة (ب)إذا كاف الكبلـ غير كارد في النسخة  (أ 
. كأشرت إلى ذلؾ في الحاشية [ ]المصادر، فقد كضعتو بيف قكسيف مركنيف 

أك المصادر المختمفة  (غ)ككجدت ما يصححو في  (ب)إذا كجدت خمبلن في  (ب 
 .أشرت إليو باعتبار الخطأ مف الناسي

ف كقعت  (ج  قارنت ما كرد في نسختي الكتاب بما كجدتو في المصادر المختمفة كا 
 .عمى اختبلؼ أشرت إليو في الحاشية

كضحت األحداث التاريخية، كعٌرفت بأعبلـ األشخاص كاألماكف التي كردت في  .ْ
 .الكتاب ما أمكنني ذلؾ اعتمادان عمى كتب التراجـ، كالكتب التاريخية، كاألدبية

شرحت الكممات التي اعتقدت أنيا بحاجة إلى شرح، كقد جعمت الشرح قصيران  .ٓ
 :متعمقان بمعنى الكممات في مكاقعيا كأحمت إلى مصدر الشرح ىىكذا

 .ابف منظكر، لساف العرب، مادة كذا

شرحت بعض المصطمحات التي اعتقدت أنيا بحاجة إلى شرح، بقدر ما يؤدم  .ٔ
 .إلى تكضيح المصطمح في ذىف القارئ

 .ككضعت اسـ البحر فكؽ العجز. حددت بحر كؿ بيت أك مقطعو .ٕ
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: ألكراقيا أرقاـ، فقد أشرت إلى بداية كؿ كرقة ىكذا (ب، ك غ)بما أف النسختيف  .ٖ
كتعني الصفحة األكلى مف الكرقة األكلى أما الصفحة المقابمة ليا مف  (أ/1ؽ)

كقد كضعت ىذه األرقاـ حيثما كردت عند  (ب/1ؽ)الكرقة نفسيا فأشرت إلييا 
 .الكممة التي تنتيي إلييا

أضفت عمى يميف الصفحة المجرد الثبلثي لكؿ مادة بخط أسكد غامؽ تيسيران  .ٗ
 .لمقارئ

 .أكردت نص القامكس المحيط بخط أسكد غامؽ ثـ الشرح عميو بخط عادم .َُ

كثيران ما أكرد ابف غانـ أسماء المؤلفات، فجعمتيا بخط غامؽ تمييزان ليا عف سائر  .ُُ
 .الكبلـ، كتسييبلن لمقارئ

 .قمت بتحرير النص كفؽ قكاعد المغة العربية مع كضع عبلمات الترقيـ .ُِ

في بداية كؿ باب أفردتي صفحة مستقمة، ككضعت ترقيمان متسمسبلن تسييبلن  .ُّ
 .لمدارسيف

 .حرصت عمى إثبات النص كما كرد عف صاحبو، كذلؾ مراعاةن لؤلمانة العممية .ُْ
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ًَ الدّْيفً .[]بٍسـً اهلًل الرٍَّحمًف الرَّحيـً  [أ /2ؽ ] ٍمدي ًلٌمًو الَّذم أىٍظيىرى ًبنكًر الحى
[] 

نىًفيّْ سىبيؿى الرَّشاد، كىىىدىل إلى ًمنياًجًو القدسيٌ  ٌفقىوي ، الحى كى . كىاٍصطىفاهي ًمفى الًعبادً ، كى
مٍينا مكىٍحدىهي ال شىًريؾى لىوي، الَّذ، كأىشيىدي أٍف ال إلىوى إال اهللي  كًدًه عى ٍؿ قىاميكسي جي ـٍ يىزى  لى

بديهي كرىسيكليوي . ىاًطبلن  ى ًبرسالًتًو اإًلٍسبلـي سىاًطعان ، كأٍشيىدي أىفَّ مىٍكالنىا ميحمَّدان عى اٌلذم أٍضحى
مى آًلوً  مٍيًو كىعى مَّى اهللي عى خبلصةي األيمًَّة، كسىاداتي ً، كىأٍصحاًبو، بىٍعدىما كافى آًفبلن، صى

بىٍعدي  األًئمًَّة، كى
[] .

ا نىطى  ـى الُّمغىًة ًمٍف أٍكلى مى ؽّْ ما يىتىحمَّى ًبًو ؽى فىإفَّ ًعٍم ٍَ أىحى ًَ المّْساف، كًمفى  ًبفىضًمًو
كاف مف أصًحابى  ، كى اإلٍنسىافي

ـى العىميَّةى، كالسّْماًت السَّاًميًة الزَّكيَّة، فىرمٍ    عىٍصًرًه دي الًيمى
عمى اإلٍطبلؽ، شىٍييي مشايًي اإلسبلـً باالتٌفاؽ نكر الٌديف المىقدسىٌي الكاًلدي 

أىنىارىاهللي . []
لىطىؼى ًبأىٍىًؿ ىىذا الًمٍصًر بىعدىهي ، لىحدىهي  لىوي ًعٍندىهي، كى ًطًو . كىأىٍحسىفى نيزى يىٍرفىعي ًبخى ، كى ـي النَّظىرى ييًدي

مىى طيرَّةً  ٍيمكف عى المى
، أف []فىسىأىلني بىعضي األىعياف.  قاميكًسًو ما يىٍظيىر لوي كيىٍرتىضًيوً []

عى  َى ًَ ًتًو ًمفى الحكاًشي ًلييٍنتىؼى أصرؼ ما أمكف مف الٌزماف، ًفي تىجرٍيًد ما ًبطيرَّ
ىىا ًَ ميستمٌدان ًمفى اهلًل التٍَّكفيؽى، ساًئبلن ًمفى اهلًل . فىأىجبىٍتوي إلى ذًلؾى . عمى مىرّْ الزَّمىافً []ًب

ةى  ًتًو، كييٍسًكنىوي بىحبيكحى غمَّدى راًقمىيا برىٍحمى َى ان إلٍيًو، أىٍف يتى اًرعى الًيدايىةى إلى أٍقكـً طىًريؽو، ضى
نًَّتوً  يىنفىعىًني ًببىركًتوً ، جى ق، آًميف، كى ًَ ًت ًَ َى ٍمًر يىٍحشيرني في زي . كى

.  []في نسي الًتٍطبلب. []كلمَّا أىٍعيىاًاي الطٍّالب: قكلػه
                                                 

( .  كصلى اهلل على سيدنا محمد كعلى آلو كصحبو كسلم: أ/2   في غ ؽ(
 ( .  ىو مؤلف الكتاب علي بن غانم المقدسيٌ :    نور الدين(
( .  أٌما بعد: أ/2   في غ ؽ(
( كاسمو حسن بن علي بن محمد بن غانم، كىو الذم جرَّد ىذه    ، حسن بن نور الدين المقدسي:    ىو(

؛ الزبيدم، تاج 1/312الجبرتي، عجائب اآلثار، : انظر، ككضعها في كتاب مستقل، الحاشية
؛ 1/595؛ كحالة، معجم المؤلفين، 12/105العركس، مادة ألب، برككلماف، تاريخ األدب العربي

. أ/1ؽ (غ)النسخة 
( . 2/580إبراىيم أنيس، المعجم الوسيط، : انظر. الحاشية، كحاشية الثوب طرفو:    الطُّرة(
(  .أعياف األعياف: ا/2   في غ ؽ (

( . بو: ا/2   في غ ؽ(
(  .1/14الفيركز أبادم، القاموس المحيط، : انظر. فيو معنى المبالغة أم الطلب الكثير:    الطّْالب(
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ػٍاػتيهي :"قكلػه. كىأىضفت إليو: ، في نسخة"كأضفت إليهما" قكلػه مَّ خى : في نسخة. []"كى
مَّنٍتوي  ٍ تىي الطَّاًئٌي، حبيب بف أكس:"قكلػه. []ضى ألىٍاشىٍدتي بىيى

 []: ىما قكلو "[]

    ]  السريع[

مىًب فىاًخر         مَّةو               الًبسييىا ذيك سى       ال ًزٍلتى ًمٍف شيٍكًرمى في حي

ؿي ًلآلًخًر  ـٍ تىرىؾى األكَّ ػوي                      كى       يىقيكؿي مف تىٍقرعي أىٍسػماعى
لىتىمى ٍَّمتي بقكؿ أىٍحمىٍد بف سيمىٍيماف" قكلػه

                        []: ىك قكلو".الخ...  []

  ]الطكيؿ[   

ـٍ تىٍستىًطٍعوي األىكىاًئؿي    ا لى انيوي                     آلتو ًبمى ٍف كٍنتي األىًخيرى زىمى ٌني كىاً        كىا 
 . أم بقدر طكقيا[]تىٍرفىعي العقير: قكلػه

 

 

 
 

باب الهمزة : أكالن 
 

                                                                                                                                      

( ف . الفيركز أبادم، ـ: انظر، بزيادة التاء، كىو من المصادر القياسية تأتي غالبان للمبالغة:    التطالب(
 . 1/15، المقدمة

(  . 1/15، .ف.الفيركز أبادم، ـ: انظر.    أم قدٍَّرتوي (

( ًِ كى أىٍدرىجتي فيو( .  1/16ف، .الفيركز أبادم، ـ: انظر.   أم جعلت في ًضٍمًنًو
(  .231/846المتوفى سنة ، أبو تماـ الشاعر العباسي المعركؼ:    ىو(

(  . 127أبو تماـ، الديواف، ص :    انظر(

(  .  449/1057أىحمد بن عبد اهلل بن سليماف، الشاعر العباسي المتوفى سنة ، أبو العالء المعٌرم:    ىو(

(  . 2/525المعٌرم، شركح سقط الزند، :    انظر(

(  . 1/23المقدمة، : الفيركز أبادم، القاموس المحيط: انظر. أم الصوت:    العقير(
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فصؿ الهمزة .   1

                                []:قاؿ امرؤ القيس" أجأه مؤاث غير مصركؼ:" قكلػه

 ]الطكيؿ[

ـى جارىىاى           فىمىٍف شىاءى فىٍميىٍنيىٍض ًبيا ًمٍف ميقاًتًؿ [][أىبىتٍ ] ـى العا أه، أىٍف تيٍسًم  أىجى

رىفو لمضركرة صى
 [] .

ًمفى العىرًب مىٍف ال يىيمزهي، قاؿ [ب/2ؽ] كى
،  خاٌصة[]كىي لبني نبياف: [] ابف الكىٍمبٌي []

ٍممىى، خاٌصة كسى
ٍممىى، . [] لسائر طٌيء[] ؿو عىًشؽى سى ـي العىرىبي أنَّوي في األٍصًؿ اٍسـي رىجي كتىٍزعي
مى ىًذًه الجباؿ، يعني []ككانت العىٍكجاءي  ًمبكا عى ٍممىى كالعىٍكجاءي : تجمع بينيما، فىأيًخذيكا فىصي سى

ًقيؿى غير ذلؾ يىٍت الًجبىاؿي ًبأٍسماًئيـ كى دي : كقكؿ الجكىرمٌ . كىأجأه، فىسيمّْ أه عمى فىعىؿى بالتحريؾ؛ أىحى أىجى

                                                 

( .  95امرؤ القيس، الديواف، ص:    انظر(
( .  95ص ، ف.ـ، امرؤ القيس: كالمثبت من. أنت: ب/2أ، غ ؽ /2   في ب ؽ (
( ىي تجاكز بعض القواعد النحوية أك الصرفية، ك ذلك تسهيالن للشاعر على ضبط :    الضركرة الشعرية(

. 574ص ، المعجم الشامل، محمد إسبر:انظر، الوزف
(  .    الصَّغاني، التكملة، مادة أجأ(

( ىشاـ بن محمد السائب بن بشر الكلبي، أبو المنذر، المعركؼ بابن الكلبي، المتوفى سنة :    ىو(
ابن ًخٌلكاف، كفيات األعياف، : ترجمتو في.  مؤرخ، كعالم باإلنساب كأخبار العرب204/819

 . 8/88؛ الزركلي، األعالـ5/14؛ الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد 6/82

( جمهرة : ابن حـز: انظر. ًإليو يرجع نسب قبيلة بني نبهاف، جىدُّ جاىلي، ىو أسوداف بن عمرك:    نبهاف(
 . 403أنساب العرب ص

( . 3/75، البكرم، معجم ما استعجم: انظر. اسم جبل قرب مكة:    سلمى(
( ، . ىو جيٍلهيمىة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عيريب بن زيد بن كهالف بن سبأ:    طىٌيء( انظر ابن حـز

. 485س، ص.ـ
( .  لساف العرب، مادة أجأ، ابن منظور: انظر. اسم امرأة:    العٍوجاء(

 ]أجأ[
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ءو  بىمىٍي طىيّْ ئيُّكفى مثؿ األجعيكف، جى نسب إلييما األىجى َى ٍممىى كىمي أ. كاآلخر سى كاب إلييا أىجى . الصَّ
. []التكممةانتيى مف 

فصؿ الباء .   2

. في نسخة األٍصؿي  [][األصؿ]كالبيٍؤبيؤي كالهيدهيًد "قكلػه 

فصؿ الخاء  .   3

ـٍ :" قكلػه راىٍت فىمى ميكءه بىرىكىٍت أىٍك حى خى ٍ رىحٍ ]كى ٍكىىرمٌ  [] [تىبى ما ]:[]سيراقة في حديث: الجى
نىتٍ ، []خىؤلىتٍ  رى كال حى

لًكٍف حبىسىيىا حاًبسي الًفيؿً ، [] . [][كى

مَّـى  سى مٍيًو كى َه عى مَّى اهللي ًديثيوي صى ة، ًنٍسبىةي الحًديًث إلى سيراقىةى سىٍيكان، حى َى دٍيًبيّْ ـي الحي ا قىالىوي عى
[] . 

                                                 

( ، للحسن بن محمد الصَّغاني األندلسي، المتوفى سنة   "التَّكملة كالذيل كالصلة " ىو كتاب :    التكملة(
عن ، بالقاىرة، صدر في طبعتو األكلى. يقع في ستة مجلدات.  معجم لغومب، كالكتا650/1252

 .1970عاـ،دار الكتب المصرية

( الفيركز أبادم، القاموس المحيط، : انظر، كالمثبت من القاموس المحيط. األجل: ب/2   في ب ؽ(
 .مادة  بىٍأبىأىِى 

(  . 1/14مادة خأل، ، الفيركز أبادم، القاموس المحيط، المقدمة: انظر. تقترح: ب/2   في ب ؽ(

( صحابٌي، ركل عنو من  (24/645)سراقة بن مالك بن جعشم الكناني، أبو سفياف، ت :    ىو(
أخرجو أبو سفياف ليقتاؼ أثر رسوؿ اهلل . سعيد بن المسيب: ابن عباس كجابر، كمن التابعين: الصحابة

، العسقالني: ترجمتو في. ىػ8أسلم بعد غزكة الطائف سنة . صلى اهلل عليو كسلم عندما ىاجر
. 3/80، األعالـ، ؛ الزركلي3/456؛ تهذيب التهذيب 2/19، اإلصابة

( .  68/ 1ابن منظور، لساف العرب، مادة خأل، : انظر. حرنت ك بركت من غير عٌلة:    خألت(
( ابةي (   .حرفمادة ، ف.ابن منظور، ـ: كىي التي إذا اٍسػتيػًدرَّجىٍرييها كىقػىفىٍت، انظر:    حرنت الدَّ

 .2/58 ابن األثير، النهاية في غريب الحديث كاألثر،  ()

( كقعت سنة ست للهجرة، كسميت بذلك نسبة ، غزكة للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم: ة   عاـ الحديبي(
كفيها كانت بيعة الرضواف، تحت الشجرة المذكورة في القرآف، لىٌما صىدىرى ، إلى بئر قريبة من مكة

: انظر. رسوؿي اهلل صلى اهلل عليو كىسىلَّم عن العيٍمرىًة كصالح كفار قريش، على أىٍف يػىٍعتىًمر في العاـ المقبل
.  4/521؛ ابن كثير، البداية كالنهاية، 190ص ، الحميرم، الركض المعطار

 ]بأبأ[

 ]خأل[
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كاهي الًمٍسكري بفي مىٍخرىمىةى  رى
ـٍ ، [] َى ؾى كاف بفي الحى ٍَ مرى كى

 تىٍركىوي ًلعىدىـً تىعىمًُّقًو [][الميصنّْؼي ]لىعىؿَّ : قيٍمتي . []
ًدٍيثً  . فىتىأٌمؿٍ  تىعىمًُّقًو بالمُّغىًة؛ بىٍؿ بالحى

فصؿ الذاؿ .   4

يَّةي : قكلػه  []"كالجمع الذىراًرمٌ "  في الصحاح[]"كماه الذُّذرٍّ
ٍدمه أىٍذرىأي، أم أىٍرقىشي األيذينىٍيًف، :-  في الصحاح"كىٍبشه أىٍذرىأي في رىٍأًسًه بىيىاضه ألخ: قكلػه جى
دي  ساًئريهي أىٍسكى رَّؾ الخ: قكلػه. كى رىآني كذىٍرآنيّّ ًبتىٍحًريًؾ : في الصحاح" ًمٍمحه ذىٍرآًايٌّ كييحى َى َى ًممحه ذى

تٍسًكيًنيىا . الٌراًء كى

فصؿ الراء  .   5

كالميٍرًجيىةي : قكلػه
.  المرجيَّة.  أم فحققيا بالتشديدككهـ الجكهرمٌ ، ، بالياًء ميخفَّفىةن []

                                                 

( .  (64/683-2/624)الًمٍسوىر بن مىٍخرمىة القرشٌي الزىرٌم، أبو عبد الرحمن، عاش ما بين :    ىو(
كعركة بن ، ركل عنو علي بن الحسين. صحابٌي اتصل بعبد اهلل بن الزبير،كأقاـ مع ابن الزبير في مكة

.  18/161؛ الموسوم، معجم رجاؿ الحديث، 4/365ابن األثير، أسد الغابة، : انظر. الزبير
(  (65/685-2/623 )خليفة أيموم ينسب إليو بنو مركاف، ييكىٌنى أبا عبد الملك، عاش ما بين:    ىو(

، جعلو الخليفة عثماف بن عفاف من "قل ىو اهلل أحد" أكؿ من ضرب الدنانير الشامية ككتب عليها 
خاصَّتو، كاتخذه كاتبا، كلٌما قيًتل عثماف خرج مركاف إلى البصرة مع طلحة كالزبير كعائشة، يطالبوف 

؛ 4/74، ابن االثير، الكامل: ترجمتو في. بدمو، شهد ًصٌفين مع معاكية، ثم أمَّػنىوي عىًلٌي فأىتىاه فػىبىايػىعىو
. 7/207، األعالـ، ؛ الزركلي4/348، أيٍسد الغابة، العسقالني

( كالميصىٌنف ىو محمد بن يعقوب الفيركز أبادم، ، أ/3المصر كالمثبت من غ ؽ : ب/2   في ب ؽ (
 .صاحب القاموس المحيط، (817/1414-729/1329)عاش ما بين 

( . الفيركز أبادم، القاموس المحيط،  مادة ذرأ:    انظر(
( .  الجوىرٌم، الصحاح، مادة ذرأ:    انظر(
( ، إحدل الفرؽ اإلسالمية، ظهرت في العصر األيموم، كترل أفَّ المؤمن الذم قىصَّر في أداء الفرائض:    المرجئة(

كأكؿ ما أطلق ىذا االسم؛ على الذين . أك ارتكب الكبائر غير كافر، كىيػيٍرجىأ الحيٍكمي عليو إلى يـو القيامة
لىة كيلُّهيٍم مؤمنوف بإقرارىم الظٌاىر : اجتمعوا مع معاكية بعد مقتل علٌي رضي اهلل عنو، كقالوا ًإٌف أىىل الًقبػٍ

؛ شريف األمين، معجم 1/139الشهرستاني، الملل كالنحل، : انظر. كرىجىوا لهم جميعان المغفرة. باإليماف
 . 221الفرؽ اإلسالمية، ص

 ]ذرأ[

 ]رجأ[
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 .فىقىمىبيكا الياء الساًكاىًة أىًلفان ككىهىـ الجكهرمٌ :  قكلػه

ـى ًفيو: أقكؿي  رى ك الكاك ال تيفيدي التٍَّرًتيبى ، ال كىٍى ـى ك أىخَّ ٍيرى أىنَّوي قىدَّ ، فإنَّوي ذكر ما ذىكىٍرتيوي غى
. فتأمؿ

فصؿ الفاء         .   6

كالبيٍهمىى فيقيكأن : قكلػه
 ". إذا تىشىقَّقىٍت لىفىاًئفييا عىٍف ثمرىا، تفقَّأىًت البيٍيمىى: " في الٌصحاح []

فصؿ القاؼ .   7

ٍعتيو شيئنا بعد شيء": تىقىٌمٍأتي الٌشيء: في الٌصحاح" المكاف إلخ []كالقماءة: "قكلػه مى . جى

فصؿ الالـ .   8

 قاؿ: "[]قاؿ أبك عبيدة" آلَّءه ككهـ الجكهرمٌ ، ال، كالقياسي ليٍؤليؤمٌّ ، كأٍلالءه  آلء كباًئعيه"قكله 

احب سىًمٍعتي  :[]الفراء ء :المؤلؤ العىرىبى تىقيكؿ لصى َى ٌَ َى َى ، ككىًرهى قكؿ الناس آلؿ: "[]لعَّاع مثاؿ عمى الى

، آلؿ

                                                 

( معجم ، لساف العرب، مادة بهم؛ أدل شير، ابن منظور: انظر، نبات شبيو بأصل الفجل:   البيهمى   (
. 30ص، االلفاظ الفارسية المعربة

( . 1/26مادة قمأ، ، القاموس المحيط، الفيركز أبادم: انظر. المكاف ال تطلع عليو الشمس:    القماءة(
( من أئمة العلم ك  (209/824 – 110/728)عاش ما بين ، أبو عيبيدة، مىٍعمىر بن المثينى:    ىو(

بغية الوعاة ، ص ، السيوطي: ترجمتو في. المحاضرات كالمحاكرات، األدب من مؤلفاتو  مجاز القرآف
. 7/272؛  الزركلي، األعالـ 3/252؛ البغدادم، تاريخ بغداد، 395

( إماـ الكوفيين ك أعلمهم  (207/822 – 144/761)عاش ما بين ، يحيى بن زياد الديلمي:    ىو(
ك " المقصور كالممدكد: "من كتبو. سمي بالفراء ألنو كاف يفرم الكالـ أم يرفع صوتو، في اللغة

؛ البغدادم، تاريخ 2/228كفيات األعياف ، ابن خلكاف: ترجمتو في" مشكل اللغة"ك " معاني القرآف"
 .8/145س، .؛ الزركلي، ـ14/149بغداد، 

(  .1/150ابن منظور، لساف العرب، مادة ألأل، :    انظر(

 ]فقأ[

 ]قمأ[

 ]ألأل[
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خالؼ الفراء في ىذا : []ىك مف باب سبط ك سبطي كقاؿ عمي بف حمزة: []قاؿ الفارسي
كآلؿ  [أ/3ؽ]كبلـ العرب كالقياس ألف المسمكع آلؿ كالقياس لؤلؤم ألنو ييبنى مف الرباعي فقاؿ

. []مشكؼ. شاذ انتيى
ـى  "[]قكلػه [أ/3ؽ] دُّذ عيمىر بًفً  األىٍشعىًث ال كاًلدىهي ككىًه جى كى

كثيرنا ما :  أقكؿ".الجكهرمٌ  []
كىعيمىري : ينسب الرجؿ إلى جده سيَّما إذا اشتير ًبًو فيحمؿ كبلـ الصحاح عمى ذلؾ كعبارتو

. عمر بف األشعث بف لجأ التميميٌ : كفي المشكؼ:  الشاعر[]ابف لجأ التيمي

                                                 

( أحد  (377/987 – 288/900)عاش مابين ، الفارسي األصل، أبو علي، الحسن بن أحمد:    ىو(
األئمة في علم العربية، أقاـ مدة عند سيف الدكلة، ثم صحب عضد الدكلة بن بويو، لو كتاب 

، ابن خلكاف: ترجمتو في".جواىر النحو"عشركف مجلدا ك"التذكرة في علـو العربية"ك " اإليضاح"
 . 1/135؛ كحالة، معجم المؤلفين، 7/275س، .؛ البغدادم، ـ1/131س، .ـ

( : لو تصانيف كثيرة منها (189/805)ت ، أبو الحسن، الكسائي، علي بن حمزة بن عبد اهلل:    ىو(
، ك ىو مؤدب الخليفة العباسي ىاركف، الرشيد ك ابنو األمين" معاني القرآف"ك " القراءات"ك " النوادر"

أحد القراء السبعة المشهورين ك سمي الكسائي ألنو أحـر في ، إماـ الكوفيين في النحو ك اللغة
؛ 11/283، س.ـ، ؛ البغدادم162س .ـ، ؛ السيوطي3/295س .ـ، ابن خلكاف:ترجمتو في. كساء

.                 4/283، س.ـ، الزركلي
( ، تصنيف عبد اهلل بن "المىشيوؼي الميٍعلىٍم في ترتيب اإلصالًح على حركؼ الميٍعجىمٍ "ىو كتاب :    مشوؼ(

كالكتاب صدر في طبعتو األكلى ، (616/1219 – 538/1143)الحسين العيٍكبيًرٌم، عاش ما بين 
ليعقوب بن اسحق، . ىو كتاب إصالح المنطق: كاإلصالح. 1983بمكة عن جامعة أـ القرل عاـ 

كقد أىٌلف ابني الٌسكيت كتابو من أقواؿ علماء  (244/858)المعركؼ بابن السّْكيت المتوفي سنة 
فجمع تحت كل باب، األلفاظ . كمن أفواه بعض األعراب، لضبط اللغة العربية، البصرة كالكوفة

الخطيب : انظر. المتقاربة مؤيدة بالشواىد، كبعض التفسير، ليحفظ لغة العرب من اللحن ك الخطأ
 .5ص، تهذيب إصالح المنطق، التبػىٌريزم

( . 1/115تاج العركس، مادة لجأ، ، الٌزبيدم:    أم لجأ،  اسم رجل ىو جد عمر بن األشعث، انظر(
( مادة ، ف.ـ، الٌزبيدم: انظر. فجعلو كالده  كإنما ىو جده:    كىٍىمي الجوىرٌم كىضَّحىوي الٌزبيدم في الٌتاج، فقاؿ(

.  لجأ
( من شعراء العصر األموم، اشتهر بما كاف بينو ، (105/724)المتوفى سنة ، عمر بن لجأ التيمي:    ىو(

، ابن سالـ: ترجمتو في. ك بين جرير بن عطٌية الخطفي شاعر النقائض من مفاخرات ك معارضات
 .  5/59، األعالـ، ؛ الزركلي1/360الخزانة، ، ؛ البغدادم2/362طبقات فحوؿ الشعراء، 

 ]لجأ[
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فصؿ الميـ .   9

لو" كهىٌاأىًاي كمىرىأىاي"قكلػه  في نسخة زيادة " كمرأ" قكلػه ، أم ببل ىمز في أكَّ
نىعى    .كىمى

. لعمَّو كجامع بالكاك" جامع: طعـ: "قكلػه

فصؿ الاكف .  10

 []: قاؿ الشاعر"الميٍخًبري عف اهلل، كالاًَّبىءي "قكلػه 

                     [الكامؿ]

اتىـى النُّبَّئاًء ًإنَّؾى ميٍرسىؿه                بالخير كؿُّ ىيدىل السًَّبيًؿ ىيداكا  يا خى
"  الشَّرابي الميزيؿي لمعقًؿ كالمَّبىفي الرَّقيؽي الخ: كالاَّسءي "قكلػه 

المَّبىفي الرَّقيؽي الكىثيري الماًء، كنىسىٍأتيوي نىٍساءن، كنىسأتو : النسء كالنسيء: قاؿ في المشكؼ
مٍَّمتيو كمنو قكلو: لو، كنسأتو إياه :                                                                  خى

                            [الكافر]

 []سقكني النسء ثـ تكنفَّكني

ًبًو فىسَّرى ابفي األىٍعرابيُّ ، النٍَّسءي الشَّرابي الًَّذم ييًزيؿي العىٍقؿى : كقيؿ كى
: قاؿ.  النسء ىػيينا[]

ٍمرى  ٍيوً ، إنَّما سىقكهي الخى كىاهي ًسيبىكى ٍمر: كرى . سىقىٍكني الخى

                                                 

( . 125ص، الديواف، العباس بن مرداس: انظر.    البيت للشاعر العباس بن مرداس السُّػلىًميٌ (
( ، الديواف، عركة بن الورد:انظر.  عيداة اهلل ًمن كىًذبو كىزكرً :    ىذا صدر بيت لعركة بن الورد ك عجزه(

. 48ص
( ، راكية، (ـ231/845 – 150/767)ابن األعرابي عاش ما بين ، أبو عبد اهلل، محمد بن زياد:    ىو(

" أبيات المعاني"ك" أسماء الخيل كفرسانها: "لو تصانيف كثيرة منها، من أىل الكوفة، عاٌلمة باللغة
؛ 5/285،  تاريخ بغداد، ؛ الخطيب البغدادم3/79الوافي ، ، الصفدم: ترجمتو في". تاريخ القبائل"ك

 .6/131، األعالـ، الزركلي

 ]مرأ[

 ]ابأ[

 ]اسأ[
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كقاؿ ، بالكسر، ىي النّْسء: مىٌرةن ، ك قاؿ ابف األعرابي. كىك ييقٌكم تفسير ابف األعرابي
قىٍكؿ ابف األىٍعرابٌي خطأ. كىك الصكاب، بالفتح، النٍَّسءي : غيره ألف ًفًعيبلن بالكسر ليس في ، كى

ٍمؽ د حيركؼ الحى ك النسء ليس ، ىكذا ضبطو سيبكيو. []الكبلـ إالَّ أىٍف يككف في الكممة أىحى
كال يقاؿ نىسء بالفتح مع عممنا أف كؿ ًفعيؿ بالكسر تىفىًعيؿ بالفىٍتًح ، كما أطرؼ قكلو، كذلؾ

ةي ًفيو طىأه ًمٍف كىٍجيىٍيًف فىٍمييتىأىمَّؿٍ ، ًىيى المُّغىةي الفىصيحى . فىيك خى
ٍبرىةً "قكلػه  دي بف يىٍعفيرى []: قاؿ ابف مكـركاحدٍته كىصي  [الكامؿ]    []: قاؿ األىٍسكى

ادىٍت سىكاريو ٍفراًء ك، جى رى نىٍبتىوي                نيٍفأه مف الصَّ باد[كآزى  [] ً[الزُّ

بىرو ، فيما نىٍبتاف مف العيٍشب ٍبرةو ك صي رى نىٍبتىوي ييقىكّْم أفَّ نيفىأىةن : كقكليوي ، كاحدتو نيٍفأىةه كىصي ك آزى
رىتٍ  [][مكسرنا]إذ لك كاف ، كنيفىأن مف باب عيشىرىةو كعيشىرو  ". الحتاؿ حٌتى يىقكؿى آزى

فصؿ الكاك .  11

 .قكـو أكضياء: أم" فهك كضيءه، مف أىٍكًضيىاء: " قكلػه

مىضى مف الميؿ هىتءه كيكسر الخ: "قكلػه اءى بعد ىىٍتءو كىىٍيتىاء: قاؿ في المشكؼ" كى ٍقته : جى . كى
ـٍ إال ًىتء، ًقٍطعىة: أم، كذىىىبى ىىٍتءه مف المَّيؿ نىًمًي . كىي أقٌؿ مف الذاىبة، كما بىًقيى مف غى

                                                 

( ك ىي الهمزة ك الهاء ك العين ك الحاء ك الغين ، ىي الحركؼ التي مخرجها من الحلق:   حركؼ الحلق(
. 181الدراسات الصوتية، ص ، غانم الحمد:انظر. كالخاء

( ، ابن منظور، صاحب لساف العرب، جماؿ الدين، ابو الفضل، ىو محمد بن مكـر:    ابن مكـر(
. 711/1311المتوفى سنة 

( كىو األسود بن يعفر ، 202ص، المفضليات، ؛ الضَّبي30ص، األسود بن يعفر،  الديواف:    انظر(
شاعر جاىلي ألحقو ابن سالَـّ في الطبقة ، 600/ىػ.ؽ 22النَّهشلي، أبو الٌجراح، المتوفى سنة 

 ؛ ابن قتيبة، الشعر كالشعراء، 1/143ابن سالـ، طبقات فحوؿ الشعراء، : ترجمتو في.  الخامسة
 ؛  1/195؛ البغدادم، خزانة األدب، 1/78

( الصفراء ، نبت لو نورة بيضاء: النفأ، نبت ككبر: الغماـ، آزر: السوارم. ب ك الزنادً /3   في ب ؽ (
؛ 4/18؛ أزر، 14/380سرا، :ابن منظور، لساف العرب، مادة: أنظر. ضرباف من العشب: كالزباد
. 3/193؛ زبد، 1/173نفأ، 

( أراد لو كانت .ابن منظور، لساف العرب مادة نفأ: انظر. ب مسكرا كالمثبت من اللساف/3   في ب ؽ (
. نػيفىأه جمع تكسير الحتاؿ الشاعر حٌتى يقوؿ كآزرت نبتو نيفأ

 ]كضأ[



 

 60 

" كبهاء [] [كالهىٍدم]كالسيرة " قكلػه 
.  كاليدل كالسيرة كما ال يخفى: كاف ينبغي أف يقكؿ: أقكؿ [ب/3ؽ]

.                                                                     اسـ مىٍكًضعٍ []اليدأة: أم"  []ع. كبهاء: "قكلػه

" كبخط الجكهرٌم هىًرئى كىسىًمعى ك هك تصحيؼ الخ: "قكلػه

ا متعددة مف الٌصحاح: أقكؿ فالٌظاًىري أنَّيىا ًمفى ، ليس فييا لىٍفظىة كىسىًمعى ، رأيت نيسىخن
كاب، الًحكايىة ال ًمفى المىٍحًكي كىك الًبناءي لممجيكؿ كيىديؿُّ ، كحينئذو فىييٍحمىؿ عمى ما ييكاًفؽي الصَّ

ف"  قكلػه .عميو دىاللةن بىيّْنىة كؤي ـٍ مىٍهري ٌنؼ تىٍصحيؼ، ميخاًلؼه . []"فىهي كىأىٍنتى تعرؼ أىٌف قكؿ الميصى
ٍقًبؿ، كأنشد في الٌصحاح. فىتىأىمَّؿ، ما ىك مىٍعركؼ قكؿ ابف مي

 :                                                  [] في السَّيٍّْد عثماف[]

 [الطكيؿ]

مَّفىٍت كىٍحؿه ىيكى األيُـّ كىاألىبي  يا             ًإذا جى أ مىٍيركًئيفى ييٍمفىى ًبو الحى مىٍمجى كى
[] 

                                                 

( القاموس المحيط، مادة ، الفيركز أبادم: انظر. كالمثبت من القاموس المحيط، ب كالهندم/3   في ب ؽ (
. ىدأ
( : انظر الفيركز أبادم. موضع: من االختصارات التي استخدمها الفيركز أبادم في قاموسو كتعني" ع   "(

. 20ص، المقدمة، القاموس المحيط
( البكرم، معجم ما : بلدة بين الطٌائف كمكة بأعلى الظٌهراف، ك قيل بػىٍينى عىسىفاف كمكة، انظر:    الهدأة(

. 4/1347، استعجم
. ىىرىأى : الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة: أنظر. إذا قتلهم البرد أك الحر:    مىٍهريكؤيف ()

( تميم بن مقبل، أبو الكعب، ابن مقبل،        : كابن ميٍقًبل ىو. 15تميم بن مقبل، الديواف، ص:    انظر(
كاف يبكي أىل الجاىلية كىييهاجي النجاشي . شاعر مخضـر أدرؾ اإلسالـ كأسلم. (37/657)ت 

؛ 1/187العسقالني، اإلصابة، : ترجمتو في. لو ديواف شعر. اتَّصل بالخليفة عمر بن الخطاب. الشاعر
.  1/459؛ كحالة، معجم المؤلفين، 2/87؛ الزركلي، األعالـ، 1/113البغدادم، خزانة األدب، 

 ( عاش ما بين           ، ثالث الخلفاء الراشدين، رضي اهلل عنو، أمير المؤمنين، عثماف بن عفاف:    ىو(
 .(35/606-577/ ؽ ىػ47)

 ىرأ: أنظر اللساف، مادة. أسم للسنة المجدبة: أجدبت؛ كحل: الغيث كالخصب؛ جلفت:  الحيا ()

:  كالبيت في اللساف كقبلو
 نعاءه لفضل العلم كالحلم كالتقى                 كمأكل اليتامى الغيٍبر أسنوا فأجدبوا

 ]هدأ[

 ]هرأ[
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ٍاايتهي "قكلػه  ٍيران أك شىرَّا أىزى ٍيرو أىك ًبشىرٍّر كهيٍؤتي ًبًه خى "  الخ[]هيٍؤتيه ًبخى

. []كالصحيح ىيٍؤتي كذلؾ حكاه يعقكب: []قاؿ ابف سيده: قاؿ في المشكؼ

فصؿ الياء .  12

 "بضـ الياء كفىٍتًحها مىٍقصكرىةن مىشىدَّدىة، اليىرىاَّأي "قكلػه 

غاني: قاؿ ابف مكـر ٌناء[]ذكر الصَّ  الييرى
بىغىيا بو، [] ، في ترجمة يرنأ، كيىٍرنىأ ًلٍحيىتىوي؛ صى

ٌنما كاف غريبنا: تابعان لمجكىرم كقاؿ عف يرنأ، آخر باب الميمكز ، كىذا مف غريب األفعاؿ كا 
كاب ًذٍكري ذىًلؾى في رنأى، كما ، فتككف الياء زائدة، ألنو يىٍفعىؿى في الماضي ذا كاف كذلؾ فالصَّ كا 

. كقد تبعو المصنؼ أيضا. فتأمؿ، ذكره ابف سيده

 

                                                 

( . الٌزبيدم، تاج العركس، مادة  ىىوىأ : انظر. اتهمتو:    أىٍزنىػٍنتيوي (
(  – 398/1007)عاش مل بين ، المعركؼ بابن سيده األندلسي، ابو الحسن، علي بن اسماعيل:    ىو(

سبعة ك عشركف " المخصص. " صىنَّفى كثيران من الكيتيب، أىشهرىا، إماـ في اللُّغًة كآدابها (458/1066
شرح ما أيشكل " أربعة مجلدات ك " المحكم كالمحيط األعظم"ك، جزءا كىو من أثمن كنوز العربية

، نفح الطيب، ؛ المقرم3/330، كفيات األعياف، ترجمتو في  ابن خلكاف، " من شعر المتنبي
. 2/405؛ كحالة، معجم المؤلفين، 2/875

( إماـ في . (244/858- 186/802)عاش ما بين ، ابن الٌسكيت، أبو يوسف، يعقوب بن اسحق:     ىو(
كفيات ، ابن خلكاف: ترجمتو في، "النوادر"ك " إصالح المنطق"ك " األلفاظ: "من كتبو، اللغة كاألدب

 .8/195، س.ـ، ؛ الزركلي2/536، ىدية العارفين، ؛ البغدادم4/309، األعياف

( لو ، عالم في اللُّغة. (650/1252- 577/1181)عاش ما بين ، الصَّغاني، الحسن بن محمد:   ىو(
، "ما تفرد بو أئمة اللغة"كلو ، معجم في اللغة"العيباب الٌزاخر كالٌلباب الفاخر: "تصانيفه كثيرة منها

؛ اليافعي، مرآة الجناف، 13/214، سير أعالـ النبالء، الذىبي: ترجمتو في" التكملة كالذيل كالصلة"ك
 . 1/585؛ كحالة، معجم المؤلفين، 4/121

(  .1/61يرنأى، : مادة، التكملة ك الذيل ك الٌصلة، الصَّغاني، حنَّأ: كما ييقاؿ من الًحٌناء، الًحٌناء:    اليػيرىناء(

 ]هىكىأى [

 ]يراأ[
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 باب الباء:  اايان 

 فصؿ الهمزة.   1

ـً "قكلػه  ؿُّذ حٌتى ، [][العيٍقدىةي ]كاأليٍربىةي بالضَّ ؿُّذ ]أك التي ال تىٍاحى :  في المشكؼ"كالًقالدة [تيحى
. انتيى. ككذلؾ الدَّابة في ليغىًة طىٌيءو ، قبلدة الكمب التي ييقادي ًبيىا: كاأليٍربىةي 

ـً "قكلػه  ، كىأيٍفعيكلىة، فيىذا مكضعيا، يجكز أف يككف فيٍعًميَّة". أىٍصؿي الفىًخذً : كاأليٍرًبيَّةي بالضَّ
.  المشكؼذكره في . فمكضعيا المعتؿ

ٍئًربه كىًمٍابىر: " قكلػه كمى
ٍنًزؿو []  " في نسخة كىمى

رىةه الخ: كاإللب بالكسر"قكلػه  نىاًبتييىا"الًفٍتري كشىجى ًبيثىةه  ،  الًجبىاؿً [] [ذيرىل] أم مى كىي خى

ذي ] ـي  [][تيٍؤخى يىٍقشىبي ًبًو المٍَّح ٍطبان كى ٍضبييا كىأىٍطراؼي أىٍفنىاًنيىا فىتيدىؽُّ رى   .خى

ييٍطرىحي لمٌسباًع كيمّْيا فبل يىٍمبىٍثيا ًإذىا أىكىمىٍتوي  ًميىٍت ًمٍنوي ، كى ـٍ تىٍأكيٍموي عى لى مٍَّت ، فىًإٍف ًىيى شىمٍَّتوي كى كصى
.  كىي قميمةي ًجٌدان . ًمٍنوي 

فىٍرضضو [] [ كأخبث[] :أبك حنيفة]قاؿ  بىؿي ًمفى السَّراًة في ًشؽّْ ،  اإللب؛ ًإٍلبي حى كىك جى
تيىامىة
.  المشكؼكذا في، []

                                                 

( . 1/37أرب، : القاموس المحيط، مادة، الفيركز أبادم: انظر. ب القعدة/3   في ب ؽ(
( ًمٍنبرى ( ٍقًدًسٌي كى كفي ىىذا إشارة . 1/146تاج العركس، مادة أرب، ، الٌزبيدم: انظر.     كىكىقىعى في كالـً المى

. إلى أف المخطوط اطلع عليو الٌزبيدم، ميؤلف تاج العركس
( . ب /4ب نهى ك المثبت من غ ؽ /3   في ب ؽ(
( . 1/149ف، مادة ألب، .ـ، الٌزبيدم: انظر. ب يوجد/3   في ب ؽ(
( عالم باللُّغة، أخذ عن ابن ، 282/895المتوفى سنة ، أبو حنيفة، أحمد بن داكد الٌدينورم:    ىو(

، معجم األدباء، ؛ الحموم1/76،ًإنباه الرُّكاة، الًقٍفًطي: ترجمتو في، لحن العامة:من تصانيفو، الٌسكيت
 . 1/123، األعالـ، ؛ الزركلي3/26

(  .ب كىو الصواب/4كالمثبت من غ ؽ  (تصحيف)ب كأخبت /3   في ب ؽ (

 ]أرب[

 ]ألب[
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 السًَّريعي كىأىلىبىافى :كالًمٍئمىبي "قكله  [أ/4ؽ]
"   الي[]

ال فحذؼ النكف ـ. فإف كانت النكف زائدة فىيذا مكضع ًذكره . []كا 
ٍمعي آًيبو "قكلػه  جى ٍمعي :  قاؿ في المشكؼ"كى ٍمعي أٍيبو : كًقيؿ، اسـي جى . جى

ميع النَّيارً : كالتٍَّأكيبي "قكلػه  .  نظير اإلسآد كىك السير في الميؿ: أمٌ " السٍَّيري جى

فصؿ الباء .   2
ٍكًؼ مصر: عبارة المشكؼ"  بالٌضـ بمصر[]كالبيكبي : "قكلػه . ًمف جى

فصؿ التاء .   3
ذي منيا الًقًسيُّ كىىىذا مىٍكًضعي ًذٍكًرهً : التٍَّألىبي : " قكلػه ره ييتَّخى كذكره الجكىرٌم في تىمىبى " شىجى

غاني في العباب . كقىمَّدىهي الصَّ
ًمف تمر الخزيف كالشيريز بالبصرة كىك : أم" تمره :  ك تيٍكسىري [][التَّبٍّيُّذ ]ك: " قكله

 .ىك رىٍدمء يأكموي سقاط الناس: ، كقيؿ[]اًلغىالب عمى تمر أىؿ البحرٍيف

                                                                                                                                      

( قالو أبو الحسن المقدسٌي، كمن ىنا أرجح أٌف أبا الحسن ىي كنية ابن غانم المقدسي إذ لم "   في تاج العركس (
.مادة ألب، تاج العركس، الٌزبيدم: انظر. كتب التراجم كنية ابن غانم المقدسي كذكرت اسمو كلقبو فقط.تذكر  

( : انظر، بلد على مرحلتين من غزنين بالقرب من كابوؿ عاصمة جمهورية أفغانستاف اليـو.:    ألباف(
. 1/244معجم البلداف ، ياقوت الحموم

( من االختصارات التي أكردىا الفيركز أبادم في مقدمة قاموسو، كتعني معركؼ ،كقد أنشد في ذلك :    ـ(
: بيتين من الشعر ضمنهما عدة اختصارات، حيث قاؿ 

كما فيو من رمز فخمسة أحرؼ        فميم لمعركؼ ك عين لموضع 
كجيم لجمع ثم ىػاء لقػرية      كللبلد الداؿ التي أىملت فىًع 

 1/12المقدمة ص، القاموس المحيط، الفيركز أبادم: انظر

( ، معجم البلداف، ياقوت الحموم: انظر. من نواحي جوؼ مصر، من كورة بنا، قرية بمصر:    البوب(
1/506 .

( . 1/40كالمثبت من القاموس المحيط مادة تب، ، كالببى: أ/4   في ب ؽ(

 ]أىيىبى [

 ]بكب[

 ]تألب[
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فصؿ ال اء .   4

 []:  قاؿ"[]أٍطكىع ًمف  كاب: فقيؿ"قكلػه 

                                 [الكافر]

كيٍنتي الدٍَّىرى لىٍستي أيًطيعي أيٍنثىى            فىًصٍرتي اليىٍكـى أىٍطكىعى مف ثىكىاًب  كى

فصؿ الجيـ  .   5

بةي : "قكلػه ٍبجى ٍحؿ : كالجى ٍخرةي الماء. أتاف الضَّ  .المشكؼ، كذا في []كىي صى

ييمىدُّذ : قكلػه العىٍظـي : كىىيكى العىظـي المحيطن بالدُّبير كىىيك فىٍكؽى الًقٌب شيئان، كالًقبُّ : []االستي : كى
 .[]الصحاحالناتيء ًمفى الظٍَّيًر بىٍيفى اأًلٍليىتٍيًف كذا في 

مىبى كال : قكلػه اىبى ]ال جى ]جى
. إلى آخره. ، هك أىٍف  ييٍرسىؿى في الحٍمبىةً []

نىبً ]في الحديث  مىب كال جى مَّؼى الفىرىسي في السّْباًؽ فىييحىرؾ كىرىاءىهي [][ال جى مىبي أىٍف يىتىخى  فىالجى
نىبي . الٌشيءي ييستحثُّ بو، فىيىٍسًبؽ ري فىييٍرسؿ، : كىالجى أف ييجنىبى مىعى الفىرىًس الذم ييسىاًبؽي فىرىسه آخى

كَّؿ راكبو عمى الفرًس المجنيكًب، فيأخذ السبؽ .  حٌتى إذا دىنا تىحى
                                                                                                                                      

( معجم ، ياقوت الحموم: انظر.  كىي اليـو دكلة مستقلة. بػىلىده على ساحل الخليج العربي:    البحرين(
 .1/347، البلداف

( فػىنىذىرت امرأتو لىًئن ، اسم رجل غزا أك سافر فانقطع خبره: ًلرىجيلو كاف ًمٍطواعان ًللٌنساء، كثواب:    ىذا مىثىله (
ـى ، لتىٍخرًمىنَّ أنفو كتجيئنَّ بو إلى مكة، رىدَّه اهللي  .  أطوع ًمٍن ثواب: ديكنىك، فقيل: فقاؿ، أخبرتو بو، فلما قىًد

. 1/226 ،المستقصى في األمثاؿ، الزمخشرم: انظر
( ف، .ـ، الزمخشرم:  كالبيت في المستقصى كتاج العركس، انظر، األخنس بن شهاب:    القائل ىو(

 .1/170مادة ثوب، ، تاج العركس، ؛ الٌزبيدم1/226

( ، : الٌزبيدم، تاج العركس، مادة:    انظر( .  13/7أتن، : ؛ ابن منظور، لساف العرب، مادة1/173جىبىبى
( . 1/48مادة جعب، ، القاموس المحيط، الفيركز أبادم: انظر. االست:    كًجعىبَّى كييمد(
( . 1/197الجوىرٌم، الصحاح،  مادة قبب، :    انظر(
( الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة : انظر. أ/5أ خيب، كالمثبت من غ ؽ /4   في ب ؽ(

. 1/50جنب

بى [  ] ىكى

بىبى [  ]جى

 ]جعب[

مىبى [  ]جى
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مىبي : كقيؿ عف كىجًيو: الجى ٌد ى ماعة تىًصيحي ًبًو ًلييرى ٍمبًة فىيىٍجتىمعى لو جى نىبي . أف ييرسىؿى في الحى أف : كىالجى
ارو  ٍيؿ كىك مرح: ييٍجنىبى فىرىسه جى . فيرسىؿى مف دكًف المكضع الذم تيرسىؿ ًمٍنوي الخى

دقة ال في الٌرىاف: كقيؿ . ىىذا في الصَّ

ذى منيا  دقة فىيىٍجنيبىيا إلى شاًىدو حٌتى يىٍأخي ـٍ تحٌؿ فييا الصى نىب أىٍف يأخذ شاىد، أىٍك لى فىالجى
دىقة فيجنيبيا . الصَّ
مىب، أم ال ييجمىب إلى المياه كال إلى األمصار،: كقكلػه  كلىكف يىصدقيا في كال جى

ٍمبة بالسيكنى: []الصحاحمكضعيا كعبارة  مُّع لمٌسباؽ ًمٍف كيؿّْ أىٍكب: الجي ٌؿ تىجى كال يخرج [. مىحى
]مف اصطبؿ كاحد، كما يقاؿ لمقـك إذا جاءكا مف كؿ أكب

انتيى، . النٍُّصرىةي قد أىجمبكا: []
ٍمبي . فمتنظر ما فيو مىبى عميو: كالجى نى: الًجنايىة، يقاؿ جى غاني[]جى . ، قاؿ الصَّ

. [] كأخشى أف يككف تصحيؼ ًحمّْيت[] عكًجٌميب كىًسٌكيت،: قكلػه

فَّؼي  ييخى ميٌبافي اٍبته كى ميٌباف مف القطاني معركؼ [ب/4ؽ]. قكلػه كالجي . في المشكؼ كالجي
. لـ أسمعو مف العىرب إاٌل بالتشديد كما أكثر مف يخفّْفو، كلعؿ التخفيؼ لغة: قاؿ أىبك حنيفة

  ااتهى

اىاباءي : قكلػه ناباءى بالضـ: المشكؼفي  []كالجى . كىالجي

، يقاؿ ألحدىما الجيب الفكقاني، ؛ ًحصناف بيف القدس كنابمس بالكسر[]ًجيبي : قكلػه
. كلآلخر التحتاني

                                                                                                                                      

( . 2/251أبو داكد، السنن، :    انظر(
( . 1/101جلب، : الجوىرٌم، الصحاح، مادة:    انظر(
(  .                                                                        أ /5كالمثبت من غ ؽ .  ساقطة: أ/4ؽ.   في ب(

(  .1/90الصَّغاني، التكملة، مادة جلب، :    أم جنى عليو، انظر(

( ميسىٌمى باسم - التي بالجزيرة الفراتية في العراؽ- موضع كىو جيالب، اسم نهر بمدينة حٌراف :    ع(
 .2/149الحموم، معجم البلداف، : قرية، يقاؿ لو جياٌلب، انظر

( . كنقلو المقدسٌي، كىىذا يؤكد لنا أىمية الكتاب بأنو كاف معركفان ألىل اللغة:     في تاج العركس ذىكىر(
 .1/186الٌزبيدم، تاج العركس ، مادة جلب، : انظر

( ؛  2/165الحموم، معجم البلداف، : انظر.جزيرة من جزائر البحرين: جناباء.    كجناباء كصحراء(
.  176صالحميرم، الركض المعطار، 

اىبى [  ]جى

 ]جيب[
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فصؿ الحاء .   6

بَّةى : قكلػه كابف مسمـ كابف جكيف العيرىايُّذ : قكلػه. []حٌية؛ في نسخة لوكىابف أبي حى
[] 

. في نسخة لو جكيب العربي
.  في نسخو النكرتاني[]كجد لمحافظ الحسف بف محمد اليكاارتي:  قكلػه

ًقبى كفىًرحى : قكلػه كعاء قىًضيب : ثيمو، الثّْيؿي  مف كقكع الحقب عمى،   تىعىسَّر عميو البكؿ:كحى
. []البعير

فصؿ الخاء .   7

ٍيًشهً :  قكلػه ٍيًد أك تىكىٌمؼى في ذلؾ الي: كاٍخشىٍكشىبى في عى بىرى عمى الجى . صى

ٍيًد العىٍيًش؛ كقيؿ [](كاٍخشىٍكًشبيكا، تىمٍعدىديكا): كقالكا مى جى كا عى تىكىمَّفيكا ذلؾ، كييركل : أىم اٍصًبري
ٍشناًء كركل عف عمر بالباء كالنكف معا ذكره في  بالنكف  .المشكؼمف الًعيشًة الخى

بىبل ؛[]األىٍخشىباف: قكلػه  . كجببل ًمنى، زيادة، في نسخة، مّمةَة  جى

                                                                                                                                      

( ًحصناف يقاؿ لهما الجيب الفوقاني كالجيب التحتاني بين بيت المقدس كنابلس من أعماؿ :    الجيب(
كىي اليـو قرية كاحدة تسمى الجيب كتقع في شماؿ غرب القدس على ، فلسطين كىما متقارباف

 .1/252 ،بالدنا فلسطين،  ؛ الدباغ2/196الحموم، معجم البلداف، : انظر. كم منها(8)مسافة 

( راكو للحديث، ركل عن الضحاؾ بن مزاحم،  (147/764 )   يحيى بن أبي حٌية، الكلبي المتوفى سنة (
ككاف ضعيفان في ، الخليفة العباسي، كركل عنو سفياف الثورم، توفي في خالفة أبي جعفر المنصور

. 6/360ابن سعد، الطبقات الكبرل، : الحديث، ترجمتو في
( عبد اهلل بن عىٍوسىجىة العيرىني، كىتىبى رسوؿي اهلل  صٌلى اهلل عليو كسٌلم ، إلى ًسمعىاف بن عمرك بن :   ىو(

كالب مع عبد اهلل بن عوسجة العيرىني فرقع بكتابو دلوه، فمر بو جٍيشه لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 .1/280ف، .ابن سعد، ـ:ترجمتو في، كسلم، فاستباحوا كل شيء لو فأسلم

(  .الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة حٌب، كلم أعثر لو على ترجمة:    انظر(

( . ابن منظور، لساف العرب، مادة ثيل:    انظر(
 .2/31 ابن األثير، النهاية،   ()

 ]حبب[

 ]حقب[

 ]خشب[
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 كىىىك جبؿ مشرؼه كجييوي عمى قيعىٍيًقعاف[] كاألىحمر[]أبك قبيس: قكلػه
كقيؿ ىما []

اء كالخطى، عمميا ، األىشرؼ الشرقي كىك أبك قبٍيس ـٌ الخى ٌط بضى بؿ الخي كاألىخشب الغربي كىىكى جى
. مف كادم إبراىيـ عميو السبلـ

شىًبيَّةي [: قكلػه ]كالخى
يميَّة:  ميحرىكىةن  ،[] إف اهلل تعالى ال يتكمـ :  يقكلكف[]قَّكـ مف الجى

. كالقرآف مخمكؽ

فصؿ الٌذاؿ .   8

، يينىٌقى : أم مضمكمة الذاؿ مفتكحة النكف، ممدكدىةكالذُّذاىٍيباءي : قكلػه بَّةه تككفي في البيرّْ حى
. منيا حٌتى تىٍسقيط

غاني. كقد ذىٍأاىبىتٍ : قكلػه بىطىو الصَّ طّْو، كغيره ببل ىمزة[]ضى .  باليمز في خى

                                                                                                                                      

( ، 18الركض المعطار، ص.الحميرم:  جبال مكة، كيقاؿ أىٌف جبل أبي قيبيس أحد األخشبين، انظر:    األخشباف(
: إف ًشئتى جمعت عليهم األخشبين، فقاؿ: كقد كرد أف جبريل عليو السالـ قاؿ للنبي صلى اهلل عليو كسلم

   .2/31ابن األثير، النهاية، : أنظر. دعني أنزر قومي
(  .4/308ياقوت الحموم، معجم البلداف، : انظر. جبل مشرؼ على مسجد مكة:    أبو قبيس(

( . 1/117ف، .ياقوت الحموم، ـ: انظر. اسم جبل مشرؼ على قعيقعاف بمكة:    األحمر(
( اسم جبل بمكة، كالواقف عليو يشرؼ على الركن العراقي للكعبة، كقيل إنما سمي بذلك :    قعىٍيقعىافي (

. 4/379ف، .ياقوت الحموم، ـ: انظر. لقعقعة األسلحة فيو
( الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة خشب، : انظر. الخشنة كىذا تصحيف: ب/4   في ب ؽ(

ألنهم حفظوا : فرقة من الشيعة، قيل: كالخشبية. ؛ ابن منظور، لساف العرب، مادة خشب1/64
.  الٌزبيدم، تاج العركس، مادة خشب: انظر. حين صىٍلًبًو عليها، خشبة زيد بن علي

( فرقة تنسب لجىٍهم بن صفواف كىو من الجبػىٌرية الخالصة، كظهرت بدعتو بترمذ، كقتلو سالم :    الجهمية(
أف اإلنساف ليس يقدر على شيء، كال : كمن مبادئهم: بن أىوز المازني بمرك، في آخر ميلك بني أمية

يوصف باالستطاعة، كإنما ىو مجبور في أفعالو، ال قدرة لو كال إرادة كال اختيار، كإنما يخلق اهلل 
األفعاؿ فيو على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، كينسب إليو األفعاؿ مجازان كما ينسب إلى 

، كقاؿ  ره بػٍ الجمادات، كما ييقاؿ أثمرت الشجرة، كجرل الماء، كطلعت الشمس، كالثواب كالعقاب جى
: انظر. أف الجنة كالنار يفنياف كيفنى كل ما فيهما، كىذا خالؼ القرآف الكريم:  جهم بن صفواف أيضان 

.   4/204الفصل في الملل كاألىواء كالنحل، : ؛ ابن حـز86الشهرستاني، الملل كالنحل، 

 ]ذىاىبى [
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. كىك ميٍمتىقى الكىركىٍيف مف باطف، في القيٍحقيح: قكلػه [أ/5ؽ ]

كيجي الًسٍقي،: قكلػه ري . ًجٍمدىةه فييا ماءه أىٍصفر تىٍنشىؽُّ عمى رأس الكلد:  تىسىٌقى كىتىحٌمؿكدىاا خي

ٌضأ إلى قكلػه كشىيطافي الكيضكءً :   قكلػه كقكليـ ميٍذًىب بكسر الياء، يىٍعنكف ، كالمىٍذهبي الميتىكى
سىة في الماء ككثرىة استعمالو في الكضكء ٍسكى ٍسكىس : كقاؿ األٍزىىًرمٌ . الكى أىؿ بغداد يقكلكف لمميكى

الميٍذًىبي : كقاؿ الٌميث. بكسرىا: المذىىب بفتح الياء، كالصكاب: الميٍذًىب، كعكاٌميـ يقكلكف: بو
]لمقٌراء[يقاؿ مف كلد إبميس يبدك 

ٍيد[]  ال أىحسبيوي :  فىيٍفًتنييـ في الكضكًء كغيرًه، قاؿ ابف ديرى
بٌيان  . عىرى

فصؿ الراء .   9

ذىؿي : كمنو ذىٍيمييىا؛ تصغير جذؿ، كاحد األجذاؿ، كىي أصكؿ الشجر الًعظاـ، كىالجى أنا جي
كَّؾي  قكؿ الحباٌب : العكد الذم يىنصىبُّ في القطف لًتحتؾَّ بو اإلبؿ الجرباء، كمنو: الميحى

ذىٍيمييا:  بني ساعدة[]يكـ سقيفة:  األنصارم[][المنذر]بف . []أىنا جي

فصؿ السيف .  10
اه لىسيٍؤبىافي ماؿو : قكلػه سىفي الرّْعٍية كالًحٍفظ لو كالقياـ عميو، ىكذا حكاه ابف :  أىمكا  حى

نما كًضعى لحفظ ما فيو: ، كقاؿ[]ًجٌني    لساف. ىك فيٍعبلفه مف السٍَّأًب، الذم ىك الزّْؽُّ كا 

                                                                                                                                      

( . الصَّغاني، التكملة، مادة ذنب:    انظر(
( .  1/394ابن منظور، لساف العرب، مادة ذىب، : انظر. أ للفقرا/6أ كغ ؽ /5   في ب ؽ (
( كىو الحباب بن المنذر االنصارم الخزرجي، يقاؿ لو، ذك الرأم،           . ابن المنير: أ/5   في ب ؽ (

؛ 1/302العسقالني، االصابة،: انظر. لو رأم في غزكة بدر، كيـو سقيفة بني ساعدة (20/640)ت 
. 2/163؛ الزركلي، األعالـ،  3/206الطبػىٌرم، تاريخ الرسل كالملوؾ، 

(    يـو سقيفة بني ساعدة، ىو اليـو الذم اجتمع فيو المهاجركف كاألنصار، بعد كفاة النبي صلى اهلل (
الطبػىٌرم، تاريخ : انظر. عليو كسلم مباشرة للتداكؿ في أمر الخالفة، كتم فيو مبايعة أبي بكر خليفة

 .1/302؛ العسقالني، اإلصابة، 3/203الرسل كالملوؾ، 

( ا مثله كتمامو. أصل الشجرة:    الجيذىٍيل( النٍَّخلىة، : العىذيق. أنا جذيلها المحكك كعىذيقها المرجب: ىىذى
. 1/31الميداني، مجمع األمثاؿ، : انظر. يضرب ىذا المثل في الرجل يشتفى برأيو. الدَّعامة: الرٍُّجبىة

بى [  ]رىجى

 ]سىأىبى [

 ]  ذىهىبى [
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،: قكلػه بي بي ميحٌركىةن الصَّخى خيشيبه بالميًؿ ): في ًصفة المنافقيف:  كفي الحديثالسَّخى
بيكا عمى :  أم[](سيخيبه بالنىيار كا تىسىاىخى ذا أىٍصبىحي ًإذا جفَّ عمييـي الميؿي سىقىطيكا ًنيامان كا 

سىرب سركبان الخ: قكلػه .الدينىيا شيٌحا كسارب  كسىرىبى في األىٍرًض سيركبان ذىب كمنو كى
بالنهار

سرب في حاجتو، مضى فييا : كظبية ساربة ذاىبة في مرعاىا كقاؿ بعضيـ []
. نياران كعـٌ بو

ٌنوي لقىريبي السٍُّربًة أم المذىب: أىبك عبيدة : ييسًرعي في حاجتو كالتَّسٌرب كالسَّرىبي . كا 
، أم ال أىريدُّ []اٍذىىب فبل أىٍندىهي سىٍربىؾى : الطريؽي، كفبلف آمف السّْرب ال يىعيٍد في ماًلًو ًلغىدًه، كقالكا

اٍذىىبي فبل : ككانكا في الجاىمية يقكلكف. ًإبمؾى حٌتى تىٍذىىب حيثي شاءىت، أم ال حاجة لي فيؾ
. أٍنده سىٍربىًؾ، فىتىطميؽ

ًبًو أم في نفسو كقيؿ. كااسرب في جيحره، كسىرىب دخؿ: قكلػه : كىك آًمفه في ًسٍرًبًو كسىرى
. السٍّْربي ىنا القمب كالجمع سىراب: في قكمو، كقيؿ

أٍسيىب الرجؿي أىٍكثىرى مف الكبلـ فيك :  قاؿ ابف األعرابي.كأىٍسهىبى أىٍك ىرى الكىالـى : قكلػه
 []قاؿ أبك عمي البغدادم: []قاؿ ابف بىٌرم. ميٍسيىب بفتح الياء، كال يقاؿ بكسرىا كىك نادر

                                                                                                                                      

( نحوم مشهور،إماـ في علم  (392/1001)ابن ًجٌني،ت،عثماف بن جني الموصلي، أبو الفتح:  ىو(
"              الخصائص"العربية،قرأ األدب على يد الشيخ أبي علي الفارسي، كلو تصانيفى مفيدة أشىهرىا 

؛                             3/246ابن خلكاف، كفيات األعياف، : ترجمتو في". الٌلمع"ك" سر الصناعة"ك
 .3/252، معجم المؤلفين، ؛ كحالة12/81، الحموم، معجم األدباء

( . 2/293   أحمد بن حنبل، المسند، (
( كمن : كتماـ اآية. 1/462. سرب: اللساف، مادة: أنظر. الظاىر، كعلم اهلل فيهم سواء:    السارب(

. 1/13الرعد، .ىو مستخفو بالليل كسارب بالنهار
( ، فاللسا، ابن منظور:انظر، اإًلًبلٍ : السٍَّرب، الزجر: كالنٍَّدهي . 1/130الميداني، مجمع األمثاؿ، :    انظر(

.  1/462مادة سرب، 
(  بابن بػىٌرم، عاش ما بين ؼعبد اهلل بن بػىٌرم بن عبد الجبار المقدسي، أبو محمد، المعرك:    ىو(

من علماء العرب النابهين، كلي رئاسة الديواف المصرم، لو مؤلفات  (499/1106-582/1187)
ابن خلكاف، : ترجمتو في. شرح شواىد اإليضاح، كحواش على صحاح الجوىرمٌ : عديدة أشهرىا

 .2/529؛ البغدادم، خزانة األدب، 3/424، مرآة الجناف، ؛  اليافعي1/268كفيات األعياف، 

( .    لم أستطع تحديده(

بى [  ]سىخى
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كاب فيك ميٍسًيبه  رجؿ ميٍسيىبه بالفتح، إذا أىكثر الكبلـ في الخطأ، فًإف كاف ذلؾ في الصَّ
فى  [ب/5ؽ ]بالكسر ال غير، كما جاءى فيو أىٍفعىؿى فيك ميٍفعىؿه أىٍلفىجى فيك ميٍمفىجه ًإذا أىٍفمىس،  كأىٍحصى

فه  . فيك ميٍحصى

. كمف ىىذا قيؿ لممكاف ميسيىبٍ : كأسيبتي الٌدابةى أىممتيا ترعي فيي مسيبة، قاؿ بعضيـ
مىٍيًو أٍف يىقكؿى ماشىاء سّْعى عى   .كأىٌنو تيًرٍؾ، كالكبلـي يىتىكىٌمـ ما شاءى، كىأىنَّوي كي

، في حديث ابف عمر، ذكر السيكًبية، كىي []، البف األثيرالاهاية .السبًب الخ: قكلػه
. نىبيذ معركؼه ييتَّخذ مف الًحٍنطىةً : بضـ السيف ككسر الباء المكحدة كبعدىا ياء تحتىيا نقطتاف

بيو أىؿ مصر  []لساف. ككثيران ما يشرى

كاهلل لك سأىلتىنا : []لعامر بف الطفيؿ. [] كمنو قكؿ أسيد بف حضير.كالٌسياب الخ: قكلػه
.   ما أعطيناكيا[]سأىلتىنا سىيىابة

فصؿ الشيف .  11
فالٌشاًجبي  [](الناس ثبلثة شاجب كغانـ كسالـه ) كفي الحديث كشجبه أهمه الخ: قكلػه

، كالغاًنـٍ  نا الميًعيفي عمى الظٍُّمـً ٍير: الذم يىتىكمَّـي ًبأىذل، كقيؿ الٌناطؽ ًبالخى يىٍنيىى ، الذم يىتىكىمَّـي بالخى كى
، كالسىاًلـ السىاًكت ـٍ ًف الميٍنكىر فىيىٍغنى . []لساف .عى
                                                 

(    ىو كتاب النهاية في غريب الحديث كاألثر، للمبارؾ بن محمد الجزرم، المعركؼ بابن األثير، ت (
، كالكتاب معجم في الحديث الشريف كيقع في خمسة مجلدات مرتب على الحركؼ 606/1210

. 1960الهجائية، صدر في طبعو األكلى عن دار الكتب المصرية، 
  1/477ابن منظور، لساف العرب، مادة  سيب :  أنظر ()

( ، صحابٌي، كاف شريفا في الجاىلية (20/641)أيسىٍيد بن حيضىٍير األكسي، أبو يحيى، ت :    ىو(
ابن سعد، الطبقات، : ترجمتو في. كاإلسالـ، شهد بيعة العقبة الثانية، كاف أحد النقباء االثنى عشر

 .1/176؛ ابن حجر العسقالني، تهذيب التهذيب، 3/135

( ، أىحىد (11/632-554/ىػ . ؽ70)عامر بن الطفيل، أبو علي، ميالًعبي األىًسنَّة، عاش ما بين :    ىو(
؛ 2/251ابن حجر العسقالني، اإلصابة، : ترجمتو في، فػيٌتاؾ العىرىًب كشعرائًهم كسادتًهم في الجاىلٌية

.  4/20، األعالـ، ؛ الزركلي4/137، الوافي بالوفيات، الصفدم
( الرازم، مختار الصحاح، مادة سيب؛ ابن منظور، لساف العرب،           : انظر. البػىلىحىة:    السَّيَّابةي (

 .1/483مادة سيب، 

 ]سىيىبى [
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]الشخمبة[: قكلػه

كممة ليس عمى بنائيا شيء :  قاؿ الٌمٍيثي  كممة ًعراًقيَّة،[]
ميّْ  ز، أىمثاؿى الحي رى ذ ًمف المّْيًؼ كالخى ًبيَّة، كىي تيتَّخى ]فاشو [كىىذا حديثه : قاؿ. ًمف العىرى

[] 
مىة، قاؿ كزو أىٍرمى ٍرممة بعىجي كجى حى مىٍبو، تىزَّ مبىٍو، ماذا لمجى َي : يا مىٍشخى كقد تيسىٌمى الجاًريىةي

ًميّْ  ز كالحي رى .  لساف.ميشىخمىبةن ًلما ييرل عمييا مف الخى

 .العمؿ الثاني في التهذيب []العمؿ األكؿ: قكلػه

مىبىًت الٌشعيكب. كالشُّذعكبٌي الخ: قكلػه ٍمًع عمى قد غى ، حٌتى قيؿ [] [ًجيؿ]، بمفًظ الجى ـً العىجى
ٍمًع ًلغىمىبىًتًو عمى الًجيًؿ الكىاًحد، كقكليـ أىٍنصارٌم، : لميٍحتىقر أمر العرب ، أىضافكا إلى الجى شيعيكبيّّ

ـ: كالشُّعكبي  ؿي العىرىبى عمى العىجى غّْري شٍأفى العىرىب، كال يىرىل : كالشُّعكبييٌ . ًفٍرقىةه ال تيفىضّْ الذم ييصى
ديث مىٍسركؽ. ليـ فضبلن عمى غيًرىـ أىفَّ رىجيبلن مف الشُّعكًب أىسمـ، ككاف : كأىٌما الذم في حى

أىف : العجـ، قاؿ ابفي األىثير كىكىٍجييوي : الشعكب. ييؤخذ منو الًجزية فأىمىر عيمىري بأف ال ييؤخذى منو
ًدًىما كيجكزي أف يككفى جمع  ـ، فىخيصَّ بأىحى الشٍَّعبى ما تىشىعَّبى مف قباًئؿ العرب أك العىجى

ـٍ  غّْري شىٍأفى العىرب، كىقىٍكًلًي ، كمجكس في [] [يىيكد]الشيعكًبٌي، كىك الذم ييصى  في جمع ييكدمّْ
  لساف.مجكسيّْ 

تىٍيسه ميشىعىبي : قكلػه . [] لساف. بالعيف كالغيف  كالفتح كالكسر[] [القرف]كى

                                                                                                                                      

( . 2/123أحمد ابن حنبل، المسند، :    انظر(
 1/483ابن منظور، لساف العرب، مادة شجب، :  أنظر ))

( ابن منظور، لساف العرب، مادة : انظر. السخلية، كالمثبت من اللساف: أ/7ب كغ ؽ /5   في ب ؽ (
. 1/486شخلب، 

( . مادة شخلب، ف.ـ، ابن منظور: انظر. فاشو في الناس: فاس كالمثبت من اللساف: ب/5   في ب ؽ (
( الفيركز أبادم، القاموس : انظر.التَّشذيبي الطٍردي كإصالح الًجذًع كالعىمىلي األٌكؿي :    عبارة القاموس(

 .1/89المحيط، مادة شذب، 

( ابن منظور، لساف العرب، مادة : انظر، كالمثبت من اللساف. الجبل: أ/7ب، غ ؽ /5   في ب ؽ (
. 1/500شعب، 

( . شعب:ابن منظور، لساف العرب، مادة : أنظر. أ/7كالمثبت من غ ؽ ، تهود: ب/5   في ب ؽ (
( . 1/502اللساف، مادة شعب، : أنظر. أ/7كالمثبت من غ ؽ ، القرب: ب/5   في ب ؽ (

مبى [  ]شىخى

 ]شىذىبى [

 ]شىعىبى [

 ]شىيىبى [
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.  أم بقربيابالقاهرة: []قكلػه

اد .  12 فصؿ الصَّ

ابي الغميظ الشديدي الخ: قكلػه بصى ،  كالصَّ

اب [أ/6ؽ] ٍبصى ؛ مثؿ بصباص. شديد: قىرىبه صى بصابه خٍمسه : []األصمعي. صى
ٍصحاص ثيرة كىال فيتكره : صٍبصاب كبىٍصباص كحى كبعيره . كؿ ىذا، السٍَّير الًَّذم ليس فيو كى

باًصبه  ٍبصىب، كصي ميظ شديد: صى . []لساف. غى

اًلب الخ: قكلػه مَّى صى ٌمىحي ، تيذٌكر [] [النىافض]الحاٌدة، خبلؼ : ، كالًصمبي مف الحي
ٌنث ، كاألكؿ أفصح، كال يكادكف ييًضيفكف: يقاؿ. كتؤى ٌمى ًبصاًلب، كحٌمى صالبى ذىٍتوي الحي . أىخى

اًلب: كحكى الفىٌراء مَّى صى ٌمى: حي . كحٌمى صالىب، كصاًلبي حي

تىٍصمىبي : قكلػه مَّبى : ، كيقاؿكى ميب: تىصى شىـ: ما يىتىًخذي تىصى ذي لبني إنساف مف حى . ما ييتَّخى

فصؿ الضاد .  13
ٍمؽً : الضرب: ، ابف األعرابيكالضَّربي الًمٍ ؿي الخ: قكلػه : يقاؿ. الشٍَّكؿي في القىد كالخى
ريب الشيء مثمو كشكمو: فبلفه ضريبو ٍربي الًمٍثؿ كجمعو : ابف سيده. نظيره، كىضى الضَّ

، كجمعو ضرباء، في حديث ابف عبد العزيز باؤيه: ضيركيبه رى أمثالو : ًإذا ذىىىبى ىىذا كضي

                                                                                                                                      

( . ابن منظور، لساف العرب، مادة شعب: انظر. كتٍيسه أٍشعىٍب إذا اٍنكىسىر قػىٍرنيو:    عبارة اللساف(
( من قرل الحىٍوؼ : شيبين. بلدة قرب القاىرة بمصر: أم.  بالقاىرة]بلدة[: كًشيبين، ة:    عبارة القاموس(

. 3/379الحموم، معجم البلداف، : انظر. بمصر بين بلبيس كالقاىرة
( -122/740)عبد الملك بن قيرٍيب بن علي بن أصمع، أبو سعيد، األصمعي، عاش مابين :    ىو(

من " شيطاف الشعر"، إماـ في اللُّغة، ركاية، مواله ككفاتو بالبصرة كاف الرشيد يسميو (216/831
؛ السيوطي، بغية 10/410،تاريخ بغداد، البغدادم: ترجمتو في.األضداد، كمعاني الشعر: مصنفاتو
. 4/162،األعالـ،  ؛الزركلي1/313الوعاة،

 1/519ابن منظور، لساف العرب، مادة صبب، :  أنظر ()

( . ابن منظور، لساف العرب، مادة نفض: انظر. حٌمى الرّْعدة: الناقص، النافض: أ/6   في ب ؽ (

بىبى [  ]صى

مىبى [  ]صى

رىبى [  ]ضى
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كذلك يضرب اهلل الحق كالبىاطل: كقكلو تعإلى. كنظراؤه
ؽَّ كالباًطؿى : أم، [] ثّْؿي اهلل الحى ييمى

ثىبلن ليما رىبى مى ٍيثي ضى لٍمميٍؤًمًف كالكاًفر في ىىذه اآلية[]حى .   كى

ٍعنىى قكلو تعإلى مى كاٍضًرٍب لىهيٍم مىثىالن : كى
اذكر، كًمٍثؿ عندم مف ىىذا الضىرب :  أم[]

ٍربو كاًحدو أم ًمثاؿ: شيءه كثير : []ابفي عىرفة. أم مف ىىذا المثاؿ، كىىذه األىشياء عمى ضى
[كاٍضًرٍب لهم مىثىالن أصحابى القىٍرية: اعتبار الشيء بغيره كقكلو تعإلى. ضرب األمثاؿ


 قاؿ [

اؽ ٍرب، أم. معناه اذكر ليـ مثبل: أبك إسحى ٍعنىى : كىىذه األىشياء عمى ىذا الضَّ الًمثاؿ، فىمى
ثىبلن  ثىبلن؛ قاؿ: اٍضًرٍب ليـ مى ثٍّْؿ ليـ مى نىصىبى قكلو : مى مىثىبلن منصكب، ألىٌنو مفعكؿ بو، كى كى

، ألىنو بدؿ ابى  .لساف. اٍذكير ليـ خبر أىصحاب القرية:  كأٌنو قاؿ[]أىصحى

غابيس[]:كأرضه مىٍضغىبىةه : قكلػه كثيرىةي الضَّ
شيء يىٍنبيتي في أصؿ الثُّماـ، يشبو . []

ييؤكؿ . الًيٍميىٍكف، ييٍسمىؽ كييجعىؿ بالخٌؿ كالٌزيت كى

ـ: "كفي الحديث رى غابيس في الحى غابيس شبو :  كقاؿ المَّيث[]"ال بأسى باجتناًء الضَّ الضَّ
ة تؤكؿ ٍمر، رىٍخصى ٍغبيكس. العراجيًف ينبت بالغىٍكر في أصكؿ الثُّماـ، ًطكىاؿ، حي كلد : كالضُّ

. تكممة .[]الثرممة

                                                 

( .  13/17   الرعد، (
(  .بهما: ب/7   في غ ؽ (

( . 36/13   يس، (
( ، (716/1316 – 640/1242)علي بن المظٌفر بن ابراىيم، المعركؼ بابن عرفة، عاش ما بين :    ىو(

شاعر أديب عالم بالحديث كالقرآف، من أىل اإلسكندرية، أخذ عن عبد اهلل الخيشوعي كعبد العزيز 
 ؛ 22/199الصفدم، الوافي، : ترجمتو في. الكىفىٍرطابي، لو كتاب التذكرة الكندية، في خمسين مجلدان 

. 539الجابي، األعالـ، 
( . 36/13   يس، (
( ، : انظر.    بدؿ من قولو مثالن ( . 1/548ابن منظور، لساف العرب، مادة ضىرىبى
( الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة : انظر. مضيعة، كالمثبت من القاموس المحيط: أ/6   في ب ؽ (

 .ضغب

( . 1/552ابن منظور، لساف العرب، مادة ضغب، : انظر. ًصغار الًقثٌاء:    الضَّغابيس(
(  .3/90   ابن األثير، النهاية في غريب الحديث، (

غىب[  ]ضى
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فصؿ العيف .  14

بيَّةه الخ، : قكلػه ٍبرى ًقٍدره عى بٌيةن : قاؿ ًلطبَّاًخو، في حديث الحجاجكى ٍبرى اتىًخٍذ لنا عى
 كأىًكثٍر []

نيا؛   [] .لساف[. الٌسذاب:] الفىٍيجف[ب/6ؽ]فىٍيجى

عف ابف . ما عميو أطراؼ العكد، مف ميقىدًَّمة: كعتبي العكد. كالعىتبي الخ: قكلػه
                                                                    []:كأنشد قكؿ األعشى. األعرابي

                                                             [الرمؿ]

كًت بذم زيرو أىبىٍح  ًحًؿ الصَّ َى عمى ًذًم عىتىبو               صى ثنى الكىؼَّ كى
. المساف. الًعيداف المٍعركضةي عمى كجًو العيكدً : كقيؿ []:الدٍَّستاااتي : العىتىبي : قكلػه

، كىك مف بني شىٍقرة بف كعب ابف  [] قاؿ الغىطمَّشي .كالتٍٍّعتاب يىٍعًتبي الخ: قكلػه بّْيُّ الضَّ
بَّة                                                                                []:ثىٍعمبة بف ضى

 [الطكيؿ]

ٍبرىةه           أىرىل الدٍَّىرى يىٍبقىى، كاألىًخبٌلءي تىٍذىػىبي      ٍت ًبعىٍينىي عى قدى فىاضى أىقيكؿي كى

ـٍ            ٍيري الًحماـً أىصابىكي ًتٍبتي ]أىًخبلَّمى لك غى ٍعتػبي [[[عى كلكٍف ليسى لمدَّىًر مى

بان ألنَّو قاؿ َى                                                        [] :كىعاتىبىوي ميعاتبةن كىعىًت
                                                                                                                                      

( . 1/191الصَّغاني، التكملة، مادة ضغب، : انظر. األينثى من الثَّعالب:    الثَّرملة(
( رىبي ( ، كعبربية:    العىبػٍ . 1/575ابن منظور، لساف العرب، مادة عبرب، : انظر. الًقٍدر: السٌُّماؽي
( .  مادة عبرب، ف.ـ، ابن منظور: انظر. الشراب  كالمثبت من اللساف كىو الصواب: ب/6   في ب ؽ (
(  .243األعشى، الديواف ص :   انظر(

(  .1/576اللساف مادة عتب، : انظر.    كىي التي منها تيمد األكتار إلى طرؼ العود(

( ابن : ترجمتو في.  الغطمش بن عمرك بن عطية الٌضبي، شاعر من شعراء الحماسة الشجرية:    ىو(
. 5/120؛ الٌزبيدم، تاج العركس، مادة غطمش؛ الزركلي، األعالـ، 205ص ، الشجرم، الحماسة

( ابن منظور، لساف العرب، مادة : انظر. الظالم الجائر:    البيتاف للغطمش الٌضبي، كمعنى الغطمش(
. عتب

( . 1/577س، مادة عتب،.ـ، ابن منظور: انظر. ب كالمثبت من اللساف/6   ساقطة من ب ؽ (
(  .ابن منظور، لساف العرب، مادة عتب: انظر.    كرد البيتاف بال نسبة في لساف العرب(

 ]عىٍبرىبى [

 ]عتب[
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 [الكافر]

ًديػؽو          ًإذىا ما رىابىنػي ًمٍنوي اجتػًنػػابي        دَّة ًمٍف صى ػكى أعاًتبي ذا المى

دُّ ما بىًقػيى الًعػتػابي  يىٍبقػى الكي ده        كى ، فىمػٍيسى كي إذىا ذىىػىبى الًعتػابي

 

 

 

ٍيدو []قىٍكؿ عىًدمٌ : ، كًمنوي [] [أٍكدىل عىتيبه ]: فىقاؿ  [] : بًف زى

ًتيبي  قىعىٍت ًبقيرٍّ            كىما تىٍرجك أىصاًغرىىا عى قىد كى ييا، كى  تيرىجّْ

كًإف ييٍستىعتىبيوا فماىيٍم مىًن الميٍعًتبين
ـٍ :  كفي ًقراءة، يىستىٍعًتبيكا، معناه[] ًإذا أقالىييـ، كىرىدَّىي

ـٍ إلى الدٍُّنيا لـ ييٍعًتبيكا؛ أم ًة اهلل ًلما سىبىؽى في ًعٍمـ اهلل ًمفى : كىرىدَّىي ـٍ يىٍعمىمكا ًبطاعى لى
كىلىٍو ريدُّكا لىعادكا ًلما نيهوا عىٍنوي : كىىيكى قىٍكليو تعإلى. الشَّقاءً 

: اٍعتىتىبى فيبلفه :  قاؿ الفٌراءي []
ٍيًره؛ ًمٍف قىٍكًلًيـٍ : فيبلفه  ٍف أىمرو كاىف ًفيو إلى غى عى عى كعي : لىؾى العيٍتبىى، أمٌ : ًإذىا رىجى لىؾى الرُّجي

.  لساف. ًمٌما تكره إلى ما تحب

                                                 

( : فكانوا يقولوف، فىسىبى الٌرجاؿ، أغار عليهم بىعضي الميلوؾ، أبو حٌي من اليمن، عتيب بن أسلم:  ىو (
: انظر، فىضىرىبىتػيهم العربي مثالن ، فلم يزالوا ًعٍندىه حٌتى ىىلىكوا، إذا كىًبرىصبياننا لىٍم يػىٍتركونا حٌتى يفتٌكونا

 1/579؛ ابن منظور، لساف العرب، مادة عتب، 2/371، مجمع األمثاؿ، الميداني
( ، شاعر جاىلي كاف يحسن العربية كالفارسية، (35/590)عدم بن زيد التميمي، المتوفى سنة :    ىو(

ابن : ترجمتو في. كىو أكؿ من كتب بالعربية في ديواف كسرل، كجعلو ترجمانان بينو كبين العرب
؛ الزركلي، األعالـ، 2/269؛ ابن عبد ربو، العقد الفريد، 3/171خلكاف، كفيات األعياف، 

4/220 .
( . كقد صابت بقر، كركاية الديواف، 35ص ، الديواف، عدم بن زيد:    انظر(
( . 24/75   فصلت، (
( . 28/7   األنعاـ، (

بى [  ]عىجى
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بي مف اهلل: قكلػه بُّؾى ًمٍف قىٍكـو يقاديكفى ): في الحديث. الرٍّضى، إلى آخره: كالعىجى عىًجبى رى
نًَّة في السَّبلسؿ ٍكًقعيوي ًعٍندىه: أم. [] (إلى الجى ـى مى عىظي

ـٍ ًبما [] مىٍيًو سىبىبيٍو، فىأىٍخبىرىىي ًفيى عى ، كىخى
ٍكًقعى ىىًذًه األىٍشياء ًعٍندىه . رىًضيى كىأىثىابى : كقيؿ معنى عىًجبى . يىٍعًرفيكف، ًليىٍعمىمكا مى

ٍؿ الكىٍجو قيقىٍو، كىاألىكَّ لىٍيسى ًبعىجىبو في الحى بان مىجازان كى كىيىٍمكيركفى : كما قاؿ. فيسىٌماهي عىجى
[كىيىٍمكيري اهلل


ٍكًرًىـٍ : أمٌ . [ مىى مى ٍبكىةه )كمنو . ييجازييـ عى بُّؾى ًمٍف شىابٍّ لىٍيسىٍت لو صى عىًجبى رى

[])[] ،
ٍبكىةه  صى

مىٍيًو أىٍسبىابي : ، قاؿى اٍبفي األىًثيرً []([] ، ألىٌنوي ال يىٍخفىى عى ازه مىٍيًو مىجى ٍب عى إٍطبلؽي العىجى
. لساف.  األٍشياءٍ 

قىبيحي الكىالـ إلى آخره: قكلػه ، كى ًديثي عىطىاءو .كالفيٍحشي مٍنوي حى : كى
كىًرهى اإًلٍعرابى ) أىنَّوي []

احي كالتٍَّصًريٍح ، اإلٍفٍحاٍش ًفي القىٍكؿى كىالرَّفىثٍ : [](لمميٍحًرـٍ  ييقىاٍؿ أىراىد ًبًو اإًليضى ًباليىٍجًر ًمفى  [أ/7ؽ]كى
بىٍير ًديث ابف الزُّ ، كفي حى . [][ ًلميٍحـر[][العىرابىةي ]ال تىًحؿُّ ]: ًمفى الكىبلـٍ

رَّكةن إلى آخره: قكلػه مًٍّهما، كالعىرىبكفي ميحى ، ًبضى ًكمى عف عىطىاءً .كالعيٍربافي كالعيٍربكفي :  كىري
ٍذ ىىذا : اإلٍعرابي في البيعً : قىاؿى شىًمر. أىنَّو كاف يىٍنيىى عىٍف اإًلعراب في البىٍيعً  ـٍ آخي أف يىقيكؿى ًإذىا لى

ديثً  اًلي، كفي الحى ٍمعىةى [] (نيى عف بيع العيٍربافً )أىنَّو : البىٍيعى ًبكذا فىمىؾى ًمٍف مى ، أىٍف يىٍشتىرم السّْ

                                                 

(  2/457أحمد بن حنبل، المسند، :     انظر(

( ابن : انظر. كإنما يتعجب اآلدمي من الشيء إذا عىظيمى مىٍوًقعيو ًعنده، كخفي عليو سببو:    في اللساف(
. 1/581منظور، لساف العرب، مادة عجب، 

( . 8/30   األنفاؿ (
( ة( وى ، ، لساف العرب، ابن منظور: انظر، جهلة الفيتوَّة:    الصىبػٍ  .14/449مادة صىبػىوى

( . 7/50ابن الجوزم، زاد المسير، :     انظر(
( . عطاء بن إبراىيم الثقفي، صحابٌي ركل عن النبي صلى اهلل عليو كسلم، ركل عنو ابنو إبراىيم:    ىو(

 .3/167؛ العسقالني، اإلصابة، 3/410ابن األثير الشيباني، أسد الغابة، : ترجمتو في

(  5/67البيهقي، السنن الكبرل، :     انظر(

( ابن منظور لساف : الإلفحاش في القوؿ، انظر: أ كالعرابة/9أ، العرا، كالمثبت من غ  ؽ /7   في ب ؽ (
. مادة عرب، العرب

(  .4/35البخارم، الصحيح، :    انظر(

( . 2/738   ابن ماجة، السنن، (

 ]عىرىبى [
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ًسبى ًمف  ى البىٍيعى حي يىٍدفىٍع إلى صاًحبيا شيئان، عمى أىنَّوي ًإف أىٍمضى اٌل كىافى ًلصاًحًب [][الثَّمف]كى ، كا 
ٍمعىةً  .  ًلصاًحًب السّْ

؛ ألىفَّ ًفيًو ًإٍعرابان ًلعىٍقًد البىٍيع، أمى  سيمّْيى ًبذًلؾى ٍيريه : كى ، ًلًئبٌل يىٍمًمكيوي غى زىالىة فىسىادو إٍصبلحان كا 
. باٍشًتراًئو، كىىيكى بىٍيعه باطؿه لمشٍَّرط كالغىرٍر 

كمى عىف ابف عمر كىري
تيوي : [] ازى قاؿ ابفي األىًثيرً . إجى

ٍنقىًطعٍ : [] ًديث النٍَّيي مي كىحى
[] .

ٍنقىًطعٍ  مي
يمة]: قكلػه. [] . اٍحتىؿٍ : إذا أىٍعياؾى غىريميؾى فىعىٍرًقب، أم:  تقكؿ،[كىالحى

به كعًصيبه : قكلػه ٍبصى يىٍكـه عىصى يبة، : كى ، كلـ يقكلكا عىصى لىٍيمىةه عىًصيبه كذلؾى ، كى رّْ شديدي الحى
ٍبتي الشيء: قاؿى كيراع  في []ثىٍعمىبة شىدىٍدتو، كليس ذلؾ معركؼ؛ أنشد []:ىك مشتؽ مف عىصى

                                                          [الرجز]                                             []:في ًصفىة ًإبؿو أيٍسًقيىتٍ 

ًب الشٍَّمًس إلى إظىبلًمػيا       ٍبصى ، لىؾى ًمٍف أىٌياًمػيا،               عىصى       يا ريبَّ يكـو
ـٍ كاٍشتىدَّ عمييـ: عىصىبى القىكـى أمره يىٍعًصبييـ: األٍزىىًرٌم ًمٍف قىٍكًلؾى  مَّيي  لساف. ضى

بَّؿً كالتٍَّعًصيبي التٍَّسكيد:قكلػه ، كالميعىصّْب، كمحدٍّْث السَّيّْد، كمنو قكؿ الميخى
 في []

ٍبًرقافً  ،  []الزّْ

                                                 

(  .أ/9الثمر، كالمثبت من غ ؽ : أ/7   في ب ؽ (

( ابن االثير، : ترجمتو في. ىػ74صحابٌي، راك للحديث توفي سنة ، عبد اهلل بن عمر بن الخطٌاب: ىو   (
 .3/75؛ العسقالني، اإلصابة، 3/229أسد الغابة، 

(  . 606/1210المتوفى سنة ، المعركؼ بابن األثير، المبارؾ بن محمد الجزرم:    ىو(

( البغدادم، : انظر، أكذكر فيو راك و ميٍبهم، ىو ما سقط من سنده راكو أك أكثر:    الحديث المنقطع(
 .75الكفاية في علم الركاية ص

( . الشيء الذم: أ زيادة/9   في غ ؽ (
( ف .الضبي، ـ: ترجمتو في. من شعراء المفضليات،  ثعلبة بن صيعىيٍر المازني، شاعر جاىلي قديم:    ىو(

.  2/99؛ الزركلي، األعالـ، 1/200، العسقالني، اإلصابة، 124ص؛ 
( . 1/607؛ ابن منظور، لساف العرب، مادة عصب، 124الضبي، المفضليات، ص:    انظر(
( ربيع بن مالك بن جعفر بن قريع السَّعدم، كنيتو أبو زيد، كلقبو المخبل، شاعر مخضـر مات في :    ىو(

الضبي، المفضليات، : ترجمتو في، في خالفة عمر، كالخىبل استرخاء المفاصل من ضعف أك جنوف

بى [  ]عىصى
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                                                                       [الطكيؿ]                                                            [] :قاؿ

ـٍ تىعىٌصػًب  ، زىمانان، حاًسران لى رىأىٍيتيؾى ىىرٍَّيتى الًعمامىة، بىٍعدىمىا    أىرىاؾى

ابًة، كًىيى العىمامىة ٍمري . كىىيكى مٍأخكذه ًمفى الًعصى ـي الحي كاىنٍت التًّْيجافي ًلٍمميمكًؾ، كالعماًئ كى
كىافى ييٍحمىؿي إلى الباًديًة ًمٍف ىىراىةى : لمسَّادة ًمفى العىرىب؛ قاؿ األٍزىىًرمٌ  كى

ٍمره يىٍمبىسييا [] ـي حي  عماًئ
ميعىمَّـ، أم. أىشرافيـ ده؛ قاؿ عمرك بف كمثكـ: كرجؿ ميعىصَّبه كى                                    []:ميسىكَّ

                       [الكافر]

رينا  بيكه         بتاًج الميٍمًؾ، يىٍحمي الميٍحجى سىيًّْد مىٍعشىرو قد عىصَّ كى

بان، ألىفَّ التاج أىحاطى برأسو كالًعصابة . فجعؿ المىًمؾى ميعىصَّ

ٍقبىةن، أىٌم بىدىالن :  تقكؿ[].]كىالبىدىؿي [الاٍَّكبىةي، : كالعيٍقبىةي، بالضـ: قكلػه ٍذتي ًمٍف أىًسيرم عي . أىخى
ديث : كفي حديث الٌضيافة. بىدىالن عف اإًلبقاء كاإًلٍطبلؽً : سىأيعطيؾى ًمٍنيىا عيٍقبىى، أم: كفي الحى

كهي فىمىوي أىٍف ييٍعًقبيـٍ ) ـٍ يىٍقري رىميكهي ًمفى : ،  أمٌ [] (فىًإٍف لى ٌما حى ان عى ـٍ ًعكىضى ٍذ ًمٍنيي الًقرىل [ب/7ؽ]يىٍأخي
[] .

                                                                                                                                      

قاؿ محقق كشارح . 3/15األعالـ، ،   ؛ الزركلي2/536؛ البغدادم، خزانة األدب، 13ص 
ثيماًليّّ، كقػيرىٍيًعيّّ، : الميخىبٍَّل كىميعىظَّم شيعىراءي : الدكتور عبد السالـ ىاركف، كفي القاموس: المفضليات

أخطأ صاحب القاموس ففرَّؽ بين المخبل الٌسعدم كالمخٌبل القريعي، كتبعو شارحو الٌزبيدم، . كسىٍعًدمّّ 
 .113الضبي، المفضليات؛ ص : كىو شاعر كاحد نيًسبى إلى جىدَّيو انظر

( كىو من - الزبرقاف بن بدر التميمي ، صحابٌي من رؤساء قومو، اسمو الحصين كلقب بالزبرقاف :    ىو(
= لحسن كجهو، كاٌله  الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم صدقات قومو فثبت إلى زمن- أسماء القمر

 ؛ العسقالني، اإلصابة، 1/226ابن قتيبة، عيوف األخبار، : ترجمتو في، عمر،كاف شاعران فصيحان =
 .3/41 ؛ الزركلي، األعالـ، 1/543

( .  291المخبل السعدم، الديواف ص :    انظر(
( بلد في خراساف، كلهراة أربعمائة قرية، كافتتح ىراة األحنف بن قيس في خالفة عثماف رضي :    ىراة(

. 594الحميرم، الركض المعطار ص : انظر. اهلل عنو، كتقع اليـو غرب أفغانستاف
( ، الديواف ص :    انظر( . 57عمرك بن كلثـو
( الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة : انظر. ب/9كاليدين كالمثبت من غ ؽ : أ/7   في ب ؽ (

. عقب

 ]عقب[
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مىى نىٍفًسًو التَّمىؼٍ  اؼي عى ـٍ : ييقاؿ. كىىىذا في الميٍضطىٌر، اٌلًذم ال يًجدي طىعىامان، كيىخى قَّبىيي عى
ٌما فىاتىوٍ : مشدَّدا كمخففا، كىأىٍعقىبىييـٍ  ـٍ بىدىالن عى ذى ًمٍنيي ٍقبىةن، كىىيكى أىٍف يىٍأخي ـٍ عيٍقبىى كىعي ذى ًمٍنيي .  ًإذا أىخى

، ألىاَّهيما يىتىعاقىباًف إلى آخره: قكلػه ٍقبىةي القىمىرً كىالٌمٍيؿي كالاَّهاري ٍكدىتيو، بالكسر: ، كىعي . عى
ذىًلؾى ًإذىا غابى ثيَـّ طىمعى : كيقاؿ ٍقبىةي بالفىٍتًح كى ـي : ابف األىٍعرابي. عى ، نىٍج ْـّ ٍقبىةي القمر، بالضى  [ييقاًرف]عي

                           [البسيط]                                    []: القىمىرى في السَّنىة مىرَّةن، قاؿ[]

، ًلمَّتيو ـي الًمٍسؾى كالكافكرى ال تٍطعى
          كال الذَّريرىةى، إاٌل عيٍقبةى  القىمىًر  

ٍكًؿ مىرَّةن، كركاية المحياني: يعني ًعٍقبىةى بالكسر، كىىىذا مىٍكًضعي نىظىٍر، : يىٍفعىؿي ذلؾ في الحى
ـي مىٍعنى قىٍكًلو. ألىفى القىمىرى يىٍقطىعي الفىمىؾى في كيًؿ شىٍيرو مىرَّةن  . ييقىاًرٍف القىمىر في كيؿّْ سىنىةو مىرَّةن : كال أىٍعمى

ٍعنىاهي . كذا في لساف العرب ٍف كافى في كٌؿ شير يقطع الفىمىؾ مرَّةن، إال أٌنو يمٌر بعيدان : قيٍمتي مى كا 
ٌرًه في . عف ذلؾ النجـ، إاٌل في يكـو ًمفى الحٍكًؿ فىييجاًمعيوي  كىىذا ليس بعيدان، لجكاز اختبلىؼ مىمى

. عف الشير اآلخر. كيؿّْ شىٍيرو 
ييشىدَّد: قكلػه اؿي األيذيًف إلى آخره:ي كالعيٍقريبَّافي كى بَّافي . دىخَّ ، كىىيى : كالعيٍقري ؿي األيذيفى ٍيبىةه تىٍدخي ديكى

ٍفراءي، الكىثيرة  اؿي : ، قاؿى األٍزىىًرٌم، بىيىافه [] [القكائـ]ىىًذًه الطَّكيمىةي الصَّ  األيذيًف، كفي []ىك دىخَّ
، كليس ذىنىبوي كىذىنىًب الىعقاًربً : الصحاح ؿه ًطكاؿه  .دىاىبىةه لىيا أىٍرجي

فصؿ الغيف .  15

قٍكؿي الجكهرمٌ  :قكلػه ـٍ بىٍعد نىٍقًمًو .غىٍضبىى اسـي ًمائىةو مف اإلًبًؿ إلى آخره: كى  قاؿ بفي مىٍكرى
كجدتي في حاًشيىًتوي أىنَّيا تصحيؼ غىٍضيا، بياءو مثناةو، كأىنيا شيبّْيت في : مىا ذىكىرى عىف الجكىرمٌ 

نيًسبى ىىذا الٌتٍشًبيو ًليىٍعقيكبى  ا كى ٍنبىًت، الغىضى ًتيا ًبمى كىٍثرى
                                                               []:كاٍستىٍشيىدى بالبىٍيتً . []

                                                                                                                                      

(  .3/355   أبو داكد، السنن، (

( . 533مادة قرا، ص، مختار الصحاح، الضيافة كحسن الوفادة انظر الرازم:    الًقرل(
( . ابن منظور، لساف العرب، مادة عقب: انظر. يقارب كالمثبت من اللساف: ب/7   في ب ؽ (
(  .1/616مادة عقب، ، ف.ابن منظور ـ:    كالبيت بال نسبة في لساف العرب، انظر(

( . ابن منظور، اللساف مادة عقرب: أ انظر/10كالمثبت من غ ؽ . الفوائد: ب/7   في ب ؽ (
( . 6/344الجاحظ، الحيواف، : انظر.    دكيبة تعيش بعد قطعها نصفين(

 1/187انجْٕري، انصحاح، :   أَظر  ()

 ]عقرب[

 ]غضب[

 [الطوٌل]
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يا  ريمةن                   فأىٍحًر ًبو ًلطيكًؿ فىٍقرو كىأىٍحرى ميٍستىٍخًمؼو ًمف بىٍعًد غىٍضبى، صى كى
ميًغيبىةه أك ميٍغيبه :  قكلػه ها إلى آخرة: كامىرأىةه ميًغيب، كى كجي . غابى زى

تىٍستىًحدَّ الميًغيبىةي ): في الحديث ، أىٌم التي غاب عنيا [] (أىٍمًيميكا حٌتى تٍَّمتًشطى الشًَّعثىةي كى
يا ٌباسو . زكجي أىٌف اٍمرأىةن ميًغيبان أىتىٍت رىجيبلن تىٍشتىرم شىٍيئان فىتىعىٌرضى لىيا، : كفي حديًث ابًف عى
 ٍَ ٍيحؾ :فىقالىتى يتغايىبيكفى . فىتىرىكىيا! ًإٌني ميًغيبه ! ، كى ـٍ يىٍشيىديكفى أىٍحيانان، كى : أىٍحيانان أمٌ  [أ/8ؽ]كىي
 []لساف. كال ييقاؿ يتغىيَّبيكفى . يىًغيبكف

فصؿ القاؼ .  16

شىبو [[[كالاَّعؿي ]: قكلػه   ًبميغىًة أىٍىًؿ اليىمىفٍ : أم.  ًمٍف خى

قىًربىه كىسىًمعى إلى آخره: قكلػه ـى كى ٍيدان، كال : قاؿ سيبكبو. قىريبى ماه ككىري تقكؿ ًإفَّ قيٍربىؾى زى
ٍيدان، : ًإفَّ بيٍعدىؾى زيدان، ألىف القيٍربى أىشىدُّ تىمىكُّنان في الظٍَّرؼ ًمفى البيٍعد؛ ككذا: تقكؿ إفَّ قريبان ًمٍنؾ زى

ٍيدان : كىأىٍحسىنيوي أىٍف تقكؿ: قاؿ ابف مكـر.  كذا في لساف العرب. ككذا البعيد في الكجييف ًإفَّ زى
ٍمًع إلى آخره: قكلػه. قىريبه ًمٍنؾ ًإفَّ : كقكلو تعإلى.  عف ابف األعرابي.فهك قىريبه لمكاحد كالجى

رىٍحمىةى اهلًل قىرًيبه من الميٍحًسنين
، كىألىفَّ ما ال   [] ـٍ يىقيٍؿ قىريبةه، ألنو أرادى بالرَّحمة؛ اإًلحسافى لى كى

، ألف الرَّحمة كالغيٍفرافى في : يككف تأنيثو حقيقٌيان، جاز تذكيره؛ كقىاؿى الزَّجاج ًإنَّما قيؿى قىريبه
قيقٌي؛ كقاؿ األخفش جاًئز أٍف تككفى الرٍَّحمىةي ىنا :  مىعنىن كاحد، ككذلؾ كؿ تىٍأنيثو غير حى

                                                                                                                                      

( ،  (244/858 – 168/802)يعقوب بن اسىحق، أبو يوسف، ابن السّْكيت ، عاش ما بين :    ىو(
ابن خلكاف، كفيات : ترجمتو في". إصالح المنطق"، ككتاب"األلفاظ"إماـ في اللغة كاألدب، لو كتاب 

. 8/195؛ الزركلي، األعالـ، 418؛ السيوطي، بغية الوعاة، ص 6/395األعياف، 
( . 1/650ابن منظور، لساف العرب، مادة غضب، : انظر.    البيت بال نسبة في لساف العرب(
(  .10/121   البخارم، الصحيح، (

 .1/655ابن منظور، لساف العرب، مادة غيب، : أنظر  ()
( الفيركز أبادم، : انظر. كالمثبت من القاموس المحيط. كالنقل: أ/10أ كفي غ ؽ /8   في ب ؽ (

القاموس  
: ابن منظور، لساف العرب، مادة: انظر. النعل من الخشب: القبقاب. 1/117قب، :    المحيط، مادة

. قبب
( . 7/56   األعراؼ، (

 ]غىيىبى [

 ]قىبَّ [

 ]قىرىبى [
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ييـ ىذا ذيكرى ًليىٍفًصؿى بيف القىريب مف القيٍرب، كالقىريًب ًمف : المىطىر، قاؿ: بمعنى ك قاؿ بىٍعضي
كىىىذا غمط، كؿ ما: القىرابة، قاؿ

قىٍربى ًمٍف مىكافو أٍك نىسىب، فيك جارو عمى ما ييصٍيبيوي ًمفى  
ييؤنٍَّث، ك إذا كاف في : التٍَّأنيث كالتَّذكير، قاؿ الفٌراءي  ًإذا كافى القيٍربي في معنى المسافة، ييذىكَّر كى

ذىاتي قىرابتي، قاؿ بف :ىذه المرأة قريبتي أمٌ : تقكؿ. النَّسىٍب، ييؤىنث ببل ًخبلؼو بىٍينىيـ: مىٍعنى
ىذه : ذىكىرى الفراءي أفَّ العىرىبى تىٍفريؽي بيف القىريًب ًمفى النَّسىب، كالقىريًب ًمفى المكاف، فىيقكلكف: بىٌرم

ًة قىٍكًلًو قٍكؿي امرمًء القٍيس. قريبتي مف النَّسىب كىذا قىريبي ًمفى المكاف يىٍشيىدي ًبًصحَّ  []:كى

 [الطكيؿ]

يا ٍيؿي ًإٍف أىٍمسىى، كى لو الكى
،كال []  اٍبنىةي يىٍشكيرا [][البىٍسبىاسىةي ] أيُـّ ىاًشـو            قىريبه

قريبه منّْي، ييًريٍد قيٍربى المكاف، : فىذىكَّرى قريبا، كىك خبر عف أيـٌ ىشاـ، فعمى ىذا يجكز
قىريبة ًمٌني، يريد قيٍربى النَّسب . كى

كـ، كفىعيكؿ ال تدخمو قإفَّ فىًعيبلن قد ييٍحمؿ عمى فىعيكؿ، ألفَّ : كييقىاؿ  بمعناه، مثؿ رىحيـ كرىحي
بيكر؛ فمذلؾ قالكا ريؽه، ككىنيبةه : الياءي نحك امرأىة صى ًصيؼه []ريح خى . ، كفيبلنةه مٌني قريبه [] خى

ًىيى ًمٌني قىريبان، : ًصفىةن لمكاف، كىقىكلؾ [ب/8ؽ ]إفَّ قريبان أٍصموي في ىىذا أف يككفى : كقد قيؿ
بران : أمٌ  ًعؿى خى .  مكانان قريبان، ثـ اتًُّسعى في الظرؼ فىريفىعى كى جي

نًَّث، كالمفرد : التيذيب القريبي نىقيضي البىعيدً، يككف تحكيبلن فيستكم في المذٌكر كالمؤى
ٌ قىريبه : كالجمع، كقكلؾ ، كىـ قريب، كىيفَّ ، كىي قريبه تقكؿي العىربي : ابف السّْكيت. ىك قىريبه

، ك كذلؾ الميؤنَّث ، كىـ قىًريبه دي : كىيك قىريبه ًمٌني، كىما قًريبه ىي بعيد، ىما بعيد الي، فتيكىحّْ
ق تأكيؿ، ىك في مكافو قىًريًب ًمٌني كقاؿ َى ٍف كاف مرفكعا، فإفّْ إفَّ رىٍحمىةى اهلًل قىريبه : كتيذىكٍَّر كىاً 

                                                 

( .  68 ص ، القيس، الديوافؤامر:  انظر  (
( ابن منظور، : انظر" كال"ك في لساف العرب . 68 القيس، الديواف، صؤامر: انظر" كال:"  في الديواف  (

 . 1/663، لساف العرب، مادة قرب

(  .68امرئ القيس، الديواف،ص:كالمثبت من. أ التباسة/8 ب ؽفي    (
(  .ابن منظور، لساف العرب، مادة كىنىب: انظر.  كىو ما ييخصف بلحائو،اليبس من الشجر:    كنيبة(

(  . 9/71، لساف العرب، مادة خصف: انظر. الضم كالجمع: الخصف   (
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ًمنى الميحسنين
بىعيدىٍت، فمف أنَّثيا في . [] بىٍت كى كقد يجكز قريبةه كبعيدة، بالياًء، تنبييان عمى قىري

شد ٍَ مىعى، كىأىفى ل كىجى َى الميؤنٍَّث، ثىفَّ
[]                                                                  :

                                                                        [الطكيؿ]

ٍفراءي ًمنؾى قىريبي  ٍفراءي ًمٍنؾى بىًعيدةه              فىتٍسمك، كال عى لىياًليى العى

ـى في طىراءىًتوً . كالقىريبي : قكلػه .  السَّمؾي المىٍممكحي ما دىا

وي في غٍير  [][رسكؿي ]: كابفي ظىفىرو  رَّحى ٍيبه ببل الـ، صى الكيكفييفى إلى آخره، ىك قيرى
فة، كالحارث  ٍمح الصّْ َى ىذا الكتاب، فىًذٍكريهي بىٍعدى ذم البٌلـ مبني عمى أنَّيا فيو، لًؿ

. كنحكه فتأمؿ

 فصؿ الكاؼ.  17

ٍكتىبي : قكلػه ٍقعىد مىكًضعي التٍَّعميـً : كىالمى ٍكتىبي كىالكيتٌابي كىمى مىٍكًضعي تىٍعميـ الًكتاب، : ، كالمى
ـٍ أىٍف  ٍف ييًريدى الجكىرٌم اإليحاء في ىذا المعنى، كىال يىمزى َى كزي أى معي الكتاتيبي كالمىكاًتبي فىيجي كىالجى

ًف الميبىرَّدٍ  بالعىٍكًس، لًكنَّوي نيًقؿى عى مٍيًو كيتَّاٍب كى ٍكتىٍب، ييٍطمىٍؽ عى مٍيًو مى قي : يىككفى كيؿُّ ما ييٍطمٍؽ عى َى أفَّ
عىؿى المىٍكضٍع الكيتٌاب، تأمؿ طىأى مىٍف جى  . أىخى

ٍكتىبى  صغير ميدٌكر الرأس إلى آخره[][كسىٍهـه ]: قكلػه عىؿى المى قي جى َى  ظىاًىرىهي أىفَّ
ًقبىٍو، كفي لساف العرب غير لًذكًرًه عى ًَ : السَّيـى الصَّ ًَ الكيتَّابي سىيـه ميدىكَّري الرَّأًس يىتىعمَّـي ًبًو

                                                 

( . 7/56 ،األعراؼ   (
( كاف (650\30)تالبيت لعركة بن الحزاـ، من بني عذرة، . 20عركة بن حزاـ، الديواف، ص :انظر   (

؛ 2/374، معجم المؤلفين، كحالة: مصادر ترجمتو، يحب ابنة عم لو اسمها عفراء، لو ديواف شعر
 .4/226، األعالـ، مالزركل

(  الفيركز: انظر. ك سول، ك المثبت من القاموس ك ىو الصواب: ب/11 كغ ؽ ب/8ؽ ب في    (
رسوؿ الكوفيين إلي عمر بن : كاسمو قريبي بن ظىفىرو . 1/119، بادم، القاموس المحيط، مادة قربأ

كلم . 1،425،  مادة قرب،الٌزبيدم، تاج العركس من جواىر القاموس: انظر .الخطاب، رضي اهلل عنو
 . أعثر لو على ترجمة في كتب التراجم

( بادم،  أالفيركز: انظر.  ك المثبت من القاموس المحيط،ك منهم مدكر الرأس صغير: ب/8ؽ ب في    (
 .1،126، القاموس المحيط، مادة كتب

 ]كتب[

بى [  ]كىحى
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، كبالثاًء أيضا، كالتاء في ىذا الحرؼ أىٍعمى ًمفى الثاء ًبيُّ الرٍَّميَّ رأيتيوي . الصَّ لىًكنّْي ى
مى كيؿّْ حاؿ ال . ىىكىذىا الكيتَّاب، مىضبكطان بخط العبلمة ابف مكـر بتشديد التاء كعى

ًف المىٍكتىب . ييناًسبي تىٍأًخيريهي عى
.  يمانية[] كاًحدىتيوي ،الًحٍصًرـي : الكىٍحبي : قكلػه

ُـّ ًمفى األىٍحداثً :  كقيؿ.في أىٍظفاًر األىٍحداثً  []:قكلػه ، . أىعى بَّاسو ًبدىـو كىًدبو قىرأى ابفي عى كى
ًمٍنوي الًقراىءةي . الطًَّرمُّ : كالكىًدبي  ًبدىـو كىًدبٍ كى

. كقيؿ اٌلذم يىٍضًربي إلى البياض. []

ٍاًقذ []خباب: قكلػه نىاف بف مي . في نسخة جى

اٍسميوي عبد اهلل بف األىٍعكىر: ككىذَّابي بىًاي الًحٍرمافً  [أ/9ؽ]
[]  .

اٍَّتهي األىماًايُّذ : أىٍك ًمٍف كىذىبىٍته اىٍفسيهي : قكله امىةي ): في الحديث:  ابفي األىثير.الخ، إذا مى الًحجى
بىرىكةه  يًؽ ًفييىا ًشفاءه كى ًميًس كىذىباؾ أىٍك يىٍكـ اإًلثنٍيف ك ، عمى الرَّ ًد كىالخى ـى فيىٍكـى األىحى ٍف اٍحتىجى فىمى

مىٍيؾ ًبًيما: أمٌ : معنى كذباىؾ. [] (الثُّبلثاء ٍيف، عى ٍيًف المىٍذككرى ىىًذًه : قاؿ الزَّمىٍخشىًرمٌ . يىٍعني اليىٍكمى
ثىٍؿ في كىبلًمًيـٍ  رىٍت مىٍجرل المى ًرؼٍ ، كىًممةه جى ـٍ تىٍنصى في كىٍكًنيا ، كى لىًزمىٍت طىريقةن كاحدةن ، فىمذىًلؾى لى

رىًحميؾى اهلل : كىقىٍكًليـٍ في الدعاءً ، كىي في معنى األٍمر، ميعىمَّقان بالميخاطىب كىٍحدىهي ، ًفٍعبلن ماًضيان 
مىؾى اهللي : أمٌ   نىٍفسيوي [][كىذىبىٍتوي ]: ًمٍف قىٍكًؿ العرب، التَّرًغيبي كى البىٍعثي ، كالميرادي بالكىًذبً : قىاؿى ، يىٍرحى

بَّبىٍت ًإلىٍيًو ًمفى  نٍَّتوي األماني كحى ؿى في ،  مىا ال يكادي يككفٍ [][األىماني]ًإذا مى كى ذىًلؾى ًمٌما ييرىغّْبي الرَّجي

                                                 

( ، لساف العرب: ابن منظور: انظر.  كىوالحيٍصريـ بلغة أىىل اليمىن،الكحب: أم" يمانية، ةكاحدتو كحب"   (
. 1/704، مادة كحب

(  .1/704، كدب  مادة،لساف العرب، ابن منظور: انظر. البياض في أظفار األحداث: الكىٍدبي    (

. 12/18 يوسف،  ()
( تاج العركس، مادة ، الٌزبيدم: انظر. خباب بن منقذ، كذاب بني كلب، كلم أعثر لو على ترجمة:   ىو (

. 1/448كذب، 
( . 1/448الٌزبيدم، تاج العركس، مادة كذب، : انظر.  لم أعثر لو على ترجمة  (
(  .2/1153السنن ، ابن ماجة   (

( مادة ، لساف العرب، ابن منظور: انظر. أ ك ىو الصواب/12 ؽأ كذبتنو ك المثبت من غ/9ب ؽ في    (
. 1/711، كذب

( . أ/12 ؽ األمالي ك المثبت من غ: أ/9 ؽب في    (

 ]كىدىبى [

 ]كذب[
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دىقىٍتوي نىٍفسيو، األيمكر ٍكًسًو؛ صى يىقكلكفى فًي عى يىٍبعىثيوي عمى التَّعىرًُّض لىيا كى ، ، كى يَّمىٍت ًإلٍيًو العىٍجزى كىخى
ٍليينىشّْطاؾى : فمعنى قىٍكليو كىذىباؾى . الكىذيكبي : كًمٍف ثىَـّ قالكا ًلمنٍَّفسً . كالكَّدي في الطَّمىبً  ًليىٍكًذباؾى كى

مى الًفٍعؿً  قىٍد أىٍطنىبى ًفيًو الزَّمىٍخشىرمُّ ك أىطاؿى : قاؿ ابف األىثير. كيىٍبعىثاؾى عى ةي . كى ك كافى ىىذا خيبلصى
مىٍيؾى بيذا األىٍمر. ًإٍغراءه : ك كىذىبى ىىيينا: قاؿ ابف الٍَّسكيتٍ . قىٍكًلوً  كىي كممة نادرة ، أم عى

ٍير ًقياسو  اءىتعمى غى مىٍيؾى : ييقىاؿي . جى مىٍيؾ: أم، كىذىبى عى  []لساف. كىجىبى عى

ٍع الي كما .ألىفَّ فيعالى ال تيٍجمىٍع عمى أىٍفًعمىه الخ: قكلػه  يىٍنبىغي أىٍف ييقاؿى ألىفَّ فىعالىة ال تيٍجمى
اًرم الماًء في الكادم: الًكرابي : قاؿ، في لساف العرب ديري : قاؿ أىبك عىٍمركي . مىجى كىيى صي

ٍيب ، األىٍكًديىة                                                              []:[] [يصؼ النٍَّحؿ]قاؿ أبك ذيؤى

                                          [الطكيؿ]

كاًرسييا   ًكرابييا [][مصيفان ]، أٍليابان [][كى تىٍنصىبُّ ]الشُّعيكؼى دىكاًئبان        [][تىٍأرم]جى

                      []:، مف صاؼى السَّيـي؛ كقكلو[][الميٍعكىجُّ ]:المىًصيؼي . كىٍربىة: كاحدتيا

 [البسيط]

، ديكنىوي مىمىؽي  ٍت ًمٍف ماًء أىٍكًربىةو                  عػمى ًسيىابىًة نىٍخؿو َى كىأنَّمىا مىٍضمىٍض

                                                 

( ، مادة كذب، لساف العرب: انظر ابن منظور. أ/12 ؽ جاز ك المثبت من غ: أ/ 9ؽب في    (
1/711 .

( . كالمثبت من اللساف. (تصحيف) ب تصيف النحل/12ؽ  كفي غ .تضيف الفحل: أ/9 ؽب في    (
. 1/715، مادة كرب، لساف العرب، ابن منظور: انظر

( ، السكرم: انظر، 648/ىػ27المتوفى سنة ،    البيت ألبي ذؤيب الهذلي، الشاعر الجاىلي المعركؼ(
. 1/49،  الهذليينرأشعا

(  .1/715، مادة كرب، كالمثبت من اللساف كىو الصواب. أ نوم/9 ؽب في    (

(  .كبنصف: أ/9 ؽب     في(

( أم تعمل في الشعوؼ ك ىي أعالي : تأرم الشعوؼ. األكاكل:  الجوارس:أ ميصىٌرفان /9 ؽ  في ب  (
أم عادالن معوجا من : المىًصيف. الهواء بين شىٍرفين: اللٍَّهب. تنحدر: تنصبُّ . دكائبا في العمل. الجباؿ

 .1/49، شرح اشعار الهذليين، السكرم: انظر، مجارم الماء: ًكرابها. صاؼ السهم إذا عدؿ

(  . ب/12كالمثبت من غ ؽ  (تصحيف)أ المعجوج /9   في ب ؽ (

( .  3/1312، شرح أشعار الهذليين، السكرم:    البيت ألبي ذؤيب الهذلي، انظر(

 ]كىرىبى [
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. كىٍربةه : كاًحدىتييا. ًشعاؼه يىسيؿي منيا ماءي الجباؿ: قاؿ أبك حنيفة األٍكرًبةي ىينا
، ألف فيٍعبلن ال ييجمىٍع عمى أىٍفًعمةو : قاؿ ابف سيده مف األىٍكًربًة : كقاؿ. كىذا ليس ًبقىكمٍّ

ٍمعي كيرىابىةو، كىك مىطه : قاؿ. ما يىقىعي ًمٍف ثىًمًر النٍَّخًؿ في أيصكًؿ الكىرىبً : جى قاؿ . كىذا غى
. ألىفَّ فىعىالىة ال تجمع عمى فىعىؿٍ  [ب/9ؽ]ككذلؾ قكلو عندم غمط أيضان، : ابف سيده

كفي لساف العرب  [] [الميَـّ إاٌل أف يككف عمى طرح الزائد، فيككف كأنو جمع فعاالن ]
كؿ السَّعىؼ[] [كىرىبي ]:أيضا ـٍ .  النٍَّخًؿ، أصي كؿي السَّعىٍؼ : الكىرىبٍ : كفي الميحكى أيصي

بىة نَّة . الًغبلظ التي تىٍيبىس فىتىصيري مثؿ الكىًتًؼ، كاًحدىتييا كىرى كفي ًصفىًة نىٍخًؿ الجى
بييىا] ، ىك بالتحريؾ،  [][كىرى ًَ :  السَّعىفىة، كقيؿ[][أٍصؿي ]ذىىىبه ًَ ًَ كًلًو ما يىٍبقىى ًمٍف أيصي

كفي المثؿ.؛ قاؿ الجكىرٌم ىذا[][كالمىراقي]في النٍَّخمًة بىٍعدى القىٍطًع  ـي : "  ى ٍك متى كاف حي
ـي اهلًل في كىرىًب النٍَّخؿً  ٍك لىٍيسى ىىذا الشاًىدي الذم ذىكىرىهي الجكىرٌم مىثبلن : قاؿ ابف بىٌرم" حي

زي بىٍيتو لجرير كىك ًبكىماًلو       []ً:إنَّما ىكعىجي

  [الطكيؿ]

ـي اهلًل في كىرىًب النٍَّخؿ  ٍك ٍبػرةو          مىتى كافى حي ـٍ أىٍمًمٍؾ سىكاًبؽى عى لى أىقيكؿي كى

متىافى العىٍبدم ؿى []قاؿ ذلؾى لىٌما بىمىغىوي أىفَّ الصَّ فىضَّ مٍيو في النَّسىٍب، كى ٍزدىؽى عى ؿى الفىرى ، فىضَّ
ٍكدىة الشّْعر في قكلو                                                                []:جريرنا عمٍيًو في جى

                                                 

( .  ب/12 في غ ؽ ةك مثبت. أ/9   العبارة ساقطة من ب ؽ (
( ابن منظور، : ب كربة كالمثبت من اللساف كىو الصواب، انظر/12ب كذبة، كفي غ ؽ /9   في ب ؽ (

.  1/713لساف العرب، مادة كرب
(  . ابن منظور، لساف العرب، مادة كرب: انظر. كونها ك المثبت من اللساف: ب/9   في ب ؽ (

(  . ب/12كالمثبت من غ ؽ  (تصحيف)أسفل : ب/9   في ب ؽ (

(  . سو مادة كرب.ـ، ابن منظور: انظر. ب كالمراخي، كالمثبت من اللساف كىو الصواب/9   في ب ؽ (

( .  429جرير، الديواف، ص :    انظر(
( يٌة العبدم، ت ( ًِ شاعر حكيم، كلو قصيدة في الحكم بين جرير . (80/700)   اسمو قيػثىٍم بن خىًب

، ابن قتيبة، الشعر كالشعراء: ترجمتو في. كالفرزدؽ، ففضل شعر جرير، ك فضل قـو الفرزدؽ
.  5/190؛ الزركلي، األعالـ، 1/308؛ البغدادم، خزانة األدب 1/196



 

 86 

 [الطكيؿ]

عي  ، كلكٍف في كيمىٍيبو تىكاضي ريره أيا شاًعران ال شاًعرى اليىٍكـى ًمٍثمىوي،           جى

تىوي لمفرزدؽ مىتاف، كنيٍصرى ًريره قىٍكؿى الصَّ ـٍ يىٍرضى جى ةه ًمٍف ابف بىٌرم : قمت. فىمى ىذه ميشىاحَّ
ٍكىىًرٌم في قكلو ثىبلن : لمجى ري بيتو ًلجرير، ليس ىذا الشاىد مى نَّما ىك عىجي كاألىمثاؿ قىٍد كىرىدىٍت . كا 

ثىبلن، انتيى[][ال]كما يككف ًشعران ،  كغيرى ًشٍعرو ، ًشعران  قيٍمتي ييٍمكفي أىٍف يىكيكفى ميرادي .  يمنع ككنو مى
ثىؿٍ : ابًف بىٌرم أىنَّوي  ٍف كافى الشٍّْعري ال يينافي المى ٍبنىى . لىًكفَّ ىىذا شعر كليس بمثؿ، كاً  لعدـ تحقؽ مى

فَّؽٍ ]الشًَّؾ فيو كييٍمًكٍف أىف   ٍؿ  []:[ييكى ثىبلن، ثـ لىٌما اشتيًيرى ]بأنَّوي ًحيفى قالىوي الشاًعري األىكَّ لـ يكف مى
اًحًب .  صار مىثبلن [][كاستيٍعًمؿى كثيران في غير ما أىكرده الشاعر األكؿ حاح]كىذا ميرادي صى  [الصّْ

.  فتأمؿ. []

فَّفىةى الرَّاءً :  قكلػه كبيُّذكفى ميخى مىًة ،سادىةي المىالًئكىة: كالكىري مى  كىىـٍ أىٍقرىبي المىبلًئكًة إلى حى
[]  لساف. العىٍرشً 

 

ابف ، التٍَّمري بالمَّبىف: الكىٍرنيب كالكيٍرنىابٍ : التيذيب.  كييٍكسىري الخ[][الكىٍرايبي ]قكلػه 
.  لساف []ًلضٍيًفكيـ فًإنَّوي لىٍتحاف []ييقاؿ كىٍرًنبكا، الكرنيب المىًجيع كىك الكىرير: األعرابي

ارةي الدُّذٍهف: قكلػه كالكيٍسبي بالٌضٍـّ  كبعض أىؿ السكاد ، فارسيةه ، الكيٍنجارىؽ: الكيٍسبي . عيصى
ـٍ . ييسىًميو الكيٍسبىجى  :  []قاؿ أبك منصكر. عيصارةي الدُّىف: كالكيٍسبي بالضَّ

                                                                                                                                      

( .  1/508 ك الشعراء ر؛ ابن قتيبة، الشع2/174، س.ـ، البغدادم:    انظر(
(  .ابن منظور، لساف العرب، مادة كىرىبى : ب كالمثبت من اللساف، انظر/9ساقطة من ب ؽ " ال   "(

( . أ/13ب بولو، كالمثبت من غ ؽ /9   في ب ؽ (
(  .أ /13 فقط في غ ؽ ةب كمثبت/9   العبارة ساقطة من  ب ؽ (

( . أ /13ب كمثبتة في غ ؽ /9الصحاح ساقطة من ب ؽ :    لفظة(
 ابن منظور، لساف العرب، مادة كرب:  أنظر ()

( ، س.ـ، الفيركز أبادم: كالمثبت من القاموس المحيط كىو الصواب انظر. ب كالريب/9   في ب ؽ (
 .1/128مادة كرب، 

(  .1/128مادة كرب، ، س.ـ، الفيركز أبادم: انظر. إطعاـ الضيف:    الكرنبة(

(  .2/576مادة لىتىحى، ، لساف العرب، ابن منظور: انظر. الجائع:    اللتحاف(

 ]كىٍراىبى [

 ]كىسىبى [
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 .[]فىقيًمبىت سينان ، ك أٍصميوي بالفارسية كيٍشبه ، الكيٍسبي ميٍعرَّبه 
 

 

ٍزؽى :  اٍكتىسىبى [][كى  ]:قكلػه رَّؼى ، أصابى : أك كىسىبى ، طىمىبى الرٍّ كاٍكتىسىبى تىصى
كىسىبىهي ، كىاٍجتىهىدى  مىعىهي الخ: كى قاؿ ابفي . [](نىيىى عىٍف كىٍسًب اإًلماء):  كفي الحديث.جى
ديج: األىثير ٍيرىة كفي ًركىاية رافع بف خى جاءى ميطمقان في ركاية أبي ىيرى

حٌتى ،  ميقيَّدان []
في ًركىايةو ، ىك [أ/10ؽ]ييٍعمىـ ًمف أيفى  ًممىٍت ًبيىًدىا: كى كىٍجوي اإًلٍطبلؽ، إالَّ مىا عى أنَّوي : كى

راًئبي ، كىافى ألىىؿ المدينة كمكة إماءه  مىٍيًيفَّ ضى ٍذفى أىٍجرىىيفَّ [][يىٍخًدٍمفى ]، عى ،  الناسى ك يىٍأخي
راًئبىييفَّ  ًديفى ضى ييؤى تىبىذّْلة]كمف تككف ، كى ٍمييا ضريبةه فبل ،  داخمةن كخارجةن [][مى كعى

 [][تىٍغًمب]إمَّا لبلستزادة مف المعاش أك لشىٍيكة ، [][تىبدير منيا زلة] أىف [][ييٍؤمىفي ]

                                                                                                                                      

( لو ، (370/980 – 282/895)عاش ما بين ، المعركؼ باألٍزىىًرمٌ ،محمد بن أحمد األٍزىىًرمٌ :    ىو(
معجم تهذيب اللغة، يقع في خمسة عشر مجلدا، كالكتاب صدر في طبعتو األكلى، عن دار الكاتب 

؛ 2/395، مرآة الجناف، ؛ اليافعي10/226، سير النبالء، الذىبي:ترجمتو في. 1967.العربي سنة
 .3/47، معجم المؤلفين، كحالة

(  256؛ الخفاجي، شفاء الغليل، ص543الجواليقي، المعرب، ص :    أنظر(
( مادة ، 1/128القاموس المحيط، ، الفيركز أبادم: انظر: ك الصواب" أك: "ب زيادة/10   في ب ؽ (

. 1/717كسب؛ ابن منظور لساف العرب، مادة كسب، 
( . 2/287، المسند،    أحمد بن حنبل(
(  (74/693 – 611/ىػ. ؽ12)عاش ما بين ، أبو عبد اهلل،    رافع بن خديج بن رافع الحارثي(

. ك كاف عريف قوًمو في المدينة، من األكس، ركل عن النبي صلى اهلل عليو ك سلم، أنصارمٌ ، صحابيٌ 
ابن : ترجمتو في. حديثا78لو ،  ك نافع بن جبير ك سعيد بن المسيب، ركل عنو، ابنو عبد الرحمن

 .3/12األعالـ ، ؛ الزركلي1/496اإلصابة ، 3/229، تهذيب التهذيب، حجر العسقالني

( . ب/13أ تجدمن كالمثبت من غ ؽ /10   في ب ؽ (
(  .أ سيد لو/10   في ب ؽ (

(  .أ ال تؤمن/10   في ب ؽ (

( . ب/13أ أف سيدك منها ذلة ك المثبت من غ ؽ /10   في ب ؽ (
(  .1/717اللساف، مادة كسب، :ب، أنظر/13لقلب كالمثبت من غ ؽ : أ/10   في ب ؽ (

 ]كعب[
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ٍنوي ، كالمعصكـي قميؿ ٍعمكـه ، فىنىيى عف كىٍسًبًيفَّ ميٍطمىقان تىنىزُّىان عى ًة كىٍجوه مى ىىذا ًإذا كافى لؤلىمى
 لساف. فكيؼ إذا لـ يكف، تىٍكسىبي منو

ًب الخ[] [األيابيكبىٍيفً ]كًكعابه ككىعىباته كما بيفى : قكلػه فيصكصي : كالًكعابي .  مف القىصى
.    النٍَّردً 

كىٍعبىةه  ٍربى ًبالًكعاًب كاحديىا كىٍعبه كى ، كالمًَّعبي بيا حراـ، كفي الحديث أنَّو كىافى يىٍكره الضَّ
حابة قيؿ. عمى غير ًقمارو ، يفعمو مع امرأتو [][ميغىفَّؿ]كاف ابفي : كقيؿ. ككىًرىىيىا عامةي الصَّ : كى
رىخَّصى فيو ابف الميسيّْبً 
ده ):كمنو الحديث.  عمى غير ًقمارو أىٍيضان [] ينتظر ، ال ييقىمَّبي كىعىباتيا أىحى

ـٍ ييًرٍح رائحة الجنة، ينتظر ما تجيء بو . لساف. [] (إاٌل لى

قكلػه كالفيٍطري لابات ـ
ًنيفىة قاؿ الخ[] ٍف أىبي حى ، إنَّما الكىٍككىبي :  عى كال أىٍذكيريهي عف عًالـو

ؿَّ ، نبات مىٍعركؼ .  كىٍككىبي األىٍرضً : ييقىاؿي لو، لـ ييحى

. فىتىأىمَّؿ. ًبأىنَّوي نىٍكعه ًمفى الًفٍطر،  في لساف العرب قيمتي ييٍمًكفي التٍَّكفيؽ[]كذا

                                                 

( ، الفيركز أبادم: انظر. االسوبس كالمثبت القاموس المحيط ك ىو الصواب: أ/10   في ب ؽ (
ابن : انظر. عقدة ما بين األنبوبين من القصب: كالكعب. 1/129القاموس المحيط مادة كعب، 

. 1/719مادة كعب، ، لساف العرب، منظور
(  (57/677)أبو سعيد ت. ك اسمو عبد اهلل بن مغفل المزني (تصحيف)أ ابن مقصل /10   في ب ؽ (

سكن المدينة كأحد العشرة الذين بعثهم ، من أصحاب بيعة الشجرة،  حديثا43ركل ، صحابٌي فقيو
 ؛ 2/37،  ؛ اإلصابة6/42، تهذيب التهذيب، العسقالني: ترجمتو في. عمر ليفقهوا الناس بالبصرة

. 4/139األعالـ ، الزركلي
( جمع بين ، سيد التابعين (94/713 – 13/634)عاش ما بين ، أبو محمد، سعيد بن المسيب:    ىو(

ركل عنو .كاف احفظ الناس ألحكاـ عمر بن الخطاب ك أقضيتو، الحديث ك الفقو ك الزىد ك الورع
؛ 5/88، الطبقات الكبرل، ابن سعد: انظر. كيحيى بن سعيد كعبد اهلل بن القاسم، شهاب الزىرم

 .3/102األعالـ ، ؛ الزركلي175 – 2/161حلية األكلياء ، األصبهاني

( .  10/215السنن الكبرل ، البيهقي، 4/407المسند ، أحمد بن حنبل:    انظر(
( معلـو عند : معركؼ أم: ك تعني، من الرموز التي استخدمها الفيركز أبادم في القاموس المحيط" ـ   "(

 .1/20شرح ديباجة القاموس ، القاموس المحيط، الفيركز أبادم: انظر. الناس

( . 1/721مادة كوكب، ، لساف العرب، ابن منظور:    انظر(

 ]كككب[

 ]كمب[
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اكفي الًكالًب الميٍعتىرم ًمٍف أىٍكًؿ لىٍحـً اإًلٍاساف : قكلػه جي : فيك كىًمبه ، كىمىبان ، كىًمبى الكىٍمبي كى
ـى اإًلنساف نكف، أىكىؿى لىٍح ذىهي لذىًلؾى سيعاره كدىاءه ييٍشًبوي الجي نيكفي الًكبلبً : كقيؿ. فىأىخى كفي ، الكىمىبي جي

نيكفً : الكىمىبي :  الصحاح الذم يىٍكمىبي في : الكىٍمبي الكىًمبٍ : المٍَّيث. كلـ يىخيصَّ الًكبلب، شىًبيوه بالجي
نيكفو ، أىٍكًؿ ليحكـً الٌناس ذي ًشٍبوي جي صابو دىاءي الكىمىب، كىًمبى المٍعقيكري ، فىًإذا عىقىرى إنسانان ، فىيىٍأخي َى ، كأى

ييمىزّْؽي ًثيابىو عىٍف نفسو، يىٍعًكم عيكىاءى الكىٍمبً  يىٍعًقري مىٍف أىصاب، كى ٍذهي ، كى ثـ يصير أىٍمريه إلى أىٍف يىٍأخي
.  كالى يىٍشرىبي ، كالعيطاس فىيمكتى ًمٍف ًشدًَّة العىطىش، العيطاشي 

 

ٍؿ أىٍصؿ ذلؾ أفَّ داءن يقع عمى  ؿُّ حٌتى تىٍطميعى عميو [][الزرعو ]كقاؿ الميفىضَّ  فىبل يىٍنحى
ٍنوي صمى اهلل عميو : قاؿ. فىًإف أىكىؿ ًمٍنوي الماؿي قبؿ ذلؾ مات، فىيذيكبى ، الشٍَّمسي  ًكمى عى كمنو ما ري
مَّـى  بَّما، عف رىٍعًيو: أىنَّوي نىيىى عف سىٍكـ المٍَّيؿ أم، كسى ٍرع [ب/10ؽ]كري ، نىدَّ بىعيره فىأىكىؿى ًمٍف ذىًلؾى الزَّ

كىًمبى ، فىًإٍف عىضَّ ًإنساننا، فىيىكمىبي ، فمات فىيىٍأتي كىٍمبه فىيىٍأكيؿ مف لحمو، قىٍبؿى طيميكًع الشٍَّمسً 
سىيىٍخريجي مف): كفي الحديث. فىًإذا سىًمعى نيباحى كىٍمبو أىجابو، المىٍعضيكضي 

أيمَّتي أىقكاـه تىتىجارىل بيـ  
ًمٍف عىضّْ ، داءه يىٍعًرضي لئلٍنساف: ؛ الكىمىبي بالتحريؾ[] (كما يىتىجارىل الكىمىبي ًبصاحبو، األىٍىكاءي 

نيكفً ، الكىٍمب الكىًمب دان ًإاٌل كىًمبى ، فىييصيبيو ًشٍبوي الجي ، كيىٍعًرضي لو أىٍعراضه رىديئىة، فبل يىعىضُّ أىحى
يىٍمتىًنعي ًمٍف شيٍرب الماًء حٌتى يىميكتى عىطىشنا؛ كأىٍجمىعىٍت العىرىبي أىفَّ دىكاءىهي قىٍطرىةه مف دىـً مىًمؾو ييٍخمىطي  كى

وي الكىٍمبي : كىًمبى الرٍَّجؿي كىمىبان : بماءو كييٍسقىاه؛ ييقىاؿي منو ؿه كىًمبه مف رجاؿو . [][الكىًمبٍ ]عىضَّ كىرىجي
قىٍكؿي الكيمىٍيت،ككىًميبه ًمٍف قىٍكـو كىٍمبى، كىًمبيفى   ى

[]:[] 
                                                 

( ، ، لساف العرب، ابن منظور: أ األرض كالمثبت من اللساف انظر/10   في ب ؽ ( . 1/723مادة كىلىبى
(  .158/ 3، المسند،    أحمد بن حنبل(

( مادة ، لساف العرب، ابن منظور: انظر. أ/14ك مثبتو في غ ؽ . ب/10ساقطة من ب ؽ :    الكلب(
. 2/205، الجاحظ، ؛ الحيواف1/723كلب، 

( شاعر  (126/744 – 60/680)عاش ما بين ، أبو الميٍستػىهىلٍ ،    الكميت بن زيد األسدم(
ك ىي عدة قصائد " الهاشميات"اشتهر في العصراألموم، أشهر شعره ، من أىل الكوفة، الهاشميين

لوال شعر : قاؿ الضَّبي. شعره أكثر من خمسة آالؼ بيت، في مدح الهاشميين، تػيٍرًجمىٍت إلى األلمانية
، ؛ ابن خلكاف2/562، الشعر كالشعراء، ابن قتيبة: ترجمتو في. الكيميت لم يكن للغة تيرجيماف

 .5/233األعالـ ، ؛ الزركلي5/219كفيات األعياف 

(  .25ص ، الديواف، الكميت:    أنظر(
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ـٍ  ٍيؿً ،أٍحبلميكي ـٍ ييٍشفىى بيا الكىمىبي ، ً لسىقىاـً الجى شىاًفيىةه            كما ًدماؤيكي

ؿى الكىًمبى يىعىضُّ ًإنسانان : قاؿ المٍّْحياني فىيىٍقطيري ليـ مف دىـً ، فيأتكف رىٍجبلن شريفان ، ًإفَّ الرَّجي
 .لساف .فىيىٍسقيكفى الكىًمٍب فىيىٍبرأ، أيٍصبيًعوً 

                                                 

 .1/723ابن منظور، لساف العرب، مادة كلب، :   أنظر ()
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فصؿ الاٌلـ .  18

ديث.ليبابي خاًلصه الخ: قىٍكليػهي  جو ):  كفي الحى يّّ ًمٍف مىٍذحى مىًفيا كى ليبابي ، ًإنَّا حى عيبابي سى
ًفيا . [](شىرى

ري كالمُّذبًَّة الخ: قكلػه إىفَّ اهلل منع ًمنّْي بىني ميٍدًلجو ًلًصمىًتًيـً ):  كفي الحديث.كالمَّبىٍب المٍاحى
ٍمعى المُّبّْ الخالص مف الشيء: قاؿ أبك عبيد، [] (كطىٍعًنيـ في أىٍلباًب اإًلًبؿ، الرًَّحـ : أم. أىرادى جى

ٍمعى لىبىب، خاًلصى ًإًبًميـ ككرائميا نىرىل أىفَّ لىبىبى الفىرًس . مىٍكضع النٍَّحر مف كؿ شيءو ، كأىرىادى جى كى
َو : كفي ركاية، ًإنَّما سيٌمي بو ٍمعي ليبًَّة  كفييا [[[الصدر]كًىي المٍّْيًزمىةي التي فكؽ ، ليبىاب فيي جى
ري اإًلًبؿ . لساف. كىك الصحيح عندم: قاؿ ابف سيده. تيٍنحى

ؽَّ ًمفى الرٍَّمؿً : قكلػه  قاؿى األىٍحمىر.كما اٍستىرى
ٍمًؿ؛ العىقىٍنقىؿي : [] ـي الرَّ : فإذا نقص قيؿ، ميٍعظى

ٍككىؿه فًإذا نىقىصى ًقيؿى : فىًإذا نىقىصى ، كىًثيبه  : فإذا نقص قيؿ، [][عىدابه ]فًإذا نىقىصى قيؿى ، ًسٍقطه : عى
ٍبؿ الرٍَّمؿ:التهذيبلىبىبه  ٍدركىالًمٍنًحر: كالمُّبَّةي .  كالمَّبىبي ًمفى الرٍَّحًؿ ما كافى قريبان ًمٍف حى سىطي الصَّ  .كى
 لساف

ٍبوي : تىقيكؿ. كىك فاعؿ بمعنى مفعكؿ. المٍَّحبي الطَّريؽ الكىاًضحي كالالًَّحب: قكلػه بىوي يىٍمحى لىحى
مىرَّ فيو ًطئىوي كى ييقاؿي ، لىٍحبان ًإذا كى . لىحىبى ًإذا مىرَّ مىرَّان ميٍستىقيمان : كى

ـى : كالذىبى ، لىذىبى بالمىكاف ليذكبان : قكلػه [أ/11ؽ] . كىال أىٍدرم ما ًصٌحتيو:  قاؿ ابف دريد.أىقىا
 []لساف

.  كًتٍمعابىةه الخ، كتىٍمعيبةه : قكلػه
                                                 

( أٌف النَّبي صلى اهلل : من حىسىبو لباب أم: كالمعنى. 3/168النهاية في غريب الحديث، ،    ابن األثير(
 .عليو كسلم من أشرؼ العرب

(  .3/360، كنز العماؿ،    الهندم(

(  .لبب: لساف العرب مادة، انظر ابن منظور. ب/14الصدكر كالمثبت من غ ؽ : ب/10   في ب ؽ (

( ، عالم باألخبار كاألنساب أخذ منو أبو (200/815)أباف بن عثماف، أبو عبد اهلل، األحمر، ت:    ىو(
السيوطي، بغية الوعاة، :ترجمتو في، المغازم: عبيدة مىٍعمىٍر بن الميثنى كمحمد بن سالـ، لو كتب منها

 .  1/27؛ الزركلي، األعالـ، 1/177

( . مادة لبب، س.ـ، ابن منظور: انظر. عداب: ب سداب كالصواب/14ب ك غ ؽ /10   في ب ؽ (
 1/738ابن منظور، لساف العرب، مادة لذب، :  أنظر ()

 ]لىمىبَّ [

بى [  ]لىحى

 ]لىذىبى [

 ]لىًعبى [
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ٍعًدمٌ   []:[]كأىمَّا قىٍكؿي النابغًة الجى

              [الطكيؿ]

نٍَّبتييىا ًإٌني امرؤه في شىٍيبىتي      كًتمعابىتي عف ريبة الجاًر أىٍجنىبي  تىجى

رىل ًصفىةن، مكضع المصدر ع االسـى الذم جى . فىًإنَّوي كىضى

ميالًعبي األىًساًَّة عاًمري بفي مالؾ: قكلػه كى
عىمىوي لىبيد.  الخ[] ًتًو : []جى اًح ًلحاجى ميبلعبى الرّْمى

                                                                                []:إلى القاًفية فقاؿ

                                                       [الرجز]

ػاًح  مى ػٍدًرؾى الفػػبلًح             أٍدركىػػوي ميبلعػػبي الرّْ يَّان مي        لك أفَّ حى

                                                 

( سمي بذلك ألنو أقاـ ثالثين سنة  (50/670)ت ، النابغة، أبو ليلى، قيس بن عبد اهلل الجعدم:    ىو(
، ىجر األكثاف ك نهى عن الخمر قبل ظهور اإلسالـ. شاعر مخضـر، ثم نبغ فقالو، ال يقوؿ الشعر

، طبقات فحوؿ الشعراء، ابن سالـ: ترجمتو في. لو ديواف شعر مطبوع، أدرؾ ًصفين فشهدىا مع علي
. 5/207، األعالـ، ؛ الزركلي5/193، كفيات األعياف، ؛ ابن خلكاف1/103

( . 5ص، الديواف،    النابغة الجعدم(
( - 000/000)مالعب األسنة عاش ما بين ، أبو براء، عامر بن مالك بن جعفر العامرم:    ىو(

ـى على الرسوؿ صلى اهلل ، أحد أبطاؿ العرب في الجاىلية أدرؾ اإلسالـ ك لم ييٍسلم (10/631 قىًد
: سيمي مالعب األسنة لقوؿ أكس بن حجر. فسألو الدكاء فبعث لو عكةعسل، عليو كسلم

كالعب أطراؼ األسنة عاًمره               فراح لو حىظّّ الكتيبة أىٍجمىعي 
؛ الزركلي، األعالـ، 1/338؛ البغدادم، خزانة األدب، 2/258العسقالني، االصابة، : ترجمتو في

3/255 .
( لو ، من أىل نجد، أحد أصحاب المعلقات (41/661)ت ، العامرم، أبو عقيل، لبيد بن ربيعة:    ىو(

: ديواف شعر، ترجم إلى األلمانية، لم يقل في اإلسالـ إال بيتا كاحدا ىو
ما عاتب المرء الكريم كنفسو                     كالمرء يصلحو الجليس الصالح 

، األعالـ، ؛ الزركلي2/231،الشعر كالشعراء، ؛ ابن قتيبة1/337، خزانة األدب، البغدادم: ترجمتو في
 .634، األعالـ، ؛ الجابي5/240

(  .34، الديواف، لبيد:    انظر(



 

 93 

ـى الجكهرٌم في قكله ريشي : قكلػه كىًه  تبعى الجكىرٌم ابف مكـر كقاؿ .[][لىٍغب]كى
غاني : ك قاؿ تأبَّطى شىرَّان : كقاؿ الجكىرمٌ : الصَّ

لىدىت أيمّْي مف القكـ عاجزان        كما كاف ريشي مف ذينابىى كال لىغىبً  كما كى
[] 

كالبيتي لـ أىًجٍدهي في . ريشي لىٍغب كالصكابي ًريش ًبمىٍغبو : ككاف لو أىخه ييقاؿ لو
د، ًشٍعًره كليس لو نَّما ىك ألبي األىٍسكى كا 

لٌي ييخاًطب الحارثى []  بف خالدو [] الدُّؤى
                                                                              []:كبىٍعديه

 [الطكيؿ]

رىحٍػًب  []كال كينٍػتي فىٍقعان ناًبتان بقػػىرارىةو        كلًكنَّني آكم إلى عىطػىفو 

ٍمسىةي أبيات كييٍركىل لطىريؼ بف تىميـ العىٍنبىٌرم، كالقٍطعةي خى
. []كقد قرأتيو ديكانىٍي ًشٍعًرىما، []

. []ًشٍعًرىما

                                                 

(  .1/743مادة لغب، ، لساف العرب، ابن منظور: انظر، لعبة ك المثبت من اللساف: أ/11   في ب ؽ(

( . مادة لغب، اللساف: انظر، الضعيف: اللغب. 76، 75ص، الديواف،    أبو األسود الدؤلي(
( كاضع علم النحو،  (688 / 69 – 605/ ىػ . ؽ1)ظالم بن عمرك، أبو األسود، عاش مابين :    ىو(

ال تنو عن خلق كتأتي : "أكؿ من نقط المصحف ككضع الحركات كالتنوين، لو ديواف شعر، أشهر أبياتو
ابن : ترجمتو في. ، كلي إمارة البصرة أياـ علي بن ابي طالب" مثلو عار عليك اذا فعلت عظيم

 ؛ الزركلي، األعالـ، 1/136 ؛ البغدادم، خزانة األدب، 1/240خلكاف، كفيات األعياف، 
3/236. 

( كىي بلدة ، كاف يسكن األقحوانة، الحارث بن خالد بن العاص بن ىشاـ بن المغيرة المخزكمي:    ىو(
. 2/488، كفيات األعياف، ابن خلكاف: ترجمتو في، من أعماؿ فلسطين بالقرب من طبػىٌرية، بالشاـ

( . 76ص، الديواف،    أبو األسود الدؤلي(
( . لإلبل كالوطن لإلنساف: العطن. الواسع: كالرحب. مناقع الماء: كالقرارة، الكمأة البيضاء:    الفىٍقع(

 .13/286مادة عطن، . لساف العرب، ابن منظور: انظر

( ، الزركلي: ترجمتو في.من فرساف بني تميم، مقل. شاعر جاىلي، ابو عمرك،    طريف بن تميم العنبػىٌرم(
. 365األعالـ، ، ؛ الجابي3/226األعالـ، 

( . 1/370مادة لغب، ، التكملة كالذيل كالصلة، الصَّغاني:    انظر(
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ٍدبيكغه به الخ، كًسقاءه مىٍاجكبه  ًبيه مى ، ك ىذا ليس بشيءو : قاؿ ابف سيده. ك كىًمٍابىرو ك اىجى
ًمٍفعىؿ ال ييعىبَّري ًبًو عف المىٍفعكؿ [[[ًمنجبان ]ألىفَّ  ًفيًو تىأىمَّؿ. ًمٍفعىؿ كى .  كذا في لساف العرب كى

فيك كىٌفارة ، ما أصاب المؤمف مف مكركه):  في الحديث. كالازع الخ[][العىضُّذ ]ك: قكلػه
ة: النٍُّخبىةي ، [] (حٌتى نيٍخبىةي الٌنممة، كىٌفارة لخطاياه ةي كالقىٍرصى بىًت النٍَّممةي تىٍنخيبي . العىضَّ . عىضَّتٍ : نىخى

ٍرؽي الًجٍمد، كًمٍنوي حديث أيبىيٌ : كىالنٍَّخبي . عىضَّتٍ  ٍثرىةي  ): خى ال تيًصيبي المٍؤًمفى ميصيبةي ذىٍعرةو، كىال عى
، ك ما يىٍعفيك اهللي أٍكثىري  ، كال اٍخًتبلجي ًعٍرؽو، كىال نيٍخبىةي نممة، ٌإال ًبذىٍنبو :  ، قاؿى ابفي األىثير[] (قىدىـو

 .[]لسافذىكىرىهي الزَّمٍخشرم مرفكعان، كركاه بالخاًء كالجيـ؛ 

ك ااشبًة المىحاًؿ البىكىرىة الخ : قكلػه
[]                                                 

                                 [الطكيؿ]

ػبان لناشبػًة المىحاًؿ  ًتمؾى بىنيك عىًدمٍّ قد تأىٌلكٍا          فيا عىجى كى

ـٍ ييًعينيكنا؛ :البىٍكرىةي التي ال تىٍجرم، أمٌ : أىٍنشىدهي ابفي األٍعرابٌي، كفسَّره فقاؿ امتىنىعيكا ًمٌنا، فىمى
ٍرم  مٍيو، بامًتناًع البىٍكرىة مف الجى ـٍ عى ـٍ في امًتناًعًي .  []لساف [ب/11ؽ]شىبَّييي

ؿُّ تىأىميؿٌ  .   فًإطبلؽ مىحى

ؿي اىاًشبان : كالاَّاًشبي : قكله ذك الاُّذشىاب؛ كماه سيمٍّيى الرَّجي
.   قىٍكـه يىٍرميكفى بو:  كالنَّشابىة،[]

                                                 

( . مادة نجب، لساف العرب، ابن منظور: انظر. أ/15أ منحبا كالمثبت من غ ؽ /11   في ب ؽ (
( الفيركز أبادم القاموس : انظر. كالعيني كالمثبت من القاموس: أ/15أ ك في غ ؽ /11   في ب ؽ(

. المحيط، مادة نخب
(  .5/29   ابن األثير، النهاية في غريب الحديث، (

(  . 1/157الدرُّ المنثور، : ؛ السيوطي6/53   أحمد بن حنبل، المسند (

 1/753ابن منظور، لساف العرب، مادة نخب، :  أنظر()

(  . ابن منظور، لساف العرب، مادة نشب: انظر. أنشده ابن األعرابي،    البيت بال نسبو في لساف العرب(

 1/757ابن منظور، لساف العرب، مادة نشب، :  أنظر ()

بى [  ]اىجى

بى [  ]اىخى

 ]اىشىبى [
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مىٍف :  كالٌناًشبىة كؿ ذىًلؾى عمى النَّشىب، ألنَّو ال ًفعؿ لو، كالنَّشَّابي ميتًَّخذيهي، كالنُّشىبىةي ًمفى الٌرجاؿ
ـٍ يىكىٍد ييفىاًرقيوٍ   []لساف. إذا ًعيبى ًبشيءو لى

اشىبكا: قكلػه ـي ًببىٍعضو : كتفى ى هي تىعىمَّؽى بىٍعضى ـٍ يىٍنشىٍب أىٍف فىعىؿى كىذىا أم.تضامُّذكا كى لى ـٍ :  كى لى
ٍيره ـٍ يىتعمٍَّؽ بشيءو غى ًقيقىتيوي لى ٍينىبى . يىٍمبىٍث؛  كحى ـٍ أىٍنشىٍب أف : كفي حديث عاًئشةى كى زى لى

ٍنتي  . عمييا[]أىٍثخى
، عمى الاَّسىبً : قىٍكلػه ، ميٍاًصبه ٌـّ اىاًصبه :                          قاؿ النابغة.  الخ[]كىهى

  [الطكيؿ]

ـٌ يا أيمٍيمىةى نىاًصبً "   []"كىميني ًليى

ـي فيو، كىرىجؿ : بمعنى مىٍنصيكب؛ األصمعي ، ًمٍثؿي لىٍيؿه نائـه ذك نىٍكـو يينا ناًصب؛ ًذك نىصىبو
ييقاؿ[][دًرعه ]داًرعه ذك  ًشٍعري شاًعر؛ كقاؿ سيبكيو: ؛ كى ّـّ : نىصىبه ناًصبه مثؿ مىٍكته ماًئٍت، كى ىى

                                                                                                                                      

( : ابن منظور، لساف العرب، مادة: انظر. ك المثبت من اللساف ك ىو الصواب. يانسان : ب/11   في ب ؽ (
.  1/757نشب، 

 .1/757ابن منظور، لساف العرب، مادة نشب، : أنظر  ()
( ك . ابن منظور، لساف العرب، مادة نشب: انظر. ك المثبت من اللساف. ب اثحيت/15   في غ ؽ (

هىا حٌتى أثخنت عليها: معنى ف، مادة .ـ، ابن منظور: انظر. أم بالغت في جوابها ك أفحمتها: لم أٍنشىبػٍ
.  13/77ثخن، 

( مادة نصب، .اللساف: انظر.أم يتعبني ما أتعبها.فاطمة ًمٌني، ينصبني ما أنصبها:   كفي الحديث(
1/758 . 

( بياني، كعجزه( النابغة الذبياني، : انظر. كى لىٍيلو أقاًسيًو بىطيء الكىواًكب:    ىذا صدر بيت للٌنابغة الذي
شاعر جاىلي، أحد  (604/ىػ . ؽ18)كاسمو زياد بن معاكية، أبو أمامة، المتوفى سنة. 9/الديواف

أصحاب المعلقات،كانت تيضرب لو قػيٌبة ًمٍن ًجٍلدو أحمر بسوؽ عكاظ، فيقصده الشعراء فػىتىعًرض عليو 
عاش في كنف النعماف . أشعارىا ، ك كاف األعشى ك حساف ك الخنساء ممن يعرض شعره على النابغة 

خزانة ، ؛ البغدادم1/38، الشعر ك الشعراء، ابن قتيبة: ترجمتو في. بن المنذر فترة، لو ديواف شعر
 . 3/54، ؛ الزركلي، األعالـ1/287، األدب

( ابن منظور، لساف : انظر. ك ىو الصواب. ب/15ذك أدرع كالمثبت من غ ؽ : ب/11   في ب ؽ (
.  1/759العرب، مادة نصب، 

بى [  ]اىصى
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، ىيكىعمى النَّسىب كى أبك عمي، في، التىٍذكرة. نىاًصبه ُـّ، فناًصبه اذان عمى الًفٍعؿ: كىحى بوي اليى . نىصى
.  ناًصبه فعؿ بمعنى مفعكؿ فيو، ألنَّوي يٍنتىصىبي فيو كى يتيعقب: قاؿ الجكىرمٌ 

يحي فيو: أىمٌ . كىمٍيؿو نائـو  ، أىٌم تىٍعًصؼي الرّْ ـي فيو، كيكـ عىاًصؼه كقيؿ غير ىىذا : قاؿ ابف بىٌرم. يينا
َو بمعنى : مثؿ. أىٍف يىككفى ناًصبه بمعنى ميٍنًصبو : إذ ىك الصحيح ٍبًقؿ]مكافه باًقؿه مىٍيًو [][مي ، كىعى

:  []قىٍكؿي النَّاًبغىةي؛ كقاؿى أىبك طالب

، آًخرى الَّمٍيًؿ مينصبً "  ٍف ًليىٍـّ ". أىال مى

مينًصبه بمعنى:  قاؿ اًصبه عمى ىىذا، كى َى فى َى ؼى
: أىٌما قكلو ناًصب بمعنى منصكب أمٌ . []

ٍفعكؿ فيو، فميس بشيء  لساف. مى

ـى في الٌنحك أىفَّ .كالاٍٍّسبةي اىًصيًبيايٌّ كى اىًصيًبيُّذ : قكلػه ٍم منيـ مىٍف ييجريًو :  قىٍد عي
، كًمٍنيـ مىٍف يعربو إعرابى الجمع يفى ذىكىرى الجكىرٌم أٌنو : قاؿ ابفي بىٌرم. ميٍجرل، حى

لى قىكًلؾى . نصيبيّّ : كنصيبكف، كالنٍّْسبىةي إلى قىٍكًلؾى نىًصيبيف []ىذه ًنٍصيبيف: ييقاؿ كا 
كالصكاب عكس ىذا، ألىفَّ ًنصيبيف، اسـ مفرد ميعىًربه : ًنٌصيبيًنٌي، قاؿ: ًنصيبكف

مىٍف قاؿ ًنٌصيبكف، فيك  بالحركات فإذا نىسىٍبتى إليو أىٍبقىٍيتىوي عمى حالو، فقمت ًنٌصيبي، كى
ٍمكع السالمة فإذا نىسٍبتى إليو، قيمت ذًؼ الكاك كالنكف، : ميٍعرىب إعرابى الجي نىًصيبٌي ًبحى

ٍيد، اسـ رجؿ أك بمد ٍمعي السَّبلمىة تىريدُّهي إلى الكاًحًد، ففي زى ٍعتوي جى مى : ككذا كيؿُّ ما جى
ٍيًدٌم، كال نقكؿ زيدكني  []لساف [أ/12ؽ]. زى

 

                                                 

(  .مفعل: ب/11   في ب ؽ (

(  3 – 540/ىػ.ؽ85 )عاش ما بين. من قريش، عبد مناؼ بن عبد المطلب بن ىاشم، أبو طالب:    ىو(
، ابن سعد: ترجمتو في. كمناصره، كمربيو، ككافلو، كالد علٌي، كعم محمد صلى اهلل عليو كسلم (620/ىػ.ؽ

 .4/166، األعالـ، ؛ الزركلي1/261، خزانة األدب. ؛ البغدادم1/75، الطبقات الكبرل

(   1/758ابن منظور، لساف العرب، مادة نصب، : أنظر. ك منصب بمعنى كاحد، ناصب:    أم(
( كتقع على الحدكد ، بينها ك بين الموصل ستة أىيٌاـ، مدينة عامرة من بالد الجزيرة الفيراتية:    نصيبين(

؛ 5/288، معجم البلداف، ياقوت الحموم: انظر. التركية على جادة القوافل من الموصل إلى الشاـ
. 577؛ الحميرم، الركض، 4/1311البكرم، معجم ما استعجم 

 .1/762ابن منظور، لساف العرب، مادة نصب، : أنظر  ()
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بى القىٍكسى : قكلػه يا قاؿ أبك الحسف، كأٍاضى كّْتى كىأىٍنبىضى تىرىىا ًلتيصى ذىبى كى ًإٍف : جى
ف .  كسائر الحذاؽ[]لعمو ذكرىا سيبكيػو كأبك عمي، فبل مصػدر ليا، مقمكبػة كانىتٍ  كا 

كما زعـ أبك ، فأىمَّا أىٍف يىكيكفى مقمكبا ذا مصدر، كاف بمغة أنضبتي فالمصدر شائع
. []لساف. فىميحاؿه ، حنيفة

اًزمٌّ لىهي شىٍكؾه كىشىٍكًؾ العىٍكسىجٍ : قكلػه ره ًحجى ٍخمان عمى ىيئة .كالتَّاىضيب شىجى  يىٍنبيتي ضى
ٍخمىة، السٍَّرحً  كىك ميحتىًظر، كىعيدانيو بيضه ضى

ٍنقىًبضه [] قيوي مي ، ،  ككىرى كال تراه إاٌل كأنَّوي يابسه ميٍغبىره
ف كافى نابتان  غار، كلىوي شىٍكؾه كىشىٍكًؾ العىٍكسىج، كا  نىىن مثؿ الًعنىًب الصّْ ييٍؤكىؿ، كىك ، كلو جى كى

ٍيًمره  . ككذا شىٌبوى الشُّعىراءي الغيبارى ًبو، دخانيوي أىٍبيىضه كالغيبار: قاؿ أبك حنيفة، أيحى

                                                                  []:ًدٍعًبؿ الميٌرم: قاؿ

                                                     [الطكيؿ]

ٍمكىدى  كىؿ أىٍشيىدىٍف خيبلن كأىفَّ غيبارىىا        ًبأىٍسفًؿ عى
 دىكاًخفي تنضيبي []

، أىٍك مىدَّ عيايقىهي : قكلػه تى كَّ رَّؾى رىأسىوي في ًصياًحًو ، كفي ديعاًء داكدى ، عميو السبلـ صى ، كىحى
رىجى ًمٍف بىٍيًضًو، يككف . الغيراب : يا راًزؽى النَّعَّاًب في عيشًّْو؛ أٌم :  قيؿ ًإفَّ فىٍرخى الغيراب إذا خى

                                                 

(  .57اللغوم المشهور، سبقت ترجمتو ص ، الحسن بن احمد، ابو علي الفارسي:    ىو(

إف كانت أنضب مقلوبة فال : أنضبى قوسوي إنضابان مقلوب، قاؿ أبو الحسن:  قاؿ أبو حنيفة الدينورم ()
 . 1/763ابن منظور، لساف العرب، مادة نضب، : مصدر لها؛ ألف األفعاؿ المقلوبة ليس لها مصادر، أنظر

: ، أم(إنا أرسلنا عليهم صيحة كاحدةن فكانوا كهشيم المحيتظر ): لو شوؾ، كمعنى قولو تعالى: محتظر  ()
 4/203ابن منظور، لساف العرب، مادة حظر، : أنظر. أنهم بادكا كىلكوا كصاركا كيبيس الشجر إذا تحطم

( ، أبو العيػمىٍيس،  ، كاسمو عقيل بن عىلػىقة الميٌرم2/561ابن قتيبة، الشعر كالشعراء، :    البيت في(
شاعر . كانت إحدل بناتو زكجة للخليفة يزيد بن عبد الملك،  (100/718)المتوفى سنة، ًدٍعًبل

الشعر ، ؛ ابن قتيبة11/81، األغاني، األصفهاني: ترجمتو في. مجيد ميًقٌل من شعراء الٌدكلة األموية
 .4/242، األعالـ، ؛ الزركلي2/561، كالشعراء

(  .1/317مادة علكد، ، القاموس المحيط، الفيركز أبادم: انظر، الضخم:    العىٍلكىد(

بى [  ]اىضى

 اىعىبى 



 

 98 

ـٍ يىزيقَّو، فىيىسيكؽي اهلل ًإلٍيو  لى تىرىكو، كى ، فىيىقىعي عميو  [][البىؽَّ ]أىٍبيىضى كالشٍَّحمة، فًإذا رىآهي الغيراب أىٍنكىرىهي كى
دَّ ، فىييعاًكدىه أىبكه كأيمُّو[]ًلزيىيكمة يىٍسكى يىعيشي بيا إلى أىٍف يىٍطميعى ريشيو كى كربما .  ريحو، فىيٍمقيطييا كى
. [] الٌديؾ، استعارة[] [نىعىبى ]قالكا 

بالكسػر: قكلػه ؛ كقيؿ:  كالنَّقيبةي .هىٍيئىةي االاتقاب []كى ميقىةي : النٍَّفسي قيؿ الخى . الطَّبيعىة؛ كى
ٍيمكفي النًَّقيبة: ييٍمفي الًفٍعؿ، ما ليـ نىًقيبةه أىمٌ : كىالنًَّقيبةي  ميبارؾي النٍَّفًس، ميظىفَّره : نىفاذي رىٍأمٍّ كىرىجيؿ مى

يىٍظفىر ٍيميكفى المىشيكرة: بما ييحاًكؿي ، كى . التٍَّهذيب. إذا كاف مى
ٍيميكفي العىريكىة، كالنًَّقيبة، كالنَّقيبة كالطًَّبيعىًة ًبمعنىن كاحد: ييقاؿ: في عىرىؾى  . لساف. مى

ٍمعيهيما : قكلػه جى ايبه ]كى نَّت ] : كفي المثؿإلخ [[[أىاياب كايكب كى ال أىٍفعىؿي ذلؾ ما حى
 [الرجز]                                                          []: قاؿ[][النّْيب

لّْي  ٍمضي ببلدو ًفؿّْ                      فما تىكادي ًنيبييا تيكى رَّقىيا حى حى

ٌنما كسركا النكف لتسمـ: أم ، كاً  ٍعًؼ، كىك فعؿ، ًمٍثؿي أىسىدو كأيٍسدو تىٍرًجعي مف الضَّ
الياٍء، كفي  

زاًئر أىٍعطاهي اهلل ثبلثة: عمر حديػث يىٍت لطكؿ : كالتَّصغيري نييىٍيب، ييقاؿ. أنيابو جى ]ناًبيا[سيمّْ
[] ،

                                                 

( ابن منظور، لساف العرب، مادة : انظر. التو كالمثبت من اللساف كىو الصواب: أ/12   في ب ؽ (
. 1/764نعب، 

( . 4/126مادة زىم، ، س.ـ، الفيركز أبادم: انظر، النتن:    الزىومة(
( . بعث: أ /12   في ب ؽ (
( . 1/765ابن منظور، لساف العرب، مادة نعب، :    على اإلستعارة، أنظر(
( . 1/133نقب، : انظر الفيركز أبادم ، القاموس المحيط مادة :    النّْقب (
( ، أنبات كنبوت كنبت كالمثبت من القاموس المحيط للفيركز أبادم كىو الصواب: أ/12   في ب ؽ (

. 1/135س مادة نيب، .ـ، الفيركز أبادم:   انظر
( ال أفعل ذلك أبدان، يضرب لمن يقلع عن : كالمعنى، 2/221الميداني، مجمع األمثاؿ، :    انظر(

. الشيء
(  1/777كىو في لساف العرب، مادة نيب، .    البيت لمىٍنظيور بن مىٍرثدو الفقعًسيّّ (
( . بانها: أ/12   في ب ؽ (

 ]اقب[

 ]ايب[
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ؽٍ  قو الياء، ألىنَّيا ال تىٍمحى ـٍ تىٍمحى ىىًرمىٍت، كال : نىيىبىًت الٌناقةي : تقكؿ.  الصفات[]فيك كالصفة، فىمى
. [ب/12ؽ]ييقاؿ لمجمؿ ناب 

ٍيبه  ]: ًمفى العرًب مىٍف يقكؿ: قاؿ سيبكيو  يكثر انقبلبيا []، فيجيءي بالكاك، ألف ىىذه[][نيكى
نىما : انقبلبيا مف الكاكات، قاؿ ابف السٌراج ليس األىمر كذلؾ، كا  ًمطى سيبكيو، فيما حكاه، كى غى

مىطه منو، ًمٍف تتمة كبلـ سيبكيو، ًإالَّ أىٌنو قاؿ يَّره ابف السَّراج، كقاؿ: قكلو كىك غى : منيـ، كىغى
مىطه ًمٍنيـ أٌم، ًمفى العىرٍب : ًمٍنو، فىًإفَّ سيبكيو قاؿ قىٍكؿي ابفي .  يقكلكنو كذلؾ[][الذيف]كىىىذا غى كى

، كىىيكى ًمٍف كبلـ سيبكيو، ال ًمٍف كبلـ ابف [][قاًئمو]السَّراًج ًغًمطه منو، كىك بمعنى غمط ًمٍف 
نَّثىةه ال غير، كقد نىيَّبىٍت كىًىي مينىيّْبه  []:كقاؿ المّْحياني. []السراج  لساف. النَّابي ًمفى اإًلبؿ ميؤى

فصؿ الكاك  .  20

ٍ بان : قكلػه ، كى ىبى يىً بي كى ٍ بي الظٍَّفري كى ىبااان الخ: الكى مٌي، عميو السبلـ، يكـى . كى كفي حديث عى
رى ًلميٌنكيكًص ًرٍجبلن، أىٌم إفٍ : ًصٌفيفى  ٍثبىًة يىدان، كىأىخَّ ـى ًلٍمكى عى . قىدَّ الَّ رىجى ةن نىيىضى إلييا، كىاً  ابى فيٍرصى أصى
تىرؾ ًصيّْ : كفي حديث ىيذىٍيؿ. كى مى كى ثَّبي أىبك بكرو عى أىيىتىكى

ٍيدان   دى عى دَّ أىبك بكر أنَّو كىجى رسكؿ اهلل؟ كى
ـى  زى يٍظًمميوٍ ] أنفيو[مف رسكؿ اهلل، كأىٌنوي خى ٌزامةو، أم ال أف يٍستىٍكلي عميو كى ٍعناه. ًبخي لىك كافى : مى

                                                 

( . 1/777ال تلحق تصغير الصّْفات، مادة نيب، :    في لساف العرب(
( . 1/777مادة نيب، . المثبت من اللساف. أ نوبت/17نوتب كفي غ ؽ : ب/12   في ب ؽ (
(  .   ىذه األىلف يكثر انقالبها من الواك(

( . أ/17كالمثبت من غ ؽ . ب الذم/12   في ب ؽ (
(  .قائًًلوٍ : أ قايلو كالضىٍبطي للكلمة/17ب قابلو في غ ؽ /12   في ب ؽ (

( إماـ في العربية،  (316/929)محمد بن السرم، أبوبكر، المعركؼ بابن السٌَّراج المتوفى سنة:    ىو(
؛ 1/44السيوطي بغية الوعاة، ص: عالم في النحو، أشهر كتبو، شرح كتاب سيبويو، ترجمتو في

. 6/136الزركلي، األعالـ 
( علي بن حاـز اللحياني، أبوالحسن سيًميى ًلًعظىم ًلٍحػيتىو، أىخذى عن الًكسائي كاألصمعي -    اللحيانػي(

؛ القفطي، إنباه 2/364؛ السيوطي، بغية الوعاة، 6/396ابن خلكاف، كفيات األعياف، : ترجمتو في
. 2/255الركاة، 

 ]كى ىبى [
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، معيكدان ًإليو بالًخبلفة، لكاف في أبي بكر، مف الٌطاعىًة كاالنقياد إليو، ما يككف في  ًميّّ عى
مىؿ الذَّليؿ، المنقاد بخٌزامتو  []لساف. الجى

، فىقىاؿ ،كالقعكد لغة ًحٍميىٍر الخ: قكلػه ؿه ًمفى العىرب عمى مىًمؾو ًمٍف ًحٍميىرى ؿى رىجي دىخى  كى
ثىبى فىتىكىسَّر: ًثٍب أم: المًمؾي  ًبيَّتٍ : فقاؿ المىًمؾ: اقعد، فىكى ؿى ظىفاًر []ليس ًعٍندنا عىرى ، مىٍف دىخى

، أم مَّرى . تىكىمَّـى ًبالًحٍميىًرية: حى

، ليس عندنا عربية  ًكمى كقكلو عىرَّبيت يريد العربية فكقؼ بالتاء، ككذا لغتيـ كىري
لـ يكف الممؾ ًلييٍخًرجى نىٍفسىوي ًمفى العىرىب، كالًفٍعؿي . كىك الصكاب عندم: كعربيتكـ، قاؿ ابف سيده

.  كالٍفعىؿٍ 
الميـ ): كفي الحديث قكلػه كمف الحساات التي تكجب الاار أك الجاة كأكجب إليها 

 [](إني أسألؾ مكجبات رحمتؾ

                               [[: األخطؿقكلػه كجاب الحمؽ، كالجياب كالكجاب الخ

 [الطكيؿ]

ـو    ظىميكـي األعادم ال سىؤيكـ كال كىٍجػبي  عىميكسي الدُّجى ينشػؽ عف ميتىضػرّْ

ٍفض كقبمو: قاؿ ابف بىٌرم                                                 []:صكابو الخى

 [الطكيؿ]

ٍمتييا  إليؾى أمير المؤمنيفى رىحى
 

ٍنزؿ الٌرحًب   ٍيمكف كالمى عمى الٌطائر المى
 

فاًئحى كىجًيوً   إلى ميؤمف تخمكصى
 

ًمٍف كيػرىبً    بىبلًبؿي تىٍغشى ًمٍف ىيميكـو كى

                                                 

 .1/792ابن منظور، لساف العرب، مادة كثب، : أنظر  ()

( ابن : ليس عندنا عربٌية كعربيتكم، انظر: يريد العربية فوقف على الهاء بالتاء كركاه بعضهم:    عربػىيَّتٍ (
 . 1/792س، مادة كثب، .ـ. منظور

(  .10/157مجمع الزكائد/    الهيثمي(

(  .187األخطل، الديواف، ص :    انظر(

(  .184األخطل، الديواف، ص :    انظر(
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ك ًإٌنما ييريدي أنَّوي ، حٌتى ييٍصًبحى ، ال ييعًرسي أىبدنا:  أمٌ  الدُّذجى[]عىمكسي : قكلػه
ًغٍيري كافو ،  في أيمكره[][ماضو ]

ـي :  كفي يىٍنشىؽُّ [] رّْ الميتىمىيّْبي : ضمير الدُّجى، كىالميتىضى
ٍيظان  رّْـ، غى ميري الميتىضى  []ك قاؿ، الكاؿُّ الذم أىصابىٍتو السَّآمةي : [] [السَّؤكـ]ك،لممدكح كىضى
:  أيضان []قاؿ

                                                                             [الطكيؿ]

رَّاىا ٍرًب ضى باف، أىخك الحى  كال كىٍجًب الجناًف ثىقيؿي ، كليس ًبناً كؿو   جى

ٍربي : قكلػه ٍحًش الخ: الكى                               []:[]قاؿ األىفكه. ًكجاري الكى

                    [الكافر]

ـي ًقطىػعي الػًكذاًب  لٍَّكا ىاًربيفى بيكػؿّْ فىػػجٍّ      كىأىفَّ خيصاىي كى كى

صىب محٌركةه : قكلػه : كفي حديث عائشة. الكثيري األىٍكجاعً : كىالميكىصَّبي . المىرىضي إلخ: الكى
ٍبتي رسكؿى اهلل ًبوٍ ، أىنا كىصى كمو: كىالكىصىب، أٌم مىرٍَّضتيوي في كىصى ع ك ليزي ـي الكىجى كييٍطمىؽي عمى ، دىكا

                                                 

( . مادة عمس، الصحاح، الجوىرمٌ : انظر . متعسف:    رجل عموس(
(  .1/795ابن منظور، لساف العرب، مادة كجب، : كالمثبت من اللساف انظر، أ ما/13   في ب ؽ (

( كالممدكح ىو .13/453ابن منظور، لساف العرب، مادة كنن،: انظر. قٌصر: الضعف، توانى:    الوىفُّ (
. الخليفة االموم عبد الملك بن مركاف

( انظر، ابن منظور، لساف . كالمثبت من اللساف. ب ك الصـو/17ك في غ ؽ ، أ السـو/13   في ب ؽ (
 .1/794العرب، مادة كجب، 

( ضعيف : أشعلها، كجب الجناف:كمعنى ضراىا.(92/708)المتوفى    البيت لألخطل الشاعر االموم(
 .48الديواف ص، األخطل: انظر. القلب

( ه األٍكدم( قالوا لقب  (570/ىػ. ؽ50)األفوة، ت ، أبو ربيعة، اسمو صىالءىة بن عمرك بن مالك:    األىفٍػوى
ترجمتو : لو ديواف شعر مطبوع. شاعر يمانٌي جاىليّّ . ظاىر األسناف، كاف غليظ الشفتين: باألفوه ألنو

، جمهرة أنساب العرب، ص 1/59ابن قتيبة، الشعر كالشعراء، : في ، ؛ الزركلي411؛ ابن حـز
 . 354األعالـ ، ؛ الجابي3/206األعالـ 

( : كالمعنى العاـ.كال مفرد لها.األكراش: الجلدة التي فيها البيضة،الوذاب: كمعنى الخيصى.   البيت في اللساف(
: ابن منظور، لساف العرب، مادة: انظر.  ىرب الخصـو في كل طريق كالوحوش التي تسرع إلى جحورىا

. 1/796كذب، 

 ]كجب[

 ]كرب[

 ]كصب[
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، ال:ىؿ تجد شيئنا؟  قاؿ: قالت لو]، كفي حديث فاًرعىةى أيٍخًت أيميَّة. التَّعىب كالفيتيكر في البىدىف
 ن كىلىوي الدّْين كاًصبا : كقكلو تعإلى. فتكرنا:  أم[] [ًإاٌل تىٍكًصيبان 

تيوي .  أٌم دائبان []  أىٌم طاعى
اؽ. داًئمة، ككاجبةه أىبىدان  لىوي الدّْيفي كالطَّاعىةي - كىاهلل أىٍعمىـ - ك يىجكزي : قاؿ أبك ًإسحى ، أىٍف يىككف كى

ـٍ يىٍرضى  ٍَ ، رىًضي العىٍبدي أىك لى ـٍ يىٍسييٍؿ مىٍيًو أىٍك لى ٍف كافى فيو الكىصىبي ، سىييؿى عى ، فىمىوي الدّْيفي كىاً 
كى بًعىذابو كىاًصبو   ًشدَّةي التَّعىبً : كىالكىصىبي 

قيؿ، داًئـو ثاًبتو ، [] : []قاؿ. ميكًجعٍ : كى

              [طكيؿ]

فيعي السَّنىا يىٍبدك لىنا ثيَـّ يىٍنضيب  تىنىبٍَّو ًلبىٍرؽو آًخر المَّيًؿ ميكًصبو        رى
  لساف.دائـ: أم

ٍقبان ككقكبان : قكلػه قىبىٍت الشٍَّمسي كى حاحٍ .غابت: كى في الصّْ  كى
مىٍت مىكًضعىيا: [] قاؿ ابف . دىخى

كُّزه في المٍَّفظ: []ابف مكـر ٍموٍ ، فيو تىجى . فًإنَّو ال مىكًضعى لمشٍَّمًس تىٍدخي

ك ال   . ىب أىني فىعىٍمتي كذا:  ك ال ييقاؿي .احسباي فىعىمت إلخ: كىهىٍبًاي فىعىٍمت أم: قكلػه
ًضعىٍت ًلؤلىٍمًر كىما ييقاؿ، كىىىٍبتيؾى فىعىٍمتى ذىلؾ: ييقاؿي في الكاًجبً  كى : ك ال يقاؿ، ذىٍرني: ألىنَّيا كي

. ذىٍرتيؾ
يؿو : قكلػه ييبه كىكى ٍيبو : قاؿ ابف بىٌرم.كى ٍيؿو  كفي حاشية الًكتاب بيت شاىد كى . بمعني كى

  [كافر]

                                                 

( . 5/189ابن األثير، النهاية في غريب الحديث،    (
(  .52/ 16النحل،    (

(  .37/9الصافات،    (

( مليح بن الحكم الهذلي، شاعر مخضـر أدرؾ النبي صلى اهلل عليو كسلم : كىو :البيت ًلميلٍيح الهيذلىي   (
 ؛453المرزباني، معجم الشعراء، ص:ترجمتو في. كأسلم، كبشعره اختتم السكرم أشعار الهذليين

 :الضوء، ينضب:دائم، السنا:كمعنى موصب .3/1050، 3/999شرح أشعار الهذليين، لسُّكرما
. 1/797، مادة كصب، س.ابن منظور، ـ: انظر .يخفى

( ، كيقع الكتاب (398/1003)سماعيل بن حٌماد الجوىرٌم، ت، إفوصنمعجم لغوم، ـ: الٌصحاح   (
. 1376/1956في ستة مجلدات صدر في طبعتو األكلى عن دار الكتب المصرية في القاىرة، عاـ 

( . (711/1311)ىومحمد بن مكـر بن علي بن منظور، ميصىٌنف لساف العرب كالمتوفى سنة   (

 ]كيب[
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ناقان      ك ماًىيى  تي عى َى ـى راحؿى ًسٍبتى بيغا ٍيبى غىيًرؾى ، حى بالعىناًؽ ، كى

كىك ذك الًخرىؽ الطَّيىكمٌ ، لـ يىذكر قائمو
، ييخاًطبي ًذٍئبان تىًبعىوي في طىًريًقوً ، []

 []: كبعده

      [كافر]

ٍيتػيؾى ًمٍف قىريػبو          لىعاقىؾ مى عف ديعاًء الذٍّْئًب عاًؽ          ،         فىمىك أىٌني رى

ًسٍبتى الي. أىم عائؽ ، عىناؽ: أم. كقكلو حى ـى اؼ كىأىقىاـ الميضاؼ إليو مقامو، بيغا ذؼى الميضى . فىحى
فصؿ الهاء .  21

كىقىٍرشىبو ،  بالكسر[][الًهٍرجابي ]:قكلػه ٍؤبوالخ [ب/ 13ؽ] الطكيؿ كى تىٍنًشطٍتوي  []:،  قاؿ ري
ابو فينيؽ، قاؿ ابفي بىٌرم  [] :ترتيب إنشاًده: كٌؿ ًىرجى

 [الرجز]

تىنشَّطىتىوي كؿُّ ًمٍغبلًة الكىىىٍؽ       مىٍضبكرىةو ًقٍركاءى ًىٍرجابو فينيؽ 

مىٍضبكرىة. الميباراةي كالميسايىرىة: الكىىؽي . الناقةي التي تيٍبًعدي الخٍطكى : الًمغبلة ٍمؽ: كى .  ميٍجتىًمعىة الخى

ٍخمىة: كالفينيؽ. كىك الظٍَّير، الطكيمة القىرل: كالقىٍركاءي  كالياء في تىنىشَّطىٍتوي تعكد ، الفىتيَّةي الضَّ
ٍرؽ الذم كيًصؼى قىبؿ في قكلو                                                     []:عمى الخى

                                                 

( ، كلم اعثر لو على ترجمة كقد كرد 130األصمعي، األصمعيات، ص : انظر. أحد شعراء األصمعيات   (
. س، مادة كيب.ـ:ابن منظور:انظر. ذكره في لساف العرب

(  األنثى من : العناؽ؛الصوت: البغاـ كيب،  ةالعرب، ماد ف، لساابن منظور: انظر. البيتاف في اللساف   (
. س مادة بغم، عنق، كيب.كيل، انظر ابن منظور ـ: كيب؛كلد المعز

(            .الطويل من الناس: بالهرجا ب،/18أ العرجاب كالمثبت من غ ؽ /13في ب ؽ    (
 .1/139،  مادة ىرجب المحيط، القاموس، الفيركز أبادم:نظرأ

( من الفصحاء  ، راجز، بصرم،( 145/762)ت رؤبة بن عبد اهلل العجاج، ابو الجىحىاؼ، :ىو   (
ابن سالـ، الشعر  :؛ ترجمتو في75الديواف ص، رؤبة: انظر. المشهورين، يهحتج بشعره، لو ديواف رجز

  .3/34 ،األعالـ؛ الزركلي، 1/187، ؛ ابن خلكاف، كفيات االعياف1/230، كالشعراء

(  .75رؤبو، الديواف ص: انظر   (

 ]هرجب[
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                                       [الرجز]

كقائـ األىٍعماؽ خاكم الميٍختىًرؽ 

خاـ: كاليىراجيبي كاليىراًجيؿي مف اإًلبؿ. قىطىعىٍتوي ًبسيٍرعىة: كمعنى تىنىشَّطىٍتوي  كنىٍخمةى ، الضّْ
:                                                      [] أنشد أبك زيد األٍنصارم. كذلؾ، ًىٍرجابه 

        [طكيؿ]

كؽو  دى ناًتًح ، كىأىنَّيا   تىطىمَّى ًبقارو ، تىرىل كيؿَّ ًىٍرجابو سىحي أىٍك بأىٍسكى
باب كغىيرىا: كاليىٍضبي . كالهىٍضبي إلخ ـى لىيا . الضَّخـ مف الضّْ ًك ، فىحي سيًرؽى ألىٍعرابية ضىبّّ

بّْي: فقالت، ًبًمٍثمو  []لساف. ضىبه ىىًضبه ، ليس كىضى

 فصؿ الياء.  23

رابه : أىٍرضه يىبابه أم اليىبابي : التهذيب. []كليس بًإتباع، ييقاؿ خرابه يىباب: الجكىرمٌ ، خى
 []:الذم ليس فيو أحد، كقاؿ ابف أبي ربيعة: عند العرب

   [الخفيؼ]

ٍسػـً باٍلبيمىيٍَّيفً  مػى الرَّ لىٍك          بىيَّفى رىٍجػعى السَّػبلـً  ما عى
ابػىا   أٍك لىٍك أىجى

                                                                                                                                      

( ، الديواف، قرؤب: انظر. تػىٍنشطٍتوي كٌل ًىرجىابو فػينيق:  بن العجاج كعجزهق بيت للشاعر رؤبصىٍدري ىذا    (
 .1/784،  ابن منظور، لساف العرب، مادة ىرجب؛108ص

( ، أحد (215/830 – 119/737) سعيد بن أكس بن ثابت، أبو زيد، األنصارم، عاش ما بين :ىو   (
أئمة األدب كاللغة، من أىل البصرة، من تصانيفو كتاب النوادر في اللغة، لغات القرآف، كالهشاشة 

 ؛ 2/30 ؛ الًقٍفطي، إنباه الركاة، 1/207ابن ًخٌلكاف، كفٌيات األعياف، : ترجمتو في. كالبشاشة
 .3/92الزركلي، األعالـ، 

( ابن منظور، لساف العرب، مادة ىرجب، : كالبيتي في اللساف انظر.ضىبّْي ضىبّّ ًىضىبّّ : كعبارة اللساف   (
 .2/899المعجم الوسيط : انظر. صمغ الشجر: الزفت، ناتح: كالقار. 1/784

( : انظر. ىو أف تػيٍتبىعي الكلمةي كلمةى على كىٍزنًها أك رىكيّْها ًإشباعنا ك تأكيدان، لتقوية المعنى: اإًلتباعي    (
 .1/414السيوطي، المزىر، 

(  .411 عمر بن أبي ربيعة، الديواف، ص:  انظر (

 ]هضب[

 ]يبب[
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يىبىابػػىا  []أىٍمسىى ًمفى األىًنيسً ، إلى قىٍصًر ًذم العيشىٍيرىًة فالٌصا           ًلؼً 

 

رابو : ييقاؿ، .الخالي ال شيء بو: اليىبابي : كقاؿ شىًمٍر : خاليا: أمى  ، إتباعهً لخى ، خرابه يىبابه
                                                                           []:قاؿ الكيميت

                                                                                             [كافر]

ػٍرتو  ًؼ مى ًَ ًبيىبابو مف التَّػناًئ ًَ ًَ ٍط بو أينكًؼ السّْخاًؿ ،          ًَ لـ تيمىخَّ
ًلدىت: التٍَّمًخيطٍ . أٌم تيٍمسىحٍ   لساف. مىٍسحي ما عمى أىنؼ السٍَّخمة ًإذا كي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

( س، . ابن منظور، ـ: انظر. خاليا قفرا موحشان : يبابان . ما يؤنس إليو كبو، كىم جماعة اإلنساف:    األنيس(
. 1/805مادة يبب، 

( . 143الكميت، الديواف، ص:   انظر(
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 باب التاء:  ال ان 

فصؿ الباء / فصؿ الهمزة.   1

عىد]كقالكا :  قاؿ ًسيبىكٍيو.كال أىٍفعىميهي البىتَّة الخ: قكلػه َى كال ،  البىتَّةى مصدر ميؤىكَّد[[[ؽى
، لكؿ أمرو ال رىٍجعة فيو، كال أىفعموي البىتَّة، ال أىٍفعىميو بىتَّةن : كيقاؿ. ييستعمؿ إال باألىلؼ كالبلـ

نىٍصبيو عمى المىٍصدىر مىٍذىىبي ًسيبكيىو كأىٍصحاًبو أىٌف البىتَّةى : قاؿ ابف بىٌرم. كى
ال تككف معرفة، البىتَّة  

ٍيري  .  كىك ككفيٌ ، إنَّما أىجازى تٍنًكًيرىه الفراءي كىٍحدىه، ال غى

 فصؿ ال اء.   2

ثىٍيتىاءي ]رجؿ .  الخ[][ال َّتُّذ ]: قكلػه كىك الذم يىٍقًضي ،  كىك ًمٍثؿي الزُّممَّؽً [][تىٍيتاءي كى
 امرأىتىو [][أتى]الٌرجؿ الذم إذا : التَّيتاءي : أبك عمرك. قبؿ أف ييٍفًضيى ًإلى امرأىتو [][شيكتىو]

. قبؿ أٍف ييكًلجى  [أ/14ؽ]الذم ييٍنًزؿى : التىٍيتىاء: قاؿ ابف األعرابي، [][الًعٍذيىكطي ]كىك ، أىٍحدىثى 
 لساف

 فصؿ الحاءً .   3

مَّار، معركؼ، الحانيكت: ابف سيده، الحاايكت: قكلػه مىبى عمى حانكًت الخى قىد غى  ، كى

                                                 

( . 2/7، ابن منظور، لساف العرب، مادة بتت: أنظر. كالمثبت من اللساف. ب فعلو/13 ؽ  بفي   (
( الفيركز : انظر كالمثبت من القاموس المحيط ،.الثيتي: أ/19 ؽكفي غ. ب السين/13 ؽ  بفي   (

 .1/145، أبادم، القاموس المحيط، مادة ثىتَّ 

(  .أ/19  ؽغالمبثت من ا ك ثنيا، كنتب ث/13 ؽ  بفي   (

( . ثبوتو: ب/13 ؽ  بفي   (
( . أنا: ب/13 ؽ بفي   (
(  .ب الغد/13 ؽ بفي   (

 ]بىتى [

 ] تت[
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ٌماريف]ككانت العرب تيسىٌمي بيكت  ، كأىىؿي الًعراًؽ ييسىمكنىيا المىكاًخيرى ،  الحكانيت[][الخى
كره  ا[][كالحانة]. كاحدىا حانكته ك ماخي ، ىما ًمٍف أىصؿو كاحد: كقيؿ، ًمثمو:  أىيضن

  لساف.انقمبت ىاء التأنيث تاء، فمىمَّا سيكّْنت الكاك، بكزف تىٍرقيكىةه ، [][حانيكىةه ]كأىصميا 

كىذا : قاؿ ابف ًسيده.  قاؿ الفىٌراءي كلـ يقكلكا حانكتيّّ [][حاايًكتيٌّ ]كالاسبة حاايٌّ ك: قكلػه
]أىشىذٌ ]ال ، نىسىبه شاذ البىٌتة

فىيٍنبىًغي أىٍف ،  معتؿ[][حانىًكمُّ [كحاني ك،  منو ألىف حانكتنا صحيح[]
]ييٍعتىدَّ ]ال 

[]
 لساف. []بيذا القكؿ 

 فصؿ الزام.   4
]:كالميزَّفت[، القاري : كبالكسر

]الًقيرً [غير : كالزّْفت، المطمي به الخ []
 الذم تيقىيَّري ًبًو []

تَّفي [، ًإنَّما ىيكى شيء أىٍسكدي أىيضان ، ًبًو السُّفيف ]تيمى
]ًزقاؽي [ بو []

ؿٌ [] ًقيري السُّفيف ،  الخمر كالخى كى

                                                 

( . أ الجمارين/14ؽ ب  في   (
(  .أ الحالة/14 ؽ  بفي   (

( . أ حانوت/14 ؽ  بفي   (
( الفيركز أبادم، القاموس :  أنظر كالمثبت من القاموس المحيط.أ حانوتي/19 غ ،أ/14 ؽ  بفي   (

 .1/146 حنو، المحيط، مادة

(   .أ ال شد/14   في ب ؽ (

(  .حانوتي: أ/19أ ك غ ؽ /14   في ب ؽ (

(  .ب يقيد/19أ يفيد، في غ ؽ/14   في ب ؽ (

( . ليست نسبة صحيحة إلى حانوت كالصواب حانوتي.    أم حاني كحانوم(
( أنظر الفيركز أبادم،القاموس .كالزفت، كالمثبت من القاموس: ب/19أ كفي غ ؽ /14 في ب ؽ   (

 .1/148، المحيط، مادة زفت

(  .أ القر/14في ب ؽ   (

( ، ف، مادة زفت.ابن منظور،ـ:كالمثبت من اللساف أنظر. بين: ب/19 ؽ أ كغ/14 في ب ؽ  (
2/35. 

( .  كفاؽأ/14ؽ  في ب  (

        ]حات[

        ]زفت[
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ًميت[ك ًزٍفتي ، عميو تييىبَّسي  ]الحى
، كالزٍّْفتي شيء يخرج مف األرض، يقع في [][يييىبَّسي ] ال []

 لساف. األىٍكدية، كليس ذلؾ ىك الٌزفتى المعركؼ
ٍحمىري الٌرجمىٍيف كالًمٍنقار، يىتىمٌكفي في : ، الزُّمَّتي  الخ [][زمت ]:قكلػه َى ٍد ، أى طاًئره أىٍسكى
  [] لساف.أبك قىمىميكفى :  شيئا، كتىٍدعيكه العامة[]دكف الغيداؼً  الشمس ألكانا

  فصؿ السيف.   6

                            [] :[]، ك قاؿ ابف أىحمرالمٍَّيًؿ ك الاَّهار: كاٍباا سيباتي : قكلػه

                 [طكيؿ]

ٍنًجدان ك ًتيامياى  ، ثـ كانا مي فىكينَّا كىـ كاٍبنىٍي سيباتو تفىٌرقا       ًسكلن

أىف اٍبنىٍي سيباتو رىجيبلف، رأل أىحديىيما صاًحبىو في  []ذكر محمد بف حبيب: قاؿ ابف بىٌرم
ديىما ًبنىٍجدو ك اآلخر ًبًتيىامة ابنا سيباتو أىخكاًف، مضى      : كقاؿ غيره. في المناـ، ثـ اٍنتىبىو، كىأىحى

                                                 

(  .2/34، الخمر، كالمثبت من اللساف مادة زفت: ب/19الخمت ك غ ؽ : أ/ 14في ب ؽ    (

(  .ال يبس: أ/14في ب ؽ    (

( . زىت: أ/14في ب ؽ    (
( . 316/ 2الجاحظ، الحيواف،  :انظر. جنس من الغرباف: الغيداؼ   (

 .2/35ابن منظور، لساف العرب، مادة زمت، : أنظر    ()
( ، عىٌده ابن ٌسالـ في الطبقة [65/685] ت بن أحمر الباىلي، أبو الخطاب، ك عمر  ( ، شاعر مخضـر

كاف يتقدـ شعراء زمانو، مدح عمر كعثماف كعلي كخالد، كىجا : الثالثة من اإلسالميين، قاؿ البغدادم
البغدادم، ، 1/129ابن سالـ، طبقات فحوؿ الشعراء، :  ترجمتو في.د بن معاكية، لو ديواف شعرميز

 .5/73؛ الزركلي، األعالـ، 3/38خزانة األدب،

( ابن منظور، لساف : انظر. ؛ كالبيت في لساف العرب220عمرك ابن أحمر، الديواف، ص :   انظر (
.  2/37العرب، مادة سبت، 

( عالم باللغة كالشعر  [245/860]محمد بن حبيب بن أمية بن عمركالهاشمي، البغدادم، ت :   ىو(
ركل عن ابن األعرابي كابن الكلبي كقيٍطريب، كأخذ عنو أبو سعيد السُّكرم، . كاألخبار كألنساب

؛ ابن النديم، الفهرست، 2/325الصِّفنًدم، الوافي، : ترجمتو في. غريب الحديث: كأشهر مؤلفاتو
. 3/208؛ كٌحالو، معجم المؤلفين، 1/106

 ]سبت[
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ري الى المىغرب ًليىٍنظيرى أىيف تىٍغريبي  ديىما الى مىٍشًرًؽ الشمس ًليىٍنظيرى مف أىيفى تىٍطميعي، كاآلخى .  أىحى
 []لساف

َبْنَتى ، الخ: كالسَّبىٍاتىى:   قكلػهالسَّ رلءي ك الاًَّمري ، كييٍشبو أىف [] :[كالسَّبىٍنتىى]. الجى  النًَّمري
رأىًتو[][بو]يككفى سمي  يٍرثي عيمىرى ابفى  [الشَّماخ[قاؿ ، كاألينثى بالياء، السَّبىٍنتىي األىسىدي : كقيؿ  ًلجي
                                                                             []:ابفى الخٌطابً 

 [طكيؿ]

ٍيرا ًمٍف ًإماـو  زىل اهللي خى ػػزًَّؽ ، جى ك بارىكىٍت       يىدي اهلل في ذاؾى األىًديػـ الميمى

فىاتػيو ًبكىفٍَّي سىبىٍنتىي مػاكيٍنتي أىٍخشىى أىٍف تىككفى كى ًؽ العىٍيفً ، كى ميٍطًرًؽ ، أىٍزرى

رَّدو : قاؿ ابف بىٌرم ما كنتي أىٍخشىى أىٍف يىقتيمنوي :  الشماخ يقكؿ[][أخي] []البٍيتي ًلميزى
كىك أىٍيضا الذم ، العىديكُّ : ك األىٍزرىؽي . كأىٍف يىٍجتىًرئى عمى قٍتًمو [ب/14ؽ]يىقتيمنوي أبك لؤلؤةن 

ـ، يككف أىٍزرىؽى العىٍيف .  كالميٍطًرؽي الميٍستىٍرخي العيف. كذلؾ يككف في العىجى

 

 

                                                 

 2/37ابن منظور، لساف العرب، مادة سبت، : أنظر ()

( ابن منظور، لساف :  انظرالنسنني، كالمثبت من اللساف/:19ؽ في غ ككالستني، : أ/14 ؽ  بفي   (
. 2/39،  مادة سبت،العرب

(  .أ ساقطة/14  ب ؽفي   (

( معقل بن ضرار الذيبياني المعركؼ بالشماخ،        : كىو. 124، ص  الديواف،الشماخ:   البيتاف في (
،، [22/643]ت  ترجمتو  . شعرلو ديواف من طبقة لبيد كالنابغة، شهد القادسية،  شاعر مخضـر
 .3/175  االعالـ ،؛ الزركلي،1/526؛ البغدادم، خزانة األدب، 2/28 المبرد، الكامل :في

( ، كىو األخ األكبر للشماخ، كاف ىٌجاءن [10/631]ميٌزرىد بن ضرار الذبياني، ت:   ىو ( ، شاعر مخضـر
؛ ابن األثير، أسد الغابة، 2/117ترجمتو في البغدادم، خزانة األدب، . في الجاىلية، لو ديواف شعر

.   7/212؛ الزركلي، األعالـ، 4/351
( . ساقطة: أ/14  في ب ؽ  (
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ٍقوي كالتٌنكيف، [][لتأنيث]كالياء في سىبىٍنتىي لئللحاؽ ال  ييقاؿ ، أىال تىرل أٌف الياء تمحن
:  يصؼ رجبلن  []قاؿ ابف أحمر، سىبىٍنتاةى كسىبىٍنداة

                              [الكافر]

ذا  تاةى ]كأىفَّ الَّميؿى ال يىٍغسيػك عميػػًو        كا  ٍَ ر السَّبىٍف   األىميكنػػا[][زىجى

: [] أنشد ثعمب[]لىقىبي أىبي عبيدة: ًبضـ السيف كالباء المشدَّدة: سيبُّذٍخته : قكلػه

           [اليزج]
       

ػٍذ مًػف سىػٍمح كىٍيسافو       كمػًػٍف أىٍظػفىاًر سيٌبػػػيٍختً   فىخي
مىهي كىسحَّتى فيهما الخ: قكلػه                         [] :قاؿ الفرزدؽ. كالشيءى استأصى

             [الطكيؿ]

مَّؼي  تان، أٍك ميجى ، لىـ يىدىٍع       مف الماًؿ ًإاٌل ميٍسحى ، يا ابفى مىٍركافى كىعىضَّ زمافو

                                                 

(  .ب للتليف/14 ؽ  بفي   (

(  .  190عمرك بن احمر، الديواف، ص: ، كالبيت في107  سبقت ترجمتو ص (

( ، (تصحيف)  أذا زجر السنتيا:أ/20 ؽ ، ك في غ(تصحيف)أذا حبر السنيتا: ب/14 ؽ  بفي   (
ابن :  انظر.المطية المأمونة ال تعثر: األموف: الناقة القوية:ييظلم،السبنتاة : كالمثبت من اللساف، يغسو

. 2/39، سبت مادةب، منظور، لساف العر
( ـى [209/824 – 110/728]معمر بن المثنى، أبو عبيدة، عاش ما بين :    ىو( ، نحوٌم بصرٌم، قىًد

ترجمتو . مآثر العرب، كالخيلكمجاز القرآف، : بغداد أياـ ىاركف الرشيد،  لو مؤلفات كثيرة من أشهرىا
.     7/272 ؛ الزركلي، األعالـ، 2/49؛اليافعي،مرآة الجناف،276/ 3الًقٍفًطي إنباه الركاة، : في

( -200/816] عاش ما بين بثعلب، المعركؼ العباس، أحمد بن يحيى الٌشٍيباني، ابو :   ىو(
ابن خلكاف، :  ترجمتو في.معاني القرآف: كأشهر مؤلفاتوإماـ الكوفيين في النحو كاللغة، [291/914

.  كالبيت في التاج1/267؛ الزركلي، االعالـ 1/138 ،نباه الركاةإ؛ الًقٍفًطي؛ 1/30 ،كفيات األعياف
.   مادة سبخ،الزبيدم، تاج العركس: انظر

( ابن منظور، لساف : انظر. البقٌيةي : الميهًلك، كالميجىٌلف: ، الميٍسًحت2/26الفرزدؽ، الديواف، : انظر   (
. 9/31، العرب، مادة جلف

 ]سحت[
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، فمعنى لـ يىدىعٍ : كييركل. سىحىتى كأىٍسحىتى : كالعرب تقكؿ لـ يىتىقاٌر، كعمى : إاٌل ميٍسحىته
مَّؼه  ، إٍذ ىك ميجى مَّؼه ًبإضمارو فىعى ميجى  [] لساف. األكؿ لـ يىٍتريٍؾ، كرى

فصؿ الشيف  .   7

، الخ: الشَّئًيتي : قكلػه ٍيًؿ العى يكري ٍرشىة. كأىمير، مف الخى ٍطًميُّ  قاؿ عىدمي بف خى ، []الخى
ؿو مف األىٍنصار: كقيؿ : ىك ًلرىجي

 [الكافر]

،      كيمىٍيت، ال أىحؽُّ، كال شًئيتي ] يىكاًت، سىاطو  [][كأىٍقدىري ميشًرؼي الصَّ

كاألىقيدىري 
ٍيد   [الكافر]:                             []عكس الشئيت، كركايةي ابف ديرى

ؽُّ، كال شىئيتي  ، ال أحى كادو ٍيؿ نىٍيدو          جى دى ًمٍف ًعتاًؽ الخى ًبأىٍجرى

ؽُّ : ابف األعرابي عي ًرٍجمٍيو في مكًضع يًدًه، كالجمع شيؤكته : األىحى قاؿ . الذم يىضى
ىك  [الشئيت مف الخيؿ]: قاؿ ابف األىعرابٌي، كأبك عيبيدةى، كقاؿ أبك عمرك  كذا[]:األىٍزىىًرم

                                                 

 .ابن منظور، لساف العرب، مادة سحت:  أنظر ()
( ؛ عفيف 77لمرزباني، معجم الشعراء، ص ا:مي، شاعر جاىلي ترجمتو فيط عدم بن خرشة الخى :ىو   (

 .204عبد الرحمن، معجم الشعراء الجاىليين كالمخضرمين، ص 

( انظر ابن منظور، لساف العرب، . كالبيت في اللسافأ/20 كمثبت في غ ؽ.ساقط: ب/14في ب ؽ    (
. 2/48، مادة شأت

( ، [321/933 – 223/838] محمد بن الحسن بن دريد األزدم، أبو بكر، ابن دريد، عاش ما بين:ىو   (
اللغة كاألدب، حىدَّث عن أبي حاتم السجستاني كأبي الفضل الرياشي، ركل عنو أبو سعيد السيرافي ة من أئم

، ثم رجع إلى بغداد، "المقصورة" بقصيدتو ،عمراف المرزباني، كمدح آؿ ميكاؿ من نواحي فارس كمحمد بن
. المقصورة الدريدية، االشتقاؽ، كمعجم الجمهرة في اللغة: بالمقتدر الخليفة العباسي، من مؤلفاتو كاتصل

 .3/217؛ كحالو، معجم المؤلفين 1/30 السيوطي، بغية الوعاة، ؛3/92 الركاة، إنباهالقفطي،  :ترجمتو في
 .2/48كالبيت في اللساف، انظر ابن منظور، لساف العرب، مادة شأت، 

(  –282/895]محمد بن أحمد بن األزىر الهركم، أبو منصور، األزىرم، عاش ما بين :    ىو(
، أحد األئمة في اللغة كاألدب، أخذ عن الربيع من سليماف كنفطويو كابن السراج كلو [370/981

التهذيب في اللغة، كالتقريب في التفسير، كشرح شعر أبي تماـ، مولده ككفاتو في : من التصانيف

 ]شأت[
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؛ ما قاؿ ابف األىعرابٌي كأبك عيبىٍيدة: قاؿ. العىثكر كقد شرح األىٍصمىًعيُّ : قاؿ ابف بىٌرم. كالصَّحيحي
الذم يىٍقصير حافرا : كالشَّئيتي . الذم يجكز حافرا ًرٍجمىٍيو حافرم يديو: األىٍقدىري : بىٍيتى عىًدمّْ فقاؿ

ؽُّ . ًرٍجمٍيو عف حافرٌم يدىٍيو  لساف. الذم ييطىبّْؽي حافرا ًرجمٍيو يديو: كاألحى

شىتَّافى بىٍياىهيمىا إلخ: قكلػه  قىٍكؿ []فىأىٍنشىدىهي أىبك حاًتـ، شىتَّافى ما بىٍينىييما، كىأىبىى األىٍصمىًعيُّ . كى
بًيعىةى الرّْقيٌ  رى
حاًتـ بف المييىمَّبً   يىٍمدىحي يىًزيدى بف[]

ٍمًميٌ []  ك يزيد بف أيسىٍيدو السَّ  [].[]، كييجي

                                                                                                                                                    [الطكيؿ]

مىٍيـو :           لىشىتَّافى ما بيف اليىًزيدىٍيًف في النَّدل ك األىغىرّْ بًف حًاتـ ، يىزيًد سي

ُـّ الفىتى األىٍزًدمّْ ًإٍتبلؼي ماًلو كىـي الفىتى القىٍيًسيّْ ،  فػىيى
معي الدَّراًىػػـً   جى

                                                                                                                                      

؛ كحالو، 1/8؛ السيوطي، بغية الوعاة،، 2/395اليافعي، مرآة الجناف :ترجمتو في. بخراساف= =ىراة
. 3/47معجم المؤلفين 

( ، من كبار العلماء باللغة، من أىل (248/862(سهل بن محمد السجستاني ، أبو حاتم، ت :    ىو(
األضداد، المختصر، ما تلحن : البصرة، كاف المبٌرد يالـز القراءة عليو، لو مؤلفات جمة من أشهرىا

 ؛ الزركلي، 2/58 ؛ القفطي، إنباه الركاة، 1/256السيوطي، بغية الوعاة، : ترجمتو في. فيو العامة
. 3/143األعالـ، 

( ، شاعر غزؿ، كاف (198/813)ربيعة بن ثابت بن لجأ األسدم، أبو ثابت، يلقب بالغاكم، ت :    ىو(
ضريران، عاصر المهدم العباسي، كمدحو بعدة قصائد، ككاف الرشيد يأنس لو، مولده كمنشأه في الرقة 

؛ البغدادم، خزانة األدب، 15/37األصفهاني، األغاني، : ترجمتو في. على الفرات كإليها نسبتو
.       3/16؛ الزركلي، األعالـ، 3/55

( ، (170/787 )يزيد بن حاتم بن قػيبػىٍيصة بن المهلب بن أبي الصُّفرة األزدم، أبو خالد، ت :    ىو(
أمير من القادة الشجعاف في العصر العباسي، كًليى ًلخىٍمسة من الخلفاء السفاح، كالمنصور، كالمهدم 

 ؛ 1/361 ؛ اليافعي، مرآة الجناف، 3/51البغدادم، خزانة األدب، : ترجمتو في. كالهادم كالرشيد
 .8/180الزركلي، األعالـ، 

( ، كىًليى أٍرمينٌية  كاؿو من رجاؿ الدكلة العباسية،(162/779) ت يزيد بن أسىٍيد السَّلمٌي، :   ىو(
ابن األثير، الكامل، : ترجمتو في.ىػ كاستولى على بعض حصونها158للمنصور، غزا الرـك سنة 

. 8/179 ،الزركلي، األعالـ؛ 6/20
(  ؛ ابن منظور، 15/37؛ األصفهاني، األغاني، 1/361 الجناف، ة، مرآاليافعي:   االبيات كردت في (

 .2/49، لساف العرب، مادة شتت

 ]شتت[
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ٍمتي أىٍىؿى المىكػاًرـً  ٍكتيوي،  كلًكنَّني فىضَّ ـي أىٌني ىىجى فػبل يىٍحسىبي التٍَّمتا
ة قىٍكؿي ، ليس بحجة: التهذيبكفي ، ليس بفصيح ييٍمتىفىتي ًإلىيوً : فقاؿ جَّ  [أ/15ؽ]ًإٌنما الحي
 [] :األعشى

 [السريع]

، أىًخي جابًػًر  ٌيػىافى يٍكـي حى شىتٌافى ما يىٍكًمي عمى كيكًرىىػػا          كى

حاًء ًمفى العىرىب، كقكؿ : كقكؿ األصمعي: ابف بىٌرم ًجيًئًو في ًشٍعًر الفيصى ة ًلمى جَّ لىٍيسى ًبحي
دً   [] :أبي األىٍسكى

 [الطكيؿ]

تىًدم          فًإفَّ العىصا كانٍت ًلغىٍيًرؾى تيٍقرىعي  ٍَ ٍَ ، يىٍكمان،عىٍف ذينيكبو كتعى فىًإٍف أىٍعؼي

ـي، ك تظميعي  شػىتَّافى مػىابىٍيًني كى بىٍينىؾى إنَّنػػي،         عمى كؿّْ حاؿو أٍستقي كى

 [] :كقٍكؿي البىًعيث

 [الطكيؿ]

ـي  ٍزؽ الذم يىتىقىسَّ يَّةى، في الرّْ ،          أيمى بىٍيفى ابف خالػدو كشىتَّافى ما بىيني كى

اف َى َى ا، قىٍكؿي حىسَّ ٍذًؼ مى شاًىدي حى                                                     [] :كى
                                                 

( ميموف بن قيس بن جندؿ، أبو بصير، األعشى الكبير، : األعشى. 185األعشى، الديواف، ص: انظر   (
، من شعراء الطيبقة األكلى في الجاىلية أحد أصحاب المعلقات، كاف يفد على [7/629] ت
ترجم المستشرؽ األلماني جاير في بعض شعره الى . كؾ، لقب باألعشى لضعف بصره، لو ديوافؿالم

؛ 390 ؛ المرزباني، معجم الشعراء، ص30القرشي، جمهرة أشعار العرب، ص: انظر. األلمانية
. 7/341الزركلي، االعالـ، 

( ، كاسمو 45 ، صأبو األسود الدؤلي، الديواف: كالبيت في اللساف مادة ظلع،: العرج، انظر:    الظلع(
  .92، سبقت ترجمتو صظالم بن عمرك

( . ىو ًخدىاشي بن بىشر: كالبعيث .ابن منظور، لساف العرب، مادة شتت: انظر.  البيت في لساف العرب   (
،  شاعر من أىل البصرة، كىانت بينو كبين جرير ميهاجاةن دامت نحو أربعين [134/751]ت ،البعيث

؛ ابن سالـ، طبقات فحوؿ 1/195ابن قتيبة، الشعر كالشعراء، : جمتو فيرت.سنة، فغلبو جرير
. 2/302الشعراء؛ الزركلي األعالـ 
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                                 [المتقارب]

ٍنظىًر  ٍبًر كالمى ًفي البىٍأًس، كالخي كشتَّافى بىٍينىػكيمػا فػي النَّػدل         كى

:                                                                        []جميؿ كقكؿ

                                                     [الكافر]

ػبلًح  لي ك الصَّ ٍَ ٍَ ا بيف قتى َى تٍػػمي         كشىتَّ َى يا، كتريد ؽى أيًريدي صىبلحى

ةي التي في الٌنكف  ، فىالفىٍتحى َى َى كفىةن عف شىتيتى شىتٌاف مىٍصري كرىًة الشٍّْعر، كى ري كحذىؼ نيكنىيا ًلضى
ًف الًفٍعًؿ الماًضي،  ًتٍمؾى الفتحة تىديؿُّ عمى أىٌنوي مىٍصركؼه عى ةي اٌلتي كانت في التٌاء، كى ىي الفىٍتحى

سىريعى، تقكؿ كى شيؾى ى سىٍرعاف، مىٍصركؼه ًمٍف كى ٍشكافى كى كىذا كى سىٍرعافى ذا : كى ٍشكافى ذا خيركجان، كى كى
، كسىريع شيؾى كىاهي ابفي السٌّْكيت عىًف األىٍصمىًعيٌ . خركجان، أىٍصميوي كى . رى

فصؿ الصاد  .   8

فٍّتَّافي كًطٍرمَّاحو : قكلػه ؿه ًصًفتَّاف ًعًفتٌاف،[]كالصٍّ . كالجمع ًصٍفتافه . ييٍكًثري الكىبلـ :  كىرىجي
  لساف

رَّكىةن : قكلػه تافي ميحى ؿى ى ٍيؿ، : الصَّ ديدي الفيؤاًد ًمفى الخى مىتافي مف الٌرجاًؿ الاًَّشيطي، الحى كالصَّ
مير ، عف كراع: كالحي ٍمعي، ًصٍمتافه ، كالجى ٍمبي . []الشديد الصُّ

                                                                                                                                      

( . 75حساف بن ثابت، الديواف ص: انظر   (
(  [82/701] تىو جميل بن عبد اهلل بن مىٍعمر العذرٌم، كنيتو أبو عمرك ، عيًرؼ بجميل بثينة،    (

. موٌم من عشاؽ العرب، افتيًتنى بًبثينة، كفد على يزيد بن مركاف في مصر فأكرمو، لو ديواف شعرأشاعره 
 الزركلي، ؛1/166؛ ابن قتيبة، الشعر كالشعراء، 1/115 ابن خلكاف، كفيات األعياف، :ترجمتو في
 .22جميل بن معمر، الديواف ص: كالبيت في.2/138األعالـ، 

( بخالد بن  سالمي من الشاـ، اتصلإ، شاعر [125/743] ت الطرماح بن حكيم، من طيء، :ىو   (
ترجمتو في ابن قتيبة، الشعر كالشعراء، . عبد اهلل القسرم، كاف ىٌجاء معاصران للكميت، لو ديواف شعر

. 3/225 الزركلي، األعالـ، ؛418/ 3 البغدادم، خزانة األدب، ؛1/228
( ، لقب بكراع النمل لقصره [309/921 ]علي بن الحسن األزدم، أبو الحسن، كراع، ت :    ىو(

= المينىضٍَّد في اللغة، كأمثلة: كدمامتو، عالم بالعربية، مصرم، أخذ عن الكوفيين كالبصريين، ًمٍن كيتيًبوً 

 ]صفت[

 ]صمت[
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متافي مف الحمير:كقاؿ األصمعي ًردي القصير الشعر، مف قكليـ: الصَّ جى ٍَ ىك : الميٍف
رديه، األحمر كالفراء: [أي] ًمٍصبلتي العينيؽ كافي : بارزهي ميٍنجى ، كالبىزى تافي َى َى َى مىتاف، كالفىؿى الصَّ

ٍميافي  ًَ كنحكه: كالصّْ ًب ٍَ ٍث ٍكىىًرمٌ . كؿ ىذا مف التَّقمًُّب كىالكى مير الشديدي : الجى مىتافي ًمف الحي الصَّ
ٍيؿً  ًمفى الخى ديدي الفؤىاد: النًَّشيطي، كى  لساف. الحى

تىةي : قكلػه كؼي الميٍصمى كالحري
نو مشيكر ،"ميٍر ًباىٍفؿو : "[] َى  أقكؿ ىىذا مف سيك القمـ أًل

، ًإنَّما ىي الحركؼ الميٍذلقة كىي ضد المٍصمىتة فتأىمَّؿ: كالعىمىـ إنَّما ذكر ًمٍف قكلو . ميٍر ًبنىٍفؿو

ةن  كالحركؼ الميٍصمتة ما :  بالقدس سىالمةن مف ىذا الغمط مكتكبه فييا[]ثـ رأيت نيٍسخى
. عدا مر ًبنىٍفؿو فىعىمىٍييا المنقكؿ

فصؿ العيف .   9

، : قكلػه ؿه ًعفٍّتىافه ، : كرجؿ ًعفَّتىافه كًعًفتَّافه . كىًصًفتَّاف، ًزاىةن كمعاىن الخ [ب/15ؽ]كرىجي جاؼو
ٍمده، قىًكمّّ  ؛ ألقاه في ًسمّْجاًنو أم: األىٍزىىًرمٌ . جى افه ٍمًقو: ًمثاليوي في كىبلًمًيـ ًسمّْجى : ابف سيده ًعفّْتىافه . حى

، : ًعفَّتافه كىًعفّْتىافه  نيبو دّْ جي ، الحى افو دّْ ًدالصو كىًىجى ، عمى حى ٍمعي األىًخيرىًة ًعٍفتافه ٍمده، كىجى جاؼو قىًكمّّ جى
ًد، فىتىفىيَّمو، كييقاؿي ًلٍمعىًصيدىةً  لىًفيتةه : كقكليـ ًعٍفتاناًف، عمى حى ًفيتىةه، كى   .عى

  فصؿ الفاء 10

ًف ابًف  :  قاؿ األٍزىىًرمُّ .ماتى فجأة: اٍفتىأىتى كعمى بااًء المفعكؿً : قكلػه حَّ اليىٍمزي عى صى

                                                                                                                                      

؛ الصفدم، الوافي، 12/13الحموم، معجم األدباء،: ترجمتو في. غريب اللغة، كالميصىحَّف=
 .4/272؛ الزركلي، األعالـ، 2/240؛ القفطي، إنباه الركاة، 12/32

( ـ، د، ب، ف، ؼ، ؿ، كسميت بذلك ألنها : ىي كل الحركؼ العربية ما عدا:    الحركؼ المصمتة(
أيصمتت، فلم تدخل في األبنية كلها، كإذا عيريت من حركؼ الذالقة قػىٌلت في البناء فال يوجد من 

، غانم 1/50األزىرم، تهذيب اللغة : انظر. كالـ العرب خماسيا بناؤه من الحركؼ المصمتة خاصة
. 297الحمد، الدراسات الصوتية، ص

(     نسخة من القاموس المحيط للفيركز أبادم، كىنا إشارة إلى أف مكتبات القدس تزخر بنفائس (
كقد قمت في . المخطوطات العلمية كاألدبية مينذ القدـ كمنها ما ىو بحاجة إلى إخراجها إلى النور

. ىذا البحث بإخراج ىذا المخطوط النفيس إلى كتاب مطبوع خدمة للغة العربية

 ]صمت[

 ]عفت[

 ]فأت[

 لساف
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شيمىٍيؿ ًَ
ًمٍمتي اليىٍمز أىٍصًمٌيان   السّْكيتف، كاب[]  ٌَ . في ىذا الحرؼ، قاؿ كما عى ٍكىىًرٌم : كقاؿ الجى

ىذا الحرؼ سيًمعى مىٍيميكزان، ذىكىرىهي أىبك عىٍمركو 
ٍيًرًىـٍ [] ٍيد، كابف السّْكيت، كىغى ا قالكا. ، كىأبك زى : كىمى

تي  َى ؤلى ٍيًر []كلىبٍَّأتي . [][السَّكيؽ]حى ، أك يككف أىٍصؿي ىذه الكىًممىة ًمٍف غى ثىٍأتي المىيّْتى  بالحج، كرى
 لساف. الفىٍكت

ٍفتيكتي : كالفىًتيتي كالفىتيكتي : قكلػه ًفي المىثىؿ.المى كىٌفا ميطمَّقىةو تفتُّ اليىٍرمىعىا: "  كى
: أىمٌ " []

 []لساف. ًحجارةه ًبيض تيفىتُّ ًباليىد

ٍكءي القىمىرً : الفىٍختي : قكلػه ييـ؛ييقاؿ: أىمٌ .ضى َـّ بو بىٍعضي ،كعى ؿى ما يىٍبدكي مىٍسنا في الفىٍخت؛ : أىكَّ جى
قاؿ شىًمٍر  تى إاٌل ىىينا: ()كى ٍَ . لـ أسمع الفىٍي

 

                                                 

( ، راكية، أخذ عن [203/819 – 122/740]ىو النضر بن شيميل، أبو الحسن، عاش ما بين    (
الخليل، كعاش في البادية أربعين سنة، ركل عنو يحيى بن معين كعلي بن المديني، كلي قضاء مرك، 

كتاب السالح، كغريب الحديث، : اتصل بالمأموف الخليفة العباسي فأكرمو كقرَّبو، من مصنفاتو
؛ 2/232؛ الميٍزىر،2/404السيوطي، بغية الوعاة، ص: ترجمتو في. كالشمس كالقمر

.  8/33الزركلي،األعالـ، 
( - 70/590]أبو عمرك بن العالء، زىبَّاف بن عمار التميمي، أبو عمرك، عاش ما بين :    ىو(

، يلقب أبوه بالعالء، إماـ في اللغة كأحد القراء، كيًلد بمكة، قاؿ أبو عبيدة مىٍعمىٍر بن [154/771
ابن خلكاف، كفيات األعياف، : ترجمتو في. كاف أعلم الناس باألدب كالشعر كالقرآف: المثنى

 . 3/41؛ الزركلي، األعالـ، 2/28؛ ابن شاكر الكتبي، فوات الوفيات، 3/466

(   .ب التسويق/15 ؽ  بفي   (
( .  لبأةابن منظور، لساف العرب، ماد:قاؿ لبيك اللهم لبيك انظر:   لبنأت (
(  الميداني، :انظر.  فيضج فال ينفعو ذلك،يضرب للرجل ينزؿ بو األمر كالمثل .حجارة بيض: اليرمع   (

.  2/140االمثاؿ  مجمع
 2/65ابن منظور، لساف العرب، مادة فتت، :   أنظر ()

( ، لغوم أديب من أىل ىراة بخراساف، [255/869]شمر بن حمدكيو الهيركٌم، أبو عمرك، ت :    ىو(
غريب الحديث، كالسالح : زار العراؽ، كأخذ عن ابن األعرابي كاألصمعي كأبو حاتم، من كتبو

؛ 11/274؛ الحموم، معجم األدباء، 266السيوطي، بغية الوعاة، ص: انظر. كالجباؿ كاألكدية
. 3/175الزركلي، األعالـ، 

 ]فتت[

 ]فخت[
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يـ: []كقاؿ أبك إسحاؽ ٍكًئو، أك اسـ ظيممتو: []قاؿ بىٍعضي عمى  كاسـ ظيٍممىةي ًظمّْوً . ال أٍدرم أىىك اٍسـي ضى

كابي ًفيو: سيٌمار، قاؿ أبك العىٌباس: السَّمىر، ككذا قيؿ لمميتحٌدثيف لىيبلن : الحقيقة قاؿى . ًظؿُّ القىمىر: الصَّ
ييـ ٍكءً : بىٍعضي ، أىٍشبىوي منيما ًبمىٍكًف الضَّ كاب ما قالىوي، أًلف الفاًختىةى ًبمىٍكًف الظّْؿّْ . الصَّ

.   ذىىىبى ابفي ًجنٌي فيو إلى أىفَّ نيكنىو زاًئدة. كهي المىرأةي الفاًجرىةي : كًمٍاه فىٍرتىاى: قكلػه

كافى األىٍمري : آًخري لىٍيمىةو ًمٍف كيؿٍّ شىٍهرو أٍك آًخري يكـو ًمفى الشٍَّهًر إلى قىٍكًله: الفىٍمتىةي : قكلػه كى
ديث عيمىر. فىٍجأىةن الخ: فىٍمتىةن أىم ًفي حى قىى اهللي شىرَّىا، أىفَّ بىٍيعة أىًبي بىٍكرو كانت فىٍمتىةن : كى قاؿ . فىكى
ُـّ ، أىرادى فىٍجأىةن : قاؿ أبك عيبىٍيدىة: ابف سيده إنَّما اٍبتىدىرىىا ، ك كانت كذلؾ ألنَّيا لـ ييٍنتىظىٍر ًبيا العىكا

حابة ثـ ، ًإاٌل ًتٍمؾى الطّْيرىةى اٌلتي كانت ًمٍف بىٍعًضًيـٍ ، ًمفى الميياًجريف كىعامَّةي األىٍنصار، أىكاًبر الصَّ
ـٍ أىٍف لىٍيسى أًلًبي بىٍكرو ميناًزع كال شريؾ في الفىٍضؿ، أٍصفىؽى الكؿُّ لو ٍعًرفىًتًي كلـ يكف يحتاج في ، ًلمى
ٍعنىى فىٍمتة: كقاؿ األىٍزىىرم، كىال ميشاكىرىة، أىمره ًإلى نىظىر نما عكًجؿى ًبيا.[أ/16ؽ]: قاؿ، بىٍغتىة: مى ، كا 

ٍف لىٍيسى لىيا ًبمىكًضع، ميبادىرىةه النًتشاًر األىمرً   في []كقاؿ ابف األثير، حٌتى ال يىٍطمىعى ًفييا مى
ةن لمٌشٌر ، الفجأة: أىرادى ًبالفىٍمتىةً : تفسير حديث عيمىر ًديرىة بأف تككف مييىيّْجى ًمٍثؿي ىذه البىٍيعىة جى كى

ـى اهللي تعالى ًمٍف ذلؾ، كالفٍتنىة ًكٌية. فىعىصى ٍيًر رى نَّما بكًدرى بيا ، كالفىٍمتىةي كيؿُّ شىيءو فيًعؿى ًمٍف غى كىا 
ٍكؼ انًتشار األىٍمر ًقيؿى أرادى الًخٍمسىةى أمٌ ، خى أىٌف اإلمامىةى يكـى السًَّقيفىة، مالىٍت األىٍنفيس: كى

إلى  
ٌلييا ر، تىكى لذلؾ كىثيرى ًفييا التَّشاجي : كقيؿ، فما قيمّْدىا أبك بكر إال اٍنًتزاعان ًمفى األىيدم كاٍخًتبلسان ، كى

راـ، ميٍشتىٌقةه ًمٍف الفىٍمتىة ـٍ ًمفى الحراـ فىييسارعي ، آًخري لىٍيمىةو ًمفى الشَّيًر الحى فىيىٍختىًمفكفى ًفييا أىًمفى الًحٌؿ أ
تيٍسفىؾي الدّْماء، فىيىٍكثيري الفىساد، المىكتيكري إلى دىٍرًؾ الثٌأر ـى ، كى ٌم سى مٍيو كى ٌمى اهلل عى ـى الٌنًبٌي صى ، فىشىبَّوى أىٌيا

ـً  ري قيكًع الٌشٌر ًمٍف ارًتداد العىرىب، باألٍشييًر الحي ٍكًتًو ًبالفىٍمتىًة في كي يىٍكـى مى تىكقُّؼ األىٍنصار عىفً ، كى كى
 

                                                 

( ، إماـ لغوم، عالم، مؤرخ، أخذ عن الزجاج، كلو كتب [768/ 151]محمد ابن اسحاؽ، ت :    ىو(
السيوطي، بغية الوعاة، : ترجمتو في. العيوف كالنكت، كالميغني في النحو، كالبلغتاف: في النحو منها

 .6/28؛ الزركلي، األعالـ، 1/214؛ البغدادم، تاريخ بغداد، 21ص

(   .2/65، مادة فخت، ابن منظور، لساف العرب: انظر. قاؿ بعض أىل اللغة. في لساف العرب   (
( علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، عز الدين، المعركؼ بابن األثير عاش ما بين :    ىو(

، مؤلف كتاب، الكامل في التاريخ كيقع الكتاب في اثني عشر [630/1233- 550/1160]
ابن العماد، شذرات : ترجمتو في.1965مجلدا صدر في طبعتو األكلى عن دار صادر بيركت سنة 

 .2/523؛ كحالة، معجم المؤلفين، 4/70؛ اليافعي، مرآة الجناف، 5/137الذىب، 

 ]فرت[

 ]فمت[
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ٍنع مىٍف منع الزَّكاة، الٌطاعة مى ؿه ، كى مىى عادىًة العىرىًب ًفي أىف ال يىسيكدى القىًبيمىةى إاٌل رىجي ٍرًم عى كاٍلجى
 .ًمٍنيا

قيؿ راـ: الفىٍمتىةي : كى مادىل ، آًخري يكـ مف الشَّيًر الذم بىٍعدىهي الشٍَّيري الحى كآًخًر يىٍكـو ًمٍف جي
ؿ ثىٍأرىه، اآلخرة ؿى ًفيو الرَّجي بَّما تىكانىى، كذلؾ أىف يىرىل الرَّجي فىري

ؿى ، [][لغىدي ]فإف كاف ،  فيو[] دىخى
ـي  رىا .  فىفىاتىوي ، الشَّيري الحى

قاؿ أىبك اليىٍيثىـٍ 
،  تمؾ الساعة[][ييًغيركف]، اٍلفىٍمتىة: كافى ًلٍمعىرىًب ًفي الجاًىًميًَّة ساعىة ييقاؿي لىيا: []

ف كاف مادل اآلخرة ما لـ تىًغب الشٍَّمسي ،  رجب طىمىع[]كا  :كأىٍنشىدى ، ألف تمؾ الساعة مف آخر جي []                                                                       

 [مجزكء الكامؿ]

ك          ًق كأنَّما يىٍقميٍصفى ًمٍمحػا  ٍيؿي ساًىمىةي الكيجي كىالخى

ؿى أىلَّػةو           في فىٍمتةو  ادىٍففى ميٍنصى ٍيفى سىٍرحا ، صى كى فىحى

يىًتـٌ : ليمةه فىٍمتة: كقيؿ بَّما رىأىل قىٍكـه الًيبلؿى .  ًىي اٌلتي يىٍنقيضي بيا الشَّيري كى كلـ ييٍبًصٍرهي ، فىري
ركف مىى أيكلًئؾى ، آخى ـٍ ، فييًغيري ىىؤالًء عى كف]كىىي ]غارُّ

ألىنَّيا ، كسميت فىٍمتىةن ، كذلؾ في الشير، []
ٍنفىًمًت بىٍعدى  ثاؽ]كالشيًء المي :  []كأىنشد ابفي األىعرابي، [][كى

 
                                                 

( . توارل: ب/22   في غ ؽ (
( ابن منظور، لساف : انظر. كالمثبت من اللساف. ب العب/22القب، ك في غ ؽ : أ/16   في ب ؽ (

 .2/67العرب، مادة فلت، 

( ، كاتب من أىل بغداد، تولى الكتابة للمقتدر [302/915]العباس بن محمد، أبو الهيثم، ت :    ىو(
 . 3/26؛ الزركلي، األعالـ، 3/185ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، : انظر. الخليفة العباسي

(  .يعبركف: أ/16   في ب ؽ (

( ابن منظور، لساف : انظر". ك إف كاف ىالؿ رجب قد طلع ييغيركف فيها ك ىي آخر ساعة"   في اللساف (
 .2/67العرب، مادة فلت، 

(  .2/67ابن منظور ، ـ ف، مادة فلت، : انظر.    البيتاف في اللساف بال نسبة(

( . عاركف: أ/16   في ب ؽ (
( . كباب: أ/16   في ب ؽ (
(  .2/67ابن منظور، لساف العرب، مادة فلت، : انظر.    البيت في اللساف(
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                         [الطكيؿ]

كغارةي بيف اليىٍكـ كالٌميًؿ، فىٍمتىة،            تىدارٍكتييا رىٍكضان ًبًسيدو عىمىرًَّد 

.  لساف. شىبَّو فىرىسىو بالذئب

فصؿ الكاؼ  .  11

غيري الخ: كالكىٍفتي : قكلػه ، أىم ييساًبقيؾى الًقٌدري الصَّ اًحبي الذم ييكاًفئيؾى .  كالكىًفيتي الصَّ
قيؿ ـي العىٍيشى : كالقيكتي ًمفى العىٍيش، كى بّْبى ًإليَّ النّْساءي : "في الحديث. كالقيكَّةي عمى الًنكاح. ما ييًقي حي
ًزٍقتي الكىًفيتى  فىسَّرهي بالقيكًَّة : ما أىٍكفىٍيتي ًبًو مىًعيشىًتي، أمٌ :  أمٌ []"كالطّْيبي كري يا، كى أىٍضمنييا كأيٍصًمحي

ىي ًقٍدره أينًزلىٍت ًمفى السَّماًء، فىأىكىؿى ًمٍنيا كقىًكمى عمى الًجماع : كقيؿ [ب/16ؽ]عمى اٍلًجماع؛ 
ٍدتي قيكَّة أىربعيف رجبلن ): ،كما في حديث آخر ، فىكىجى  كفي [] (أىتاني جبىٌريؿي ًبقٍدرو ييقاؿي ليا الكىًفيتي

سىفً : أيٍعًطيى صمى اهلل عميو كسمـ: كفي حديث جابر ، كقيؿ لمحى ؟ قاؿ: الكىًفيتى : ما الكىًفتي
اعي  ضى َي  []لساف  .الًب

يَّاف بف قىتادىة: []كىالكىفيتي : قكلػه سَّافى ابف : كالكىًفيتي : ، قاؿ ابف مكـرفىرىسي حى فرسي حى
. كىرىأىٍيتو بضـ الكاؼ، بخطو، فتخالؼ ىنا مف كجييف. قىتادة

ُـّ ذىٍيمىيا .كالميٍكًفتي مىٍف يىمبىسي ًدٍرعٍيف الخ: قكلػه ٍف يىٍمبىسي ًدٍرعان طكيمةن، فىيىضي  كالميٍكفتي مى
رى عف الًبًسيا َى ْـّ سىطيا، فىتيشى  لساف. بمعاليؽى ًإلى عيرىل في كى

ٍمرىةه : الكيمىٍيت:قكلػه حي ٍمري اٌلتي فيها سىكاده كى ٍيو.الخى ميؿ عىٍف :  قاؿى ًسيبىكى سىأىلتي الخى
، فىقاؿ قَّركىا ألىٌنيا بىٍيفى : كيمىٍيتو ـٍ تىٍخميٍص، إٌنما حى لى ٍمرةه ييخاًلطييا سىكىاده، كى إٌنما ًىي حي

، كىسركه  ٍمعي كيٍمتي ٍيفي ذاؾ، كالجى ٍمرىة فىأىرادكا أىٌنو ًمٍنييما قىًريب، كىقىٍكًلؾى ىيكى ديكى السَّكاًد كىاٍلحي
نة يىٍغًمبي عمييا ىىذا الًبناء، األىٍحمىري كاألىٍشقىر ف لـ ييٍمفظى بو، ألىف الميمىكَّ .  كىاً 
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( . 3/128   أحمد بن حنبل، المسند، (
(  .8/376   عبد اهلل بن الحسن، أبو نعيم، حلية األكلياء، (

(  .   ابن منظور، لساف العرب، مادة كفت(

(  .الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة كفت؛ الزبيدم، تاج العركس، مادة كفت:    انظر(

 ]كفت[

 ]كمت[
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و، المَّيث: لىتَّ السَّكيؽى . الدَّؽي كالشَّدُّذ الخ: المَّتُّذ : قكلػه دىحى بىؿُّ السًَّكيؽ، كالبىسُّ : المَّتُّ : جى
.  أىشىدُّ منو

ًبدىٍت، قاؿ :  قيؿ[]:كالبلَّتُّ  ، فمما مات، عي ٍخرةه كاف عندىا رجؿه يىميتُّ السَّكيؽى ًلمحاجّْ صى
  [] لساف.ال أىٍدرم صحة ذلؾ: ابف سيده

يي ىمَّث: قكلػه أىنشىد . الذيف يقكلكف لمطّْسّْ طىٍسته كهـء، ، المٍّص في ليغة طىي[]المٍَّصتي كى
: [] أبك عيبيدٍ 

                                                                               [الكامؿ]
كًت الميرًَّد  [] بنك ًكنانىة كالمُّصي ـٍ        كى يّْبلن أبناؤيىي ٍكفى نىٍيدان عى فىتىرى

                                                 

( نػىتيها ًمٍن ثقيف، ككانت قريش كجميع العرب تيعٌظمها، كىي التي :    الالت( صخرة بالطائف، ككاف سىدى
، فلم تزؿ كذلك حتى أسلمت ثقيف، فبعث رسوؿ اهلل "أفرأيتم الالت كالعزل"ذكرت في القرآف 

. 16ابن كلبي، األصناـ، ص: انظر. المغيرة بن شعبة فهدمها
. ابن منظور، لساف العرب، مادة لتت:  أنظر ()

  .ال يختهف يعُاِ( انفتحت، انضًت، انكسرة)أي إرا دخهج عهيّ إحذٖ انحركاث انثالث : ٔيثهج   ()

( ، من كبار [224/838 – 157/774]القاسم بن ٌسالـ الهركم، ييكنى أبا عيبػىٍيد، عاش ما بين :    ىو(
العلماء بالحديث كاألدب، كاف منقطعان لألمير عبد اهلل بن طاىر، كلما ألف كتابا أىداه إليو كأجرل لو 

. األجناس من كالـ العرب، كالمذكر كالمؤنث، كالمقصور كالممدكد: عشرة آالؼ درىم، من كتبو
 ؛ ؛ 7/315؛ العسقالني، تهذيب التهذيب، 1/418ابن خلكاف، كفيات األعياف، : ترجمتو في

. 5/176الزركلي، األعالـ، 
( ، : اللصوص، انظر: اللصوت.    البيت بال نسبة في لساف العرب( ابن منظور، لساف العرب، مادة لىصىتى

2/84. 

 ]لتت[

 ]لصت[
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فصؿ الميـ .  3

، المىدُّذ كالاٍَّزعي عمى غير بىكىرىةو، كالتَّكسُّذؿي : قكلػه تىةً  [أ/17ؽ]المىتُّذ ٍتمى ًبقىرابىةو كالمى
. الخ[]

غاني[]قاؿ عىمتى مىتَّى عمى فىعَّؿ، ًفعبلن ماًضيا ًمٍف التىٍمًتيىًة معنى الٌتٍمًديد كىتىمىطَّى : " الصَّ ًإٍف جى
مف تىمىطَّطَّ، فىمىٍكًضعيو

عىٍمتىوي فىٍعمىى ًمفى الميضاعىًؼ فىيذا مكًضعيو  ٍف جى فىمىعىؿَّ . ، انتيى"الميٍعتىٌؿ، كىاً 
نّْؼى  الميصى
حى ىىذا  ٍأكيكؿي كما مىرَّ : البىٍيضً  ًغٍرًق ي : قىٍكلػه. رىجَّ ق المى َى .  ىك ًقٍشريهي الرَّقيؽ أىك بىيىاضي

فصؿ الكاك / فصؿ الهاء / فصؿ الاكف.  14

، كتمزيؽي الً ٌياب كاألىعراض كالصَّبُّذ الخ: الهىتُّذ : قكلػه ىىتَّ السَّحاب . سىٍردي الكالـً
، الصَّبُّ : المىطىر بَّوي، كاليىتُّ بَّيا، كىىىتَّ الشيء ييٌتو ىىتٌان . تابىعى صى بىعَّيا إذا صى ىتَّ المىزادىةى كى

، كىىىتَّ الشيء ـٍ ىىتٌان بىتان . كىسىرىه بكطىءو شديد: صبَّ بعضو في إثر بعضو تىرىكىيي ـٍ قيؿ. كى : كىسىرىىي
، كحديث ـٍ ذىكـ اهلل فىيىدىعىكيـ ىىتٌان بىتاِّ ): قىطعىيي . اليىتُّ الكىسر. [] (أٍقًمعيكا عف المعاصي قبؿ أىٍف يىٍأخي

ـٍ ىىٍمكىى مىٍطركًحيفى مىٍقطيكعيف: أمٌ . كالبىتُّ القٍطعي   []لساف. قبؿ أىف يىدعىكي

 

 

 
 
 
 
 

باب ال اء : رابعان 
                                                 

(  .الزبيدم، تاج العركس، مادة مىتَّ : انظر. كىمىٍتمىتى الرجل إذا تقٌرب بموٌدةو أك قرابةو .    كالمىٌت كالمتمتو(

(  .   انظر الصَّغاني، التكملة، مادة مىتت(

(  .5/241   ابن األثير، النهاية في غريب الحديث، (

 ابن منظور، لساف العرب، مادة ىتت: أنظر  ()

 ]متت[

 ]هتت[
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 فصؿ الباء .   1

سيكىرةي .  كليس بو، كالجمع باًحثاكاتي ،[]تيرابه ييٍشًبهي القاًصعاء : []كالباًح اءي : قكلػه كى
ـٍ أمٌ : بىراءىة كاف ييقاؿي ليا ، ًلبىٍحًثيا عىف الميناًفقيفى كىأىٍسراًرًى كفي حديث . فىتَّشىٍت عنيا: البحيكثي

كا ًخفافان كًثقاالن، يعني التكبة): [] الًمقداد كالبيحيكثي جمع . [] (بيثَّ عمينا سيكرةي البىحكًث، اٍنًفري
كىرأىيت في الفاًئؽ: []قاؿ ابف األىثير. بىٍحثو 

سكرة البىحيكث، بفتح الباء، قاؿ فإف صىحت،  []
.  فيي فىعيكؿ ًمف أىبنية المبالغة

مىهي الخ: قكلػه اىعىهي أٍرسى بىعىثى بو. بىعى ىهي كىمى مىوي كىٍحدىهي، كى مىوي مىعى : بىعىثىوي يىٍبعىثيو بىٍعثان، أىٍرسى ٍرسى َى أى
ٍيًرهً  ٍمعي : كالبىٍعثي . غى ، كالجى ٍنًد ًإلى الغىزك: كىالبىٍعثي . بيٍعثافه  [ب/17ؽ ]الرسكؿي : كالبىٍعثي . بىٍعثي الجي

ييقاؿ ، كى كفى ٍبعيكثيكفى الميٍشخىصي ـٍ البىٍعثي بسككف العيف: القكـي المى . ىي
 [الطكيؿ]            : سيٌميى بذلؾ لقكلو، كايته أبك مالؾ،[]كابف بشير: قكلػه

، بعد ما                  استىمرَّ فؤىادم، كاٍستىمىرَّ مىًريرم  تىبىعَّثى ًمٌني ما تىبىعَّثى

                                                 

( . 2/115ابن منظور، لساف العرب، مادة بحث، : انظر. جيٍحري الييربوع:    الباًحثاءي (
( إبراىيم أنيس، : انظر. جحر يحفره اليربوع، فإذا دخل فيو سٌده لئال يدخل عليو حية:    القاصعاء(

. 2/740المعجم الوسيط، 
(  [33/653- 587/ىػ. ؽ37]الًمقداد بن عمرك، المعركؼ بالمقداد بن األسود عاش ما بين :    ىو(

ترجمتو .صحابٌي، ركل عن النبي صلى اهلل عليو كسلم، كركل عنو علٌي بن أبي طالب كىأىنس بن مالك
. 7/282، ـ؛ الزركلي، األعال3/454 ة؛ اإلصاب10/285العسقالني، تهذيب التهذيب، :في

( . 2/344الزمخشرم، الفائق في غريب الحديث، :    انظر(
( -544/1149)المبارؾ بن محمد الجزرم، المعركؼ بابن األثير الجزرم، عاش ما بين سنة :     ىو(

، مؤلف كتاب النهاية في غريب الحديث كاألثر، كالكتاب معجم في األحاديث  (606/1209
 عن دار الفكر، لالشريفة كاألقواؿ المأثورة، كيقع في خمسة مجلدات، صدر في طبعتو األكؿ

1979 . 

( الفائق في غريب الحديث، للزمخشرم، كيقع الكتاب في ثالثة مجلدات، صدر في طبعتو :    ىو كتاب(
. 1996األكلى عن دار الكتب العلمية، بيركت سنة 

( . 2/117 كالبيت في اللساف، مادة بعث، 112الشاعر البيعيث، سبقت ترجمتو ص:    ىو(

 ]بحث[

 ]بعث[
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كىاه ابف قيتىٍيبىةي  كصكابو: قاؿى ابفي بىٌرم أىنَّوي قاؿ الشعر : أىمٌ . كاٍستىمىرَّ عىًزيمي: عمى ما رى
كىًبرى   []لساف. بعدما أىسىفَّ كى

يي ىمَّث[]كبيعاثه : قكلػه . اسـ ًحٍصفو لؤلىٍكس:  مكضعه ًبقرًب المدينة، أم. كىغيرابو كى

كالبيغىاثي بأىرًضاا يىستاًسري : قكلػه
نىا عىزَّ ًبنا:  أمٌ [] ييٍضرىبي لمَّئيـً يىٍرتفع : كقيؿ. مىٍف جاكىرى

. ذك رمؿ كحجارة: []أىمٌ . []كاألىٍبغىثي االسد كع: قكلػه. أىٍمريه

فصؿ ال اء .   2

ٍيدي : كى ىاًل ىةي األى افي: قكلػه أٌم الٌداىية العىًظيمىة " []كرماه اهلل بثالثة األثافي. " الخ[]الحى
بىًؿ : كاألىٍمري العىظيـ، كأىٍصمييا عىؿى ريٍكفى الجى لىـ يىًجٍد ثاًلثىةن، جى دى أيٍثًفيىتىٍيًف ًلًقٍدًره كى ؿى إذا كىجى أىفَّ الٌرجي

. ثالثة
مىٍنسكبه إلى ثبلثةو عمى : كالثُّبلثيٌ . الخ.. شىرابه طيًبخى حٌتى ذىهىبى  يمي اه: المي ىٌمثي : قكلػه

ثىٍكبه ثيبلًثٌي : ييٍنسىبي إلى ثبلثة أىٍشياء، أك كافى طيكليوي ثبلثىةي أىٍذريعٍ :  الثيبلثيٌ التهذيبقياس، 
كىذلؾ الغيبلـي، ييقاؿ باًعٌي، كى ار :كىري ٍمسه صى ماًسٌي، كال ييقاؿ سيداًسٌي ألىنَّو إذا تىمٍَّت لو خى غبلـه خي

. رىجيبلن 

مٍّي: قكلػه كالفىرىسي جاءى بىٍعد الميصى
مىى البيٍسرً، يىقتضي.  الخ[]  عىٍطؼي الفىرىس عى

 

                                                 

 ابن منظور، لساف العرب، مادة بعث: أنظر ()

(  .1/451الحموم، معجم البلداف، : انظر.    موضع من المدينة المنورة على ليلتين(

( .  1/75الميداني مجمع األمثاؿ، : صغار الطير، انظر:    البغاث(
(  .1/470الحموم، معجم البلداف، : انظر. موضع، كىو المكاف الذم فيو رىٍمل ًمٍثل األىٍغبرى في األلواف:    ع(

( .  2/119بغث، : ابن منظور، لساف العرب، مادة: انظر.    أم مكافه ذك رىٍمل كحجارة(
( در: الحىيدي الناًدر من الجبل، ييجمع إليو صخرتاف:    ثالثة األثافي( ًِ : كاإلثفية. ثم يػيٍنصىبي عليها الًق

.  2/123ثلث، : ابن منظور، لساف العرب، مادة: انظر. القطعة من الجبل
(  .1/278الميداني، مجمع االمثاؿ،:    انظر(

( الفيركز أبادم، القاموس : انظر. جاء بعد المصلّْي: أرطب ثػيليثيو، كىثػىلَّثى الفىرىسي :    كىثػىلَّثى البيسىري تثليثان (
.  1/163المحيط، مادة ثلث، 

 ]بغث[

 ] ىمىثى [
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؛ ألىفَّ الميٍشتىؽ ًمنو فاًعؿ، فإنو ييقاؿ ثاًلث كراًبع ًإلى  []أىفَّ ًفٍعمىوي  فَّؼه ميشىٌددى، كالظاًىري أىنَّو ميخى
. العاشر

ٍيًؿ ًممٍَّف ييكثىؽي بو اسمان لشيءو ًمٍنيا، : قاؿ أىبك عيبىٍيد كلـ أىسمع في سكاًبًؽ الخى
مّْي. إاٌل الثانيى كالعاًشرى  فالثاني الميصى

، كالباًقي ثالثه [أ/18ؽ ]السُّكىٍيتي : كالعاشرى  
مّْي، التٌالي، : أسماؤىا: []كقاؿ ابف األىنبارم. كىرابعه إلى تاسع ٌمي، الميسى ٌمي، الميصى الميجى

ـي، السُّكىٍيتي  طي َى ، الؿَّ ، العاًطؼي ، الميٍرتاحي ، الميؤىمّْؿي ًظيُّ كر. التٌالي، الحى : قاؿ أبك مىٍنصي
ٍف ًثقة ٍحفىٍظيا عى َى ـٍ أى  []لساف. لى

فصؿ الجيـ .   3

ًتيا.  العىسىؿ الخ[]كًخٍرشاءي : قكلػه . كىك ما كاف عمييا مف فراخيا أك أٍجًنحى
كمىحاريًنو ًإذا أىخذى العىسىؿى بجٌثو. جىثَّ الميٍشتاري العىسىؿى : ابف األىعرابي

، كىك ما مات []
 . مف النحًؿ فيو
كهرمٌ  ييقاؿ: الجىثُّ بالفتح: الجى ًة النٍَّحًؿ : الشٍَّمعي، كى كؿُّ قىذل خالىطى العسؿ ًمٍف أىٍجًنحى

 []لساف. كىأىبداًنيا
                                                 

( جاءى بعد الميٌصلي ثم : كثلَّثى الفرسي . السَّابقي، كالثاني الميصٌلي:    إذا أيرسلت الخىٍيل في الرّْىاف، فاألكؿ(
. 123/ 2ابن منظور، لساف العرب، مادة ثلث، : رىبٌعى ثم خىمَّسى انظر

( ، عاٌلمة [328/940-271/884]محمد بن القاسم،ابو بكر، ابن األنبارم، عاش ما بين :    ىو(
كاف معلمان ألبناء الراضي باهلل الخليفة .باألدب كاللغة، كلد في األنبار على الفرات كتوفي ببغداد

ركل عن إسماعيل القاضي . شرح القصائد السبع الطواؿ الجاىليات: من أشهر مصنفاتو. العباسي
ابن : ترجمتو في. كأحمد بن الهيثم، حدَّث عنو أحمد بن نصر الشذائي كعلي بن عمر الدارقطني

 .6/334؛ الزركلي، االعالـ،3/842؛ الذىبي، تذكرة الحفاظ، 1/503خلكاف، كفيات االعياف، 

( . 2/123ابن منظور، ـ س، مادة ثلث، : انظر. المجٌلي كالمصلي:    أسماءي السبق من الخيل(
الفيركز أبادم، القاموس : انظر.  مىٌيتي الجىراد أك كيلُّ قذلن خالىطى العىسىل:   كخىرشاءي العىسىل ىو)4(

. 1/163المحيط، مادة جٌث، 
الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة حرف، : أنظر. النحل الالتي يلصقن بالشهد:  المحارين ()
4/213 

 .2/127ابن منظور، لساف العرب، مادة جثث، :  أنظر ()

 ]جثَّ [
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فصؿ الحاء .   4

دىثه السٍّفٍّ : قكلػه ؿه حى رىجي دىثه فىًتيُّ السّْفّْ :  األىزىرمٌ .كى دىثي : ابفي ًسيدىه. شابه حى ؿه حى رىجي
ديثييا ديكثة: السّْفّْ كحى داثة كالحي دىثاؤيىا. بىيّْفي الحى ، كىًحٍدثانييا، كىحي . كىًرجاؿه أىٍحداثي السَّفَّ

ٍكىىرمٌ  دىثه : الجى ؿه حى ، قيٍمت: رىجي ، فًإف ذىكىٍرتى السَّفَّ ، كىىؤيالًء ًغممافه : شابه فَّ ٌَ ديثي السَّ حى
ٍدثافه أٌم أىحداثه  دىثىةه . حي دىثه كاألينثى حى كيؿُّ فىًتيٍّ ًمفى الٌناًس كىالٌدكابَّ كىاإًلبؿ، حى  لساف. كى

ٍرثي : قكلػه ٍمعي الماًؿ الخ: الحى جى ٍرثي . الكىٍسبي كى في . العىمىؿي ًلمدٍُّنيا كىاآلًخرة: كالحى
ًتؾى كأىنَّؾ تىميكتي غىدان ): الحديث نَّؾى تىعيشي أىبىدان كاٍعمؿ آلًخرى َى ؛ أم [] (اٍحريٍث لديٍنياؾى كأى

اٍعمىٍؿ لديٍنياؾ
ديث: []فخالىؼى بىٍيفى المٍَّفظىٍيف، قاؿ ابفي األىثير  أىمَّا في : الٌظاًىري ًمفى الحى

ٍف  يٍنتىًفع ًبيا مى بىقاء الٌناس فييا حٌتى يىٍسكيفى فييا، كى ًتيا، كى الدٍُّنيا، فىًمٍمحىثّْ عمى ًعمارى
ـى  ًم سىكىٍنتى ًفيما عىمىر، فًإف اإًلنساف ًإذا عى ، كى ٍف قىٍبمىؾى يىجيءي كما اٍنتىفىٍعتى أىٍنتى ًبعىمىًؿ مى
ل ما كاف يىٍكتىًسبيو؛ كىأىما في اآلًخرة،  َى ؿى ًرصى عى أىنو يىطيكؿ عيٍمريه أىٍحكىـ ما يىٍعمىميو، كىحى

كر الًنيًَّة كالقىٍمب في الًعبادات  [ب/18ؽ ]فًإٌنوي حىثّّ عمى اإًلٍخبلًص في العىمىؿ، كىحيضي
ـٍ أىٌنوي يىميكتي غىدان، ييٍكًثر ًمٍف ًعبادىًتًو كييخًمصي  ٍف يىٍعمى كالٌطاعات، كاإلٍكثاري ًمٍنيا فىًإفَّ مى

ديث دَّع): في الٌطاعىة، كىمىا في حى ؿَّ صبلةى ميكى ٍير [] (صى ، كقيؿ الميرادي ًمٍف ىىذا غى
أىكاًمرىه  ظاًىًره، ألىنَّوي، عميو السَّبلـ، إٌنما نىدىبى ًإلى الزٍُّىد كالتَّقىمٍُّؿ ًمفى الدٍُّنيا، كىىيكى غاًلبي 

ـى أىنَّوي يعيش أىبىدان،  ًم كنكاىيو، فىكىٍيؼى يىحيثُّ عمى ًعمارتيا، إٌنما أىرادى، أىفَّ اإًلٍنسافى ًإذا عى
مىٍيًو كالميبادىرًة ًإليو، فًإنَّوي يقكؿ ًإٍف : كىأىفَّ ما ييريده لف يىفيكتىوي تىحصيمو، يىٍتريٍؾ الًحٍرصى عى

ٍكتوي غىدان، فقاؿ مَّد، كال تىٍحًرٍص في : فاتىني اليىٍكـى أىٍدرى ٍاعمىٍؿ عىمىؿى مىٍف يظيفُّ أىٌنوي ميخى
نيقةو ًمفى اإًلشارة كالتٍَّنبيو، كيككفى  َى ثٌان لىوي عمى التٍَّرًؾ كالتَّقىمُّؿ، بطريقة أى العمؿ، فىيككف حى

عىمىميو لآلًخرة عمى ظاًىًره، فىيٍجمعى باألىمريف حالةن كاحدةن، كىكالزٍُّىد كالتَّقىمُّؿ، لىًكٍف 
. ًبمنٍفظىٍيًف ميٍختىًمفىٍيف

                                                 

 .1/346  ابن األثير، النهاية في غريب الحديث، ) 1(

( " علي"المبارؾ بن محمد الجزرم، ابو السعادات، ابن األثير،الميحىٌدث، أخوه عز الدين، :     ىو(
الًقفطي، : ترجمتو في. المثل السائر: صاحب الكامل في التاريخ، كأخوىما ضياء الدين ميصٌنف كتاب

. 21/488؛ الذىبي، سير النبالء، 4/141؛ ابن خلكاف، كفيات االعياف، 3/257إنباه الركاة، 
(  .2/1396   ابن ماجة، السنن، (

دىثى ى [ حى
[ 

 ]حرث[
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فصؿ الداؿ  /فصؿ الخاء.   5

ٍعفىر: قكلػه دىٍرسىعه .  الميًسفُّذ الخ[]:الدٍَّرعىثي كىجى ، كى  []لساف. ميًسفّّ : بىعيره دىٍرعىثه

ٍأبكفي : الدُّذٍعبيكث ًبالٌضـٌ : قكلػه  [].األىحمؽ الماًئؽ: ، كقيؿالمى

، . الدَّالثي كىًكتاب: قكلػه ٍمعي كالكاًحد، ًمٍف باب ًدالصو السَّريعةي كالسَّريعي ًمفى النُّكًؽ، كىالجى
، لقكًليـ ًدالثافً  نيبو                                            []:قاؿ كيثىٌير: ال ًمٍف باب جي

                                              [الطكيؿ]

ٍعتي ًزمامىو،        مينيؼه ًبو اليادم، ًإذا اٍحتيثَّ ذاًمؿي   []ًدالثي العىًتيًؽ، مىا كىضى

.  ديليثه : كحكى سيبكيو في جمعيا

ٍؽ الخ: قكلػه رى مىٍياا ااخى رىؽى كاٍنصىبَّ .كاٍادىلىثى عى ، أم اٍنخى .  اٍندىلىثى عمينا يىٍشتـي
ٍندىًلثي : األىصمعي ًديث مىكسىى . الذم يىٍمضي كيٍركىبي رىأسىو اليىٍثًنيًو شيءه : المي في حى كى

ٍطريؼى  ٍضر، فىًإفَّ االٍنًدالثى كالتَّخى كىالخى
ـي ببل : االٍندالثي .  كالتَّكىمُّؼً [] مف االنًقحاـ[] التَّقدُّ

ًكيَّةو، كمىداًلثي الكاًدم   []لساف  [أ/19ؽ] .مىداًفعي سىٍيًمو: تىفىكُّرو كىرى

 

                                                 

( الفيركز أبادم،القاموس المحيط،مادة دَّرعث، :انظر.البعيري الميسٌن :    عبارة القاموس الدَّرعث(
1/166. 

(  .2/147ابن منظور، لساف العرب، مادة درعث، :    انظر(

( . الزبيدم، التاج، مادة مأؽ: انظر. الضعيف العقل:   المائق (
(  .294كيثػىٌير عىٌزة، الٌديواف، ص :    انظر(

( ره سىريعه لىيّْن: ذاًملي . ميرتىًفع:    مينيف( ابن مىنظور، لساف العرب، مادة نيف، ذمل، : انظر. سىيػٍ
11/259 .

( . 9/79ابن منظور، لساف العرب، مادة خطرؼ،: انظر. إذا جاكىزىه كتعٌداه:    تخطرؼ الشيء(
( ابن منظور، لساف العرب، مادة :انظر. ًإدخاليها ًفيو ًمٍن غىٍيًر رىًكيَّة:    تقحيم النفس في الشيء(

 . 12/463قحم، 

 2/148ابن منظور، لساف العرب، مادة دلث، :  أنظر ()

 ]درعث[

 ]دعبث[

 ]دلث[
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فصؿ الراء .   6

ؽى كاٍربىثَّ الخ: كاٍرتىبىثى : قكلػه  []:أىبك ذيؤٍيب. تىفىرَّ

                            [الطكيؿ]

ـي، حتى ًإذا اٍربىثَّ أىٍمريىـ،          كىصارىالرَّصيعي نيٍييىةن لمحمػاًئًؿ  ٍيناىي مى رى

ٍفًنو: جمع رىًصيعىة لىٌما اٍنيىزىميكا، اٍنقىمىبىٍت : يقكؿ. سىٍيره ييٍضػفىر، يىكيكفي بىٍيفى ًحمالىةى الٌسٍيًؼ كىجى
ماًئؿي عمى أىٍعناًقيـ، فاٍنتىكىسىٍت فىصارى الرًَّصيعي  كانىت الحى سييكفيـ، فىصارىت أىعالييا أىساًفمىيا، كى

ماًئؿ ٍكًضًع الحى كصارى : كفي التَّهذيبالغايةي التي اٍنتىيى إلٍييا الرًَّصيعي، : كالنيٍيية. في مى
كعي نيٍييةن لمميقاًتًؿ،  قاؿ األىٍصمىًعٌي معناه ع : كالرًَّصيعي . ديًىشيكا فقىمىبيكا ًقًسيَّيـ: الرُّصي سىٍيره ييٍرصى

فر ، كالرُّصكعي، مىٍصدىر  []لساف. كييضي

ٍكثىةي العيقابً .كىالٌرٍك ىةي : قكلػه  [] لساف. ًمٍنقاريىا:  كىرى

ٍيثي : قكلػه ٍنيمىة.اإلبطاءي الخ: الرَّ ٍيثىةي مى  كىررى
 .  مف المناًىؿ التي بيف المسجديف[]

 

                                                 

( ليين، :    انظر( كأبو ذيؤٍيب ىو خويلد بن خالد، ت . 1/163السكرم، شرح أشعار الهيذى
، من بني ىذيل، سكن المدينة، كعاش إلى أياـ الخليفة األموم [27/648] ، شاعر فحل مخضـر

 ىػ، كعاد مع عبد اهلل بن 26عثماف بن عفاف، خرج في جند عبد اهلل بن أبي السرح إلى إفريقية سنة 
ابن قتيبة، الشعر : انظر. الزبير، رزأ بأبنائو الخمسة في عاـ كاحد فأحسن رثاءىم، لو ديواف شعر

 .2/325؛ الزركلي، األعالـ، 1/203؛ البغدادم، خزانة األدب، 1/252كالشعر كالشعراء، 

( ابن منظور، لساف : انظر. كالمثبت من اللساف. حتيهم: أ/26حثيهم، كفي غ ؽ: أ/19   في ب ؽ (
 .2/151العرب، مادة ربث، 

 .2/157ابن منظور، لساف العرب، مادة ركث، : أنظر ()
( البكرم، : انظر. قرية بين المدينة المنورة كمٌكة، بينها كبين المدينة سبعة عشر فرسخان :     الرُّكىيثىة(

. 2/686معجم ما استعجم، 

 ]ربث[

 ]ركث[

 ]ريث[
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فصؿ الشيف .   7
ًإٍف أىرادى المىعركفىة التي تيطيَّبي ًبيا القيدكر، فىقىٍد ذىكىركا أىٌنيا . بىٍقمىةه : كالشٍٍّبثي بالكسر: قكلػه

قىٍد ييقاؿ ٍنفىًردىة، كى قىةو مي بَّينيا في كىرى ، كى قىٍد ذكرىا ىناؾى أىٍك ىىًذه . ًإفَّ ىىذا لغةه فييا: بالتٌاء الميثىٌناة كى
. بىٍقمىةه أيخرل

ًؿ الخ: قكلػه ٍيبَّةه ك يرةي األىٍرجي ديكى ٍيبَّة ذات : الشَّبىثي بالتحريؾ. بالتَّحريؾ، العاكبكت، كى ديكى
ٍفراءي الظٍَّير، سىٍكداءي الرٍأًس، زرقاء العينيف؛ كقيؿ ، صى ًؿ، : قكائـ ًستٍّ ًطكاؿو ٍيبةه كىًثيرةي األىٍرجي ديكى

ًقيؿ ًر، تجكبي : عىظيمىةي الرٍَّأًس، ًمٍف أىٍحناًش األىرًض، كى ٍيبىةه كاًسعىةي الفىـ، ميٍرتىًفعىةي الميؤىخَّ ديكى
، كتككف عند النيديكَّة تىٍأكؿ العقارب، كىي التي تيسمى شىٍحمىة األىرض؛ كقيؿ []األىٍرضى ، كى

، كالجمع  يـ بو العنكبكتى كمَّيا؛ كال يقاؿ ًشٍبثه َـّ بعضي ؿ الكبيرةي، كىعى العنكبكتي الكثيرةي األىٍرجي
، قاؿ ًرٍب كًخٍربافو ، كىخى                                                  []: يصؼ سيفان []ساًعدىةي  أىٍشبىاث كًشٍبثافه

                                 [الطكيؿ]

ٍفٍحتىٍيًو، كىأىنَّوي  ـي        [ب/19ؽ]تىرىل أىٍثرىه في صى ، لىييفَّ ىىمي مىداًرجي ًشٍبثافو
[] 

، بكسر الشيف كالباء ًنيفىةى : كالشًّْبثي كاهي أىبك حى ، حى كر. نىباته قاؿ أىبك مىٍنصي
كأىمَّا البىٍقمىةي :  

، فيي ميعىرَّبة ، بالسيف كىالتٌاء كىأىٍصػمييا ًبالفىاًرًسيَّة : يىقيكليكف رأىٍيتي البىٍحراًنٌييف: ييقاؿي لىيا الشًّْبثي ًسًبته
شىًبيثه . شىٍكذه  كى

ديث: [] دى ًذٍكريهي في الحى   []لساف. ماءه معركؼ كىرى

شىٍنبىثى اليىكل قىٍمبىو: التٌَّشٍابيثٍ : قكلػه ًمؽى ًبو، شىٍنبىثو: كى  .عى

                                                 

 .8/510ابن منظور، لساف العرب، مادة ندك، : أنظر. موضع شرب اإلبل:  النيدُّكة ()
( ًلٌي، شاعر مخضـر أسلم :  ىو( السكرم، شرح أشعار الهذليين، : انظر. ساعدة بن جيؤىيٌةى، الهيذى

.  3/70 ؛ الزركلي، األعالـ، 1/476 ؛ البغدادم، خزانة األدب، 3/1097
( . 3/1160السكرم، شرح أشعار الهذليين، :    البيت في(
( انظر ابن منظور، لساف العرب، مادة . الدَّبيب: دابٌةه تيٍشًبوي العيٍقريباف، الهىًميم:    الٌصٍفحىة الجىٍنب، الشىبىث(

 .شبث،ىمم

(  .3/323قرية من أعماؿ حلب في الشاـ، انظر ياقوت، معجم البلداف :    شبػىٍيث(

 ابن منظور، لساف العرب، مادة شبث:  أنظر ()

 ]شبث[
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يًح الخ: الشَّثُّذ :قكلػه ر، . الكثيري ًمٍف كيؿّْ شىٍيء:  الشَّثُّ .اٍبته طىٌيبي الرٍّ ٍربه ًمفى الشَّجى كىضى
ٍيد: قاؿى ابفي ًسيده كذا حكاه ابفي ديرى

:كىأىٍنشىدى  
[]                                                                                                                          

                                               [الطكيؿ]

ػٍرٍخ كالٌشػىبىياًف  ًبكاًد يىمافو ييٍنًبتي الٌشػىثَّ فىٍرعيػوي         كىأىٍسػفىميوي بالمى
ٍـّ، في: شىًحي ان : قكلػه في :  لساف العربكىممة سيٍرياًاٌية إلى قكله ًمٍف لىٍحًف العكا

جر): الحديث ذييا بىحى دّْييا كسينّْييا : ، أمٌ [] (ىىميمّْي الميٍدية فىاٍشحى ييقاؿي بالٌذاؿ. حي . انتيى. كى
ـٌ ميٍشكىؿ  . فىقىٍكلوي ًمٍف لىٍحًف العىكا

مىؽي الخ: الشٍَّرثي : قكلػه  ٍيرى ًفي الثَّريد إذا كافى شًرثان :  قاؿ المّْحياني.الاًٍّعؿي الخى ال خى
رو ، فىًرثان  ٍبزيه: قاؿى ابفي ًسيدىه، كأنِّوي قيبلمةي آجي قٍَّؽ خي ًشفي الذم لـ ييرى كىال أيذيبى ، كىًعٍنًدم أىنَّو الخى

بىؿه فىٍرثه . كلـ ييفىسٍّْر الفىٍرث: قاؿ، سىٍمنيو ـٍ جى قىٍد يىككفي ًمٍف قىٍكًلًي أىم ليس ، كىًعٍنًدم أىنَّو ًإٍتباع، كى
كر ٍخـً الصُّخي .  ًبضى

ثاف: كالشَّرىثي  شىرى كالًفٍعٍؿ، كى :تىفىتَّؽي النٍَّعؿ الميطىٌبٌقًة، كالفىٍعؿ ي ًف ابًف األٍعراًبيٌ   بىؿ، عى . []جى

فصؿ الضاد  .   8

غاني.كىالٌضاًغبي لمميٍختىًب  الخ: قكلػه مىًر ييفزّْعي الًصٍبياف :  زادى الصَّ الذم يىٍختىًبئي في الخى
ٍمًقو كتو ييرىدّْديهي في حى مىٍر . []ًبصى مىري : في الخي .  ما كاراؾى ًمٍف شىٍيء: الخي

ٍكهىًرمٌ : قكلػه دىة، كغمط الجى . إٌاما هك بالًباء المكحَّ

 

                                                 

( الفيركز أبادم، قاموس المحيط، مادة : انظر. نػىٍبته لو كىٍرده أٍحمىر: الٌشجر الٌلٌين، الشَّبىهاف:    المرخ(
كالبيت لألٍحوىؿ اليىٍشكيًرٌم كاسمو يىعلى بن مسلم اليشكرم، ككاف لقبيوي األٍحوىؿ،                .قمرخ،   شب

؛ البغدادم، خزانة   األدب، 19/11األصفهاني، األغاني : شاعر أموم ترجمتو في [90/710]ت 
 .8/204؛ الزركلي، االعالـ 2/404

( . 3/94   أبو داكد، السنن، (
(  .2/160ابن منظور، لساف العرب، مادة شرث،:    أنظر(

( . 1/370الصَّغاني، التكملة، مادة ضغب، :    انظر(

 ]ش ث[

 ]شحث[

 ]شرث[

 ]ضغب[
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ٌحًة عىًف األىٍزىىًرٌم كابف فاًرس نىقىمىوي عمى الصّْ مًة كى غاًنٌي في الصّْ . []قاؿى الصَّ

فصؿ العيف .   9

ـى : قكلػه . لعمو كالكىٍعثي  الخ[]كالعىٍكثي أيًميتى . اىٍبته كاسـه : قكلػه العىٍاكىثي  ٍريى كري مى كىدىٍردى، بىخُّذ
يا]، [][الضَّبُّ ]يىٍشتىًييًو . [شجر]ىك : الخ جي [فىيىٍسحى

[
] ، اتَّ ٌتى تىحى .  ما تىحاتَّ [][فىيٍأكؿى [ ًبذىنىًبو حى

مىى  ًضعى عى ًمٌما كي  ]ًكردان ]: أىفَّ السَّمىكىةى قالىٍت ًلمضَّبً : [][أىٍلًسنىة البىياًئـ]كى
:  فىقاؿى !  يا ضىبُّ []

ًردىا  أىٍصبىحى قىمًبي صى

ال يىٍشتىًيي أىٍف يىًردىا 

ػرادان عىًردا  ًإاٌل عى

ًصميّْانػان بىػردىا  كى

ٍمػتىًبدا  ٍنكىثػان مي كعى

ٍنكىثان باردان : أراد كىى ابف بىٌرم عمى غير ىذا قاؿ. عى اختصـ الضَّبُّ : كىحى
ٍفدىعي، فقاؿ كؿه إنَّو أٍصبر؛ فقالت الًضٍفدىع ، . تعاؿى حتى نىٍرعىى: كالضّْ ـى أٌينا أٍصبىري فىنىٍعمى

                                                 

(  – 329/941]أحمد بن فارس، ابو الحسين، المعركؼ بابن فارس، عاش ما بين :    ىو(
، من أئمة اللغة كاألدب، قرأ عليو البديع الهىمىذاًني، كالصاحب بن عىٌباد، من تصانيفو [395/1004

 ؛ ابن 207/ 3الثعالبي، يتيمة الدىر، : ترجمتو في . مقاييس اللغة، كالصاحبي، كالميٍجمىل: في اللغة
 .1/223؛ كحالة، معجم المؤلفين 1/118خلكاف، كفيات األعياف، 

( انظر الفيركز أبادم، . أيميت أىٍصلي بًنائًو. 3/236مادة عكث، :الزبيدم، تاج العركس:    العكث انظر(
كال يوجد أصل لمادة كعث كاستدراؾ بن غانم ىنا جانب . 1/170مادة عكث، . القاموس المحيط

. الصواب
(  .2/170ابن منظور،لساف العرب،مادة عىنكث، :انظر.، كالمثبت من اللساف"البػ:"ب/19   في ب ؽ (

( ساقطة : ب/19   في ب ؽ (
( ساقطة : ب/19   في ب ؽ (
( ساقطة : ب/19   في ب ؽ (
( ساقطة : ب/19   في ب ؽ (

 ]عكث[
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يا يىكمىيما ٍفدىعً . فىرىعى أصبح : فقاؿ! ًكٍردىان يا ضىبُّ : فجعمت تقكؿ: فىاشتدى عىطىشي الضّْ
. إلى آخره... 

فصؿ الغيف .  11

، كلىٍحـه غىثّّ غىثيثه . الغىثُّذ المىٍهزكؿ الخ: قكلػه [أ/20ؽ] ، الغىثُّ الرًَّدمءي ًمٍف كيؿّْ شىٍيءو
، غىثه كىغيثّّ  ؿه ثىاىثةن كىغيثيكثىةن : بىيّْفي الغيثكثًة مىٍيزكؿه كرىجي ميًقؾى كىحاًلؾى غى ثىٍثتى في خي ًدٌمءه كىغى ًإذا : رى

.  ساءى 

ثىثىةه كىًغثىثىةه  قىٍكـه غى . ال طىبلكىةى فيو: ككىبلـه غىثه . كى

بىٍيرً  نَّكيـ لىًعياؿه في ، كىاهلل ًإفَّ كبلمىكيـ لىغىثّّ :  ًلؤلىٍعراب[]قاؿى ابفي الزُّ كيـ لىرىثّّ كاً  فَّ ًسبلحى كىاً 
ٍدبً  عداءه ًفي الًخٍصب، الجى َى  لساف. أى

ًقيؿ.جاع الخ: كىفىًرحى . غىًرثى : قكلػه كًع، كى . ىك الجكعي عامَّة: كقيؿ، ًشدَّتيو:  أىٍيسىري الجي
 []لساف

كاثي : قكلػه هي شاذٌّ : اللي ي ـً كى فىٍتحي لـ يٍأًت في األىصكات بالفتح : قاؿ ابف مكـر. بالضَّ
                                              []:قاؿ، كالنّْداء، أك بالكسر، أما بالضـ كالبيكاء، غيره

 [الكافر]

ٍكالن      مىتى تٍأًتي، بىٍعثتيؾى ماًئرنا ٍف تيغيثي  فىمىًبٍثتى حى غىكاثيؾى مى

                                                 

( ، فارس [73/692 – 1/622]عبد اهلل بن الزبير بن العٌواـ القرشي، أبو بكر، عاش ما بين :    ىو(
 ىػ فحكم مصر كالحجاز كاليمن كخراساف كالعراؽ، كجعل قاعدة 64قريش، بويع لو بالخالفة سنة 

ميٍلًكًو المدينة المنورة، ككانت لو مع األمويين كقائع ىائلة حتى سيَّركا إليو الحىٌجاج الثػَّقىًفٌي ًفي أىياـ عبد 
المىلك بن مركاف، انتػىهىٍت الحركب بمقتل ابن الزبير في مكة بعد أف خذلو عامة أصحابو، كقاتل قتاؿ 

األبطاؿ، كىو في الثمانين من عمره، ككانت مدة خالفتو تسع سنين، كىو أكؿ من ضرب الدراىم 
؛ الكتبي، فوات كالوفيات، 4/135ابن األثير، الكامل في التاريخ، : ترجمتو في. المستديرة

 . 4/87؛ الزركلي، األعالـ، 2/171

(  .2/172، مادة غرثابن منظور، لساف العرب، :   انظر (
( . 2/174، غوث ابن منظور لساف العرب، مادَّة ؛ 1/23الزمخشرم، المستقصى،  :   البيت في(

 ]غ ث[

 ]غىًرثى [

 ]غىكثى [
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قَّاص[]البىٍيتي ًلعاًئشىةى : قاؿ ابفي بىرّْم كابيو،  ًبٍنتي سىٍعد بفى أىًبي كى كاف ، بىعىٍثتيؾى قاًبسان : كىصى
ٍكلىن ييقاؿ لو ًفٍنده  ًدينىة، ليا مى نَّثان ًمٍف أىٍىًؿ المى كافى ميخى وى إلى ، بىعىثىٍتوي ًليىٍقتىًبسى لىيا ناران ، كى فتىكىجَّ

ـى سىنىةن ، ًمٍصر ٍمري ، كىك يىٍعديك، ثيَـّ جاء ًبنارو ، فىأقا مة: فقاؿ، فىعىثىر فىتىبىدَّدى الجى : فقالت! تىًعسىًت العىجى
                                                                              []:بىعىٍثتيؾى الي كقاؿ بعضيـ

                                                                       [الرمؿ]

ثىػػبل                ًإٍذ بىعىٍثناهي  مػٍو          ،          مػا رأىينا ًلغيراب مى يجي ًبالشَّمى
مىة  سىبَّ العىجى ٍكالن كى ميكهي قاًبسػا                فىثىكل حى ػٍيرى ًفٍند أىٍرسى          غى

ٍعًدًف النيٍقرة:  ابف مكـر. الخ[]ك مغيث ما: قكلػه بىٍيفى مى كى
بذىة[]  مكضع ييعرؼ [] كالرَّ

ًبميًغيثي 
ًغيثة. كماؤه ًمٍمح،  ماكافى [] مى ًكيَّةه أخرل []:كى ناًىؿ الطريؽ ، عذبةي الماءً ، رى كىي ًإحدل مى

                                               []:؛ أنشد أبك عمرك بف العبلء[]مما يمي القاًدًسٌية

                                                 

( ، من ثقات [117/735 – 33/653]عائشة بنت سعد بن أبي كقاص، عاشت ما بين :    ىي(
؛ الزركلي، األعالـ، 1/23الزمخشرم، المستقصى، : ترجمتها في. راكيات الحديث من بني زىرة

3/240 .
( . 1/23الزمخشرم، المستقصى، :    البيتاف في المستقصى، انظر(
( ة:  ما كاف"كمغيث ما كاف"   ( كذا في القاموس . اسم ماء قرب المدينة المنورة، بين النػٍُّقرًة كالرٍَّبذى

 .1/171غوث، مادة المحيط، الفيركز أبادم، القاموس : أنظر. المحيط

( الحموم، معجم : موضع مىٍعًدفو في بالد بني عبس، كىو ماءه لهم، قرب المدينة المنورة، انظر:    النقرة(
 . 4/123البلداف 

( قرية قرب المدينة على بعد ثالثة أياـ على طريق الحجاز كبها قبر أبي ذر الغفارم، كاسميوي :   الٌربذة (
 .3/24 ؛ الحموم، معجم البلداف، 2/634البكرم، معجم ما استعجم، : انظر. جيٍنديب بن جنادة

( البكرم، معجم ما استعجم، : انظر. اسم ماء قرب المدينة المنورة بين النقرة كالربذة:    ماكاف(
 .5/45؛ الحموم، معجم البلداف 4/1177

( . 3/1016البكرم، معجم ما استعجم، : انظر. موقع بالقرب من خيبر بالمدينة المنورة:    مغيثة(
( البكرم، معجم ما استعجم، : انظر. موضع بينو كبين الكوفة خمسة عشر فرسخان :    القادسية(

 .4/291؛  الحموم، معجم البلداف، 3/1042

 ]غىيىثى [
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 [الرجز]

ًمف ميًغيثى ًمٍثمىوي أىٍك شىٌرا[][شىًر ٍبفى ]    ًمٍف ماكافى ماءن ميٌران          كى

فصؿ الفاء .  12

نًّْفًو الفىٍرثي  الخ[][ب/20ؽ]السٍّرًجيفي : الفرث: قكلػه  في لساف العرب بخط ميصى
[] :

بمى: كالفىٍرثي ، السٍّْرًقيفي  ثىيافي الحي َى  .غى

 فصؿ القاؼ.  12

ٍربو مف أٍطيىًب التٍَّمًر إلى آخره دي سريع النٍَّقًض ًلًقٍشًره عف لحاًئو إذا :كقىري اءي لضى  ك ىك أٍسكى
ييكصىؼ ًبو: أىٍرطىبى قاؿ ابف سيده لىيسى لىوي نىًظيره ، ييضاؼي كى ييٍجمىع كى ييثىنَّى كى  إالَّ ما []["في األجناس"]كى
ٍيثاءي ]كال نىًظيرى ليذا الًبناًء إالَّ . كاف مف أنكاًع التٍَّمر [القيرى . ضىربه ًمفى التمر: []

ثـ ذكره ميقىدَّـ ، الدَّيُّكث: القيٍمعيكثي : قاؿ ابف مكـر.  الدَّيُّكثي :القيٍمعيكثي كىزيٍابكرو : قكلػه
ٍيدو []قاؿ. الميـ ًبيِّا:  ابف ديرى . ال أىٍحسىبيو عىرى

 فصؿ الكاؼ.  14

                                                                                                                                      

( كالبيت . 2/175؛ ابن منظور، لساف العرب، مادة غيث، 4/1177البكرم، معجم ما استعجم، :    انظر(
لعبد اهلل بن ربعي الفقعسي، أبو محمد راجز إسالمي، عاصر حركب الردة في عصر أبي بكر الصديق، تردد 

. اسمو في كتب اللغة كالمعاجم حيث كانت أراجيزه شواىد لغوية كنحوية
(  . انظر ابن منظور، لساف العرب، مادة غيث.ب/27  ؽ غكالمثبت من. شريف: أ/20 ؽ  بفي   (

(  ابن ؛1/171،  الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادةفرث: انظر.السىٍرًجيني في الكرش: الفىٍرثي    (
 .2/176،مادة فرث،  منظور، لساف العرب

(  .2/167ابن منظور، لساف العرب، مادة فرث، : انظر. السرقين ما داـ في الكرش:    الفرث(

( . ب/27، كالمثبت من غ ؽ ب/20 ب ؽساقطة من    (
( . ابن منظور، لساف العرب، مادة قرث: انظر. مثبت من اللسافي اللريثا كاؿ: ب/27  ؽ غكب /20  ب ؽفي   (
( . 2/178ابن منظور، لساف العرب، مادة قمعث، :    انظر(

 ]فىرىثى [

 ]قىرىثى [

 ]قىعىثى [

 ]كى ىبى [
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]الاَّضيج]كسىحاب : الكىباثي : قكلػه
ًر األىراؾ الخ[] ًنيفىةى . ًمفى  ىمى ٍيؽى :  قاؿى أىبك حى الكىباثي فيكى

ؿ ٍف ليٍقمتوً ، حىبّْ الكيٍسبىرًة في الًمٍقدار كىىيك يىٍمؤلي مىعى ذىلؾ كىفٌي الرَّجي ؿى عى ذا اٍلتىقىمىو البىعيري فىضى . كىا 
 لساف

:  ابف األىٍعرابيٌ . الذم ييٍمبىسي في الرٍّجًؿ الى آخره[]القىٍفشي : الكىٍكثي : قكلػه
ًمٌيان  ؿه عى ٍف أىٍصًمكيـ: سىأىؿى رىجي ٍخًبرًني عى َى ٍيًش؟ فقاؿ، أى . نىٍحفي قىٍكـه ًمٍف كيكثىى: مىعىاًشرى قيرى

ًمٌيان يقكؿ:  يقكؿ[] سىًمعتي عيبيدة[]كعف ابف سيريف مىٍف كىافى ساًئبلن : سمعت عى
فىقيؿ أىرىادى كيكثىى. فىًإٌنا نىبىطه مف كيكثىى، كاٍختيًمؼى ، ساًئبلن عف نىسىًبنا

سيرَّةي : [] الًعراؽ[]
ًلد ًبيا إبراىيـ ًحمَّةى عبد الدَّارً ، مىكَّةى : كقيؿ. السَّكاًد التي كي ًإٌنا مىكّْيُّكفى : يىٍعني. أم مى

                             []:أىٍنشىدى 

                                            [الخفيؼ]

                                                 

( الفيركز أبادم، : انظر. كالمثبت من القاموس المحيط.  النصر:ب/27ب ك غ /20 ؽ  بفي   (
 .1/172،  مادة كباث،المحيط   القاموس

( خيٌف : كالقفش. المثبت من القاموس المحيطك. أ العتس/28  ؽالعبس ك في غ: ب/20 ؽ  بفي   (
. 1/173انظر الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة كوث، . يػيٍلبىسي في الرّْجل

( ، تابعٌي، ركل الحديث، [110/729 – 33/653]محمد بن سيرين، أبو بكر، عاش ما بين :    ىو(
اٍشتيًهرى بالوىرىع كتعبير الرؤيا، ركل عن أنس بن مالك، كزيد بن ثابت، كالحسن بن علي بن أبي طالب، 

أبو نعيم، حلية األكلياء، : ترجمتو في. لو كتاب تعبير الرؤيا، كمنتخب الكالـ في تفسير األحالـ
. 6/154؛ الزركلي، األعالـ، 9/214؛ العسقالني، تهذيب التهذيب، 2/263

( تابعٌي ًمنى اليمن كاف عريف قومو، ىاجر إلى المدينة  [72/691]عبيدة بن عمرك السلمانػي، ت:    ىو(
ابن سعد، الطبقات الكبرل : ترجمتو في. تفقو كركل الحديث. المنورة في زماف عمر بن الخطاب

الحموم، معجم البلداف، :  انظر4/199، األعالـ م؛ الزر كل3/191الذىبي، تاريخ اإلسالـ 
 .2/181؛ ابن منظور، لساف العرب، مادة كوث، 4/488

( البرقوفي، شرح ديواف   : انظر.    نحن معاشر قريش أبانا إبراىيم كاف من نبط كوثى، كأف نسبنا انتهى إليو(
 .284حساف بن ثابت، ص

( الحموم، معجم : انظر. بسواد العراؽ، كبمكة، ككوثى اسم جد إبراىيم، عليو السالـ، أليمو:    كوثى(
 .4/487البلداف، 

(  .284حساف بن ثابت، الديواف، ص:   البيتاف في (

ثى [  ]كىكى
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ٍنًزالن بىٍطػفى كيكثى اهي بالفىٍقػًر كىاإًلٍمعػاًر ،      لىعىػفى اهللي مى كىرىمى

ٍبًد الداًر ، لكٍف          كيكثىةى الٌدارً ، ليس كيكثى الًعراًؽ أىعني داًر عى
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فصؿ الالـ .  15

بيث لىبيثه اىبيثه : قكلػه  .[]اٍتباع، خبيث لىبيثه : بخط ابف مكـر في لساف العرب .ك خى
ؿي الٌشًديدي البىياض:  المُّكاثيُّ .الخ، الشديد البياض: قكلػه كالمُّذكاث مىٍأخكذه ًمفى ، الرَّجي

ره بىرَّاؽه أىٍممىٍس يككفي في الًجٌص : المُّكاث جى  []لساف. حى

كالمىالًكيثي : قكلػه
مىاعىةي الخ: بالٌضـ [أ/21ؽ]  كالمُّذكا ىةي [] .  الجى

قىٍكؿي الييذىًليٌ                                                                               [الطكيؿ]                                                    []:كى

ـٍ             فىٍقدى الًببلدً ، كانكا مىبلًكيثى  ديؽي لىيي المىطىرا ، ًإذا ما تيٍمًحؿي ، فاٍحتاجى الصَّ

ٍزء: قاؿ ابف سيده ؽى الياءى إلتماـ الجي لىٍك تىرىكىوي لىغىًنيى عنو، ًإنَّما أىٍلحى فىٍقدى، : قاؿ ابفي بىٌرم، كى
ديؽ لىييـ لىمَّا ىىمىككا. لو []مفعكؿ كذا في ، كىفىٍقًد الًببلدى المىطىرى إذا أمحمت، أٌم اٍحتاجى الصَّ
.  كفيو بىٍحث، فتىأىمَّؿ، المساف

يفى في الرَّاءً : قكلػه عي ًمٍف لىٍيًث ًعًفرّْيف):  كقكليـ.كى لىٍيثي ًعًفرٍّ : قاؿ أبك عمرك (ًإنَّوي ألىٍشجى
 قاؿ []نسبة إلى ًعًفرّْيف، ىك داٌبةه ًمٍثؿ الًحٍرباء تىتىعىرَّضي ًلمٌراًكب: ك قاؿ األىٍصمعي، ىك األىسد
                                                                                       [الطكيؿ]                                              [] :الٌشاًعٍر 

ٍنديجو  مىيَّ ، فىبل تىٍعًذلي في حي لىٍيثى ًعًفٌريفى عى ٍنديجان            كى سىػػكاءي ، إفَّ حي

                                                 

( أف تكوف كلمتاف متواليتاف على ركمٍّ كاحد، كتكوف الكلمة الثانية غيري كاضحة المعنى، كال :    اإلتباع(
 .1ابن فارس، اإلتباع كالمزاكجة، ص: انظر. بٌينة االشتقاؽ، إال أنها كاإلتباع لما قبلها

(  .2/184، مادة لكث، ابن منظور، لساف العرب: انظر   (

(  .الزبيدم، تاج العركس، مادة لوث: انظر. األشراؼ:    المالكيث(

( . 1/170السكرم، شرح أشعار الهذليين، : انظر.   البيت ألبي ذؤيب الهذلي (
(  .مفعوؿ ألجلو: أم   (

(  منهم من ييجريو مىجرل ما ال يػىٍنصىًرؼ ك منهم مىٍن ،اسم بلد، ك اسم نهر في نواحي حىلىب: ًعًفٌرين   (
: انظر.  الًحيطافأيصوؿ التراب في  إلىديكىيٍػبىةه تأكم: ىذه عفركف ك رأيت عفٌرين، كمىرىٍرتي بعفٌرين: يقوؿ

 .4/132 ،ياقوت الحموم، معجم البلداف
(  ، المستقصى، الزمخشرم ؛2/188،ابن منظور، لساف العرب، مادة ليث: انظر  البيت بال نسبة في اللساف،  (

1/191. 

 ]لىبىثى [

 ]لىكىثى [

ثى [  ]لىكى

 ]لىيىثى [
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فصؿ الميـ .  17

مىتُّذكثه : قكلػه
ٍتثىى أىبك كىسيفُّذكد الخ، [] مىٍيو الٌسبلـ، أىبك ييكنيسى : مى أىٍخبىرى ًبذىًلؾى ، سريانية، عى

  []لساف. كالمعركؼ مىٌتى: قاؿ ابفي ًسيده: قاؿ أبك العىبلء، أبك العىبلء

ٍثًمثكا ًبنا ساعةن :  ييقاؿ.إلى آخره، كى مى م كا باا: قكلػه ًَ كّْحكا ًبنا : كى ثىٍمًثمكا أىمٌ ، ـى رى
 لساف. قميبلن 

، اٍسقكني: فقاؿ. أنَّوي عميو السَّبلـ أىتىى السّْقاية): في الحديث.مىرىثى التٍَّمرى الخ: قكلػه
كهي ًبًإٍدخاؿ أيدييـ: قاؿ شىًمٍر . [] [(ًإٌنيـ قد مىرَّثكه كأىفسدكه: فقاؿ العباس سَّخي كهي كىكى ري  أىٌم كىضَّ

ًضرىة الكى
 لساف. []

ؿي سىكاًد الميؿ الخ [] :قكلػه ، فيك المىمىسي ،  فإذا اشتدَّ حتى يٍأتيى كقتي العشاء اآلخرةكىأىكَّ
ٌيزي ىىذا ألنَّو اٍختىمىطى المىٍمثي  فبل ييمى
  [].لساف. بالمىٍمسً  

.  البىٍيضً []ًغٍرًقىءي :  الميٍستىٍمييثالًغٍرقيءي : كىالميٍستىًميثي : قكلػه

 .فصؿ الاكف.  18

.  كذا بخط ابف مكـر، []ًغبلؼي القمب:  النٍُّجثي كالنُّجيثي ك ًغالؼي القىٍمًب الخ: قكلػه
 

                                                 

(  معجم ،ياقوت الحموم:  انظر،.البصرة كالكوفةمدينة بين ، ك قلعة بين كاسط كاألىوازاسم: مىتُّوثي    (
.  5/53، البلداف

(  .2/189، ابن منظور، لساف العرب، مادة متث: انظر   (

( . 4/314   ابن األثير، النهاية في غريب الحديث، (
(  .5/284 كضر،  مادة،ابن منظور، لساف العرب: انظر. الدَّرف كالدَّسم: الوىًضرىةً    (

(  .1/175،  مادة مىلىثى ط، بادم، القاموس المحي أانظر الفيركز: المىٍلثي    (

 . ملثابن منظور، لساف العرب، مادة: انظر  ()
(  .2/650إبراىيم أنيس،المعجم الوسيط، : انظر.القشرة الرقيقة الملتصقة ببياض البيض:     الًغٍرًقيء(

(  .2/195 نجث،  مادة،ابن منظور، لساف العرب: انظر   (

 ]مىتىثى [

 ]مىرىثى [

 ]مىمىثى [

 ]اجث[

مى مىثى [
[ 
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باب الجيـ : خامسان 

 فصؿ الهمزة.   1
فيؼ  [ب/21ؽ] []عىدىا: كى يىًئجُّذ : قكلػه غاًني في التٍَّكًممىةكله حى أىجَّ يىًئجُّ عىدىا، ليغىة : الصَّ

ٍيد ًف ابًف ديرى ، عى في يىؤيجُّ
ًف الميفضَّؿ. [] : قاؿ، بالكسر في اسـ المكاف، يىٍأًججي : كقاؿ الفىرَّاءي عى

جي  ٍكنىوي يىٍأجى جى كىمىاىعى : قكلػه. كالذم كافى النٍَّحكيكف يىرى مىؿ عمى العىدُّذك الخ : ك أجى جى الماءى حى ، كآجى
   []:أىٍنشىدى األىٍصمىًعيٌ ، أمىرَّهي ، عمى أٍفعىؿى 

                                                                                  [الرجز]

ا   جى ـٍ ييٍنبىٍط أىجاجان ميٍؤجى ا       أىٍزرىؽى لى ٍذبان نيقاخان سىمٍػيىجى    فػىكىرىدٍت عى
ىىذا الدكَّاء، كقاؿ في ، كىما معا. األيشج أىكىثر مف األىشؽ: المٍيثاأليشَّجي الخ : قكلػه

ٍمغي الطيرثكث: ىك دخيؿ في العربية ك الصَّحيح: القاؼ   []تكممة.  ييشبو الكيٍندىرى  []أنَّو صى

فصؿ الباء .   2

لىدي البىقىرىًة الخ: البىٍحزىجي : قكلػه ٍكىىًرمٌ كى قىٍكؿ الجى                [الرجز] :        قاؿ العىجاجي :  كى

ًبفاًحـو كىٍحؼو 
ٍينىٍي بىٍحزىًج ، []  كىعى

 

                                                 

( .  1/177الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة أجج،:  انظر.  أٌج الظليمي يىًئجُّ كىيػىؤيجُّ عدا كلو حفيف (
( ىػ صاحب كتاب [321/933] سنةلمحمد بن الحسن األزدم المعركؼ بابن دريد، المتوؼ:    ىو(

ميٍعجىمه ليغىًوم، ميؤلفو محمد بن حسن األزدم المعركؼ بابن ديرىٍيد، كيقع الكتاب : كالجىٍمهىرىةي . الجىٍمهىرةى 
في أربعة مجلدات ضىٍخمة صدر في طبعتو األكلى عن دائرة المعارؼ العيثمانيًة ًبحىٍيدىر أباد التركية عاـ 

1345/1926  .
(  .1/396، الصَّغاني، التٍَّكملة كالذيل كالصّْلة، مادة أجج: انظر  البيت بال نسبة في التكملة  (

( الفيركز أبادم، : انظر. ضىٍربه من الًعٍلك ناًفعه لقطع البلغم: نبات غض طرٌم، الكيٍندير:    الطُّرثوث(
 . 2/129،مادة كىٍندىرى،1/169القاموس المحيط، مادةطرث،

(  .1/398الصَّغاني، التكملة، مادة أشج، : نظرا   (

( . 2/1018إبراىيم أنيس، المعجم الوسيط، : أنظر. الشعر الغزير األسود:   كالوحف (

 

 ]أجىج[

 

 ]أشج[

 

 ]بحزج[
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زي لو لىٍيسىٍت لىوي ، ليس الرَّجى كى
 تكممة.  أيٍرجكزىةه ًجيًمٌيةه مىٍكسيكىرىةه أىصبل[]

ـ: قكلػه ًقيؿ.ً لٍبدي الخ:أيبدكجي السٍَّرًج ًبالضَّ ًميَّة، كى ٍعجى َى نَّيا كىًممىةه أى َى كىأى ىيكى أيٍبديكدي كىك :  كى
 []تكممه. لىًبدٍ 

اىعىهي : قكلػه هي كىمى وي األٍمري .شىقَّهي : كبىعىجى بىو كابف باعج رجؿ:  كبىعىجى زى  [] :قاؿ. حى

                                [الطكيؿ]

ٍيشً  ٍيًش ابًف باعجو أىطاؼى ًبريٍكفو ، كأىفَّ بقايا الجى مف عىماية فاًخًر ، جى

ةي   لساف. مكضع[]:كباًعجى

َي النًّْصيُّ ميتَّسىع الكادم الخ: كالباعجة: قكلػه ة أىٍرضه سىٍيمىةه تيٍنًبتي قيؿ، [] كالباًعجى : كى
فإذا نىبىتى ًفييا ، أماًكفي في الرَّمؿ تىٍستىًرؽُّ : كالبىكىاًعجي : كالسُّيكلىة إلى القيؼّْ ، الباًعجةي آخر الرٍَّمؿ

ٌؽ لو كأىطيبى                                                     [الكامؿ]                       [] :قاؿى يىًصؼي فىرىسان ، النًّْصيُّ كاف أرى

ٍنقىعي  ةو كى مىٍحضه مي ًنًصيّّ باًعجى ػٍيًؼ ًظؿّّ بػػاًرده        كى فأىٌنى لىوي ًبالصَّ
ةى  ة.اىقاكىةي ما بيفى الحاجبيف الخ: كالبيٍمجى ٍمؼ العىاًرًض إلى األيذف كال شعر : كالبيمجى  ما خى

ةي . عميو . آًخري المٍَّيؿ ًعٍندى اٍنًصداًع الفىٍجر: كالبيٍمجى

 

                                                 

( : انظر.    كقد تتبعت ديواف العجاج كلم أعثر عليو، كعلى ىذا فكالـ الصَّغاني في التكملة صواب(
 .1/399الصَّغاني، التكملة، مادة بحزج، 

( ، : انظر. الصوؼ، كىلىبىدى السٍَّرٍج عىًملى لو لًٍبدا:    اللبد( الصَّغاني، : انظر. 3/386اللساف مادة لىبىدى
. 1/399التكملة، مادة بدج، 

( الديواف   الٌراعي النميرم،؛2/215،  مادة بعج العرب،سافابن منظور، ؿ: انظر. قاؿ الراعي النميرم   (
  .75ص

( . 1/324 ،ياقوت الحموم، معجم البلداف: انظر. موضع: لًقردافك يقاؿ باعجة ا: باعجة   (
ضربه من الشجر بها لقب طىرىفىة بن : كالطريفة. ضربه من الطريفة ما داـ رطبا، كاحدتو ًنًصيىة:  النٌصي ()

 3/167الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة طرؼ، : أنظر. العبد الشاعر، كاسمو عمرك
( ؛ الزبيدم، 2/215، بػىعىجى  مادة، ابن منظور، لساف العرب:  انظر.   البيت في لساف العرب بال نسبة(

. التاج، مادة بعج

 

 ]بىدىجى [

 

 ]بعج[

 

 ]بىمىجى [
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  []:ًعٍرؽه في باطف الفخد، قاؿ: الباًئجي .الفخد الخفي  [أ/22ؽ ]ًعٍرؽ :الباًئجٍ : قكلػه

 [الرَّجز]
إذا كىًجٍعفى أىٍبػيىرىان أىٍك باًئجػنا 

                                                                              []:كقاؿى 

                                        [الرَّجز]

ـي البىكائػج  بالكاًس ك األٍيدم دى

ًعٍرؽه ميحيط بالبىدف كيمُّو، سيٌمي ًبو الٍنًتشاره، : الباًئجي : ابف سيده. يىعني العيركؽ الميفىتٌقة
ـٍ ًبالٌشرّْ بىٍكجان : كالبائجةي  يي باجى نىٍحفي ًفي ذىًلؾى باجه كاًحده : ما اتَّسىعى ًمفى الرٍَّمًؿ كى : أمٌ . ىىمَّيـ كى

ٍيد: قاؿ ابف سيده. سىكاءه  كىاهي أىبك زى مرَّ في اليىٍمًز كىىيكى . حى ٍير مىٍيمكز، كىابفي الٌسًكيًت مىٍيمكزان، كى غى
كاجعميا باجان كاحدان، كىك : كفي حديث عمر". ب م ج"كعدـ" بكج"صرؼ كاكم، لكجكد

 لساف. فارسي معرب

فصؿ ال اء  .   3

كاًلؽو : ال ٍَّكجي  عربيّّ صحيح كقاؿ : يعني ابف دريد:  قاؿ الخ[] مف الخيكصً []شًبٍ قي جى
                                [] تكممة. لغةي في الفىٍكج: الثٍَّكجي : []كقاؿ أبك تراب

. فصؿ الجيـ.   4

                                                 

( ؛ الزبيدم، التاج، مادة بوج، :    انظر( ِى ِى جى ِى ِى  .2/217ابن منظور، لساف العرب، مادة بوى

( . ابن منظور، لساف العرب، مادة بوج:    الرجز في(
( اللساف، مادة، : انظر. كعاء من الخىٍيش ييوضىعي فيو القمح: كالًغرارة"معٌرب"الًغرارة :    الجوالق(

 .جلق،غدر

(  .اللساف، مادة خوص: انظر.كرؽ النخل:    الخوص(

( من أىل نخشب من بالد ما كراء  [245/859]عسكر بن الحصين النخشبي، أبو تراب، ت :    ىو(
 حأحمد بن مصطفى، مفتا: فيقالنهر، كتب كثيران من الحديث، أخذ عنو اإلماـ أحمد بن حنبل، ترجمت

. 4/233، ـ؛ الزركلي، االعال2/174السعادة 
( . الصَّغاني، التكملة، مادة ثػىوىجى :    انظر(

 

 ]بىكىجى [

 

 ] ىكىجى [

 

أىجى [  ]جى
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أىجى كىماىعى : قكلػه قىؼى : جى ٍباان ]كى نٍبان . [] [جي َى جى َى َى قىؼى في التكممة كى
[]. 

. فصؿ الحاء.   5

ٍصدي مكَّةَّ لماُّذسيًؾ كىهيكى حاجٌّ : قكلػه ؽى ى ، فقد ييرادي :  كىأٌما قىٍكليييـ.كى أىٍقبىؿى الحاجُّ كالداجُّ
جَّ : األىٍزىىًرٌم عف أبي طالب في قكليـ. الًجنسي كقد يككف اسما لمجمع كالجامؿ كالباقر ما حى

. الٌداجُّ الذم يخرج لمتجارة. كلًكنَّوي دىجَّ 

ةن  ةن كىال داجَّ ةي . []كفي الحديث لىٍف يىٍتريؾى حاجى ةى كمىف : الٌداجَّ األىٍتباعي، يريد الجماعة الحاجَّ
 لساف. [][ىؤالء الداجُّ كلىٍيسيكا بالًحاجٌ ]: معيـ ًمف أتباعيـ، كمنو الحديث

فًَّة الخ ٍرٍ كىبه لمٌاساًء كالًمحى ًمٍنوي البىٍيت الساًئر.قكلػه كمى                  []: كىالىٍيكدىٍج، كى

                                      [الرمؿ] 

مىبلى  دجو جى ٍَ ًح ًَ زه ًب ٍَ ٍف ًكبىٍت عى ٍييا كىأىٍغكاهي لىيا                رى شىرُّ يىٍكمى

ز ٍَ ٍف كذكرنا تفسيره في ترجمة عى
ٍكىىًرمٌ [] تىٍكًسيًقيا، األىٍعشىى : ، الجى ككذلؾ شىدُّ األحماؿ كى

                                                        [المتقارب].                                         []في ًشٍعًره

ثاءى  ٍَ ٍي ما بالييا؟               أًلٍمبىٍيًف تيٍحدىجي أٍحمالييا؟ : أال قيٍؿ ًلمى

ييٍركىل ٍدجي ًبمىعنى . أجماليا، بالجيـ، كىي الٌصحيحة: كى ٌسؽي غير  [ب/22ؽ]كالحى الٌتكى
طٍ  َى ؿى انظركا إلى ىذا البعير الغيٍرنكًؽ الذم : سىًمٍعتي أعرابٌيا يقكؿ: []قاؿ شمر. معركؼ، كغى

                                                 

( الفيركز أبادم، : انظر.أ جنبا كالمثبت من القاموس المحيط، انظر الفيركز أبادم/22   في ب ؽ (
 .1/181القاموس المحيط، مادة جأىجى، 

(   .1/409الصَّغاني، التكملة، مادة جأج، :    انظر(
( . 7/314الطبراني، المعجم الكبير، :    انظر(
( . 1/412   الزمخشرم، الفائق، (
( . 2/231ابن منظور،لساف العرب، مادة حىدىجى، : انظر.    البيت بال نسبة في لساف العرب(
( زه أيًخذىت سىًبٌيةن، فحملوىا في ىىٍودىج( ٍصليوي أٌف امرأىة من طىٍسمو ييقاؿ لها عىنػٍ شٌر أيامي حين : تقوؿ.    كأىِى

ـي للسّْباء  . 5/583ابن منظور، اللساف، مادة عىنػز، : انظر. ًصٍرتي   أيٍكرى

( . شدىا: الفراؽ، حدج األحماؿ: البين. 213األعشى، الديواف ص:    انظر(

 

جَّ [  ]حى

 

دىجى [  ]حى
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ةي، قاؿ الًبداداًف كالًبطافي : كال ييٍحدىجي البعيري حتى تكمؿ فيو األداةي كىي: عميو الًحداجى
بي  َى ؽى . []كالحى

ة الخ ييٍجمىع الًحداجى الي القىتىبٍ :  قاؿ.كى أىًبدَّةن، كاحدىا ًبداده، فإذا : كىاٍلعىرىب تيسىٌمي مىخى
ةه  شيدٍَّت ًإلى أىقتابيا مىٍحشيكَّة، فيي حينئذو ًحداجى كسيًمي اليكدج المشدكد فكؽ القتًب . ضمت كى

ا، كيقاؿ: حتى ييشىٌد عمى البعير شىٌدان كاحدان بجميع أداتو شيدَّ عميو : أحًدٍج بعيرؾ: ًحٍدجى
قي ًبأداتو َى تبى َى بًينيما فرؽ كما : قاؿ األىٍزىىًرمٌ . ؽى ة كى لـ ييفىرّْؽ ابف الٌسكيت بيف الًحٍدًج كالًحداجى

.  []لساف. ذكرت

رىجي ميحركةن : قكلػه يٍّؽي الخ: الحى رىجى ):  كحديثالمىكافي الضى ٍف بىني إسرائيؿ كال حى  (حدّْثكا عى

[] .

ٍف اسًتحاؿ أٍف يككف في ىذه : أم ، كا  ٌدثكا عنيـ بما سىًمٍعتـي مىٍيكيـ أىٍف تيحى ال بىٍأسى كال ًإٍثـ عى
كافى : ركاية كيشيد لو. ال أىف تيحدّْثكا بالكذب. األيٌمة أىٌف ثيابيـ كانت تطكؿ، كىأىٍكؿي قربانيـ الٌنار

ٍنيـ جاز كلك كاف باطبلن : معناه: كقيؿ. ًفييـ عجاًئب ؛ لطكؿ العيد []إذا حدٍَّثتى كما سمعت عى
كاة، كقيؿ كاية كعدالة الرُّ أىنَّوي : معناه: كالفىترىًة بخبلؼ حديث نبينا، إنما يككف بعد عمـ صحة الرّْ

قي ًبقكًلوً . ليس عمى الكجكب ًبًخبلؼ حديث نبينا َى َـّ أٍتبىعى كحٌدثكا عف بني : لقكلػو بمّْغكا عىنّْي، ث
.  إسرائيؿ كال حرج عميكـ، إف لـ تيحٌدثكا عنيـ

ٍبؿى : قكلػه ٍممىجى الحى . فىتىمىهي فتالن شديدان : حى

                                                                        []:قاؿ الٌراجز

                                                                                                                                      

( : ، لغوم أديب، أشهر كتبو[255/869]شمر بن حىٍمدكىيو الهركم،أبوعمرك، المتوفي سنة:    ىو(
؛ الزركلي، 2/77؛ القفطي، انباه الركاة،266السيوطي،بغية الوعاة، ص: ترجمتو في .غريب الحديث

. 3/175األعالـ، 
( اللساف مادة بطن، : الحزاـ ييشد على خصر البعير، انظر: حزاـ ييشد على البطن، الحىقىب:    البطاف(

 . حقب

( دىج، :    انظر( ِى . 2/231ابن منظور، لساف العرب، مادة حى
( . 3/1275   البخارم، الصحيح، (
(  .2/233ابن منظور، لساف العرب، مادة حرج،: انظر.    لم يكن عليك إثما لطوؿ العهد(

( . 2/241ابن منظور، لساف العرب، مادة حىٍملج، : انظر.    كاألبيات بال نسبة في اللساف(

 

رىجى [  ]حى
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 [الرجز]

ػػذيكؿً   يَّاسىةو كالظٍَّبيىًة الخى              قيػٍمتي ًلٍخٍكدو كاًعبو عيٍطبيكًؿ                مى

َو                 حيػًؿ َى ٍفتيكًؿ؟ :                 تىٍرنيك بىعٍينٍي شادفو ؾى ٍممىجو مى ىىٍؿ لًؾ في ميحى

ٍممىجي : كالًحٍمبلج ٍبؿي الميحى ةي مف الحمير. الحى ٍممىجى ٍدًؿ،  الشديدةي الطَّيّْ  [أ/23ؽ[:ك الميحى كالجى
 []:قىٍرفي الثكر كالظبي، األىعشى: كالحمبلج

                                                                   [الخفيؼ]

، في جًانبىٍيًو اٍنًفراؽي  يىٍنفيضي الميٍردى كالكبىاثى ًبًحٍمبل              جو لىطيؼو

اًليجي  مى ٍممىجه : كالحى ٍمقيوي اكًتنازان ميحى  لساف. قركفي البىقىًر، كيقاؿ ًلٍمعىٍيًر الذم ديكًخؿى خى

، إلى آخره: كأىٍحاىجى : قكلػه ٍمًفو : كالميحًنجي . ماؿى الذم إذا مشى نىظىرى إلى خى
دًره؛ كاألىٍحناجي  ًبٍنًجو أم: األصمعيٌ . األيصكؿ: ًبرىٍأًسًو كىصى : يىٍرًجعي إلى ًحٍنًجًو، كى

 []لساف. أىٍصًمو

كائجي غيري ًقياًسيًّ أك ميكلىدىةه الخ : قكلػه كحى

ٍكىىًرمٌ  ًعٌي، قاؿ الجى كذا قاؿ [][لخركجو]أيٍنكره : نيقؿ عىًف األىٍصمى ًف الًقياس، كى  عى
ة، قاؿ: قاؿ. ابفي بىٌرل لَّد : كالنَّحكيكف زىعىمكا أىنَّوي سيًمعى ليغىةن في حاجى كقكلو إنَّو ميكى

طىأ ىيـ لحكائج الٌناس يىٍفزىعي الٌناسي )فقد جاء في الحديث . خى َى ؽى َى ؿى ً هلل عبادان خى إفَّ
، كاطمبكا الحكائج إلى ًحساًف [] (إلييـ في حكائجيـ، أكلئؾ اآلمنكف يـك القيامة

كهً  اء. الكيجي حى ًفي أىٍشًعار الفيصى .  كى

                                                 

( .  209   األعشى، الديواف ص(
 .ابن منظور، لساف العرب، مادة حنج:  أنظر()

( ابن منظور، لساف العرب، مادة حىوىجى، : انظر.  لخرجو: ب/30أ،  ك غ ؽ /23   في ب ؽ (
2/242 .

(  .12/385   الطبراني، المعجم الكبير، (
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فصؿ الخاء  .   6

ـٌ : قكلػه ًبالضَّ كاًلؽ.الكعاء المعركؼ: كى   []لساف.  ذك أيذىنيف[] أٌم كىك الجي

- زىعىميكا–عينيًؽ الشاًة فبل يىكادي  ًمًفٍ  صكؼو ًمٍف ظىًميًؼ []أك الكساء الماسكج: قكلػه
 [الكافر]                                                                []:قاؿ ، يىٍبمى

مَّػؿى  كًؼ بالي ، أىٍىميػو تىحى ًسيجان ًمٍف نىًسيًج الصُّ ك اٍستىػٍكدىعيكه           خى

ٍمجان .كالعىٍيفي تىٍختىًمجي الخ: قكلػه و خى و كيىٍخميجي اًجًبًو يىٍخًمجي وي ًبعىٍيًنًو كىحى مىجى                                                     []:قاؿ. غمزه:  كىخى
 [الرجز]

ٍيًف                        جاًريىةه ًمف ًشٍعًب ذم ريعى

يَّاكىةه تىٍمًشي ًبعيٍمطىتىيػػٍػًف  حى

ٍيًف  ػٍت ًبحاًجبو كىعى مىجى قد خى

خمُّكا بىٍينىيا ك بىٍينًػي ، ياقىٍكـي 

مّْػيى بىٍيفى اٍثنىػيًف  أىشىػدَّ ما خي
  []لساف. ككذا سائر األىعضاء. تضطرب: كالعيف تىٍختىًمج أم. الًقبلدىةي : العيٍمطىة

 

 

                                                 

( .  115الشهاب الخفاجي، شفاء الغليل، ص: انظر. ميعىرَّب جوالة بالفارسية:    اسم كعاء(
( . 2/252ابن منظور، لساف العرب، مادة خرج، :    انظر(
( الفيركز أبادم، القاموس المحيط، : انظر. الًخباء اك الكساء المنسوج من صوؼ:    أم الخسيج(

1/186. 

( . 2/255، سىجى خى مادة ، ابن منظور، لساف العرب:  انظر.    البيت في لساف العرب(
( تتبختر في : حٌياكة. ةبليلى األٍخيىًليَّ  سّْبي  يىنى مؿّْ ؾٍ ة بن طريف العي فحيبيؿً  في لساف العرب    األبيات(

 .ابن منظور، لساف العرب، مادة خلج، حيك: ًمٍشيتها، أنظر

 .2/259ابن منظور، لساف العرب، مادة خلج، :  أنظر ()

 

سىجى [  ]خى
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، كًخمج بالكٍسر في لغته[][كىًكٍتؼو ]ك: قكلػه : []اسمو [ب/23ؽ]شاعر، : كقيؿ.  شاعره

مىٍاجي : قكلػه. عبد اهلل بف الحارث الًاجي : كالخى ، ميعىرَّبه خى شىًبًو األكاني،شجره ذي ًمٍف خى             []:قاؿ.  ييتَّخى

 [الخفيؼ]

ٍيس بالحيكس مىٍنًج ، يمبس الحى كيسقي          لىبىفى البيٍخًت في ًعسىاًس الخى

                                                                           []:كقاؿ آخر

 [الرجز]

بلنًػجا  كىاًئجػػا        مىػؤلىٍت حيبلَّبيػيا الخى ًت الحى حتى إذا ما قىضى

شَّاةو : كقيؿ شىبو ذم طرائؽ كأىساريع ميكى ًنعىٍت ًمٍف خى ٍحػفىة كىآًنيىةو صي ٍفنىةو كىصى . ىيكى كيٌؿ جى
 لساف

ة: قكلػه مىنٍَّج تىأىمُّؿٍ .الطٍَّعاىةي الخ: كالمىٍخمكجى ة عف الخى قىٍد ذىكىرىىا ابفي .  في تىٍأًخير المىٍخمكجى كى
مىج فذكر ىذا كقاؿ ـ في أىثناء الكبلـ عمى خى وي طىعىنىوي : مىٍكرى مىجى طىٍعنىةه : المخمكجة: ابف سيده. خى

ة أىٍمًرىـ أىٌم اختبلؼ عف . كأىٍمريىـ مخمكج غير مستقيـ. تىذىب يىٍمنىةن كيىٍسرىةن  ككقعكا في مىٍخمكجى
ٍمكىى: []يقاؿي في األىمثاؿ: []ابف الٌسكيت: ابف األٍعراًبيٌ  ةه كليسٍت ًبسي قكليوي : قاؿ، الرٍَّأمي مىٍخمكجى

                                                 

( الفيركز أبادم، القاموس : انظر. ككيكف، كالمثبت من القاموس: أ/31أ ك غ ؽ /23في ب ؽ    (
. 1/186المحيط، مادة خلج، 

( ، من أشراؼ قريش، كاله ابن [84/703 – 9/630]عبد اهلل بن الحارث، عاش ما بين :    ىو(
الزبير على البصرة، ركل عن عمر كعثماف كعلي كابن عباس، ككاف ثقة، ركل عنو بنوه عبد اهلل كعبيد 

 ؛ الزركلي، 2/291 ؛ العسقالني، اإلصابة، 3/140ابن األثير، أسد الغابة، : انظر. اهلل    كإسحاؽ
 .4/77الثأعالـ،   

( : أنظر. تمره يخلط بسمن كإقط: الحيص. 75عبيد اهلل بن قيس الرقيات، الديواف، ص:    انظر(
 .الصغاني، العيباب، مادة حىيىسى 

( من بني عيوافة بن سعد، من تميم، شاعر، راجز ، كىو قحافةبن ىمياف ؿً : في لساف العربالبيت في    (
 .8/95 ، األعالـ، الزركليابن منظور، لساف العرب، مادة خلج؛: انظر. األموم كاف في العصر

(  .67ابن الٌسكيت، األلفاظ، ص: انظر. "أمريىم مىٍخلوجىةه، إذا لم يتفق الرأم عليو: كيقاؿ"   (
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، كالسُّمكى المستقيمة: قاؿ، تصرؼ مىرَّة كذا كمرَّة كذا حتى يصح صكابو: قكليوي مخمكجة أمٌ 
                                                                        [[:في قكؿ امرئ القيس

                                                                                             [السريع]

ٍيًف عمى ناًبًؿ  ةن               كىرىؾّْ أٍلمى نىٍطعىنيييـي سيٍمكىى كمىٍخمكجى

ا تىريدُّ سيميف عمى رىاـو رىمىى بيما باألؿً  الطٍَّعنة : السٍُّمكى: يىٍذىىبي الطٍَّعف فييـ كيرجع كىمى
 لساف. الميٍستىقيمة

. فصؿ الداؿ.   7

ٍدًر الفىرىًس            [][ما] كالدَّجاجةي لمذَّكىر كاأليٍا ى الخ، كالدَّجاجةي معركفة: قكلػه  نىتىأى ًمٍف صى
                                                                                [] :قاؿ

                                             [الرجز]

ٍدًر  ًتًو عىف الصَّ بانٍت دجاجى

ٍكر كشمالو قاؿ                                                               [] :كىما دىجاجتاف عف يميف الزَّ

                                        [الرجز]

تىٍيًف  ٍكًر دىجاجى يىٍفتىرُّ عف زى

كجي : كالدُّجُّ                                                                  [] :قاؿ، الفىرُّ
                                                                                                                                      

(  .1/34الميداني، مجمع األمثاؿ، : انظر.  األمر سيٍلٍكى كليس بمخلوجة  (

( : انظر.سهماف:الألماف: رىدَّؾى : لىٍفتىكى . يمنة كيسرة: المخلوجة.120 امرئ القيس، الديواف ص:انظر   (
ألـجابن   منظور مادة، خل . ، لفت، ى

(  منظور، لساف العرب،  ابن:انظر.  من، كالمثبت من اللساف: ب/31  ؽ ك غب،/23 ؽ  ب في  (
 .2/264، دىجىجى  مادة

(  .2/264، ابن منظور، لساف العرب، مادة دجج: انظر.  الرَّجز بال ًنسبة في لساف العرب  (

( كاسمو األجدع بن مالك . العرب، مادة دججف، لساابن منظور: انظر. ابن بيراقة الهمدانيالقائل    (
؛ 49كالمختلف، ص اآلمدم، المؤتلف: الهمداني، شاعر جاىلي، كاف قيبيل اإلسالـ، ترجمتو في

. 1/84، األعالـ، مالزركل
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                                                              [الرجز]                                                       

كالدّْيؾي كالدَّج مع الدَّجاج 

لَّده : كقيؿ ميكى
)كهىؤالًء الدَّاجُّذ كلىٍيسيكا بالحاجٍّ (: كًفيه الحديثي : قكلػه. []

 في . الخ[] 
ـٍ ىىٍيأىةن أىٍنكىرىىا: حديث ابف عمر جّْ لىيي لىٍيسكا : [أ/24ؽ]فقاؿ . رىأىل قىٍكمنا في الحى ىىؤالء الداجُّ كى

. بالحاجّْ 

ٍكىىًرمٌ  ةو إالَّ أتيتي (: كىأىٌما حديث: الجى ةو كال داجى )ما تىرٍكت ًمٍف حاجى
فيك ، []

فَّؼه  ، كىٍىـه ًمٍنوي؛ ألفَّ الداجةي : قاؿ ابف بىرمٌ . ًإتباع لحاجة، ميخى جى ًذٍكريه في فٍصؿ دىجى
ة ة الي: كما أىفَّ حاجة أصميا، أٍصمييا دىٍكجى ٍكجى مىٍيًو ذىًلؾى ألىنَّوي إنَّما . حى قيمتي ال ييرىدُّ عى

ذىكىرىىا اسًتٍطرادان مع التىٍنًبيًو عمى أنَّيا بالتخفيؼ فبل ييظىفُّ بو ىىذا التَّػكىىُّـ
. فافيـ 

ٍيقيطافً :  أىمٌ ككىريمَّافو طائر الخ[]:قكلػه ، أىٍرقىط، كىىيكى ًمٍف طىٍيًر الًعراؽ، ًشبو الحى
في التَّيذيب ٍيد. أنقىطي : كى لَّدان : قاؿ ابفي ديرى ة مثاؿي ريطىبىةو . أٍحسىبيوي ميكى ، كىًىي الدُّرىجى

ةي  ةي فقاؿ ابف الٌسكيت، األىخيرة عىف سيبكيو، كالدُّرَّجى دي باًطًف : كأما الُّدرىجى طاًئره أىٍسكى
ٍيف ناحى ظاًىريىيما أٍغبر، الجى كى

ٍكهىًرمٌ .كىك عمى ًخٍمقة القطا ًإال أىنَّيا أىٍلطؼ، [] :  الجى
ٍيقيطافي ، الدٌُّراجي كالدٌَّراجي  ٍربه ًمفى الطٍَّير لمذَّكىًر كاألينثى حتى تقكؿ الحى فيختىصُّ  []ضى

ةه . بالذَّكىر يجي  ذاتي ديٌراجو : كأىٍرضه مىٍدرىجى ابف . شيءه ييٍضرب ذك أىكتارو كالطٍُّنبيكر: كالدَّرّْ
يجي : سيده   .مكضع: []كالدُّرَّاج. طيٍنبكره ذك أكتار تيٍضرىبٍ : الدَّرّْ

                                                                                                                                      

(  .2/265، ابن منظور، لساف العرب، مادة دجج: انظر(

(  .2/265 ابن منظور، لساف العرب، مادة دجج، .كقيل الدُّجُّ ميوىٌلد   (

( . 1/412   الزمخشرم، الفائق، (
(  .7/314 الطبراني، المعجم الكبير،   (

( ، كىريٌماف   ( طاف1/187، مادة دىرىجى، القاموس المحيطالفيركز أبادم، : انظر. ديرَّاجو ِن ِى ِى ِى ذىكىري : ؛ الحىٍيقى
. 7/276اللساف، مادة حقط، : انظر. الدٍُّراج

( .  1/477الدميرم، حياة حيواف، :    انظر(
(   .7/33الجاحظ، الحيواف، : انظر. ىو ذىكىري الدُّراج:    حيقطاف(

(  .2/442ياقوت الحموم، معجم البلداف، : انظر. موضع في الحجاز:    الدُّراجي (
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ٍكمااىةي الدُّذرَّاج: قكلػه ُـّ لغةه في الدَّرَّاج" ، كقد تيٍفتىح[]كى حى غاني ، الضَّ بالفىٍتح، كذا قاؿ الصَّ
مةفي  . [] كذكر بيت زىير[]الصٍّ

يًؿ ميعىرَّبه الخ: قكلػه لىوي ىىٍزجه ):في حديث: [] النياية.الدٍَّيزىجي ًمفى الخى أٍدبىرى الشٍَّيطافي كى
دىزىجه  ٍكتي الرٍَّعًد كالذَّبَّافً : قاؿ أبك ميكسى: قاؿ، [] (كى ًت القىٍكسي . اليىزىجي صى تىٍت ًعٍند : كىىىزىجى كَّ صى

ٍعناهي كالحديث اآلخر، خركج السٍَّيـً  راطه ): فىييٍحتىمىؿ أىفَّ مى لىو ضي كالدَّزىجي ال : قاؿ. [] (أٍدبىرى كى
ٍعناه ىنا إاٌل أىٌف الدٍَّيزىجى  ًكمى . بيف لىٍكنىٍيف غير خالص، كىك لكف، ميعىرَّبه دٍيزىهٍ . أىٍعًرؼي مى قاؿ كىري
سيككًنيا ًفيًيما فاليىٍرجي  ٍدًك الفىرىًس كاالختبلط في الحديث: بالٌراء كى مصدر دىرىجى : كالدٍَّرجي ، سرعة عى

بي ىىذا حكاية. عمى قىٍكؿ األصمعيٌ ، كلـ ييخمؼ نىٍسبلن  إذا مات دىرىجى الصَّ أىٍدبر الشيطاف كلو ، كى
  لساف. كالدَّزىجي ديكنىو، اليىزىجي الرنَّة: قيؿ، كفي ركاية دىٍزجه ، ىىزىجه كدىزىجه 

كيناس يىتًَّخذيهي الكىٍحشي في :  كالدٍَّكلىجي كالتٍَّكلىجي .كالدٍَّكلىج كالدَّلىجافي كىرىمىضافى الخ: قكلػه
ٍكلىج: األىصؿ، أصكؿ الشَّجر الداؿ فييا بىدىؿ : قاؿى ابفي ًسيده، قيًمبىت الكاك تاءن ثـ قيًمبىت داالن ، كى

ٍيو نَّما ذىكىٍرتيو في ىذا المكاف ًلغىمىبة الداؿ عميو: كالتَّاءي بدؿ الكاك عنده قاؿ، التٌاء ًعٍندى ًسيبكى ، كا 
                                       []:قاؿ جرير، كأىنَّو غير ميٍستىعىمىؿ عمى األىصؿ

 [الرجز]

عىكاتو دىٍكلىجان  ميتًَّخذا في ضى

                                                 

(  .2/442الحموم، معجم البلداف : انظر. اسم موضع في الحجاز:    حومانة الدُّرٌاج(

( . 1/429الصَّغاني، التكملة ك الذيل ك الصلة، مادة درج، :    انظر(
( في : ، حيث قاؿ[609/ىػ.ؽ13]زىير بن أبي سلمى الشاعر الجاىلي المعركؼ المتوفى سنة :    ىو(

: مطلع معلقتو
ـً                        بحومانة الدراًج فالميتىثػىلَّمً  ِى  أًمن أيْـّ أكفى ًدمنىةن لم تىكىلَّ

( ، [606/1210] المتوفى سنة  البن األثير الجزرم،"النهاية في غريب الحديث كاألثر" ب كتا   ىو(
، صدر في طبعتو األكلى عن دار الكتب المصرية عاـ  كيقع في خمسة مجلداتالكتاب مطبوع

 .ـ1965

(  .2/116   ابن األثير، النهاية في غريب الحديث، (

( . 1/220   البخارم، الصحيح، (
(  .107 الديواف ص، جرير: انظرأٍردل بىني ميجاًشعو كىمىا نىجا،:    ىذا صدر بيت لجرير، كعجزه(
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ٍمتييا الدٍَّكلىجٍ : أىٌف رىجيبلن أىتاه قاؿ): كفي حديث عمر : أم، [] (لىًقيىٍتًني امرىأىةن أيباًيعييا فىأىٍدخى
لىجى يمج: البيت الصغير داخؿ الكبير، أصمو: المخدع ٍؿ ًمٍف كى ٍكلىٍج، فىٍكعى لىٍجتى ًمٍف  ككؿ. كى ما كى

 .كىٍيؼو أك سىٍربو فيك تىٍكلىج

فصؿ الذاؿ  .   8

طىيٍّئان  ]: "قكلػه جان .  أيٌمهيما عادها[][كى ًقيؿى .الخ" فىسيٌمكا ميٍذحى مىٍيًيما :  كى ٍت أيمُّيىما عى جى أىٍذحى
ٍكًت أىبييا أيدىدٍ  جان ، بىٍعدى مى كَّج فىسَّميكا ميٍذحى غااي. فىمىـ تىتىزى  []الصَّ

 فصؿ الراء.   9

اءى ًببىنًيفى ًمبلح: كىأىٍربىجى . جاءى ًببىايفى ًقصار، إلى آخره: أىٍربىجى : قكلػه بىاًجيٌ . جى ؿه رى : كىرىجي
بُّجي  ، كرجؿه رباجيّّ : التَّرى يرُّ                                                                       []:يفتخري بأكثر مف فعمًو، قاؿ: التَّحى

 [الكافر]

ػكرىا  بىاًجٌيػان فىخي تمقىػاهي رى كى
نَّحٍ .الرَّاًاحي بكسر الاكف الخ: قكلػه تىرى نىحى فبلف كى وي :  رى تمايؿ، كالسٍَّكراٍف دىرىجى ًإذا أىٍدبىرى كى
:                                                                              []الشَّرابي قاؿ

                                                                          [المتقارب]

نّْػٍح مىٍف ذاقيا  مى لػذَّةو                ًدىاؽو تيرى سو شىًرٍبتي عى ٍَ كىأى كى

 

 

                                                 

( . 1/269 أحمد بن حنبل، المسند،   (
( الفيركزبادم، :  انظر.طيبان، كالمثبت من القاموس المحيط: ب/32ب ك غ ؽ /24في ب ؽ    (

. مادة ذجج، المحيط   القاموس
(  .حىج مادة ذى ،التكملة ك الذيل ك الصلة، الصَّغاني:  انظر  (

 2/279ابن منظور، لساف العرب، مادة ربج، :  البيت في ()

( .  180الزمخشرم، أساس البالغة، مادة رنح، ص:   صدر البيت لألعشى، كالبيت كامالن في(
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فصؿ الزام .  10

افي : قكلػه زٍاجى  ظىفَّ بالحاء اعتماد عمى نسخة غير صحيحة  بالفتح الخ[]كى
نما ىك بالجيـ  .كا 
ُّـذ الخ:  قكلػه ٍيتيكف البىرمٌ   بالضـ العيت ري الزَّ ٌمتٍيف شىجى ًبضى . كى

 [أ/25ؽ]فصؿ السٍّػيف .  11

مَّيف الخ[]السُّذجيج: قكلػه غاًني. ًبضى ـٍ كىالصَّ ٌط ابف مىٍكرى تىٍيًف ًبخى مَّتىٍيف .  رأيتو ًبفىٍتحى قاؿ ًبضى
.  كما ىنا

ره الخ: قكلػه ـي .السَّاجي شىجى ره يىٍعظي شىجى ةه، كى شىبه ييٍجمىبي ًمفى الًيٍنًد، كاحدهي ساجى  الٌساجي خى
لىوي كرىؽه أىمثاؿ التّْراًس الدٍَّيمىًميًَّة، يىتىغىطَّى الرَّجيؿ بكرقةو منو فىتىًكٌنوي  يىٍذىىبي طكالن كىعٍرضان، كى ًجٌدان، كى

نىٍعمىة ٍكًز، مىعىرَّقة كى ًؽ الجى ةى كىرى ًنيفىةى . ًمفى المىطىًر، كلو راًئحةه طٌيبة تيشابوي راًئحى كاهي أىبك حى . حى

ًمبىت مف الًيٍند، : يقاؿ: ابف األٍعراًبيٌ  بَّعىةي، كما جي عىةي الميرى شىبىة الكاحدة الميشىٍرجى ة الخى السَّاجى
ةي  ًميجى شىبىًة اٌلتي ييشىٌؽ ًمٍنيا الباب السَّ ييقاؿ ًلٍمخى . كى

فصؿ الشيف .  12

، كىك الطَّبىؽ فيو الفىٍيخاتي [] [رىٍحرىحانيٌ ] ًطريافه ، كعيالًبط الطَّبىؽي الخ[]الشُّذفارجي : قكلػه
  صغااي. كالسُّكيرَّجات

                                                 

(    بلد كبير مشهور من نواحي الجباؿ من أذربيجاف، كىي قريبة من قزكين، كالعجم يقولوف زىٍنكاف (
ياقوت الحموم، معجم : أنظر. بالكاؼ، كقد خرج منها جماعة من أىل العلم كاألدب كالحديث

. 3/152البلداف، 
( .                 ابن منظور، لساف العرب، مادة سىجىحى : انظر. النفوس الطيبة، لًيني الخىدٍ :    السُّجيحٍ (

. 1/193الفيركزأبادم، القاموس المحيط، مادة سىجىجى، : أنظر
( . ابن منظور، لساف العرب، مادة شفرج: انظر. فارسي معرب، كىو الذم تسميو الناس بيشبارج:   الشُّفارج(
( الصَّغاني، : انظر. أ خرجاف، كالمثبت من التكملة/33كفي غ ؽ . حرجاني: أ /25   في ب ؽ (

. 1/456التكملة كالذيل كالصلة، مادة شفرج، 
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نىجه عمى شىنىجو : تىقيكؿي ىيذىٍيؿمحركةن الخ: الشَّاىجي : قكلػه رجؿه عمى : ، بتحريكيما أىم[]غى
غىااي. جمؿ   صَّ

ٌدثه الخ[]كىًميؿ: ًشيجه : قكلػه   . ميحى

بٌلد كىخى
دّْثيف[] غىااي.  بف عىطاء بف الشّْيج بالكسر مفى الميحى  صَّ

فصؿ العىيف .  13

ةي : قكلػه ركة: العىبىجى ؿي البغيض الطَّغامة:  كىالعىكىبىةي .إلى آخره البىًغيضي : ميحى    صغااي.[]الرجي

ًبالفىٍتًح بىمىده ًباليىمىٍف الخ: قكلػه إنَّما ىك .  لىعىمَّوي سىٍبؽي قىمىـالعىرىجي محركةن إلى أىٍف قاؿ كى
غاني العىٍرجي  . مىٍكًضع بببلد ىيذىيؿ: كالعىٍرجي   بىمىدى باليمف بيف المحالب كاليجـ[]بالسككف قالو الصَّ

قرية جامعة مف عمؿ الفيٍرع، كقيؿ : بفتح العيف كسككف الراء: []العىٍرج. كفي لساف العرب
عمى أىربعة أىمياؿ مف المدينة ييٍنسىبي إليو الشاعر العىٍرًجٌي، : مكضع بيف مكة كالمدينة، كقيؿ

ف أىرادى بالفىٍتح فىتح العىٍيف فما قبمو مثمو، فبل . كالعىرًجيُّ عبد اهلل بف عمر بف عثماف بف عفاف كاً 
                                                 

( . الزبيدم، تاج العركس، مادة غىنىجى : انظر.    أم شيخ ىىرًـ على جملو ثقيل(
( كميل بن علد اهلل،  تابعي، كوفي، ميحدثه ثقة، ركل عن عمر، عثماف كعلي، كابن مسعود، :    ىو(

أبو إسحق السبيعي، كالعباس بن جريج، شهد معركة ًصٌفين مع : كأبي ىريرة، رضي اهلل عنهم، ركل عنو
علٌي رضي اهلل عنو، ككاف شريفا مطاعان في قومو، كىو أحد رؤساء الشيعة، قتلو الحجاج الثقفي سنة 

. 8/447العسقالني، تهذيب التهذيب، : ىػ، ترجمتو في82
( البخارم، : ابن عمر، كطاككس، ركل عنو ابن جريج، ترجمتو في:    تابعيه، راكو للحديث، ركل عن(

. 3/186التاريخ الكبير، 
( . 2/558ابراىيم أنيس، المعجم الوسيط، : انظر. األحمق:    الطغٌامة(
( : بلد باليمن بين المحالب كالهىجىم، انظر: قرية جامعة في كاد من نواحي الطائف، كقيل:    العىٍرج(

. 4/99ياقوت   الحموم، معجم البلداف، 
( عبد اهلل بن عمر، أبو عمر، :  الشاعر العرجي4/99ياقوت الحموم، معجم البلداف :    انظر(

سجنو كالي مكة محمد . ، شاعر غزؿ مطبوع، كلقب بالعرجي نسبة إلى قريتو العرج[120/738]ت
بن ىشاـ في تهمة دـ مولى لعبد اهلل بن عمر، فلم يزؿ في السجن إلى أف مات، لو ديواف شعر 

؛ الزركلي 1/47 األدب، ة؛ البغدادم، خزاف1/224ابن قتيبة، الشعر كالشعراء، : مطبوع، ترجمتو في
. 4/109األعالـ، 
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ـي منو اتخاذ . كبالفتح إٌنما يقاؿ ذلؾ إذا خالؼ ما قبمو بالفتح فتأمؿ: يبقى أىف يقاؿ كأيضان ييفيى
. ، فتأمَّؿ[]ما يخالفيما [ب/25ؽ]الشاعر، كابف عفاف كمف لساف العرب 

ـ: قكلػه تىٍيف ًبخط ابف مكـرالكىٍمبي الخ: العيٍربيجي بالضَّ مَّتىٍيًف في تكممة:  رأيتيوي ًبكىٍسرى ًبضى كى
[] 

غاني مف غير تقييد فييا  .الصَّ
ًعدىًة ج أٍعفاج الخ[]:قكلػه ـي ًإً ليه بىٍعدى المى ٍكىىًرمٌ  كىكىًتؼو ما يىٍاتىًقؿي الطَّعا األىٍعفاج :  الجى

ًمٍف الحافر كالسّْباع كميا ، كالمىصاًريف[][المىًعدة]ما يصير إىليو الطعاـ بعد : مف الناس كى
ذكاتي  

العىفىج مف أمعاء البطف لكؿ : المَّيث. ذكاتي الخيؼّْ كالظٍّْمًؼ الذم ييؤىٌدم ًإلييا الكىرش ما دىفىعتو
                                                                []:ما ال يىٍجتىرُّ كالمىٍمرىغة لمٌشاة قاؿ

                                               [الطكيؿ]

فاًدعي  ، الضَّ ٍعفاًجًيفَّ َى زير كأىنَّما         يينىٍقًنؽي، في أى باًسيـي عف ًغٌب الخى مى
جاريىتىه جامىعىها، : قكلػه ، كى رىبى بَّما ييكىٌنى بو عف الًجماع: ابف مكـركىعىفىجى يىٍعًفجي ضى  .كىري

رَّكان،: كاالسـي : قكلػه   . []الشٍَّييي لغة في المعجمة:  كىي أيضان العىاجي ميحى

 

 

فصؿ الغيف  .  14

                                                 

( في لساف العرب ما يقتضي أٌف الشاعر غير عبد اهلل، كىو كاحد،  كإف توقف :    قاؿ الزبيدم في التاج(
. الزبيدم، تاج العركس، مادة عرج: انظر. عنده الشيخ علي المقدسي

( . 1/466الصَّغاني، التكملة كالذيل كالصلة، مادة عربج، : انظر. الكلب الضخم:    العيربجي (
( . 1/200الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة عفج، : انظر. كالعىًفجي كىكىًتف:    أم(
( ابن منظور، لساف العرب، مادة : انظر. بعد، كالمثبت من اللساف: ب/33ب، ك غ ؽ /25   في ب ؽ (

 .2/325عفج، 

( ابن منطور، لساف العرب، مادة عفج، : انظر. الًحساء: الخزير.    البيت بال نسبة في اللساف(
 .4/237، مادة خزر، 2/325

(  .1/200الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة العنج، :    انظر(
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ًكر[]ككىًكتابو  دَّ، كىك :  النُّؤيكرً .، ديخافي الاَّؤي ًتيا ًليىٍسكى ٍضرى الذم تىٍجعىٍموي الكاًشمىةي عمى خي
 []لساف.الغيٍنجي أيضا

فصؿ القاؼ .  15

ؿي إلى آخره: القىٍبجي  جى ، معرَّب:  كالقىٍبجي .الحى كافي  .[]الكىرى

فصؿ الالـ .  16

ةي : قكلػه ٍـّ إلى آخره المُّذٍبجى ًرمٌ . []الشَّجاعة.  كالمَّبىجي .بالضَّ َى  لساف. حكاه الٌزمىخًش
ديدىةه ذاتي شىعبو : كبالتَّحًريؾً  ع .حى يككف فييا خمسة كبلليب كأنيا كىٌؼ بأصابعيا، تىتىفىرَّجي فىيكضى

مىٍيًو  ٍت عى ٍطًمًو، فىقىبىضى ٍت في خى تىدو فىإذا قىبىضى عمييا الذٍّْئب التىبىجى سىًطيا لىٍحمىةه ثيَـّ تيشدُّ ًإلى كى في كى
ٍتو رىعى   لساف. كىصى

فصؿ الميـ .  17

حىبّّ كالعىدىًس إالَّ : كالمىجُّ كالميجاجي :  ابف مكـر[] قاؿ.المىطىري الخ: كميجاجي الميٍزفً : قكلػه
ٌبةي اٌلًتي ييقاؿي ليا المىاشي : قاؿ األىٍزىىًرمٌ . إالَّ أىنَّو أىشىدُّ استدارىةن ًمنو ىىًذًه الحى

: ، كىالعىرىبي تيسىٌميو[]
مَّر كالزّْفَّ  ًنيفىةى . الخي ةي : أىبك حى ةه تيٍشًبوي الطٍَّحماءى غير أىنَّيا أىٍلطىؼ كىأىٍصغىر : المىجَّ ٍمضى . [أ/26ؽ]حى

 

 

 

اء : سادسان  باب الحى

                                                 

(  .1/202الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة غنج، : انظر. كىًغناج كىًكتاب:    أم(

. ابن منظور، لساف العرب، مادة غنج:  أنظر ()

 .241الخفاجي، شفاء الغليل، ص: أنظر  ()
( . 2/353ابن منظور، لساف العرب، مادة لىبىج، :    انظر(
( . 2/362ابن منظور، لساف العرب، مادة مجج، :    انظر(
( . 274شهاب الدين الخفاجي، شفاء الغليل، ص:    انظر(
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فصؿ الباء .   1

ٍيؼ ج بىكاًرحي  ًنيفىة :  كىالبىكاًرحٍ . الخ[]البارحي الٌريحي الحارَّةي في الصَّ كىاهي أىبك حى األىٍنكاءي، حى
مىٍيًيـ كاًة كىرىدَّه عى ٍف بىٍعًض الرُّ ٍيد. عى ة: أىبك زى ٍيؼ خاصَّ : قاؿ األىٍزىىًرمُّ . البىكاًرحي الشَّماؿي في الصَّ

قاؿ ابفي كيناسىة ٍيد، كى مىى ما قاؿ أىبك زى كىبلـي العىرىًب الذيف شاىىٍدتييـ عى كى
كيٌؿ ًريحو تىككف في : ][

كـ الميزاف، كىي السَّماًئـ، قاؿ ذك  ، كأىكثر ما تىييبُّ بنيجي كـ القىٍيظ، فىًييى ًعٍندى العىرىًب بىكاًرحي نيجي
: []الرُّمة

                                        [البسيط] 
ٌمران باًرحه تىًربي []َي [الٌشٍكؽ]ال بىٍؿ ىك  ، كى نيا         مىٌران سىحابه  مف دارو تىخكَّ

ٍيًؼ كيمُّيا تىًربىة. فىنىسىبىيىا ًإلى التُّراًب؛ ألىٌنيا قىٍيًظيَّة ال ًرٍبًعيَّة بىكىاًرحي الصَّ . كى
بىراحً السَّحاب الميتًَّسعي مف األرًض الخ: قكلػه ، سيمّْيت بو :  كى ٍعًرفىةو كقىطاـً اسـ الشمس، مى

النتشارىا كبيانيا، أىنشد قيٍطريبه 
[]:[] 

                                                              [الرجز]
                                                 

(  .1/215الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة بػىرىح، :    انظر(

   ( -123/741]محمد بن عبد اهلل من خيزيمة، أبو يحيى، المعركؼ بابن كيناسىة، عاش ما بين : ىو(
ترجمتو . شاعر عبَّاسٌي من أىل الكوفة، كاف عالما بالعربية كأياـ الناس، كىو راكية الكيميت  [207/823

 .6/221؛ الزركلي، األعالـ، 9/258؛ العسقالني، تهذيب التهذيب، 3/337األغاني،  األصفهاني،: في
     

(  بن عقبو العدكم، من ميضىٍر، أبو الحارث،شاعر عاش ما ف، كىو غيال6ذك الرمة، الديواف، ص:    انظر(
ابن قتيبة، : ترجمتو في. ميو: قطعة من الحبل،صاحبتو: ، الرُّمة[117/735 – 77/696]بين   

 . 5/124، األعالـ م؛ الزر كل1/51؛ البغدادم، خزانة األدب 1/206الشعر كالشعراء، 

( ليس بكائي من أجل : يقوؿ. 60السوؽ، كالمثبت من ذك الٌرمة الديواف، ص: ب/26   في ب ؽ (
. ، تخوننها أم نػىقىضى عىٍهدىىا"مىٌية"استحداث خبرو جديدو من الرٍَّكب بل من أجل شوؽو إلى دارو فيها 

 .ابن منظور، لساف العرب، مادة ترب: أنظر. أم فيو تراب كثير: تىربً 

( ، نحوم عالم باللغة كاألدب، من [206/821]محمد بن المستنير، أبو علي، قطرب، ت :    ىو(
معاني القرآف، كالنوادر، : أىل البصرة، أخذ عن عيسى بن عمر، كاتصل بأبي دلف العجلي، من كتبو

؛ 2/104 ؛ السُّيوطي، بغية الوعاة، ص4/312ابن خلكاف، كىفٌيات األعياف، : انظر. كاألضداد
.  7/95الزركلي، األعالـ، 

(  .2/411ابن منظور، لساف العرب، مادة بػىرىح، : انظر.    البيت في اللساف(
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بػػػاًح           ذىبػَّبى حتى دىلىكػىٍت بىػراًح      ػػٍي رى ـي قىدىمى قػػا            ىىذا مي

ٌر، كىجمع راحة كىي الكؼ: ًبكىٍسًر الباء: كىركاه الفىٌراء. يىٍعًني الشٍَّمس ٍرؼي جى أٌم : حى
ـٍ عمى عييكنىيـ، يىٍنظيركف ىىٍؿ  عكف راحاًتًي ـٍ يىضى بىٍت كىزالت، فىيي ٍاستيريحى منيا، يعني الشَّمس غىرى

بىٍت أٍك زالىتٍ  .  غىري

هي : قكلػه بىهي، كأىٍكرىمىهي : أٍبرىحى ًديثأىٍعجى ًفي حى بيٍو، كى ـٍ أىٍبرىحي قىٍتؿو أىٌم أىٍعجى قىٍتمييي نىيىى عف التٍَّكًليًو : ، كى
ٌيان : التٍَّبًريح: كالتٍَّبًريح؛ قاؿ يكىاف ًمٍثؿ أىٍف ييٍمقى السَّمىؾي عمى الٌناًر حى ، كىجاءى التٍَّفسير "قىٍتؿي السٍُّكًء ًلٍمحى

ذكر ابفي الميبارؾ: ميٌتًصبلن بالحديث، قاؿ شىًمٍر 
 ىىذا الحديث مع ما ذىكىرىهي ًمٍف كىرىاىىًة ًإلقاًء السَّمىكىًة []

مىى النَّار، كقاؿ ٌيةه عى ييـ أىف ًإلقاءى القٍمًؿ في الٌنار كىذلؾ، : حى ذىكىر بىٍعضي أىمَّا األىكؿ فىٍتؤكؿ كال ييٍعًجبيًني، كى
ٍفرةن في  [ب/26ؽ]قاؿ األىٍزىىًرٌم رأىيتي العىرىبى يىمؤليكف  يىٍحًفركف حي راد كىًىيى تىٍيتشُّ فيو، كى الًكعاء مىف الجى

ييكًقدكف فييا ثـ يىكٌبكنىوي مف الكعاء فييا، كييًييميكف عميو اإًلرىة الرٍَّمًؿ كى
ـى  [] الميتقىدىةى حتى تمكت، ث

ركنىيا في الشَّمس، فإذا يىًبسىٍت أكمكىا نيا كيشرّْ كى يىٍستىٍخًرجي
[]  .

ٍكىىًرمٌ  " كابفي بىًريح كأًميرو الغيرابي : قكلػه ـٌ بىًريح: الجى أ
كابي اٍبفي بىًريحً : [] " الغيرىاب كالصَّ

. []صغااي

بيكحي اسـي الشٍَّمسً : قكلػه . كبالياء عيًرؼ، كأىشير: [] قاؿ ابف عباد.كى

فصؿ الجيـ .   2

                                                 

( - 118/736]عبد اهلل بن المبارؾ، أبو عبد الرحمن، المعركؼ بابن المبارؾ عاش ما بين :    ىو(
الذىبي، تذكرة : ترجمتو في. الرقائق: ، جمع الحديث كالفقو كالعربية أشهر مصنفاتو[181/797

 .4/115؛ الزركلي، األعالـ، 2/112؛ طاش زادة، مفتاح السعادة، 1/253الحفاظ، 

(  .4/16ابن منظور، لساف العرب، مادة أٌر، : أنظر. الجمر، النار:    اإلرٌة(

( . 2/411ابن منظور، لساف العرب، مادة برح، :    أنظر(
(  .   الجىٍوىىًرٌم، الصحاح، مادة برح(

(  .   الصَّغاني، التكملة كالذيل كالصلة، مادة برح(

( كزيره غىلىبى عليو  [385/995- 326/938]إسماعيل بن عىبَّاد الطٌالقاني، عاش ما بين :    ىو(
األدب كىو أٌكؿ مىٍن ليقّْبى بالصَّاًحب ًمٍن الوزراًء ألنَّو كاف يىٍصحىبي أبا الفضل ابن العميد، أشهر 

؛ ابن خلكاف، 3/192الثعالبي، يتيًمة الدىر، : ترجمتو في. الميٍجمىٍل؛ كالمحيط، في اللغة: مصنَّفاتو
 .1/316؛ الًزرًٍكًلي، األعالـ، 1/228كفيات األعياف، 
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ٍمحاءي : قكلػه   [].ة.كجى

ٍمحاء.  كالًجٍمحاءىةي بالكسر األىرضي ال نبت فييا. بالبصرة[]ببغداد كمكضع ال : كأىٍرضه جى
ةي  ر فيو، كالتنبت شيئان كمنو الجاًلحى . []شىجى

ٍت، كالهما: قكلػه مىجى جى مىحٍت كى  لساف.  أيكًؿ أىٍعبلىا:جى

يىحى : قكلػه ٍيحان كجاًئحةو : جى هـي اهللي جى ٍيحاف. ، مصدر كالعاقبة[]، دىاىـجاحى كىجى
كاد : []

ةً []معركؼ، كفي الحديث ٍيحاف، نيراف بالعكاصـ عند أىرض المىًصيصى ، [] ذكر سىٍيحاف، كجى
طىرىسيكس كى
. كسىيىذكر المؤىٌلؼ في سيح. []

 فصؿ السيف.   3

ٌاما هك بالحاًء كالباًء الخ: قكلػه ياؿي بالخاًء أيضان تصحيؼه كىاً   ىك لـ يقؿ بالخاء .كالخى
فىة الكيتَّاب كاب، فصحَّ ٌنو كىتىبو عمى الصى َى .  المعجمة كالياء التحتية المثناة، فيحتمؿ أى

ٍكهىًرٌم فىذىكىرىهي بالٌشيف إلى آخره. أىٍرخاه: كىاٍلفىرىسي ًبذىٍاًبهً : "قكلػه ًمطى الجى  كذا جـز بالغىمىًط كىغى
غاني في الٌتكممة كاب بالسٌيف كما في لساف العرب"الصَّ . []، أظفُّ الصى

                                                 

( كأشارإليها في المقدمة   قاموسو استخدمها الفيركزأبادم في من االختصارات التي كىي اختصار بلدة :   ة(
1/20 .

( الحموم، معجم : انظر. بلد معركؼ، كقيل ىو موضع على فرسخين من البصرة في العراؽ:    الجىٍلحاء(
 .2/150البلداف، 

( . ابن منظور، لساف العرب، جىلىحى : انظر. ما تطاير من رؤكس النبات في الريح، شبو القطن:    الجاًلحىةي (
( . 2/432ابن منظور، لساف العرب، مادة جيح، : انظر. (تصحيف)رماىم : ب/34   في غ ؽ (
( . 2/196الحموم، معجم البلداف، : انظر.    اسم كادم خراساف على كسط مدينة يقاؿ لها جيهاف(
( .  7/214العسقالني، فتح البارم، :    انظر(
( . مدينة على شاطيء جيحاف من ثغور الشاـ بين أنطاكية، كبالد الرـك تقارب طرسوس:    المصيصة(

. 5/144الحموم، معجم البلداف، : انظر
( : انظر. مدينة بثغور الشاـ بين أنطاكية كحلب كبالد الرـك كىي اليـو ميناء كبير في سوريا:    طىرىسوس(

.  4/28الحموم، معجم البلداف، 
( .  ابن منظور، لساف العرب، مادة سيح: انظر.    أساحى الفىرىسي ذىكره كأىسابو إذا أىخرجو من قػيٍنبو(
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فصؿ الضاد  .   4

كالٌااري : قكلػه
ت] [] بحى بىحى  [ضى بىحى العيكدى .إلى آخره الشيء غىيرٍَّتهي كلـ تيبالل، فاٍاضى  ضى

ٍيره، األىٍزىىًرمٌ : بالنارً  اىرةي القىدَّاحًة ًإذا طىمىعىٍت : أحرؽ شيئان مف أعاليو، ككذىلؾ المَّحـ كىغى كىذا ًحجى كى
كقىة، مىٍضبكحةه  بىحى القىدىحى بالٌنار. كىأىنَّيا مىٍحري مىٍضبكحه . لكَّحو: كضى ًبيحه كى قىدىحه ضى ذىًلؾى : كى ميمىكٍَّح، كى
أىنَّو ًإذا كافى ًبو ًعكىجه ثيقّْؼى 
بىحى لكنوي . بالنار ليستكم  بىحى األىرنىبي . تغيٌر إلى السَّكاًد قميبلن : كاٍنضى كىضى

باحان  دىل كالثٍَّعمىبي كالقكسي يىٍضبىحي ضي كَّت، أنشد: كاألىسكدي مف الحٌيات كالبيكـي كالصَّ . ح.صى
 []:فييا

                                                              [الرجز]

باح الثَّعمبً  نَّانػةه ًمٍف نىشىػـو أىٍك تىٍألىػًب       تىٍضبىحي في الكىؼّْ ضي  حى
باحي المٍَّيث،: األىٍزهىًرمٌ  ٍكتي الثَّعالب:  الضُّ . صى

فصؿ الفاء .   5

ميرىكَّبي : الفىٍتحي . الماءي الجاًرم الخ: كىاٍلفىٍتح: قكلػه نىى النٍَّبٍع، كى ٍعنىى الماء الجارم، كىجى بمى
رىة. النٍَّصًؿ في السٍَّيـ  .بفتح التاء، كذا كجدتوي بخٌط ابف مكـر مضبكطان فييا، في مىكاًضعى ميكىرَّ

مك ميدىٍحرىجه يأكمو الناس: أىمٌ  [أ/27ؽ].ييٍشًبه الحٌبة الخضراء: []قكلػه .  إاٌل أىنَّوي أىحمر حي
  []لساف

 

 

                                                 

( . 1/236الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة ضىبىح، : انظر.    ضبحت(
( : النشَّم. 2/523انظر ابن منظور، لساف العرب، مادة ضبح، .    أىنشد أبو حنيفة في كصف قوس(

. انظر ابن منظور، لساف العرب، مادة نشم، مادة ألب . نوع من الشجر: شجر للًقًسٌي، التألب
( الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة فتح، : انظر. جىنى النبع يشبو الحبة الخضراء:    كالفتح(
1/239 .

( . 2/540ابن منظور، لساف العرب، مادة فتح، :    أنظر(
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ٍسًميٌ : قكلػه ؿ المىطىر الكى بكر أكَّ : ظاًىريهي أىنَّوي ميٍفرد، كفي لساف العرب الفىٍتحي . كالفىتكح كىصى
؛ كقيؿ ٍسًميّْ ؛ بفتح الفاء قاؿ: أىكَّؿ مىطىًر الكى ٍمعيوي فىتيكحه                                                         []:أٌكؿي المىطىر، كىجى

                   [الرجز]

كحػا،          رىعىى غنييكثى العىٍيػًد كالفىتيكحػا  كػأىفَّ تحتي ميٍخمػًفان قىري
ـى العىٍيًد، كىك الفىٍتحةي أيضان  ًمي ًكمى جى دي ييٍكًثري .ككىكىتٌاف، طاًئره : []قكلػه. كىري  أىٍسكى

ٍيرىة ميمىشَّقة بحمرة : تحريؾ ذىنىبو، أىبيض أىٍصؿ الذَّنىًب كمف تحتيا أحمر، كالفيتىاحةي  طيكى
.  لساف

فىٍيحاف حٍ .  ىك فىٍعبلف مف األفىيىح، كىىيكى الكاًسعي  الخ[]قكلػه كى قيؿ ًفيعاؿ كاألىكؿ أىصى . كى

فصؿ القاؼ  .   6

ًد ًمٌما يمي الًمٍرفىؽ،: قكلػه ٍظـً العىضي بىٍيفى ًإٍبرىًة كالقىبيحي طىرىؼي عى  بيف القىبيح كى
الذّْراع ًمٍف ًعٍندىا يىٍذرىعي الذراع

سىفى [] ٍنًكبى الحى طىرىؼي عظـ العضد الذم يمي المى ، كى
، قاؿ الفٌراء دً :ًلكىٍثرىًة لىٍحًمًو، كاألىٍسفىؿ القىًبيحى ، : كأىعبلىا، القبيحي : أسفؿي العىضي سىفي الحى

قيؿ ًد الذم يىمي الٌذراع، كىك أقؿُّ الًعظاـ ميشاشان كميٌخان، كقيؿ القىًبيحاف: كى : رىٍأسي العىضي
ًقيؿ القبيحاف ييقاؿ ًلطىرىؼ الٌذراع اإلٍبرىة، كى ٍيف، كى ؤكس الٌذراعى فاًف الدَّقيقاف في ري : الطىرى

ٍمتىقىىى السَّاقىٍيف كىاٍلفىًخذىٍيف . مي

ةه مف الًفٍصًفصة الخ: []قكلػه ةي الرٍَّطبةي، ًعراًقيَّةه، الكاحد : القىدَّاحي .رىٍخصى الًفٍصًفصى
 []لساف. أىطراؼ النَّباًت مف الكرؽ الغىضّْ : القىدَّاحة، كقيؿ

                                                 

( . 2/540ابن منظور، لساف العرب، مادة فتح، : انظر.    البيت في اللساف(
( ٌتاف طائر:    كالفىتَّاح( . 1/239الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة فتح، : انظر. كىكى
( ياقوت الحموم، معجم : موضع في بالد بني سعد في الجزيرة العربية، كقيل كاد، انظر:    فػىٍيحاف(

.  3/1032؛ البكرم، معجم ما استعجم، 4/282البلداف،   
( .  2/553ابن منظور، لساف العرب، مادة قبح :    انظر(
( اح( . 1/242 المحيط، مادة قدح، سالفيركز أبادم، القامو: انظر. رخصة من الفصفصة:    القٌدٌِ
( . 2/557ابن منظور، لساف العرب، مادة قدح، :    انظر(
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رىبه شىديده ييٍهًمؾي الفيٍصالفى : قكلػه جى رىبه شديد إلى آخره: قىٍكؿ المٍَّيث:  األىٍزىىًرمٌ .كى . جى
مىط ذي البىعير فىيىٍيدىٍؿ ًمٍشفىريه ًمٍنو قاؿ البىعيثي : ًإنَّما ىيكى القىٍرحة. غى داءه يىٍأخي

]]                 

                         [الطكيؿ]

نىٍعنا بالكيبلًب ًنساءىنا،  نىٍحفي مى ؿً [ب/27ؽ]كى ٍَ ٍربو كأىٍفكاًه الميقىرّْحة الييٍذ  []          بضى

رّْحةي  َى سىرىؽى البىًعيثي : ابف الٌسكيت الميؽى إبؿ بيا قركح في أىفكاىيا فىتىٍيدىؿي مىشاًفريىا قاؿ كى
  [الطكيؿ]                                             [] : بف شأسو []ىىذا مف عمرك

ى، في مبىاًرًكيا، ىيٍدؿي  ـٍ آثػاريىيػفَّ كأىنَّيػا               مىشاًفري قىٍرحى كىأىسػيػافييي

كىأىخذه الكيمىٍيتي 
                                                               :  فقاؿ[]

             [المتقارب]

ى، أىكىٍمفى البىًريػػرا               تيشػبّْػوي في اٍلياـً آثارىىػا،          مىشاًفرى قىٍرحى

ٍعنىى مىٍقركح ٍمعي قًرح،  ًبمى ى جى ، فيي ميقىرَّحة. قىريحى البىعير فيك مقركح. قىٍرحى قىرَّحىت اإًلبؿي . كى
رىًب في شىيء لىٍيسىٍت ًمٍف الجى ة كى ابيا القيٍرحى   لساف. أىصى

ٍاًزلىة الباًزًؿ مف اإًلًبًؿ الخ: قكلػه :  قىرىحى اٍلفىرىسي يىٍقرىحي قىركحان .كالقاًرحي مف ذم الحاًفًر ًبمى
ٍمًس ًسنيف ذا في الخى ـٌ : ألىنَّوي في األكلى. اٍنتىيىٍت أىٍسنىانىوي كى باع ث ـٌ رى ذىٍع ثيـٌ ثىًنٌي ث حكلٌي ثيـٌ جى

                                                 

( . 112كىو خداش بن بشر ترجمتو ص. 81البعيث، الديواف، ص:    انظر(
اللساف،      : أنظر. أخذتو القٍرحةي، فاسترخت شفتو من عظمها: جمع أىدؿ، كأىدؿ البعير:  الهيٍدؿ ()

 .9/55مادة ىدؿ، 
، أدرؾ اإلسالـ كأسلم، [20/640]عمرك بن شأس بن عبيد بن ثعلبة األسدم، أبو عرار، ت :    ىو(3)

: ترجمتو في. عٌده الجمحي في الطبقة العاشرة من فحوؿ الجاىلية، شهد القادسية كلو فيها أشعار
 . 5/79 ؛ الزركلي، األعالـ، 2/542 ؛ العسقالني، اإلصابة، 25المرزباني، معجم الشعراء، ص

( . 2/557ابن منظور، لساف العرب، مادة قرح، : انظر.    البيت في لساف العرب(
( ، شاعر أموٌم، عاًلم [126/744 – 60/680]الكيميت بن زيد، أبو الميٍستهل، عاش ما بين :    ىو(

؛ أبو زيد 15/108األصفهاني، األغاني، : ترجمتو في. بالٌلغة كاألنساب، ككاف شاعر الهاشميين
الكميت، : كالبيت في. 5/233؛ الزركلي، األعالـ، 2/982القرشي، جمهرة أشعار العرب، 

 .114الديواف، ص
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ذىع ييقىاؿي . قاًرح قيؿ في الثٌانية ًفٍمكه كالثٌاًلثىةي جى ، ىىذه كحدىا : كى قىًرحى أىٍجذىع الميٍير كأىٍثنىى كىأىٍربىعى، كى
. بغير ألؼ

سناًف الفىرىس: األىٍزىىًرمٌ  َى باًعيَّتىٍيو العيٍميَّتيف، كقارحاف خمؼ : ًفي أى ٍمؼى ري القاًرحاف، خى
كىى المّْحياًني. السٍُّفمىييىٍف، ككؿ ذم حافر يىٍقرىحي  كيؿُّ ذم ًظٍمؼو يٍظمىعي، كىحى كيٌؿ ًذم خيؼٍّ يىٍبزىؿي كى : كى

ًديَّة ، كىًىيى رى و. أىٍقرىحى و انتياء أسنانو: ًسنُّو الذم صار بو قارحان كقيؿ: كقاًرحي كحي كقيؿ ًإذا . كقيري
لىوي  كحًو بنىباًتو، كى باًعيىةى، كليس قيري قيكعي السٌّْف التي تىًمي الرَّ و كي أىلقى أىقصى أسنانو فىقد قىرىٍح، كقيٍرحي

ؿ ًمٍف بىٍعًضيا ًإلى بىٍعض كَّ باًعيان ثـ قاًرحان، األىٍزىىًرمٌ : أىٍربىعي أىٍسناف يتحى ذىعان ثـ ثىًنٌيان ثـ رى : يككف جى
ذلؾ ًإذا اٍستىتىَـّ الٌراًبعة، : ابف األٍعراًبيٌ  باعه، كى ، فىييكى رى َى مىكانىيا ًسفّّ نىبىتى بىاًعيَّةي الفىرىسى كى إذا سىقىطى ري

وي  و،  [أ/28ؽ ]فىًإذا حافى قيركحى نىبىتى مكانىيا نابيو، كىك قاًرحي باًعيتىو كى سىقىطىت السّْف اٌلتي تىًمي رى
كح سيقكطي ًسٌف كال نىباتيو ؿ في الٌسادسة كاستتـ الخاًمسىة فىقىٍد قىًرحى : قاؿ. كليس بعد القيري ذا دىخى . كىاً 

 لساف

مٍَّمتيوي :  ابف األٍعراًبيٌ .ارتجاؿي الكالـً الخ: كاالقتراح: قكلػه ٍصتيو كىخى كَّ اٍقتىرٍحتيو كاٍجتىبىٍيتيو كىخى
ًمٍنو ٍعنىى اٍختىٍرتيو، كى ٍيتيو، كيمُّو ًبمى كَّتى : اٍقتىرىحى عميو: كاٍستىٍخمىٍصتيو كاٍستىمى  [] لساف.صى

ةي بالكسر، احكه مف الًمٍممىحة: قكلػه : ، في الحديث الخ[]األبازير: كالتقازيخ. كالًمٍقزىحى
ف قىزَّحو ) رىبى مىٍطعىـ ابف آدـ مثبل لمدنيا، كضرب الدنيا لمٍطعىـ ابف آدـ مثمكاف، كاً  إفَّ اهلل ضى

مىمَّحو أىفَّ : تٍكبىمىو، مف الًقٍزح، كىك التابىؿي الذم ييطرح في الًقٍدر، كالكىمُّكف كالكيٍزبىرىًة، أم:  أم[](كى
تىٍطييبو فًإنو عاًئد إلى حالة تيٍكرىه ٍنعىًتًو كى ف تكمؼ اإًلنساف التَّنىكُّؽى في صى ـى كاً  المىٍطعى

تيٍستىٍقذىٍر،   كى
دبار نىٍظـ أىسباًبيا راجعة ًإلى خرابو كىا  ًتيا كى كص عمى ًعمارى عىٍمتى . فكذلؾ الدُّنيا المىٍحري ذا جى كاً 

، ًمفى الًمٍمًح كالًقٍزح مىميح قىزيحه قىزىٍحتييا، بالتخفيؼ، كى تييا، كتىٍكبىٍمتييا كى . التَّكابؿى في الًقٍدًر، قىمٍَّت فىجَّ
قىٍكسي قيزىٍح كىزيفىػٍر الػخ: قكلػه ، [] سيػًئؿ أبككى ٍرًؼ قيزىحى   العبَّاس عىٍف صى

 

                                                 

( . 2/558ابن منظور، لساف العرب، مادة قرح، :    انظر(
(  .التاج، مادة قزح: الزبيدم: انظر. جمع الجمع ألبارز كىي التوابل:    األباريز(

(  .5/136   أحمد بن حنبل، المسند، (

(  .109أحمد بن يحيى، أبو العباس ثعلب، سبقت ترجمتو ص:    ىو(
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ٍؿ، كقاؿ الميبىرّْد قىػوي ًبزيحى عىمىػوي اسػـ شيطاف ألحى فقػاؿ مىٍف جى
ٍؿ ًلٍمعىٍدًؿ : [] ال ينصرؼ زيحى

ٍمعي قيٍزحة، كىي: كىاٍلمىعًرفىة، قاؿ ثىٍعمىب ٍضرىةو، : ييقاؿ ىك جى ٍمرىةو كىخي ٍفرىةو كىحي خيطيكطه ًمٍف صي
ييقاؿافًإذ قىتوي ًبًزيىٍد، كى كَّؿه بو فًإذا كاف كذا أٍلحقتو [][مىمىؾه ]: قيزىحي :  كاف ىىذا أىٍلحى ميكى

ًرؼى نىًكرىةن : األىٍزىىًرمٌ .بعيمىرى  يىٍنصى ٍعًرفىةن كى ًرٍؼ مى   لساف. كىعيمىرى ال يٍنصى

قىاٍَّحتي البابى تىٍقايحا: قكلػه نىٍحًكىا،  كى الي كالًقٍنحي اٌتخاذيؾى قينَّاحة تىشيدُّ ًبيا ًعضادىة باًبؾى كى
كىاهي : قانة، قاؿى ابفي سيده: كتيسىٌمييا الفيٍرسي  ،  [ب/28ؽ]حى اًحبي العىٍيًف كال أىٍدًرم كىٍيؼى ذىًلؾى صى

سىف، كىًعٍنًدم أىٌف  ٍنوي لىٍيسى ًبحى ٌف تىٍعبيرىهي عى َى ييقاؿ : ابفي األٍعراًبيٌ .  ليغىةه ًفي القينَّاح[][الًقٍنح]أًل
ةي  ًلعىتىبىًتًو النٍَّيضى ، كى ًسو القينَّاحي ، كلًمٍترى ٍنًد الباًب النّْجاؼي كالنٍَّجرافي كى . ًلدىرى

شىبىةن ثيَـّ تىٍرفىع البابى ًبيا، : األىٍزىىًرمُّ  ٍقنيكح، كىىيكى أىٍف تىٍنحىتى خى قنىٍحتي البابى قىٍنحان، فىييكى مى
شىبىة: تىقيكؿ لمنَّجار شىبىةو تىٍحتى أيخرل : اٍقنىٍح بابى دارنا، فىيىٍصنىع ًتٍمؾى الخى كىذلؾ كيؿُّ خى ة، كى القينَّاحى

ٌرٍكيا . ًلتيحى

فصؿ الالـ  .   7

كا: قكلػه لىٍحمىحي كا: كى كا مىكااىهيـ كتىمىٍحمىحي ـٍ يىٍبرىحي لى
               []:قاؿ ابف مقبؿ. []

 [الطكيؿ]

ٌي ًإذا قيؿ تىمىٍحمىحكا : ًبحى ، كى ـٍ مىى أىٍثقاًلًي اٍظعىنيكا قد أىًتيتيـي         أىقاميكا عى

ـٍ أيتيتـ، ثقةن منيـ  ـٍ ًفيًو ًإذا ًقيؿ لىيي ـي اٌلذم ىي ٍكًضًعًي ييًريد أىنَّيـ شيٍجعاف ال يىزكلكفى عف مى
ًف المىكاف. بأىنفسيـ تىمىٍحمىحى عى يىقيكؿي األٍعراًبيُّ ًإذا سيًئؿى : كى كا أىم: كىتىزىٍحزىٍح، كى : ما فىعىؿى القىٍكـ؟ تىمىٍحمىحي

                                                 

( احد [286/899-210/826 ]محمد بن يزيد األزدم، أبو العباس، الميبػىرّْد، عاش ما بين :    ىو(
الكامل، : من كتبو.أخذ األدب عن أبي عثماف المازني كأبي حاتم السجستاني. أئمة األدب كاللغة

؛ ابن خلكاف، كفيات األعياف 116السيوطي، بغية الوعاة، : ترجمتو في.المقتضب، إعراب القرآف
 .7/144، األعالـ م؛ الزر كل4/1313

( . 2/563أ، كالمثبت من اللساف مادة قزح، /36ساقطة، كمثبتة في غ ؽ " مىلىكٍ "أ /28   في ب ؽ (
( . 2/567كالمثبت من اللساف مادة قػىنىحى، .ب القتح/36ب الفتح، كفي غ ؽ/28   في ب ؽ (
( . 1/246الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة أىلحَّ، :    انظر(
(  . 34تميم بن مقبل، الديواف، ص:    انظر(
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ييقاؿ كا: ثىبىتيكا؛ كى قىٍكلييا في األيٍرجكزىة: قاؿ. تىفرَّقكا: أمٌ  تىمىٍحمىحي ٍكًجيا . كى يىٍعًني امرىأىةو دىعىت عمى زى
ٍريان                                                                      [الرجز]                                            []:بىٍعدى ًكبىًرًه؛ كى

يان، كيمٌػىما تىنىٍحنػىحا           شىػٍيخان، إذا قىمىٍبػتىو تىمىٍحمىػحا  تىقيكؿي كىرى
اءىهي تىفىٌرقت ًمٍف الًكبىٍر : أىرىادىتٍ  بل فىقىمىبىٍت، أىرادىٍت أىفَّ أىٍعضى ٍمحى  لساف .  تىحى

ٍيايهي لىًصقىت بالرَّمىضً : قكلػه حىت عى لىحى . الخ كى

ٍت عىف األىصؿ  دي األىحرؼ اٌلًتي أيٍخًرجى لىًححى لىًححان، بًإٍظيار التٍَّضًعيؼ، كىىيكى أىحى
ًليًَّة حاًليا، كىاإًلٍدغاـ ليغىةه  مىى أكَّ . ًمٍف ىىذا الضَّرب مينىبّْيىةن عمى أٍصًميا، كدليبلن عى

ًف ابًف الٌسكيت مىى فىًعمىٍت ساًكنىةي التٌاءً  كيؿُّ : األىٍزىىًرٌم عى مىا كافى عى
ًمٍف ذىكاًت  

مًَّت المرأةي، إالَّ أىٍحريفان  جاءىٍت نىكاًدرى ًفي إٍظيىاًر  التٍَّضًعيؼ، فىييكى ميٍدغـه، نحك صى
ًببى البمدي  ًككىت، كضى قىٍت، كمىًششىت الٌدابَّةي كىصى ٍينيو ًإذا اٍلتىصى ٍت عى . التىضًعؼ، لىًححى

بابىةن  ٍينيو: السّْقاءي  كأىًلؿى  []ضى ٍت عى لىحَّ قىًططى شىٍعره كى وي، كى كىثيرىٍت : كىمىخَّتٍ : تىغىيَّرىٍت ًريحي
ْـّ  نَّو نىٍعته ًلٍمعى ًَ ٍـّ لىحٍّ في النًَّكرىة؛ ألى ميظىٍت أىٍجفىانييا كىىيكى ابف عى كىاٍبفي عىمّْي . ديميكعييا كىغى

ٍعًرفىة ٍعًرفىةن، . لىٌحان في المى أم الزؽي النَّسىًب ًمٍف ذىًلؾ، كلىٌحان نيًصبى عمى الحاؿ، ًإٍذ قىٍبمىوي مى
نَّثي سىكاء ٍمعي كىالميؤى . كىالكاًحدي كىالجى

ٍـّ لىٌحان، كىىيما ابفي خالة، كال ييقاؿ[]ىيما ابفي : المّْحياًني ىما ابنا خالةو كال ابنا عمَّةو، :  عى
لساف .  إذ ىما رجؿ كامرأة[]ألنيما مفترقاف

مىى المى ىؿٍ : قكلػه ٍربه الًقحه عى حى ٍرب باألينثى الحاًمؿ: أم. كى ثَّؿ الحى :          []األعشى. مى

                                                 

(  مادة  لحح، كالعرب تقوؿ للبغيض إذا 2/578ابن منظور ، لساف العرب : انظر.    البيت بال نسبة(
ابن منظور، لساف العرب، مادة : أنظر. حفظان " رعيان : "قبحان، كتقوؿ للحبيب إذا عطس" رىٍريان : "سعل

.  284/ 9كرم، 
(  .1/540انظر ابن منظور، لساف العرب، مادة ضبب، .    إذا كثر ضبابو(

(  .2/577ابن منظور، لساف العرب : ، انظر"ابنا"   في اللساف (

( ابن منظور، لساف   : انظر. ب مفترقاف، كىو الصواب/28كفي ب ؽ . ب معرفتاف/37   في غ ؽ (
 2/577العرب مادة لحح، 

(  .259األعشى، الديواف ، ص :    انظر(
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            [الٌطكيؿ]

ػمًَّت  إذا شىمَّرت بالنَّاس شىٍيباءي الًقحه        عىكافه شديده ىمزىا فأىضى

ٍتوي ًبنابو :  ييقاؿ ٍتوي : ىىمىزى ٍت الاٍَّخمةي الخ: قكلػه [أ/29ؽ]عىضى تىٍمًقيحي . كىاٍستىٍمقىحى كى
كؼ اؿ، ييقاؿ: كىالمَّقاحي . النٍَّخًؿ مىٍعري أٍلقىحى القكـي النٍَّخؿى : ما تيٍمقىحي بو النٍَّخمىة ًمفى الفيحَّ

، كىىيكى  ذلؾ أىٍف يىدىعى الكافكرى لىقحيا، كى إلقاحان كلقَّحكىىا تىٍمًقيحان، كىأىٍلقىح النٍَّخمىةى بالفيٌحالىًة كى
جكديهي  ًكعاءي الطَّميع، لىٍيمىتىٍيفً  َى اؿ، قاؿ كىأى ـٌ تىٍأخذ ًشٍمراخان مف الفيحَّ أىك ثبلثان ًعٍندى انًفبلًقو، ث

 ، ذىلؾ ًبقىدىرو ٍكًؼ الطٍَّمعة كى ، فىيىديسُّكف ذًلؾ الشٍّْمراخى في جى ؿى كافى ًمٍف عاـو أىكَّ تيؽى كى ما عى
ؿه عاًلـه بما يىٍفعىؿي ًبًو، فىًإنَّو ًإٍف كافى جاىبلن فأىٍكثىرى ًمٍنوي أىٍحرىؽى : قاؿ كال يىفعىؿ ذلؾ إاٌل رىجي

اء، يعني يصى ف أىقؿَّ ًمنو صارى الكافكري كىثيرى الصّْ مىا ال نىكىل لو، : الكافكر فىأىٍفسىدىه، كا 
ف لـ ييفعؿ ذلؾ بالنخمة لـ ينتفع بطمعيا ذلؾ العاـ  []لساف. كاً 

مىساكيه: قكلػه ٍجًه كى ةو، ااًدرهالخ. كما بىدىا ًمٍف مىحاًسًف الكى ٍمعي لىٍمحى ٍممىحة، جى ـٍ يقيكلكا مى لى  كى
ٍكىىًرمٌ : قاؿ ابفي ًجٌني: ابف سيده ة عف كاحد مىبلًمح، الجى رأىٍيتي لىٍمحةى : تقيكؿ: اٍستىٍغنىكٍا ًبمىٍمحى

ةه ًمٍف أىًبيو، ثيَـّ قالكا ًفيو لىٍمحى فيو مىبلًمحي مف أىًبيو: البىٍرؽ، كى
ٍيًر لىٍفًظو[] مىى غى مىعيكهي عى .  أم ًمٍثمو فىجى

 فصؿ الميـ.   8

ٍتحي .ازحه: مىتح الماءى، كماع: قكلػه مىى :  المى ذي ًبيىدو عى تىٍأخي ٍذبيؾى ًرشاءى الدٍَّلك تىميدُّ ًبيىدو كى جى
تىحى بيا مى ٍتحان كى يا مى تىحى الدَّلكى يمتىحي ٍتحى ًبالقامىة، . رىٍأًس الًبٍئًر، مى فَّ المى َى ٍيرى أى ٍتحي كالنٍَّزًع غى ًقيؿ المى كى

 []:كىًىيى البىٍكرىةي، قاؿ

                                                                      [الطكيؿ]

راًئر  طَّاءن بًإٍحدىل الجى لىٍكال أىبيك الشٍَّقراًء مىا زىاؿى ماًتحه        ييعاًلجي خى كى

                                                 

. ابن منظور، لساف العرب، مادة لقح:   أنظر ()

( ابن منظور، لساف العرب مادة لمىحى، : كالمثبت من.ب من ابنو/37أ كفي غ ؽ /29   في ب ؽ(
2/584. 

( .  مادة متح2/588ابن منظور، لساف العرب :    أنظر(
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ًقيؿ ، الميٍستىًقي، كىالماًئحي : كى ٍسفىًؿ الًبٍئر، تىقيكؿي العىرىبٍ : الماًتحي َى ىكى : الذم يىٍمؤلي الدٍَّلكى ًمٍف أى
يىرىل اٍستىو اًتحى كى اًئٍح يىرىل المى اًئٍح، فالمى ري مف الماًئٍح باٍسًت الماًتح، يىٍعًني الماًتٍح فىٍكؽى المى  .أىٍبصى

حى كاٌمجح: قكلػه حي بالميـ كالتاءمىجى حان :  كالتَّمىجُّ مىجى حى الدٍَّلكى مٍجحان كى مىجى ؛ كى : البىٍذخي كالفىٍخري
يا ٍضخىضى ـ ًبكىٍسًر . خى بىطىوي ابفي مىٍكرى   []لساف. الجيـ فييا، فىتىأىمَّؿ [ب/29ؽ]ضى

غااي []قاؿ: كالمىٍحمىحي : قكلػه ًقيؿ: ، كابفي مكـر مىٍحمىحه "ًمثىاؿ فىٍدفىد ":الصَّ ، كى فيؼ نىٍذؿه : خى
ٍف يىقيكؿ: []قاؿ المٍّْحياًني. ضٌيؽه بىًخيؿ ًإذا ًقيؿى لىنا : زىعىـ الًكساًئي أنَّو سىًمعى ًمٍف بىًني عاًمر مى

ـٍ شٍيءّّ؟ قمنا قيٍمتي : قاؿ العاًمرمُّ : "كفي التكممة. لـ يىٍبؽى شيءه : مىٍحماح أىم: أىبىًقيى ًعٍندىكي
بٍحٍباًح؛ أم: أىبىًقيى ًعندكـ شىٍيءّّ؟ فقالكا: ًلبىٍعًضيـ مىٍحماًح، كى ، كى اـً ٍمحى ، كى ـٍ يىٍبؽى شيءه؛ : ىىٍمياـً لى

". []ييقىاؿ ذلؾ ًلنىفىاد الشٍيء
هي الخ: قكلػه مىدىحى اىعىه، مىٍدحان كى ه كىمى ةى : قاؿ ابفي مكـر. مىدىحى أفَّ الىٍدحى المىٍصدىر، كالًمٍدحى

ٍمع المىداًئحي كاألىماًدح . كىىذه عمى غير قياس. االسـ، كالجى

ٍكهىًرٌم : قكلػه ٌمطىو ككهـ الجى تىًبعىوي ابفي مكـر لكٌنو غى ٍت قكلو كى في قكلو اٍمدىٌحت لغة في اٍندىحَّ
ٍعؿ الشاًعرً  غاني في جى .  يىًصؼي فىرىسان ًبقكلو[]كالصَّ

                        [الطكيؿ[

كاًصريىا كىاٍزدادى رىٍشحان كىريديىا   ،         فممَّا سىقىٍيناىا العىًكيسى تىمىدَّحت            خى

                                                 

( . 589، 2/588ابن منظور، لساف العرب، مادة مجح :    انظر(
( الصَّغاني، : انظر. الصَّغاني، التكملة، مادة محح: انظر.    كىرىجيله مىٍحمىحه، مثاؿ فىٍدفىد؛ ىي خفيف نزؽ(

 .2/103التكملة كالذيل كالصلة 

( سيمي باللٍّْحياًني ًلًعظىًم ًلٍحيىًتو، لغوٌم . [207/822]علي بن حاـز اللّْحياًني، المتوفى سنة :   ىو(
أمسك الفٌراء عن " النوادر"كتصدر في أيامو، ككاف إذا دخل على الفٌراء كىو يملي كتابو . عاصر الفٌراء

. ىذا أحفظ الٌناس للٌنوادر، أخذ عنو القاسم بن سالـ: اإلمالء حتى يخرج اللّْحياًني فاذا خرج قاؿ
؛ السيوطي، بغية 2/255؛ القفطي، إنباه الركاة، 14/106الحموم، معجم االدباء : ترجمتو في

 .2/417؛ كحالو، معجم المؤلفين،346الوعاة،

(  .2/589ابن منظور،  لساف العرب، مادة محح، :    انظر(

( ٍيًرم، الٌديواف، ص: الراعي النميرم، كالبيت في:    ىو(  .2/590؛ اللساف، مادة مدح، 77الٌراعي النُّمى
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قىٍتوي  ٍر؛ امرأىة طىرى ٍنزى إنَّما ييجك أيُـّ خى
ًلذا قاؿ،  تىٍطميبي ًضيافىة[]  []:كى

مف ذم اإًلناًء ليبانةن              أىرادت ًإلينا حاجةن ال نيريديىا ، فمما قىضىتٍ 

ًمطى ًبمىرىؽ: كالعكيس . لىبىفه خي
ميحرَّكةن : قكلػه

ميٌاار المىظٍّ []  .الرُّماف البىرم: ، كالمظ عىسىؿي جي

ٍاع: قكلػه مىى الشٍَّيء الٌساًئؿ الخ: المىٍسحي كالمى قىٍكليوي تعالى . إمرار اليىًد عى كى
[]        

ٍعبػىٍين ، نىزىؿ القرآفي بالمىٍسًح كالسُّنَّةي بالغىٍسؿ:  قاؿ ثعمبكاٍمسىحيوا ًبريؤًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم إلى الكى
مىى الًجكار رَّه عى قيؿ جى ؽ، كى ركرًة ،  في كتاب اهلل[]ال يجكز: []قاؿ أبك إسحى إٌنما ىك في ضى

لىكف المىٍسح عمى ىىذه الًقراءىة، الشّْعر ٍز ، كى كالغيٍسؿ، يىديٌؿ عميو أىٌنو لك كاف كىمىسح الرٍَّأًس لـ يىجي
ٌدد في التٌيمـ. في اليديف ًإلى المرافؽ تحديده ًإلى الكىٍعبيف كما ـٍ ييحى فيذا كمو ييكجب غىٍسؿي . ًلذا لى

مىكيـ. الٌرجمىٍيف  [أ/30ؽ ]:األكؿ أفَّ فيو تقديما كتأخيرا ككأنو قاؿ: فىعمى كىٍجيىٍيف، أىٌما ًقراءىة أىٍرجي
كىىكيـ كىأىيديىكيـ إلى المىراًفؽ مىكيـ إلى الكىٍعبىٍيف، فىاٍغًسمكا كيجي ؤيكسكـ، كأىٍرجي رى ، كامسحكا بري فقدَّـ كأىخَّ

ًفيو قىٍكؿه آخر كأىنَّوي أىراد، شيئان بعدى شيء: ًليىككف الكيضكءي ًكالءن  مىكيـ إلى الكىٍعبيف: كى ، كاغسمكا أىٍرجي
ييٍنسىؽي  . ألىٌف قكلو ًإلى الكعبيف، قد دىؿَّ عمى ذىلؾ كى

 [مجزكء الكامؿ]                                      []:بالغسؿ كقكلو

                                                 

(  . أ طردتوي /38ك في غ ؽ . طردبة: ب/29   في ب ؽ (

(  .2/590 مدح، ةابن منظور، لساف العرب، ماد:    انظر(

( . 1/248الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة مذح، : انظر.    أم المذح(
( . 5/6   المائدة (
( إماـ في العربية، أخذ [311/923]   إبراىيم بن السرٌم بن سهل، أبو إسحاؽ، الزَّجاج، المتوفى سنة (

؛ 1/159القفطي،إنباه الركاة،: ترجمتو في.معاني القرآف، االشتقاؽ: ًمٍن تىصانًيفوً . عن ثعلب كالميبػىرّْد
. 1/33؛ الزركلي، األعالـ، 12اليىماني، إشارة التعيين، ص

( ، مادة 2/593ابن منظور اللساف :أنظر.  أم ال يجوز الخفض على الجوار في كتاب اهلل عز كجل(
 .مسح

( كرد البيت في الكامل . 2/593   البيت في اللساف، انظر ابن منظور، لساف العرب، مادة مسح، (
شاعر قريش في الجاىلية، اسلم بعد فتح .[15/636]منسوبا إلى عبد اهلل بن الزبعرم المتوفى سنة 

. 1/249الميبػىرّْد، الكامل، : انظر.132اآلمدم، المؤتلف كالمختلف، ص: ترجمتو في. مكة
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ا  ًؾ قىٍد غىدىا          ميتىقىمّْدان سىٍيفان ك ريٍمحى ٍكجى ! يىا لىٍيتى زى

أى ): كفي الحديث مَّى أم تىكىضَّ أى : قاؿ ابف األىثير. [](أنو تىمىسَّحى كصى ؿ ًإذا تىكىضَّ ييقاؿ لمرَّجي
.  المىٍسحي يككف مسحان باليد كغىٍسبلن : قد تمىسَّحى 

ٍبمىتىٍيفً : قكلػه  :كاصطكاؾ الرَّ

ٍبمىةي  رَّؾ: الرَّ تيحى ميظىة: كى ٍرع كالحياء، كيؿُّ لىٍحمىةو غى ٍكؿ الضّْ . ًإٍذ ًىيى باًطفي الفىٍخًذ أىك ما حى
ة كرببلء بمة كىفًرحى .   عظيمة الٌرببلت: كامرأةه رى

مىٍييا الذَّكىر، كالمرأة ال أخمص لها: قكلػه ٍيري ظاًىرو ًإاٌل أىٍف ييقاسى عى . تىٍخًصيص المىرىأىة غى
ؿه أٍمسىحي القىدىـ، كالمرأىة مىٍسحاء إذا كانت قىدىمييا ميٍستىًكيىةن ال أىٍخمىصى ليا: قاؿ ابف مكـر كفي . رىجي

ٌمى اهلل عميو كسٌمـ ٍيف، ًصفىًتًو صى ٍيف لىيّْنىتيًف لىٍيس ًفيًيما تىكىسُّره كال : أم، مىسيحي القىدىمى مىٍمساكى
ٍنييما، شيقاؽه  ا المىاء نىبا عى ابىييمى صى َى قيؿ ًىيى ما نىزىؿ ًمٍف . قػكله المسيحةي الذُّذؤابىةي الخ. إذا أى كى

ةي ًمٍف رىٍأسي اإًلنساف ما بىٍيفى األيذف كالحاجب : كقيؿ، الشَّعًر فمـ ييعالىج ًبديٍىفو كال بشيء المىًسيحى
ٌتى يككف ديكفى الٌنافيكخ عَّد حى ؿ إلى أيذنو مف جكانب شعره: كقيؿ يىتىصى قىعىٍت عميو يىدي الٌرجي ، ما كى

                                                                       []:قاؿ

 [الطكيؿ]

ُـّ ًخبللىيا  مىسائًػحي فىٍكدىٌم رٍأًسًو ميٍستىًقمَّةه        جىرل ًمٍسؾي داًريفى األىحى

ماؿو : قكلػه. مكضع يد الماًسح: المىسائح: كقيؿ ةه مف جى ، شيء ًمٍنو:  أمكعميه مىٍسحى
                                                                          []:قاؿ ذك الرُّمَّة

             [الطكيؿ]

تىٍحتى الثّْياًب الًخٍزمي لىك كاف باديا  ةو       كى ةه ًمٍف مىبلحى عمى كىٍجًو مىيٍّ مىٍسحى

 

 

                                                 

 .4/279ابن األثير، النهاية، : أنظر  ()
(  .جانبا الرأس: الفوداف. 2/596لساف مادة مسح، : انظر.  البيت بال نسبة في اللساف(

( . 120/ 16األغاني، : ك انظر أيضا. 760الديواف، ص:    أنظر ذك الرمة(
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ريران  [ب/30ؽ ] مىٍيو ، ما رآني رسكؿي اهلل:  يقكؿ[]كفي الحديث سىًمٍعتي جى صٌمى اهلل عى
مَّـ سى ٍنذي أىٍسمىٍمت إال تىبىسَّـ، كى كيىٍطميعي عميكـ رجؿ مف خيار ذم يىمىفو عمى كجيو مىٍسحةي : []قاؿ، مي
مف خير ذم يىمىف ، يطميع عميكـ مف ىىذا الفىجٍّ  ).  ابف األثير[]كىىذىا الحديث مف نياية. ميٍمؾو 

ةي مىًمؾٍ  ماؿ أم أثر ظاىر . [](فطمع جرير، عميو مىٍسحى ةي جى ًمٍؾ كمىٍسحى ةي مى يقاؿ عمى كجيو مىٍسحى
ـ: العرب تقكؿ: قاؿ شىًمر. منو ةي ًعٍتؽو ككىرى ماؿ كمىٍسحى ؿه عميو مسحة جى كال ييقاؿي ذىلؾى ًإالَّ ، رىجي

ةي قيٍبح، في المىدح  لساف. فىبل ييقاؿ مىٍسحى

هي كىمىاىع   ى : قكلػه حى ًعٍرضى  []:الي قاؿ شأاىهي : مىضى

 [الرجز]

فٍ  حى ًعٍرًضي فىًإٌني ماًضحي  ال تىٍمضى

ؾى  إٍف شاتىٍمًتًني كقػػاًدح ، ًعٍرضى

كجػارحي ، في ساًؽ مىف شاتىمني

رىة: القاًدح يىٍعًطبيوي . عىٍيب ييًصيب ساؽ الشَّجى ٍف ييشاًتميو كى  .ييريد أىٌنو ييٍيًمٍؾ مى

 

                                                 

(  عمر   فجرير بن عبد اهلل البىٍجًلٌي، أبو عبد اهلل، صحابي ركل عن النبي صلى اهلل عليو كسلم، كع:    ىو(
ترجمتو في العسقالني، . كاف كجهو شقة قمر. كمعاكية، كركل عنو أكالده المنذر كعبيد اهلل كأيوب

. 2/101؛ العسقالني، لساف الميزاف،2/73تهذيب التهذيب،
( . 4/358   أحمد، المسند، (
(    المقصود في كتاب النهاية في غريب الحديث كاألثٍر، للمبارؾ بن محمد الجزرم، المعركؼ بابن (

كموضوع الكتاب؛األحاديث النبوية الشريفة مرتبة على حركؼ .  ىػ606األثير المتوفى   سنة 
صدر الكتاب في طبعتو األكلى عن دار إحياء . المعجم، يقع الكتاب في أربعة مجلدات ضخمة

. ـ1383/1963التراث العربي، بيركت سنة 
(  . 4/280ابن األثير، النهاية، :    أنظر(

(  .2/599ابن منظور، لساف العرب، مادة مىضىحى، :    البيت لبكر بن زيد القشيرم كالبيت في(
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باب الداؿ : سابعا

فصؿ الباء .   1

أم . []لعؿ منيا أبك عبد اهلل البىٌريدم : قمت. []كسكة البىريد محمة بخكارـز: قكلػه
:   تكلى ثبلث مرات كفيو قاؿ أبك الفرج األصفياني[]الكزيرالٌراضي

 [الخفيؼ]

يا سماء اسقطي كيا أرض ميدم   قػد تكلى الكزارة ابف البىريدم 

بىبلن أىشػاب رأسى الكلػيػد  ٍطػبو كجؿ أىمر عيضاؿ          كى جػؿ خى

 فصؿ الحاء.   2

قىمَّدي  :قكلػه ي  يٍّؽي البىخيؿ: []الحى  []:يكىعىمىمَّسو الضَّ

  [الطكيؿ]

ًنيمةن      ًبنىٍكيىػًة ًذم قيٍربىى قىمَّدً ، تىقًػيه نىًقػيّّ لىـ ييكىثًٌػٍر غى  كال ًبحى
ًعيؼ، إٌنو اآلثـ: قاؿ شىًمر . كقٍكؿ األصمىعٌي، إٌنو الًحٍقدي كىالعىداكىةي ضى

أي : كالمىٍحًكدي : قكلػه ٍحًتدي كالمىٍمجى   []التكممةأك الممجأ كذا قاؿ في : ينبغي أف ييقاؿ المى

                                                 

(  .224انظرالحموم، الركض المعطار، ص.    من بالد خراساف، كىي مدينة حصينة، كثيرة الفواكو(

( ، كزير المقتدر باهلل الخليفة العباسي المتوفى 332/943ابو عبد اهلل البػىٌريدم المتوفى سنة :    ىو(
ابن األثير، : ترجمتو في.  ىػ كزر أبو عبد اهلل البػىٌريدمُّ للمٌتقي باهلل330ىػ، كفي سنة 316سنة

. 410، 347، 8/184الكامل، 
( . ب لعل فيها/39   في غ ؽ (
(  .1/189الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة حقلد، :    انظر(

(  .3/155؛ ابن منظور، لساف العرب، مادة حقلد، 234   انظر زىير بن ابي سلمى، الديواف، ص(

(  .الصَّغاني، التكملة ك الذيل ك الصلة، مادة حقلد:    انظر(
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يدو األىٍرقىط[]قاؿ مى                                                                          []: حي

 [الرجز]

ػاًز مػيٍقػػًرًد  ٍبرو في الًحػجى ٍمًحػًد   كال بػىكى ـي بالشًَّحيح المي ليػس اإلمػىا

إٍف ييرى باألىٍرضً 
ًحٍر [] اًء ييٍصطىًد  أك يىٍنجى ٍحًكًد  [أ/31ؽ]،  الفىضى ٍحري شىرُّ مى فالجي

المىٍمجأي : كقيؿ المىٍحكىدي 
[] .

فصؿ الخاء .   3

ٍرساؿي الفىٍحًؿ في اإًلًبؿً []:قكلػه مَّطىٍو األزىرم في استشياده عميو :  الٌمٍيث[]قاؿ.  كاً  كغى
كايىةى : بقكلو ٍد، الرّْ كَّ يىًصؼي بىٍردى الزَّماًف كىاٍنًتزاع الفىٍحؿ ًإلى مىرىاًحًو ميباًدران ىيبكبى . فىٍحمييا بالٌرفع: كىخى

د الظَّميـ ًإذا راحى ًإلى بىٍيًضًو كأيٍدًحيّْو، الٌريح الباًردةى بالعىًشيٌ  كَّ . كما ييخى

                                                 

( . النػٍَّقط: حيميد بن مالك رًٍبعٌي، شاعر، راجز إسالمي، كىسيًمٌي األرقط آلثار كانت بوجهو، كالرَّقط:    ىو(
. 4/356؛ األصفهاني، األغاني، 2/454البغدادم، الخزانة، : انظر

( .الصَّغاني، التكملة كالذيل كالصلة، مادة لحد؛ ابن منظور لساف العرب، مادة لحد:    البيتاف في التكملة، انظر(  

(  .3/155ابن منظور، لساف العرب : انظر. إف يػيرى يومان بالفضاء ييٍصطىدى :    ركاية اللساف(

(  .3/155ابن منظور، لساف العرب، مادة حكد، :    انظر(

( أنظر الفيركز أبادم، القاموس المحيط،         .    خىٍوده كالَّخويد سرعة السير كإرساؿ الفحل في اإلبل(
.  1/292مادة خود، 

( ، [175/791-94/713]الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث، عاش ما بين :    ىو(
. الٌليث أفقو من مالك: قاؿ اإلماـ الشافعيٌ . إماـ أىل مصر في عصره حديثان كفقهان أصلو من خراساف

؛ 8/459؛ العسقالني، تهذيب التهذيب، 6/144ابن خلكاف، كفيات األعياف، : ترجمتو في
. 5/248الزركلي، األعالـ، 

 

دى [ كى  ]خى
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 فصؿ الراء.   4

مىةي : الرٍّفدي بالكسر: قكلػه ًة أىٍف يىككفى  ):  في الحديثالعىطاءي كالصٍّ ًمف اقًتراًب السَّاعى
ًة أٍىًؿ الفىٍيء. [](الفىيءي ًرٍفدا ماعى راج الذم ىيكى ًلجى ع مكاًضعيو، ًصبلته ، أف يىكيكفى الخى . ال ييكضى
. قكـ دكف قكـ عمى قىٍدر اليىكىل ال باالستحقاؽ لىكف ييخىصُّ 

 فصؿ السيف.   5

ـى الاَّظىر في أىمراًض األىٍجفافو ، []قكلػه حاحكأىدىا ًإدامىةي النَّظىًر : اإًلٍسجادي :  في الصّْ
مراضي األىٍجفافً                                                                   []:قاؿ، كاً 

  [الطكيؿ]

ػرًَّؾ ًمنَّا يكدىٍيًف راًبحي ، أىفَّ دىلَّؾً  أىغى ٍينىيًؾ الصَّ ٍسجادى عى عنػدنػا          كاً 

ـي بمكَّة []:قكلػه سىقيفىتيهي ٌنما سىبىؽى قىمىميو، : بالمدينة: صكابيوي . كى ـي الناًس بذلؾ كاً  كىىيكى أىٍعمى
. فىسيٍبحاف مىٍف ال يىٍسيك

فصؿ الضاد .   6

بالتٍَّحريؾ: قكلػه ًمدى كىفًرحى : كى ًميٌ الحقد، ضى ًديًث عى . رىًضيى اهلل عنو، ، في حى
ًقيؿ لو ًمدى : كى مىدان . اغتاظ:  أم[]أىٍنتى أىمىٍرتى ًبقىٍتًؿ عيثماف؟ فىضى ًمدى يىٍضمىدي ضى ، ضى
ٍيظيواإذ، بالتحريؾ بيو كغى فىرَّؽ قكـ.  اشتدَّ غىضى ٍف يىٍقًدر عميو: كى مىد عمى مى ، بأفَّ الضَّ

                                                 

( . 2/242   ابن االثير، النهاية في غريب الحديث، (
( . الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة سجد:    انظر(

   ( كثٌير : كالبيت في. 3/205العرب، مادة سجد،  لساف ابن منظور، :انظر :كثير قاؿ العرب في لساف(
. 75عٌزة الديواف، ص

( كىنا صحح ابن غانم ما كقع . 1/302الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة سعد، :    انظر(
فيو الفيركز أبادم، فصحح أف سقيفة بني ساعدة في المدينة المنورة كحادثتها مشهورة بعد 

 .كتنصيب أبي بكر خليفة-  صلى اهلل عليو كسلم-كفاة النبي 

( : انظر". كاهلل ما قػىتىلتي عيثمافى كال ماألتي على قػىٍتًلو: "    كييركل عن علي بن أبي طالب رضواف اهلل عليو(
. 150إصالح المنطق، ص. ابن السكيت
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ٍف يىٍقًدري عميو كمىٍف ال يىقًدري عميو : كىأىنا عمى ًضمادو مف األىٍمًر أم. كالغىٍيظي عمى مى
                       []لساف. أىٍشرىٍفتي عميو

                                                 

( ، :    أنظر(  .3/265ابن منظور، لساف العرب، مادة ضىمىدى
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فصؿ العيف .   7

لىيىس ًمٍاهيـ: قكلػه ٍكهىًرمٌ []كى ًمطى الجى ، كىغى رىل : ييقاؿ.  ابفي مىٍسعكدو ٍكىىًرٌم جى الجى
ما ذىكىرىهي ميٍصطىمىح الميٍحدّْثيف كًلٌييف كى . عمى اصًطبلًح األيصي

يَّا: قكلػه ا يىٍأًتينا ًإاٌل : الشٍَّيًر، كىالعىرىٍب تىقيكؿ [ب/31ؽ]مىرَّةن في : ، أملىًقيتيهي ًعدادى ال ُّذرى مى
ٌيا اٌل ًقرافى اٍلقىمىًر الثُّرى يا كىاً  ٍنشىدى أىبك اٍليىٍيثىـٍ . ًعدادى القىمىًر الثُّرى َى أٌم ما يٍأًتينا في الشٍَّيًر ًإاٌل مىرَّةن، أى

                                                   []:أليسىٍيًد بف الحيبلًحؿ

 [الكافر]
ٌيػىا               ًلثىاًلثىةو، فىقىٍد ذىىىبى الشّْػتاءي  ػري الثُّرى ًإذا ما قػارىفى القىمى

قاؿ ًبيع كىآًخري الشّْتاء: كى ؿي الرَّ ذىًلؾى أىكَّ نَّما ييقاًرفي ًفييا لىيمىةن ثىاًلثىةن ًمفى الًيبلؿ، كى ييقاؿ، كاً  :  كى
ًقيؿ ًفي  ًمفى القىمىًر أٌم مرَّةن ًفي السَّنىًة، كى الًعدادى الثُّرٌيا القىمىٍر، كى ، كىاً  ٌيا القىمىرى ما أىٍلقىاهي ًإاٌل ًعدَّة الثُّرى

ٌيا كاٍلقىمىر، في ًقيؿى ًىيى لىٍيمىةه ًفي كيؿّْ شىٍيرو يىٍمتىًقي ًفييا الثُّرى ٌيا، كى كؿ القىمىر الثُّرى :  الصٍّحاحًعدًَّة نيزي
ٌيا ًفي كيؿّْ شىٍيرو مىٌرة ذىًلؾى أىفَّ القىمىرى يىٍنًزؿي الثُّرى كابيوي أىف يقكؿ: قاؿى ابفي بىٌرم. كى ألىفَّ القىمىرى : صى

مىى ذىًلؾى قىٍكؿي أيسىٍيد ، كىعى ٍمسىًة أىٌياـو ًمٍف آذارو ذىًلؾى ًفي خى ٌيا ًفي كيؿّْ سىنىةو مىرَّةن كى إذا ما : ييقاًرفي الثُّرى
 []:كقاؿ كيثىٌير. قارف القمر الثريا

                                                 

(  القرشي معبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب الهاشم:كىم ثالثة. جمع عبد اهلل على النحت:    أٌم من العبادلة(
ترجماف القرآف، توفي بالطائف، كثانيهم عبد اهلل بن عمر بن الخطاب العدكم القرشي، كثالثهم عبد اهلل بن 

أم العبادلة عبد اهلل بن  [كليس منهم]فهؤالء ثالثة قرشيوف . عمرك بن العاص بن كائل السهمي القرشي
ًلٌي، كىًفي الصّْحاح ذكر الثالثة فقط : انظر. ابن عباس كابن عمر كابن عمرك بن العاص. مسعود الهيذى

 .الجىٍوىىًرٌم، الصّْحاح، مادة عىبىدى 

( . 3/283ابن منظور، لساف العرب، مادة عدد، : انظر:    البيت في اللساف(
( . 293كثير عزة، الديواف، ص:    انظر(

 

 ]عبد[

 

 ]عدد[



 

 173 

 [الطكيؿ]

ٌيا مىرَّةن، ثـ تىأًفػؿي  ٍنؾى سيٍعدل، ًإنَّما ييٍسًعؼي النَّكل           ًقرافى الثُّرى فىدىٍع عى

ًط ابفً  رىأىٍيتي ًبخى
ٍكىىًرمٌ :  ًخمّْكاف[] فَّ اٍلقىمىرى يىٍقطىعي الفىمىؾى ًفي كيؿّْ . ىىذا ال ييرىدُّ عمى الجى َى أًل

ناًزؿ فىيىككفى ًفييا ًفي الشٍَّيًر مىرَّة ٍممىًة المى ٌيا ًمٍف جي ٍنًزلىة كىالثُّرى . شىٍيرو مىرَّةن، كيىككفي في كيؿّْ لىٍيمىةو في مى

ٍد ًإلى قكله الٌااصر كالميًعيف الخ: قكلػه .                                         العىضي

                                           [البسيط]

دي  تىػوي          ًإفَّ الذَّليؿى الذم لىٍيسىٍت لىوي عىضي دو تيٍدرىؾ ظيبلمى مىٍف كاف ذا عىضي
[] 

عمى ظىًمفىتىي الرٍَّحًؿ : قاؿ أبك زيد. كىعياؽ ما بيف الًمٍرفىٍؽ إلى الكىًتٍؼ الخ: قكلػه َى يقاؿ ألى
داف، كأىٍسفىًميما: []مما يمي العىراقي يف: العىضي الظًّْمفىتاف، كىىيما ما سىفىؿى ًمفى الًحٍنكى

كالكاسًطة : []
رةً  داف: كقاؿ المَّيث. كالميؤَّخَّ شىبتاًف لىزيقىتاًف ًبأىسىفىًؿ الكىاًسط كقاؿ أبك عمرك: لمرٍَّحًؿ عىضي : خى

:  قاؿ[]في الٌنير الذم يىككفي عمى عينيؽ الثٍَّكر [أ/32ؽ]كالعضادتاف، العيكداف المَّذاف يككناف 
سىٍط الٌنير: كىالكاًسطي  . الذم يىككفي كى

اًَّس ًفي السَّماء السَّاًدسىة: قكلػه .  المىٍشييكري أىٌنو في الثٌاًنيىة.كىعيطاًرٍد اىٍجـه ًمفى الخي

فصؿ الغيف .   8

بىرؾ الًغمياد: قكلػه كى
ًتًو كىىيكى : قاؿ ابف بىٌرم.  مي ىم ة الغيف الخ[] ٍكىىًرٌم مىعى شيٍيرى مىوي الجى أىٍىمى

كىٍسًرىىا، قاؿ ابفي خالكيو ـ الغىٍيف كى قالكا )إفَّ األٍنصارى : مىٍكًضعه ًباليىمٍف، كىاٍختىمىؼى ًفيو، في ضى
ا قاؿى قىٍكـي ميكسىى ًلمكسىى -:  صمى اهلل عميو كسمـ–لمنًَّبٌي  فاذىىٍب أىنتى "كاهلل ما نىقيكؿ لىؾى مى

                                                 

( -608/1211]أحمد بن محمد األربلي، أبو العباس، ابن خلكاف عاش ما بين :   ىو (
؛ ابن شاكر الكتبي، فوات 4/193اليافعي، مرآة الجناف، : ترجمتو في.المؤرخ  [681/1282

. 1/220؛ الزركلي، األعالـ، 1/110الوفيات، 
( . ابن منظور، لساف العرب، مادة عضد: انظر.    البيت لألجرد الثقفي(
(  .10/249اللساف، مادة عرؽ، : أنظر. خشبتاف للرٍَّحل، تضماف بين الواسط كالمؤخرة:    العىراقي(

( .   14/204اللساف، مادة حنا، : أنظر. الخشبتاف توضع عليهما الشبكة يينقل عليهما البػيرُّ :    الًحنواف(
( .  3/293ابن منظور، لساف العرب، مادة عضد، :    انظر (
( . 1/244البكرم، معجم ما استعجم، : انظر. موضع في أقصى اليمن:    ًبٍرؾي الًغمادً (
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بُّؾى فقاتبل إٌنا ىا ىينا قاعدكف ٍكتىنىا ًإلى بىٍرًؾ الًغماد[]"كىرى لىٍك دىعى ، [](، بىٍؿ نىٍفًديؾ بآباًئنا كىأىبناًئنا، كى
ٍيدو ًلنفسو:[]بكسر الغيف، قاؿ ابف خالكيو  ]مجزكء الكامؿ[     []:أىنشدني ابف ديرى

ذا تىنىٌكرىًت البًػػبل                   دي، فىأٍكًليا كىنىؼى الًبعادً   كىاً 
ٍـّ لمبًػبلًد  ، كال ابفى عى لىٍستى ابفى أيْـّ القاًطًنيػ               ػفى

، جاًنبىٍي بىٍرًؾ الغيمػاًد  ، أىكمىقىرَّ                 ؾى كىاٍجعٍؿ ميقامىؾى

قيؿ الغىماد مىٍكًضعه ًباليىمىف . كى

فصؿ الفاء .   9

فىٍيدي : قكلػه يَّاًت ع[]كى ٍزـي فىٍيدىة القيرى  كىحى
 :المذككر.  الي[]

 فيد  []حمى

 [ب/32ؽ                                                               ][]:ابف األعرابي أنشد

                                                 

. 5/24المائدة،  ()
 .2/199ابن ىشاـ، السيرة النوية،  ()
، ليغوم من [370/980]الحسين بن أحمد بن خالويو، أبو عبد اهلل، المعركؼ بابن خالوٍيو، ت:   ىو(3)

كبار النحاة، كانت لو مع المتنبي مجالس عند سيف الدكلة كعهد إليو سيف الدكلة بتأديب أكالده، 
إعراب ثالثين سورة من : أشهر كتبو. أخذ عنو الحسن بن سلماف. أخذ عن ابن دريد، كابن األنبارم

؛ العسقالني، لساف الميزاف، 1/157ابن خلكاف، كفيات األعياف، : ترجمتو في. القرآف الكريم
 .2/231؛ الزركلي، األعالـ، 2/267

( . 3/327ابن منظور، لساف العرب، مادة غمد :    األبيات في(
( ياقوت الحموم، معجم البلداف، : انظر. منػزؿ بطريق مكة: كىفػىٍيد. كقيد: أ/41أ كغ ؽ/32   في ب ؽ (

 . 3/1033؛ البكرم، معجم ما استعجم، 282؛/4
( ةى . كجـز قيده: أ/41أ ك غ ؽ/32   في ب ؽ ( ٍزـي فػىٍيدى اد : مىٍوًضعه : كحى كىًىيى مىًدينىةه في ًنٍصًف الطَّرًيق بػىٍينى مىكَّةى كىبٍغدى

    .443، الركض المعطار، صم؛ الحمير2/253ياقوت الحموم، معجم البلداف، : انظر. كىأىىلها قىًبيلة طىٌيئ
  .4/283ياقوت الحموم، معجم البلداف : انظر

(    فيد يينسب ًإليها ًحمى فػىٍيد، كىي مىدينىة في ًنٍصف الطَّرًيق بػىٍينى مكة كبغداد كأىٍىلىها طىيئ، كىفيها جبلهم (
. 433الحميرم، الركض المعطار، ص: انظر. المعركؼ بسىلمى
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ٍكبى الميٍدًجناًت المىكاًطًر         ارىةى كالحمى     حمى الفىٍيًد صى سقى اهلل حٌيان بيف صى

ٌنؼ فىمىعىؿَّ الميصى
كىاهي بالمٍعنى  : قاؿ ابف األىٍنبارمٌ : []في المعجـ []قاؿ البكرمٌ . رى

 مف األىرض بيف أىسىدو كطٌيء في []كاف فىٍيدي فىبلة: الغالب عمى فىيد التأنيث ثـ قاؿ
مىى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أقطعو فىيد[]فمما قدـ زيد. الجاىمٌية ٍيؿ عى .  الخى

 فصؿ القاؼ.  10

كالقىمىٍحديكىةي  ]: قكلػه
  ريباعيَّةه  [[]

                                                                                                                                      

( . 3/1033البكرم، معجم ما استعجم، : انظر.    كرد البيت في معجم ما استعجم(
: ، مؤرخ جغرافي[487/1094]عبد اهلل بن عبد العزيز البكرم األندلسي، أبو عيبيد، ت :    ىو(2)

ابن بشكواؿ، الصلة، : ترجمتو في. معجم ما استعجم من أسماء البالد كالمواضع: أشهر مؤلفاتو
 .4/98؛ الزركلي، األعالـ، 2/285؛ السيوطي، بغية الرعاة، 282ص

   ىو كتاب ميٍعجىم ما استعجم من أسماء البالد كالمواضع لمؤلفو عبد اهلل بن عبد العزيز البكرم، (3)
كالكتاب في ميٍعجىم جغرافي مرتب على الحركؼ الهجائية كيقع الكتاب في أربعة أجزاء في مجلدين 

 .  1983ضخمين، صدر في طبعتو الثالثة عن دار عالم الكتاب سنة 

ابن منظور، لساف العرب،  مادة فيد؛ البكرم، معجم ما استعجم، : انظر. موضع بالبادية:    فػىٍيد(4)
3/1033. 

ليقّْب بزيد الخيل لكثرة خيلو، خطيب، شاعر، كريم  [9/630]زيد بن مهلهل، أبو ميكىٌنف، ت :   ىو(5)
العسقالني، تهذيب : ترجمتو في. زيد الخير كأقطعو أرضان بنجد: سماه الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم

 .3/61؛ الزركلي، األعالـ، /3التهذيب 

. أ القمحدكية/41ب القحدكية، ك غ ؽ /32  في ب ؽ ()
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ٍمؼى الرٍأًس، كالجمع قىماًحدي : القىمىٍحد بزيادة الميـ: []قاؿ في المساف كبالضـ : قكلػه. ما خى
 []تكممة. ًفي الًجماع ًفيما ييقاؿ أٍكميوي يىًزيدي .سىمىؾه بىٍحًرمه 

مىمي؟ أرادت بذلؾ تىٍأًخيذىىا ًإٌياه، :  كقالت امرأة لعاًئشة.التَّأخيذ: كالتىٍقييدي : قكلػه أيقىيّْدي جى
  .عف غيرىا مف النساءً 

فصؿ الالـ .  11

لىبىدليبادىٌم البيدل: طاًئره ييقاؿي لىهي : قكلػه  تقكؿ ًصٍبيافي األىٍعراب إذا رىأىٍكا []:قاؿ المَّيثي . ، كى
الًصقىةه، كىك ييًطيؼي : كىًىيى الًبدىةه ًباألىٍرضً . ليبادىل البيدل ال تيرىٍل، فبل تىزاؿ تىقيكؿ ذىلؾ: السُّماًنيٌ 

ذىىا ٌتى يىٍأخي . ًبيا حى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(  .3/343ابن منظور، لساف العرب، مادة قحد، :    انظر(

( . الصَّغاني، التكملة،  مادة قدد: نوع من سمك البحر، أكلو يزيد في الجماع، انظر:    كالقيدُّ، بالضم(
( ، :   انظر( . 3/386ابن منظور، لساف العرب، مادة لىبىدى

 

 ]لىبىدى [
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باب الذاؿ :  اماا

فصؿ التاء .   1

تىًخذى األىخيرة، عىٍف كيراعتىًخذى إلى آخره: قكلػه  تىًخذى الشىٍيء تىٍخذا،ن كى
ميوي [] ذىهي عىمى قىٍكليوي .  كىاتَّخى كى

 []تىعالى
 اتخذكا العجلمىٍييا ذىؼى الثٌاًني ألىفَّ االتخاذى دىليؿ عى ًكمى عىٍف .  أرادى اتخذكه ًإلىون، فىحى كىري
ذى فيبلف أرضان : []ًسيبىكٍيو ًذفىٍت ًإحدل التٌائيف كما . اٌتخى كىك اٍستىٍفعىؿى ًمٍنو، كأىنَّو استتخذ، فىحي

ًذفىٍت التٌاء التي ىي فاءي الفعؿ، أىنشد ًذفىٍت ًمٍف قىٍكًلًيمـٍ ًتقىى ًيتٌقى، فىحي                         [] :حي
                   [الطوٌل]

زيادتىنا نيعمافي ال تىٍحًرمنَّنا           تىًؽ اهللى ًفينا كىالًكتابى الذم تىٍتميك 

اٍفتىعىؿى  [أ/23ؽ]كفيو كىٍجوه آخر يجكز أف يككف أىٍصميو : قاؿ ابفي ًجٌني. اتًَّؽ اهلل: أمٌ 
فأىٍبدىليكا ًمفى التٌاء األيكلى التي ىي فاءي الًفٍعًؿ، سينان كما أىٍبدىليكا التٌاء ًمفى الٌسيف في ًستّّ فمٌما 

 []لساف. كانتا مىٍيميكسىتىٍيًف جاءى إبداؿي كؿّّ مف أختيا

                                                 

(  113   سبقت ترجمتو، ص(
( . 7/152   سورة االعراؼ (
( ابن تغردل : ، ترجمتو في[180/796]عمرك بن عثماف بن قنبر، أبو بشر، سيبويو المتوفى :    ىو(

. 2/584؛ كحالة، معجم المؤلفين، 1/51؛ ابن النديم، الفهرست، 2/99بردل، النجـو الزاىرة، 
(  15/402ابن منظور، لساف العرب، مادة كقى، : انظر.    البيت بال نسبة في اللساف(

 .15/402ابن منظور، لساف العرب، مادة كقى، : أنظر  ()

 

 ]تخذ[
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فصؿ الحاء .    2

ٍابيذي بف سىبيعو أك ًسباع: قكلػه غاني .  الخ[]حي ىىذا ذكٍره في فصؿ الجيـ كما ذكره الصَّ
.  فىًذٍكريهي ىنا لىعىٌمو سىبؽي قمـ[]التكممةفي 
 

                                                 

( حينبيذي بني سىبيعو أك سباع، قاتل النبي صلى اهلل عليو كسلم البيكرةى كاًفران، كقاتل معو :    في القاموس(
العسقالني، : ترجمتو في. الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة حبذٌ : انظر. العىًشيَّةى ميسًلمان 

. 1/252اإلصابة،
( . 2/215الصَّغاني، التكملة، : انظر. جنيد:    في التكملة(

 

بذ[  ]حى
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 باب الراء: تاسعا

فصؿ الهمزة  .   1

ٍرأىةي : قكلػه رىًت المى ًني. أىباحىت نىٍفسىيا بأىٍجرو : ، أمأىباحىت: كأجَّ رى ٍرتيوي فىأىجى رتيوي كأىجى : كىاٍستىٍأجى
ارى أىًجيرم . ، كاإًلنجار، ج أًجاجيري كأىجاًجرىةه كأناجير[]السٍَّطحي : كىاإًلٌجاري . صى

فصؿ الباء .   2

رىل كًعزَّةه بىزى
ٍخمىةه الخ[] رىل، عمى : التٍَّكًمًمة قاؿ في  كىجمزل، ضى " فىعىمى"كىًعزَّةي بىزى

ؿو مف بىني ًكبلب، اسموي مىعيَّة: بالتٍَّحريؾ ، أىٍنشىد ابفي األىعرابٌي لرىجي                       [] :ذاتي عىدىدو كىثيرو

             [الكافر]

رل بىذيكخي          ًإذا ما رىامىيا ًعزّّ يىػديكخي  أبىٍت ًلي ًعزَّةه بىزى

رىل: قاؿ                                [] :عىدىده كىًثير؛ كأىٍنشىد لرىجيؿ مف بىني فىزارةى : كبىزى

                      [الرجز]

رىل  ٍمعان ذا لييىىه         كىعىدىدان فىٍخمان كىًعٌزان بىزى قد لىًقيٍت ًسٍدرىةي جى

ٌنما تىككف بالٌشر  ال تككف: الًبشارىةي الميطمىقىةي . قكلػه كىالًبشارىةي االسـ ماه الخ ٍير، كىاً  إالَّ بالخى
[فػىبىشٍّْرىيٍم بًعذابو أىليمًإذا كانت ميقىيَّدىه 


قىٍد يىككفي ىذا [] ٍيًر كىالشٌر كاآلية، كى  كىالتٌبشيري يىككفي ًبالخى

، كاالسـ البيٍشرل: عمى قىٍكًلًيـ ٍربي كىًعتىابيؾى السٍَّيؼي لهم البيشرىل : كفي قكلو تعالى. تىًحيَّتيؾى الضَّ

                                                 

(  . 4/11ابن منظور، لساف العرب، مادة أجر، : انظر. السَّطح، بلغة الشاـ كالحجاز:    اإًلجَّاري (
(   .1/371القاموس المحيط، مادة بذر، : انظر . كالجمع بذكر. كيلُّ حىبٍّ ييبذىري للنَّبات: ٍزري بى اؿى    (
( كالقائل معية بن حيماـ المٌرم، شاعر جاىلٌي . انظر الصَّغاًني، التكملة، مادة بزىرى .    البيت في التكملة(

؛ 392أكرد المرزباني لو أشعاران في رثاء أخيو الحيصىٍين، ترجمتو في، المرزباني، معجم الشعراء، ص
 .3/7ابن منظور، لساف العرب، مادة بذخ، :انظر. الًكٍبر: كمعنى البذخ.7/274الزركلي، األعالـ، 

(  .انظر الصغاني، التكملة، مادة بزىرى .    البيت في التكملة(

( . 3/21   آؿ عمراف (

 

 ]أجر[

 

 ]برز[

 

 ]بشر[
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نٍيا كىفي اآلخرة ًفي الحىياًة الدُّ
كا ًبو ًمفى الثَّكاب، قاؿ تعالى: أىقكاؿ [] : أىنَّيا في الُّدنيا ما بيشّْري

كىيػيبىشّْرى المؤمنين [] أىٍك ، ة يىراىا الميٍؤًمفي  كفي اآلخرة الجٌنة، بيٍشراىـ في الدنيا الرؤيا الٌصاًلحى
ٌنة وي حٌتى يىرىل مىٍكًضعىوي ًمفى الجى كحى ؿى ال تىٍخريجي ري  . تيرىل لو، ًمٍف أٌنيا في الدٍُّنيا، أفَّ الرَّجي

 [ب/ 23ؽ ]فصؿ ال اء .   3

ـي حتى تصير كأىنيا ًزٍنًبيؿه ميٍكفىأه مما يركبيا ًمفى ال ىٍغرىةي ًمٍف ًخياًر العيٍشب: قكلػه ، تىٍضخي
ًتيا،  ٍضرى ةه قىميمة مع خي فييا ميٍمحى يا، كى مىى طكؿ األىظافير كىعىٍرضي قييا عى الكىرىؽ كالًغٍصنىًة، كىكىرى

مىًد األٍرض كال  نىةه في أىصؿو كاحد، كىًىي تىٍنبيتي في جى تيا بىيضاء، يىٍنبيتي ليا ًغصى  [][تنبت]كىزىٍىرى
 ، ٍمعييا ثىٍغره في الرمؿ، كاإًلبؿ تٍأكميا أىكبلن شديدان كليا أىٍرؾه أم تقيـ اإًلبؿ فييا كتعاكد أىكميا، كىجى

 []:قاؿ كيثىٌير

 [الطكيؿ]

ؿي  ٌتى كًإٌنما          بيرادي القىذىل ًمٍف ياًبًس الثٍَّغًرييٍكحى ٍت ديميكعي العىٍيف حى فاضى كى

ع الثٍَّغر كالًخٍمًخـي في : قاؿ ييكضى ًشفه كى كىذىًلؾ الًخٍمًخـي أم لو زىغىبه خى ، كى ًشفه لىيا زىغىبه خى كى
فّْؼ، فيقاؿ ثىٍغره : قاؿ األىٍزىىًرمٌ . العىٍيف بَّما خي قاؿ : كىرىأىٍيتي في الباًديىًة نباتان ييقىاؿي لو الثَّغىر، كىري

 []:الشاعر

ػران ناًعػما  ٍَ ثىغى أىفانيػان ثىٍعػدىان                  كى

ؤً : قكلػه ؤجي كمف الفىرىًس فىٍكؽى الجي
ؤي  الخ [] ؤجي . ما نىتأى ًمف نىٍحًرًه بىٍيف أعاًلي الفىٍيدتيفً : الجي

  []لساف. الفىٍيدتيفً 

                                                 

(   .64/10   يونس (
( . 18/2   الكهف (
( . 4/105كالمثبت من اللساف،  مادة ثغر، . (تصحيف)كال تبتل : ب/33   في ب ؽ (
(  .175كيثػىيٌػٌر عىٌزة، الديواف، ص:    انظر(

(  .4/105اللساف، مادة ثغر، : انظر. الرُّطىٍب الًَّرمٌ : كالثعد.    البيت بال نسبة في لساف العرب(

(  .1/383الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة ثغر، : انظر.    كالثغرة من الفرس فوؽ الجؤجؤ(

(  .3/340ابن منظور، لساف العرب، مادة فهد، : أنظر. الحمتاف في زكر الفرس ناتئتاف:    الفهدتاف(
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ٍمًفوً : كى ىفَّرىهي ت فير:قكلػه                                     [] :قاؿ الٌناًبغىةي . ساقو ًمٍف خى

                    [البسيط]

تػتًَّقي مىٍرًبضى الميٍستىٍثًفًر الحاًمي  مىى مىٍف ال ًكبلبى لىو،      كى تىٍعديكا الذًّْئابي عى

زىعي : التَّ ىقُّذري : قكلػه  []:كأنشد. التَّردُّذدي كالجى

        [المجتث]

ًإذا بيًمػيػتى ًبًقػٍرفو           فاٍصبًػٍر كال تىتىػثىػقػٍَّر 

فصؿ الجيـ .   4

بىًريَّةي : قكلػه لَّد.  بالتحًريؾ ًخالؼي القىدىًريَّة[]كالجى كىىيكى كبلـه ميكى
لساف  . []

فصؿ الشيف  .   5

، ما يىتىطايىري مف الاَّار: قكلػه بىؿو جى رى ما تطاير ًمفى الٌنار، كفي التَّنزيؿ . كككتابو كى الشَّرى
 ًإنٌها ترمي بىشىررو كالقىٍصر

، كاحدتو شىرىارىةه، قاؿ الٌشاًعر[] رىة كىك الشَّرىاري          []: كاحدتو شىرى

 [المنسرح]

مىى كيؿّْ كىٍجًيًو تىًثبي  ، عى أٍك كىشىرىاًر اٍلعىبلًة يىٍضًربييا الػ          قىٍيفي

ٍبطيوي ًبفتح الٌشيف، فقكلو كىًكتاب ليس بصكاب. كذا في لساف العرب . كىضى

                                                 

(  .130   انظر النابغة الذبياني، الديواف، ص(

( . 4/106لساف العرب، مادة ثقر، : انظر. التردد:    البيت بال نسبة في لساف العرب، كالتَّػثػىقُّر(
( ٍبرية( . ًفرقة إسالمٌية ظىهىرت في العىٍهد األيموٌم، تقوؿ بنفي الًفعل عىًن العىٍبد، كإضافتىو ًإلى اهلل تعالى:    الجى

؛ عبد الرحمن 84الشهرستاني، الملل كالنحل، ص: انظر. من    أشهر رًجاًلهم جىٍهم بن صىٍفواف
 .100بدكم، مذاىب   اإلسالميين، ص

(   .4/113ابن منظور، لساف العرب، مادة جبر، :    انظر(

( . 77/32   المرسالت (
(  .4/401ابن منظور، لساف العرب، مادة شرر، : أنظر.    البيت بال نسبة في لساف العرب(

 

 ] فر[

 

 ]جبر[
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كىزيبيرو مكضع: قكلػه قاؿ          [أ/34ؽ]عمى سبعة [] مكضع، ىك مف الجار[] كالشيٌرٍيركى
                     [الطكيؿ]                                                    []:كيثىػيّْر عزة

ٍيقىةى ًشيدي  مىٍيػًيفَّ في أىٍكناًؼ عى ٍيًر، كىًإٌنما                عى ًدياره ًبأٍعناًء الشُّرى

ذىىىبيكا شىعا ليؿى كشىعاًريرى ًبقيذَّافى . كذىهىبيكا شىعاريرى الخ: قكلػه . كى

ميتىفىٌرقيف: كًقذَّافى أم
رىة[] كر، ككذلؾ ذىبكا شىعاًريرى ًبقىٍندىحى : قاؿ الٌمحياني. ، كاحدىـ شٍعري

ٍت القىًبيمىةي  رىة معنى كؿ ذلؾ ال يقدر عمييا، يعني المَّحياني أىٍصبىحى قاؿ . أصبحٍت شىعاريرى ًبقىٍندىحى
 كالشَّعاًريري [] كالعىباًديدي []الشَّماًطيطي : الفىٌراء

. ، كؿ ذلؾ ال يفرد لو كاحد[] كاألىباًبيؿي []
ً ٍعرىل، العىبيكري الخ: قكلػه بىدى الشٍّْعرىل طاًئفةه مف العرب، . كالشى : ، كيقاؿ (العىبيكر)كعى

بىرىت السماء عىٍرضان دكف غيرىا، فأىنزؿ تعالى ربُّ الشٍّْعرىل: عى كأىٌنوي ىك ى
سيمٌيت األيخرل  [] كى

. []لساف. ًإٌنيا بىكىٍت عمى ًإثًر اٍلعىبكر حٌتى غىًمصىت: الغيمىٍيصاءى ألىٌف العىرىبى قالت

 

فصؿ الصاد .   6
                                                 

( . 3/340الحموم، معجم البلداف،: انظر. يطل على البحر األحمر. موضع في الحجاز:    الشيرَّير(

( ابن منظور، لساف العرب،  مادة شرر، : انظر. ىو من الجار على سبعة أمياؿ:    في لساف العرب(
، كالجار مدينة على ساحل البحر األحمر بينها كبين المدينة يـو كليلة في المملكة العربية 4/404

: انظر. السعودية، كىي ميناء ىاـ تػيٍرفىأ إليها السُّفن من أرض الحبشة كمصر كعىدىف كسائر بالد الهند
 .2/93الحموم، معجم البلداف، 

( ابن : انظر. ما ارتفع من البناء: ساحل البحر، كالشيد: ، كالعىيىقٍ 75كثير عزة، الديواف، ص:    انظر(
.  3/244، مادة شيد، 10/281منظور، لساف مادة عيق، 

( . 4/416ابن منظور، لساف العرب، مادة شعر، : انظر.    متفرقين مثل الباف(
( . الزبيدم، التاج، مادة شمط: انظر. الجماعة من الناس متفرقين:    الشماطيط(
( . ف، مادة عبد.الزبيدم ـ: انظر.    الفرؽ من الناس كالخيل(
( . ف مادة شعر.الزبيدم ـ: انظر.    لعبة للصبياف(
( . ف، مادة أبل.الزبيدم ـ: انظر. الًفرىؽ:    األبابيل(
( . 53/49   النجم (

( . 4/416ابن منظور، لساف العرب، مادة شعر، :  انظر(
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ًحيىرةي : قكلػه بُّذ عميه السٍَّمفي . المَّبىفي الحميبي : كالصَّ . ، فىييٍشرىبي شيٍربان أم ييٍغمىى  ـ ييصى
قيؿ ـٍ يىكيٍف : كى لى ـي الدَّقيؽ كى ٍسًك كىأىٍعكىزىىي ًمٍف الًمٍعزىل ًإذا اٍحتيجى ًإلى الحى ـٍ كى ًىيى مىٍحضي اإًلبؿ كىاٍلغىنى

ٍحران  ره صى ره يىٍصحى حى كه ثـ سىقىٍكه العىميؿ حاٌران، كىصى ، طىبىخي ـٍ قيؿى : بأىرًضًي وي، كى فى : طىبىخى إذا سيخّْ
ًحيرةه  ة حٌتى يىٍحتىًرؽ، فيك صى ميبي خاصَّ . الحى

فصؿ الظاء .   7

ٍكهىًرٌم الطٍَّعفي : قكلػه ،   يىٍظأىري سىٍهكه الخ[]كقكؿي الجى

ٍكىىًرمٌ  : الطعفي ييظًئريه أم: ذكره ابف مكـر بيذا المفظ، كلـ ينسبو إلى سيك، قاؿ الجى
ٍمح . يىٍعًطفو عمى الصُّ

ٍكأىب: قكلػه ٍكأىب. مكضع قرب الحى . مكضع بالبصرة:  كىكىٍككىب[]الحى

 فصؿ العيف.   8

ٍف يىٍعػتىًبر بيا كال يىميكت سىًريعان، المهـٌ اجعماا ًممَّف يىٍعبىري الدُّذايا كال يىٍعبيريها،: "قكلػه  أم مى
بىطى األىٌكؿ ًبفىٍتًح الباًء كالثٌاني []الٌتكممةكذا في " بالطاعة [ب/34ؽ]حتى ييٍرًضيىؾى  ، كىرىأىٍيتيوي ضى

مّْيا  .ًبضى
ٍيف مف قكؿ ذم الرُّذمَّةً : قكلػه                                               []:كىعذىارى

                                                 

( . 1/432الميداني، مجمع االمثاؿ،: انظر. ظىأٍرتي الناقة إذا أىٍعطىٍفتػىهىا على كىلىًد غىٍيرًىا:    يقاؿ(
( ماء قريب من البصرة على طريق مكة، كىو الذم مرت بو عائشة رضي اهلل عنها يـو معركة :    الحىٍوأب(

ليت شعرم أيتكن " الجمل، فنبحتها الكالب فاسترجعت كذكرت قوؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم
الحميرم، : انظر. ردكني الى حـر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: تنبحها كالب الحوأب فقالت لهم

 .206الركض المعطار، ص

(  .التكملة كالذيل كالصلة، مادة عبر: الصغاني: انظر. االعتبار: العىبػىري :    كقاؿ الفراء(

( الطريق العىًسٍر تغوص : طريقين، الوعث: الناقة، كًعذارٍين: العاقر. 174ذم الرمة، الديواف، ص:    انظر(
 .1/176، مادة كعث، 2/86الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة عذر،: انظر. فيو األقداـ
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                                    [الطكيؿ]

كريىا []كًمفٍ  ٍرداءى كىٍعثو خيصي ٍيًف عىٍف جى  عاًقرو تٍنًفي األىالءى سىراتييا             ًعذارى

ٍممىةو عاًقٍر ال تيٍنًبتي شىٍيئان، كىاألىالءي : يىًصؼي ناقىةن؛ أىمٌ  اكىزىٍت ىىًذًه الٌناقىةى ًمٍف رى ـٍ جى ره : كى شىجى
ٍممىة، كىىيما الًعذراًف المذٍيف ذىكىرىىيما اًنبىٌي الرَّ ٌنما يىٍنبيتي ًفي جى ٍرداء. يىٍنبيتي ًفي الرٍَّمؿ كىاً  ًردة : كىجى ميٍنجى

كاًنبٍ : كالخيصكري . السٍَّيؿ: كالكىٍعثي . ًمفى النٍَّبًت الٌتي تىٍرعاهي اإًلًبؿٍ    لساف. الجى

ركدي اإًلبًؿ الخ: قكلػه إذىا كىرىدىٍت اإًلًبؿي كيؿَّ يىٍكـو قيؿى : األىٍصمىًعيُّ : قاؿى . كالًعٍشري بالكسًر كي
، فالظَّمأي  ٍف الًغبّْ يىٍكمان ال، ًقيؿ كىرىدىٍت ًغٌبان، فىًإذا اٍرتىفىعىٍت عى ذا كىرىدىٍت يىٍكمان كى : كىرىدىت ًرٍفيان، كىاً 

، ثـ الًخٍمس إلى الًعٍشر، فًإذا زادىٍت فىمىٍيسى لىيا تىٍسًميىةي ًكٍردٍ  لىٍيسى ًفي الًكٍرًد ًثٍمثه ٍبعي، كى . الرّْ

اكىزىت : ييقاؿي  ًرٍبعان ًإلى الًعٍشًريف فىييقاؿ ًظٍمؤيىا ًعٍشراًف، فىًإذا جى ًىيى تىًردي ًعٍشران كىًغٌبان كىًعٍشران كى
قاؿى المٍَّيثي  كاًزئي، كى ٍيًف فيي جى مىى العىشىرًة قالكا: الًعٍشرى . ًزٍدنا ًرٍفيان بىٍعدى ًعشرو : إذا زادىٍت عى

ًمًيؿ: قاؿ المٍَّيث ٍعنىى الًعٍشريف؟ قاؿى : قيٍمتي ًلٍمخى ماعىةي ًعٍشر، قيٍمتي : مىا مى ـٍ : جى فالًعٍشري كى
، قيٍمتي : يىككف؟ قاؿ يىٍكمىاف، قاؿى : ًتٍسعىةي أىٍياـو لىٌما كافى ًمف : فىًعٍشركف ليس ًبتىماـو ًإٌنما ىيكى ًعٍشراف كى

ٍعتيوي بالًعٍشريف، قيٍمتي  مى ٍزء الثٌاًلث؟ قاؿى : الًعٍشر الثٌاًلثي يىٍكمىاف، جى ـٍ يىٍستىٍكًعٍب الجي ٍف لى ، أىال : كىاً  ـٍ نىعى
ًنيفىةى  ٌنما ًمفى الثٌاًلثًة فيو : تىرىل قىٍكؿ أىبي حى ًإذىا طىمَّقيا تىٍطميقىتىٍيًف كىعيٍشرى تىٍطًميقىة فًإٌنو يىٍجعىٍميا ثبلثان كىاً 

التٍَّطميقةى، ألىٌف بىٍعضى التٍَّطًميقىة  [أ/35ؽ]ال ييٍشًبوي الًعٍشري : جزء، فالًعٍشركف ىىذا ًقياسيو، قيٍمت
أىٍنًت طاًلٍؽ ًنٍصؼي : تىٍطًميقىةه تاٌمة، كىال بىٍعضى الًعٍشًر ًعٍشران كاًمبلن، أىال تىرىل أىنَّوي لىٍك قاؿ المرأتىو

ثيميث الًعٍشًر  ٍزءان ًمٍف ماًئًة تىٍطًميقىة كانىٍت تىٍطًميقىة تاٌمة، كىال يىكيكف ًنٍصؼي الًعٍشًر كى تىٍطًميقىة أىٍك جي
  لساف.ًعٍشران كامبلن 

قٍمبه أىٍعشاره كًقٍدره أٍعشاره الي: قكلػو                              []:قاؿ امرؤي القيس. كى

                    [الطكيؿ]

ٍيًؾ في أىٍعشاًر قىٍمبو ميقىتًَّؿ  ٍيناًؾ إال ًلتىٍقدىًحي         ًبسىٍيمى فىٍت عى مىا ذىرى كى

                                                 

( . ب/34ب كمثبت فقط في ب ؽ /43غ ؽ :    صدر البيت ساقط من(
(  .140امرؤ القيس، الديواف، ص :    انظر(
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، قاؿى األىٍزىىًرمٌ  ًفيو قىٍكؿه آخر، ىيكى : أىرادى أىفَّ قىٍمبىوي كيسّْرى ثيَـّ شيعّْبى كما تيشىعَّبي الًقٍدري كى
ٍيؾً : []، قاؿ أبك العٌباس أىحمدي بف يىحيى[]أىٍعجىبي إليَّ ًمٍف ىىذا الميعىمَّى . أىراد ًبقىٍكًلو ًبسىٍيمى

ؿي ًبًيما  ٍيًسر، فىًمٍمميعمَّى سىٍبعىةي أىٍنًصباء، كىالرَّقيب ثىبلثىةي، فىًإذا فازى الرَّجي كىالرَّقيب، ًمٍف ًسياـً ًقداًح المى
ـٍ يىٍطمىٍع غيريه ًفي شىٍيءو ًمٍنيا، كىىي تيٍقسىـ عمى عىشىرًة أىٍجزاء،  لى ٍيًسر كيٌميا كى زكرى المى مىبى جى غى

مىكىٍتوي،  مىى قىٍمًبو كيمّْو فىمى رىجى لىيا السٍَّيماف فىغىمبىٍت عى مىى قىٍمًبًو فىخى ٍييا عى بىٍت ًبسىٍيمى رى ٍعنىى أىٌنيا ضى فىالمى
ييقاؿ ، كىىيكى الذم سىٌماهي : كى ًريبى عىؿى اسـ السٍَّيـ لىوي ثىبلثىةي أٍنًصباء الضَّ ٍينىٍييا، كىجى ٍييا عى أىرادى ًبسىٍيمى
قاؿ الٌمحياني: ثىٍعمىب ريب]بىٍعضي العىرىًب ييسىٌميو : الرَّقيب، كى ـٍ الٌرقيب [[]الضى يي بىٍعضي كىىىذا : قاؿ. كى

ًحيح .   التٍَّفسير في ىذا البىٍيت ىيكى الصَّ

ميقىتَّؿ قىٍمبه أىٍعشاره . ميذَّلؿ: كى ٍمع كما قالكا ريٍمح أىٍقصاده : كى كىعىشَّرى . جاءى عمى ًبناًء الجى
.  الحيبُّ قىٍمبىو ًإذا أىٍضناه

بىايك العيشىراء: قكلػه ذىهىبكا . بىنيك عيشىراء قكـ مف فزارة:  المساف كفيقىٍكـه مف فىزىارىة: []كى كى
ًبتىٍشديد الٌشيف في : عيٌشاًريىاتو  بيكا، كى . []المسافىىرى

فصؿ الغيف .   9

لىده؛ سىٌماهي غيبىر: قكلػه ًلدى له كى ىيكى غيبىٍر بف، كىزيفىر، []فىمىٌما كي
نىـ بف يىٍشكير    غى

 

                                                 

( . ابن منظور، لساف العرب، مادة عشر: انظر" من ىىذا القوؿ  " (
(  109   سبقت ترجمتو، ص(

(  .أ/35   في ب ؽ (

( . أم كثرة فركعو-    كىم من بني مازف بن فزارة كاسمو عمرك بن جابر، كًإنٌما سمي بالعشراء لعظم بطنو(
. 435ابن ىشاـ الكلبي، جمهرة األنساب، ص: أنظر

 4/575ابن منظور، لساف العرب، مادة عشر، :  أنظر()

( لعلٌي أىتىغبًَّر ًمٍنها كلدان، فلما كيلد لو كىلىٍد، سىٌماه : ًإنٌها كىبيرة الٌسن، فىقاؿ:    تزكج أعرابٌي ميًسنَّة، فىقيل لىو(
: ترجمتو في. غيبىر، كىو غيبىر بن غىنىم ًبن حىبيب بن كىٍعب بن يىٍشكير بن بكر بن كائل، جىٌد جاًىليٌ 

ٍلًبي، جىٍمهرة األنساب،   .5/116؛ الزركلي، األعالـ، 469الكى

 

 ]غبر[



 

 186 

 كالميغىٌبرىةي قىكـه الخ: قكلػه. الخ []قطف: فيك أىبك قىًبيمىةو منيـ، قكلػو. بف بىٍكر بف كاًئؿ
: قاؿ األىٍزىىًرمٌ  [ب/35ؽ]

كا  قىٍد سىٌمٍكا ما ييطىرّْبكف ًفيو ًمفى الٌشعر تىٍغبيران كىأىٌنيـ إذا تىنىاشىدكىا باألىٍلحاف طىًربيكا فىرىقىصي كى
كا فىسيٌمكا ميغىبّْرة: كىأىٍرىىجي

.   ليذا المعنى[]

فصؿ القاؼ .  10

ميؽ، : كالقاذكرىة: قكلػه ناالسَّي ي الخي ، كالزّْ ـى ماًعزه         قاؿى . الغىيكري ديث لٌما ريًج في حى
مَّـ سى .  يعني الزنا[] (اجتنبكا ىىذه القاذكرات): صٌمى اهلل عميو كى

كال، : قكلػه ًة لمٌناقة:كالحيكالكما يخرج مف الحي .  السُّرَّا، كالمىًشيمى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

( أبو عىٌباد الغىبرٌم، ركل عن جعفر بن سلماف الضبعي، كبشر بن منصور السلمي،   : قطني بن نيسىٍيرو :    ىو(
ترجمتو . كعمرك بن النعماف الباىلي، ركل عنو ميٍسًلم حديثان كاحدان، كىرىكل عىٍنوي الٌترمذم عن أبي داككد

. 8/328العسقالني، تهذيب التهذيب، : في
( . الزبيدم، تاج العركس، مادة غبر:    انظر(
( . 4/146   شرح موطأ مالك بن أنس، (

 

 

 ]قذر[
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باب الزام : عاشران 

فصؿ الحاء  .   1

بَّازمُّذ الخ[]كأبك بكر محمد بف الحسيف: قكلػه ـٍ يذكير الشَّيي جىبلؿ الٌديف  الخى ، لى
ٌباًزم .   صاًحبي الميٍغًني كىحاًشيىةي الًيداية كىغيًرًىما ًلكىٍكًنًو حنفيان []الخى

 

 

 
 

                                                 

( مقرئ  [449/1057-372/982]محمد بن الحسين الخبازٌم، أبو عبد اهلل، عاش ما بين :    ىو(
: انظر. خراساف حٌدث عن أبي محمد الميٍخلدم كالفراكم، كحٌدث عىٍنوي أبو األسعد القشيرم

؛ كحالة، معجم 3/283؛ابن العماد، شذرات الذىب، 4/130الصفدم، الوافي بالوفيات، 
 .3/538المؤلفين،

( -629/1232]عمر بن محمد بن عمر الخبازٌم، أبو محمد، جالؿ الدين، عاش ما بين :    ىو(
: ، فقيو أصولي، أصلو من بالد ما كراء الٌنهر، من بلد يقاؿ لو خجندة، من تصانيفو[691/1292

ابن كثير، البداية : ترجمتو في. الميغني في أصوؿ الفقو، حواش على الهداية في فركع الفقو الحنفي
 2/576؛ كحالة، معجم المؤلفين، 5/419؛ ابن العماد، شذرات الذىب،13/331كالنهاية، 

 

 ]خبز[
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باب الٌسيف : الحادم عشر

فصؿ القاؼ .   1

قىٍكؿ ابف عباد: قكلػه ، كثيران ما ييسمى الًكتاب باسـ مؤَّلفو ، اسـ كتاب[] اقميدس[]كى
. يريد ابف عباد مجازان  فيمكف أف

فصؿ الهاء .    2

ًفيٌ : الهىٍمسي : قكلػه ٍكت الخى ؿى ًبًزيادىة الكاك كما ال . الصَّ وي اهلل تىفىضى نٍَّؼ سامىحى الميصى
. يىٍخفى

 
 
 

 

                                                 

(  .153إسماعيل بن عباد، كزير غىلىبى عليو األدب ، سبقت ترجمتو ص:   ىو(

( كضع كتابا . ـ.ؽ300اسم رجل يوناني، مارس نشاطو كأستاذ في اإلسكندرية كمصر سنة :    إقليدس(
كقد نقلو إلى العربية الحجاج بن يوسف الكوفي كنقلو ". األصوؿ"في الهندسة كالحساب، اسم كتابو 

ىػ، ثم نقل من العربية إلى اللغات األكركبية كطبع ألكؿ مرة 260أيضا حينين بن إسحاؽ المتوفى سنة 
؛ 1/185الزبيدم، التاج، قلدس؛ محمد غرباؿ، الموسوعة العربية الميسرة، : انظر. ـ1482سنة 

 .79مايكل ىارت، المائة األكائل، ترجمة خالد عيسى، ص
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باب الشيف : ال ااي عشر

فصؿ الخاء / فصؿ الهمزة.   1

.  حاكـ اليمف[]كجياش بف نجاح: قمت.  الخ[]كك يمامةو : قكلػه

ـ الخ  ٍرايباش بالضَّ ٍنباشالتكممةقاؿ في .  قكلػه كالخي رى نىباته ييٍشًبو السَّرك الٌدقاؽ :  الخي
عي في أىٍضعىاًؼ الثّْياب ًلًطيًب ًريًحو كىأىٍنشىدٍ  ، كىىيكى طىيّْبي الٌريح، يكيضى ٍرديهي أىٍبيىضه كى                                                        []:الكىرًؽ، كى

 [الطكيؿ]

رائـً كالحقًؿ    ٍنبىاًش الصَّ رى تىٍتنىا ًريىاحي الغٍكًر ًمٍف نىحك أىٍرًضيىا         ًبًريًح خي َى أى

ريمىة ٍرعىيىا: الصَّ ٍقؿ. األىٍرضي المىٍحصكدي زى . []القىراح: كاٍلحى

فصؿ الكاؼ .   3

رداف:الكيمش:قكلػه غيًر الجي ٍـّ : الصَّ مىًة ىكهك بالضَّ ًباٍلميٍيمى . قضيب ذكات حكافر: ، كى

فصؿ الكاك .   4

رىشافً : كفي المى ىؿً : قكلػه ًبًعمًَّة الكى
مامىة، :  الكىرىشاف الخ[] طىٍيره ييكلىدي بىٍيفى الفاًخًت كىالحى

كىدىراف  ٍمعيوي كيٍرشاف كىكىركاف، كى . جى

ٍربه مف الرُّطىب: كالميشَّاف ٍبدان ليـ ريطىبى نىٍخًميـٍ فكاف يىٍأكيٍموي . ضى ؽ ].     استىٍحفىظى قىٍكـه عى
مىى الكىرىشاف فقيؿ ذلؾ [أ/36 مىى سكًء األىثًر ًفيو تىرىؾى الذٍَّنبى عى . فىإذا عيكًتبى عى

                                                 

( الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة حبش، ككثيمامةو الجماعة من : انظر. كحباشة كثمامة:    أمي (
. 2/267الناس لٍيسوا من قبيلة، 

( ، قائد شجاع، استولى على اليمن، لو ديواف شعر [498/1105]   جياش بن نجاح، أبو فاتك، ت (
، الزركلي، 15/122الذىبي، سير االعالـ النبالء : المفيد في أخبار زبيد، ترجمتو في: كلو كتاب
. 2/148االعالـ، 

( . التكملة كالذيل كالصلة، مادة خربش:   البيت في (
( . الزبيدم، تاج العركس، مادة قرح: انظر. األرض التي ليس فيها بناء كال شجر:    القراح(
(  .2/10الزمخشرم،   المستقصى، : انظر. ًبًعٌلة الوىرىشاف ييؤكل الرُّطب الميٌشاف:    كتمامو(

 

 ]حبش[

 

 ]كرش[

 

 ]خربش[

 

 ]كمش[
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باب الصاد : ال الث عشر

فصؿ الداؿ .   1

ٍيصه اىفىقىهي الخ ؿَّ ديرى ؿَّ الدُّرىٍيصي نىفىقىوي ]قاؿ الزمخشرم . قكلػه كضى كلد اليربكع :  أىم[][ضى
ًتو جَّ ـٍ يىٍيتىد ًإلى حي ٍحرىه؛ ييٍضرىبي ًلمباًغي الٌظاًلـ ًإذا لى ؿي دىٍكقىصا الخ: قكلػه. جي . كبه سيًميَّ البىصى

ٌجاج ذيًكرى أىف الحى
تيا: [] قاؿ لطاىيو[] ، السُّماقية: العبربيَّة. اتخذ لنا عبربٌيةى كأكثر ًمف دىٍكقصى

. السماؽ: كالعبرب

فصؿ الصاد .   2

: األصكص: في المستقصى. الزَّمخشرم.  الخ[][أصيكصه عميها ]كماه المى ىؿ : قكلػه
ـي النًَّكد: كالصُّكصي ، الناقة الحائؿ السمينة ؿي المَّئي  [الطكيؿ]      [] :قاؿ، الرَّجي

ا الظَّ      الـي كىىيَّاًبيفى ًعٍند البىػكاًرؽ  فىأٍلفٍيتيكـ صيكصان ليصيكصان ًإذا دىجى

.  يىٍمًمكو دىنيٌ []ييٍضرىب في ًعٍمؽو 

فصؿ العيف .   3

قىرىبه ًعمًميصه : قكلػه   []:قاؿ" سىٍير الميؿ ًلًكٍرًد الغىد، كالقرابة: الي القىرىبٍ كى

                                                 

( . 2/149: الزمخشرم، المستقصى في أمثاؿ العرب:    أنظر(
( الحجاج بن يوسف الحكم الثقفي أبو محمد كالي معاكية على العراؽ، المتوفى :    ىو(

 .[95/714]عاـ

(  .لطباخو: أ/45   في غ ؽ (

( ؛ الزمخشرم،المستقصى، 1/24الميداني، مجمع األمثاؿ: انظر" أصوص عليها صوص: "   كنص المثل(
1/213. 

(  .  مادة صوص4/18الصَّغاني، التكملة كالذيل كالصلة، :    البيت في التكملة انظر(

( . الزبيدم، تاج العركس، مادة علق: انظر. البعير:    الًعلق(
( مهرب، : الفالة، محيص: الصَّغاني، التكملة، مادة عملص، الدَّك:    البيت بال نسبة في التكملة انظر(

. س، مادة دكل، حيص، عىٍملىص.الفيركز أبادم، ـ: انظر. ميتعب: ًعمليص

 

 ]دىرىصى [

 

كىصى [  ]صى

 

 ]عىمىصى [
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 [الرجز]                                                              

ـٍ بالػٌدكّْ مف مىحيػص    ًسكىل نىجاًء القىرىًب الًعٍممًيص  ما ًإٍف لىيػ

فصؿ الفاء .   4

ةي : قكلػه ًإفَّ اهللى بارؾى في التقديس كخصَّ "كفي حديًث كىٍعب . ايٍقرةي الذٍَّقفً : كالفىٍحصى

و مٍف ،  كىيك ما فيًحصى منيا[]"ًمٍف فىٍحًص األيٍرديفّْ ًإلى رفىحى  يى بىٍعضي أىم كيًشؼى كنيحّْ
فىحي . بىٍعض كىرى

 تكممة. مكافه ًبطىريًؽ ًمٍصرى ييٍنسىب إليو الًكبلبي العيفري : []

ٍاًب كالكىًتًؼ الخ : قكلػه . كالفىريصةي كاحدتيه كالَّمٍحمةي بىٍيفى الجى

حاح، عندما نقمتو ًمٍنوي، الذم قالو األصمعي، الفريصتاف ىما : رىأىٍيتي بحاشيًة الصّْ
الميٍضغتاف المَّتاف فيما بيف الكىًتؼ ًإلى اليىدىٍيف، ًإذا فىًزعى اإلنسافي كالدَّابةي اٍرتىعىدىتىا ًمٍنو
[]  .

فصؿ القاؼ .   5

ًحًميٌّ ميقىرَّصه . قكلػه غانيميٍستىديره الخ: كى ٍيد ًحًميّّ ميقىرَّصي أم[] : قاؿ الصَّ :  ابفي ديرى
ٍكىر [ب/36ؽ] عه بالجى . ميرصَّ

 

 

 

 

                                                 

(  .3/416ابن األثير، النهاية، :    انظر(

( كم، على حدكد 5مدينة فلسطينية من قضاء غزة تقع شرؽ ساحل البحر المتوسط بنحو :    رىفىحه (
؛ 3/54ياقوت الحموم، معجم البلداف : انظر. رفح المصرية: ك يوجد جزء في مصر يدعى. مصر

 . 1/378أنيس صايغ، الموسوعة الفلسطينية، حرؼ الراء؛ الدباغ، بالدنا فلسطين، 

(   مادة فػىرىصى 7/64ابن منظور، لساف العرب :    انظر(

( الفيركزأبادم، : انظر. مستدير كالقرص: مقرَّص. التكملة كالذيل كالصلة مادة قرص: الصَّغاني:    انظر(
 . مادة قرص2/312القاموس المحيط، 

 

 ]فىحىصى [

 

 ]قىرىصى [

 

 ]فرص[
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 أم كىىي ًجٍمسىةي األىعراب قكلػه أك يىٍجًمس عمى ريٍكبىتىيًه ميٍاكبىان كى يىٍمًصٍؽ بىٍطاىهي الخ
  []:كأنشد

 [الرجز]

قىٍيس عىٍيبل كىٍمبىا             كى ٍرىيمان كى  الًكراـً الغيٍمبىا                 فى كلىك نىكىٍحتي جي
ا مينكبَّا           ما كيػنتي إالَّ نبطٌيػان قىٍمبىػا    مىٍستي القيٍرفيصى  صحاحثيَـّ جى

فصؿ الميـ  .   6
ٍكهىًرمٌ : قكلػه ـى الجى كىًه رَّؾي كى ييحى ، كى المىٍغص بالتسكيف، تىٍقًطيعه في األىٍمعاًء : ، قاؿالمىٍغصي

.  كىأىلىـٍ 
مىطه، كما ال يخفى عمى . ااتهىمىغىص بالتحريؾ كىىيكى ليغة، : كالعامَّة تىقيكؿ ـى غى فىقىكلو كىًى

.  الفٍيـ
ةو : قكلػه ةي، كىزىًاخى ًميظىةي الًجٍمًد : األىطيكـ: األىطـك: كالمىًمصى فىاةه بىٍحًريَّةه غى بكر، سيٍمحى كىصى

ةي  ةي كالزَّاًلخى سىمىكىةه كىذلؾ، كفي الٌتكممة المىمىصى . األىطيكـي مف السَّمؾ: كى

ٍبؿى الدٍَّلك ٍكىىًرٌم، كقاؿ الرَّاجزي يىًصؼي حى                                                            []:كقاؿ الجى

                                                  [الرجز]

اى  ب الذٍّْئب ييعىدّْل ىىًبصى َى ا             كىذىفى َى كأىٍعطاني ًرشاءن مىًمصى فىرَّ
[] 

مزم: كالركاية ى، كىجى . ًمٍشيىةه فييا نىشاطه : ييعٌدم اليىبصى

 
                                                 

(  .الجىٍوىىًرٌم، الصحاح، مادة قرفص: انظر.    البيت بال نسبة في الصحاح(

( ، الملص: انظر.    البيت بال نسبة في الصحاح( الحبل،   : الزَّلق، الرشاء: الجىٍوىىًرٌم، الصحاح، مادة مىلىصى
.  اللساف مادة رشأ، ملص: انظر

( . اللساف، مادة ىبص، جمز: انظر. أسرع: مسرعان؛ جىمىزى الفرس:    ىىًبصا(

 

 ]قرفص[

 

 ]مىغىصى [

 

 ]مىمىصى [
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باب الضاد : الرابع عشر
 

بقى الضاد .فحفظ المشيكر أىفَّ الميستىٍعًميىةى سىٍبعىةه . []قكلػه كالحركؼ الماخفضة ما عدا
.  قصكر [حركؼ]خالصان فاالقتصار عمى الخمسة 

   فصؿ الفاء.   1

 بف محمد كىك القرماف الحافظ، كذا بخط []كصكابو جعفر.  بف جعفر[]قكلػه كمحمد
.  حجر[]شيي اإلسبلـ ابف

 

 

 

                                                 

( الخاء :    ما عدا المستعلية، كالحركؼ المستعلية ىي الحركؼ التي مخرجها من الحنك األعلى كىي(
. 290غانم الحمد، الدراسات الصوتية، ص: انظر. كالغين   كالقاؼ كالصاد كالضاد كالطاء كالظاء

( البخارم :أبو الحسن، محدث ركل عن عباس الدكرم كعلي بن عياش الًحٍمًصٌي، ركل عنو:    ىو(
. 9/99العسقالني، تهذيب التهذيب، : كالترمذم كابن ماجو، ترجمتو في

( -207/822]   جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن المستفاض، أبو بكر، الحافظ، عاش ما بين(
القاضي الفريابي، عالم محدث بحل من بالد الترؾ إلى مصر تولى القضاء ًبديٍنور  [913   /301

؛ الذىبي، سير 2/238اليافعي، مرآة الجناف: مناقب ابن مالك ترجمتو في: أشهر مؤلفاتو   كتاب
 .1/496؛ كحالة، معجم المؤلفين2/127؛ العسقالني، لساف الميزاف، 9/162النبالء

( -773/1372]أحمد بن علي بن محمد العسقالني، أبوالفضل، ابن حجر، عاش مابين:    ىو(
، ميٌحدث، مؤرخ،أديب، لو أكثر من مائة كخمسين مصنفا منها اإلصابة في تمييز [852/1449

؛ 2/36السخاكم، الضوء االمع: الصحابة؛ كالدُّررالكامنة في أعياف المائة الثامنة، ترجمتو في
. 1/210؛ كحالة، معجم المؤلفين1/87الشوكاني، البدر الطالع

 

 ]خفض[

 

 ]فاض[
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فصؿ الاكف  .   2

يٍكسىري اسـه لمظيمـ الخ: قكلػه غااي قاؿ كاىلىٍ ضه كي  النغض بالفتح التكممة في الصَّ
َى مشيتو []عف أبي الييثـ. الظميـ الجٌكاؿ ؿى  كقاؿ المَّيث إنَّما سمي الظميـ نىغضان ألنَّو إذا عىجَّ
فىضى  ٍكهىًرمٌ كقاؿ . اٍرتىفىعى كاٍنخى ان . ًسٌنوي : نغض رىٍحؿي البعير، كثىًنيَّةي الغبلـ:  يقاؿالجى ضى َى نىغى

انان                                                                         []:العجاجقىاؿ ، كنىٍغضى

                                                                      [الرجز]

ا  ؾُّ نىٍغضان، اليني ميسىٍيدىجى أىصى

رىكة نفسيا  .النٍَّغضي في ىذا، الظَّميـ نفسو ال الحى
 

                                                 

( كاتب من أىل بغداد توٌلى الكتابة  [302/915]العباس بن محمد، أبو الهيثم، المتوفى سنة:    ىو(
؛ الزركلي، 3/185ابن تغرل بردل، النجـو الزاىرة: ترجمتو في. للمقتدر الخليفة العباسي

. 3/256األعالـ
( لىٍت ريسيوميو سىفىٍنهجا، انظر: كصدره:    ىذا عٍجزي بيت للعجاج( ، 350العجاج الديواف، ص: كاٍستىبدى

ابن منظور، اللساف : انظر. مشى في ارتعاش: االنخفاض، الميسىٍهدىج: االضطراب، النغض: الصَّكىك
 . مادة صكك، نغض، ىدج

 

 ]اىغىضى [
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باب الطاء : الخامس عشر

فصؿ الخاء  .   1

رىهي كاٍختىبىطىه  ك الي اآلصرة ما عطفؾ عمى الرجؿ مف رىحـو أك قرابةو أقكلػه مف آصى
عمى فبلف آًصرىةو،          [أ/37ؽ]ما ييًصرني: كالجمع األكاصر، ييقاؿ. ًصيرو أك معركؼ

  .صحاحما يعطفني عميو قرابة كال ًمنَّة، : أم

 فصؿ السيف.   2

، شىٍهره قبؿ آذار  المشيكر عمى األلسنة بالشيف المعجمة كفي قكلػه ككىغيراًب و كييٍصرىؼي
 قاؿ في أك أيٍسييكط الخ سييكطي : قكله. شيباط كسيباطي، لمشَّير، ييٍصرىؼ كال ييٍصرىؼ: التكممة
ًعيد ًمٍصر:  بالفتح[] سىييكطي التكممة ًميمىة مف صى  .كيقاؿ أىٍسييكط. قىٍريىة جى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

( كىي كبيرة عامرة آىلة جامعة لضركب المحاسن، ك .    أسيوط مدينة على الضفة الغربية من نيل مصر(
؛ 3/301الحموم، معجم البلداف،: ىي اليـو مركز محافظة في جمهورية مصر العربية، انظر

 .58الحميرم، الركض المعطار، ص

 

بىطى [  ]خى

 

 ]سىبىطى [
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 باب العيف/ باب الظاء: السادس عشر

فصؿ الصاد .   1

لمجمعقكلػه أك البيهمى، اة.  ًىيى نىٍبته مىٍعركؼ ييقاؿ لمكاحد كى .  كالكاحدة بيمى

.   مجتمعة الخ[] [برعكمىة]أك كؿ. قكله

بىٍرعىمىٍت الشَّجرة خرجت براًعميىا: ـالبرعك .  صحاح. الٌزٍىري قبؿ أىٍف يفتح ككذا البيٍرعـ، كى

فصؿ الطاء .    2

ليه معركفان : قكلػه غاايقاؿ . أسدل: كا  . [] أٍطمىقتي اليو معركفان مثؿ أزلمتالصَّ

فصؿ القاؼ .    3

مثؿ قرثعةي ماؿو . بالفتح، إٌف ًلقيرثعة ماؿه :  قاؿ الفٌراء ييقاؿ الخ[]كالقيٍر يعىة: قكلػه
 .  صغااي. إذا كاف يىصميح الماؿ عمى يديو، بالكسر

طىري : القىرىعي ، بالتحريؾ:  قاؿ ابفي األىعرابيّْ كبالتحريؾ الخ: قكله السَّبؽي كالنَّدىب، أم الخى
 .  صغااي. الذم ييستىبىؽي عميو

ًَ : الصحاحفي . كبىٍ ره أبيضي يىٍخريجي بالًفصاؿ الخ: قكلػه بىٍثره أىٍبيىضي يىٍخريجي ًمف أٍعناًؽ
بابي أىلباًف اإلبؿ. الفيٍصبلف كقكاًئميا دىكاؤيهي الًمٍمحي كىحى ان يينقُّكا أٍكبارىا، ، كى فًإذا لـ يجدكا ًمٍمحى

ة كىىا عمى السٍَّبخى رَّ كا جمكدىا بالماء، ثَـّ جى حي نىضى ىك أىحرُّ مف القىرىعً : كمنوي المثؿ. كى
كربما . []

.  قالكا أحرُّ ًمفى القٍرع بالتسكيف، يعنكف قىٍرعى الًميسىـ، كىك الًمٍككاة

 

                                                 

( .  3/52دعومة، كالمثبت من القاموس المحيط، مادة صىمىعى، : أ/46أ،  غ ؽ /37  في ب ؽ  (
(  . 11/306اللساف مادة زلل، : كثير الهدايا كالمعركؼ، انظر:   فالف مزلل (

(  . الزبيدم تاج العركس، مادة قرثع: اجتمع، انظر:  تقرثع  (

( .  2/113الميداني مجمع األمثاؿ، :   انظر (

 

 ]صمع[

 

 ]أٍطمىعى [

 

 ]قر ع[

 

 ]قرع[
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القيرآف اآليات التي مىف قرأها: قكلػه كقىكاًرع ي
آية الكرسي ك آخر البقرة، كأنَّيا . الخ []

بةى رىٍأسي الخ: قكلػه. صحاح. تقرع الشيطاف مكى غااي [ب/37ؽ] قاؿكالحى الحمكبة  قرعت الصَّ
إذا كانت كثيرة المَّبف، فإذا رىًضعى الفىصيؿي ًخٍمفان قىطىر المَّبىفي مف الًخٍمًؼ : رأس فصيميا تقريعان 
رىعى رأسو َى                                                                                                [ ]:قاؿ لبيد.اآلخر، فىؽى

                                                                        [الطكيؿ]

ؤكًسًو          ليا فىٍكقوي مٌما تىحمَّػتى كاشًػؿي  رَّعىٍت مف ري َى َى ؿه قد ؽى جى ليا حى

بلن تىٍشبييان بيا، لصغىًرىا كقاؿ النابغة جى                                  []: سمى اإلفاؿى حى

                                       [الطكيؿ]

يًؼ حتى تىمٌكرا  مَّبىٍت        عمى ىاًميا بالصَّ ؿه قيٍرعي الرؤكًس تىحى جى لىيىاى حى

                                                 

( ًمن من الشياطين ك اإلنس ك الجن كىي آية الكرسي كآخر :  القرآفع   قوار( اآليات التي مىٍن قرأىا أىِى
. تاج العركس، مادة قرع. الزبيدم: سورة البقرة، كسورة يس، انظر

( الجوىرٌم، الصّْحاح،        مادة : انظر. صغار اإلبل: ؛ الزبيدم، اإلفاؿ65لبيد، الديواف، ص :    انظر(
 .أفل

( . انظر الجوىرٌم، الصّْحاح، مادة، مىوىرى . تحٌرؾ: ؛ تموَّرى 81   انظر النابغة الجعدم، الديواف ص(
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باب الفاء : السابع عشر

فصؿ الحاء .   1

ٍ ًؿ زهير[]كاألٍحالؼي . قػكله                                                                        []:  في قىكى

                                                                   [الرجز]

ا النٍَّعؿي  َى لَّت بأٍقداًمًو شييىا كذيبىياف قد زى ٍَ ٍكتيما األٍحبلؼى قد سُّؿَّ عىرى تىدارى

ٍدنا ًكالية المطٌيبيٌ   []كقيؿ لعمر رضي اهلل عنو؛ أٍحبلفي الي، في حديث ابف عباس كىجى
. خيران مف ًكالية األٍحبلفي، يريد أبا بكر كعمر

بكر سىمىكةه بحرٌيةه غميظة اًلجٍمدكاألطـك السمكة الخ: قكلػه .   أطكـ كىصى

: قاؿتمبسه الجارية فكؽ  يابها الخ: []قكلػه
                                                                [الرجز]                []

جاًريىة ذىاًت ىىفو كالٌنكًؼ             ميمٍممـو تىستريهي ًبحكًؼ 

، كىي البقيرة: كفي حديث عائشة كؼه ميَّ حى ثكب ال كميف، لو . []تىزكَّجني رسكؿي اهلل كعى
: كالحافةي : قاؿ ابف مكـر.  التي تككفي في الطَّرًؼ الخ[]كمف الدَّكاًئسً : قكلػه. تمبسو الصبية

سىًط الكىٍدسً  الثَّكري الذم يككف في كى
. فتأمَّؿٍ . ، كىك أىٍشقىى العىكاًمؿً []

 

                                                 

( . انظر الزبيدم، تاج العركس، مادة حلف. أسىده، كغىطفىافي :    األحالؼ(
(  .198زىير بن أبي سلمى، الديواف ص:    انظر(

( . ف، مادة حلف.انظر الزبيدم، ـ. كاألحالفي عمر. أبو بكر:    المطٌيبيٌ (
( س،           مادة .الفيركزأبادم، ـ. انظر. تلبسو الجارية فوؽ ثيابها [ًجٍلده ييشقُّ كهيئة اإلزار]:   الحوؼ(

 .3/130حوؼ، 

(  .    البيت بال نسبة في تاج العركس،انظر الزبيدم، تاج العركس ، مادة حوؼ(

( . 4/75اللساف مادة بقر، : ثوب بال كيٌمين، انظر:    البقيرة(
الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة دكس، : أنظر. تدكس القش، كيتبع بعضها بعضان :  الدكائس ()

2/217. 
  ( . 2/425مادة كدس، . ف.الفيركز أبادم، ـ: أنظر. الحب المحصود المجموع:  الكىٍدس(
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فصؿ الخاء .   2

ٍ فى سىبَّابتىٍيؾى  ذي بيى تىٍأخي
ييحتمؿ أف يريد التغميب، يعنى اإلبياـ كالسبَّابة، كقاؿ ابف . []

شىب، ييرمى بو:مكـر .   بيف اإًلبياـ كالسبابة، فتأمؿ[]أك يجعؿ ًمٍحدىفىةن ًمٍف خى
ٍمباف: قكلػه ٍرفىى كىسىٍكرىل الجي الخرفى، ميعىرَّبه أصمو فارسي، مف : []قاؿ الدينكرم. كالخى

مباف اسمو . كربما خففت كلـ أسمعيا مف الفصحاًء إالَّ ميشىدَّدىةن . شدد البلـ. القطاني كىك الجي
مَّر: الفارسي   لساف. []كالًخٍرنؼٍ ، الخي

ؿه ميخارىؼه  قكلػه كرىجي
.  ابف مكـر بمعنى محارؼ [أ/38ؽ] الي قاؿ []

 [أ/38ؽ]فصؿ الراء .    3

                               []:انشد الجكىرمٌ . البىٍحري الضطرابه، ككشدَّادً : قكلػه

                            [الكامؿ]

الميٍطًعمكفى المَّحـى كؿَّ عىًشيَّةو     حتى تىغيبى الشٍَّمسي في الرٌَّجاؼ 

زاًعي، يىٍرًثي عبد[]البيتً لمىٍطركد: قاؿ ابف بىرمٌ  لو.  المطمب[] بف كعب الخي : أكَّ

                                                 

( ، انظر:    الحىٍذؼي ( الفيركزأبادم، القاموس المحيط، مادة حذؼ، : كالضٍَّرًب، رىٍمييكى بحصاةو تأخذ بين سىبابتٍيكى
3/126. 

( . 40/ 9اللساف، مادة حذؼ، :    يرمي بها الحصاة، انظر(
( . 62   أبو حنيفة الدينورم كاسمو أحمد بن داكد، سبقت ترجمتو ص(
(  .الفيركزأبادم القاموس المحيط مادة خرؼ: انظر. القطن:    الخرنف(

( انظر ابن  . منقوص الحظ: الفيركزأبادم، القاموس المحيط، المحارؼ: انظر. محرـك:    مخارؼ(
. منظور،   لساف العرب مادة حرؼ

( . انظر ابن منظور، لساف العرب، مادة رجف. البىٍحر:    البيت في اللساف، الٌرجاؼ(
( :   أنظر. لو قصيدتاف في رثاء نوفل بن عبد مناؼ.    مطركد بن كعب الخزاعي شاعر جاىلي فحل(

 .7/251؛ الزركلي، األعالـ 375المزرباني، معجم الشعراء، ص

( زعيم قريش في    (ـ579/ىػ .ؽ45)أبو الحارث المتوفى سنة.    عبد المطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ(
عبد "اسمو شيبة ك : قيل. الجاىلية، كأحد سادات العرب، ك ىو جىدُّ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 .4/154األعالـ : انظر الزركلي. لقب غلب عليو" المطلب
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      [الكامؿ]                                                              

نػػاًؼ؟  ٍبًد مى ؿي رىٍحمػىوي          ىبلَّ نزٍلتى بآًؿ عى كّْ ؿ الميحى يا أيُّيا الرَّجي

ٍرـو كمف ًإٍقراًؼ ،  أيمُّؾ[]ىًبمىٍتؾى  ًمنيكؾى ًمٍف جي ـٍ            ضى ٍلتى ًبداًرًى لك نىزى

ـي تىغىٌيػػىرىتٍ  ٍنًعميفى إذا النُّجكي المي
[] 

كالميٍطًعًميفى إذا الرياح تىناكىحىت
[] 

فصؿ السيف .    4

زى : ًإثاءن فانخرمت الخرزتاف: أمقكلػه أىسىافىه ًإسافىةن،  رى رىمىوي : كأىساؼى الخى . خى

:                                                                     []      قاؿ الراعي 

  [الطكيؿ]

مىزاًئدى خٍرقىاء اليىدىٍيًف ميًسيفىةو        أحبَّ ًبًيفَّ الميٍخًمفاًف كأحفدا
[ ] 

 ما ذكره في فصؿ ااتهىكذا كجدناهي بخط عمي بف حمزة زائد ميمكز : قاؿ ابف سيده
. سكؼ، كذكره في سيؼ، لكفَّ المصراع الثاني فتأىمؿ

أىخىؼَّ بيف المخمفاف كىأىحفىرا 

                                                 

( . ب، ثكلتك/47  في غ ؽ (
( كالظاًعًنين لرحلًة اإليالؼ، كالبيت في اللساف،         :    ىذا صدر بيت لمطركد الخزاعي، كعجزه(

 .9/110مادة رجف، 

( كالبيت في اللساف مادة رجف، . حتى تغيب الشمس في الرجاؼً :    ىذا صدر بيت لمطركد الخزاعي كعجزه(
9/113 .

( شاعر فحل،  (90/709)اسمو عيبيد بن حيصٍين النُّميرم، أبو جندؿ، الراعي، المتوفى سنة:    الرَّاعي(
. 4/189انظر الزركلي األعالـ . ليٌقب بالراعي لكثرة كصفو اإلبل، عاصر جريران كالفرزدؽ

( الضَّامرة؛    : الناقة ال تتعهد مواضع قوائمها؛ مسيفة: ؛ خرقاء56  انظر الراعي النميرم، الديواف ص(
. انظر اللساف مادة خرؽ،سيف، خلف، حفد. أسرع: ما تحت اإلبط من الناقة؛ أحفد: المخلفاف
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فصؿ الشيف .    5

فان أٍك شىرىفيف، أم: في حديث الخيؿكماه فاٍستىاَّت شىرىفان الخ : قكلػه عىدىت : فاٍستىنٍَّت شىرى
 . []لسافشىٍكطان أىٍك شىٍكطىٍيف 

                                                 

( . 9/171ابن منظور، لساف العرب، مادة شرؼ، :   أنظر(

 

 ]شرؼ[
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كفي الشَّرىؼ: قكله
ًريَّةى كالرَّبىذىة[ ً ] ، كانت :  ابف السكيت ًحمىى ضى الشَّرىؼي كىًبدي نىجدو

ٍبذىة كىي  ، كفي الشرؼ الرَّ ًرية، كضرية بئرو منازؿ الممكؾ مف بني آكؿ الميرار، كفييا ًحمىى ضى
، كالشُّريؼ إلى جنبو بيف الشَّرىؼ  فما كاف . كادو يقاؿ لو التٍسًريري :  كالشُّريؼ[]الًحمى األىيمفي
كَّبى األزىرم قىٍكؿ ابف السّْكيت. ميٍشًرقىان فيك الشَّريؼ، كما كاف ميغًربان فيك الشَّرىؼي  .  ًصمة. كىصى

ًقٍشري شجر الغاؼ إلى آخره: قكلػه رؤكس الكمأة كاألىثافي : الشَّعىؼي :  قاؿ المَّيثي كى
                                            [الرجز]                            [ب/38ؽ]:قاؿ العجاج. الميستديرة

 []دكاًخسان في األٍرًض إاٌل شىعىفا 

غَّران  سيٌمكا شيعىيفاى ميصى ًمٍاهي المى ىؿي : قكله. كى ديكده )كى قىٍكليه :  أقكؿ الخ[](لىًكٍف ًبشىٍعفىٍيًف أىٍاًت جى
دكد  ثىٍؿ كما في المستقصى خاؿو عف ذلؾجى شك مفسػد، كلفظ المى . حى

ًبيَّة في منصرفو مف غزاة، فىسىًمعيا بعدما سىًمنىٍت تقكؿ: قاؿ : اٍلتىقىطى عيٍركىةي بفي الكيٍرًد صى
كارو يىٍمعىٍبفى مىعىيا ة: ًلجى ييضرىبي ًلمىٍف أٍخصىبى بىٍعدى ىيزاؿ، . فقاؿ ذلؾ. []ًإٍحًمٍبنىني فىًإنَّني لىكيفَّ لىٍقحى

ديكدٍ  نىًسيى ذلؾ، كىاٍلجى ًليمىةي المَّبىفٍ : كى َى  . انتيى فتأٌمؿ. الؽى
ًشيفىت الجاًريىةي تيشاؼ: قكليػه يٍّات: كى :  كقيؿ في قىٍكًؿ عنترةالخ. زي

                                                                          

 [الكامؿ]
                                                 

( من قرل المدينة : ؛ الرَّبذة3/24اسم بئر في نجد، ياقوت الحموم، معجم البلداف، :    حمى ضريَّة(
قرية من قرل نجد؛ :المنورة،  على طريق الحجاز، فيها قبرالصحابي أبو ذر الغفارم، كضريَّة بئر

 .3/24ف، .الحموم، ـ: اسم كاد في نجد، انظر: التسرير
(   3/336ياقوت الحموم، معجم البلداف، : انظر. كىبدي نجد:    الشرؼ(
( انظر ابن . راس الشيء: الدكاخل في األرض، الشٍَّعف: الدكاخس.490الديواف ص . العجاج:    انظر(

. منظور، لساف العرب، مادة دخس، شعف
( الناقة القليلة اللبن كأصل المثل أف عيٍركىةى بن الوىٍرًد كىجىدى جارية بشىٍعفىٍين، : جبالف، كالجىديكد:    الشٍَّعفىاف(

نىها كقد قامت  فأتى بها أىلىو، كربٌاىا، حتى إذا سىًمنىت كىًبطنىت، بىًطرىٍت فقالت يومان، ًلجىوارو كينَّ يالًعبػٍ
ييٍضرىبي ًلمىٍن نىشىأى  (.لكن بشىٍعفىٍين أنت جىدكد): فقاؿ لها عركة (اٍحًلبيوًني فإني لكينَّ لقحو): على أربع

.  في ضيٌر ثيمَّ يػىٍرتىًفعي عنو فػىيىٍبطىرٍ 
(  2/176   انظر الميداني، مجمع األمثاؿ (
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ًة بىٍعدىما        رىكىدى   بالمىشكًؼ الميٍعمىـً [][اليكاجر[كلقد شىًرٍبتي ًمفى الميدامى

 .إنَّو عىنى ًبًو قىدىحان صافيان منعشان 

فصؿ الصاد .   6

. ، ألىفَّ الزيىىرىة كٍككىبه سٌيار ال يميز بو شيءبتمك الزيهىرىه، كليس له  مرة: قكلػه

ًمٍف ىىذا قكؿ عيبيد: قكلو كى
غااي بف قٍيس إلى قكلو ككىـ الجكىرٌم قاؿ []  كىك في :الصَّ

ٌنما ىك ًلعيبىٍيًد اهلل المذككر مف قصيدة يمدح عبد العزيز بف :نسبة البيت إلى ابف أحمر كىاً 
                          []: [] كبعده[]مركاف

 [المنسرح]

ًبٍو  ٍمبه ييتزُّ في شىرى نىٍخؿه مىكىاقيره بالًفناًء ًمف اؿ        بىٍرنيّْ غي

: ثـ قاؿ. كفي نسخة كجدتو منسكبان إلى عبد اهلل بف الرقيات، فىمىعىمَّيا أيٍصمىحت: قمت
نىؼ: كىأٌما معنى قكلوي  مىا صى نىٍؼ، يقاؿ، كى قيوي فىقىٍد صى نىفىٍت الشجرة إذا طمع كىرىقيا، : فإذا نىبىتى كىرى صى

نَّؼى عمى ما لـ   [أ/39ؽ]كىأما مىٍف ذىىب إلى المعنى الذم ذىب إليو الجكىرٌم، فركايتو كما صى
َـّ فاعمو كىي ركاية الفىٌراء فإذا كانت الركايةي مكجكدةه بو كىك معنى صحيح : أىقكؿ. ااتهى. ييسى

                                                 

( : كركاية الديواف رىٍكدى الهواًجرً . ككذا الجواىر: أ/48كفي غ ؽ . ككدا الجواىر: ب/38   في ب ؽ (
 .23عنترة، الديواف ص: انظر

( ، شاعر قريش في العصر األموم،    كلقب (85/704)ت.    عبيد اهلل بن قيس الرُّقيٌات من بني عامر(
ابن سالـ، : بابن قيس الرقيات ألنو كاف يتغزؿ بثالث نسوة، اسم كل كاحدة منهن رقية، ترجمتو في

.  4/196؛ الزركلي، األعالـ، 1/212؛ ابن قتيبة، الشعر كالشعراء 1/530طبقات الشعراء 
( . كالد الخليفة عمر بن عبد العزيز (85/704)أبو األصبغ المتوفى سنة: عٍبد العزيز بن مركاف:    ىو(

كبنى الدكر كالمساجد ترجمتو . ىػ، سكن حلواف كغرس بها كرمان كنخيالن 65أمير    مصر سنة 
. 4/28؛ الزركلي، األعالـ، 4/197؛ ابن األثير، الكامل، 3/583البغدادم،    خزانة األدب:في

(  سىقيان ًلحيلوافى ذم الكرـك كما   صىنَّف ًمن تًينًػو كىًمٍن ًعنىًبوٍ :   البيت ىو (

( ضرب من : قاؿ ذلك يصف فناء القصر، كالبيرني ىو. 13  عبيد اهلل بن قيس الرقيات، الديواف، ص (
 .13/50التمر أصفر ميدَّكر، انظر ابن منظور، لساف العرب، مادة برف، 
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فىًإفَّ المدح . فبل ينبغي أٍف ينًسبى الجكىرٌم مىعىوي إلى الكىٍىـً بىؿ المىقاـ يقتضي اختيار ىىذا الكجو
ريهي قىٍد أىٍكرىؽ، فتأمؿ . ًبكىٍثرًة أىنكاًع التيف كالعنب، أىٍكلى مف المدح؛ بككف شىجى

فصؿ العيف / فصؿ الظاء.   7

كالًعٍدؼ بالكىٍسر : قكله  ، [] النٍَّتؼي : العيتكؼ: ، في لساف العربالاَّتؼ: العىٍتؼي : قكلػه
ماعةي : سيده قاؿ ابف. ًعٍدؼه بالكسًر كىًعدىؼٍ :  كالجمع.الخ مُّع؛ الجى ٍعًنٌي بالتَّجى كعندم أىفَّ المى

ألىفَّ التٍَّجميع عىرىض
بَّما . [] سيدكر، كى ري نما يككف مثؿ ىىذا في الجكاىر المخمكقة، كىًسٍدرىة كى كا 

كعمى ىذا ففي كبلـ المصٌنؼ : قيمتي . كاف في المصنكع، كىك قميؿ كذا في لساف العرب
. تشكيش

ة: قكله كقكلهـ ازلاا عرىؼى ى
لَّد، ك ليس بعربي محض[] .  تشبيوه ميكى

فصؿ الغيف .   9

ًَالؼكىًكتابو الخ. الًغالؼي : قكلػه ًَ كاف:  الًغ كما اشتمؿ عمى الشيء كىقىًميص . الصّْ
ًكماـ الٌزىر، كساىيكر القمر، كذا في  كفيو ًإذا سيكّْنىٍت اٌلبلـ ، المسافالقىٍمًب، كىًغرقىء البيض، كى

ٍمعي أىٍغمىٍؼ أمٌ  يىٍفتىحي : كفي صفتو، صمى اهلل عميو كسمـ.مىٍف ال يىًعي شىيئان : في غٍمؼ كاف جى
ٍمفان أىمٌ  ذيفة. ميغٌطاة: قيميكبان غي عميو ًغشاء عف : قىٍمبه أىٍغمىٍؼ أم: القميكبي أىٍربىعة: كفي حديث حي

ميؼ جمع أىٍغمىٍؼ، ألىفَّ فيعيؿ بالٌضـ، : سىماع الحؽ ك قبكلو، كىك قىٍمبي الكافر، قاؿ كال يككف غي
، كقكلو   []: ال يككف جمع أىفعىؿ ًعٍند سيبكيو إاٌل أف يضطر شاعره

 

                                                     [المديد]                    

                                                 

( . 2/232ابن منظور، لساف العرب مادة عتف، :    انظر(
(  .ابن سيده، الميٍحكم كالمحيط األعظم، مادة عدؼ:    انظر(

( موضع بالحج على بعد اثني عشر ميال من مكة كحىدُّىا من الجبل المشرؼ على بطن عيرىنىو إلى   :    عرفة(
انظر الحموم، معجم . جباؿ عىرىفىة، كيقاؿ إف الناس يعترفوف بذنوبهم في ذلك الموقف

 .409؛ الحميرم، الركض المعطار، ص4/104البلداف

(  . 9/271، غلف: ابن منظور، لساف العرب، مادة: انظر   (
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رّْدكا منيا ًكرادان كشيقير  جى

فىعيؿ، فيك عمى فيعؿَّ ميثىقَّؿٍ : قاؿ الكسائي َي . ماكاف جمع ًفعاؿ كفىعيكؿ كى مىؼى ًلٍحيتىوى كىغى
مَّفىياةبالطّْيب كالًحٌناء، كالغالي خيا: [ب/39ؽ]، كىغى َى ٌَ َى ـٍ قاؿ.لىطى يي إٌنما ىك : ككىًرىىيا بىٍعضى

ؿي عف ثعمب يب كاغتمؼ، األكَّ َى ؿي بالغالية كالًط ؼى الرَّجي َى تىغىؿَّ تىغمَّؼى : المحياني. غبلَّىا، كى
، كقيؿ مَّؼى ًلٍحيىتىوي []كفي. إذا كاف ظاًىران  تىغىٌمؼ بيا: بالغالية كتىغىمَّؿى ٍؿ، كغى َى  أيصكًؿ الشٍَّعًر تىغىؿَّ

ٍمفان  ؼي لحيتو بالغالية): كفي حديث عائشة. بالغالية غى ًَ ؿَّ . [](كيٍنتي أيغى

 فصؿ الكاؼ.  10

، : قكلػه ًعؽ[]كقيؿ إنيما لزيد: قاؿ ابف بىرمٌ ك الميمىفَّؼي كىك الصحيح، .  بف عمرك، الصَّ
:  كأىٍنشد قبؿ ىذا

 ]الكافر[ًإذا ما ماتى مىٍيته ًمٍف تىميـو  فىسىرَّؾ أىٍف تعيش فجي ًبزاًد        

.  فما أدرم اختبللو. الصحاح الي كىك مثؿ ما في []بخبزو أك بسمفو أك بتمرو 

 

 

 

 

                                                 

( . ابن منظور، لساف العرب، مادة غلف: انظر. تػىغىلَّل: فإذا كاف داخالن في أصوؿ الشٍّْعر قيل   (
. ضرب  مركب من الطيب: ألًطخيها بو كأيكثر، كالغالية: ، كمعنى أغٌلف3/340  ابن األثير، النهاية، ()

  .اللساف، مادة غلق: أنظر

( أحد الحكماء، نصير المرأة في الجاىلية، (606/ىػ.ؽ17)المتوفى سنة  الصَّعق، زىٍيد بن عىٍمرك:   ىو(
البغدادم، خزانة االدب، ؛ 3/60 األصفهاني، األغاني، :عم عمر بن الخطاب، ترجمتو في ابن
.  3/60الزركلي، األعالـ ؛3/99

(    :انظر. أك الشيء الملفف في البجاد، كالبيتين في الصّْحاح: كعجزه. ىىذا صدر بيت، لزيد بن عمرك   (
  .الجوىرٌم، الصّْحاح، مادة لفف
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 206 

فصؿ الاكف .   11

دى ىة كالميًساًَّة الخ: قكلػه    [البسيط]   []: كبىيَّفى ذلؾ الٌشاعر بقكلوكىالمرأةي بيف الحى

ٍبًمؾى القىدىري  كزان أٍك ميطمقَّةن        كال يىسكقىنَّيا في حى فَّ عىجي ال تىٍنًكحى

بىرا  ٍف أىتىٍكؾى كقالكا إٌنيا نىصىؼه                  فىإفَّ أىٍطيىبى ًنٍصفىييا الذم غى كاً 

ٍاقيكؼي : قكلػه ؿي الدَّقيؽي الخ: المى فيؼي : المٍنقيكؼي ،  في الصحاح كلساف العربالرَّجي الخى
ـي  : []كاألىٍخدىع. فالظاىري أىٌنو سىقىطى بىٍعدى قىٍكًلًو الدَّقيؽ األخدىعيف، فتأمؿ، األٍخدىعٍيًف، القىميؿي المٍَّح

.  ًعرؽ في الجيمجمتيف؛ كىك شيٍعبىةه مف الكىريد

فصؿ الكاك .   12

، كمنو قىٍكؿ عاًئشة في أىبييا قيًبضى رسكؿي اهلل كىك عنو راضو . قكلػه كىعىممه الكهافة الخ
قو كىٍىؼى  قد طىكَّ
أىنَّو قىمَّده :  كمعنى الحديث،كىكىٍىؼ كىكٍجؼ ًإذا دىنىى، األمانىة:  األىمانًة ك ييركل[]

مَّى بالناس في مىرىضو،القياـ ًبشىرىؼ الٌديف بعده، كأىنيا تثبت أىٍمرىه كقاؿ ابف األٍعرابي في ،  فىصى
ًكبل القىٍكلىٍيف مىٍدحه لو، كىؼ ًإذا ميؿ مف حؽ إلى ضعؼ [أ/40ؽ]: الحديث يقاؿ ، قاؿ كى

ـي ًباألىٍمر، كاآلخري رىدُّ الٌضعًؼ إلى قيكًَّة الحؽ ديىيما الًقيا  .أىحى
 

 

                                                 

( . 9/331   البيتين في اللساف، انظر ابن منظور لساف العرب، مادة نصف، (
( . 8/66، ابن منظور، لساف العرب، مادة خدع:  انظر  (
(  .3/206، الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة كىف: انظر.  ىو سادف الكنيسةؼالواه:   كىٍىف (
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باب القاؼ : ال امف عشر

فصؿ الداؿ .   1

ره ييدىؽُّ بو الٌطيب: كالًمدىؽُّ :  التيذيبقكلػه كالًمدىؽُّذ  جى ًعؿ اسما، حى ، بضـ الميـ، ألنَّوي جي
ًعؿ نعتان ، ككذلؾ الميٍنخيؿ                                   [] :كقكؿ رؤبة، ريدَّ ًإلى ًمٍفعىؿ: فإذا جي

 [الرجز]                                

ممكدو ًمدىؽ  بلًميدى ًبجي يىٍرمي الجى

دىؽ بىدىؿه مف . فإف كاف كذلؾ، استشيد بو عمى أفَّ الًمدىٍؽ ما دىقىػٍقتى بو الشيء ًَ فىـً
فعىؿ ًمٍف قىٍكًلؾى . كالسابؽ إلىيَّ ًمف ىىذا، جممكد ٍَ ًَ : كقكلؾ، يىدىؽُّ األىشياء: أىم. حاًفره ًمدىؽ: أىنَّو ـً

ؿه ًمٍطعىف ةً . فًإف كاف كذلؾ فيك ىنا صفة لجممكد، رىجي  قكلػه جزءان مف  ال يف جزءان ًمفى الدَّرىجى
ة ـٍ إنما ىي ًمف ستٌيف جزءان ًمف الٌدرىجى . ىىذا سىٍبؽي قىمى

 فصؿ الشيف.   2

. جانب الفـ: الشّْدؽي : قاؿ ابف مكـر. الشٍٍّدؽي الخ: قكلػه

دٍَّيًف، ييقاؿ: الشدقاف: ابف سيده ًشٍدقا . نىفىيى في ًشٍدقىيو: ًطٍفًطفىةي الفىـً ًمف باطف الخى كى
ٌد الّْمجاـ، كالجمع ًمف كٌؿ ذلؾ: الفىرىس ٍنتىيى حى شديكؽ: مىشىؽُّ فىًمو إلى مي  []."أٍشداؽى كى

ًتفكّْه ذك بياف. بميله الخ: كخطيب أىٍشدىؽ: قكلػه ؿ أىٍشدىؽ مي .  كرىجي

ىك : كيقاؿ. ألىنَّو كاف أىحد خطباء العرب. األىٍشدىؽ:  بف سعيد[]كمنو قيؿ لعمرك
ٍنًطًقو ًإذا كاف يتكسع فيو  . متشدؽ في مى

 

                                                 

(  .215رؤبة بن العجاج، الديواف، ص:    انظر(

(  . 10/173شدؽ، : ابن منظور، لساف العرب، مادة:    انظر(

( من الخطباء  [70/690-3/624]   عمرك بن سعيد بن العاص، أبو أمية، األشدؽ، عاش ما بين (
المرزباني،معجم :ترجمتو في. ليقّْبى باألشدؽ لفصاحتو. البيلغاء، كاف كالي مكة كالمدينة المنورة لمعاكية

 .5/78؛ الزركلي، األعالـ، 2/118؛ ابن شاكر الكتبي،فوات الوفيات،231الشعراء،
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يىتىفىٍييىؽ مـ، كفي ًصفىًتو. كى سى : األشداؽ، يفتتح الكبلـ كيخًتمو ًبأٍشداًقوً : صٌمى اهلل عميو كى
 .تتمدح بذلؾ: كالعرب، ب الفـفجكا

كـ إليَّ الثرثاركف الميتشىدّْقكف) كأما حديث  فيـ المتكسعكف في الكبلـ مف غير [] (أبغىضي
الميستيزمء بالٌناس يىٍمكم ًشٍدقو ًبيـ : بالميتىشىٌدؽ [ب/40ؽ  ]أرادى : كقيؿ، احتياط كاحتراز

 . كعمييـ

ـٍ كالشٍَّدقىًميٌ ، كٍسـه عمى الشٍَّدؽ: كالشّْداؽي مف ًسمات اإًلبؿ ، األىٍشدىؽ: كالشٍَّدقى
، كسيٍتييـ؛زاديكا فيو الميـ كزيادتيـ ليا في ـو ٍير  [] كجعمو ابف ًجٌني، فيٍسحي باعٌيان ًمف غى ري

ًشٍدؽه شىٍدقىـٍ . لفظ الشٍّْدؽ ؿه بشيء. عريض: كى دَّثىو رىجي ًمٌمف : فقاؿ، كفي حديث جابر حى
؟ أم الكاسع الشٍَّدؽ. سىًمٍعتىو؟ قاؿ ابف عباس ـٍ كيكصؼ بو الًمٍنطيؽ ، قاؿ ًمفى الشٍَّدقى

 سعيد بف خالد بف سعيد []كاألىٍشدؽ. اسـ فحؿ: كشىٍدقىـ. كىالميـ زاًئدىةه . البميغ المتفكَّه
 .بف العاص
.   أشرقت أضاءت؛[]كفي األساس، مقتضى ترادفيا. كأشرقت: قكلػه

 في حديث ابف عابس في السماء باب لمتكبة يقاؿ لو كباب لمتكبة الخ: قكلػه
. كقد رد فمـ يبؽ منو إال شرفة أم الضكء الذم داخؿ شؽ الباب، المشريؽ

                                                 

( . 2/529الًمٌناكم، فيض القدير، :    انظر(
( عالم بالعربية، أخذ عن  [392/1001-330/942] عثماف بن جني، أبو الفتح، عاش ما بين: ىو  (

 ؛ ابن النديم،11/5الذىبي، سير النبالء : علي الفارسي أشهر مصنفاتو الخصائص ترجمتو في أبي
 .2/358كحالة، معجم المؤلفين  ؛1/87الفهرست، 

(  سعيد بن خالد بن سعيد بن العاص، األشدؽ، صحابي، كلد بأرض الحبشة لما ىاجر أبوه إليها، ركل   (
؛ تهذيب 3/101العسقالني، اإلصابة  :ترجمتو في. بن مالك كركل عنو محمد بن شعيبس عن أف

 .4/20التهذيب، 

( كتاب أساس البالغة، معجم لغوم، مرتب على الحركؼ . الزمخشرم، األساس، مادة شرؽ: أنظر   (
كيقع الكتاب في مجلد كاحد ك يهتم  .الزمخشرم    مؤلفوي، جار اهلل محمود بن عمر. الهجائية

 .1975بيركت ، بالفكر  صدر في طبعتو الثانية عن دار،بالنواحي البالغية

 

 ]شرؽ[
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فصؿ الصاد .   3

ٍيقىؿ: قكلػه ٍيدىؽي كصى األىٌكؿ مف       : كقاؿ غيره، المىًمؾي : كقيؿ. األىميفي كالقطب الخ: الصَّ
لى جانبو كككب صغير ييٌسمى ،العابد، كالثاني العىناؽ: الذم ىك آخرىا تيٌسمى []البنات  كا 
 .  كالصدؽ كالثالث الجكزاء،السُّياء

ريقة: قػقكؿ أنو كاف يأكؿ يكـ الفطر قبؿ ) : في حديث ابف عباسكسفياة، الخ []الصَّ
ٌمى ًمف طىرىؼ الٌصريقة : قاؿ األىٍزىىًرٌم العامة تقكؿ.  إنو سينَّة: كيقكؿ[] (أف يخرج إلى الميصى

 .ما جاء عف ىؤالء. الصبليؽ لمٌرقاؽ كالصكاب

 مف قكؿ لمجكىرم ك []الط ريةكقاؿ يزيد بف . اٍهتىزٍَّت الخ: قكلػه كاٍصطىفىقىًت األىٍشجاري 
 [الطكيؿ]                                     :[]إنما يشير بو الطُّفيؿى 

ٌنا كاصطفا رى طكلىو   دىؽُّ الزّْؽّْ عى   المزاىرً ؽي كيكـو كىًظؿّْ الرٍُّمًح قىصَّ

 :كبعده

ناًخر [أ/41ؽ] َـّ المى ٍحبىًتي      عيصاةن عمى الٌناىيفى شي لىديٍف غيٍدكىةن حٌتى أىركحى كىصي
[] 

 

                                                 

( ، ابن منظور، لساف العرب، مادة صدؽ: انظر. نجم صغير الصق بالوسطى من بنات نعش: الصٍيدؽ   (
10/193. 

( . 3/253، الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة صرؽ: انظر. الرقاقة من الخبز:  الصريقة  (
(  .3/306 البخارم، الصحيح،   (

(   يزيد بن سلمة بن سمرة، ابن الطثرية، أبو المكشوح،كىو. الطريثة: ب/50 ؽ  كغب/40 ؽ  في ب  (
من عنز بن  "طثر"من بني  شاعر مطبوع، من بني قشير بن كعب، نسبتو إلى أمة، [126/744] ت

؛ ابن سالـ، طبقات فحوؿ 2/392ابن قتيبة، الشعر كالشعراء : شعر ترجمتو فيكائل، لو ديواف 
 .8/183؛ الزركلي، األعالـ 2/155الشعراء 

( شاعر جاىلٌي فحل، كييسٌمى أيضا  [610/ىػ.ؽ13]طفيل بن عوؼ بن كعب، الغنوم، ت : ىو   (
ابن قتيبة، الشعر : ترجمتو في. عاصر النابغة الجعدم كزىير بن أبي سلمى. المحبّْر، لتحسينو شعره

 .3/228؛ الزركلي، األعالـ3/643؛ البغدادم، خزانة األدب، 1/173كالشعراء،

( . 1/175ابن قتيبة، الشعر كالشعراء، :   البيتاف في (

 

 ]صدؽ[
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 ]صفؽ[



 

 210 

 فصؿ الضاد .   4

كىٍككىباف كالميٍمتىًصقىيًف صغيراف، بيف الثُّريا :  كالًضيقةقكلػه كالًضيقة بالكسر الخ
.     كالدىبىراف

ًضيقة منزلة لمقمر بمزؽ الثريا مما يمي الدبراف ، كىك مكاف نىٍحسو عمى ما تزعـ  كى
 []: العرب، قاؿ األىخطؿ

، لىٍيمىةى ًجٍئًتًو        ًبًضيقىةى بىٍيفى النٍَّجـً كالدَّبىراًف  ٍرًت الٌطٍيرى فيىبلَّ زجى

يا رجؿ دىميـ، كالمرأة كَّجى ًسيمة تىزى سعيد : بىرَّةى بنت ىانيء التغمبي، كالرجؿ: يذكر امرأة كى
.  بف بناف التغمبي

غااي: كضايىقىه : []قكلػه ةه الخ الصَّ كىًكتابو ديٍرجى فىرَّؽى : عاسىرىه كى كالًمٍضياؽي ديٍرجة الي كى
يؽي  يؽي كالضّْ ٍدر، كالًضيؽي ما يتسع، كالدَّاًر : فقاؿ. الفىٌراء بيف الضَّ ٍيؽي ما ال يتسع لو ًلصى الضَّ

. كالثٍَّكب

ييؤىنث كالثاني ال ٍع كى ييٍجمى ؿي ييثىٌنى كى .  كاألىكَّ

فصؿ الطاء .   5

التَّيذيب كمف أىمثاؿ العرب التي تيٍضرىٍب . تىٍضًربي هذه الجاًريةي كىذا طىٍرقان : قكله يقاؿ 
يىتىفىنَّفي فيو، قكليـ ًميًشي: لمف يخمط في كبلمو، كى اٍطريقي كى

كًؼ : كالطٍَّرؽ. [] ٍرًب الصُّ ضى
كًؼ بالشٍَّعر  ٍمطي الصُّ . بالعصا كىاٍلمىيشي خى

ٍبحً : قىٍكليػهي  ٍبًح، :  قاؿ ابف مكـركالطَّاًرؽي كىٍككىبي الصُّذ ما أعرؼ نجمان ييقىاؿي لو كككب الصُّ
ٍبًح كىٍككىبه ييرىل ميضيئان ،  ٍف يىٍذكيريهي في غير ىذا الميٍكًضع، كتارة يطمع مع الصُّ كما سىًمٍعتي مى

                                                 

( منػزلة القمر، : ضيقة : كمعنى البيت . ؛ ابن منظور، اللساف مادة ضيق67األخطل الديواف ص:   انظر (
ىل إٌنك استطلعت طالعك عليو قبل أف : منػزلة للقمر في برج الثور يقوؿ: الدَّبراف. لو طالع النحس 

شرح : األخطل: انظر. تتزكجيو؟ كلو أٌنك فعلت لعلمت أنك عقدت عليو تحت نجم الشـؤ كالنحس
. 67الديواف ص

( .   مادة ضاؽ3/255الفيركز أبادم، القاموس المحيط :    انظر(
(  .1/430   انظر الميداني، مجمع األمثاؿ(
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كتارة ال، فًإف كافى قىالىوي متجكزان في لفظو، أىم أىنَّوي في الضياء، مثؿ الكككب الذم يطمع مع 
الَّ فبل حقيقة لو ٍبًح ، كاً  ٍبًح ، إذا اتىفؽ طمكع كككب مضيء في الصُّ    لساف.الصُّ

ًمٍاه: قكلػه  [المتقارب]:                                                      []كى

الَّ الًعًصيُّ  ـي كاً  مىى أىٍطًرقان بالياتي الًخيا               ـً إالَّ الثُّما عى

.  ألبي ذؤيب

عىمىوي استثناء مف الًخياـ ، أًلنَّيا في : قاؿ ابف بىرّْم [ب/41]ؽ كىل الثُّمىاـ بالنٍَّصًب جى مىٍف رى
ـى عمى المىٍكًضع ، ألىنَّيـ كانكا ييظىمّْميكف ًبًو : المعنى فاعمة كأىنَّوي قاؿ بالياته خياميا إاٌل الثُّما

عىمىوي ًصفىةن لمخياـ  فىعى جى مىٍف رى ـى، عمى المىٍكًضعٍ : كأىنَّو قاؿ. خيامىيـ ، كى . بالية الخياـ غيري الثُّما

فصؿ العيف   .   6
رٍّكىةن شجر: قكلػه  ٍيدالعىبىؽي ميحى ًؽ الًكٍبر إالَّ أىنَّو كىثيؼه : [] أبك زى قيوي كىكىرى نحك القامىة كىرى

ييرىٌحؼ بالماء  ييدىؽُّ كى قيٍو، كى ، كىرى فَّؼي ، ال يٍأكيميوي شىيء، ييجى ـٍ ٍت ميظ يىٍنبتي ًفي الشَّكاًىًؽ كما يىٍنبت الكى غى
ٍؼ الًخٍطًميٌ  كما ييرىحى
ذا جىؼَّ [] يينىحَّى فىييٍطمى بو في مكضع دافيء كىنيف ًمف الٌريح كىا   فىيىربيك كى

.  أيعيدى فىيٍحًمؽ الشٍَّعر كالنَّكرىة، إاٌل أىٌف في ذىلؾى ًإبطاء

ٍمؽ شعرىا لمٌدباغ قاؿ ال يىٍصميٍح ًلذلؾ: قيٍمتي لو مكًد في حى .  فىكيؼى عىمىميو في الجي

ؽي الخ: قكلػه ٍؿ، أم:  كىعىرىؽ الًخبلؿالعىرى دَّة، قاؿ : ما يرشح لىؾى بًو الرَّجي ييٍعطيؾى لممىكى
                                                                 []: يىًصؼي سيفان []الحارث بف زىير

                                                 

( خشب : الًعصيُّ . شجر ييجعل فوؽ الخيم: اسم بلد، الثُّماـ: ؛ اطرقا1/100   السكرم أشعار الهذليين (
 .15/63ابن منظور، لساف العرب؛ مادة عصا، : انظر. بيوت األعراب

(  . 74   سبق ترجمتو ص (

( . ابن منظور، لساف العرب، مادة، خطم: انظر.    نبات ييدؽ كرقو يابسان كيجعل ًغٍساٍل للرأس فينقيو(
( كالجماجم ىي )   الحارث بن زىير، شاعر جاىلي من بني كلب كقبيلة كلب إحدل جماجم العرب (

، جمهرة أنساب العرب، : ، انظر(القبائل التي تجمع البطوف كينسب إليها دكنهم . 456ابن حـز
( :    السيف كاف لمالك بن زىير قتلو حمل بن بدر كأخذه منو فقتل الحارث، حىمىالن، كأخذه أيضان، انظر(

انظر، . المحبة: الخالؿ. ما يعطيك الرجل من مودة: العرؽ. 339ابن السكيت، األلفاظ، ص
 .الزبيدم، تاج العركس، مادة عرؽ
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 [الكافر]

سىأىٍجعىميوي مىكافى السيؼ ًمنّْي           كما أيٍعًطٍيتيوي عىرىؽ الًخبلؿً 
[] 

دَّة، ًإنَّما أخذتو غٍصبان كالٌنكف اسـ سيؼ مالؾ بف : أٌم لـ يىٍعرؽ لي ًبيىذا السٍَّيؼ عىٍف مىكى
مىؿ ييريد أىٍخذىهي مف مالؾ يىٍكـ قتمو، كىأىخذه الحارث مف حمؿ يكـ قتمو ، كظاىر  زيىىٍير، ككاف حى

ٍرث  ذى سيفا غير النُّكف : بيت الحى حةي في ًإنشاًده. أنَّو أىخى :                                 كالصّْ

 [الكافر]

ـٍ مكاف النُّكف مٌني  يٍخًبريىي كى

                                                                              []ألفَّ قىٍبمىوي 

 [الكافر]

نىشي بف عمركو  بّْري قكمىوي حى سىييخى
[] 

ؽي الًقٍربىًة الخ أالى ال تيغالكا ًصداؽ النّْساء فًإفَّ الرّْجاؿى :  كفي حديث عيمىٍر قكله كىعىرى
ًداقيا حتى تقكؿ ًشمىٍت إلٍيؾ عىرىؽى الًقربة، الكسائي: تيغالي ًبصى ىك أٍف يىقيكؿ نىًصبىتي لىًؾ : جى

ٌتى عىًرٍقتي كىعىرًؽ الًقٍربة ، كعرقيا سيبلف ماًئيا  تىًعٍبتي حى تىكىمٍَّفتي كى أك الركاية في البيت : قىٍكليه كى
ـٍ   ]البسيط[                                     []:ىك قكلو. بالضَّ

بىني        مقا تىأىرَّ ىىٌمي كىأىٍفرىد ظيرم األغمب الشَّنجي [أ/42ؽ ]لٌما رأيتي أخا الحى

                                                 

(  . 10/240اللساف مادة عرؽ، : انظر.    البيت في لساف العرب(

(  . كالبيت في اللساف، مادة عرؽ. إذا القاىم كابنا بالؿ: كعجزه.    ىذا صدر بيت للحارث بن زىير(

( تابعي، من أصحاب علي بن  [100/718]حنش بن عبد اهلل بن عمرك السبئي الصَّنىعانٌي، ت:    ىو(
: أبي طالب، شارؾ في فتح المغرب مع موسى بن نصير كىو أكؿ من كلي عيشور ًإفريقية ترجمتو في

. 2/286؛ الزركلي، األعالـ 5/56ابن األثير، الكامل 
( العنق،   : اشتد، األغلب: كمعنى تأىرَّبني.  البيت في تاج العركس، انظر الزبيدم تاج العركس، مادة عرؽ(

. المتقبض انظر ابن منظور لساف العرب، مادة أرب، غلب، شنج: الشَّنج
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كبالكجهيف فيسٍّرى قكؿ ابف أىحمر: قكلػه
:                         الميشاري إليو ىك قىٍكليوي  []

                [الكافر]

ؤيتًيا يىريٍحفى كيغتدينا َى ميٍسرىجاتو       ًلري  []تىظىؿُّ بناتي أىٍعنىؽى

فصؿ الغيف  .   7
ٍكهىًرٌم []الغيرايكؽي : قكلػه ـى الجى كيًه .  ال ييٍذكىري في غ ر ؽ كي

غاني ٍكىىًرٌم في تركيب : "قاؿ الصَّ وي الجى قُّو أف ييٍفرىدى لو تىٍرًكيبه ، ألف  [غرؽ]أٍدرىجى ، كحى
ٍكهىًرٌم في المغة الخ []فيٍعمىٍيؿ ، ال فيٍعنىٍيؿ" : غيٍرنىٍيؽ"كىٍزف  غاني كغمط الجى ٍكىىًرٌم " الصَّ قاؿ الجى

ًرؼ : الميٍنغىًفؽ  ٍؤبة: كقاؿ األىٍصمىًعيُّ . المٍنصى                              [] :الميٍنعىًطؼ ؛ كأىٍنشىد لري

 [الرجز]                               

تَّى تىرىدَّل أىٍربىع في الميٍنغىفىٍؽ  حى

كاب  ز "الميٍنعىفؽ"كالصَّ " ، بالعىٍيف الميٍيمىمة ، في المُّغىًة كفي الرَّجى
.  [](ال طبلؽ كال ًعتاؽ في إٍغبلؽ)كمنو حديث . اإًلٍكراهي : اإًلغالؽي : قكلػه

                                                                [] : كىأىنشدالغاؽ طاًئر ماًئيٌّ كالغاقة الخ: قكلػػه

 [الرجز]

ًتي ًمٍثؿي جناًح غػػاًؽ  ًلمى بَّتي ًمف طػاًؽ                كى لٍك تىرىل إذ جي كى
                                                 

( المرزباني معجم :    ىنيء بن أحمر الكناني، من بني الحارث من كنانة، شاعر جاىلي ترجمتو في(
. 8/100؛ الزركلي، األعالـ 417الشعراء،    ص

( عليها سركج، انظر : الخيل؛ مسرجات: كبنات أعنق.    البيت في الزبيدم، تاج العركس، مادة عنق(
. اللساف مادة عنق، سرج

 ( . 5/127التكملة كالذيل كالصلة مادة غرنق، : الصَّغاني: أنظر. طائر مائي أسود:   الغرنوؽ(
( . 5/129الصَّغاني، التكملة كالذيل كالصلة، مادة غفق، :    انظر(
( .  اللساف مادة عىًفقى : انظر. الميٍنصىًرؼ عن الماء:  كالمنعفق125رؤبة بن العجاج ، الديواف ص:    انظر(
(  .2/258   أبو داكد، السنن، (

( .    البيت بال نسبة في لساف العرب مادة غوؽ؛ الزبيدم، تاج العركس، مادة غيق(
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ٍكىىًرمٌ                                               []: كقكؿ الجى

 [الرجز]

غاًؽ : ميعاًكد لمجكع كاإًلمػػػػبلؽ         يىٍغضىبي إٍف قاؿ الغرابي 

 [الرجز]:           ميعاًكدان بالنٍَّصًب كقبمو: الركايةي فيو : فاألكؿ 

 []أىٍقبىؿى ًمٍف يىٍثًربى في الرّْفاؽً 

كالثاني قبمو في رجز غير ىىذا،  

أبعدكيػػػفَّ اهللي ًمٍف نياًؽ 

كال نكاىا اهللي في الرفػاًؽ 

ـٍ تيٍنًجيفى ًمفى الًكثىػاًؽ  ًإٍف لى

مف نزكاتو فاحشو مغبلًؽ 

يىٍغضىبي إٍف قاؿ الغرابي غاًؽ 

.  ىىذا آًخري ىذه األيرجكزة

فصؿ الفاء  .   8
.  قرية ًمٍف قيرل حقرف ًمٍف أىٍعماًؿ شيراز[]فاركؽ. كالفاركؽ الخ: قكلػه

 فصؿ الهاء .   9

فال ييٍمكف أٍف ييٍاطىؽى ًبًهمىا: قكلػه
.  لىعىمَّوي أٍصبلن  أكال[]

                                                 

( .  10/295   البيت في لساف العرب، انظر اللساف مادة غوؽ، (
( .  10/295ابن منظور، لساف العرب مادة غوؽ، :    انظر(
( الحموم، معجم : أنظر. كىي إحدل مدف جمهورية إيراف اإلسالمية.   فاركؽ من قرل اصطخر بفارس (

. 4/229البلداف، 
الفيركز : أنظر.  يػنٍهريق كميٍهراؽ بتشكين ىائهما، فال يمكن أف ينطق بهما؛ ألف الهاء كالراء ساكنتاف ()

. أبادم، القاموس المحيط، مادة ىرؽ
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 باب الكاؼ: التاسع عشر

فصؿ الراء .   1
كافى الحسفي البصرمُّ ًإذا سيًئؿ عف .  بف أبي يىزيد الخ[] يزيد[ب/42ؽ ]كلقب : قٍكليػه

، الحساب  []عمينا بياف السّْياـ، كعمى يىًزيد الرٍّْشؾى : حساب فريضة قاؿ
فىؾَّ إدغامىهي زيهىٍير: قكلػه كى

ـي األصمعيُّ أىنَّوي .ضركرةن  [] . ًبرىؾ:  يىٍزعي

ـٍ لىوي القاًفيىةي ًبرىؾٍّ فقاؿ                            [] :رىكىٍؾ حيف قاؿ:  كىأىفَّ زىيران لـ تىٍستىًق

 [البسيط]

كا، كقالكا ممىى: ثيَـّ استىمىرَّ ٍكًعدىكيـ          ماءه ًبشىرقيّْ سى فىيدي أك رىكىؾي : ًإفَّ مى

ركرىةن  ، ًمٍف قىٍكًلًو فيدي أك رىكىؾي : كقاؿ مىرَّةن . فأٍظيىرى التٍَّضعيؼ ضى  []سىألتي أىعرابيان عف رىكىؾو
.  لساف. بمى كاف ىناؾ ماءه ييقاؿي لو رىكىؾ: فقاؿ

فصؿ الزام  .   2

تيف كاكف ساكاه: قىٍكليػه رىٍاؾ، بفىٍتحى   ؛زى

 

                                                 

( جعلو الحجاج كاتبا لو، فلما احتضر الحجاج  [102/720]   يزيد بن دينار الثقفي، أبو العالء، ت(
ابن خلكاف، كفيات : ترجمتو في. استخلفو على الخراج بالعراؽ، كأقٌره الوليد بن عبد الملك

. 8/182؛  الزركلي األعالـ 5/38؛ ابن األثير، الكامل، 6/309األعياف
( ككاف . اسم رجل كاف يقاؿ لو يزيد الرّْشك: اسم رجل كاف عالمان بالحساب، كفي التهذيب:    الٌرشك(

. 10/432ابن منظور، لساف العرب مادة رشك، : انظر. أحسب أىل زمانو
(  . 609/ق.ؽ13   زىير بن أبي سلمى الشاعر المعركؼ المتوفى سنة (

( أحد جبلي طٌيئ، : ، سلمى80زىير بن أبي سلمى، الديواف ص: انظر. إٌف مىٍشرىبىكيمٍ :-    كركاية الديواف(
.  كفيد كركك موضعاف في الجزيرة العربية قرب نجد. كىما أجأ كسلمى

( ياقوت الحموم، معجم البلداف : انظر.  محلة من محاٌؿ سلمى أحد جبلي طٌيء في نجد:  رىكىكى   (
3/64 .
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ٍنؾي "ك رى غاني[]لىقىبو، بخارٌم، كذا قاؿ" زى ٍندو فيو نظرى .  الصَّ  قكله .فقكؿ المصنؼ كىسىمى
اَّؾي كىعىمىمَّسو  كى رىؼى لو يعقكب، قاؿ الٌزبىيًدم: ابف بىرّْم. الخ. كالزَّ ، صى ٍزنيوي فىعىنَّؿو نَّؾو كى كى زى

 

كانافقاؿ كى ٍككىان كزى كؾي زى ٍكؾى ًمٍشيىةي الغيرابً .  يقاؿ زاؾى يىزي كىى ابفي السّْكيًت الزَّ  .كىحى

سَّاف                                                                          []:قاؿ حى

 [الكامؿ]

أىٍجمىٍعتي أٌنؾى أىألىـي مىٍف مىشىى                           في فيٍحًش زانيةو 
ٍكًؾ غيراًب []  كىزى

نَّؾ كىك القصير قاؿ ابف بىرّْم كى ًبيدم: كمنو زى ٍزنيوي ًعٍندىهي فىعىنَّؿه قاؿ الزَّ :- كى

كؾي " عىمىوي ًمٍف زاؾى يىزي سىدىهي، قاؿ: ألىنَّوي جى رَّؾى جى ٍطكىهي كىحى فىعىمىى ىىذا كاف ينبغي : ًإذا قارىبى خى
نىؾى قاؿ ؾى ال زى كى ٍكىىًرٌم في فصًؿ زى ٍزنيوي فىعىمَّبل؛ الٌنو ال يككف : أف يىٍذكيرىه الجى كزي أٍف يىككف كى كىال يىجي

نىؾ ٍكىىًرٌم أنَّو ًمٍف زى ييقىكّْم قٍكؿى الجى عمى ىذا . الكاك أصبلن في بنات األربعة، فمـ يىبؽى إاٌل فىعىنٍَّؿ، كى
نرىؾه  كى ، كالكاك  [أ/43ؽ ]قكليـ زى ، فالنُّكف عمى ىىذا أىٍصؿه ، مثؿ كىٍاكىأىلىؿو لغة أيٍخرل عمى فىكىٍعمىؿو

نَّؾو عمى ىىذا فىكىعَّؿ، كيقٌكم قكؿ ابفى السّْكيًت قىٍكلييـ كى ٍزنييا : زاًئدىة فىكىٍزفي زى كى ٍنكىى لغة ثالثة، كى كى زى
ًمي ٍنعىؿ: ٌَ []فىعىٍنمىى، كقاؿ أبك عى نَّؾ فىكى كى  زاًئدة في بناًت األىٍربىعىًة، الكاك زاًئدىةه ألىنَّيا ال تىكيكفي ، زى

، قاؿ: قاؿ ٍنعىؿ أيضان، كىك ًمٍف باًب كىٍككىبو ٍنرىؾي فيك فىكى كى  :كقاؿ ابف ًجٌني: كأما الزَّ

ٍزنيوي []سألتي أبا كى ، فاستقرَّ األىٍمري فيما بىٍينىنا جميعان أفَّ الكاكى فيو زاًئدة، كى نَّؾو كى ًمٌي عىٍف زى  عى
ٍنعىؿ، قيٍمتي لىوي  ٍرًؼ ًمف ًكتابو الغىرائب زاؾى يزكؾي  فىًإفَّ أىبا: فىكىعَّؿه ال فىكى ٍيدو قىٍد ذىكىرى عىًقبى ىىذا الحى زى

                                                 

( . 5/205التكملة كالذيل كالصلة ، مادة زرنك، : الصَّغاني :    انظر(
( ابن السكيت ، األلفاظ ، : ىو تحريكو جسده كأىليتىيو انظر: زاؾ يزكؾي زكٍكان . القصير:   كمنهم الزَّكىنَّك  (

.  ؛ الزبيدم ، تاج العركس مادة زكؾ164باب الًقصىٍر ص
( انظر الزبيدم، تاج   . قالو يهجو الحارث بن ىشاـ المخزكمي176   انظر حساف بن ثابت، الديواف، ص (

الصَّغاني التكملة مادة : زىكىؾ، إذا مىشىى ميتقاًربى الخطو، مع حركة الجسد انظر. العركس، مادة زكؾ
 .5/207زكؾ،

( .  مومسة: 176حساف بن ثابت، الديواف ص :    في(
( . 57  أبو علي، الفارسي، سبق التعريف بو ص  (
( . ألنها ال تكوف غير زائدة في بنات األربعة:   في تاج العركس(
( .  كالصواب أبا. ابو: 21ب سطر /52   في غ ؽ (
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ٍككان، كىىذا يىديؿُّ عمى أىفَّ الكاك أٍصمية، فىقاؿ ىىذا تىٍفسيري المىٍعنى مف غيًر المٍَّفًظ، كالٌنكفي : زى
، فبل تككفي زاًئدةن، فىقيٍمتي  ٍشكه فىةه حى كىى ثىٍعمىبه : ميضاعى ، فقاؿ: []قىٍد حى ـى ، كقاؿ ىيكى ًمف شىقى ـٍ : ًشٍنقى

ًعيؼه قاؿ ٍكىىًرمٌ : ىىذا ضى نىؾى : كىىذا أىٍيضان ييقىكّْم قىٍكؿى الجى نَّؾى مف فىٍصؿ زى كى ، . إفَّ الزَّ ٍنزىؾي كى كىأٌما الزى
ٍنعىؿه  ٍزنىوي فىكى ، . فإفَّ كى دّْ كىكىبى زىؾى عمى حى كىأىنَّو مف باًب كىٍككىب، فيككفي عمى ىىذا اشًتقاقيو مف زى
رىةن، الٌنو يىصيري : كقاؿ ابفي جٌني كز أىف تىٍجعىؿى الكاكى أىٍصبلن كىالزَّام ميكىرَّ ، كال يىجي ٍنعىؿه ٍنزىؾ فىكى كى زى

ال، كال نظير لو، كىأيضان فإٌنو مف باًب ددف مما تضاعؼ فيو الفاءي كالعىٍيفي ًمف مكاف  َى فعىٍف
رٍنفىش،  ٍنبثو كىحى ٍنعىؿ، كالنكف زاًئدة، ألنيا ساكنة، فيما زادى عمى أٍربىعىةو، كىشىرى كاحد، فىثىبىتى أىنَّوي فىكى
قىٍكًؿ أبي عمي ينبغي أف  كالكاك زائدة، ألىنَّيا ال تككفي أىٍصبلن في بىناًت األىٍربىعىًة، فىعمى قكًلًو كى

ٍكىىًرٌم في فصؿ ززؾ .  []لساف. يذكره الجى

 الشيف [ب/43ؽ ]فصؿ .   3

أ  غاني.كماءه بأىجى شىبىكىةي ياًطبو :  الصَّ كى
أ:  [] شىبىكىة اٍبًف دىٍخفو . ماءه بأىجى ، مف ميىاه []كىي ى

ٍير بالشَّرىٍيؼ ميىاه بني نيمى
[[  .

مىعىهي كي يٍّره عمى شااًئؾى : قكليػهي  جى                  [الطكيؿ]                             []:في قىٍكلو: أمكى

فىإفَّ شفائي نىٍظرة لك نىظىٍرتييا               إلى ثافؿ يكمان كخمفي شناًئؾي 

فصؿ العيف .   4

ـي  كالعىبا
ة: رجؿ، قاؿ ابف بىرّْم، البىًغيضي : [] ؿه عبكة أٌم بىغيضه ًىٍمباجى رىجي

: قكله. []
ةي [] المَّحيمة[] الرٍَّسحاءي [] :كًبهاءو   [] :قاؿ.  القىبيحى

                                                 

( . 109   أحمد بن يحيى، الملقب بثعلب، سبق التعريف بو ص (
( ، :    انظر( . 10/436ابن منظور، لساف العرب، مادة زىنىكى
( الحموم، معجم : انظر. ماءه بأجأ في الجزيرة العربية، كىي موضع ذات نخل كطلح:    شبكة ياطب(

 .3/322البلداف 

( . 3/322الحموم، معجم البلداف، : انظر. موضع من مياه بني نمير في الجزيرة العربية:    شبكة دخن(
 .3/322ف، .الحموم، ـ: ماءه لبني نمير في نجد، انظر: تصغير شرؼ كىوالموضع العالي: الشريف

( . 5/212ف مادة شبك ، .الصَّغاني، ـ:    انظر(
( . 154كثير عزة الديواف ص :   انظر (
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 [المتقارب]

ـٍ  ٍكرىكةه، ذاتي لىٍحـ ًزيى كما مف ىىكامى كال ًشيمىتي           عىرى

رَّكة: قكلػه ًكٌي سىأىؿ النَّبي صمى اهلل ): في الحديث. صيَّاد السَّمىؾٍ : كالعركى ميحى أف العىرى
ٌيادي السَّمىؾى : العىرىًكيُّ . [] (عميو كسمـ، عف الطٍُّيكر بماء البحر ٍمعيوي . صى عىرىؾه كىعىربيو : كىجى

 كىعىرىٍب 

ٍت نىٍخميكـ، : كفي كتاًبو ًإلى قكـً ًمفى اليىيكد: قاؿ ابفي األثير ٍبعى ما أىٍخرىجى فَّ عميكـ ري كىا 
ٍبعى الًمٍغزؿ ـٍ كىري ككىكي ٍبعى ما صادىٍت عيري كؾ حمع عىرىؾ، بالتحريؾ، كىـ الذيف : قاؿ. كىري العيري

؛ . يصيدكف السَّمؾ ـٍ نَّما قيؿ لممبلحيف عىرىؾ ألىٌنيـ يصيدكف السَّمؾ كليس ًبأىٌف العىرىؾ اسـه لىيي كىاً 
                                                                               []:قاؿ زىير

 [البسيط]

رَّ  داةي بيـ حى ًة العىرىؾي []تىٍغشىى الحي  الكىثيًب، كما       يىٍغشىى السَّفاًئفى مىٍكجى المُّجَّ

المَّيَّفي الذم تغرؽ منو قكائـ : الرمؿ، كىك" كعث"يصؼ انيـ اختصركا الطريؽ كركبكا 
داة اإلبؿ عمى صعب . معظـ الماء": المُّجة"ك. الماشية مؿ الحي كالعىرىؾ جمع عىرىكي شبو حى

ة البحر . الرمؿ باقتحاـ السفف ليجَّ
عىؿى العىرىؾى نىٍعتي المىٍكجً : ابك عبيدة  لىشىؽى :لىشىؽى : قكلهالمتبلطـ، : أمٌ . مكجي بالرفع، كىجى

.  رىكىدت ريحو ككىثيرى نداه: يىكمينا
                                                                                                                                      

( ، . الفيركز أبادم القاموس المحيط: أ ، كالعباـ ، انظر/53ب ك غ ؽ /43   في ب ؽ ( مادة عىبىكى
3/312 .

( ٍلبىجى، : انظر. األحمق، القليل النفع:    الًهلباجةي ( .  2/392ابن منظور، لساف العرب مادة ىى
( . 3/313الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة عرؾ، : انظر:     أم العىرىكىو(
( . 2/449ابن منظور، لساف العرب، مادة رىسىحى، : خفة اإلليتين، انظر:    الٌرسح(
( . 12/535ف مادة لحم، .ابن منظور، ـ:    كثيرة لحم الجسد، انظر(
( . 7/161الزبيدم، تاج العركس، مادة عىرؾ، :    البيت في تاج العركس، انظر(
(  .1/136   ابن ماجة، السنن، (

(  80زىير بن أبي سيلمى، الديواف، ص:    انظر(
(  . 80الديواف ص/ زىير:    ركاية الديواف كىعىثى الكثيب انظر(

 

 ]عكؾ[



 

 219 

ٌكر: قكلػه زى .  عكٌكؾ فىعىمٍَّع بتكرير العيف كليس مف الميضاعىؼالقىصيري الخ: العكىٌكؾ كىحى
ٍكىىًرمٌ . ابف بىرّْم عكٌكؾ فىعىكَّؿ رى أٍزرىةى عىؾَّ كؾَّ الخ: قكله. كليس فىعىٌمؿ كما ذكر الجى كاٍئتىزى

[] 
ٍكىىًرمٌ   [الرجز]                                      [] :أٍنشد الجى

كَّا                    ًمٍشيىتىوي في الدار ىاؾى رىكَّا  ٍرتىوي تىجًدهي عىؾَّ كى إف زي

قىعى إف زرتو عمى فعمو، كالركاية ٌكاءي ". زرتو: ىىذا كى ٍمديكدىة[]كعى ديثي كىعب مى  أىنَّوي : كمنو حى
كـ، فىقاؿ [أ/44ؽ]أىنَّوي ذىكىر مةن لمرُّ دىبةي :مىٍمحى ٍَ ٍأ ، كاهلل مى

كـ بميركج عكاء، أمٌ [] :  ًمف لىحكـ الرُّ
غاني حيمةبمد في الثُّغكر، كفي : عيٌكةي : كقاؿ ابف مكـر. []ًضيافىةه لمسَّبىاع كذا قاؿ الصَّ اسـ ى

. طيكبى لمف رأل عىكَّةى، فتأمؿ: الحديث

فصؿ الفاء .   5

ٍاكىبيهي : كالمىٍفركؾي ًمفى اإًلًبؿً : قكلػه  ؾ.ما ااخـر مى ًَ أك الفيٍمؾ التي : قكلػه.  كىك األىًؼ
قاؿ . صكابو الفيمؾي الذم ىك كاحد: قاؿ ابف بىرّْم. هي جمع تكسير لمفيٍمًؾ التي هي كاحد

ٍكىىًرمٌ  نيًب الذم ىك كاحد كجمع: الجى فىٍعبلن . كالطٍّْفؿً . كليس مثؿ الجي كما أىٍشبىييما ألٌف فيٍعبلن كى
يشتركاًف في الشيء الكاحد، ًمثؿ العيٍرب كالعىرىب، كالرٍُّىب كالرَّىىب، ثـ جاز أف ييٍجمىعى فىعىؿ 

، قاؿ ابف بىرّْم ، كلـ يمتنع أىف ييجمىعى فيٍعؿ عمى فيٍعؿو إذا جعمت الفمؾ : عمى فيٍعؿ مثؿ أىسىدو كىأيٍسدو
ف كاف كاحدان قاؿ تعالى قمنا احمؿ فييا مف :كاحدان فيك مذكر ال غير، كقيؿ ًإفَّ الفيمؾ يؤنث كىاً 

  [].كؿ زكجيف

                                                 

   ( . الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة عرؾ: انظر. ىو أف يسبل طرفي إزاره(
( .  10/470ابن منظور، اللساف، مادة عكك، : انظر. تػىبىختىر:    البيت في لساف العرب، كمعنى ىاؾ رىٌكا(

  ( ياقوت الحموم، : اسم موضع على ساحل بحر الشاـ، كىي اليـو مدينة عامرة بفلسطين، انظر: عىٌكا(
. 4/141معجم البلداف، 

( . 1/31الزمخشرم، الفائق:    انظر(
( . 5/224الصَّغاني، التكملة، مادة عكك، :    انظر(

( . 11/40   ىود (
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فصؿ الكاؼ .   6

كىديمَّؿ:  قكلػه   []لساف. الكيرَّجي الذم ييمعب بو: ، كالكيرَّؾليٍعبىة لهـ: كى

فصؿ الميـ .   7

، كىتىاُّذكر: قكلػه المىكُّكؾي طاسه ييٍشرىبي فيه كمكياؿه الخ : المىكُّذكؾي
نا[] ، كالمى

 [] كالرطؿ[]

ـي [] كالًمٍثقاؿي [] كاإًلستار[]كاأليكًقيةى   كالدٍّْرىى
. [] كالدانؽ[]

ٍممكىةو مي ىمَّ ة الالـ: قكلػه ٍبدي مى ـٍ ييٍممىؾ أىبكاهي . كىعى لى الذم سيًبيى كلـ ييٍممىٍؾ : التهذيب، ميًمؾى كى
ٍممكة ال ًقفٍّ . أىبكاه ٍبيدي مى ٍمميكة: أم سيًبينا كلـ نيٍممىٍؾ قىٍبؿي كييقاؿي : كنحف عى ًبيدي مى ـٍ عى مىبى : ىي أم غى

مييـ، كاستيٍعًبدكا كىـ أحرار .  الًقفُّ  الميٍشتىرل: الذم ميًمؾى ىك كأبكاه، كيقاؿ: كالعىٍبدي الًقفٌ . عى
ٌركة مىمىكاف ميحى .   قكلػه كى

ـر، في قضاعة ، كمف سكاىما مف العرب فبالكسر ىىكذا ذكر [] كابفي عبَّاد[]ىك جي
غاني كقاؿ كؿ ما في :  عف أبيو عف شيكخو قاؿ[]حكى ابف األنبارم:  ابف مكـر[]الصَّ

بَّاف فإنىو بفتحيا [ب/44ؽ]العرب  ٍمكاف بف جـر بف زى تأمؿ  . لساف.ًمٍمكاف، بكسر الميـ، إال مى

                                                 

( . 10/481ابن منظور، لساف العرب، مادة كرؾ، :    انظر(
( . صاع كنصف:    المىكُّوؾ(

   ( . رطالف: المنا(
   ( . اثنا عشر أيٍكًقيَّةه : الرَّطلي (

(  . إستاره كثلثا إستار:    األيكًقيَّة(
( . أربعة مثاقيل كنصف: كاالٍستار   (
( . درىم كثالثة أسباع الدرىم: كالًمثقاؿ   (
(  .ستة دكانيق: كالدرىمي    (
(  سدس ثيمن الدرىم، كىو جزء من :قيراطاف، كالقيراطاف طىسُّوجاف كالطَّسُّوجي حىبَّتاف كالحبَّةي : الٌدانق (

. 10/490، انظر ابن منظور، اللساف مادة مكك.ثمانية كأربعين جزءان من درىم
( ترجمتو . جيـر بن زبٌاف بن حلواف، من بني الحافي من قضاعة، جد جاىلي من نسلو بنو جيشىم:    ىو(

؛ 1/220؛ ابن االثير الجزرم، اللباب في األنساب، 421ابن حىٍزـ، جمهرة األنساب، ص : في
. 2/118الزركلي، االعالـ، 
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فصؿ الاكف .   8

، ًبالكسر ، كييفتح ذىكىري الضَّبٍّ الخ: قكلػه الاٍٍّزؾي في ، كجمعو ًطٍحنافه  ككذا الًحٍرباء كالطُّحى
لىًة رىًحماًف أنشد الجاحظ المرأةو الميا ابنيا في زكاجيا بَّة كالكىرى لمضَّ : كى

 [الكافر]

بىٍيبىةي  ، كىأىني           ضي ًدٍدتي لك اٌنو ضىبّّ كى
بلءىا []  دان خى  كيٍديىةو، كىحى

ٍممىةن، كىرىأيتي في حكاشي ابف بىرّْم بخط  ٍيًف كأٌف ليا رىًحميًف شىبىقان كىغي أرادىت بأفَّ لو أىٍيرى
ماف عف الكسائي عى أىٍنشد في التٍَّرجي . فاصؿ، أف الميفىجَّ

                                         

                                                                                                                                      

( السمعاني، االنساب،    : ترجمتو في. كالٌسكوف بطن من ًكندة.    ابن عباد بن عياض بن عقبة بن الٌسكوف(
 .؛ الزبيدم، تاج العركس، مادة ملك7/101

( . 10/492ابن منظور لساف العرب، مادة ملك، :    انظر(
( ، لغوم كنحوم، كلد [328/940-271/884]   محمد بن القاسم األنبارم، ابو بكر، عاش ما بين (

الذىبي، : مصادر ترجمتو. الكافي في النحو: باألنبار على الفرات، أخذ عن أبيو، كثعلب، من تصانيفو
؛ كٌحالة، معجم المؤلفين، 18/306؛ ياقوت الحموم، معجم األدباء، 1/66سير أعالـ النبالء،

11/143 .
( ابن منظور، لساف العرب، مادة : كالمثبت من اللساف، انظر.ى ظبيةه : ب/54أ، ك غ ؽ /44   في ب ؽ (

. نػىزىؾ
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  [الطكيؿ]

ًب، كاألصؿ كاحد تىفىرَّقتيـي، ال ًزٍلتيـي قىٍرفى كاًحدو              تىفىرُّؽى أىٍيًر الضَّ
[] 

. رماىـ بالًقمَّة كالذّْلًَّة كالقطيعة كالتىفىرُّؽ: قاؿ

ٌبًة . كيقاؿ ًإف أىيٍر الضَّبّْ لىو رأساف: قاؿ كاألىصؿي كاحد عمى ًخمقة لساف الحية، كلمضَّ
  لسافمىٍسمىكاف 

 كقيؿ ىك نحك الًمٍزراًؽ، أىٍك أىقصر مف الرُّمح، الرمح القصير الخ: كالاٍَّيزىؾي : قكله
                                               []:كمنو قكؿ العجاج. فارسي ميعىرَّب، تكممت بو الفيصحاء

 [الرجز]

كر  ًؾ المىٍطري ره كالنٍَّيزى ميطىرَّ

  ج نياًزؾ قاؿ ذك[]أف عيسى، عميو السبلـ، يقتؿ الدٌَّجاؿ بالنٍَّيزىؾً : كفي الحديث

: []الرمة

  [الطكيؿ]

دكر النَّياًزًؾ؟  ٍف ًلقىٍمبو ال يىزاؿي كأنَّوي                       ًمفى الكىٍجًد شىكَّتو صي أال مى
فصؿ الكاك  -9

ًرؾي بالفتح كالكسر  الي كالكتؼ فكؽ العضد، كالضـ ما فكؽ الفخذ ميؤا ةن .قكلػه الكى
فىٍخذو قاؿ فَّؼ كىفىًخذو كى ييخى كى
[]                

 [الرجز]

تيغىشَّى رىٌضان  جػاًريةه شىبٍَّت شىبابان غىٌضان           تيٍصبىحي مىٍحضان كى
                                                 

(  .10/498ابن منظور، لساف العرب، مادة نزؾ، :    البيت في اللساف، انظر(

( . 75   انظر العجاج، الديواف، ص (
(  .5/41   ابن األثير، النهاية في غريب الحديث، (

( النيازؾ جمع نيزؾ كىو رأس السناف، كىي كلمة فارسية نيزه . 503  انظر ذك الرمة، الديواف، ص  (
 .296الخفاجي، شفاء الغليل، ص: أنظر. فعيرَّبىت

( . 10/509   األبيات في لساف العرب، انظر ابن منظور لساف العرب، مادة كىرىؾ،  (
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ما بيفى ًكٍركىٍييا ًذراعه عىٍرضا         ال تيٍحسفي التٍَّقبيؿى إاٌل عىٌضا 

ٍمع أىٍكراؾه ال ييكىسَّر عمى غير ذلؾ، اٍستىٍغنىكٍا ببناء أدنى العىدد قاؿ ذك الرُّمَّة  [] :كالجى

 [الطكيؿ]

ٍمؿو كأىكراًؾ العىذىارىل قىطىٍعتيو        إذا أٍلبىسىٍتو كىرى
 الميٍظًمماتي []

ناًدسي  [أ/45ؽ] الحى

شبَّو كيٍثباف األنقاء بأعجاز النسىاء فجعؿ األصؿ فرعان ميبالغةن، أٌم ثبت ىىذا المعنى 
 .أًلٍعجاز النساء كأنَّو األٍصؿ حٌتى شىبَّو بًو كيٍثباف األىنقاء

 

 

                                                 

( شبو الرمل بأكراؾ النساء، كىذا ما ييعرؼ في علـو البالغة . 408ذك الٌرمة، الديواف ص :    انظر(
 [ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرّْبا]بالتشبيو المعكوس، كمثلو قولو تعالى 

( لػَّلػىٍتوي ( . 3/79الكامل : ؛ كالمبرد408ذك الٌرمو، الديواف ص : انظر.    ركاية الديواف جى
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باب الالـ : الباب العشركف 

فصؿ الهمزة .   1

رَّكةن الخ ٍؿ في قكؿاألىسىؿ محى ًمٌي،:  كاألىسى د ًإاٌل باألىسىؿ: عى ؛ كىك كؿ حديد رىىيؼ "ال قىكى
سَّؿ الميحدد قاؿ ميزاحـ العيقىٍيميٌ  سيؼ كسكيف، كالميكى  [الطكيؿ]    [] :مف سناف كى

تىبارل سىًديساىا، إذا ما تىمىمَّجىت   شىبان ًمٍثؿى ًإبًزيـً السّْبلًح الميؤىسًَّؿ 

 لٌما بىمىغى ميعاكية أىٌف صاًحبى الٌركـً ييريد أىٍف . إلى قيصر الخ[]كفي كتاب معاكية: قكلػه
ٌف  ـى ًصٌفيف كىتىبى ًإلٍيًو يىٍحًمؼ باهلل، لىًئٍف تىمٍَّمتى ما بىمىغىًني ًمٍف عىٍزًمؾى أليصاًلحى كى ببلدى الٌشاـً أىيا يىٍغزي

لىٍيس فيو كىألىريدَّنَّؾى .الي []صاًحًبي كىألىككنىفَّ ميقٌدمتو ًإلٍيؾى فىؤلىٍجعىمىفَّ    .[]كى
بقمة طيبة الخ: التأكيؿ: قكلػه ٍؤيا، كى بىٍقمة ثمرتيا كقركف الًكباش، :  التٍأكيؿعبارة الري

قييا ييٍشًبوي كىرىؽى اآلًس، طىيّْبىةى  تييا تىٍكرىىييىا الًجماؿ ،كىكىرى ثىمىرى ٍصنىة كىكىرىؽ، كى ًَ شىًبييىةه بالقىٍفعاء ذات ًغ
كل المنذرم. الٌريح، كىىيكى ًمٍف باب التٍَّنبيت، كاحدتو تىٍأكيمة كىرى

 []            عف أبي الييثـ[]

                                                 

( مزاحم بن الحارث، من بني عيقىيل، ك. 11/15  البيت في ابن منظور، لساف العرب، مادة أسىل،  (
 ابن االسالـ، طبقات فحوؿ :ترجمتو في.  بدكٌم أيموٌم، اشتهر بالغزؿ، شاعر[120/738]   المتوفى سنة

 .7/211الزركلي، االعالـ،  ؛3/43البغدادم، خزانة االدب،  ؛2/583 الشعراء،

( )
ملك الرـك نسبة إلى يوليوس : كقيصر ىو.  أكؿ خلفاء بني أمية.أ معوئة، كىو معاكية بن أبي سفياف/45في ب ؽ    

 .2/1411محمد شفيق غرباؿ، الموسوعة العربية الميسرة، : انظر. قيصر

. فىألٍجعىلىنَّ القيٍسطىٍنطًنيَّةى البىٍخراء حيمىمىةن سىٍودىاء، كىألىنٍػتىزًعىنَّكى ًمن الميٍلًك انًٍتزىاعى اإلٍصًطٍفًلينة:  كتماـ النص ()
  5/259الصغاني، التكملة، مادة أصطفل، : ىي الجىزىرىة، أنظر: قاؿ شىًمرٍ 

ىو : ، مادة اصطفل، كاألريس(كىألىريدَّنَّكى أرًيسىان من األراًرسىة ترعى الدٍَّكبىل: كعبارة القاموس المحيط)  ()
الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة : أنظر. الجحش: األجير، أك العامل على األمصار، كالدكبل

   .3/73؛ مادة دبل، 2/197أرس، 

(     بالمنذرم، عاش ما بينالمعركؼ محمد، زكي الدين أبوعبد العظيم بن عبد القوم بن عبد اهلل ،    (
 عالم بالعربيو تولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاىرة، مولده ككفاتو [581/1185-656/1258]

ابن شاكر : بمصر، تأدب على أبي الحسين بن يحيى النحوم، ركل عنو إسماعيل بن عساكر، ترجمتو في
 .4/30؛ الزركلي، األعالـ، 4/212كالنهاية،  ؛ ابن كثير، البداية2/366 الوفيات،  فواتالكتبي،
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ـي فيبلف القىٍفعاءي كالتٍَّأكيؿ: قاؿ ًإٌنما طىعىا
رةه لىيا : نىٍبته يىٍعتىًمٍفوي الًحمار، كىالقىٍفعاء: كالتٍَّأكيؿ [] شىجى

ٍقًموً  ٍعًؼ عى شيبّْوى بالًحماًر في ضى ًؿ ًإذا استىٍبمىدى فىٍيميوي كى ثىؿي ًلمرَّجي ٌنما ييٍضرىبي ىىذا المى ، كىاً  كقاؿ . شىٍكؾه
اًئؾ بىٍيفى القىٍفعاء كالتٍَّأكيؿ ، كىما نىٍبتىاف محمكداف مف : العرب تقكؿ []:أىبك سعيد حى أىنت في ضى

سَّع عميو ،  ال أىنَّوي ميٍخًصبه ميكى َى ؿى ًإلى أىنَّو بييمة إّْ مىرىاعي البياٍئـ ، فإذا أىرادكا أىف يىٍنًسبكا الرَّجي
بكا لو ىىذا المثؿ ، كىأىٍنشىدى ألبي كىٍجزىة رى ضى
   [البسيط] []:[]السٍَّعدم 

  مف كؿ رىاًبيىةو مىكره كتأكيؿ             عىٍزبي المىراتع نىظَّاره أطاع لو

كرىأىٍيتي في تفسيره أىٌف التىأكيؿ بىٍقمىةه : نىبىتى لىوي، كىقىٍكًلؾى أىطاعى لىوي الكىرىاؽي، قاؿ: أىطاعى لىوي  
. تيكًلعي بىقىرى الكىٍحش، تىٍنبيتي في الرَّمؿ

ٍكهرٌم باطؿ،: قكلػه اكار الجى أنت ميٍستٍأىؿ ىىذا األىٍمر كىال : ال يجكز أف تقكؿ: []  كالمازنيكىاً 
ٌنما معنى الكبلـ ، أىنتى :مسػتأىؿ لو، ألنَّؾى ًإٌنما تيًريدي، ميٍستىٍكًجٍب، كىال يىديؿُّ ميٍستأىؿ عمى ما ذىكىٍرت، كىاً 

كىل أىبك  لًكف تىقيكؿ أىنت أٍىؿه ًليىذا األىمر، كىرى ـٍ تيًرٍد ذىلؾ، كى لى ىؿ ىىذا المىعنى كى َى تىٍطميبي أىٍف تىككفى ًمٍف أى
استكجب ذلؾ كاستحقو  : ييقاؿ: حاًتـ السجستاني عف األىٍصمىًعيٌ 

                                                                                                                                      

( ، كاتب من أىل بغداد، تولى الكتابة [302/915 ]العباس بن محمد، أبو الهيثم، المتوفى سنة:    ىو(
 .3/265؛ الزركلً االعالم، 3/185النجـو الزاىرة، : للمقتدر الخليفة العباسي، ترجمتو في

( )
.ابن منظور، لساف العرب، مادة لبد: انظر. قل ذكاؤه: كاستبلد. 1/218، الميداني، مجمع األمثاؿ:  انظر    

( ، نحوم عالم باألدب، أصلو [368/979-284/897]الحسن بن عبد اهلل، أبو سعيد، عاش ما بين :    ىو(
ابن : ترجمتو في. اإلقناع في النحو: أشهر كتبو. من سيراؼ من بالد فارس، سكن بغداد، فتولى نيابة القضاء

. 2/196؛ الزركلي، األعالـ، 1/313؛ القفطي، إنباه الركاة، 2/78خلكاف، كفيات األعياف، 
( شاعر ميحدّْث مقرئ، من التابعين  [130/747]يزيد بن عبيد السُّػلمي السعدم، أبو كجزة، ت:    ىو(

؛ البغدادم، 1/268ابن قتيبة، الشعر كالشعراء، : ترجمتو في. سكن المدينة المنورة كتوفي بها.
. 8/185؛ الزركلي، األعالـ  2/150خزانة األدب، 

(  .، مادة أكؿ.س.ابن منظور، ـ:    البيت في(
( نحوم بصرٌم أخذ     [249/863]بكر بن محمد عثماف أبو عثماف، المعركؼ بالمازني ت :    ىو(

ًعٌي كأبي زيد األنصارم كأخذ عنو أبو العباس المبٌرد من مصنفاتو كتاب : األدب عن أبي عبيدة كاألىٍصمى
 1؛ القفطي، إنباه الركاة1/283ابن خلّْكاف، كفيات األعياف : ترجمتو في" ما تلحن فيو العامة"

. 2/69؛ الزركلي، األعالـ،7/107؛ الحموم، معجم األدباء، 246/
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ييقاؿ: كلكف تقكؿ. استٍأىىمىوي كال أىٍنت تىٍستىٍأًىؿ: كال ييقاؿ ىيكى أٍىمىةي : ىك أىٍىؿي ذلؾ، كىأىٍىؿه لذلؾ، كى
. ذىًلؾ

ييـٍ : كىاٍستىٍأىىمىوي . رآه أىٍىبلن : كىأىىَّمىوي لو تأىيبلن كآىىمىوي  كىًرىىيىا بىٍعضي بىوي، كى كذا في لساف . اٍستىٍكجى
نّْؼٍ . العرب كىأقكؿ ييمكف االنتصار لمميصى

و، عمى تىٍقًديًر اٍنًحصار الٌسيف [] ٍنع إٌنما يىتىكىجَّ  بأفَّ المى
ٍمنيكعه ًلجكاز أىٍف ييرادى ًبيا التٍَّأكيد كىالميبالىغىة . في الطَّمىب، كىىيكى مىٍمنكعه في الطَّمب كىىيكى مى

، قاؿ الشماخ: []كىأىيَّؿ: قكلػه :                                                                        []جبؿه

 [الطكيؿ]

بَّعى أٍكناؼ القىنىاف فىصارىةو            فىأىيَّؿى فالمىاكىاًف، فىٍيك زىىيكـ  تىرى

ؿ لـ يجػٍئ منو ًإال بقَّـ  ٍنتىوي ألىنو فىعَّؿ أىٍك فىٍيعىؿ أىك فىٍعيىؿ، فاألىكَّ كىك بنىاءه نادر، كيؼ كىزى
مَّـ ٍنو إال. كشى يّْفو كالثالث معدكـ: كالثاني لـ يًجئ مى . عى

 :                                                                        فصؿ الباء.   2

ـى الجكهرمُّذ  كىًه حيث افتتح ىذا الفصؿ بتركيب بػاًدلة كذكر فيو الباًدلىة ثـ : أمٌ : قكلػه كى
قَّيا أف يذكر  ٌنما يستًقيـ ىىذا إذا كانت اليمزة أصميةي عيف الكممة، كىحى ذكر بعده تركيب ببؿ كا 

.  كما ذىكىرىىا ابفي فاًرٍس كاألىٍزىىًرمٌ . في تركيب بدؿ
، ع بالعراؽ الخ[]قكلػه بابؿ ًإفَّ ًحبّْي نياني أىف أيصٌمي في ]:  في حديث عميٌ  كىصاًحبو

ٌطاًبيٌ [][في أىرض باًبؿى فًإنىيا ممعكنة ـى الصبلةى ببابؿ، :  قاؿ الخى رَّ فيو مقاؿ، كال أىعمـ أحدان حى
ييٍشًبو إٍف ثبت كى
طىنان   . أف يككف نىياهي أىٍف يىتًَّخذىىا كى

                                                 

( . الفيركز أبادم ميصىنّْف القاموس المحيط:    الميصىنّْف ىو(
( .  1/293ياقوت الحموم ، معجم البلداف : انظر : جىبىل يػىٍنبيع بين مكة كالمدينة :    ايل (
( . 175الشماخ، الديواف، ص:    انظر(
( انظر ياقوت الحموم . اسم مدينة في العراؽ، يينسب إليها السحر، زاىرة البناء، كاسعة الفناء:    باًبلي (

 . 73؛ الحميرم، الركض المعطار، ص1/309معجم البلداف 
( . 1/132   أبو داكد، السنن، (
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أٌنو أيقيمت الصَّبلة ): []في حػديث حػذيفة. كىالبىتيكؿي الميٍاقىًطعىةي عف الرٍّجاؿ الخ: قكلػه
مَّـ قاؿ مُّفَّ كيٍحدانان : فىتىدافىعيكىا كىأىبىٍكا ًإاٌل تقديمىو، فمما سى :  معناه[](لىتىٍبًتميفَّ ليا إمامان أىٍك لىتيصى

ًتو تىٍقطىعيفَّ األىٍمرى بًإمامى . القىٍطعً : ًمفى البىٍتؿً . لىتىٍنًصبيفَّ لكـ إمامان كى

أٍكرىدىه أبك ميكسى: قاؿ ابفي األىثير
ًكمٌ [] دىهي الييرى  في باب الباء [] في ىىذا الباب، كىأىكرى

وى باالمتحاف كاالختبار مف االبتبلء، فىتىككف التاءىاف فيو شىرىحى األكلى  زائدتيف: كالبلـ كالكاك، كى
: قكلػهلممضارعة كالثانية لبلفتعاؿ كتككف األكلى عند أبي مكسى لممضارىعىةي، كالثٌانية أىصميةه، 

د): كفي حديث. ككأىمير الغىميظي مف كٌؿ شيء لىًقيتـي خيران : "أنَّوي، عميو السبلـ، قاؿ ًلقىٍتمىى أيحي
سىبىٍقتـ سىبقان طكيبلن  كيًفيتـي شىرَّان بجيبلن، كى . [](طكيبلن، كى

 [][السبلـ عميكـ أىصبتـي خيران بىًجيبلن ككاسعان كثيران ]: أىٌنو أتىى القبكر فقاؿ: كفي الحديث
ٍخـ اؿ الضَّ . ميٍنكىرعىظيـ: كأىمر بىًجيؿ. مف التبجيؿ أم مفى البىجى

يٌّ باليىمىف مف مىعىدٌ : ككىسىًفياةو : []قكلػه حى
رى ،  الخ[] لىدى، ميضى فَّ ًنزارى بف مىعىٌد، كى َى أًل

يادان  بيعىةى كىاً  ٍثعىـ، فصاركا في اليمف ، كىرى لىد بىًجيمة كىخى .  لسافكىأىنماران كى

                                                 

( صحابي، شهد الخندؽ، استعملو عمر بن  [36/656]   حذيفة بن اليماف العبسي، أبو عبد اهلل المتوفى سنة (
الخطاب على المدائن، ركل عن النبي صلى اهلل عليو كسلم كثيران من األحاديث، ركل عنو سعيد بن 

. 2/171، الزركلي األعالـ 2/219؛ تهذيب التهذيب 1/318العسقالني، اإلصابة : ترجمتو في. الميسىيَّب
( . 3/127   البيهقي، السنن الكبرل، (
( من  [581/1185- 501/1108]محمد بن عمر األصبهاني، أبو موسى، عاش ما بين:    ىو(

ابن خلكاف، : ترجمتو في. األخبار الطواؿ في الحديث الشريف: حفاظ الحديث أشهر مصنفاتو
 6/313؛ الزركلي، األعالـ 4/286كفيات األعياف 

( ، أبو عبيد، المعركؼ بالهركم، المتوفى سنة :    ىو( مصنف كتاب  [224/838]القاسم بن سالـٌ
صدر في . غريب    الحديث، كيقع الكتاب في خمسة مجلدات، كموضوعو الحديث النبوم الشريف

. ـ1964طبعتو األكلى عن دار الكاتب العربي سنة 
( . 2/26  أبو نعيم، حلية األكلياء،  (
( . 2/27  أبو نعيم، حلية األكلياء،  (

 (  .3/333الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة بجل، : بجيلة كسفينة حي باليمن، انظر   (

( ، جمهرة أنساب العرب، ص: ترجمتو في. معد بن عدناف من كلد اسماعيل عليو السالـ:     ىو( . 10ابن حـز

 

 ]بتؿ[

 

 ]بجؿ[



 

 228 

مىهي : قكلػه دىهي بىخيالن الخ: كىأىٍبخى جى مىة): كحديث. كى ٍبخى لىدي مٍجبىنة مىٍجيىمة مى : ، كىحديث (الكى
بّْنكف) مكف كتيجى . [](ًإنَّكـ لىتيبىخّْ

. كاألبداؿ قىـك الخ: قكلػه

ٍيد ككاحد بىدىؿ، كقاؿى ابفي ديرى ًميٌ كىعىف . الكاحد بىًديؿ: العيبَّاد، ًبٍدؿ كى ، : عى األىبداؿي بالٌشاـً
. كالنُّجبىاء ًبًمٍصر، كالعصاًئب بالعراؽ

تىبدَّؿى تىغىيَّرى : قكلػه تىٍفجيري ًبحاًرىا : [] قاؿ الزَّجاج،كتىبديؿ األىرض. كى تىسييري ًجباًليا كى
تبديؿ الٌسماكات اٍنًتثاري ككاًكًبيا، كىاٍنًفطاريىا،  ان كال أىٍمتان، كى كىكنييا ميٍستىًكيىة ال تىرل فييا ًعكىجى كى

تىٍككيري شىٍمًسيا، كىخيسيكؼي قىمىًرىا، كىأىراد غيرى السماكات فاكتىفى بما تىقىدَّـ . كىاٍنًشقاقييا، كى

غىاايقاؿ . الخ كالبىٌداؿي : قكلػه  الذم لىٍيسى لىوي ماؿ ًإاٌل ًبقىدىر ما []"البىٌداؿي "ك: [بدؿ] في الصَّ
بىزكؿه الخ: قكلػه. ما يىٍشتىًرم بو شىٍيئان، فًإذا باعىوي اٍشتىرل بو شيئان بدالن ًمٍنو ااقىةه بازؿه كى كىىيكى . كى

قالكا ٍنًبًتًو شىقان، كى ٍف مى ى أىٍسناًف اإًلًبؿ، سيميت بو ألنَّوي إذا طىمىعى نابيو شىؽَّ المٍَّحـى عى ٍقصى َى ؿه : أى رىجي
ٍقًمًو كتىٍجًربىًتًو، كفي حديث اليوي ًفي عى بَّما يىٍعنكف ًبًو كىمى باًزؿ، عمى الٌتٍشًبيو بالبىعير، كىري

:  عمي[]
ديث ًسنّْي يعني . ، مستكمؿ القكة[][الشباب]ميٍستجمع : بازؿي عىامىٍيف حى

ٍاظىر كالبىسيًؿ الخ:   قكلػه ؿي الكىريهي المى ضاؼ أىعرابي قكمان :  قاؿ ابف األعرابيكالرَّجي
دىىّْنكًني: فقاؿ ـٍ كى ٍبًش ًبغاؼو مي ًببىًسيؿ مف قىطىاميٍّ ناًقٍس، كى ًبيزاتو كى . اتكني ًبكيسىًع جى

 

                                                 

(  .4/172  أحمد بن حنبل، المسند،  (

( عالم  [311/923-241/855]إبراىيم بن السَّرٌم، أبو إسحاؽ، الٌزٌجاج ، عاش ما بين :   ىو (
الحموم، : ترجمتو في. االشتقاؽ: بالنحو، أخذ عن المبرد، كاف لو مناقشات مع ثعلب، أشهر كتبو

 .1/40؛ الزركلي، األعالـ 1/159؛  القفطي، إنباه الركاة 1/47معجم األدباء 

( . 5/267الصغاني، التكملة مادة بدؿ، :    أنظر(
( ، كىذا ليس بحديث نبوم إنما ىو رجز 5/47سليماف بن أحمد الطبراني، المعجم الكبير :    أنظر(

.   كىو قوؿ يستحث بو للقتاؿ" لمثل ىىذا   كلدتني أيٌمي"كبعده 
( ابن منظور ، لساف : كالمثبت من اللساف، انظر . الثناء : ب/ 56الثنا كفي غ ؽ : ب/46   في ب ؽ (

.  11/52العرب مادة بزؿ، 

 

 ]بخؿ[

 

 [بدؿ[

 

 ]بسؿ[
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كىمىٍتًني الطكىاًمر َى طىمكا جمدم بشيء، كأىنَّو خيركءي بقاع ميبىقَّط، ثـ دىٍعًرفكا . ثـ أىٍصبىٍحتي .  فىأى كى
. عمى طىنٌي السَّخيـ، فخرجت كأٌنيى طكبالة مشعكبة

بيزات: الكيسىعي  ، الجى : النًَّبيذي، الناقٍس : الفىٍضمىة، كالقىطىاميُّ : اليابسات، كالبىسيمىةي : الًكسىري
ٍبًشـٍ ، ما يبقى بالقٍدر: الحامض، كالغافي : كالميبىقط. البػراغيث: كالطَّكامر، المتغيرّْ : كالمي

. المىٍضميكمىة: كالمشعكبة. النَّعجة: الطكبالة. ال حارّّ كال بارد: الجسـ السَّخيـ: كالطّْف. المينىقَّط
ري إذا أىٍكرىؽ، فيك كارس، كىك باأللؼكأىٍبقىؿى فيهما الخ: قكلػه .  كأىٍكرىسى الشَّجى

تيو، فىييكى باًقؿ: ))أىٍبقىؿ الرٍّْمث:  الجكىرمٌ )أ/47ؽ) ٍضرى ظىيىرىٍت خي ـٍ يقكلكا . ًإذا أىٍدبىى كى لى كى
ٍبًقؿ، كأٍكرىسى فىيك كارس مي

: ، كلـ يقكلكا ميكًرس، كىىيكى ًمفى الٌنكاًدر، قاؿ ابف بىٌرم()
ٍبًقؿ  :()قاؿ أبك النٍَّجـ. كىجاءى مي

 ]رجز[

ٍبًقؿ  يىٍممىٍحفى ًمٍف كيؿّْ غىميسو مي

ًبٍقمىةه : قػكله بىقَّػالة، : الٌتهذيبزادى في   .كأٍرضي بىقيمىةه كى ٍبقيمة كى مى ٍبقىمة كى مى
رَّاعة مىٍزريعىة كىزى   . بالضـ الخ()كالبيكقاؿي : قكله.  كىعمى ًمثاًلو مىٍزرىعىة كى

الطٍّْرجيارىة: البيكقالىة: ابف األىعرابيٌ 
().   

 
ًبؿٌّ : قػكله ًمٍنو.  كييقاؿي ًحؿٌّ كى كى

ـ() ٍمزى ال أيًحمُّيا : " قىٍكؿ عبد المطًَّمب في زى
ًبؿّّ  ، كىىيى ًلشػاًربو ًحؿه كى ٍكىػرٌم ًلٍمعىٌباس" ًلميٍغتىًسػؿو نىسىبىوي الجى بػد : كىالٌصحيح. كى أَّنوُّ عى

                                                 

( ، الرمث:   أبقل (  .الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة بقل، رمث: انظر. شجر ييشبو الغضا: أخضرَّ

( . ف، مادة كرس.الفيركز أبادم، ـ: انظر. اصفٌر كرقو: كارس   (
  ( . نبغ في العصر األموم. ، شاعر، راجز(130/747)ىو الفضل بن قدامو العجلي، أبو النجم، ت  (

؛ الزركلي، 1/49؛ البغدادم، خزانة األدب، 310المرزباني، معجم الشعراء، ص: ترجمتو في
 .5/151األعالـ، 

( . س، مادة بػىقىل.الفيركز أبادم، ـ: انظر. كوزه بال عيٍركىة: البوقاؿ   (
  ( . س، مادة طىرر.الفيركز أبادم، ـ: انظر. كأس ييشرب فيو: الطٍّْر جهارىة (

(  .11/65ابن منظور، لساف العرب، مادة بلل، : انظر   (

 ]بقؿ[

 ]بىؿَّ [
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شىػًربى  ـ كى ٍمػزى مىػؤلىه ًمػٍف زى ٍكضػان كى ، بىنى عمييا حى الميٌطًمب لىٌمػا أىٍدرىؾى ًمٍنيا ما أىٍدرىؾى
و، فىمىٍما طىاؿى  سىػدىهي قكـه ًمٍف قيرٍيش فىيىدىميكه لىيبلن، فىمٌما أىٍصبىحى أىٍصمىحى ، فىحى ًمٍنػو الحاجُّ

ناـ أىٍف يىقكؿ بَّو، فىأيًرمى ًفي المى ميو ذىلؾ دىعا رى الٌميـ ًإني ال أيًحمُّيػا ًلميٍغتىًسػؿو :  "عى
ده ًمٍف  ـٍ يىكيٍف أىحى ، فىمى ، فىنادل بالذم رىأىلى ـٍ ًبؿّّ فًإٌنؾى تيٍكفىي أىٍمرىىي كىًىيى ًلشػاًربو ًحؿه كى

و، قاؿ األىٍصمىعيٌ  ػٍكضى وي ًإاٌل ريًميى في بىدىًنو، فىتىرىككا حى ٍكضى كيٍنتي : قريش يىٍقرىبي حى
أىرىل أىٌف ًببلِّ ًإتبػاع

ـى . () ػ  حتى زىعى
 

                                                 

(  .1/414أنظر السيوطي، المزىر، . أف تػيٍتبىع الكلمةي الكلمةى على كىٍزنها إشباعان كتأكيدان :   االتباع ىو (



 

 231 

، كقاؿ أىبك عبيدة: بف سيميماف()المعتمر ال يككف ًبؿّّ : أىفَّ ًببلِّ ميباح في ليغىة ًحٍميرى
 عف أبي ()كفي حديث سعيد.  كالًبٍمباؿ كىالبىالًبٍؿ الخ: قكله.  إتباعان لمكاف الكاك

ًإفَّ أيمتي أيمَّةه مىٍرحكمىة ال عذابى عمييا ًفي اآلًخرىًة ًإٌنما عذابييا في . " يرفعو()بيردىة
، كىالًفتىف بىٍؿ حرؼ إضراب الخ: قكله.  ()"الدُّنيا، الببلًبؿي كالٌزالًزؿي  .كى

قاؿ ابفي ًجٌني.  بىف ًبٍمًببل بًإبػداؿ البلـ نكنػا: كيقػاؿ ال أىٍدفىع أىٍف تىككف بىٍف : كى
ٍحد كقكلػو تعالى: في ترجمة بىمىالتهذيب .  ليٌغةى قاًئمة ًبنىٍفًسيا : جكابي كبلـو فيو جى

لىٍستي بربكم قالواأ بلى: ِى
كعه : قػاؿ.   () ٍحد ألىٌنيا، ريجي كى ًإٌنما اتصمت بالجى

ٍنًزلىػًة بىػٍؿ، فػًإذا قػاؿ ٍنػيو ًإلى التٍَّحقيػؽ، فىييكى ًبمى أىرادى بىػٍؿ  (ب/47ؽ)أال تىقيػكـ؟   فقػاؿ بىمىى، : عى
مىٍييا مىى بىٍؿ لىيىٍحسيف السُّككتي عى ، فىزىاديكا األىًلؼى عى الحاؿي : البىاؿي : قىٍكليه.  أىقيػكـٍ

ييٍيتىـي بو، : أىٍمره ذك باؿ.  الحاؿي كالٌشٍأف: كالبىاؿي .  كىاٍلخاًطري ٍإلخ شريؼه ييٍحتىفىؿي لىو كى
ًمٍنوي حديث األىٍحنىؼ: كىالبىاؿي  ما اٍستىمىعى  [أم]:  نيًعيى لو فيبلفه فما أىٍلقىى لو باالن : القمب، كى

عىؿى قىٍمبىوي نىٍحكىه رع.  لىوي، كىال جى كسىمىكىةه عىٍظيمىة تيٍدعىى .  كىالمىرُّ الذم ييٍعتىمؿي بو في أرض الزَّ
مىؿ البحًر، كفي  بية: التهذيبجى في باؿو رىًخيٍّ أٌم : رخاء العىٍيش يقاؿ: كى .   ليست عىرى

نَّو رىًخيُّ الباًؿ، ناًعػـي البىاؿ ، كىا  ييٍصًمح بالىييـ .  سىعىة كىًخٍصبو كىأىٍمفو ٌيقيػو كى كاًسؼي الباؿ ضى كى
                                                 

( عاش ما بين . ميحىدث البصرة في عصره. أبو محمد.   ىو الميٍعتىمر بن سيلىيماف بن طرخاف (
. أحمد بن حنبل، لو كتاب في المغازم: حىدَّث عنو كثيركف، منهم. (106/724-187/803)

؛ الزركلي، األعالـ، 1/245؛ الذىبي، تذكرة الحفاظ، 7/45ابن سعد، الطبقات الكبرل : انظر
7/265 .

( تابعي راكو للحديث عالم بالتفسير  (95/714-45/665)  ىو سعيد جيبير، أبو محمد، عاش ما بين  (
؛ العسقالني 1/204ابن خلكاف، كفيات األعياف، : ترجمتو في. ركل عن ابن عباس كابن الزبير

. 3/93؛ الزركلي، األعالـ، 4/11تهذيب التهذيب، 
( فقيو، راكو للحديث،  (103/721)  ىو عامر بن عبد اهلل بن قيس، المعركؼ بأبي بردةى المتوفى، سنة  (

الذىبي، تذكرة الحفاظ، : ترجمتو في. ركل عن علي بن أبي طالب كالزبير بن العٌواـ كلي قضاء الكوفة
؛ الزركلي، 1/243؛ ابن خلكاف، كفيات األعياف، 18؛ الدكالبي، الكنى كاألسماء، ص1/95

. 3/253األعالـ، 
(  . 4/410  أحمد بن حنبل، المسند،  (

( . 7/172  األعراؼ،  (
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ٍع كىثٍػىرًة . حالىيػـ في الدٍُّنيا: أمٌ  ٍيف مى ٍينا عمى ىذه األىٍلؼ بالكاك ألىنَّيا عى نما قىضى ب ك " كىاً 
ًمٍف أىسماء النفس". بػ م ؿ"كقمة " ؿ ، كمنو: كى . لـ تىٍكتىًرٍثني: ما بالىٍيت، أم: الباؿي

قىٍكليييـ . ًمٌما أيباليو، كىالمىٍصدىري الباىلةي : ليسى ىذا ًمٍف بالي أمٌ : كى

ييقاؿ يبو : قكله.  ()لـ أيبىٍؿ، بالقصر: كى ككأمير، عىرى
عىريب بف زىير بف .  الخ()

. أىٍبيىٍف بف أىٍنمر بف الييمٍيسىع
 

: قكله : فصؿ التٌاء .1
تىهي الخ:  قكله. التينٍتمة، القيٍنفيذة: قاؿ ابف بىٌرم تىًفؿى كىفىًرحى تىغىيَّرىٍت راًئحى في . كى

: أبك عيبيدة. ، أم تاًركاتو لمطّْيب(ًلتىٍخريًج النّْساءي ًإلى المساجد تىًفبلت): ()الحديث
ٍنًتنىةي الٌريح: ])التًَّفمة في حديث عميٌ .  التي لٍيسىٍت ميتىطىٌيبة كىًىيى المي ًف الٌشٍمس : "كى ـٍ عى قي

رباعيّّ عمى مىٍذىىب ًسيبىكيو ألىفَّ . كىًدٍرهىـ الخ: التٍٍّابىؿي : قكله".  فًإنَّيا تيٍتًفؿ الٌريح
ثيبلًثٌي : التاء ال تيزاد أىكالن ًإاٌل ًبثىبىت، ككذا الٌنكف ال تيزادي ثانيان ًإاٌل  ًبذىلؾ، كىًعٍندى ثىٍعمىبٍ 

ٍفر بىؿ الذم ىك الصّْ َى إىذا مىًذرىت البىٍيضة فيي : في الرباعي: التهذيب: تىٍنتىؿٍ . ًمفى الفَّ
ؿي إىذا تىقىذَّرى بعد تىنىظُّؼ: ابف األىعرابي. التٍَّنتىمة تىٍنتىؿ. تىنتىؿ الٌرجي ًإذا تىحامىؽ بعد : كى
  () :القيٍطف، قاؿ: في الرباعي التٍَّنطيؿي : التهذيب:  تنىطىؿى (أ/48ؽ) .تىعاقيؿ

                                                 

( . خالؼ المىٌد، كقصر الممدكد أف يقاؿ دعا بدؿ دعاء:     لم أيباًؿ كلم أيبىٍل، على القصر، كالقصر ىو(
 .2/1198؛ إميل يعقوب، المعجم المفٌصل، 5/95ابن منظور، لساف العرب، مادة قصر، : أنظر

( ًصٍنهاجة : جىدّّ جاىلي، ًمن نىٍسًلوً .  ىو عيرىيب بن زيىير بن أىبٍػيىن بن الهيمىٍيسىع ًمن ًحٍميىر القحطانية   (
ٌنادىة، القبائل المعركفة في المغرب ، جمهرة أنساب العرب، ص: ترجمتو في. كىجى ؛        432ابن حـز

. 4/227؛ الزركلي، األعالـ، 2/325النويرم، نهاية األرب، 
( . 2/36   أحمد بن حنبل، المسند،  (
(  .11/77س، مادة تفل، .ابن منظور، ـ:    انظر (

(  .11/81ابن منظور، لساف العرب، مادة تنطل، : انظر:     الرجز في اللساف(

 ]تفؿ[
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 ]رجز[

مىسىٍحتي أىٍسفىؿى بىٍطًنيا كالتٍَّنطيؿ" ". كى

ر . التُّذكلىة الخ: قكله تىأىفو حٌتى كىأنَّو يىٍسحى ، ًإذا كافى ذا ليٍطؼو كى إٌنو لىذيك تيكالتو
ييقاؿي . صاًحبىوي  ، قاؿى الٌراًجزي : تيٍمتي بو أىمٌ : كى مينيتي  ():ديًىيتي كى

 ]رجز[

تيٍمتي بساؽو صادؽ المىًريس 

لة، بضـ التٌاء كفتح : ()قاؿ أبك جيؿ:  "كفي حديث بدر إفَّ اهلل قد أىرادى ًبقرٍيشو التُّكى
لة. كقد تيٍيمىز: الٌداىية، قاؿ: الكاك بَّب فيو : كىالتُّػكى عي لمسّْحر تيحى ز ييكضى رى ػٍربه مف الخى ضى

كيًجيا لة كالتُّػكلػة، : الخميػؿ. أك مىعىػاذىة تيعىمَّؽ. المرأةي ًإلى زى كقيؿ . شبيية بالسٍّْحرالتّْكى
لة كالتَّمائـ كالرُّقىى مف الشٍّْرؾ: ()كفي حديث ابف مسعكد. السٍّْحر أبك . التّْكى
ٌبب المرأىةى : عيبىٍيد ًبٌية ًمما ال ييٍدرىل ما ىك، فىأٌما الذم ييحى أرادى ما كاف ًبغىٍير العرى

ٍكًجيا فىييكى ًمفى السٍّْحر عىمىوي ابف مىٍسعكدو ًمفى : قاؿ ابفي األىثير. إلى زى ٍيريه، جى كىغى
يىٍفعىؿ ًخبلؼ ما ييقىدٍّْرهي اهلل  لساف . الشٍّْرؾ العتقاًدىـ أٌنو يؤٌثر كى

.  فصؿ ال اء.  2
ـي ال َّقىمىٍيف الخ: قكله ًمٍاه الحديث ًإٌاي تاًرؾه فيكي في الحديث   .كى كى

ـي الثَّقىمىيف) ألىفَّ األىٍخػذى ًبيما : ، قاؿ ثىٍعمىبٍ () (كتابى اهلل كًعتٍػرىتي: إٌني تاًرؾه ًفيكي
كفثىقيػؿ، كأىٍصميػوي أىفَّ العىرىب تىقكؿ  ًطٍر المىصي ـي .  ()ثىقىبلن : لمنَّفيس الخى ففيو إعظا

ٍأًنًيما ـي شى تىٍفخي :  قاؿ ابف األثير.  ككاحد م اقيؿ الذهب الخ: قكله.  قىٍدرىىيما كى
                                                 

( . 11/81ف، مادة توؿ، .ابن منظور، ـ: انظر:   الرجز في اللساف (
(  .1/200  ابن األثير، النهاية في غريب الحديث كاألثر،  (

(  .4/9  أبو داكد، السنن،  (

(  .3/17أحمد بن حنبل، المسند، :   أنظر (

( ابن منظور، لساف العرب،  مادة : أنظر. فسَّماىا ثػىقىلين إعظامان لقدرىما كتفخيمان لشأنهما:    في اللساف(
 (سىنػىٍفرىغي لكم أىيٌها الثٌقالف): قاؿ تعالى. 11/86ثقل، 

 ] قؿ[

 

 ]تكؿ[
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ؿي الٌنارى مىٍف في قىٍمًبو ًمٍثقاؿي ذىرَّةو ًمف إيماف): في الحديث ، الًمٍثقاؿ في ()(ال يىٍدخي
، فىمىعنى ًمٍثقاؿي ذىرَّة: األىصؿ كىٍزفي : ًمٍقداره ًمفى الكىٍزف أمُّ شيءو كاف مف قميؿو أك كىثيرو

لىٍيسى كذلؾ، قاؿ ابفي مكـر كُّز، . ذىرَّة، كالٌناس ييٍطًمقكنىػو عمى الٌدينار خاٌصةى كى فيػو تىجى
منو قد يككف ًمٍثقاالن كأىكثر  ]ب/48ؽ )فًإنَّػوي إف كاف عىنىى شخص بالدينػار فالشخص 

مى  ٍكىر كىعى ـٍ ييٍطًمقكنىو عمى الذَّىب كالًمٍسؾ كىالجى ف عىنى الكىٍزف المعمكـ فىيي كىأىقؿ، كىاً 
ٍزنييا بالمثاقيؿ معيكدان  : كىزًنةي ىذا الًمٍثقاًؿ الميتىعامىًؿ بو اآلف.  أىٍشياء كىثيرىة صار كى

ـه كاحد كثبلثة أىٍسباع ًدٍرىىـ عمى الٌتحرير، ًبكىٍزف ما اختير كزنو بو، كىك بالنّْسبة  ًدٍرىى
أىنَّيـ أٍطمىقكه : ميرادي ابف األثير: قمت.  انتيى. عيٍشري عيٍشًر رطؿ: إلى ًرطًؿ مصر

عمى ىذا الًمٍقدار الميساكم لمٌدينػار في عيٍرًفيػـ، كليس ىذا كالكارد في لفظ الحديث 
ًصًو فيو ًبقىدىر الٌدينار.  فًإنَّوي بمعنى مطمؽ  الكزف ـٍ لتخصُّ .  كىىذا مخالؼ ًلعيٍرًفًي

ٍيث ييطمىؽ عمى ىذا الًمٍقدار الٌدينار كالًمثقاؿ .   فىتىأىمؿ. ًبحى

سىفكالٌصكؼ كحده الخ : قكلػه إذا كانت لميتيـ ماشية، : في حديث الحى
ًرٍسًميا ًصٌي أىٍف ييًصيبى ًمٍف ثىمًَّتيا كى فىًمٍمكى
لىبىًنيا: () كًفيا كى : قكله.  صي

 ]رجز[

ٍكلىهي ميغىٍربىمىػػه  تىرىل الميمكؾى حى
 

():كبعده
 

مىٍف ال ذىٍنبى لو  يىٍقتيؿي ذا الذٍَّنًب كى
 

ثمَّةي الًبٍئر. كالتُّذرابى في الًبٍئًر هالىهي الخ  . ما أيٍخًرجى مف تيرابيػا: كى

                                                 

(  .12/280  ابن ًحبَّاف، الصحيح،  (

( . 1/220   ابن األثير، النهاية في غريب الحديث، (
( الزبيدم، تاج العركس، مادة : أنظر.   ىذا رجز لعامر الخصفي، يريد أنَّو ينتقي السادة فيتتبعهم كيقتلهم (

 .8/43غربل، 

 ] ىؿَّ [
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مىقىةي القىٍكـً : "ال ًحمىن ًإاٌل في ثىبلث: كفي الحديث ؿ الفىرىس، كىحى ًطػكى ، أبك ])"ثىمَّة الًبئٍػر، كى
أف يىحفرى ًبئراى في مىٍكًضع ليس ًبًمٍمؾو ألىحد، فيككف لىو ًمٍف :  أرادى ًبثيٌمة الًبٍئر: عيبىٍيد

ده عميو ريـ ليا، ال يىٍدخؿ فيو أىحى . حكالييا ما يىككف ميٍمقىن ًلثىمَّة البئر، كيككف كالحى
ٍمٍكياؿ صغير. كالثٍُّمثيؿي كىييٍدىيٍد الي: قكلػو . ثيٍؿ ثيؿٍ : يقاؿ لمرجؿ: ابف األعرابي. كى

يىٍجيىؿ .  ًإذا أىمىٍرتىو أٍف يىٍحميؽ كى

: فصؿ الجيـ.  3
. كىالكىىىؿ كىالكىجىؿ. الفىزىعي الخ: كالًجٍئالؿي : قكلػه

 ().كزعمكا المرئ القيس: قاؿ أبك عميٌ 

 ]منسرح[

كىغاًئطو قد 
ٍكًفو اٍجًئبلؿي ]أ/49ؽ)  ىىبىٍطتي كىٍحدم     ًلٍمقىٍمًب ًمفى خى

ؿ، قاؿ األىٍزىرم : أىٍصميو ًمفى الكىجى

ٍقميكبا كأنَّو في األىصؿ اٍئًجبلؿ، فىأيًخرىت الياء كاليمزة بىٍعدى  ال يىٍستىقيـ إاٌل أىٍف يككف مى
اءى، كما قاؿ: األزهرم. الجيـ كىجىبى : كجاًئز أف يككف اٍجًئبلؿ اٍفًعبلؿ، مف جأىؿ، إذا ذىىىبى كىجى
كىى ابفي بىٌرم: القمبي  :  فىًزعى، كىأىٍنشىدى بيتى امرًئ القيس: اٍجأؿَّ : اٍضطىرىبى كىحى

لمقىٍمًب مف خكفًو اٍجًئبلؿي 

ٍيأىالن ميٍشتىؽه ًمٍنو   كقيؿ إفَّ جى

ٍيأىلةي مماكعتٍيف: قكلػه جى ٍيأىؿ. لمتَّأنيث كالتَّعريؼ. كى ـي ًمٍف كيٌؿ : كالجى ٍخ الضَّ
بيًؿ الخ: قكلػه . شيء ـٍ . كالجماعىةي ًماَّا كالجي قىٍكؿي ابفي مىٍكرى بىبلن، : كى ـٍ يقرأ أىحده جى لى

كىغيرابو : قكلػه.  فيو نىظىر  .  القيبَّري الخ: كى

                                                 

(  .6/156  البيهقي، السنن الكبرل،  (

( كالبيت في : كزعموا أنو المرئ القيس"   غير موجود في الديواف، كىذا موافق لقوؿ أبي علي الفارسي (
. 11/96ابن منظور، لساف العرب، مادة جىأىؿ، : انظر. اللساف

 ]جأؿ[
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ٍندؿ :  ()قاؿ جى

 ]الرجز[

 الشّْتاءي كىاٍجثىأىؿَّ القيبَّري ()جاء
 

طىمىعىٍت شىٍمسه عمييا ًمٍغفىري  كى
 

كر تىٍسكىري  ري ٍيفى الحى عىمىٍت عى  كىجى
 

رُّىا: أم  . يىٍذىىبي حى

ـي  (): قكلػه ـٌ . كاليىٍعسكبي العىظي رادىة، ًإذا سىقىطى لـ يىضي ٍمؽ الجى كىىيكى في خى
ٍيو ناحى ًجٍمدي سىمىؾو لمتًَّرسىةً . جى ٍحدىٍؿ الخ: قكلػه.  تيتىخػذ ًمٍنػو التًَّرسىػة:  أمٌ . قكلػه كى  . جى

ٍحػدىلىًت األىتػىافي )) :ابف حبيب: األزىػرم يىػاؤيىا لمػًكدىاؽ، كىأىٍنشىد : حيث تىجى تىقىبَّضى حى
 ():ًلجرير

 ]الكامؿ[

ٍحدىؿ  كىذاؾى صاًحبىةي الًكدىاًؽ تىجى ٍحدىلت  كى كىشىٍفتي عف أىٍيًرم ليا فىتىجى كى

                                                 

( راجز، كاف معاصران للراعي النميرم  (90/709)شاعر، توفي سنة :    ىو جىٍندىؿ بن المثنى الطيهىوم(
. 2/140، الزركلي، األعالـ، 644في اآلمدم، سمط الاللي، ص: كبينهما مهاجاة، ترجمتو

( غطاء، : نفش ريشو، ًمٍغفر: كمعنى اجثأؿ الطائر. ابن منظور، لساف العرب: انظر.   األبيات في اللساف (
. الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة جثل، غفر: انظر

(  .الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة جىحىلى : أنظر. اليػىٍعسوب العظيم:    الجىٍحلي (

(    ىو محمد بن حبيب بن أٌمية الهاشمي، أبو جعفر، المعركؼ بابن حىبيب، المتوفى سنة (
ػٌبر: عاٌلمة باألنساب كالٌشعر كالٌلغة، أشهر مصنَّفاتو كتاب (245/860) : ترجمتو في. الميحى

 .6/78؛ الزركلي، األعالـ، 106؛ ابن النديم، الًفهرست، ص2/277البغدادم، تاريخ بغداد 

( . 2/607جرير، الديواف، :   انظر (
، شاعر الهاشميين ًمن (126/744)الكيمىٍيت بن زيد بن خينػىٍيس األسدم، أبو الميٍستىهٌل المتوفى سنة 

؛ ابن 187القرشي، جمهرة أشعار العرب، ص: أىل الكوفة، اشتهر في العصر األموم، ترجمتو في
 .5/233؛ الزركلي، األعالـ، 2/562قيتػىيػٍبة، الشعر كالشعراء، 

ؿى [ حى  ]جى
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ٍعفرو : قكلػه ٍحفىؿي كىجى ٍيش العىظيـ، . الجى ٌتى يىككف الجى كىال يىككفي ذىًلؾى حى
ٍيؿه،  دىؿى فيو خى جى لىدي الظٍَّبيىًة الخ: كى كاألىٍجدىؿي : قكله ])لساف.  الٌناقة أك الظٍّْبيىة.كى

ًمٍنوي قكؿ الكيمىٍيت: كالًمٍجدىؿ. الخ اًدؿ، كى ٍمعيوي مىجى ثىاقًة بناًئو، كىجى :  ()القىٍصري الميٍشًرؼ لكى

 ]الطكيؿ[

، شىدَّ الراًصفيكفى اٍجًتدىالىيا  اًدؿي كىسىٍكتي الًعبلًفيَّات ىيكجان كأىنَّيا  مىجى
ٍقعىدٍ : ()قكله ]ب/49ؽ) ماعىةي ًماَّا الخ: كىمى مىٍيًيـ : قاؿ ابفي ًسيدىه .الجى أىراهي، ألىفَّ الغاًلبى عى

ًمٍاهي  :قكله. ًإذا اٍجتىمىعكا أىٍف يىتىجادلكا ذىٍيميها أىاا كى ، جي كَّؾي بابىيكى قىٍكؿي  الميحى  بف المنذر    يـك ()الحي
ؾ كىعيذىيقيا الميرىجَّبٍ " السقيفة َى ٌَ ٌؾ ذيميا الميحى ـٍ أىمير()"أىنا جي ًمٍنكي النٍَّخمىة، : العىٍذؽي .  ًمٌنا أىميره كى
كىبيػر ًحٍمميو، يىٍعًني: المىٍدعكـ بالرٍُّجبىة: الميرىجَّبٍ  شىبىةه ذاتي شيٍعبىتيًف، إذا طػاؿى كى أىٌني ذك رأمو : خى

ييٍستىشفى بو كىثيران في ًمٍثًؿ ىذًه الحاًدثىة، كىأىنا في كىٍثرىًة الٌتجارب كالعمكـ ًبمكاًرًد األىٍحكاؿ ًفييا 
في أىمثاليا ماـً : قكلػه. ثيَـّ ريًمي بالرأم الصاًئب عٍنده.  كالنٍَّخمىًة الكثيرة الًحٍمؿ.  كى فىٍرخي الحى كى

ُّـذ  ٍبك كالبيٍير: أمٌ : ()كالسَّ عيؿو : قكلػه. لساف. الرَّ كما تىٍجعىؿي ًلٍمغاًزم إذا غىزا عىٍاؾى ًبجي
عاالت فقاؿ): في الحديث.  الخ ؾى اهلل : سيًئؿى ابف عمر عف الجى ًإذا أىٍنت أىٍجمىٍعتى الغىٍزكى فىعىكَّضى

ٍيرى فيو ٍف ميًنٍعت أىقىمت، فىبل خى كت، كىاً  ـى غىزى كفي .  () (ًرٍزقان فبل بٍأس ًبو، كىأىما ًإف أيعًطيت دىرىاًى
ًعيمة الغىرىؽ  سيٍحت): الحديث تاًعًو،  [كىك]: ،)((جى ٍعؿ، ًلييٍخرج ما غىًرؽ ًمٍف مى أف يىٍجعىؿى الجي

                                                 

( . 11/15ابن منظور، لساف العرب، مادة جدؿ، :   انظر (
( . 175الكميت، الديواف، ص:   انظر (
(  .346/ 3الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادؿ جدؿ، : أنظر.    مىجدىؿى كمقعد(

( ، أخذ النبي صلى اهلل عليو كسلم ]20/640)  ىو الحباب بن المنذر األنصارم، المتوفى سنة  (
، الزركلي، 1/302العسقالني، االصابة، : ترجمتو في. لو رأم يـو السقيفة. بمشورتو في معركة بدر

 .2/163األعالـ، 

( . 1/77الميداني، مجمع األمثاؿ، :    أنظر(
( الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة جزؿ، : انظر. الشابُّ كفرخ الحماـ كالسَّمُّ :   كالجىٍوزىؿي  (
3/348. 

( . 1/276  ابن األثير الجزرم، النهاية في غريب الحديث كاألثر،  (
( . 1/277  ابن األثير، النهاية،  (

 ]جدؿ[

 ]جعؿ[

 ]جزؿ[
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عىمىوي سيٍحتان ألىنَّوي عقد فاسد لمجيالة  ثىؿٍ  . قكلػه أك المَّجكجي كالرَّقيبي الخجى سىًدؾ : "في المى
عىميو ة فىيٍمزميو آخر، يىٍمنىعيوي ًمٍف ًذٍكًرىا أىٍك )("بأىٍمًرم جي  ييٍضرىبي لمف يريد الخىبلء، ًلطىمىًب حاجى

ًميا بو ًمٍثميو، كقيؿ: أبك زيد . عىمى حى ٍَ يقاؿ عند التَّنغيًص كاإًلفساد، : ًإنَّما ييٍضرىب لمنٍَّذؿ يىٍص
 ():كىأىٍنشىدى أىبكزيد

 ]البسيط[

عىؿ  عىؿه  ًإفَّ الشًَّقيَّ الذم يىٍصمي بو الجي مىيٍمى شىبَّ لي جي  ًإذا أىتىٍيتي سي

ديثىييما  ٍف يىٍقطىعي حى مىٍيًو مى ؿه يتحدَّث إلى امرأىة  فىكيٌمما أىتاىا، صىبَّ اهللي عى  لسافقالىو رىجي
ًمٍنو قكؿ قكلػه أٍك ًمفى الٌصكؼ الخ  كى

عىوي عمى لساف )أ/50ؽ(  العىرىب فيما تىضى
لَّد ريخاالن : الضائىنىة أيكى

فاالن، كلـ تىرى ًمٍثمي ماالن ]) زُّ جي : أىمٌ .  ، كأيٍحمىب كيثىبان ًثقاالن، كىأيجى
ٌز ًبمىرىة كاحدة ٌز . أيجى ٌزت ال يٍسقط مف صكفيا شيء ًإلى األرض حتى ييجى أٌم ًإذا جي

. كمو كيسقط أجمع

مىٍمتيها الخ:  قكلػه جى مٍَّمتيها كى مَّؿ فىرىسان لو سىبىؽى، بيٍردان : كفي الحديث.  كقد جى أىنَّوي جى
في حديًث ابف عيمىر.  عىدىنٌيان  مٍَّؿ بىدىنىوي القىباًطيَّ : كى الٌميـ : كفي حديث عميٌ .  )(كاف ييجى

مّْؿ قىتىمةى عيٍثماف ًخٍزيان  ـٍ ًبو كالثكب.  الٌميـ جى ًجالؿه : قكلػػه )(لساف. أم غىطًّْي
ٍمعي الًجبلؿ أىًجمَّة.  كأٍجالؿه الخ مىة: كىًجبلؿ كؿَّ شىٍيءو . كىجى جى : قكلػه.  ًغطاؤيهي كالحى

ااًزًلًهـ، يىٍجميكا الخ مُّذكا عف مى جى ًمٍنو ييقاؿ.  كى اٍستيٍعًمؿ فبلف عمى : كى

 

 
                                                 

(  .2/118  الزمخشرم، المستقصى،  (

( : ييقاسي ًشدة الحر، كالمقصود: ،   يصلي11/113   البيت بال نسبة في لساف العرب، مادة جعل، (
. يػينػىغّْصي عىليو لقاءه بها، ابن منظور، لساف العرب، مادة صال

( ، جىزٌ : األنثى من أكالد الضأف، الكثب:    الرّْخل( الفيركز أبادم، القاموس المحيط، : انظر. قصَّ : الصَّبُّ
 .رىخىل، كثب، جىزَّ : مادة

(  .1/379  اإلماـ مالك، الموطأ،  (

(  .11/119ابن منظور، لساف العرب، مادة جلل، :    أنظر(

 ]جمؿ[
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ـٍ أىٍىؿي الذٌّْمة، سيٌمكا ًبًو ألىٌنو صمى اهلل عميو كسمـ، أىٍجمى بىٍعضى   الجاًليىةى كالجالَّة، كىىي
ٍف بىًقيَّ منيـ بجزيرة العرب، فأىجبلىـ عيمىر لساف . اليىيكًد ًمفى المىدينة كىأىمر بًإجبلًء مى

ٍدتييا مىٍضبكطىةن بالتٍَّشديد كبالفتح الخ : قكلػه ظاىر قكلو بالفتح أنيا ببل تشديد كىكىجى
نًّْفًو، كأىكرد بىٍيتان لمٌنابغة كذلؾ بالجيـ  ():في مىكاًضعى ًمٍف ًلساف العرب بخط ميصى

 ]الطكيؿ[

كفى غيرى العىكاًقًب  ـٍ     قىكيـه، فما يىٍرجي ـٍ ذاتي اإًللًو كدىينييي مَّتييي مىجى

حيفة بمعنى اإًلٍنجيؿ، ألىنَّيـ كانكا نىصارىل: أمٌ  كىاهي بالحاء أىراد .  الصَّ مىٍف رى كى
ثىـى .  األٍرضى الميقىدَّسة كالٌشاـ ٍفنة: كى كف : الجكىرمٌ .  )(كانكا بنك جى معناه أىنَّيـ يىحيجُّ
مَّة: )(عيبىٍيدة أبك.  فىيىًحمُّكف مىكاًضعى ميقىدَّسىةن  كفي حديث .  كيؿُّ ًكتابو ًعٍندى العىرىًب مىجى

ٍيد سيكى
لعٌؿ الذم معؾ مثؿ الذم معي، ): قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:  ابف الٌصامت()

مَّة ليٍقماف: كما الذم معؾ؟ قاؿ: قاؿ كمنو .  ييريد ًكتابان فيو ًحٍكمىةي ليٍقماف.  () (مىجى
بػة مف . أيًلٍقي ًإلٍينا مىجاؿُّ : )(حديث أىنىس فان قيؿ ىي ميعىرَّ حي مَّة يعني صي جمع مىجى

ٍفعىمىة  قيػؿ مى العبرانية، كقيؿ عربية، كى
 . كالمىذىٌلة مف الذُّؿ .مف الجبلؿ )ب/50ؽ(

                                                 

(  .12النابغة الذبياني، الديواف، ص:   أنظر (

( ، جمهرة أنساب العرب، : انظر. ثعلبة، كعمرك، كالحارث:   بنو جفنة بن عمرك، كىم ( ابن حـز
 .1/218، ابن سالـ، طبقات فحوؿ الشعراء، 372ص

(  .  56مىٍعمىر بن المثنى، سبقت ترجمتو ص:    ىو(
(   ىو سويد بن الصامت األنصارم، كاف يػيلىٌقب بالكامل، صحابٌي شىًهدى أيحيدان، لىًقيىوي الٌنبي صلى اهلل عليو  (

ابن ىشاـ، : ترجمتو في. فدعاه إلى اإلسالـ، فلم يلبث أف قتلو الخزرج" ذم المجاز"كسلم بسوؽ 
. 3/145، الزركلي، األعالـ، 2/99، العسقالني، اإلصابة، 1/148السيرة، 

(  .1/225  الزمخشرم، الفائق في غريب الحديث،  (

( ، صحابي راكو ]93/712-612/ ىػ.ؽ10)  ىو أنس بن مالك األنصارم، أبو حمزة، عاش ما بين  (
، الزركلي، األعالـ، 1/74، العسقالني، اإلصابة، 7/10ابن سعد، الطبقات، : للحديث، ترجمتو في

1/25. 
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ـ بىٍكري بني فبلف . كالحٌمالة مشددة أصحابها الخ: قكلػه  ،كاٍستىٍقرى
ٍبر "()كفي الحديث . صار قىٍرما ًميـ خي مى ييٍركىل " ًلكيؿّْ أيناس في جى غَّرا أٌم جي كى ٍيميـ ميصى مى
د  :ابف األثير. صاحبيـ ، يىًعني أفَّ الميسىكَّ ـٍ ٍعًرفىًة كٌؿ قىٍكـو ًبصاًحًبًي ثىؿه ييٍضرىبي في مى مى

دى  ـٍ ًبشىٍأًنو.  سيكّْ ٍده قىٍكميو إاٌل ًبًعٍمًمًي .   بمعنى كلـ ييسىكّْ

، ()كاف مع :  قاؿ ابف مكـر.بًف سىٍعدو الخ()كجمؿ : قكلػه عمٌي فىقيٍتؿى
 ]الرجز[:                                       فقاؿ قاًتمىو

مىمي  ()قىتىٍمتي ًعٍمباءن كىًىٍندى   الجى

مىؿ، قىتىمىوي ()ىك لعمرك بف يىٍثربيٌ : قاؿ ابفي بٌرم ًبٌي، فارس بني ضبَّو يكـى الجى  الضى
ًزهً  عمَّار بف ياسر كتماـ رىجى
() :

 ]الرجز[

ًمٌي  كحافى عمى ديًف عى ثـ ابف صي

                                                 

( ٍيثىم السَّدكًسيُّ، ككاف أعوران ذميمان جيد اللساف (    ىذا قوؿ لعمر بن الخطٌاب عندما كىلَّمو الًعٍلباء بن الهى
ٌلم أٍحسىنى  أنظر . فىصىٌعدى عيمىري بصره فيو كحىدىره فقاؿ لكل أيناسو في جىمىلهم خيٍبر. حىسىنى البىياف، فلٌما تىكى

.   2/179الميداني، مجمع األمثاؿ، 
( ، جمهرة أنساب العرب، : أنظر. أبو حٌي من مذحج:    جىمل بن سعد العشيرة(  .476ابن حـز

(  .؛ ابن منظور، لساف العرب، مادة جمل3/127  ابن األثير، الكامل،  (

(  على نصارل بني )ىػ17)، كىاٌله عمر بن الخطٌاب سنة (36/656)   ىند بن عمرك الجىمىلي، ت (
كابن . علباء بن الهيثم: كعلباء ىو. شهد مع علي كىقٍػعىةى الجىمىل فػىقىتىلو عمرك بن يثربي الضبي. تغلب

؛ 2/75؛ العسقالني، اإلصابة 3/127ابن األثير، الكامل، : أنظر. سيحاف بن صوحاف: صوحاف ىو
 .8/98الزركلي، األعالـ، 

( استقضاه عثماف على البصرة، شهد كقعة الجمل مع  (36/656)   ىو عمرك بن يػىٍثربي بن بشر الضبي، ت (
.                كىو من الشعراء.  فىأىمىر بو علٌي فػىقيًتلٍ . عائشة فػىقىتىل ثالثةن من كبار أصحاب علٌي، كىأيًسرٍ 

. 5/87؛ الزركلي، األعالـ، 3/119؛ اإلصابة، العسقالني، 3/127ابن األثير، الكامل، : أنظر
( . 11/124ابن منظور، لساف العرب، مادة جمل، :   الرجز في لساف العرب، انظر (

 ]جمؿ[
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 ():كقاؿ قبمو
 ]الرجز[

ٍف أىٍنكىرىني ابفي اليىٍثًربٌي             قتمت ًعمباءن  ًإني ًلمى
ك ىند الجممي ()

.  رتبلن كاف مف أىٍصحاب عائشة: أراد

مىؿ، فمما ىيًزـى أىصحابييا ثبت منيػـ  ًميَّان عمى جى كأىٍصػؿي ذلؾ أٌنيا غىزىٍت عى
مىالن : ()كفي الم ؿ: قكلػه. ()قكـ ذى المٍَّيؿى جى ييٍضرىب لمف يعمؿ . الخ.. اتَّخى

مىوي ًمٍف قىراءة أىٍك صبلة، أك غيًرىا، كفي حديث ابف الزبير بالميؿ عىمى
كاف يسير ): ()

بنا األىٍبرىدىٍيف
مىبلن () يىٌتًخذي الٌميؿ جى ، ييقاؿ لمف سار ليمتو جميعان أك أحياىا بعبادة، () ( كى

ـٍ فيو ـٍ يىنى لى ًكبىوي كى مىبلن، كىأىنَّو رى ذى الميؿ جى لقد : ()كفي حديث عاصـ.  بعبادة، اتَّخى

                                                 

( . 11/124ابن منظور، لساف العرب، مادة جمل، : انظر.   الرجز في اللساف (
( .  11/124ابن منظور، لساف العرب، مادة جمل، : انظر. قتلت عىًلباءن كًىٍندى الجىمىلي:    كتمامو(

ابن : أنظر. ىػ]58)أـ المؤمنين، زكج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، توفيت سنة : كىي عائشة
 .3/16خلكاف، كفيات األعياف، 

( ابن منظور، لساف العرب، مادة : أنظر. ثبت منهم قـو يىٍحميوف الجىمىل الذم كانت عليو:    كتماـ القصة(
 .11/125جمل، 

( . 1/135   الميداني، مجمع األمثاؿ، (
( ، (73/692-1/622)أبو بكر، عاش ما بين .   ىو عبد اهلل بن الزُّبػىٍير بن عبد المطلب بن ىاشم (

فحكم مصر كالحجاز كاليمن كخراساف كالعراؽ،  ]ىػ64)صحابي راكو للحديث، بويع بالخالفة سنة 
؛ 2/308؛ العسقالني، اإلصابة، 2/422الذىبي، ميزاف االعتداؿ، : استشهد بأجنادين، ترجمتو في

 .441الجابي، األعالـ، ص

( . الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة برد: أنظر. الغداة كالعشي:   األبرداف (
(  .1/298  ابن األثير، النهاية في غريب الحديث كاألثر،  (

( ، تابعي، أحد القراء ]127/745)المتوفى سنة .   ىو عاصم بن أبي النجود، بهدلة الكوفي، أبو بكر (
العسقالني، تهذيب . أ/2س، .الذىبي، ـ: السبعة، راكو للحديث من أىل الكوفة، ترجمتو في

 .3/248، الزركلي، األعالـ، 5/38التهذيب، 
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مىبلن، يشربكف النًَّبيذى كيمبسكف الميعىٍصفىر، منيـ ()أىدركتي   أىقكامان يٌتخًذكف ٌىذا الميؿ جى
بىٍيش ()ًزرُّ  كىسيكَّر، ًحسابي الجيمَّؿ الخ: قكلػه بف حي  .   كى

ييـ: قاؿ ابف دريد بٌيان، كقاؿ بىٍعضي مىؿ بالتخفيؼ، قاؿ ابف : ال أىحًسبيوي عىرى ىك ًحسابي الجي
ماالن : قىٍكله.  كلست ًمٍنوي عمى ًثقىة: سيده سىمُّذكا جى مىؿ كىجمىاؿي الخ ..كى كىجي

مكضع قاؿ : ()
عدمٌ ] ()النابغة : [الجى

 ]البسيط[

مَّاالن  ذاراىـ كىجى َى ميبلن عى مَّت شى ًمميكا          حى لكال نىٍحفي قىٍد عى ًمٍمنا، كى تَّى عى حى

اىٍحدىؿ : قكلػه نىحدؿ .الخ.. اٍلجى .   ذكره الجكىرٌم في الخماسيٌ :  الجى

: ()قاؿ أىبك الييثـ لمالؾ بف الرٍَّيبً 

 ]طكيؿ[

؟  نىٍحدىؿي عىبلـى تىقكؿي السَّيؼ ييٍثًقؿي عاًتقي  ًإذا قادىني بىٍيفى الرّْجاًؿ الجى

 

 
                                                 

( . 4/184  أبو نعيم، حلية األكلياء،  (
( ، تابعي، عالم بالعربية، ككاف ابن (83/702)   ىو زٌر بن حيبػىٍيش بن أكس األسدم، أبو مريم، ت (

، 1/577العسقالني، األصابة؛ : ترجمتو في. مات بوقعة دير الجماجم. مسعود يسألو العربية
. 3/43س، .؛ الزركلي، ـ26السيوطي، طبقات الحيفاظ، ص

(  160 /2ياقوت الحموم، معجم البلداف، : انظر. موضع بنجد ذكره حميد بن ثور الهاللي في شعره:    جماؿ(

( ابن سالـ، طبقات الشعراء : ، عبد اهلل بن قيس، ترجمتو في130النابغة الجعدم، الديواف ص:    أنظر(
 .1/289، ابن قتيبة، الشعر كالشعراء، 321، المرزباني، معجم الشعراء، 2/26

( من  (60/680)كالشاعر مالك بن الريب المزني، ت . 5/175األصفهاني، األغاني، :    البيت في(
ابن : ترجمتو في. الفرساف في العصر األموٌم، شارؾ مع سعيد بن عثماف بن عفاف في فتح سمرقند

.    5/261؛ الزركلي، األعالـ، 364؛ المرزباني، معجم الشعراء، ص1/353قتيبو، الشعر كالشعراء، 
. 124مالك بن الرٌيب، الديواف، ص: انظر
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نىٍحدىؿ: قاؿ .  القصير: كالجى

هؿ الخ: قكله مةو، ما يحممؾ عمى الجى كىٍمرحى لىدي ): كمنو الحديث.  كى الكى
ٍجبىنىة مىٍجيىمة مة مى ٍبخى بّْنكف): كحديث.  ()(مى مكف كتيجى يّْمكف كتيبىخّْ أم . ()(أٌنكـ لىتيجى

ٍيؿ . ال تي اى كال تيجمع: ()قكلػه.  ًحٍفظان لقمكبكـ.  يىٍحًممكف اآلباء عمى الجى
 ميضىرّْس])كقكؿ

([  :

 ]الكامؿ]                             

إٌنا لىنىٍصفىح عف مىجاًىؿ قكًمنا 

ٍع : قاؿ ابف سيده مى فىٍعؿ ال ييجى ٍيؿ، كى ليس لو كاحد ميكىسَّر عميو ًإاٌل قكليـ جى
مف اٍستىٍجيىؿ ): كفي حديث ابف عباس.  عمى مىفاًعؿ، فيك مف باب مىبلًمح كمىحاًسف

ميقو، فىييٍغًضبو : () ابف المبارؾ()(ميٍؤًمنان فىعميو ًإٍثميوي  ممىو عمى شيء ليس مف خي يريد حى
ٍف أىحكجو الى ذلؾ، قاؿ ٍيمو أىرجك أف يككف مكضكعان : فىييٍغًضبو فًإنما إثمو عمى مى كجى

المعركؼ في العرب : قاؿ شىًمر.  عنو، كيككف عمى مف اٍستىٍجيىمػو

                                                 

(  . 4/172  أحمد بن حنبل، المسند،  (

(  .4/239   الطبراني، المعجم الكبير، (

(  .3/353مادة جهل، . الفيركز أبادم، القاموس المحيط: أنظر.    مىٍجهىل(

(    ىو ميضىرّْس بن رًٍبعيٍّ األسدم، شاعر جاىلي، اختار أبو تماـ في حماستو قطعتين من شعره كركل لو (
، 390، المرزباني، معجم الشعراء، 2/292البغدادم، خزانة األدب، : المرزباني أشعاران، ترجمتو في

. 7/250الزركلي، األعالـ، 
( كالبيت في اللساف، مادة . كنيقيم ساًلفىةى العدٌك األىٍصيىدً :    ىذا صدر بيت لميضىرّْس بن رًٍبعيو كعجزه(

. جهل
( . 1/322  ابن األثير، النهاية في غريب الحديث،  (
( ، شيخ االسالـ، (181/797)   ىو عبد اهلل بن المبارؾ بن كاضح، ابو عبد الرحمن، المتوفى سنة (

أبو داكد، : صاحب التصانيف كالرحالت، سمع من سليماف التميمي كعاصم األحوؿ، حٌدث عنو
؛ الجابي، األعالـ، 7/602الذىبي، سير النبالء، : كعبد الرزاؽ بن ىماـ، كحديثو حجة، ترجمتو في

 .452ص

 ]جهؿ[
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ـٍ تىٍعًرفىو، كفي حديث اإًلٍفؾ ًيمىتىػوي ًإذا لى مىٍتو :  جى مى ًميَّةى أم حى كلكف استجيمتو الحى
ٍيؿ : كاالٍسًتٍجياؿ : ثـ قاؿ.  العرب])كذا في لساف . األىنىفىةى كالغىضىب عمى الجى

ثىؿ العىرىب ٍيؿ فيو مى ًمٍنوي ])]كنىٍزك الفيراًر اٍستىٍجيىؿ الفيرىارىا):  بمعنى الحمؿ عمى الجى ، كى
مة ٍمتيوي عمى العىجى مى ٍمتيوي حى لَّيـ. اٍستىٍعجى  .  الشيطاف])كاٍستىزى

يىحىسيبيهٍم الجاًىل أغنياء: كقكلػػو
 ال ضد ])أم الجاًىؿ: ])

قىٍكليػو.  العاقؿ ًيؿ رأيو.  ])أًعظيكى أف تكوف من الجاىلين: كى . مف قكلؾ جى
ٍيبلن ): كفي الحديث ـي األكاًئًؿ مما ال ]ب/51ؽ)تىعىمُّـ النُّجكـ : ، قيؿ])(ًإفَّ ًمفى الًعٍمـ جى كىًعٍم

يىدىع ما يحتاج ىك أىٍف يتكٌمؼ إلى ًعٍمـ ما ال : كقيؿ.  كالقرآف كالسُّنَّة.  ييٍحتاجي إليو، كى
يّْمو ذلؾ ٍدتيوي جاًىبلن : اٍستىٌخفىوي، كاٍستىٍجيىمىتيو: قكلػه كاٍستىٍجهىمىهي .  يىٍعمىميو فىييجى  . كىجى

                                                 

(  .11/129ابن منظور، لساف العرب، مادة جهل، :    أنظر(

( ييضرب لمن تػيتَّقى .  إذا شىب أخذ في النػزكاف فمتى رآه غيره نزا لًنػىٍزًكهً . كلد البقر الوحشي:   فيرار (
 2/335الميداني، مجمع األمثاؿ، : أنظر. مصاحبتو

( . 11/110ابن منظور، لساف العرب، مادة جعل، : أنظر.    أم حىمىلىهىم على الٌزلَّة(
(  .2/273   البقرة، (

( . 11/129ابن منظور، لساف العرب، مادة جهل، :    أنظر(
( . 11/46  ىود  (
(  .4/303  أبو داكد، السنن،  (
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: فصؿ الحاء.  4
 () عبد اهلل()قاؿ. إلى آخره. قكله كالًحجمي كالٌدفمي اسـ لمجمع

ًمًؾ بف مىٍركاف يعتػذر، لىٌما كاف مع   ٌجػاٍج الثٍَّعمىًبٌي ييخاًطبي عبدى المى ابف الحى
 

                                                 

( . س، مادة حىجىلى .ابن منظور، ـ:    أنظر(
( ، شاعر، شجاع كاف ممن خرج على عبد (90/708)  عبد اهلل بن الحٌجاج الثعلبي، أبو األقرع، ت  (

؛ الزركلي، 12/32األصفهاني، األغاني، : ترجمتو في. صحب عبد اهلل بن الزبير. الملك بن مركاف
. 4/77األعالـ، 

 ]حجؿ[
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 ():ابف الزُّبٍير

 ]الكامؿ]

قَّعي  بًَّة، كي ـٍ  ًحٍجمى، تىدىرَّجي في الشَّرى ٍيًبيىًتي الًَّذيفى كىأىنَّيي ـٍ أيصى فاٍرحى

ٍدفىػعي؟  تىٍقبىؿى تىٍكبىتي  كىأىراؾى تىٍدفىعيني، فىأىٍيفى المى مىٍني كى أىٍدنيك ًلتىٍرحى

ؿ: سيًمعى بىٍعضي العىرىٍب يقكؿ: األىٍزىػرمٌ ! ًإلى النار: فىقاؿ جى ؿه : قالت القىطا لمحى جى حى
ؿ، فقاؿ ٍشية الكىجى بىؿ، مف خى ٍؿ، تىًفرُّ في الجى جى بىٍيًضي مائتا: حى .  قىطا قىطا، بىٍيضيؾ ًثٍنتى كى

ؿ: األزىرمٌ  جى ًفي الحديث.  ًإناثي اليىعىاًقيب: الحى الميـ ًإٌني أىدعك قيريشان ): كى
ؿ جى بَّة، ال ييًجدُّ : قاؿ.  () (كقد جعمكا طىعىامي كطعاـ الحى بَّةى بعد الحى ؿ يٍأكيؿي الحى جى الحى

ؿي ًمٍنييـي ًفي ديًف اهلل ًإاٌل الٌناًدر القىميؿً : في األىكؿ، أىم .  ال ييًجدُّكف في ًإجابىتي، كىال يىٍدخي
ٍمعي : في ًلساًف العىرىبً الخ .. قكلػػه كال اىظيرى لها ًسكىل ًظٍربىى  ٍربى جى كالضّْ

ٍرباف ٍنًتنىةي الٌريح: ضى ٍيبىة مي ديؿي ًبضمتٍيف: قكلػػه . ديكى : قاؿ شىًمٍر . الحيضيض: كالحي
ديؿ: الحيضىض ىك  :  قاؿ األزىرمٌ  كبالتحرًيؾ النَّظىري في ًشؽّْ العىٍيًف الي()الحي

ٍميىرىة ٍرؼ في الجى دىىا : ىذا الحى مىٍف كىجى دو مف الثّْقات، كى حى َى في حركؼو لـ أىًجٍد ًذٍكرىىا أًل
ٍف لـ يىًجٍدىا، فىٍميىكيف ًمٍنيا  مى قىوي بالرُّباعٌي، كى إًلماـو مكثكؽ بو أىلحى

 

 

 

 

                                                 

( . 7/273الزبيدم، تاج العركس، مادة حجل، : أنظر.   األبيات في تاج العركس (
: أنظر. األرض الميٍعشبة ال شجر فيها: جمع حىجىل كىو طير، الشَّرىبَّةي : ًحجلى. تصغير صبية:  أصيبيتي

. الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة شرب
( الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة : أنظر. 1/346  ابن األثير، النهاية في غريب الحديث،  (

 .حجل

( . ابن منظور، لساف العرب، مادة حدؿ: أنظر. المائل:    الحيديؿ(

 ]حدؿ[
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ذىٍر  ٍيبىةو كىحى مىى رى .  فميتأمؿ()الحدقمة: ثيَـّ نيًقؿى ىذا ًبٍعيًنو في ماٌدة. لساف عى

رىةه : قكلػػه  ٍيًممىةي شىجى رى ٍرمىمىة .الخ..كالحي غيرة، كىرىقيا : الحى رىةه كالرُّمانة الصَّ شىجى
ٍضراء فّْت اٍنشىقَّت .  أىدىؽُّ ًمٍف كىرىقو، خى  عف ]أ/52ؽ)تىٍحًمؿي ًجراء دكف ًجراء العيشىر، فىًإذا جى

فيفىػةه  ػةه ًجػدان، خى ، فىتيٍحشىى ًبًو المىخادُّ فىتىكيكفى ناًعمى :   قكلػه. تيٍيدل لؤلىشراؼأىٍليىًف قيٍطفو
اىٍبته ًمفى العقاقير يىٍابيتي ًبطىرسيكسي  ، كىأىٍرضي الٌشاـ كطبرية كبيت ()كى

، ًمٍثقاؿ ٌشًبيوه  جيرّْبى لمنٍَّفًع ًمفى الٌسمـك نباتان أك . المقدس، كىك بازىر الٌسمـك
 :)(قالت أعرابية .الخ.. قكلػه كالميٍشًرؼي الرَّكىبى . حيكانان 

 ]رجز                                                                    [

زاًبيىو           إذا قىعىٍدتي فكقىو نىبا ًبيىو ٍنبىؿه حى زى  )(ًإفَّ ىىًنيَّ حى

لىدي البىقىرىة الخ : قكلػه كى لىدي البىقىرىًة األىٍىًمٌية ال : قاؿ ابفي بىٌرل قاؿ الجكىرمٌ كى ًسيؿي كى الحى
كابيو: قاؿ .  كاًحدى لىوي ًمٍف لىٍفًظوً  ًسيؿ أىكالدي البىقىٍر، كقاؿ األىٍصمىعيُّ : صى كاًحديىا : الحى

سيمىة فىقىٍد ثىبىتى أىفَّ لىوي كاحدان ًمٍف لىٍفًظوً  ٍمع : أىقيكؿ.  انتيى.  حى الكلدي ييٍطمىؽي عمى الجى
نًّْؼ التٍَّنبيًو عميو.  كىالقىًرينىة، قكلػو ال كاحد لو ًمف لىٍفًظو لىعٌؿ ىىذا سىبىبي تىٍرؾ الميصى   . كى

. الخىسيسي الخ: كالمىٍحسيكؿي : قكلػه

                                                 

( . ابن منظور، لساف العرب، مادة حدقل: أنظر. إدارة العين في النظر:     الحىٍدقىلة(
( ، بها قبر المأموف، عبد اهلل بن ىاركف :    طىرىسيوسي ( مدينة بثغور الشاـ بين انطاكية كحلب كبالد الرـك

ياقوت الحموم، معجم . كىي اليـو ميناء بحرم في سوريا. الرشيد، جاءىا غازيان فأدركتو منيتو فمات
 .4/28البلداف، 

( . ابن منظر، لساف العرب، مادة حزنبل: انظر. الغليظ الشٍَّفو:    الرجز في اللساف كالحىزىنٍػبىل(
( . الزبيدم، تاج العركس، مادة حزؿ: انظر. كأىٌف في داخلو زالبًيو:   الرجز في التاج كبعده (

 ]حسؿ[
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 ]مجزكء الكامؿ[

رىفَّ ًبًمٍحيىػةو   ال تىٍفخى
 

 
ناًبتييا، طىكيمىػو   كىثيرىٍت مى

 

يا  تىٍيكل تىفىرُّقىيا الرَّ
 

 
ًسيمىو  ، كأىنَّيا ذىنىب الحى  ))حي

 

ٍشبىمىة : قكلػه  الحى
ٍشبىمىةي الرَّجيؿ ٍشبىمة: حى تاعيو، كالحى ًف المٍَّيث كابفي شيمىيؿ: مى نَّوي . كىٍثرةي الًعياؿ، عى كاً 

ٍشبىمة، أم عياؿه كيثر . لذك حى

اءت عمى مىٍفعكؿ، .  الحاًصػؿي الخ: كالمىٍحصػكؿي : قكلػه ًمفى المىصاًدًر اٌلتي جى
ٍيسيكر كالمىٍعسيكر ٍعقيكؿ كالمى ًصمىت الٌدابة، كىفىًرحىت: قكلػه.  كالمى حى  ()أىكىمىًت التُّذرابى : كى

فىالتو، بمعنى ثىالتو، كىحي فىاه، ككفاه، كىحي ميو، كىغى ٍيراؤه، كىحىصى : ابف األعرابي.       ()لساف. ميرى
ٍيؿ ؿ: كمف أٍدكاء الخى ؿ، فالحىصى ؿ كالقىصى ، ًمفى البىٍقؿ، فىيىٍجتىًمع ًمٍنوي : الحىصى سىؼُّ الفرس التُّرابى

ًصؿه : تيرابه في بىٍطًنًو فىيىٍقتيميو قىعى في الًقبىة. فىييقاؿ ًإنَّو لىحى ذا كى ٍرىا، كىاً  ـٍ يىضي قىع في الكىًرش لى ذا كى كىاً 
() 

ؿً : قكلػػه. قىتىميا ٍكصى ٍبمىى: كالميحى  ()قاؿ. مىٍف يىٍخريجي أىٍسفىميهي ًمٍف ًقبىؿ سيرًَّتًه كالحي

 ]كافر[ 

زىاه اهلل خيران    ؿه جى أىال رىجي
مىةو تيًبيتي   (ب/52ؽ)    !  يىديؿُّ عمى ميحىصّْ

جاًمعىيا قالو األزىرمٌ : أىمٌ  َي أٌم تىبيتي تىفعؿ كذا، كالبيتي : الجكىرمٌ . تيًبيتيني عندىا أًل
مَّف ؿه فاعؿ بإٍضمار ًفٍعؿ يىفىٌسرهي يىديؿٍ : قاؿ ابف بىرمٌ . ميضى ؿه : تقديره. رىجي ىىبلَّ يىديؿُّ رىجي

مىةو، كىأىٍنشىدىه سيبكيو مىى ميحىصّْ ني رىجيبلن . رىجيبلن : عى كي ىات لي : أك ًبمىعنىى. أٌم أىال تيري

                                                 

( . ابن منظور، لساف العرب، مادة حسل: انظر.   األبيات في اللساف (
(  .ابن منظور، لساف العرب، مادة حصل: أنظر. في الطَّعاـ ميرىٍيراؤه:    الحيصالة(

(  .ابن منظور، لساف العرب، مادة حصل: انظر.    بمعنى كاحد(

(  .ابن منظور، لساف العرب، مادة قبٌ : البطن، انظر:    القبة  (

( . 14/152الزبيدم، تاج العركس، مادة حصل، :    البيت في تاج العركس، انظر(

 ]حشبؿ[

 ]حصؿ[
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، قاؿ ابف بىٌرم: الجكىرمٌ . رىجيبلن  ؿو ، أٌم أىما ًمٍف رىجي ؿو ييٍركم أال رىجي : كقيؿ: كى
مة بىٍعدىهي : الميحىصّْ  ()التي تمٌيز الذىب مف الفضة، كى

 ]كافر[

تىقيُـّ بىٍيتي        كىأيٍعًطييا اإلتاكىةى، إف رىضيتي  مَّتي كى ؿ جي تيرىجّْ

ؿ ًمٍف تيراًبيا):  كفي الحديث مّْص  .() (ًبذىىب لـ تيحىصَّ ًظؿى : قكلػه أٌم تيخى حى كى
ٍظالن  ٍظؿي .  الخ.. الشيء حى رُّؼ: كالحى ٍنًعيا ًمٍف التَّصى مى مىى المىٍرأة كى ًؿ عى ٍيرة الرَّجي . غى

ميمىتىوي ()كمنو قىٍكؿي  ٍف يىٍنظيٍر ًإلى حى  : الشاعر يصؼ رىجيبلن ًبشدَّة الغىٍيرىة كالطَّبىانة، ًلكيؿّْ مى

() 

 ]كافر[                                                         

فما ييٍخًطٍئًؾ ال ييٍخًطٍئًؾ ًمٍنوي     طىبىاًنيىةه، فىيىٍحظيؿ أىك يىغىار 

كابيوي فما ييٍعًدٍمًؾ بالكسر، : الي ابف بىرمٌ ..فما ييٍعًدٍمؾى : كىأىنشد الجكىرمٌ  صى
: ()قىٍبمىوي . الي..فما ييٍخًطٍئؾ : ألنَّو ييخاًطب ميؤنثان كالذم في ًشٍعًرهً 

 ]كافر[

، فاٍنظيرم أىيفى الًخيىاري  يٍّْرت ًفينىا  ًبنىٍفسو ، إٍف خي أىال يا لىٍيؿى

كىال تىٍسػتىٍبًدلي ًمني دىنيئػان  كال بىًرمان، إذا خىبَّ الًقتػاري 

ميمتو: ًبعىٍيًشًؾ فانظرم، كالطَّبىانة كالطَّباًنيةى : كييركل .أىٍف يىٍنظير الرجؿي ًإلى حى  

                                                 

( . ابن منظور، لساف العرب، مادة حصل: انظر.    البيت في اللساف(
(  .3/1313  البخارم، الصحيح،  (

( . 7/280الزبيدم، تاج العركس، مادة حظل، : أنظر.   البيت للبيخترم الجعدم، كذا في تاج العركس(
(  .7/280الزبيدم، تاج العركس، مادة حظل، : انظر.   البيت في التاج (

( . ، اللساف، مادة خطل2/15، األصفهاني، األغاني، 96قيس بن الملوح، الديواف، ص:    أنظر(

ظؿ[  ]حى
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ؿي كىًخٍركعو : قكلػه قيوي ميدىكَّر : كالًحٍفكى ًر الرُّماف قىٍدران، كىرى ، كىشىجى ره شىجى
ق َى بُّب، ظاىرىا تيكثى ميفىٍمطىح رقيؽ، كأىنَّيا في تىحى

، كليس ليا رطكبة، ()
فىٍص  مىةه غىٍيري شىديدة تيسمى، الحى لو عىجى . كى

ٍقًؿ القىراحً  بىٍيع الزرع :كالميحاقمة: قكلػه . في سيٍنبًمًو بالبُّر، ًمفى الحى
رىيج()ابف . بىيعي الزرع بالقٍَّمح:  ما الميحاقىمة؟  قاؿ()قمت ًلعطاء: جي

بلًحًو، .  إذا تىشىعَّبٍ  (أ/53ؽ)إف كاف ًمف أحقؿ الزرع : األزىرم ٍرع قىٍبؿى صى فيك بيع الزَّ
ره  باعى زٍرعان في سيٍنبيمو في قىراح، فيك مجيكؿ. كىىيكى غىرى ٍقؿ القىراح، كى أك ًمفى الحى

() 
با. بمعمكـ ٍموي الرّْ يىٍدخي ًكيؿ : نييي عنو ألنو: ابف األثير. كىٍالغىرٍر ًلتىغىيًُّبو في أىٍكماًمو. كى َى ـى

 ًإال ًمٍثبلن ًبًمٍثؿ، يىدان بيد، كىىىذا مجيكؿ ال ييٍدرىل أىيُّيما أىٍكثىر ()كال يجكز في الجنس
ًمطى ًفيًو المٍَّيث: األىزىرم. الخ..المَّيٍّفي : قكلػة الغيٍرميكؿي . كفيو النَّسيئة كىابيو. غى : كىصى

ٍفؿ ٍكفىمة، بالفاء، مف الحى . االجتماع كاالمتبلء: الحى

طىأه : قاؿ أبك عمرك كقىمة، بالقاؼ ًبيىذا المعنى خى فىًمفى الميتىأىًخريف مىٍف : الجػكىػرمٌ . الحى
ٍفؿ، كما أىظُّنُّوي مسمكعان  ـي أىنَّو الكىٍمرة الٌضٍخمىة مف الحى يىٍزعي قكلػػه . يقكليو بالفاء، كى

كيؿ بالضَـّ الخ : ()قاؿ. الحي
                                                 

(  .ابن منظور، لساف العرب، مادة توث: أنظر. ًقشرة:   توثة (

( ، إماـ أىل (150/767-80/699)ابو خالد، عاش ما بين .   ىو عبد الملك بن عبد العزيز بن جيرٍيج (
؛     1/286؛ ابن خلكاف، كفيات األعياف، 1/160الذىبي، تذكرة الحفاظ، : ترجمتو في. الحجاز في عصره
 .4/160الزركلي، األعالـ، 

( ركل عن سعيد بن . من رجاؿ الحديث كالتفسير (126/744)  ىو عطاء بن دينار الهذلي، ت  (
. 4/235؛ الزركلي، األعالـ، 7/198العسقالني، تهذيب التهذيب، : ترجمتو في. جبير

(  .ابن منظور، لساف العرب، مادة حقل: أنظر.    فهو بػىٍيعي بػيرٍّ مجهوؿ بًبػيرٍّ معلـو(

( كإنما نيهي عن الميحاقػىلىة ألنهما ًمٍن المىًكيل كال يجوز فيو إذا كانا من جنس كاحد :    في لساف العرب(
 .ابن منظور، لساف العرب، مادة حقل: أنظر. إالٌ ًمٍثالن بمثل

( :     ركاية اللساف(
. كىيػىٍفهىم قوؿ الحيكل، لو أىفَّ ذىرَّةن                تيساًكدي أٍخرل، لم يػىفيٍتو ًسواديىا

.  ابن منظور، لساف العرب، مادة حكل: أنظر. ما ال ييٍسمىعي صوتو:  كالحيكل

فىؿى [  ]حى

 ]حقؿ[

 ]حكؿ[
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 ]الطكيؿ[

مَّةن  تيساًكدي أيٍخرىل لىـ يىفيٍتوي ًسكادىا  ٍكًؿ، لك أىٌف غى يىٍسمىع قٍكؿ الحي كى

ؤبة الخ ()كاسـ لسميماف: قكله  ():قاؿ ري

 ]رجز[

ٍكًؿ    ـى الحي لك أىنَّني أيٍعًطيتي ًعٍم

ـى سػميماف كبلـى  النَّمػؿ  ًعٍم

ٍكىرم كاألىزىرم كابيو()الرَّجز لمعجاج: قاؿ ابف بىٌرم. كىذا أكرده الجى أك : ، كىصى
قىٍبمىوي  ، كى : كيٍنتي

 لك عيمٍّْرتي عيٍمرى الًحٍسًؿ،: فىقيٍمتي 

 

 أتاه زىمىفي الًفطٍحًؿ، ()كقد 
 

ٍبتىؿه كىًطيًف الكىٍجًؿ، ٍخري مي  كالصَّ
 

ـو أىك قىٍتؿً    كنتي رىًىيفى ىىرى
 

ٍكًؿ،  ـى الحي  أىك كنت قد أكًتيتي ًعٍم
 

ميمىتيؾى اٍمرىأىتيؾ لساف  حى اؿُّ صاًحبىو، كىك أىٍمثىؿي مف الي قكلػه كى ألفَّ كيؿُّ كاحد ييحى
:  ()قاؿ عنترة. قىٍكؿ ًإنَّوي مف الحىبلؿ، ألنَّوي ليس باسـ شىٍرًعيٍّ بؿ قديـ

                                                 

( .   ىو سليماف بن داكد عليهما السالـ (
( ، راجز، من مخضرمي الدكلتين األموية (145/762)ىو رؤبة بن عبد اهلل العجاج، أبو الجحَّاؼ، ت    (

الزركلي، األعالـ، : أنظر. كالعباسية، أخذ عنو أعياف أىل اللغة، ككانوا يحتجوف بشعره، لو ديواف رجز مطبوع
3/34. 

( :   ىذاف عجزا بيتين للعجاج كالبيتاف فاعالف ىما (
فػىقيٍلتي قػىٍوؿى مىًرسو ذم ًمٍحًل    لو أىنٌني أيٍعًطيتي ًعٍلم الحيٍكًل   

عىًلٍمتي ًمٍنوي ميٍستىسر الدَّخل  ًعٍلم سيليماف كىالـً الٌنمػًل 
 .ابن منظور، لساف العرب، مادة حكل. 189رؤبو بن العجاج، الديواف، ص: أنظر

(  .190ركبو، الديواف، ص: أنظر. أك عمر نوح زمن الفطحل:   كركاية الديواف (

(  .134عنترة، الديواف، ص:   انظر (

 ]حمؿ[
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 ]كامؿ[

تيو كىًشٍدًؽ األىٍعمىـً  دَّالن  تىٍمكيك فىًريصى ميؿي غاًنيىةو تىرىٍكتي ميجى كىحى

تيوي : كقيؿ  ًميمىتو أىمى . ألنَّيما يىحيبلًَّف ًبمىٍكًضعو كاحد. حى

شجرةه شاكىةه الخ رىةه إذا أىكىمىٍتيا اإًلبؿ : الًحمَّةي : ابف األىعرابيٌ . قكلػه كى شىجى
ـى كىال ثىمىرى : سىييؿى خيركجي لىبىًنيا، الدٍَّينكرم رة شاكىة أىصغىر مف العىٍكسىجة إاٌل أىنَّيا أىٍنعى شىجى

لىيا كىرىؽه ًصغار كىي مىٍرعى ًصٍدؽو  ًحالؿه الخ : قكلػه.  لىيا، كى مىؿه كى ٍمعه حي أنشد جى
 ():ابف األىعرابي

 ]الرجز] 

ليسى الفىتى بالميٍسًمف الميٍختاؿ،   كال الذم يىٍرفيؿ في الًحبلؿ 

مَّتٍ : قكلػه ها فاٍاحى بلِّ ): كفي المثؿ . كالعيٍقدىةى اىقىضى اًقدي ايٍذكيٍر حى  () يا عى
الىفىو ابفي األىٍعراًبٌي كقاؿ: ذكره األىزىرٌم كالجكىرٌم، ابف بىٌرم يا : ىك لؤلىصمعٌي كىخى

بلِّ قاؿ مٍَّمت : كمعناه . كىذا سمعتو مف أكثر مف أىلؼ أىعرابي: حاًبؿي اٍذكيٍر حى إذا تىحى
قىٍدت،()فبل تيؤىرّْبٍ  لىٍيسى ذىًلؾى بمطًَّرٍد  ما عى  مىٍصدىريه، كالمىٍرًجًع كالمىًحٍيص كى

ري عمى ما سيًمعى ًمٍنوي، ًعٍندى ًسيبىكيو بلَّء كالرٍَّسح، : قكلػه. فىييٍقتىصى امرأىة حى
مىؿٍ  ؿُّ بىيّْف الحى مىؿ، كليس بالًذٍئًب : ابف األعرابي. رىٍسحاء كًذٍئبه أىحى ًبًو حى ؿُّ كى ًذئب أىحى

معو ييؤنىسي ًمٍنوي إذا عىدا، قاؿ ٌنما يكصؼ بو ًلجى  ():عىرىٍج، كىاً 

                                                 

( . ابن منظور، لساف العرب، مادة حلل: انظر.   البيت في اللساف (
( . ، يضرب مىثىالن للنظر في العواقب2/411  الميداني، مجمع األمثاؿ،  (
( . الزمخشرم، األساس، مادة أرب: انظر. كىثٌقها:   أٌرب العيقدة (
( كىو الطرماح بن حكيم، . ابن منظور، لساف العرب، مادة حلل: أنظر:    في لساف العرب قاؿ الطرماح(

.              كالبيت في الديواف. ، شاعر إسالمي كاف ىٌجاء من الخوارج(125/743)المتوفى سنة 
ضعف : نقية الشحم، رزح: مناؽ. األعناؽ: المرادم. 75الطرماح بن حكيم، الديواف، ص: أنظر

. مرد، نوؽ، ريزَّح: ابن منظور، لساف العرب، مادة: انظر. كلصق في األرض

 ]حمؿ[
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 ]طكيؿ[

زًَّح  قيكتيو    ذىكاتى المىراًدم، مف مىناؽو كىري ، كى ؿُّ ييًحيؿي بو الذّْئبي األىحى

ؿُّ منيكس الميٍؤًخر أٍركيح الرّْجميف: أىبك عمرك ؿو . األىحى ؿو حى ًباإًلًبًؿ قاؿى لىها حى قكلػه كى
ٍكىىرم. الخ ٍمت بالٌناقة: الجى ٍمحى ٍكبه : حى ٍؿ، كىك زىٍجره لمناقة، كىحى ، لمبىعير، ])قيمتي ليا حى

 ():قاؿ أبك النَّجـ

 ]السريع]                          

ًؿ  ٍكبو كىحى دىٍكناىا ًبحى قىٍد حى كى

تيٍشًغؿ عف ًذٍكًر ()ًإٌف ًحٍؿ لىتيكًطيءي النَّاس:  كفي حديث ابف عباسفي لساف العرب، تيٍؤذم، كى ، كى
ؿ، أىمٌ  ٍف ًذٍكًر اهلل، : اهلل عىزَّ كىجى ة، ييٌؤًدم ًإلى ذلؾ اإًليذء كالشٍَّغؿ عى أىفَّ زىٍجريؾى إٌياىا ًعٍند اإًلفاضى
مىني ()قاؿ أىبك مكسى: أم كما كرد في حديث تبكؾ.  الهبة()قكله فيفىًسٍر عمى ىىٍينىًتًو   أىٍرسى

ميكه  ذىًلؾى أىنَّيـ أىٍرسى مىؿ، كى ٍمبلف، فىييكى مىٍصدىٍر حى مَّـ، أىٍسأىٍلوي الحي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًصحاًبي ًإلى النَّبٌي صى
تىماميو مَّـ: يىٍطميبن شيئان يىٍركىبيكفى عميو، كى سى مىمكيـ):قاؿ صٌمى اهلل عميو كى لىًكفَّ اهلل حى ٍمتيكيـ كى مى (ما أىنىا حى  () ،
مىٍيًيـ، كقيؿ لىمَّا ساؽى اهللي ىىذًه اإًلبؿ : أىرادى ًإٍفرادى اهلًل بالمىفّْ عى

ٍقتى (أ/54ؽ) ًتيـ كافى ىيك الحاًمؿي  كى حاجى
ـٍ بيا: كقيؿ. لىييـٍ  مىؿى يىٍحًمٍمهي : قكلػػه.  كاف ناًسيان ًليىًميًنو أىٍف ال يىٍحًمميـ، فقاؿ ذىلؾى لٌما أىمر لىيي حى

ًتًحٌماالن الخ  مُّبلن كى مَّمىو تىحى مَّمىوي األىمرى تىٍحميبلن كىًحٌماالن فىتىحى أىرادكا في الًفعَّاؿ أىٍف : قاؿ ًسيبىكٍيو.  كىحى

                                                 

(  .ابن منظور، لساف العرب، مادة حلل: أنظر:    كىحىٍوبه زىٍجره للبعير(

(  .227   ىو الفضل بن قدامو العجلي، سبقت ترجمتو ص(

( . 1/433  ابن األثير، النهاية في غريب الحديث كاألثر،  (
( . الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة حمل: أنظر.    كالحيمالف، ما ييٍحمىلي عليو من الدكابّْ في الهبة(
(  ]44/665)  ىو عبد اهلل بن قيس، أبو موسى، األشعرم، ًمٍن بني األشعر، من قحطاف، المتوفى سنة  (

صحابٌي، ًمنى الشجعاف الوالة الفاتحين، كأحد الحىكىمىٍين اللذٍين رضي بهما علٌي كمعاكية بعد حرب 
العسقالني، : ترجمتو في. ًصفّْين، ركل عن النبي صلى اهلل عليو كسلم كركل عنو سعيد بن المسيب

. 5/312تهذيب التهذيب، 
(  .3/140  البخارم، الصحيح،  (
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ـٍ ييريدكا أىٍف ييٍبًدًلكا  لى ٍرؼو فيو، كى قكا األىلؼ قبؿ آخر حى لىو، كىأىٍلحى يىًجيئيكا بو عمى اإًلٍفعاؿ فىكىسركا أىكَّ
ٍرفان مكاف حرؼ، كما كاف في أىٍفعىؿ كاٍستىٍفعىؿ .   حى

ًر الخ : كىالًحٍمؿي : قكلػه ٍيرهي : التَّهذيبكفي  ىمىري الشَّجى رو كال غى ، كلـ ييٌقيٍّْدهي ًبشىجى ابف . ما ظىيىرى
مىعيو أىحمػاؿ: سيده رة، جى ٍمؿي ما كاف في بىٍطفو أك عمى رٍأًس شىجى ما : كالًحٍمػؿ بالكسر. قيؿ الحى
ييـ:  ظير أىٍك رىأىس، قاؿ()عمى ما كافى الًزمان لمٌشٍيء : كىىذا ىك المعركؼ في المُّغة، قاؿ بىٍعضي

ٍمؿ، كما كاف باًئنان فىييك ًحٍمؿ، قاؿ ٍيو: فيك حى ٍف ًسيبىكى ميكؿ، عى ٍمعيوي أىٍحمىاؿ كىحي قكلػه كىًمٍابىرو . كىجى
نَّما كاحدىا :  قاؿ األىٍصمىًعيُّ . عىاٌلقةي السيًؼ الخ ماًئؿ السٍَّيؼ، ال كاحدى لىيىا ًمٍف لىٍفًظيا، كىاً  حى

ٍمعي الًمٍحمىؿ مىحاًمؿ، قاؿ: التىهذيبًمٍحمىٍؿ،  ماًئؿ، كىجى  ():جمع الًحمالةى حى

 ]الكامؿ[

دىرٍَّت ديمكعيًؾ فىٍكؽى ظىٍيًر الًمٍحمىًؿ 

ًنيفىػةى  قاؿ أىبك حى ٍنًكبو : كى ٍنًزلىًتيا لمٌسٍيؼ، ييٍمقييا الميتىنىكّْبي ًفي مى الًحمػالىػةي ًلٍمقىٍكًس ًبمى
ييٍخًرٍج  يىدىهي الييٍسرل منيا، فىتككف القىٍكسي في ظىٍيًره لـ يىٍحًمٍؿ "كماه : قكله. األىيمف، كى

بى ا بىثي ":خى بىثو فيو ًإذا : ابف األىثير.  لـ يىٍظيىٍر فيو الخى ٍس بكقكع خى يعني أفَّ الماء ال يىٍنجى
ٍعنػاه. ()كاف قيمَّتىٍيفً  ٍس بكقكع : كقيؿ مى ـٍ يىٍحتىًمؿ أىٍف يقع فيو نىجاسة ألىنَّوي يىٍنجى ًإذا كاف قيمىتىٍيًف لى

بىثٍ  ٍس .  الخى ٍس بكقكًع نىجى ؿى مقادير الًمياه التي ال تىٍنجى مىى الثٌاًني . فىعىمىى األىٌكؿ قىٍصدي أيكّْ كىعى
فاألىكَّؿ ىيكى القىٍكؿ، : قاؿ. كىي ما انتيى في القيمَّة ًإلييا. قىٍصػدي آخػًر الًميػاه اٌلتي تىٍنجىسي بو

  () ابًف الناًبغػة(ب/54ؽ)قكلو كابفي ماًلًؾ .  قػاؿ مىٍف ذىىىبى ًإلى تىحديد الماء بالقيمَّتىٍيف

                                                 

(  .ابن منظور، لساف العرب، مادة حىمىل: أنظر. ما حيًملى على ظهر:    في لساف العرب(

( . األزىرم، تهذيب اللغة، مادة حمل: انظر.  ذرفت دموعك:    الركاية في التهذيب(
(  .الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة قلل: أنظر.  الجٌرة:   القيٌلة (

( ًلٌي، رضي اهلل تعالى عنو، صحابي ييكنى أبا نىٍضلىة، نزؿ (    حىمىل بن مالك بن الٌنابغة بن جابر الهيذى
أبو داكد كابن : ركل عن النبي صلى اهلل عليو كسلم، كركل عنو عبد اهلل بن عباس، ركل لو. البصرة
؛ 7/349؛ الًمٌزم، تهذيب الكماؿ، 3/303الرازم، الجرح كالتعديل، : ترجمتو في. ماجو

 .1/492العسقالني، تهذيب التهذيب، 

 ]حمؿ[
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:   بف بدر، صاحب الغبراء، قاؿ في المستقصى() أىقكؿ لـ يذكر حمؿ()كابفي ًبشيرو 
مىؿ في قكليـ الي :  البيت. ال يبعد أىف ييراد ًبحى

 ]رجز[                              

لىًبثى قىميبلن يىمحؽ الييجا حمؿ 

ثىؿه ييٍضرب لمف ناصره كرآه .  مى

:  فصؿ الخاء.  5

ٍكهرمُّذ : قكلػه ـى الجى كىًه عىمىيا تىٍحجيؿي فقاؿ في تركيب ح ج : كى ـى في عيٍجمىى كىجى ا كىًى كىمى
ػؿٍ . ؿ تىٍحجي ـي فىرىس، كىك في شػعر لبيد، كىك في ىذا البيػت: كى اسػ

() .

:  فصؿ الداؿ.  6

ـٍ يىقيٍؿ إالَّ : قكلػه ـى في ًاٍسبىًتًه إلى أبي عيبىٍيد، فىًإفَّ أىبا عيبىٍيد لى كىًه كى
كىاغؿي : لكف في النسخة مف الٌصحاح. ىكذا في التكممة.  الخ()الدَّغىاًكؿي  ٌَ الٌد

() .

                                                 

( . كركل عنو سىلىٍم بن قػيتػىٍيبة.    حىمىل بن بشير األىٍسلىًميُّ، ميحٌدث، ركل عن عمو كعن أبي حىٍدرىدٍ (
؛ الذىبي، ميزاف االعتداؿ، 7/348س، .؛ المزم، ـ3/303س، .الرازم، ـ: ترجمتو في

 .3/35س، .؛ العسقالني، ـ1/609

( :    حىمىل بن بىٍدر بن عمرك بن جيؤىيٌة بن لوذاف بن ثعلبة بن عدم بن فزارة، قيًتلى يـو الهباءة، ترجمتو في(
، جمهرة األنساب،  ، الزبيدم، تاج العركس، مادة 2/278، الزمخشرم، المستقصى، 256ابن حـز

 .249حمل، محمد أحمد جاد المولى، أياـ العرب في الجاىلية، ص

( :    البيت ىو قوؿ لبيد(
تىكاثػىرى قػيٍرزيؿه كىالجىٍوفي فيها  كىتىٍحجيلي كىالنَّعامةي كالخىبىاؿ 

. 116لبيد، الديواف، ص: أنظر
( .  الصغاني، التكملة، مادة دىغىلى : أنظر. الدكاىي: الٌدغاًكؿ:   قاؿ أىبو عيبػىٍيد(
( الجوىرم الصحاح، مادة دغل، الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة : أنظر. الٌدكاىي:    الدَّكاغلي (

. دىغىلى 

 ]دغؿ[
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كىًذٍكرىل اىٍبته ميرٌّ : ()قكلػه سىٍف : الدّْفمىالخ ..كى ر، حى شجره ميرّّ أىٍخضى
.   المىٍنظىر يككف في األكدية

نيفة ثىؿ: أىبك حى ًلذا قيؿ في المى يّْدة، كى ٍند الدٍّْفمى كىرًديَّة جى اٍقدىٍح ًبًدٍفمى أىٍك ): زى
ؿو فاحش، قاؿ()(مىٍرخ، ثـ شيدَّ بىٍعدي أىٍك أىٍرخ مىمىت رىجيبلن فاحشان عمى رىجي : ، كذلؾ ًإذا حى

مىٍيو، كىالدٍّْفمى كثيرة الٌنار،  تيًمحَّ عى ثىبلن لمٌرجؿ الكريـ الذم ال تىٍحتىاجي أف تىكيدَّه كى ييٍضرب مى
، كال يأكؿ الدٍّْفمى شيء نٍكريه ميٍشرىبه ًر الدٍّْفمى كىػك: ابف األىعرابي.  كى اآلءي : ًمفى الشَّجى

ٍبف، قاؿ كيمُّو الدٍّْفمى، األىٍزىرمٌ : كاألىالءي كالحى في . ىي شجػرة ميػرَّة مف السُّمكـً : كى
حاح عىؿى األىلؼ لئًللحاؽ : الصّْ ف، فىمىٍف جى ٍمعػان يينىكَّف كال يينىػكَّ نىٍبته ميرّّ يككف كاحدان كىجى

ٍنوي  عىمىيا لمتٍأنيث لـ يينكّْ مىٍف جى نو في النَّكرة، كى مىى . كالدُّذمَّؿي كىسيكَّرو الخ: قىٍكليػه.  نىكَّ عى
ٍنقكًؿ بالصَّبلحٍ  المى
ةي ديمٍَّؿ، ألىنَّيا ًإلى البيٍرء كاالنًدماؿ ما ىي() قيؿ ىىًذًه القيٍرحى . ، كى

فصػؿ الذاؿ .  7

ئاؿ : قكلػو كُّ .  الي()كذك الرّْ كىجى
  ():مىٍكًضعاف، قاؿ األعشى: ًرئىاؿ()

 ]خفيؼ[

ئاًؿ  ٍكضى القىطا، فىذاتى الرّْ ، فىرى ، فىذىا قا  رو تىٍرتىًعي السٍَّفحى فالكىًثيبى

                                                 

(  .الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة دفل: أنظر: زىٍىريهي كالوىٍرًد األىٍحمىر. شىجىره :    الدّْفلى(

(  .1/277  الزمخشرم، المستقصى،  (

( . ابن منظور، لساف العرب، مادة دمل: أنظر. أصلحها بالدَّماؿ:    دىمىل األرض(
( البكرم، معجم ما . موضع في نجد ، سمُّيت بذلك لكثرة النعاـ بها: جمع رىٍأؿ:    ذىاتي الرّْئاؿ(

 .2/620استعجم، 

( : أنظر. جمع رىٍأؿ كانما نسب ىذا الجٌو ًإلى الرّْئاؿ لكثرة النعاـ فيو كىو موضع في نجد:    جىوُّ رئاؿ(
. 2/407س، .البكرم، ـ

( . 39األعشى، الديواف ص:    أنظر(

 ]دفؿ[

 ]دمؿ[
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 ():كقاؿ الٌراعي

 ]الطكيؿ[

ٍيثي بىيَّفى فاًلقىٍو  كّْ ًرئىاؿو حى ٍت ًبجى تىٍيًف كىأىٍصػ                 بىحى ٍقمى كىأىٍمسىٍت ًبكادم الرَّ

ـٍ (أ/55ؽ)ًبميغىًة اٍلكىًرٍفسي : كالتَّراجيؿي : قكلػه .  العىجى
غاني. صارى أىٍصحابيهي ريذىالءى : كىأىٍرذىؿى : قكله صار : أىٍرذىؿى : عبارة الصَّ

أىٍرذىؿي العيٍمرً أىٍصحابيوي ريذىالء، كريذىالى، 
أىٍسكىؤيه: []

() . 

  فصؿ الزام.  8
ٍع الخ: قكلػه الزٍَّعبىؿٍ  ـٍ يىٍاجى ًبً ٌم الذم لى  ]رجز]   () :قاؿ. الصَّ

ٌبي ًكٍلدىةن زىعابًػبل  ًسٍمطػان ييرى

يىٍبنىي ًمفى الشٍَّجراًء بىٍيتان كىاًغبل 

ًإٍف قيٍمت ما تىقيكؿ في : قاؿ ابفي ًجٌني.  بالٌضـ الخ()كاأليٍزمكلىة: قكلػه
فيو كىما تىرىلى مىع اليىٍمزىًة الزاًئدىة، الكاك زاًئدة، قيؿ ؽ، كى ٍيري ميٍمحى ؽ أـ غى ىك : ًإٍزمىٍكؿ أميٍمحى

ؿو  ؽ ببناء ًجٍردىحى ميٍمحى
ٍفتيكحه ما قىبميا، () ٌدان ألىنَّيا مى ذلؾ أىفَّ الكاك التي فيو لىٍيسىٍت مى ، كى

. فىشابىيىٍت األيصكؿ ًبذىًلؾى فىأيٍلًحقىٍت بيا

                                                 

( .  228الراعي النميرم، الديواف، ص:    أنظر(
. 2/407س ، .ميٍطمىئنه من األرض تىحيفُّوي ناحيتاف مرتفعتاف، البكرم،ـ: الفالق كالفلق: قاؿ األصمعي

 .16/70 النحل،  ()
( . 368/ 5الصغاني، التكملة، مادة رذؿ، :    أنظر(
( . ابن منظور، لساف العرب، مادة زعىل: أنظر: كمنو قوؿ العجاج:    في لساف العرب(

 .428العجاج، الديواف ص: أنظر

 .الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة زمل: أنظر. الميصىوّْت من الوعوؿ:  األزمولة ()
(  .3/347الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة جرؿ، : أنظر.   الوادم: بكسر الجيم:   جردحل (

 ]رذؿ[

 ]زعؿ[

 ]زمؿ[
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: فىٍصؿ السٍّيف.  9
: قاؿ. المىٍرذكٍؿ كىالمىٍجهكؿ الخ: كىالمىٍسخيكؿٍ : قكلػه

 ]متقارب[

ٍكزاؤيىا نىٍحفي الثُّرٌيا كىجى  كى
 

نىٍحفي الذّْراعافً   كى
ـً ()   كىالًمٍرزى

 

كلىةه  كىأىنتـ ككاكبي مىٍسخي
 

 تيرل في السَّماًء كال تيٍعمىـً  
 

 قكله. كىغيرىا ًدماغي الفىرىس، في التَّكممة:  كدماغ()قكلػه
.  بالضـ كاد الخ()كالسُّذالَّفي 

 ]الكامؿ[

ًة السُّبلًَّف  ٍكضى ًف الدّْياري ًبرى ًلمى
 

مَّاًف؟  تىٍيًف، فجاًنًب الصَّ ٍقمى فالرَّ
() 

 

ًسمّْي  ]الكافر]:                        ()اسـ مكضع باألىىكاز كثير التمر، قاؿ: كى

نكًب ًسٌمى  ـٍ ًبجى كىأفَّ عىًذيرىىي
 

نعاـه قاؽ في بىمىدو ًقفاًر  
 

ًسمٍّْبرل ييقاؿي ليما()كًسمّْي: ابف بٌرم . العاقكؿ:  كى
                                                 

( . بدؿ الذراعاف: كيركل السماكاف. ابن منظور، لساف العرب، مادة سخل: انظر.    البيتاف في اللساف (
(  .3/396الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة سىلل، : أنظر. دماغ الفىرس:    السَّليل(

( كىي أرض تهامة مما يلي اليمن،  كىو كاد . الساٌؿ المسيلي الضيق في الوادم كجمعو سياٌلف:    السُّالف(
  .  3/235ياقوت الحموم، معجم البلداف، . فيو ماء

(  .3/235ف، .ياقوت الحموم، ـ: أنظر. عمرك بن معدم كرب:    البيت في معجم البلداف منسوبان إلى(

( . ، ابن منظور، لساف العرب، مادة سلل242ص: النابغة الجعدم، الديواف:    أنظر(
( . جبل بمىناذر، من أعماؿ األىواز، ككانت بو كقعة للخوارج مع الميهىلَّب بن أبي صفرة:    ًسٌلى كىًسلٍّْبرم(

: قاؿ بعض الخوارج
. ًبسيٌلى كسٌلبرم مصارع ًفتيةو  كراـ، كىقتلى لم تػيوىسَّد خدكدىا

. 3/232الحموم، معجم البلداف، :  أنظر

 ]سىخؿ[

 ]سىمؿ[
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: فصؿ العيف.  10
رةو الخ: كىعىسىؿي المُّذٍباىى: قكلػه حي ًمٍف شىجى يشبو العسؿ . ()ًطيبه يىٍاضى
ىكذا كجدتو : ()عمى آسافو قكلػه كهك عمى أىٍعساؿو ًمف أىًبيه، .  ال حبلكة لو

ىك عمى أىٍعسىاؿو مف : التهذيبفي الصمة أيضان كلعىمَّو تىٍصحيؼ كفي 
أىٌم عمى أىثىرو ًمٍف أىثىرىه، الكاًحدي عىسىؿه كىعىٍسؿه كىىذا ًعٍسؿي ىىذا، كىعىسيموي :  كأىعساؿ.أىبيو
ٍمبي ًبستيف كىاٍلقٍطر بثمانيف : ًمٍثميو، كىالعىٍسؿي : أمٌ  رىعىه : فالاان - ()ك: قكلػهالحى صى
رىعوي ًإياه. الخ . اعتقاؿ ًرٍجمىوي ًبرٍجؿو أيخرل كىصى

ديث: قكلػه الظاىر أفَّ قكلو كما تىكىَّمىوي .  كما تكهـ الجٍكهرم الخ()كليس بحى
. تىكىَّمىوي الجكىرم زائد

 (ب/55ؽ): فصؿ الغيف.  11

ؿي به: قكلػػه كالًغٍرباؿي بالكسر أىٍعًمنيكا ):  حديثكالدُّذؼُّذ كماه. ما ييٍاخى
مىٍيًو ًبالًغٍرباؿ  . () شىبَّو الدُّؼَّ بو() (النّْكاحى كاضربكا عى

 ]الكافر]          () :قاؿ الحيطىٍيئىة ييجك أيمَّوي قكلػه كالرَّجؿ الاَّماـ 

أىًغٍرباالن ًإذا اٍستيكًدٍعًت ًسٌران 
 

دّْثينا   مى الميتىحى كانيكنان عى كى
 

                                                 

(  .4/15الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة عسل، : أنظر. حىصىى ليباف:    يػيتىبىٌخري بو كالعامَّةي تقوؿ(

( .  القاموس المحيط، مادة أسن: أنظر. أخذ أخالقىو: ؛ كتأسَّنى أباه5/445الصغاني، مادة عسل، :    أنظر(
( . 4/19الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة عقل، : أنظر. صرعو:    أم كاعتقل فالنان (

الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة : أنظر. (ال تعقل العاقلةى عمدان كال عبدا) ىىذا قوؿه للشعبي  ()
 .عقل

(  . 2/265   األصبهاني، حلية األكلياء، (
(  .ابن منظور، لساف العرب، مادة غرؿ: أنظر.    شىبَّو الدٌُّؼ بو في استدارتو(

( .     ، كاف ىىجَّاءن عنيفان (45/665)كاسمو جىٍركىؿ بن أكس، ت . 123الحيطىيئىة، الديواف، :   أنظر (
. 1/110ابن قتيبة، الشعر كالشعراء، : ترجمتو في

 ]عسؿ[

 ]غربؿ[



 

 260 

:  فىٍصؿ القاؼ. 11
حيركؼي القىٍمقىمة: قكله : مف المشيكر في القراءات ج ط د ؽ ب ()كى

مىؼ قىٍد سىبىؽى نىظيره فيما سى ، كى ـٍ ٍد، فإنيا سىٍبؽي قىمى . قيٍطبي جى

:  فىٍصؿي الهاء.  12

 ():قاؿ ابف األىحمر يصؼ ديرَّةن . مىٍشيه في اٍخًتياؿ: كالهىٍركىمة: قكلػه

 ]الكافر[

رأىل ًمٍف ديكًنيا الغىكَّاصي ىىٍكالن 
 

نيكنا   ىىرىاًكمىةن كىًحيتانان كى
 

ٍكىىرمٌ : "قاؿ الصغاني الشاعر الي ()ميميؿ: قكلػو سُّمي : كقاؿ الجى
بيعةى أخكي كيمىٍيبً  ، :  كائؿو ()اٍمرؤ القىٍيس بفي رى ؿي مىف أىرىؽَّ الشٍّْعرى  مييىٍمًيبلن، ألىنَّو أىكَّ

                                                 

( غانم الحمد، الدراسات الصوتية، : أنظر. انتهاء النطق بالحرؼ الساكن بحركة خفيفة:    القلقلة(
. 2/995، إميل يعقوب، المعجم المفصل، 302ص

(   .ابن منظور، لساف العرب، مادة ىىرٍكىلى :    البيت في لساف العرب(

( ٍلًهل ( رىة، من بني جيشىم، من تغلب، أبو ليلى،                      –   ميهى  عىًدٌم بن ربيعة بن ميرَّة بن ىيبػىيػٍ
من أىل نجد، كىو خاؿ امرئ . شاعر، من أبطاؿ العرب في الجاىلية (525/ىػ. ؽ100)ت 

: ترجمتو في. نسج الٌشعر، أم رققو: القيس، شاعر قيل لقب مهلهالن، ألنو أكؿ من ىلهل أىمٌ 
، جمهرة األنساب، ص2/127السمعاني، اللباب في األنساب،  ؛ الزركلي، األعالـ، 400؛ ابن حـز

4/220. 

( ، سٌيد ميهاب في (492/ىػ.ؽ135-443/ىػ.ؽ185)   ىو كيلىٍيب بن ربيعة التغلبٌي، عاش مابين (
ترجمتو . الجاىلية، قتلو جٌساس بن ميٌرة؛  فثارت حرب البسوس بين بكر كتغلب كدامت أربعين سنة

 .5/232؛ الزركلي، األعالـ، 354؛ المرزباني، معجم الشعراء، 1/187ابن األثير، الكامل، : في

 ]قمقؿ[

 ]هركؿ[

 ]همهؿ[
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كىاية الي ()لما تكغؿ: ًبقىٍكلػو:  بؿ سيمّْي: كييقاؿ تكىعَّر بالٌراء، . "كالرّْ
نىابو ()قالو ًلزيىىير" مالكا"ال " أىٍثأرى جابران "ك الخ : قكله قيؿ ألىبي الدُّذقىٍيشً  بًف جى

ٍكىىًرم غاني كقاؿ الجى دىكىيا: قنٍمتي ألىًبي الدُّقىٍيشً : قاؿ الصَّ ىىؿى لىؾى في ثىًريدىة، كأىٌف كى
() 

أىشىدُّ اليىؿّْ : عيييكفي الظّْباء؟ فقاؿ
ميؿ - () اه "أشىدُّ ىىؿو  "()كالذَّم في ًكتاًب الخى ، كأىٍكحى

ٌفؼ  اه ًبتىٍثًقيؿ: ، كبىٍعضي يىقيكؿي "ىىؿٍ "ميخى ، كأىٍكحى ".  أىشىدُّ اليىؿّْ

                                                 

( ٍلهىٍلتي أثٍأىري مىاًلكان أك ًصٍنًبالن :        بل سيميَّ ًبقىٍولو( لىمَّا تػىوىٌغلى في الكيراع ىىجينػيهيٍم      ىى
. 5/559الصغاني، التكملة،  مادة ىلل، : أنظر

( كىو زىير بن جىنىاب بن ىبل الكلبي، "ككاف زىير بن جناب أغار على بني تغلب فقتل جابران كصنبالن    "(
خطيب قيضاعة، كىسىٌيدىا، كشاعرىا، ككافدىا إلى . (564/ىػ.ؽ60)من بني كنانة بن بكر، ت 

؛ اآلمدم، المؤتلف 476ىشاـ الكلبي، جمهرة األنساب، : الملوؾ، في الجاىلية، ترجمتو في
 .1/142؛ ابن قتيبة، الشعر كالشعراء، 190كالمختلف، 

 (  .الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة كدؾ: أنظر. الدَّسم:    الوىدؾ(

(  .الجوىرم، الصحاح، مادة ىلٌ : أنظر.  حرؼ استفهاـ، فإذا جعلتو اسمان شىدٍَّدتىوي :    ىل(

( ىػ، كيقع الكتاب في تسعة 175   ىو معجم العين، للخليل بن أحمد الفراىيدم، المتوفى سنة (
. ىػ1409مجلدات، صدر في طبعتو الخامسة عن دار كمكتبة الهالؿ، بيركت، سنة 
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 ]جعـ[

 ]حـر[

الباب الحادم كالعشركف 
 بػاب الميػـ

:  فصؿ التاء.  1
ٍكزاء كككب يىٍنًزؿي ًبو، كالمعركؼ عند أىىؿ الفٌف : ()التكأـ: قكلػه تىكىَـّ أىفَّ الجى
ٍكزاء، أىٍشبىيكىىا ًبمتعاًنٍقيف: أفَّ التكأماف . اسـ لككاكب الجى

: فصؿ الجيـ.  2
ٍزدىؽً : قكلػه ٍ ماًاٌيةي المىاء في قىٍكؿ الفىرى  ():كجي

 ]الطكيؿ[

اًء فييما  ٍثماًنيًَّة المى كباتىٍت ًبجي
 

سَّرىا   إلى ذىاًت رىٍحؿو كالمآًتـً حي
 

ٍيدىر: قكله ـي، كىحى ٍيعى قاؿ ًفي الميٍحكـ. () الجاًئع:كالجى
ـي ال يرل شيئان ًإاٌل اشتياه: () ٍيعى  . الجى

: فصؿ الحاء (أ/56ؽ).  3
كىحىراـ على قرية أىلكناىا: قكله

 عف ابف ()ركاه قتادة الخ ()
                                                 

( . الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة تأـ: أنظر.  منػزؿ للجىوزاء    كالتوأـ(
( بها ظلع ال تقدر : اإلبل، حيٌسرا: لـز مكانو، المآتم: جثم. 375الفرزدؽ، الديواف، ص:   البيت في (

 .ابن منظور، لساف العرب، مادة جثم، أتم، حسر: أنظر.  على المشي

( . ابن منظور، لساف العرب، مادة جعم:   أنظر (
(  .ابن سيده، الميحكم، مادة جعم:   أنظر (

( . 21/95  األنبياء  (
( ، صحابي، راكو للحديث، أصيبت عينو في ]23/644)  ىو قتادة بن النعماف األنصارم، المتوفى سنة  (

؛ 3/132؛ الرازم، الجرح كالتعديل، 1/463ابن الجوزم، صفة الصفوة، : ترجمتو في: معركة أيحيد
. 5/189الزركلي، األعالـ، 

 ]تأـ[

 ]ج ـ[
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بمغني أىفَّ ابف عٌباس :  النٍَّحًكمٌ ()كقاؿ أبك معاذ.. ًإذا ىىمىكىٍت أف ال ترجع ًإلى ديٍنياىا، : عباس
ـى عمى قرية أىمكناىا أمٌ  رَّ دٍّْثتي عف سعيد: قىرأىىا كىحى كىجىبى عمييا، قاؿ كىحي

: بف جبير أنَّو قرأىا 
ٌرـه  ٍنيا فقاؿ. كىحي ٍزـه عمييا: فىسيًئؿى عى ؽ في اآلية. عى تحتاج إلى تىٍبييف فًإنَّوي لـ : كقاؿ أبك اسحى

 ()كال كيٍفرافى ًلسعيو كىإنٌا لو كاتبوف: كىك، كاهلل أعمـ، أف اهلل عىزَّ كجٌؿ لٌما قاؿ: ييبىيّْف، قاؿ
راـه  ـى أىعماؿ الكيفار، فالمعنى حى رَّ ـى أىنَّو قىٍد حى ، أىٍعمى ـٍ عىمىؿه عمى قرية أىمكناىا، أىٍف ييتىقىبَّؿ ًمٍنيي

رىاـه الي: قكلوال يتكبكف، كعف ابف عباس أىنَّو قاؿ في : ألىنَّيـ ال يرجعكف أم : كىحى
قاؿ .  كىجىبى عمى قرية أىىمكناىا، أنَّو ال يىٍرًجعي منيـ راجع، أىم ال يىتيكبي ًمٍنيـ تاًئب

كل الفىٌراء بًإسناده عف ابف عباس: األىٍزىرمٌ  ـه، قاؿ : كىىذا ييؤيد مقاؿ الزٌَّجاج، كىرى كىحرَّ
ساًئي ًَ ؿى : أٌم كاجب، قاؿ ابف بىٌرم: الًؾ لىعٌمو تأٌكؿ –كذا بخط ابف مكـر . - ًإنَّما تىأىكَّ  كى

راـه ًبمعنى كاجبه : كاجب، ًليىٍسمىـ لو، ال ًمفى الٌزيادة فىيصيري المىٍعنى ًعٍندىه: الًكسائي، كىحى
الكسائي ىك تىٍأكيؿ ابف عباس، فيقٌكم قكؿ عمى قريةو أىىمكناىا، أىنَّيـ ال يىٍرًجعكف، كتأكيؿ 

راـ في اآلية بمعنى كىاجب مانىةى الباىميٌ : كقكؿ .الًكسائي، إفَّ حى  في ()عبد الرحمف بف جي
 ():ًشعره

 ]طكيؿ[

رامان ال أىرل الدٍَّىرى    فىًإفَّ حى
 

بىاًكيان عمى شىٍجًكًه، إالَّ بىكىٍيتي عمى عىٍمرك  
 

                                                 

( ركل عنو عبد العزيز بن .   أبو معاذ النحوٌم ىو الفضل بن خالد النحوم، ركل عن عيبػىٍيد بن سليماف (
، الذىبي، 3/61، الرازم، الجرح كالتعديل، 2/777النوكم، الكينى كاألسماء، : ترجمتو في. منيب

. 2/14المقتنى في سرد الكنى، 
( . 21/94   األنبياء (
( ابن األثير، : ترجمتو في. ، شاعر، اشتهر بالرثاء(96/715)   عبد الرحمن بن جمانة من باىلة، ت(

. ؛ عزمي سكر، معجم الشعراء في تاريخ الطبرم 5/19الكامل، 
( اللساف،       : أنظر. الهىمُّ كالحيزف: الشىجو. ابن منظور، لساف العرب، مادة حـر: أنظر.    البيت في اللساف (

 .مادة شجو
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ًصفىت بالمصػدركىأٌياـ حيسكـه، : قكلػه ، أىٍك تىٍمنىعو، كقد تيضاؼ، : كي ٍيرى تىٍقطىعي الخى
فة أعمى قيؿ. كالصّْ ًبًو فيسّْرت اآلية: األياـ الحيسكـي : كى . الداًئمة في الشٌَّر خاٌصة، كى

ليو عف آخره: الحيسكـي : الفٌراء. الميتىكاليةي : كقيؿ . التٌباعي، ًإذا تتابع الشيءي فمـ ينقطع أكَّ
أىٌم ميتتابعو، أىبك . في اآلية حيسكمان : ابف عىرىفة

أىراد متتابعػة ال :  منصكر(ب/56ؽ)
ـى دىمىوي، أم يقطعػو، ثـ : ييقطع أكلو عف آخره، كما ييتابىعي الكىيُّ عمى المقطكع ًليىٍحًس

شييكد ٍمعيوي حيسكـه، كىشاًىدو كى الذم تيكًجبيػو : الزَّجاج. قيؿ لكؿ شيء تيكًبعى حاًسـه، كىجى
ـٍ حيسكمان أىٌم تيٍفنييـ: المُّغػة في معنى قكلو حيسكمان أمٌ  كىىذا كقكلػو : األىزىرم. تىٍحًسمييي

فػىقيًطعى داًبر القوـً الذين ظىلموا :تعالى
سيكـي ييكىًرثي : "() كقاؿ يكنس() الحي

ـي :  كليالي الحيسكـ. اإًلعياء: ()كالحشكـ. الدَّؤكبي : الحيسكـي : ، كقاؿ"الحيشكـى  تىٍحًس
ـى عىف عادو  ًسػ ٍف أىٍىًميا كما حي  ()ثىمانيةى أىيٌاـو حيسومان  :في قكلو تعالى. الخيرى عى

نىٍحسان : أم طىمةي ): قكله.  شيٍؤمان عمييـ كى شىرُّذ الرَّعي الحي .  صحيػح ()حديث (()كى
 .()كىٍكنيػو في الحديث الصحيح في مسمـ: أقكؿ
  

                                                 

( . 6/45  األنعاـ،  (
( ،  (182/798-90/709)يونس بن حبيب ، أبو عبد الرحمن، المعركؼ بالنحوم، عاش ما بين     (

: أشهر مصنفاتو. أخذ عنو سيبويو كالًكسىائٌي كالفرَّاءعاٌلمة باألىدب، كاف إماـ نحاة البصرة في عصره، 
؛ ابن خلكاف، كفيات األعياف، 20/64الحموم، معجم األدباء، : كتاب النوادر، ترجمتو في

 .4/191؛ كحالة، معجم المؤلفين، 2/551
(  .، يضرب المثل لمن ييعنف كال يتريث1/162الميداني، مجمع األمثاؿ، :    أنظر(
(  .69/7الحػاقة   (

   (  ىو الذم يىٍحطيٍم الماشية، أم يكسرىا كيضربها، إذا ساقها عٌنف، كإذا أسامىها قٌصر في إسامتها، (
 .20/129الزمخشرم، المستقصى : ينظر. ييٍضرىبي في سوء الملكة كالسياسة

(  .5/64أحمد بن حنبل، المسندف    (
(    ىو كتاب اسمو صحيح مسلم، لمؤلفو مسلم بن الحجاج بن مسلم القيشىٍيرم النيسابورم،                (

، كموضوعو األحاديث النبوية، كيقع الكتاب في تسعة مجلدات، صدر في طبعتو (875-265)ت 
. (1398/1978) بيركت –الثالثة عن دار الفكر 

 ]حسـ[
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ثىبلن :  بف عمر()مف ركاية عائذ كقد أىٍكرىدىه الزَّمخشرم في .  فبل يينافي كيٍكنىو مى
مىكىًة كالسياسة ى في األٍمثاؿ، كقاؿ ييٍضرىب في سكء المى .   الميٍستىٍقصى

الكـ كالحالكـ ضرب مف اإًلٍقط الخ:قكلػه ٍبفه ليـ:بمغة أىىؿ ًمصر:()كالحي . جي

: فصؿ الخاء.  3
ٍنقىًمبىة عف كاك: قاؿ ابف األىثير. الخامىةي الخ: قكلػه كىي الطَّاقةي المَّينة، كىأىًلفييا مي

() .

: فصؿ الزام.  4
زيٍلمىتا المىٍعزُّذ الخ:  قكلػه ٍمؽ الشاًة، فًإذا كانت في األيذف فيي : الزَّلىمىةي  .كى ىىنىةه ميعىمَّقىة في حى
نىمة لىـ الًجذع. كيقاؿ ًلمٌكٍعًؿ كلمدَّهر الشديد الخ: قكلػه. ()زى قاؿ .  أىٍف ييقاؿ لىٌما ذىكىرى األىزى

ـٍ  ذىعي .  كىالكيعكؿ كالظّْباءي، ًجٍذعافه أىبدا ال يىٍسقيٍط لىيا ًسف: قاؿ في الميٍحكى ـي الجى الدٍَّىري : كاألىٍزلى
نايا، كقاؿ يعقكب الشديد، كقيؿ الميٌر، كقيؿ المتعمؽ بو البىبليا كالمى

نايا : ()  سيٌميى ًبذىًلؾى ألىفَّ المى
نيكطىةه ًبو تاًبعىةه لىو، قاؿ األىٍخطؿ نايا مى المى
 ]البسيط]                                        :()

ٍنًزلىةو   ـٍ ًبمى ـٍ أىكيٍف ًمٍنكي يا ًبٍشري لىٍك لى
ج 

ـي   أىلقى يىدىٍيًو عميَّ األىٍزلى
ذىعي ()  الجى

 

                                                 

( ، صحابي، كاف ممن بايع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو (63/682)  عاًئذ بن عمرك الميزنٌي، أبو ىيبيرة، ت  (
ركل عنو الحىسىن . كسلم تحت الشجرة، ركل عن النبي صلى اهلل عليو كسلم كعن أبي بكر الصديق

، ابن عبد البػىٌر، االستيعاب 7/16الٌرازم، الجرح كالتعديل، : ترجمتو في. البصرم، كسوادة بن عاصم
. 14/98؛ المزم، تهذيب الكماؿ، 2/799

( . ابن منظور، لساف العرب، مادة حىلىمى :    أنظر(
( ـى .ابن منظور، ـ: أنظر     (  .ف، مادة خىوى

(  .ف، مادة زىلىم.ابن منظور، ـ: أنظر.    فإذا كانت في األيذف فهي زىنىمىةه (

 .57سبقث جرجمحً ص،  ٌعقوب به إسحق، المعروف بابه السمٍث ()

( . قالو يمدح بشر بن مركاف. 209   األخطل، الديواف، ص(
( . ابن منظور، لساف العرب، مادة زلم: أنظر. الٌدىر:    األزلم الجذع (

 ]زلـ[

 ]خـك]
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نيكطىةه بو نايا مى ٍعناه أىفَّ المى ًة الٌشاة، (أ/57ؽ). كىك األىٍزنىـ الًجٍذع، فىمىٍف قاؿ بالٌنكف فىمى نىمى  زى
ذىع ـي الجى ، كالجذعاف: كقاؿ األىٍزلىـ أىرادى ًخفَّتىيا، كىأىٍصؿي األىٍزلى الكىًعؿي

كالميراد أىف الدَّىرى عمى .  أبىدان ()
، كيقاؿ ذىعي ): حاؿو كاحدو ـي الجى ًَ األىٍزلى لَّى كفات ()(أىٍكدىل بًو  أم أىمكو الدَّىر، يقاؿ ذلؾ ًلمىا كى

ييًئسى منو ايغىاشى رآه الابي صمى اهلل عميه كسمـ الخ: قكلػه. كى كىرىٍأل النبي "(): قاؿ الصغانيكى
أىسأىؿي : نيغىاًشٌيان، فىخرَّ هلل تعالى ساجدان، كقاؿ"نيغىاشان، كيركل  [رىجبلن ]النبي صمى اهلل عميو كسمـ 

نىيـٍ . اهللى العافيةى  قيؿ اٍسميو زي
فىٍتح الزاٌم ًمٍف تىٍصًحيؼ المحدّْثيف() أىٍزنيـه -ج. ، كى

قمت " مكضع: ()
ٍنًػزلىةي في طريؽ مىكَّةى  . قمت لعمو المى

ـى الخ   ـي بالٌض ٍيد"قكلػه كالزُّذٍه ـي الذم ييتىطىيَّب ًبًو فىمىعٌمو سيمّْيى : قاؿ ابفي ديرى فٌأمَّا الزٍُّى
ًَ ذىنىًبًو فيما بىٍيفى الدُّبيري : ًبذىًلؾى تىٍشًبييان بالشَّحـ، قاؿ بىاًد ًمٍف تىٍحًت كىك الذم يىٍخريج ًمٍف سيٌنكر الزَّ

بىاؿ قاؿ باد: كىالمى غاني.  سىٍبعه أىٍكبىري ًمفى السُّنكر، يككف بببلد اليند: كالزَّ دىؽى : قاؿ الصَّ  فيما ()صى
بىشىػة: فيما كىصىؼى ما عدا قكلػو كاٍلبىٍربىػرىةي . بببلًد الًيٍنٍد، فًإنَّو يككف باٍلحى

قد رىأيتو ()  بىٍربىرىةي الزٍَّنج، كى
. ()"ًبٍمقدىيشيك

                                                 

(  .كقد ذيكر أٌف الويعوؿ كالظٌباء ال يىٍسقيط لها ًسٌن فهي جيذعافه أبىدا:    في لساف العرب(

(  .2/366   الميداني، مجمع األمثاؿ، (

( س، مادة .أنظر، ابن منظور، ـ. القصير: أم رجالن نغاشان كالنػُّغىاش. الصَّغاني، التكملة، مادة زنم:    أنظر(
. نغش

(  ككاف رجالن ميشىٌوه الخلق، قصير دميم  –  دخل المسجد رسوؿي اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فإذا زىنيم  (
: ترجمتو في. الحمد هلل الذم لم يجعلني مثل زينػىٍيم: فىخىرَّ ساجدان، ثم رفع رأسو فقاؿ- الوجو

 .1/522العسقالني، اإلصابة، 

(  ً.1/169الحموم، معجم البلداف، : أنظر.  اسم موضع في طريق مكة:    أىٍزنيم(
( . 6/47س، مادة زىم، .الصغاني، ـ: أنظر.    في التكملة صدؽ ابن ديرىٍيدو فيما كصف(
( . 1/239البكرم، معجم ما استعجم، : أنظر. جزيرة في بالد الحىبىشىة:   بػىٍربػىرىل (
( مدينة في أكؿ بالد الزَّنج في جنوب اليمن، على ساحل البحر كمنها ييٍجلىب الصندؿ :    مىٍقدىيشيو(

 .5/173ياقوت الحموم، معجم البلداف : أنظر. كاألبنوس كالعىنبر كالعاج

 ]زاـ[

 ]زهـ[
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: فصؿ الصاد.  5
ـي : قكلػه ٍت ليس كذلؾ بؿ ىي ما  الخ () مف الحركؼ ما عدا()كالصُّذ

مَّة كقد اشتبيت عميو ىىذه بضدىا. عدا حركؼ الحمؽ نَّما ىىذه الضَّ كىىذا عجب . كىاً 
 مف ىىذا النَّجيب 

ـي األيذياىٍيًف : قكلػه ميٍصمَّ حاحكى زيادة بعد األيذينىٍيًف، إذا اٍقتيًطعىتا ًمٍف : في الصّْ
ييقاؿ لمظَّميـ ؿي األيذينىٍيف ًخٍمقىة: أيصكًلًيما، كى ـي األيذينىٍيًف كأىنَّو ميستىأىصى .  فىتىأىمَّؿ. ميٍصمى

: فصػؿ الضػاد.  7
ره طىيٍّبي الٌريح،  ىمىريهي كالبىٌمكًط الخ: ()قكله قاؿ . كبالكسر، شىجى
غاني مير، كال تأكمو : الصَّ ، تىٍأكيمو الغىنىـ كالحي مَّر ًإلى سىكادو كلو ثىمىره أىٍشبىايه البىٌمكًط حي

غير كىثيري  بيض صى َى ٍيده أى اإًلبؿ، كلو كيرى
ًمًو فىٍضؿ (ب/75ؽ) ًلعىسى  اٍلعىسىؿ تىٍجًرسيوي النَّحؿ، كى

ٍمرى لو، ىك ًضراـه، كىك طٌيب الرائحة  طىبه ال جى ٍكدة كالصفاء كالعيذكبة، كلىوي حى في الجى
بليا فىتىٍألىفييا النَّحؿ ًلعيٍجًبيا ًبو،  تيٍدلىؾي بكىرًقًو أىجكاؼي الخى انيو، كى ، ككذلؾ ديخى ـٍ ييتىشىمَّ

ًلنىباًتو قيٍضبافه كىقيٍضباًف الٌطٍرفاء ٍح ًبدخاًف الطَّرفاًء، كى حَّ ٍح بديخانو كما ييتىصى حَّ ييتىصى . كى
كًنيا، كقىد يىٍنبيتي في بىٍعًض السُّيكًؿ،  زي كاًت ًجباًليا كىحى ٍرـي غاًلب عمى السَّرى كالضّْ

ٍرمىة كاًحدىتيو ضي كى
() .

                                                 

(  سيمين مصمتة ألنها أصمتت فلم تدخل – تسعة عشر حرفان صحيحان –الحركؼ المصمتة :   الصُّتم (
األزىرم، تهذيب اللغة، مادة : انظر. في األبنية كلها، كاذا عيٌريت من حركؼ الًذالقة قػىلَّت في الًبنىاء

. 297، غانم الحمد، الدراسات الصوتية، ص1/50صتم،  
(    ما عدا، ف ؼ ؿ ـ ر ب، كىذه األحرؼ تسمى الحركؼ الشفوية كسميت بذلك ألف النطق بها (

؛ الفيركز 296س، .، غانم الحمد، ـ1/51الفراىيدم، العين، : انظر. بطرؼ اللساف كالشفتين
. 4/138أبادم، القاموس المحيط، مادة صىتىم، 

( ".ضىرًـ"الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة : أنظر. بالضم كبالكسر شجر طىيّْب الرائحة :    كالضٍُّرـي (  

( . 6/76الصغاني، التكملة كالذيل كالصلة، مادة ضىرـى، :   أنظر (

 ]صتـ[

 ]ضـر[

 ]صمـ[
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: فصػؿ العيػف.  7
ـٍ كغراب اكل، كؿ شي الخ: ()قكله ، . كالعىجى كره اقتصاره عمى ىىذا، قيصي

ـ: قاؿ في الميٍحكىـ ـى الكبلـ : العىجى قىٍد أىٍحكى مىةه، كىي العيجاـ أيضان، كى النَّكل، كاًحدىتيوي عىجى
 . في الميٍحكىـً في حركؼ الميعجـ

: فصؿ الفػاء.  8
ٍكهىرٌم فىٍرماءي : قكلػه قىكؿ الجى قاؿ يىٍرًثي فىرىسان نىفىؽى في ىىذا   الخ() سىهك()كى

 ():المكضع

 ]الكفر]                                                                    

عبل فىٍرمىاءى عاًليةن شىكىاهي 
 

ًتًو ًخماري    كأىفَّ بياضى غيرَّ
 

كذىكرى كبلمان عف الفٌراء كابف كيساف
ذىه () نَّما أىخى ، كالصكاب قرماء بالقاؼ، كىا  ثىعىمبي  كى

يد عف الميٍجمؿ، كىأخذهي صاحب الميٍجمىؿ كاةي () أك كتاب العىٍيف()مف كتاب ابف ديرى ،     كاتفؽ ري

                                                 

( . 4/147الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة عىجىم، :   أنظر (
( الحموم، معجم : أنظر. كقرما بين مكة كاليمن. قرية عظيمة لبني نمير من حواشي اليمامة:    قػىرىما(

. 4/329البلداف، 
( ، .الفيركز أبادم، ـ: أنظر.    كانما ىو بالقاؼ قرماء(  .4/159س، مادة فـر

( ناقة بها قػىٍرـه : قرماء.  زاد في االرتفاع: عال: كالمعنى. 71السيلىيك بن السلكة، الديواف، ص:   أنظر (
يصف فرسان مرتفع القوائم . البياض في جبهة الفرس: الغٌرة. جلد رأسو: شواهي . في أنفها أم كسم

 .شىبَّو غرتو في البياض كاالستطالة بما أسبل من الخمار، كىو العمامة. عاليها

( ، عالم بالعربية،  (299/912)محمد بن أحمد، أبو الحسن، المعركؼ بابن كيساف، ت :    ابن كيساف(
. المقصور كالممدكد: أخذ عن المبٌرد كثعلب، كاف يحفظ المذىبين الكوفي كالبصرم، أشهر ميصىٌنفاتو

؛ كحالة، معجم 2/31؛ الصفدم، الوافي، 17/137الحموم، معجم األدباء، : ترجمتو في
 .3/93المؤلفين، 

( .   كتاب ابن دريد، ىو معجم الجمهرة (
(  .  ككتاب العين ىو أكؿ معجم في اللغة للخليل بن أحمد الفراىيدم (

 ]فـر[

 ]عجـ[
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ٍرؼ القاؼ كاةي كتاب سيبكيو عمى القاؼ، كىي في أمثمة كتابو مذككر في حى ري
 ، كالبيتي ()

مىٍيؾ اـ()ًلسي قىٍبمىوي () يىًصؼي فىرىسىوي النىحَّ ـٍ يىٍرًثو، كلـ يىنفيؽ، إذ ذاؾ، كى لى :    ، كى
 ]الكافر]

اـً لىمَّا ()كىأىفَّ  كاًفرى النىحَّ  حى
 

اري   ٍحبىتي أيصيبلن، مىحى كَّحى صي تىرى
 

دىؼى ًلمىبلًسًتيا: أىمٌ  قىكليػون .  صى ري : كى  ()كذا قاؿ .عاليةن شىكىاه، أىٌم أىنَّو ميشىمَّر ليس بو ًقصى
قىرىمىاء مفتكح الثبلثة ممدكد :  في المعجـ في باب القاؼ() البكرم()كقاؿ.  الصغاني()قاؿ

نىفاء: ممدكد عمى بناء  اسـ مكضع كتقدـ ذكره في ()فىعىمى، كذا ذكره سيبكيو كذكر معو جى
الخرج  

 

 
                                                 

(  .4/258سيبويو، الكتاب، :   أنظر (

( الحجلة،                       :    السِّلىٍيك بن عمير بن يثربي بن سناف السعدم التميمي، كالسُّلىكة أيٌمو كمعناه(
، المبرد، 18/133األصفهاني، األغاني، : ، شاعر، عٌداء، أسود، فاتك، ترجمتو في(605/ىػ.ؽ17)ت 

 .3/115، الزركلي، األعالـ، 1/251الكامل، 

( ابن منظور، لساف العرب، مادة : أنظر.  الصوت: كالنحمة في اللغة. اسم لفرس السُّليك:    الٌنحاـ(
 .نحم

( كىأىفَّ قوائم النىحَّاـ، لىمَّا  تحمَّل صيحبتي أيصيالن مىحىاري :      كركاية الديواف(
. الصىدىؼ: المحار. العشي: كاإلصيل كاأليصيل. تأىبوا للرحيل ، أصيالن جمع أصيل: تىحىمَّلى صيٍحبتي

. 3/52، المبرد، الكامل، 71الديواف، ص. السُّلىٍيك بن السلكة: أنظر
( ، : الصغاني:    أنظر(  . 6/112التكملة كالذيل كالصلة، مادة فـر

( . 2/398البكرم، معجم ما استعجم، :   أنظر (
( عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد البكرم األندلسي، أبو عيبٍيد، عاش ما بين :    البكرم(

، جغرافي ثقة، عاٌلمة باألدب، لو معرفة بالٌنبات، نسبتو الى (432/1040-487/1094)
ابن : ترجمتو في. ميٍعجىم ما استعجم من البلداف كاألماكن: أشهر ميصىٌنفاتو. بكر بن كائل

؛ كحالة، معجم المؤلفين، 12/8؛ الذىبي، سير أعالـ النبالء، 282بشكواؿ، الصلة، ص
2/253 .

( . 2/172الحموم، معجم البلداف، : أنظر.  موضع عند خيبر قرب المدينة المنورة:    جىنىفاء(
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 ]الكافر]                                     () :قاؿ ىناؾ قاؿ األعشى

يكـى الخرًج في قرماءى ىاجٍت  كى
 

ماما()[ًصباؾى ]  مامةه تدعك حى   حى
 

ٍرًج داره ييٍنسىب .  عمى قرماء عالية شكاه الي(أ/58ؽ) :()ثـ قاؿ تأبط شران  ًلمىخى كى
ٍرج:  في مثمثو()كقاؿ ابف الٌسيّْد.  إليو ييقاؿ بالفىتح .  الكادم الذم ال منفذ لو: الخى

خراج قاؿ ييٍجمىع عمى خراج كا  ـ كى  ]الكافر]:                   ()كالضَّ

دَّت  ٍرًج صى مكا في الخي فىمٌما أىٍكغى
 

ـي تمؾ الرّْجاـ   ديكرى مىًطيًّْي  صي
 

 ()لىٍيسى في الكىبلـً فعىبلءن إاٌل ناًدران : ككذا في بيت أىاشده،  عمب: قػكلػه
. قرماء، كذكر الفىٌراء، السَّحناء

ٍمؽ، كىما : ابفي كيسافى  ٍرًؼ الحى رّْكىتا لمكاف حى ناء فًإٌنما حي أٌما ثىأداء، كالسَّحى
فىٍرماء لىٍيسىت فيو ىىذه الًعٌمة . يىسيكغ في نىيىرى كشىعىر كرىة، مىدَّىا الشاعركى . كىأٍحسىبييا مىٍقصي

                                                 

(  .161األعشى، الديواف ص:    أنظر(

( األعشى، الديواف، : أنظر. صالب، كالمثبت من الديواف: أ/69صالتو، كفي غ ؽ: ب/75  في ب ؽ (
 .161ص

( ، شاعر، عٌداء، من (540/ىػ.ؽ80)ثابت بن جابر بن سفياف، أبو زىير الفهمي، تأبط شران، ت:    تأبط شران (
كسمي تأبط شران ألنَّو أخذ سيفان أك سكينان تحت إبطو كخرج، فىسيئلت أيمُّو عنو فقالت تأبط شران . أىل تهامة

 . 2/97الزركلي، األعالـ، : أنظر. كخرج

(    ابن السّْيد ىو عبد اهلل بن محمد بن السيد البطليوسي، أبو محمد،                                   (
، أديب، لغوم، كلد في مدينة بطليوس باألندلس، (521/1227-444/1052)عاش ما بين 

في ابن خلكاف، كفيات األعياف، : ترجمتو. الميثَّلث في اللغة: أشهر مصنفاتو. سكن بلنسٌية، كتوفي بها
.  2/281؛ كحالة، معجم المؤلفين، 2/141؛ القفطي، إنباه الركاة، 1/332

 .2/492البكرم، معجم ما استعجم، :  البيت في ()
( ابن منظور، لساف العرب، .    ليس في كالـ العرب فػىعىالء إالٌ ثالثة أحرؼ كىي فػىرىماء كىجىفىناء كىجىسداء(

ـى  . مادة فػىرى
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حاح ًف البىٍكرٌم . قيٍمتي . كىذا في الصّْ ًر عى نفاء، كما نىقىٍمتيو في الجاًنًب اآلخى ييزادى جى : قكلػهكى
كىالد زهير الصحابي فىدى عمى الٌنبٌي صمى اهلل عميو ()زيىىٍير، كى عىٍيؿ كى ـ بف الجي  بف قيٍرضي

فَّاؼي : قكلػه.  كسمـ ككاف ييٍمًزميو ًلبيٍعدى مىسافىًتوً  قىعىيػا، صكابيوي : أىمٌ قد فىٍرطىقىها الخى رى
ًمطى الجكىرمُّ  .   بالقاًؼ كىغى

ـي التي في الحديث:قكلػه (لىعىمّْي أقٌسػًميوي بىٍيفى الفىكاًطػـ): في قكلػو :أىمٌ .كالفىكىاًط ()  .

ييقاٍؿ ًلكثير العىطاءً . كالك يري العىطاًء مىٍعدكؿه عف قاً ـ: ()قكلػه  : كىىيكى الميٍعًطي كى
 ]البسيط]:                                                  ()كقاؿماًئحه قيثػىـي، 

ًليَّتًنا  ماحى الًببلدى لنا في أىكَّ
 

سكًد األىعادم، ماًئحه قيثىـي   عمى حى
 

: فصػؿ القاؼ.  9

ٍكهىًرمُّذ كاحدي األىٍقداـً سىٍهكه : قكلػه قىٍكؿ الجى أىقكؿي إذا .   إلى آخره()كى
ًف ابًف  غاني عى نَّما ىيكى إذا تىعىٌيف التأنيث كما نىقىمىوي الصَّ جازى الٌتٍذكير فىبل سىيك كىاً 

                                                 

( .   زىير بن قرضم بن الجعيل المهرم، كفد على النبي صلى اهلل عليو كسلم، فكاف يكرمو لبعد مسافتو (
. 2/311ابن األثير، أسد الغابة، : ترجمتو في

( أف النبي صلى اهلل عليو كصلم أىٍعطىى عىًليَّان حيٌلةن : كفي الحديث. 3/1645   صحيح مسلم، (
فاًطمةي بنت رسوؿ اهلل صلى : إحداىين سيدةي النّْساء. شىقّْقها خيميران بين الفواطم: سىيراء كقاؿ

قاؿ . كالثانية فاًطمةي بنت أىسىد بن ىاشم أـ علي بن أبي طالب عليو السالـ. اهلل عليو كسلم
ابن منظور، : أنظر. فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب سَّيد الشهداء: ابن األثير كالثالثة ىي

 .لساف العرب، مادة فطم

(  .4/161الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة قثم، . كثير العطاء:    قثم(

(  .ابن منظور، لساف العرب، مادة قػىثىمى : أنظر.    البيت بال نسبة في اللساف(

( : الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة: أنظر.    كقوؿ الجوىرم كاحد األقداـ سهوه كصوابو كاحدة(
. 4/161قدـ، 

 ]فطـ[

 ]ق ـ[

 ]قدـ[
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ٍيمىة: الًسٌكيت قاؿ تىٍصًغيريىيما قيدىٍيمىة كىريجى اٍلقىدـ كالرٍّْجؿي أيٍنثىياف كى
ًإليو ()فالسيك عادى " ()

  .فتأمؿ

: فصػؿ الاكف. 10

مط الجكهرم في فتحه الخ: ()قكلػه مىة. قاؿ كغى  ىيكى ()أىفَّ ذا: المىٍذككر في الصّْ
ٍيري المىٍشيكر  المشيكر كىغى
ـ بككنو غمطان (ب/58ؽ)  .  ال ييٍجزى

: فصػؿ الكاك. 11

ٍكهىًرمُّذ في ًذٍكًر التٍَّكأىـ في فصؿ التاء: ()قكلػه كىهىـً الجى ٍبدىلىة مف الكاك. كى . ألىنَّيا مي
ٍكلًج كىك الكينىاس. الكاك لىج أىٍصميوي كى ٍكأىـ كىتىكي . فالتٍكءىـ أىٍصميو كى

: فصػؿ الهاء. 12

ليها أىٍربىعكف الى آخره: قكلػػه  ما بىٍيفى ()كقيؿ. كالهىٍجمىةي ًمفى اإًلًبًؿ أىكَّ
: كىأىٍنشىدى األىٍزىرمٌ . السّْتيف إلى المائة

 ]الرجز[

ِبَهْجَمٍة َتْمألُ َعْيَن الحاِسِد 
 

                                                 

(  .6/118الصغاني، التكملة كالذيل كالصلة، مادة قدـ، :   أنظر (

(  .الضمير يعود إلى الميصنّْف الفيركز أبادم:   إليو (

( . 4/180س، مادة نىحىمى، .الفيركز أبادم، ـ: أنظر.     أم النَّحىاـ(
( طير أحمر على خلقة اإلكىٌز، كالمشهور في اسم ىذا الطائًر : كالنَّحاـ: كعبارة الصغاني:    أم بالضم(

. 6/152س، مادة نىحىم، .ـ: الصغاني: أنظر.  النُّحاـ بالضم كتخفيف الحاء
( ـى، :    أنظر(  .4/184الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة كىأى

(  .ابن منظور، لساف العرب، مادة ىىجىمى :    أنظر(

 ]احـ[

 ]هجـ[

ـى [  ]كىءى
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ًإذا بىمىغىٍت ًستٌيف فىًييى عىٍجرىمىة، ثيَـّ ًىي ىىٍجمىةه حٌتى تىٍبميغ المائة، ثـ : أيبك حاًتـٍ 
.  المائة فقط: كىىينىٍيدةً : قاؿ

ديًث ًإسبلـي أىًبي  ًتنا فىكانىت لىنا : ذىٍر ()كفي حى تيو إلى ًصٍرمى ٍمنا ًصٍرمى مى فىضى
.  قريبه ًمفى المائة: اليىٍجمىةي مف اإًلبؿ ().ىىٍجمةه 

كاًاًب الًبٍئر فىسىقىطى الخ: قكلػه ـى مف جى كما . كبالتىٍحريؾ، أىرضه كما تىهىدَّ
ًؿ ًبناءه : قيؿ. ()(الميَـّ ًإٌني أىعكذي ًبؾى ًمفى األىٍىدىمىيفً ): في الحديث ـى عمى الرَّجي ىك أٍف يىٍنيىًد

ـي . أىٍك يىقىعى في ًبٍئرو أىٍك أيٍىًكٌية ـى ًمٍف نىكاًحي الًبئٍر فىسىقىطى : أٍفعىؿي مف اليىدىـ. كاألىٍىدى ما تىيىدَّ
بىٍيفى ):  قاؿ لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ()أىفَّ ابفى التَّيّْياف: كفي الحديث. ًفييا ًإفَّ بىينىنىا كى

ـى  ، فىتىبىسَّ ، أىٍف تىٍرًجعى ًإلى قىٍكًمؾى نىٍحفي قاًطعكىا فىنىٍخشىى ًإف اهللي أىعىزَّؾ كىأىٍظيىرىؾى القكـً ًحباالن كى
ـي، أىنا منكيػـ كىأىنتـ ًمٌني:  صٌمى اهلل عميو كسمـ، ثيَـّ قاؿ ـي اليىػدى ـي كاليىػدى ـي الٌد ، ()(بؿ الدَّ
فىٍتًحيػا،  ٍيثي تيٍقبىركف، . القىٍبري : فاليىدـ، بالتحريؾييٍركىل بسكػكف الٌداؿ كى يىعني أيٍقبىري حى

. ال أيفاًرقيكـ: أىمٌ . المىٍحيا مىٍحياكيـ كىالمىمىاتي مىماتيكـ: لحديث. ()ىك المنزؿي : كقيؿ
بالفىٍتًح أىٍيضان  ًدماؤيىـ بىٍينىيـ ىىٍدـه أٌم : ىك ًإىداري دىـً القىًتيًؿ، ييقاؿ: كاليىٍدـ، بالسككف كى

ٍف أيٍىًدرى دىميكيـ فىقىٍد أيٍىًدرى دىمي . ميٍيدىرةه، كالمىٍعنى ًإٍف طيًمبي دىميكيـ فقػد طيًمبى دىًمي، كاً 
دىمي دىميؾ كىىىدىمي : السًتٍحكاـ األيٍلفىًة بىٍينىنىا، كىاٍلعىرىبي تقكؿ. شرح غريب الحديث

 (أ/59ؽ)
قيؿ. ىىدىميؾ، في الميعاىىدًة كالنٍُّصرة كزي أىٍف ييسمَّى القىٍبري ىىدىمان ألىنَّوي ييٍحفىري تيرابيو ثـ : كى يىجي

                                                 

( ركل عنو عمر بن . ، صحابي، أسلم مبكران (32/652)  ىو جينديب بن جنادة، أبو ذر الغفارم، ت  (
ابن األثير، أسد الغابة، : ترجمتو في. الخطاب كابنو عبد اهلل، سكن بالرَّبذة، من قرل المدينة

 .2/140؛ الزركلي، األعالـ، 1/247؛ العسقالني، اإلصابة، 1/303

(  .1/266  الطبراني، المعجم الكبير،  (

(  .5/251  ابن األثير، النهاية في غريب الحديث،  (

( ، صحابي، أحد النيقباء ليلة العقبة، شهد (21/641)  ىو مالك بن التَّيهاف األنصارم، أبو الهيثم، ت  (
؛ 5/318؛ ابن األثير، أسد الغابة، 4/1773يوسف ابن عبد البر، االستيعاب، : ترجمتو في. بدران 

. 3/341العسقالني، اإلصابة، 
( أنظر الميداني، مجمع . كىىذا مىثىله ييضرىب في الوفاؽ كاالتحاد.  19/89  الطبراني، المعجم الكبير،  (

 .1/266األمثاؿ، 

( ـى : أنظر. منػزلكم منػزلي:    أمٌ ( .ابن منظور، لساف العرب، مادة ىىدى  

 ]هدـ[



 

 274 

ـه فىكىأىٌنو قاؿ ٍقبىريكـ: ييرىدُّ تيرابو ًفيو، فىييكى ىىدى ٍقبىرم مى ال أىزاؿي مىعىكيـ حٌتى أىميكتى : أىمٌ . مى
ٌياف الخ()كىهىًرـٍ : قكلػه.  ًعٍندىكيـ  بًف أبي ()كىىًرـ بفي ًسنافً .  كىكىًتٍؼ ابف حى

ًمٍف بىًني ميرَّة بف عىٍكؼ بف سىٍعًد بف ذيٍبيىافى كىىيكى صاًحبي : حاًرثةى الميرّْمٌ 
 ():زيىير الذم يقكؿ فيو

 ]بسيط[

ميكـه حيثي كافى كلىػ  ًإفَّ البىًخيؿى مى
 

كادى عمى ًعبٌلًتًو ىىًرـي   كفَّ الجى
 

كاليىٍرثىمىةي : كقكلػو
: قاؿ ابف مكـر في لساف العرب.  العىٍرتىمة الي()
سىطى الشَّفىًة العيٍميا: كضبطوي بالميثىٌناة، العىٍرتىمةي ىي ًف ابف .  الٌداًئرةي الٌتي كى األىٍزىىًرٌم عى

ٍنعيبةي كالنُّكنىةي كالثيكمىةي كاليىٍزمىةي كالكىٍىدىةي كالقىٍمدىةي كاليىٍرتىمةي كالعىٍرتىمىةي : األىعرابيٌ  ًىيى الجي
قاؿ الٌمٍيثي . كالًحٍثًرمىة تىرىةً : كى ٍنعيبىةي مىشىؽُّ ما بىٍيفى الشاًربىٍيف ًبًحياًؿ الكى اليىٍرتىمىةي : ثيـٌ قاؿ. الجي

بىطى بالميثىمَّثىة تىرىةي اٌلًتي بىٍيفى ًمٍنًخرىم الكىٍمبً . كىضى ، كىًىيى أىٍيضان الكى ـي األىٍنؼي : قػكلػه.  ميقىدَّ
ٍكتي الرٍَّعد، : فرس ىـز الصكت . الخ()كالفرس الشديد الصكت يشبو صكتو صى

ـي  ػٍرم، كىاليىًزي ـى يىتىشىػٌقؽي بالجى فىرىسه ىىًزي ٍػرمّْ الفىرىس : كى ػٍكتي جى ما : كىاٍلهىٍزـي : قػكلػهصى
ٍأكىل ): في الحديث. أٌطمىأىفَّ مف األىرض ٍستيـٍ فىاٍجتىًنبيكا ىىٍزـى األىٍرًض فىًإنَّيا مى ًإذا غىرى

ْـّ  ـى ًمٍنيا أم تىشىقَّؽى، قاؿ()(اليكا معي ىىٍزمىةو، كىًىيى : ، ىك ما تىٍيزَّ كزي أىٍف يىككفى جى يىجي كى
.  الميتطاًمفي كالجمع ىيزكـه 

                                                 

( ، جمهرة األنساب، : ترجمتو في.   ىـر بن حٌياف، جد جاىلي من بني أسد بن ربيعة ( . 295ابن حـز
( : ترجمتو في. ىو ىـر بن سناف بن خزيمة بن عوؼ بن سعد ذبياف، من سادات العرب في الجاىلية   (

، ـ  .252ف، .ابن حـز
( . 104زىير بن أبي سلمى، الديواف، ص:    أنظر(
( . 4/189الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة ىىرىـ، : أنظر.    ىي السَّواد بين ًمٍنخىرىٌم الكىٍلب (
( ـى، .الفيركز أبادم، ـ: أنظر. الفرس الشديد:    أم كالهزيم( : كفي لساف العرب. 4/189ف، مادة ىىزى

ـى .ابن منظور، ـ: أنظر. شديد الصوت: الهىزيمي من الخىٍيلً  .  س، مادة ىىزى
(  .6/420  ابن ًحبَّاف، الصحيح،  (

 ]هـر[

 ]هـز[
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: قاؿ

 ]رجز[

ٍبت  ذم الييزكـً ()كىأىفَّ بالخى
 

قىٍد تىدىلَّى قائدي النُّجكـً  كى
 

ميـً  نكَّاحةه تىٍبكي عمي حى
 

رىدو بٍطفه الخ : قكلػه ـً كصي بىاك الهيزى ٍيميكاىةى كى دُّذ مى كىذىا جى كى
كيجي النًَّبٌي صٌمى ()  زى

بني الحارث  مَّـ، كى سى اهلل عميو كى
ـٍ  (ب/59ؽ) ٍير بف ىيزى ٍرًب بًف بيجى قكلػػه .  بف حى

ٍسـ الخ ()كبضمتيف كىأىفَّ األىٍصؿى : قاؿ أىبك مىٍنصيكر الكاككف لغة في الحى
سيـ، كىىيـ الذيف ييتابعكف الكيَّ مىٌرةن بىٍعدى أيخرل، ثـ قيًمبىٍت الحاءي ىاءن  .   الحي

كما هك إاٌل هشيمىةي كىٍرـو : قكلػػه
كاده الخ :  أم() ال يىٍمنىع شيئان، : أمٌ جى

ذيىا الحاًطبي كىٍيؼى يىشاء ًر يىٍأخي ثىػؿه بذىلؾ، كىأىٍصمػو مف اليىًشيًمًة مفى الشَّجى  .شيئان، كىك مى
ـه تيٍجريها: قكلػػه تىمي كى

، يقكلكف لمكاحد ىىميَـّ كىريدَّ، كلبلثنيف ىىميمَّا  مىٍجرىل ريدَّ ()

                                                 

( . الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة خبت: أنظر.    ىو الميٌتًسٍع ًمٍن بيطوًف األىٍرض (
( ، آخر امرأة  تزكجها رسوؿ اهلل صلى اهلل (51/671)  ميمونة بنت الحارث بن حزف الهاللية، ت  (

ابن سعد، الطبقات : ترجمتها في. راكية للحديث. كاف اسمها بػىٌرة، فسماىا ميمونة. عليو كسلم
. 7/342، الزركلي، األعالـ، 5/550، أسد الغابة، 8/94الكبرل، 

( كلساف . 4/190الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة، ىىسىمى، : أنظر. الكاككيف:الهيسيم:    أم(
 .العرب، مادة ىىسىمى 

( . 2/476الميداني، مجمع األمثاؿ، :   أنظر (
( كالقائلين ): بمعنى أٍقبل، كيقاؿ للواحد كاالثنين كالجماعة كالذكر كاألنثى كبذلك نزؿ القرآف:    ٌىليمَّ (

. ابن منظور، لساف العرب، مادة ىىليمَّ : أنظر. (الخوانهم ىىليمَّ إلينا

 ]هىميـٌ [

 ]هشـ[

ـى [  ]هىسى
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ٌدا، كلمجمع ىىميٌمكا كريدُّكا، كلؤليٍنثى ىىميمّْي كىريدّْم كىىىميٌما كلجماعة  ىىميمَّا كىري
حٍ  ؿ أىٍفصى ، كاألىكَّ . النساء ىىٍمميٍمفى كاٍرديٍدفى
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الباب ال ااي كالعشركف 
 بػاب الاػكف

: فصػؿ الهمػزة.  1

ٍمعي الفىكاًدج،       قاؿ: الفىٍكدىج. كقاًعدىةي الفىٍكدىجً : ()قكلػه  اليىٍكدىج كالجى
 [الرجز]                                                ():ًىٍميافى 

ا  راًججى يىٍتبىعي ديٍىمان ًجمَّةن حى
 

كيكمان كأىفَّ فىٍكقىيا الفىكاًدجا  
 

فىٍكدج العركس مركبيا  بمنزلة اليىٍكدىج ()شيء يتخذه أىىؿ كرماف: الفكدج. كى
.  لؤلىعراب

أم فتككف أىشىدُّ مىبلسىةن ًمٍف غيرىا  الطُّذٍحميبي فىتىٍمالسُّذ ()يىٍركىبيها: قكله
ًبٌيان     .قاؿ ابف ًسيده كال أىٍحسىبيو عىرى

.  بالمد مثاؿ أمير بف أىذيفو كأمير ()كماصكر: قكلػه

                                                 

( . 4/194الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة أتن، : أنظر.  قاعدة الفودج:   األتاف (
( الصغاني، التكملة، مادة فدج، : ، كالبيت في143ىمياف بن قحافة السعدم، سبقت ترجمتو ص:   ىو(

ة: ؛ ديىمان 1/476 ِى جمع : السمينة؛ الفوادج: الضخم، كالكـو: اإلبل، الحرجج: لونها أسود، الجلّْ
ابن منظور، لساف العرب، مادة دىم، : انظر.  فودج، كىو شيء يتخذه أىل كرماف بمنػزلة الهودج

. جلل
( مدينة في جنوب شرؽ إيراف، كىي بالد كثيرة النخل كالزرع، كسميت باسم كرماف بن فارؾ بن :   ًكٍرمىاف (

؛ الحموم، معجم البلداف، 3/1125البكرم، معجم ما استعجم، : أنظر.  ساـ بن نوح عليو السالـ
4/454  ،

( الفيركز أبادم، القاموس : أنظر. كىي الصخرة في الماء بعضها ظاىر كبعضها غائر: األتاف:    أم(
. المحيط، مادة أتن

( : لم أعثر لو على ترجمة، إالٌ أنو نديم أبي نواس كفيو يقوؿ:   منصور بن أذين (
. اسقني يا ابن أذين   من شراب الزرجوف

 ] أتف[

 ] أذف[
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: فصػؿ التاء.  2

ف الخ : قكلػه تىتاكى قىٍد تىتىأىفى كى ٍيدً كى فى لًمصَّ مىرَّة : فيك تتاكى جاءىهي مىرَّةن عف يميًنو كى
عف ًشمالو، كىأىنشد
() :

 ]طكيؿ[

فى لي في األىٍمًر ًمٍف كيؿّْ جاًنبو  تىتاكى
 

ًليىٍصًرفىني عٌما أيريدي كىنيكدي  
 

يَّةه عظيمة: كالتٍّايفي : قكلػه.   جزيرة قرب تنيس كدمياط()ج تكنو قاؿ  .كىًسٌكًيتو حى
مىٍتو، : الميث بَّما يىٍبعىثي اهللي سحابةن فاٍحتىمى ٍربه مف الحٌيات مف أىعظىًميا، كىري  كذلؾ فيما (أ/60ؽ)التنيف ضى
ٍنيا، كىأىخبرني شىٍييه ًمٍف ًثقاًت الغيزاة أىنَّوي كافى نازالن عمى : ييقاؿ أىفَّ دكابَّ البىٍحًر تىشكيكهي إلى اهلل فىيىٍرفىعيو عى

ماعىةه ًمفى العىٍسكر ًإلى سىحابةو انىقىسىمىت في البىحر ثيـٌ ارتىفىعىٍت، قاؿ  سىٍيًؼ بىٍحًر الٌشاـ، فىنىظىرى ىيكى كىجى
نىحفي نىنىظير ًإلييا ًإلى أىٍف  نىظىٍرنا ًإلى ذىنىًب التّْنّْيف يىٍضطرب في ىىٍيدب الٌسحابة، كىىىبَّت بيا الٌريحي كى كى

ابىت السَّحابةي عىٍف أبصاًرنا أىفَّ السَّحابة تىٍحًمؿي التّْنّْيف ًإلى بىمىًد يىٍأجكج : كىجاء في بىٍعض األخبار. غى
مىأجكج فىتىٍطرحو بيا كىأىنَّيـ يجتمعكف عمى لحًمو فىيٌأكمكنو كى

() .

: فصػؿ ال اء.  3

قىٍكؿي : قكلػه ٍكهىرمٌ ()كى ةو ثىًمينةو  ىماًايىةي سىٍهكه :  الجى ًحيحى ةو صى ، فمعميا ()، الذم في نيٍسخى
نّْؼى ًإلى ما قاؿ .  أيٍصًمحت فىًإفَّ الصغاني سىبىؽى الميصى

                                                                                                                                      

 .؛ الزبيدم، تاج العركس، مادة أذف،70أبو نواس، الديواف، ص: أنظر.  الشراب الذىبي: الزرجوف

( . االحتياؿ كالخديعة: ابن منظور، لساف العرب، مادة توف، كالتتاكف:    البيت في(
( من فتوح عيمير بن كىب ييضرب المىثىل بحسن . جزيرة قرب تػىنّْيس كدمياط من الديار المصرية:    تونىةي (

 .2/63ياقوت الحموم، معجم البلداف : أنظر.  معموؿ ثيابها

( . ابن منظور، لساف العرب، مادة تنن: أنظر.   ىذه القصة بتمامها في لساف العرب (
( . الصغاني، التكملة، مادة ثمن: أنظر. ثمينىة: اسم موضع، كىي تصحيف، كالصَّواب: ثمانيةي :    قاؿ الجوىرم (
( ؛ 2/85الحموم، معجم البلداف، : أنظر. بالفتح ثم الكسر، بلده قرب الموصل في العراؽ:   ثمينة (

. 150الحميرم الرض المعطار، 

 ] تأتف[

 ] تاف[

 ]  مف[
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: فصؿ الحاء.  4

ًخٍمسه :   قكلػه.ناقة كال شاةه : أمٌ  () (كمالىوي حانَّةه كال آنَّةه ). الٌااقىة: الحاٌاة: قكلػه كى
اَّافه الخ  :  قاؿحى

نَّاف  ()فاٍستىٍقبىمىت لىٍيمةى ًخٍمسو حى

نَّما ىك في الحقيقة لمنىاقة، لىًكٍف لىٌما بىعيدى عميو أىمىدي  نَّاف لمًخٍمًس، كىاً  فجعؿ الحى
نٍَّت، نىسىبى ذلؾ ًإلى الًخٍمًس حيثي كاف ذلؾ ًمٍف أىٍجًمو ٌنافه أٌم . الًكٍرد فىحى كىًخٍمسه حى

، األىصمعي ًتوً : باًئصه ًنيفه ًمٍف سيٍرعى . أىم لو حى

فَّيٌ : قكلػه يٍّ ًبخي اىٍيف ()كجاءى أىعرابيٌّ ًإلى الحى نىٍينىا كافى  حي قيؿى أىصمو أىفَّ حي كى
رىجيبلن شىريفان، ادَّعىى ًإلى أىسدً 

، فىأىتى ًإلى عبًد الميطًَّمب ()  بًف ىاشـ بًف عبًد مناؼو
فَّاًف أىٍحمراًف، فقاؿ ـٌ :- كعميو خي : فقاؿ لو عبدي الميطَّمب. أىنا ابفي أىسىًد بًف ىاشـو ! يا عى

ثياًب ىاشـو  ال كى
رىؼى خاًئبان . ، ما أىٍعًرؼي شىماًئؿى ىاشـو فيؾ، فاٍرًجعٍ () . راشدان، فاٍنصى

ثىبلن : ()فقالكا فٍَّيًو، فصار مى نىٍيفه ًبخي عى حي . رىجى

                                                 

( . الشاة تئن: اآلنَّة. الناقة تحن على حوارىا: ، الحانَّة 2/270الميداني مجمع األمثاؿ :    أنظر (
 .كيضرب لمن ال يملك شيئان 

( . ابن منظور، لساف العرب، مادة حنن:    الشعر في لساف العرب، انظر (
( . 1/296   الميداني، مجمع األمثاؿ،  (
(    أىسىد بن ىاشم ىو أخو عبد المطلب كأيمُّو الحركر بنت عامر بن مالك بن جزيمة، كىو من الذين  (

، جمهرة أنساب 27ابن الكلبي، جمهرة النسب، ص: ترجمتو في. انقرضت أعقابهم ، ابن حـز
. 14العرب، ص

(    اسمو عمرك، ىاشم بن عبد مناؼ بن قصي بن كالب بن مرة، من قريش، أحد من انتهت  (
ألنو أكؿ من ىشم الثريد لقومو بمكة " ىاشم"إليهم السيادة في الجاىلية كغلب عليو لقب 

، جمهرة أنساب العرب، ص: في إحدل المجاعات، ترجمتو في . 14ابن حـز
( . 1/296الميداني مجمع األمثاؿ، :    أنظر (

 ] حاف[
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 :فصػؿ الداؿ.  5

مىةه ()قكلػه الدٍَّخشىفي  ٍعفىرو كالشيفي ميٍعجى بىطىوي .()الًخدىبَّةي :  كىجى  ابفي مىكـر بالٌضـ (ب/60ؽ) ضى
. كييقاؿ الدٍَّخشىـ: كقاؿ أبك منصكر. بالقمـ

:  فصؿ السيف.  6

كىسفياىةو أىبك سىكياةى : قكلػه  بالفتح حٌي مف ()كالسَّككف: قاؿ ابف مكـر الخ ()كى
ككذلؾ مىٍسًكفه : كالسَّككف مكضع. اليمف

مكضع مف أرض الككفة، : ، بكسر الكاؼ كقيؿ()
 : قاؿ

ٍسػ  ًذيَّةى، يىٍكـى مى ًإفَّ الرَّ
 

، كالميًصيبة كالفىًجيعة   ػًكفى
 

بيكف فيك فيٍعبلؿ كالميـ .  لمبيقعًة فمـ يصرفو()كالفجيعة جعمو كىأما الميٍساكف، بمعنى العىرى
سيكىيفه  . اسـ مكضع: ()كالميـ أصمية كقاؿ أيضا كى

                                                 

(  .الزبيدم، تاج العركس، مادة دخش: أنظر. الضخم:    الٌدخشن (

( . ف، مادة خدب.ـ: انظر. الضخمة:    الخدبة (
( ، ميحىدّْث، حٌدث عن المغيرة، كجرير بن (125/742)ت .    ىو زياد بن مالك الثعلبي، أبو سكينة (

ابن سعد، الطبقات، : عبد اهلل البجلي، حٌدث عنو سفياف الثورم، كسفياف بن عييينة، ترجمتو في
. 5/215، الذىبي، سير النبالء، 3/540، الرازم، الجرح كالتعديل، 6/316

( عبد اهلل بن عبد اهلل ابن خزداذبة، المسالك كالممالك،    : أنظر.     موضع بين صنعاء كشباـ في اليمن (
. 143ص

( موضع من أرض العراؽ على نهر دجلة عند دير الجاثليق، بو قبر مصعب بن الزبير عندما :   مىٍسًكنٍ  (
البكرم، معجم ما استعجم، : أنظر.  (72/691)كاف في حركبو مع عبد الملك بن مركاف سنة 

. 5/127؛ الحموم، معجم البلداف، 1/115
(    البيت في المسالك كالممالك كمعجم البلداف منسوبان إلى عبيد اهلل بن قيس الرُّقيات، يرثي مصعب  (

. 5/127، الحموم، معجم البلداف، 7ابن خرداذبة، المسالك كالممالك، ص: بن الزبير أنظر
(  .ابن منظور، لساف العرب، مادة سكن: أنظر.     البيت في اللساف ، جعلو اسمان للبيقعة (

 ] دخش[

 ] سكف[
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 () :قاؿ الٌنابغة

 ]الكامؿ[

ٍيثىةً  كعمى الرُّمى
، حاضره ()  مف سيكىيفو

 

 ًمف بني سىٌياًر ()كعمى الدُّثىٍينىةً  
 

سيكىيفه  ٌي مف العرب قاؿ ابف برم: كى  .يعني ىىذا البيت: حى

                                                 

(  .61النَّابغة الذبيانػي، الديواف، ص:    البيت في (

( ياقوت : أننظر. اسم موضع في نجد قُّرب اليىمىامة، كفيو ماء لبني سيار بن عمرك الفزارم:    الرميثة (
. 2/676؛ البكرم، معجم ما استعجم، 3/73الحموم، معجم البلداف، 

(   موضع في طريق مكة، كانت تسمى في الجاىلية الدفينة فتطيركا منها فسموىا الدثينة كىي ماء لبني  (
. 2/440س، .الحموم، ـ: أنظر.  سيار
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الباب ال الث كالعشركف 
 باب الهػاء، باب الكاك كالياء

: فصػؿ الباء. 1
:  فإنو قاؿ بو كاسـ فرس ألبي سراج قاؿ فيو غمطيف الخ()كغمط الجكهرم فيه: قكلػه

 ]بسيط[

ًإفَّ الًجيادى عمى الًعبٌلًت ميٍتعىبىةه 
 

 ()فىًإف ظممناؾى بذك اليكـ فاظًَّمـً  
 

نَّما ىي بىٍذكىه بالياء  بضـ السيف كالكاك كىك الٌضبي مف ()ألبي سيكاج: كالصكاب. كىاً 
بَّة كالركاية ناة بف بكر بف سعد بف ضى : بني عبد مى

 ]بسيط[

ًإفَّ الًجيادى عمى الًعبٌلًت ميٍتعىبىةه 
 

 فًإٍف ظىممناؾى بىٍذكي اليكـ فاظًَّمـً  
 

ـ كقاؿ. بتذنيب الًخطاب بيب: أىرىادى يا بىٍذكىةي فىرىخَّ اًرب: ()ابفي حى في ميحى
ٍصفىةى ()  بف خى

اًرب: ابف قىٍيس بف عىٍيبلفى  مىًؼ بًف ميحى دىادي بف بىذىاكىةى بًف ذيٍىًؿ بف طىًريؼ بف خى .  حي

                                                 

( . ابن منظور، لساف العرب، مادة بذا: اسم فرس عبَّاد ابن خلف،  أنظر :     بٍذكة(
(  .س، مادة بذا.ابن منظور، ـ: أنظر.     البيت في لساف العرب (

( الجمحي، طبقات الشعراء، : ترجمتو في.  ىو عٌباد بن خلف الضبي، شاعر جاىلي:    أبو سواج (
، جمهرة األنساب، 2/430  .224؛ ابن حـز

( -94/713)   ىو يونس بن حبيب، أبو عبد الرحمن، ابن حبيب المعركؼ بالنحوم، عاش ما بين  (
كتاب : ، إماـ نحاة البصرة في عصره، أخذ عنو سيبويو كالكسائي كالفراء، أشهر مؤلفاتو(18/798

؛ 2/416؛ ابن خلكاف، كفيات األعياف، 1/388اليافعي، مرآة الجناف، : النوادر،  ترجمتو في
 .8/261الزركلي، األعالـ، 

( جٌد جاىلي بػىنيوهي بيطيوفه من قٍيس عٍيالف ًمن نسلو،  .    ىو ميحارب بن خصفة بن قيس عٍيالف ًمن عدناف (
؛ ابن 3/171ابن األثير، اللباب، : ترجمتو في.  الشاعر المؤمل بن أميل المحاربي، كعامر بن كىب

، جمهرة األنساف،  . 5/281؛ الزركلي، األعالـ، 247حـز

 ] بذل[
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بىٍغكىافو بمدة بايسابكر: قكلػه  مف خراساف ()بىمىده :  في األىٍنسابً ()في المُّباب. كى
  فتأىمَّؿٍ  .()يقاؿ ليا بغ، كبغشكر  كىراة()بيف مرك

: فصػؿ الجيـ. 2
المشيكر في  (أ/61ؽ). كمف الاُّذجكـ الدائري كمع بىااًت اىٍعشو الخ: ()قكلػه

غَّرا كلعميـ فعمكا ذلؾ تمييزا ٌدم تيسىٌمى ميصى  ()لساف المنجميف أىنَّو الذم مع بنات نعش، جي
. فتأمَّؿ

اىا ليغىةه في المىٍهمكزً : قكلػه رىجيؿه أىٍجاىى بىيٍّفي الجى . لـ يذكر في باب اليمزة .كى
نا أم: كفي الصحاح دىبٍ : رجؿ أىٍجنىى بٌيف الجى . الحى

: فصػؿ الداؿ. 3

ٍكهىرمُّذ  : قكلػه ًمطى لمجى كىغى
كقع في النُّسي يىٍدبىى مثاؿي يىٍسعىى، . جاء فبلفه يىٍدبى ًإذا جاء بماؿ كالدَّبىى: قاؿ الجكىرم" 

راد دىبىن مثؿ رحان، كالصكاب ًبدىبىى بزيادة الباء، كأنو قاؿ ًبجى ديبىىُّ مصغَّرا دىٌبى. كى ديبيُّ . كى كى
() 

                                                 

( ، كموضوع  (1232/ 630)   كتاب اللباب في تهذيب األنساب لمؤلفو ابن األثير الجزرم، ت (
كيقع الكتاب في ثالثة . فعندما ذكر اإلماـ البغوم شرح عن بغواف. الكتاب في تراجم الرجاؿ

. د ت.  بيركت–مجلدات ضخمة، صدر في طبعتو الثانية عن دار صادر 
( . 1/164ابن األثير، اللباب، :    أنظر (
( . 5/114الحموم، معجم البلداف، : أنظر.     أشهر مدف خراساف، كتقع شرؽ إيراف بالقرب من بلخ (
( .  كىي قرب مدينة قم في جمهورية إيراف اإلسالمية.  بيليدة بين ىراة كمرك، كيقاؿ لها بغ:    بػىٍغشيور (

 .1/468الحموم، معجم البلداف، : أنظر

( . 4/311الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة الجىٍدمي، : أنظر. الجدم:    المقصود (
( الجدم قريب من القيطب تػيٍعرىؼ بو الًقٍبلة، كالبرج الذم ييقاؿ لو الجىٍدم بًًلٍزًؽ الدٍَّلو كىو غير جىٍدم    " (

 .ابن منظور، لساف العرب، مادة جدا: أنظر".  القطب

 ] بغا[

 ] جدل[

 ] جاى[

 ] دبى[
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ييقاؿ أيضان : مكضع كاسع، فكأنَّو قاؿ " ()ًبدىبىى ديبىيٍَّيفً : جاء بماؿو كىدىبىى ذلؾ المكًضع الكاسع، كى
. قيمتي فيذا كأىنو أىراد بتثنية ديٌبي زيادة الكثرة.  ()انتيى مف التكممة

: فصػؿ الراء. 4

مف أمثاؿ العربكاسترخى كأىرخاه الخ: قكلػه أرخ يديؾ كاسترخ إف : " كى
ةن ًإلى كريـ يكفيؾ ًعٍندىهي اليىسيري ًمفى ()"الزناد مف مرخ  ييٍضرىبي ًلمىٍف طىمىبى حاجى

، ()أقكؿي ىىذا سىٍبؽي قىمـ فىًإفَّ الحركؼى ًمٍنيا شديدة . الخ()كالحيركؼي كالرٍٍّخكىةي . الكىبلـ
ا بىٍيفى  مى ًرٍخكىةه، كى كما سكاىا شامؿ لمشَّديد كما ال . فما ذكره، ىي البينية. الرّْخك كالشديد ()كى

ٍف لىوي نىظىره سديد مىى مى نًّْؼ رىًحمىوي اهللي مكاضع مثؿ ىذا تدؿ عمى أىنَّو . يىٍخفى عى كلقد رىأيتي لمميصى
.  برئ مف ًعٍمـ القراءات

                                                                                                                                      

( فتحها .     مدينة فيها ميناء على ساحل الخليج العربي كىي إحدل اإلمارات العربية المتحدة (
. 2/435الحموم، معجم البلداف، : أنظر.  المسلموف في أياـ أبي بكر الصديق

( الميداني، مجمع األمثاؿ، : أنظر.  ييضرب لمن يسوؽ ماالن كثيران ": جاء يىسيوؽ دىبي ديبػىيػٍَّين   " (
1/179. 

( .    التكملة، الصغاني مادة دبا (
( ال تتشدٍَّد في طلب حاجتك، فإف صاحبك كريم :    كيضرب للرجل يطلب الحاجة إلى كريم فيقاؿ لو (

 .1/295الميداني، مجمع األمثاؿ، : أنظر.  كالمىٍرخي يكتفي باليسير من القىٍدح

( المس كالرش كنحو ذلك، : مثل. ىي الحركؼ التي يجرم فيها الصوت:    الحركؼ الرخوة (
التاء كالحاء كالخاء : فتجد الصوت جاريان مع السين كالشين كعددىا ثالثة عشر حرفان، ىي

: أنظر.  كالداؿ، كالزام كالطاء كالصاد كالضاد كالعين كالفاء كالسين كالشين كالهاء
. 2/389الزبيدم، تاج العركس، مادة شدد، 

( أجدت )ىي الحركؼ التي ال يجرم فيها الصوت، كيجمعها في اللفظ قولك :    الحركؼ الشديدة (
: أنظر. الهمزة، كالجيم، كالداؿ، كالتاء، كالطاء، كالباء، كالقاؼ، كالكاؼ: ،  كىي ثمانية(طبقك

 .الزبيدم، تاج العركس، مادة شدد

الالـ كالميم كالياء كالراء : ، كىي(لم يركعنا)  الحركؼ بين الشٌدة كالرخوة يجمعها فب اللفظ قولك  ()
 .2/389الزبيدم، تاج العركس، مادة شدد، : كالعين كالواك كالنوف أنظر

 ] رخك[



 

 285 
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زً . ()الدٍّْستىٍنج رى ٍمعيوي ريٍشكات كال ييٍكسىر كقيؿ الرٍُّشكىةي السّْكاري ًإذا كافى مف خى ٍكىرم. كىجى : الجى
ٍز ييٍنظىـٍ  رى ، الخ: كالرٍّشاءي ككساءو : كقكلػه. الرٍُّشكة شيء ًمٍف خى ٍبؿي كمف : قاؿ المحياني. الحى

ذات لمرجاؿ ٍذتيو ًبديبَّاًء ميمىبلَّءو مف : ()كبلـ المؤىخّْ أىخَّ
: التٍّْرشاءي .  الماء ميعىمَّؽو ًبٍترشاء(ب/61ؽ)

ٍبؿي ال ييٍستىٍعمىؿي ىىكىذا ًإاٌل في ىذه األيٍخذىةً    . الحى

نَّما ىك عبيد اهلل :كهـ الجكهرم: قكله ألف المكجكد في نسختو، عبد اهلل مكبرا كىاً 
() .

: فصػؿ الزام. 5

ييزىكّْي ًإذا قبض عمى شيء في : ييقاؿ  مىٍقصكر الخ()كالزَّكىا: قكلػه سّْي كى ىك ييخى
ٌكا: فقاؿ: كىفّْوً  سَّا أىـ زى ، ليغةن ()أخسا:  الفراء()كقاؿ. أىخى نىييما المّْحياني زىًكيى كىرىًضيى نىكَّ  أـ زٌكا، كى

. كذكرىا الجكىرم في زيؿ زيمك ()قػكلػه معٌرب ليغةن في زكا 

فقاؿ كال  . ككهـ الجكهرم()كتبت بهمزة بعد األىلؼ كالزام إذا ميدَّت: قكله
كىعيبىٍيًد اهلل بف قىٍيًس الرُّقىيَّات لعدة زكجات. ييٍكتىب إاٌل بياء بعد األلؼ

دَّاتو لو أسماؤيىيفَّ  ()  أكجى

                                                 

( ٍستػىٍنج (  .ابن منظور، لساف العرب، مادة سور: أنظر.  السوار العريض:    الدّْ

(  .ابن منظور، لساف العرب، مادة رشا:    أنظر (

( . 201سبقت ترجمتو ص .    ىو عيبػىٍيد اهلل بن قيس الرقيات (
(  .الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة زكا: أنظر.    كالزَّكىا مىٍقصوران الشَّفعي من العدد (

( ابن : أنظر.  ييكتب خىسا باألىلف ألنو من خىسىأى مهموز، كزكا يكتب باأللف ألنو من يزكو:    قاؿ الفٌراء (
 .زكا: منظور، لساف العرب، مادة

( . الزبيدم، تاج العركس، مادة زكا: أنظر.  المفرد من العدد:    الخسا (
(  .الزبيدم، تاج العركس، مادة زلل:  أنظر. الجماعة، معرب زيلو:     الزّْلية (

( . الزبيدم، تاج العركس، مادة زكك: أنظر. زام: أم. في قولو يمد كيقصر كال يكتب إالٌ بياء بعد األلف:     أم (

( : أنظر.     ليٌقب بابن قيس الرقيات ألنٌو كاف يتغزؿ بثالث نسوة، اسم كل كاحدة منهن رقية:  الصواب (
؛ الزبيدم، تاج العرس،        مادة 2/530؛ ابن سالـٌ الجمحي، 4/154األصفهاني، األغاني، 

 .4/196رقي؛ الزركلي، األعالـ، 

 ] رشَّ [
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يَّةى   .  بفي شيفىٌي بف ريقيو صحابي()كعبدي اهللً ()ككىـ الجكىرٌم ككسيميٌ : ريقية كىسيمى
كُّذ كالىتَّكٍّ : قكلػه ابف . جاء فيبلفه زٌكا ًإذا جاء ىك كصاحبو:  يقاؿالقريااف الخ: كالزَّ

ؿي : ابف األىعرابي. ىما السفينتاف تقرناف كال أدرم: ()الزكَّكُّ : دريد . إذا جاء كمعو آخر: أٍزكى الرَّجي
كّّ : "كالعرب تقكؿ ، كلكؿ زكج زى .  لكؿ فىٍرد تكُّ

كٍّؿي :كالٍزكٌ : قكله ًممىها الميتىكى سىفياىةه عى ٍكهىًرمُّذ () ى ـى الجى كىٍه بىؿه، كى كّّ  ال جى : فقاؿ كىزى
كّّ  : كال جبؿ بالعراؽ كىغىٌرهي قىٍكؿي البيٍحتيرم. جبؿ بالعراؽ: كىزى

 ]طكيؿ[

كلـ أر كالقاطكؿ يحمؿ ماؤه 
 

ًة طاـً   تدفؽ بىٍحره بالسَّمىاحى
 

كّْ يكقد ناره  بىبلن كالزَّ كال جى
 

يىٍنقادي إف ما قيٍدتىوي ًبًزماـً   كى
 

بىؿه  كَّ جى نَّما ىك سفينة بناىا المتككؿ كنادـ عمييا البيحترم. فىظىفَّ أٌف الزى . ()كاً 
                                                 

( ، الحموم، معجم 3/757البكرم، معجم ما استعجم، : أنظر.    موضع في ديار بني سليم بالحجاز (
. 3/259البلداف، 

(    ىو عبد اهلل بن شفي بن ريقي الرُّعيني، صحابي، كفد على النبي صلى اهلل عليو كسلم كرجع إلى  (
ابن األثير : ترجمتو في. اليمن، كعقد لو معاذ بن جبل لواءن باليمن، قاتل أىل الٌردة، شهد فتح مصر

. 2/324الشيباني، أسد الغابة؛ العسقالني، اإلصابة، 
(  .ابن منظور، لساف العرب، مادة زكم:     أنظر (

( -206/821)جعفر بن محمد بن ىاركف الرشيد، أبو الفضل، المتوكل على اهلل، عاش ما بين :    ىو (
: ترجمتو في. ىػ(232)، خليفة عباسٌي، بويع بالخالفة بعد كفاة أخيو الواثق سنة (247/861

.        2/127؛ الزركلي، األعالـ، 7/29؛ ابن األثير، الكامل، 7/165البغدادم، تاريخ بغداد، 
ليس بالعراؽ جبل ييسمى زٌكان، كإنٌما سىًمعى الجوىرم صاحب الصحاح في شعر البحترم : في اللساف

نػىهيما بالحىطىًب كأىٍكقىد فيهما ناران، كيسمى ذلك بالعرؽ  بػىٍين كىشىحى قػىٍولىو يمدح الخليفة حين جىمىعى مىرٍكى
 ابن منظور، لساف العرب، مادة زكم: أنظر. زىٌكان 

( -206/821)   كىو الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي، أبو عبادة، البحترم، عاش ما بين  (
ابن خلكاف، كفيات :  ترجمتو في. لو ديواف شعر. اتصل بالخلفاء. ، شاعر عباسيٌ (284/898

. 8/121؛ الزركلي، العالـ، 13/446؛ البغدادم، تاريخ بغداد، 2/175األعياف، 

كى [ كى  ] زى
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: فصػؿ الشػيف. 6

ٍكهىًرمُّذ : ()كالشاًصمَّي: قكلػه ـى الجى كىًه ًذٍكريهي ًإيَّاهي في :  الصغاني()قاؿ. في الالـً كى
. كما أىفَّ الباًقمَّي ييذكر في بقؿ، فكذلؾ الشَّاًصمَّي ييذكر في ش ص ؿ. ىىذا التركيب سىٍيكه 

قىٍكليػيه شطاةي 
ـى . () كىًه ٍكىىرمُّ ًبًمٍصرى كى حيثي قاؿ شىطا اسـ قرية بناحية ًمٍصر ييٍنسىبي .  الجى

كىىىي شىطىاه بالياء ذكرىا األزىرم . ًإلييا الثٌياب الشطكية
 كىعىف المَّيث، كىىكذا ىي في (أ/62ؽ)

: الشاءي :  في التكممة() قاؿ.، كككاكبي ًصغاره ()المرأةي : كالشاةي : قكلػه. كتاب المَّيث
ٍدمً  ًة كالجى .  كىكاكب صغار فيما بىٍيفى القيٍرحى

: فصػؿ الصػاد. 7

بىيٌّ : قكلػه صي ٍقتكؿ كىسيمىي الخ()كى بي مصغران المخزكمي المى .  كىصي

، ()في المصبػاح  فىرىسػان ركبتػه عريااا الخ()-كى : قكلػه: فصػؿ العيػف. 8   فىرىسه عيٍرمه

                                                 

( ابن منظور، لساف العرب، الزبيدم، تاج : أنظر. نػىٍبته كييتخذ منو السواؾ:    الشاًصلَّي مثل الباًقلي (
 .العركس، مادة شصا

( . 5/402الصغاني، التكملة، مادة شصل، :    أنظر (
(  .3/342الحموم، معجم البلداف، : أنظر.  مدينة بمصر على ثالثة أمياؿ من دمياط:    شىطاةي  (

( . الزبيدم، تاج العركس، مادة شول: أنظر.    ييكٌنى بها عنها (
(  .6/450التكملة كالذيل كالصلة، مادة شوم، . الصغاني:    أنظر (

( إبراىيم النخعي كالشعبي، كزر : ركل عن عمر بن الخطاب، ركل عنو.    ىو صيبىٌي بن معبد التغلبٌي تابعي (
: ترجمتو في. تابعي ثقة ركل حديثان عن النبي صلى اهلل عليو كسلم في الجمع بين الحج كالعمرة. بن حيبيش

.  4/409العسقالني، تهذيب التهذيب، 
  .الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة عرل: ركبو عريانان، أنظر: كاعركركل فرسان : أم-  ك ()

( ىػ، كىو معجم (770)أحمد بن محمد الفيومي، المتوفي عاـ : المصباح المنير لمؤلفو:    ىو كتاب (
لغوم، مرتب على الحركؼ الهجائية كيقع في مجلد كاحد، يحتوم على جزئين، صدر في طبعتو 

. 1972األكلى عن دار الكتب العلمية، سنة 

 ] شصا[
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، قىاليكا ٍيؿه أىٍعرىاءه ًمٍثؿي قيٍفؿو كىأىٍقفىاؿو معى فىًقيؿى خى ًعؿى اٍسمان كىجي مىٍيًو، كيًصؼى بالمىٍصدىًر ثيَـّ جي : ال سىٍرجى عى
ؿي الدَّابَّةى : كال ييقىاؿي  ٍكرىلى الرَّجي ، كاٍعرى ؿه عيٍرله ًكبىيا عيٍريان : فىرىسه عيٍريافه كىمىا ال ييقىاؿي رىجى رى

قكلػو . ()
قكلػػه .  كاسمو النعماف()كاألعشى التغمبي: قكلػه () أبك قحطاف:كىأىعشى باهمة

 .قكلػه كالعصا العيكدي الخ ستة عشر () قاؿ الٌصغانيكغيرهـ مف العيشي جماعة
ٍذتي عىصاتىو: األىزىرم ييقاؿ لمعصا عىصاة بالياء ييقاؿ أىخى كىل . كى ًمٍنيـ مىٍف كىًره ىىذه المُّغة، رى كى

: سيمّْيت عىصان ألىفَّ اليىدى كاألىصاًبعى تىٍجتىًمعي عمييا، مف قكليـ: األىصمعي عف بعض البصرييف
ٍعتىيـ عمى خير أك شرٍّ كال يجكز مىدَّ العىصا كال إدخاؿ التاء  مى كىـ ًإذا جى ٍكتي القكـى أىٍعصي عىصى

بىهي ًبها الخ: قكلػػه. لحف بالعراؽ ىذه عصاتي(): الفٌراء. معيا رى قىرىٍعتيوي  .كىعىصاهي ضى كى
ٍبتو،  : بالعصا رى ضى

 

                                                 

( . الفيومي، المصباح المنير، مادة عرم:    أنظر (
(    ىو عامر بن الحارث بن رياح الباىلي، أبو قحطاف، األعشى، شاعر جاىلي من ىمداف، لو ديواف  (

، طبقات الشعراء، : ترجمتو في. شعر ، الزركلي، 5/146، األصفهاني، األغاني، 1/169ابن سالـٌ
. 3/250األعالـ، 

( ، شاعر أموم، قيل أف اسمو ]95/710)   ىو النعماف بن يحيى التغلبي، األعشي، المتوفى سنة  (
ربيعة، نصرانٌي، كاف يمدح الخليفة الوليد بن عبد الملك لما تولى عمر بن عبد العزيز قصده يمدحو 

، طبقات الشعراء، 10/98األصفهاني، األغاني، : ترجمتو في.  فلم يعطو شيئان  ، 1/415، ابن سالـٌ
 .3/17الزركلي، األعالـ، 

( :    كالعيٍشوي من الشعراًء ستَّة عىشىرى نػىفىران  (
، كاسمو (3)أعشى باىلة أبو قحفاف، كاسمو عامر؛ (2)أعشى بني قيس أبو بصير؛ (1) كأعشى بني نهشلو

كأعشى ىمداف، كاسمو عبد (5)أعشى بني ربيعة، من بني شيباف؛ (4): األسود بن يعفير؛ كفي اإلسالـ
كأعشى بني مازف من تميم، كالصواب أنو أعشى بني الحرماف؛ (7)كأعشى طركدو من سيلىيم؛ (6)الرحمن؛ 

كأعشى (11)كأعشى عيكل، كاسمو كىٍهمىس؛ (10)كأعشى بني معركؼ، كاسمو خيثمة؛ (9)كأعشى بني أسد؛ (8)
كأعشى (14)كاألعشى التغلبي، كاسمو نعماف؛ (13)كأعشى بني مالك بن سعد؛ (12)بني عقيل، كاسمو معاذ؛ 

كأعشى بني جالف، كاسمو (16)كأعشى بني ضىٍورىة، كاسمو عبد اهلل، (15)بني عوؼ بن ىٌماـ، كاسمو ضابيء؛ 
 .6/470الصغاني، التكملة، مادة عشا، : أنظر.        سلمة

( . ابن منظور، لساف العرب، مادة عصا: أنظر.    أكَّؿي لحنو سيًمعى بالًعراؽ ىذه عىصاتي (

 ] عشا[

 ] عصا[
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 ]مجزكء الكامؿ]:                                                         ()قاؿ

العىٍبدي ييٍقرىعي بالعىصا 
 

رُّ تىٍكًفيًو المىبلمىة   كالحي
 

ذىلؾ أىفَّ . ()ًإفَّ العىصا قيًرعىٍت ًلًذم الًحٍمـ: مف أمثاليـ: األىٍزىىرمٌ  كى
ـى ًإليو  ٍكـ، فىكاف ًإذا اٍحتىكى عيؼى عف الحي كَّاـً العىرىًب أىسىفَّ كىضى بىعضى حي
لىدًه العىصا ًلييفىطّْػنىو الصكاب ٍكـ قىرىع لوي بعضي كى ٌؿ في الحي ٍصماف كىزى . خى

 أىٌم .    أٍف ييعاًفيىؾى اهللي مف الٌااًس الخ: قكلػه كالمعافاة 
يىٍصًرٍؼ أىذاىـ عنؾ، كىأىذاؾى عنيـ: (ب/62ؽ) ييٍغنييـ عنؾ، كى . ييٍغنيؾ عنيـ، كى

يىعىٌفكيىـ عنو: ىي مف العىٍفك، أىمٌ : كقيؿ .  ()يىٍعفيك عف الناس كى

النُّكنىة الكممة مف . النُّكنىةي : كالعيٍككىةي بالضـ كييٍفتىح: قكلػػه
: الصكاب، كالثُّقبة تككف في ذقف الصبَّي الصغير، كفي حديث عيٍثماف

مكا نكنتو) ًَ ؿ ًمٍنو: () (دىسّْ ديكا ذىلؾ المحى كىأىٍعمىى أٌم في : قكلػه  .سىكَّ
رَّا الخ رُّ طىمىبى  أىشىدٍّ الهاًجرىًة حى كذلؾ أفَّ الظٍّْبيى إذا اشتىدَّ عميو الحى

ريه حتى ()الكيناسى  لىمعاًنيا، فىيىٍسدىري بىصى ٍينيوي مف بىياض الشَّمًس كى  كقد بىرىقىت عى
رّّ . حتى يىصيؾَّ ًبنىٍفًسًو الكيناسى ال ييٍبًصريه ٌران، كقيؿ حى كقيؿ ىك أىشدُّ الياجرة حى

ـي الظًَّييرة : ييٍعمي ًلًشدًَّتًو، كال ييقاؿ في البٍرد، كقيؿ : قكلػهحيف يقكـ قاًئ
غاني بالفتح بضبط القمـ .()الًعٍهكي بالكسر  .رأىيتو بخط الصى

                                                 

(  .2/19اللساف، مادة عصا، الميداني، مجمع األمثاؿ :    البيت ليزيد بن ميفرّْغ (

(  .يضرب لمن إذا نبو انتبو. 1/37الميداني، مجمع األمثاؿ، :    أنظر (

( دفاع اهلل عن : ابن منظور، لساف العرب، مادة عفا، الزبيدم، تاج العركس، مادة عٌفو، كالعافية:    أنظر (
 .الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة عفو: أنظر. العبد

( دىسّْميوا نونتو، :    ىذا قوؿه لعثماف بن عفاف رضي اهلل عنو عندما رأل صىبٌيان تأخذه العين جماالن فقاؿ (
. سٌودكا النقرة التي في ذقنو ليرد العين: أم

( . الفيومي، المصباح المنير، مادة كنس: أنظر.  بيت الظبيٌ :    الكيناس ىو (
( الزبيدم، تاج العركس، مادة : أنظر. ىو الجىٍحشي : أىملو الجوىرم كقاؿ ابن سيده:    الًعٍهوي بالكسر (

 .6/477الصغاني، التكملة، مادة عها، : أنظر. الجىٍحشي : كىو عند الصغاني. ًعٍهو

 ] عفك[

 ] عكك[
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: فصػؿ الفاء. 9

ٍف يىتىعىجَّب ًبييَّ : الكسائي .كيا فٌيما تىعىجب: قكلػه مف العىًرًب مى
ما : يا ىىيَّما كيا فىيَّما كيا شىيَّما أمٌ : كفٌي كشيَّ كمنيـ مف يزيد ما يقكؿ

سىف ىىذا . أىحى

: فصػؿ الالـ. 10

كىهىـ()هياا ييٍذكىر: قكلػه ٍكهىرمُّذ () ال في ك ؿ د، كى كقاؿ الياء ًعكىضه مف  . الجى
ييٍبًطؿي ما ذىىىب ًإليو قكؿ ابف  لو ألىنَّو مف الًكالدة، كىكذا ذكر ابف فارس، كى الكاك الذاىبة مف أىكَّ

. ()أىٍكلىدى فيبلفه : ًلقيؿ. ًإذا كىثيرىٍت ًلداتيو، إٍذ لك كاف كما قاؿ: أٍلدىل فيبلف: األىعرابي، فىًإنَّو قاؿ
. انتيى

نىحكه: ()أقػكؿ كابىو أىنَّو لك قيؿ أىٍكلىدى، حىصؿ اٍلًتباس بمعنى أكجد، ككذا كى : قكلػه. جى
ٍكهىًرٌم ًلايباًح الكىٍمًب لىٍغكه  .  كنيباح الكمب لغك أيضان : الجكىرمٌ  .كقكؿ الجى

 ]ر الكاؼ[

ـي ًكبلبي  فبل تيٍمغىى ًلغىٍيًرًى
() .

 الكمب باطؿ ألىفَّ (63ؽ)كاستشياده بو عمى نباح . ال تيٍقتىنىى كبلب غيرىـ: ًكبلب أم

 

 

                                                 

(  .الفيركز أبادم، القاموس المحيط، مادة لىدىل: أنظر. لىدىل:    أم (

( ةي  ( . كذكرىا الجوىرم في فصل الواك من باب الداؿ كقاؿ الهاء عوض من الواك. التػٍّْربي :    اللّْدى
( . 6/505الصغاني، التكملة، مادة لدا، :    أنظر (
(  .علي بن غانم المقدسي، مؤلف الكتاب:    الضمير يعود على (

( ليًل أقم إلٍيًهٍم   أنظر: كىصىٍدريهي . كرد ذكره في لساف العرب بال نسبة لقائلو.    ىذا عجز بيت ( : كىقػيٍلنا للدَّ
. ابن منظور، لساف العرب، مادة لغا

 ] لدل[

 ] لغك[
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عىة() في البيت ًكبلب ٍعصى ذىه ًمٍف ابف .  بف ربيعة بف عامر بف صى نَّما أىخى ٍمعي كىٍمب كىاً  ال جى
ًمطى  ٍدريهي : كالركاية. السيرافي فيما ركل عف أبيو كىغى :  تمغى بفتح التاء كىصى

 ] ر الكاؼ[
كقيٍمنا لمدَّليؿ أىقـ ًإلييـ 

 الًكبلبي  ()تكلع، كالبيت لناىض: كمعناه

ٍكهىرٌم في قصره: قكلػػه ًمطى الجى  : () قاؿ كتخفيفه()كىغى

 ]الرجز[

 ناًزحًة الًميىاًه كالميٍستىاؼً 
 

ٍمتىًمًس اإلخبلؼً  لىيَّاءي عف مي
() 

 

: فصػؿ الميـ. 11

ما :  ًمٍفعاؿه ًمفى المىدىل، ييقاؿ()كالميداءي  قكلػه كالًميداء بالكسر الخ

 
                                                 

(  كالب بن ربيعة بن عامر بن صىٍعصىعة من قيس عيالف، من عدناف، جىٌد جاىلي، كانت منازؿ بنيو قرب (
، جمهرة أنساب العرب، ص: ترجمتو في. المدينة ؛ 2/338؛ النويٌرم، نهاية األرب، 280ابن حـز

 .5/229الزركلي، األعالـ، 

( : شاعر بدكم فصيح، من شعراء الدكلة العباسية، ركل عنو.    ىو ناىض بن ثيومة بن نيصيح الكيالبي (
: ترجمتو في. الرياشي كأبو سيراقة من ركاة البصرة، كاف يهاجي الشاعر نافع بن أشعر الحارثيٌ 

. 13/176األصفهاني، األغاني، 
(  .كذكره الجوىرم مكسوران مقصوران . اللّْيا:    الضمير يعود على مادة (

( .  ابن منظور، لساف العرب، مادة اللّْيا: أنظر.    قاؿ العجاج (
: كاإلخالؼ. العىًسرىةي : كاللَّيَّاءي . المسافة: ، كالمستاؼ103، 102العجاج بن رؤبة، الديواف ص: انظر

. االستقاء
( . أ، زيادة لو/74   في غ ؽ (
(  .ابن منظور، لساف العرب، مادة مدل: أنظر. الغاية كالقىٍدر:    أم (

 ] لكل[

 ] مدل[
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ٍؤبىة:  أىٍدرل ما ًميداؤيهٍ  قىٍدريهي كغايتو، قاؿ ري
() :

 ]رجز[

إذا المىدىل لـ ييٍدرى ما ًميداؤيه 
 

ما بعد قابس أك ًحذاؤه 
 

ٍيداء األرض كذا، أمٌ  ًمطى : ًبًحذائيا، كقكؿ ابفي األىعرابي: كىىيكى ًبمى  ًإنَّما ىك ()ًمٍفعىاؿ غى
ٍمتي ًفيعاالن . فيعاؿ ٍيداءن بمغة مىٍف قاؿ فاعى يّْو. الميـ أصمية كأنَّو مصدر مادل مى تمادل في غى : كى

يّْو أٌم غايتو . لىجَّ كىأىطاؿى مىدىل غى

: فصػؿ الاػكف. 12

 .ال تقؿ عرؽ الاٍّسا ألىفَّ الشيء ال يضاؼ إلى افسه. الزَّجاج: قكلػه
ًر أىراؾى ()أقكؿ ـى ال يككف، كىشىجى .   ًل

                                                 

( . 314رؤبة بن العجاج، الديواف ص :    انظر (
( : أنظر. ًمٍفعاؿ من المىدل غلط ألٌف الميم أصلية كىو فيعاؿ ًمنى المىدىل: المىٍيداءي :    في لساف العرب (

 .ابن منظور، لساف العرب مادة مدل

( قد ييضاؼ الشيء إلى نفسو إذا اختلف اللفظاف، :    القوؿ لعلي بن غانم المقدسي، كقاؿ الزبيدم (
. الزبيدم، تاج العركس، مادة نسى: أنظر.  كحبل الوريد، كحىبَّ الحصيد

 ] اسا[
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الباب الرابع كالعشركف 
 بػاب األىلؼ المياة

: فصؿ الياء/ فصػؿ الهاء

 ، كهي مف التي بيف الشديدة[]الياء حرؼ هجاء مف المهمكسىة: قكلػه

ة[]كالرٍَّخكىة ًفضى ًمفى الميٍاخى أقكؿ ىذا كبلـ غريب مف ىىذا اإلماـ األىديب فىًإنَّو   الخ[]، كى
. ذىكىر الميمكسة لـ يذكر فييا الياء، كأعجبي مف ىىذا أىنُّوي ذكر منيا الكاك، كقد نىبٍَّينا عمى ذلؾ

غاني فميتأمؿ لىًكٍف سبقو ًإلى ذلؾ اإلماـ الصَّ . كى

.  المؤلؼ رحمو اهلل تعالى آميف() ما كجد بخط()ىىذا

 
 

 

 

 

 

                                                 

( كإنما " حىثَّوي شىٍخصه فىسىكىتى : "كالحركؼ المىٍهميوسىةي عشرةه يجمعها قولك: الصوت الخفي:    الهمس (
الجوىرم، : أنظر.  سمي الحرؼ مىٍهموسان ألىنٌو أيٍضًعفى االعتمادي في موضعو، حتى جرل معو النىفس

. الصحاح مادة ىمس
 .281 الحركؼ التي بين الشديدة كالرخوة، سبق تعريفها ص ()
، (خص ضغط قظ): ىي جميع الحركؼ ما عدا الحركؼ التي يجمعها قولك:  الحركؼ المنخفضة ()

الهمزة، كالباء، كالتاء، كالثاء، كالجيم، كالحاء، كالداؿ، كالذاؿ، كالراء، كالزام، كالسين، : كىي
: أنظر. كالشين، كالعين، كالفاء، كالكاؼ، كالالـ، كالميم، كالنوف، كالهاء، كالواك، كالياء

  .2/330الفيركزأبادم، القاموس المحيط، مادة خفض، 
( . ىىذا آخرىا: ب/74   في غ  (
( . باألصل المنقوؿ منو كاهلل تعالى أعلم بالصواب انتهى: ب/ 74   في غ  (
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