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َةـممقد َ ـال

البيددا و َّلادد إل   الحمددُ  ا الدديَّ  يإلددن ا بزدداَ    يندد ِ 

 حدد َّلِ  التيبيددا ل َّلال دد ُ  َّلالزدد ُي ِ ددد سددياِ  َّللددِ  ِدد با و 

دِ  َّلالبر دا ل  ِِ َمدْن َفَ دَب  الُحجإل أف ِح َمْن َبَطَق  ال زا و َّلأ  د

اَ ددَ  َّلِ ددد ِلِددِه َّلَبددْحبه ُأَّللدد  ال  ددِ  َّلا  ََ ازددا و مددا َا

 َّلَاَتاَ َع الَجِ ي ا ل الدَمَ َوا ِ 

عد   ا ب    ؛ا مَّ
قام اإإ قفإإّ م ويإإ    اإإِ قالغ / ناصبب ب بببن عهللببد ا  األديبب  ِتقالعّلم

قاإ قق,«مجمبع الهللربرين»التيقسمم ه قق-قال ازجيّ  َض َض ق«مقامباِ  »وعإ 

واقق-ق(1)اإلمام الرريبر  إ ل,قوال   إِاقوالاض,ض ِا ْن قالي َإ ضقلقال ققإ قلويإ ا ِِ نإ

ن   ِ عاقواعنإىقِل,قفوم قأل عقفي, قانشئن, قاانىوال ِجِبق,قوأتإىقفي,إ قل لإإمن

طاِ ِب.ق قالإمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قكرإ ق7لقام اتهقلمم ا تقالْ َإ  قص/ ققال األستاذ ع سى ساباق(1) قأ ا (قلعإ ض

اقألمفقلقالمم ا ِتق وكلُّهم أخفقوا يف تقل د الررير , ولبم يسبتقْم »ق:ع دًاقامم

 .«مجمع الهللررين ذلك إّّل للش خ ناص ب ال ازجي يف مقاماته
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قام ا تِهقق قرم ق قأ م إ ل قف ٍمض قولّلةيمإ ل
قعإاقامإ َ لقلي َإ ل قلإ  أل ن ا

ا قإِمقهذاقالع لِق   الب »ق:يالمقدسباألسبتاُذ أنب ُ  ق,قحتىقق لقعن, الإِمفض

  ,الهللديعّ بب الغرائبب  مببن عبب   مجمو هيجببُد « الهللرببرين مجمببعَ »طببالعيُ 

 واألوضببا   ,والنروّيبب  اللغوّيبب والمعلومببا   ,الشببعريّ  والصببناعا 

 يفبب ذلبك كب ُّ .  اللفظّ ب واأللغباز  ,العربّ ب واألمثال  ,ك ّ لَ والفَ   الطهلل ّ 

 أو األعبراب, مضارب ب ن يع ش أنه ف ه القارئُ  رُ شعُ يَ  الهللداوة من و  َج 

قق.(1)ق«ب ئته و الكات  عصر عن دا  بع  ,ىولاألُ   العرب ّ  عصور يفب

ق قهإإذاقالمم اإإ تن وَه قق-ولمإإ قن لإإ ا إإ ن قدن إإ ً قعظيمإإً قق-إلمإإ  ض ظا حن

ِبقالعوإإإِمقواودلإإإ ِل,قفتن ول هإإإ قلإإإ لْف ِق ,ق(2)قلإإإ  قالعومإإإ ِلقواإإإّلم

ِس,قوالعن َ ِق َا وال  
ق.ق(3)قق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.96الفن  قاودلي قوأعّلا, قلقالن,ض قالع لي قالْ َث قص/ قق(1)

قا ققإلببى ِعْلمببي أنببه كبباا يرفظُهببا مببن المعاصببرين  ىِمّمببن َنبببمَ ق(2) قعاإإ ن قالشإإي ن

قِجاا َاقصتق  .(قإه3410لان
قّرضه أدباُء العصبر  «مجمع الهللررين» لّما ظهر»ققال األستاذ أن   المقدسي  (3)

َل  يف مختلب األقطار العرب  , وشهدوا له بالتقّدم. ولبم يلهللبْ  حتبى ُجعبَ  معبو 

روَا بعَضه, ويقلِّدوا أسبلوبَه. وظّلب  ستظهِ درسونه, ويَ الطلهلل  يف المدارس, يَ 

الفنإ  قاودليإ قق.«الماضي أو مطلبع القبرا الربالي ه حتى أواخر القراله مكانتُ 

 (.96وأعّلا, قلقالن,ض قالع لي قالْ َث قص/ ق
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مبه  قومن المزايا التي تمّ زْ  بها مقاماُته َوَفاَق بها جم َع َمبْن تقد 

قأن قفي, قااقالمنظ ا ِتقوالممط ع ِتقالعوميمإِ قالمفيإ ِ قالشإيلض شض ض هقحض

ناق َن وغ, قامم قلمق ,قوجن إقظضماقالكثي ض إاقسض قاض قرإ غ قمضقاضقفيهقاإاققاإ إقإكا إ غ هقرإ  قجن

ق ِِ نصاًّ قعوىقتنمي ِ همقان را قاإلشإ َات,قوتج َإ ِققالعا َات,قوتِْإياِققوض

وضكض ق. قالإمض
َِ قإلإىقهإذاقالصإن ٍع قمضق..قأام قه قفم قجضق.اوسو ب,قوإظ,  عض

َنِإاضق قالتإإيقلإإمق قالعوميمإإ ضقالنفيِإإ ض إإً قفإإ   ً قالف اٍإ ض  َ ا, قه  قإلي,إإ ,قوقإإ   ِا

بقالعوم,ق قلقالِّلسإِ قاإعقالمت نإ قوالمإ م قلوعوم لقواّلم
قة َإ ل لقنظمل

َنعجانإيقاإاقشإي ن »عاغإ د:قواالتم   قحتىقق لقعن, قا َو ق إ قاإ ق ,قأام

قاعجتاتِإإهقالوفظيإإ ضق َاقف,إإ قأ م قعوإإىقشإإيِ قلضإإأ سِققَليعإإ ِقق ا إإ ض )يعنببي قالفض

إ« مجمع الهللررين».قا قت كقلقالررير ( شإع ًا,قفمإاققهنقشيئًاقلمقَنظِما

قحتإىقِجإ اِلقالكإّلِبقو نإ نيِخقال نإ  َ  ِِ لإذاقق,(1)«...أسم لقال َإ 

قالمم ا تققام ا تِهقفّ مق بقالعوم.ق-لقنظ  قق-أنفعن قلطنّلم

ه قتِإإإًع ققإّل أا  هببب ه المنظومببباِ  والمقطوعببباِ   قعإإإ دن الاإإإ لعض

إإ لقالكتإإ بقوعض ا إإه,قالق و مِإياقانظ اإإً قوامط عإإً ,قااث  إإ لقلقان

ق ق إم  قرو إه,قور نإ قل َإهقفِكإ  ن ققإ أضقالكتإ بض إاا َض,ت  قإلي, قإالقاض َك دق

قالن ظِيِ قإلىقنضظِيِ ا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.31ص/ قمن تقديمه لديواا ناص ب ال ازجيق(1)
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فرأيُ  أنه من الَخَساِر أا تهللقى ه ه المنظوماُ  النفائُ  حهلل سبَ  

َضققه ا الكتاِب, َضقالق قاإاقالعومإ لع فن,إ قإالقالنإتاقك دق قاليِإي ن إقالقسإيمم ققَن

ظضِ .ق(1)ققوأهن قااقاولي تقالْ د   فض ْض قلو قا,مٌّ ق,قوهذاقاطوبل

ع  ا إا قلُ   قهذاقالمنظ اإ ِتقفمإ قأ إذققولسُ  ُمد  ِف ض قحض اا قاض إ م

ون ِمقالعض ِب. قااقاف داِتقالويِ ,قوعن قواف ل قلْ ٍّ

قأنشإيقليا ضق قأض ا قالقأينقأنحبغ قالنإ ظِمض قوهإ قأ م قا,إمٍّ قأالض قهنإ قإلإىقأاإ ل  ض

قالم اتبقأوقاوسم لقلقانظ ا تِإهقوامط ع تِإهقَضق ِتمصيقأحي ًن قجميعض

ق-و الخ   مبثا  ْد كما يف مرات  عَ - قاوهإم  َن قأنإهقَ تإ  ,قوالإذ قَظ,إ ن

مض لوقلق ت مقنظمهقان, ,قل لي قق لِه قق األْشَ اء ُخُلوِّ قسا

 ِمبببببن َوَرِق وَشبببببَجراُ  ُسبببببُلُ  
ق

 فببباقنَْع بمبببا ذكبببرُ  واتبببُرْ  مبببا َبِقبببيق
ق

قلق ا,قوأ م َن قهإإذاقهإإ قا تيإإ  قَشإإي قأحي ًنإإ قإلإإىقأ م قالنإإ ظِمض رمإإ قأ م

 ور هُ اء الشُّ مَ ألْس نظمهق ت مقالمِأل قأق ااًلقأ   ,قرم لهقلق

ببببببببُ , وَت ببببببببَرُ  الِخَتببببببببامُ   وَرن 
ق

بببببببببامُ ق  وق بببببببببَ  ، بببببببببُر ذاَ , والس 
ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالتيقتضقق أو الجاِمَع ُ  الراِصَرةُ  األب اُ   (1) قأوقأقِإ ملقهيقاولي تن قأنإ اعل قأسم لض جمعن

َضت ق ,قلْيإإإ ن
قاعإإإ ود ل قهإإإذاقاوسإإإم لقرثيإإإ ض لقلقأليإإإ تل قحفإإإ ن إإإ ن ِم َضتع قأوق َن إإإذ  عم

ه قانث ًَ قلقالع د ,قا  َن قانظ اإً .قواستْض  قان,إ قشإيئًاققلضمقتكإاا وقإ قجمعإ ن

ه . ِ  قا نقنش ض  رثي ًاقلقا توضفقالفن  ,قَ
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قان قهذاقه قسابن اإِ قاْمإ دقولع   تم ِدقلعِضقالعوم ِلقل, ,قر لعّلم

ق.(1)قشك  قاول سيق

قأنإهقاعتمإ قعوإىق قالن ظمقالتيقَجعقإلي, ,قإالم َن ع قاص د وق قتن م

قق«فقه اللغب  وسبّر العربّ ب »رت بق
م
ق,قالسإيم قفيمإ قَتعومإِرثيإً اقلوثعإ لاي

قل إلنِ  ,قوالنا ت,قوالْي ا .

:هذاق قهإذاقالكتإ بض يا ن إإم   اِمع الَعِزْيبز, لَِمبا اْسبَتهلْلَطنَهُ الَجب» وقإ قسض

إوض :ق«ِمْن َرَوائِِع األََراِجْ ز َمْجَمُع الهلَلْررينِ  ِِ قِسوا )َضبنَائِن .قوه قلإ ر َ ن

َفائِن( تِه.ق(2)قالد  قوق م
ِ
ْض ِلقا  , قتِاض ًع قل قإ  اجض تِتمن قالتيقأضعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق.«لقتتَيفقدع  قن ديفق,الم لقالظ َف»  وذلك يف كتابه( 1)

ق»(ق:ق347 العإ ا قص/أعإّلمق  األثبر  يف كتاببهمرمبد بهجب  قال األستاذ  فنِمإ ض

قانإهقعإ  ضققاإالقجموإ قاإ قفنمإ ققهذاقالنمإ نق قاؤلفإ تقاوسإت ك,قولكننإيقوجإ تن

ق ق.«ااقأواٍوهقأوَا ل

ق  ضقتاعث قإلمإ»(ق:310 اْم دقشك  قاول سيقوآَاؤاقالوي َ قص/  وقال يف كتابه

ق.ق«المؤلفقااقأولهقل طمققا,قوعن  ققطع لقنفيهقإلىقاون   لقوفنم قأرث نق

ة َ قاواإ ينقوام ا قاْم ِقرت بققفم قلع ,ق174/قق12اجو قالمن َقاجق  وانظر

 .(10 ق3عوىقالنا, ينقصقلقال دمق

قهببي ِسْلِسببَلُ  ُتعنَببى بنشببر المهللاحبب  والمطالبب  البببَمطْمورةِ يف بُطببوا الكتبب ق(2)

قق-المطهللوع  والمخطوط   - ط ان إتضفض َض قلالتيقق قالق قالعومإ ِلقوالاإ حثياض إ ض ن ,ض ما ,إ قجض

ِبقالعوإِم,ققوإ  اِج,إ قل,إمقوانإ قيإ واقان,إ فِقينقلِقق-بعبد ِخبْدمتِها  -ّلم ,قوهإيقأحإ ن

 ام د قالتأليفقالعش  إ
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ُص َعَملِ    ي يف ه ا الكتاب يف التاليويتلخ 

قلذر ق قالكت بض ا ن قا جت لقلون ظم.قق   قت جم ل

وِدقالمنظ اإإ ِتقوالممط عإإ ِتقلقق َن قون قلقالْ شإإيِ قا ا إإعض كرإإ تن

,قوكلإإبقلإإذرا قَقإإِمقالصإإفِْ قواسإإِمق«مجمببع الهللرببرين»رتإإ بق

قالمم اِ .ق

قلقق  قج َإًاقعوإىقاإ قهإ قا جإ دل
قلي ل قاإلح ل ضقعن قآ ِ قر   جعو ن

قعإاقلإذ  قات  لعإ قالمإ ال قااع قالكت ب قوحتىقالقَنمطإعقالمإ َ ن

قلقالْ شي . قل لاْ قعاقاعنىقر قروم ل

قالمنظ ا ِتقوالممط ع ِتقعوىقاولإ ابقوالمعإ ينقلعإ قأ قق َت ا ن

قً قلقستياضق إقر ن قاف   قام ا ل

قق وا ن إكض كا ,قأام قالْ اشيقفم قشض قروم ِتقالمتاقل لش  قجميعض  اط ن

ق كِ ن َنشا ق.ان, قا ق

قق ِل قإلإىقشإ  قا قَأَتنهقلْ ج ل قش ح ن قرثيإ  ل ,قوهإيقا ا إعن
أوقليإ  ل

اقلقالكتإإ بإقوقإإ قتعاإإ قِجإإ ًّ قرثيإإً اقلقالاْإإ قعن,إإ قلقلطإإ  ق ن

قالمص دَ.قأا, ت

قق,
ض
قالْ اشإيقالإ اَدِ قلقاطا عإ قالكتإ بقرمإ قهإي قجميعض أدَج ن

,قجعوتنإهقلإياق ,قأوقإ  ف ل ِل ,قأوقإَض  ِل ,قأوقش  ِل تنهقااقتعوي وا قِ دا

ق[.ققققاعم فياقهكذاق]ق
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ُر تلك الرواشي, أهَي من المؤلِّبب مْ أَ  لي حتى الساع َ  ولم يتهللّ نْ 

 أم من الناشر؟

ققعلى ظنّي أنها من الناشرِ  ُ  غلُ وال   يَ  قلقالكتإ بقا ا إعن فّ م

قتن ِق ,قرثي  ل َِ إ و ًّلقاإاقالشإ ِقواإلَضإ ِ,قرمصإطوْ تقالعض فا قةن ر ا

قوأَ مقالع بق...قوةيِ ه .

قااقالقإْذ يف تقدير  قل قر ن ا ض
قالْ اشي , قولإ قأ م حض إ ض مؤل ف,قلشض

قاإإاق قالتعويإإِقعوإإىقانظ اإإ قالنْإإ ,قفإإّلقأظنغ,إإ قإالم قإالم ,قالو,إإمم
لَّجإإ  ل

قأ إ   قعوي, قااقج,إ ل ِِ ,قولِ قم قالتع لي ق,المؤلمف قلصع لت, قااقج, ل

قل لص اب.قأعومنققوا نق

إإب قنأَإإًاقعإإاقإ مإإ لقق ِا قفْ
ِل قعوإإىقاإإ قَْتإإ لقإلإإىقتعويإإ عوممإإ ن

قف ٍ َنضيفن ,قالْ اشيقلم قالق قع ليإ ل ياتنهقلف اٍ ض  ً قج َ ً .قوق قحش 

ق اا قاض ِن غ ,قتض
قة لي ل َل َ قنضظض ضقودن اا قاض اضقهض ,قوتنا,جن هض . ض ق ض

قلتصإإْيضقلعإإضقالتصإإْيف تقالإإ اَد قلقاوق ,قاإإعقليإإ تقمإإ ن

قاإلش َ قإلىقكلبقلقا  عه.

قعاقداَقلي وتقلوطا ع قوالنش قلاي وتقق قالص دَ ض قالطاع ض اعتم تن

إ قق-,قوهيقااقأفض قالإ وَقلقالعإ لمقالع لإيق(إه3400سن قص
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و إإاط, ققاودليمإإ لقالعن َإإ قلطا عإإ قالكتإإبقق-لإإمقتكإإاقأفضإإوض, ق

ق.(1)قوإ  اج, قوف, ست, 

ُص عملي يف ه ا الكتاب, قَاجًي قاممققه ا ملخ  َاهقاوْ ظإ تل قل  اا

,ق قأوقاقرتاح تل ا  -نيقَن اِسوضقأ ا قق-مشبكور  عوإىقعنإ اينقالدَإ  ,قوا ن

قالِاي .الم فمق قوال, د قس الض قِن

ق

َبنَأحمدَالقرنيَ/وك ت ب َ َأحمُدَبُنَعلي 
  ببباببببط

                                                                                   Dal1388@gmail.com     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م(قعإاقالمطاعإ ق3629عإ مقص «مجمبع الهللربرين»الطهللعُ  األولبى مبن  صدرْ  ق(1)

(قدإفْ ,قعوإىقنفمإ قال  اجإ قن وإ ق411اواي ري قفإيقليإ وت,قوتمإعقفإإيقص

َ.قوق قج لقلقالصفْ قص مبن تهلل ب    كباا الفبرا ُ »قب المؤلِّ  قوُل (ق412الم وم

( للمسب ,, وقبد اعتنبى بطهللعبه 1855ه ا الكتاب فببي شبهر ن سباا مبن سبن  )

الخواجا نخل  ابن المرحوم الخواجا يوسب المدّور الهلل روتي  َ، برة  منبه علبى 

ققق.«إفادة القاصرين, وتنش ط الفاترين

 لهلل تاا وقد مَدَحه األستاُذ ناص ُب بقص دةٍ, منها ه اا ا

 َملْكببببَ  الفضببببَ  يف َشببببرٍ  وُعببببْرِ  
ق

 مالِببببك بعببببُ  ُخْلببببِب فلبببب َ  علببببى كَ ق
ق

ْ  رِ  بببببباإذا ُعبببببد   جبببببباُل الَعْصبببببرِ يوم 
ق

 ِب!قبببببببباِم أْلببببببببفإنببببببببك واحببببببببُد بمَ ق
ق

ق(.419الع دقصق مجل  الرسال 

mailto:Dal1388@gmail.com
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مَ زُةَللناظ  َترجمٌةَموج 

َ(1)ليازجيناصيفَا

َ(م2182ََ-2111َهـَ/2111َََ-2121َ)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قق ترجمَته بالتفص   يف  انظر (1)

ق والتببواليفبب   الملببك الوّهبباب المتعببالي بانهللبباء أوائبب  القببرا الثالبب  عشببر ق

َمي,ق ق(.ق3614ص/ ققدراس  وترق ق/ عهللدالملك بن ده شلوص م

قاكتاإإ قالنإإ َ ,قداشإإِ,قالطاعإإ :قالث لثإإ ,قلمرمببد كببرد علببي  وِخَطببط الشببامق,

ق(.91 ق4مقص3661ق-هإق3401

ق وتاريخ اآلداب العرب   يف القرا التاسع عشر والربع األول مبن القبرا العشبرينق

ق(.99لي وتقص/ ق-َقالمش  قدا ,لرزق ا  بن يوسب ش خو

طقا رإإتقالإإ وََ تقالع ليإإ ,قلع سببى اسببكندر المعلببو , واألسببرة ال ازجّ بب   ق

ققهإ.ق3419س ََ ,قداشِ,قالطاع :قاوولى,ق

أَإ َق قاإ َ قق-ال  اِ قعشإ قق:داَقالعومقلومّلَيا,قالطاع للزركلي,   واألعامق

ق(.120 7مقص1001

ق(.ق71 ق31نش قاؤسِ قال س ل قص لمرمد رضا كرال ,  ومعجم المؤلف نق

المطاعإإ قلمرمببد كامبب  الفقببي,   واألزهببر وأثببره يف النهضبب  األدب بب  الرديثبب ق

ق.(14 ق1المني َ قل و ه قالش َفقص

ليإ وتقاكتاإ قلانإ  ,قالطاعإ قل وسب أسعد دا،بر,   ومصادر الدراسا  األدب  ق

ق(.219,قص/ م1000ق,اوولى

= 
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 ا  بببن ناصبب ب بببن جنببهللا  بببن سببعد هببو ناصبب ب بببن عهللببد

قاإإاقراإإ َقاودلإإ لقلققالع سببو  ال ببازجي. اإإاقنصإإ َ قلانإإ  ,قشإإ ع ل

قعصإإ ا دقفإإام جإإ   قق)المقامببا  األدبّ بب (,قوان لقالعصإإ قالْإإ َ قلعإإ ض

. قا َ ل قانمط عل

قم(.3600ق-قإه3132لقصقااقأعم لقلان  قر ش مافْ ُولد يف كَ 

قكان  أسرُته يف بدايب  القبرا السبابع عشبر تقُطبن قبرن حبوراا,

قان, قإلىقا َن قِحمخ,قوَاح اقَكتا  قلو ال قوالْكإ مق ف, ج قأف ادل

قواعن اقلقالوي قالرتريم :قالك تب.ق)ال ازجي(فأناوِقعوي,مقلمبق

قاتمإىقاِإعلى والده,  تعّلم العلومَ  إمم قعوإىقالمن  ب,قاقليإ قشإا إمم

إإمقالصإإ  قوالنْإإ قوالاإإ َعقوالعإإ وَق إإيفقل لمط لعإإ ,قوتعوم وشن

إإفقلقتوإإبق والمنطإإِقوالفمإإهقوالطإإبقالمإإ َمقوالم سإإيمى,قوقإإ قألم

,قنظإمقإاًا,يغقالعو مقجميعًاقا قع اقالفمهقتضق إ لل ق جم ,قوه قإلىقهإذاقشإ ع ل

قال إ ا قلقدإا ا,قوفإ  قاإاقتم اإهقلقنظإمق المص ٍ قواو ج لقعف ض

م  .الشع قالت ََ يقع قوىقحِ بقالجن

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قم3693داَقالمعإ َ ,قاصإ ,قمي الدهاا, للدكتور/ سا  وقدماء ومعاصرواق,

ق(.ق341ص/ 

داَقالمعإإ َ ,قالمإإ ه  ,قلع سببى م خائ بب  سببابا,   والشبب خ ناصبب ب ال ببازجيق

قم.3692
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قلقالِ دس قعشإ  قاإاقعمإ اققتاّلق نجُم الش خ ناص ب وه قلع ن

داقولإ عقفيإه,قف دإ ق قعن ًَ ق  دً قفج م نيقل ل طم لم قر  قَنظمه,قوعن

ق)القرقفبب ( إإدناقإلإإىقالاط َإإبقأةنإإ اي سقفإإ ع اقليكتإإبقلإإهقلقدَإإ ق

ال اقعقعوىقهضا قاإاقهضإا تقرفإ قشإيم ,قفامإيقعنإ اقاإ  قسإنتياق

قع ه قإلىقق َتهقلي اد قال َسقوالمط لع قوق َقالشع .َجعقل

ف سإإت ن اقواسإإت  اهقلققاّتصبب  خهللببُره ببباألم ر بشبب ر الشببهابي,

قلعإ ه قإلإىقليإ وتق
غ
قسنً ,ق مقع دقالي  جي قعش  ض ا

أعم لهقالكت لي قا نتي

قعوإإىقايإإ دَ قالإإاّلد,ق3640عإإ مقص
غ
قالشإإ, لي م(قلعإإ قأ قأنَةإإمقاوايإإ ن

ضقاطا ع مهمقوالسإيم قالكتإ بقف تمص قل إلَس ليياقاو  ْ ا َك  قَص

سقالإذ قرإ  قل شإ ق ,قود إ قترجمَتبه البدكتوُر/ عبال سبم  المم م

عضإإ ًاقلقالجمعيإإ قالِإإ ََ قالم ايإإ ,قوهإإيقإكقكاكقأشإإاهقاإإ قتكإإ  ق

إهقالكثيإ ن قلينفيإ واقاإاقاع فتإهقالم هشإ ق قح لض ,قفإ لتفم ٍّ
قعومي لمجمعل

والايإإ  ,قفتتومإإذواقعويإإه,قق(1)لوع ليإإ قواإإاق م فتإإهقال اسإإع قلقالنْإإ 

وجعوهقاوا َك  قأست كًاقلقا اَس,م,قوس َقكرإ اقلقالإاّلدقالع ليإ ق

قالشع ال. َن قق ااً ,قوَاسوهقرا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قعهللُد الرم د الموصلي الشه ُر بابن الصهللّا   حتى قال ف ه الشاعُر العراقيُّ  (1)

 نبببببهُ إو والكتببببباِب  الكتائبببببِ   ُش هللْ َكببببب
ق

 «روِ  خبببب ابببببن» هامبببب َ  نطُ, َيبببب وِ بببببالنرق
ق

بببب جى يف وشببببُك يُ  األفكببببارِ  ُد متوقِّ  الببببدُّ
 

 كالمكشببببببوِ   المسببببببتورُ  لببببببهُ  يهللببببببدوق
 

 وارتببببدن بالفصبببباح ِ  تمنطببببق نُ طِببببفَ 
 

 والتصبببببريِب  النربببببوِ  علبببببمِ  لهللببببباَب جِ ق
 

62 /صقشي  قل   قا ق العرب   اآلداب تاريخق). 



 16 ِمْن َرَوائِِع األََراِج ز «َمْجَمُع الهلَلْررينِ »لَِما اْسَتهلْلَطنَُه  

قالويإإ ,ققوقببد أخبب  الشبب ُخ ناصبب ُب ال ببازجيُّ  عوإإىقنفِإإهقمهإإذَبض

ق قالنإ سض قحمإ ض ل,إ ,قفْاما,إ قإلإىقالموإ ب قإكا قعوىقتم َبقاتن وض وعم ض

قلقت اثقالوي قونش ا.عوىقالمِ هم قلقإحي 

فيمإإ قو إإعقاإإاقالمؤلفإإ تقالم توفإإ قعوإإىقواقتصببر ال ببازجيُّ 

قواج َا قالع بقاوق اياقفيم قدنمف اقوألمف ا.قم َب,والتق,التو يخ

ققوِمببن صببفاته التببي ازداَا بهببا وُتنوقلبب  عنببه, َضاإإ غ أنإإهقلإإمقَكإإاق

قَ َنثاإ ن إه,قوالق صا ْم َنؤرم ق دًاقلإمقَتم ه,قوالق ما ًم قلمقَتْمم كا واَإً قلإمقحن

قفي, ,قورإ  قهإذاقدألنإهقلقح َثإهقورت ل تإه قوكلإبقلْصإ فِ ق َنِع قالنظ ض

ونمه.ق ققولهعموهقوش, اِ ق ن َنققالاي ن   مثا  ق ج قالذ قالمش, 

 نرَ َجب أمبرٍ  يفبب أ،لطُ  ّل  قال نْ مَ 
ق

 ن!ُتبببببببببببر  ٍ َطبببببببببببلْ ،َ  ُل أوّ  فإنهببببببببببباق
ق

قوق قنم قعنهقأنهقر  ققويإ قالكإّلمقوالسإيمم قفيمإ قالقَعنيإه,قفوإم

قلهقلققص ٍ اقأوقَس ٍوهقأنهقهج قأحً ا  قبالولب ا ق.أوقهج اقأح لققَنِمعا

  الشدياق فارس أحمد ف ه

 ْ  هللَ َج َح  ّل و يهَج يُ  ّل و وهُج يَ  كاا ما
ق

 ااِ ثَ ْد ِحبببب ا ُ أْحبببب قريرتببببه اَكببببذَ ق
ق

 اث بببهللَ عَ  عمبببره مبببن سببباع    عْ ِضبببيُ  فلبببم
 

 إحسببااِ  ، ببرِ  يفببب هقوَلبب َضببعْ يَ  لببم و 
 

  هقولُ  ش نيَ  اعمّ  عهترفّ  و الهجاء نع ومما يؤّكد تجاف ه

ببَخ  اَجببالهِ  نبباظم نَ  يببا  مكُ قصببائَد  والُّ
ق

 أثبببرُ  ضبببهرْ عِ  يفبببب لنبببا هللببب نُ يَ  نْ بمَ لِبببق
ق

 ار  َجببببَح  قبببباطعٍ  بسبببب ٍب  مضببببربتُ  إذا
 

 !رُ َجببالَر  رُ شببعُ يَ  ّل إذْ   السبب ُب  تببثّلم 
 

إنإإهقرإإإ  قواسإإعقاالاإإّلع,قرثيإإ قالن كإإإ تققوَيقببول معاصببروه 

َض و قال قمص ضقلت اََ , قوأسم لقأدْ ا قوأاكنت,مإقوالن ادَ,ق
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قوُيرون عنه أنه كاا ي كر  قة َاإً ,قوقعإ ا اقرثي ً ,قوأح دَ ض ًَ أا 

قسن اتإ اق ممض قر  قعم ن قلهقأوقسمع, قَ مض

قالقَكتاهقومن ،ري  قوة ذاكرته ما ُيرون   أنهقر  قإكاقنظمقالشع ض

قإققليًت قليًت ,قل قر  قَنظمقالمصي  قلقكار تهق مقَكتا, 

قَم قإنهقر  قَْف ق ل  ضقويقال   قرت بل ا,قفي س قلقكهنهقفإّلقأر م

إقوقومم قا لعقرت ًل قواحت لقإلىقاط لعتهقا ً ق  نيً إق قلهقاوَ من قتذهبن

قالمتناإيقليًتإ قليًتإ قالققالم آ ضقوذكروا أنه كاا يرفظ  آًَ قآًَ إقوشإع ض

إقَن ِق قلْ  ل ق غ

قققببال الشبب خ مرمببد الغزالببي  قالشإإي ض رإإ قأ م ققكن
م
قاليإإ  جي ن دإإيفض

اقإل اهيمقلتم َ قل اعتهقلقاودبقالع ليق إذا شبئَ  » قائا  أودىقول ض

أْا َتفوَق أقراَنَك يف العلم واألدب, وصناع  اإلنشباء, فعل بك برفبظ 

ق.(1)«القرآا, ونهج الهللا، 

قب ت با مبن الشبعر إّّل عبر  قائَلبه,  ولم َيسمعْ  وَلمإ قكرإ قالِإابض

ه ققالإإذ ققيإإ قاإإاقأجوإإهإقوقإإ  َض قالعإإ بقوأشإإع  وعإإىقلقدإإ َاقأَإإ مض

قأ ا َه إ َض قون اد

قاإإ قر نإإ قاإإاقاوسإإا بققوّل ريبب  أا هبب ه المزّيبب  إإخم التإإيق ن

قالم,م قالتيقس ع تاهقعوىقلو غقا قلويهقااقالعومقوسع قالمع َ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(16ص/ قالقرآا ول ل  القدر ق(1)
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اْ فًظ قعوىقل,جإ ققوإلى جان  ذلك كله كاا ناص ب ال ازجي

 سقوالجوإإ سقوسإإ ٍ قق اإإهقوتم ليإإ قأهإإ قلإإّلداقلقالطعإإ مقوالواإإ

قشإيلل,ق قلإهقإالقأ قَْإذوقحإذوقق اإهقلقرإ   َضطِيإبن الع دات,قفكإ  قالق

 قوالمطف  قعوىقل نهقوَضإعقالإ وا قامقفيوامقالعم ا قعوىقَأسهقوالجنق

قوِإإطاقَنققلإإمقأنإإهقالإق,تْإإ قانطمتإإه رعإإ د قأق انإإهقلقكلإإبقق-ققإإطمققهلْيتضإإقِا

قإحي تهقآ  قىحتقَْوم, قر  قل ق-العص ق

قتعطمإ قانإهققم(1869عمره سن  ) ُأص   يف آخر ضإ لل قعن َل لمإ 

ا.ق َض ,قفوتمقدا اقاوَِ ن حايب,قفنإ ج قل ف تإه,ققوكاا له ولُد اسُمه شط ن

,قوأ إإذقَ  يإإهقلمصإإي  لقلإإمقَمإإ َقعوإإىقإتم ا,إإ ,ق قلإإهقالْإإت ن قف سإإتا  

قلشإإ م قحتنإإهقعويإإه,قسإإن ق إإم,قفمإإ تقلعإإ اقلمويإإ ل قاإإ قنضظض وهإإيقآ إإ ن

قم(.3673ق-هإق3166ص

)فصب  ,قهام ا تإوهإ قق)مجمبع الهللربرين( ُة منهبا له كتبُ  كث بر

لقفإاقالصإ  ,ق)الجوهر الفرد( لقق اع قالوي قالع لي ,قوالخطاب( 

)الرجببر الكببريم يف الطبب  ,قو)قطبب  الصببناع  يف أصببول المنطببق(و

)رسال  تاريخ   يف ,قو)فاكه  الندماء يف مراسا  األدباء(,قوالقديم(

لَعبْر  الطّ ب  يف شبري ديبواا )او,قأحوال لهللناا يف عهده اإلقطباعي(

ققأبببي الط بب ( اإإ ن لإإهقوأرموإإهقالننإإهقالعّلم شإإ ِقفيإإهقدَإإ ا قالمتناإإي,قهذم

إ,ي  ق:ق قالعاإ َ قالشم قإل اهيمقاليإ  جي,قدإ حبن قالوي  غ َأَببِ  »اودَبن

بر! لقالنْإ ,ققيف شبري َجبو  الَفبرا()نبار الِقبرن ,قو«العرب  ُ  أا َتَتنَص 

ق,قوةي ه .)مختارا  اللغ (و
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ق,)النهللبب ة األولببى(ه ثاثبب  دواويببن شببعري  مطهللوعبب  سببماها  ولبب

ق.)ثال  القمرين( ,قو)نفر  الريراا(و

 ومن لط ب شعره قوُله 

 إّا الكبببريَم الببب   ّل مببباَل يف يبببِدهِ 
ق

ببه َشببَلُ  ق ببجا  البب   يف كفِّ  مثببُ  الشُّ
ق

 والماُل مثُ  الرصبى مبا داَم يف َيبِدَنا
 

 فلببببب َ  ينفبببببُع إّّل حببببب َن َينتِقبببببُ   
 

 وُله وق

 أضبببب ُّ النبببباس يف الببببدن ا سببببهلل ا  
ق

 ُمرببببببُ  ببببببباَ  منهببببببا يف َوثبببببباِق ق
ق

 وأفضبببُ  مبببا اشبببتغلَ  ببببه كتببباُب 
 

 جل ببببببُ  نفُعببببببُه, ُحلببببببُو الَمبببببب اِق  
 

 وِعْشبببببرُة حببببباذٍق فطبببببٍن لهلل بببببٍ  
 

قاِق    ُيف ببببببُدُ  مببببببن معان ببببببِه الببببببدِّ
 

  ُع الُعمببببُر ف ببببهوَأْخَسبببُر مببببا َيِضببب
 

فببباِق   ُفُضبببوُل المببباِل ُيجمبببُع للرِّ
(1)

 

 

 وقوُله  

 يكفبي  وقلبُ   القبري ِ  من ُ  لْ لِ مَ 
 

 ِب عْ بُضبببببب هَتببببببوّ قُ  شبببببباَب  ألمببببببرٍ  
 

 ب ببببببٍ   كبببببب ِّ  يف كتبببببب   نُ  أحببببباوُل 
 

ببببقَ تُ  قببببد وذلببببك  ببببكَ  عنببببه رصِّ  يفِّ
 

 منبببه الهلل بببِ   يف مبببا الشبببعرِ  أجببب ُّ 
 

 ِب ْطببببببلُ  و ُ َنبببببب أو تبببببب ٍ كْ نُ  راببببببب ُ ،َ  
 

 وبِبببئَ  الشبببعُر ب ببببُ  لببب َ  ف ببببه
 

!أماَمبببَك ، بببُر ِح طببباٍا وَسبببْقِب  
(2)

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.416 /صققامشقوحم ق بيالعر الشعر يف واألمثال الركم مجمعق(1)

 (.196ص/ الديواا  (2)
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قد َتضهقعوىقةّل قرت لهق قو عض هقلع قأ ا ق«مجمع الهللررين»وق لن

 ح ُ  كت  ترتها 

هللببوا  أمضببي وتهللقببى صببورتي فتعج 
 

 تمضبببي الرقبببائُق والرسبببوُم تقببب مُ  
 

 جلهللبُه الر باُة فلبو حبونتَ  والموُ  
 

روحببل لمببا  اله كببُ  المرسببوُم  
(1) 

 

هللبد الوهباب عهللد السبتار ببن ع الش خققال عنه المؤرخ, البُمسنِد,

قالهللكببر  الصببّديقي   إإفقام اإإ تل ِميمإإ .قألم ,قلإإهقنا هإإ قف,ا قشإإ ع ل قأدَإإبل

,قعإإ ََقفي,إإ ق«مجمببع الهللرببرين»أوقق«المقامببا  ال ازج بب »سإإمم ه :ق

قلوييإ لقلقعوإمق ام ا تقالشي قالف   قألإيقالم سإمقالْ َإ  .قلإهقَإ ل

ق إ ل قم َِ قو الع لي ,قة ادًاقعوىقجإ اه قالويإ تقالنْ َإ ,قدإ حبقفكإ ل

ل َا ق.(2)ق لقودن

الشباعُر اللغبو ُّ »مرمُد ُكْرد علبي  قوقال عنه المؤرُخ واألديُ  

و، رهمببا مببن كتبب  النرببو  والببديواااألديببُ , صبباحُ  المقامببا  

ا ق.(3) «والهلل اا, وكلُّها مطهللوعُ , اشتهر يف ه ا العصر كث ر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(137 ق4صقالمص َ ق«الته َ»قاجو وانظر  ق(1)

فيضقالموبقال ه بقالمتع ليقلأنا لقأواٍ قالم  قالث ل قعش قوالتإ اليقق انظرق(2)

  قَِي .(قلتص مق3614ص/ ق

 (.91 ق4صِخطَط الشام ق(3)
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 عهللبببُد الهببباد  نجبببا اإلب بببار  األزهبببر  وقبببال ف بببه الشببب ُخ 

فوَق,م(قَم حه3666ق-هإق3109صتق ق: (1)قعوىقع مقإسّلاهقتأسم

 بنص ٍب قبد أنصبَب البدهُر ب برو
 

 َ , فاضببرْ  َتت ببُه يف َثببوب ُسببْؤددْ  
 

 شبهْد بْدِا أضبرى لعمبرَ  الرباُل يَ   ُر ك   الُمبببولئن أصهللرْ  تفاِخ 
 

 مبببببا سبببببمعنا بمثلبببببه ِع سبببببوي ا
 

ن بمثببب     «ُمْعِجبببز أحمبببْد »يتربببد 
 

 نظببم الببدر  والببدرار   يف أحسببب
 

ببببْد  بببببن   ِسببببمٍط مببببن الهلل بببباا وَمه 
 

 ألمعبببببببيع لكنبببببببه ِع سبببببببو ع !
 

 كببباا أولبببى بفضبببِ  ديبببِن مرّمبببْد  
 

 لببو َتببَرّون اْرَتببَون بكببوثرِِه الَعببْ  
 

 ِب, وأرون ظَِماَء َمبْن بباَ  َيجَربْد  
 

 ُحْكُم َمولى  َيقضي عل نا بمبا شبا
 

 َسببببْرَمْد  ,َء, تعببببالى عببببن التولُّببببدِ  
 

 بفض ٍ ُدْم َحل َب الُعا )نص ُب( 
 

ّل ُيببواَزن, وُحْسببِن َحْمببٍد ُمَؤّيببْد  
(2)

 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قَم لط ف  = ق(1) قنا تهقالمص  قلقَج ل ق:لقله:قشمع ,قر  قَ, دًَاقفأسومق لقالان

 أخانبببببببببببا يبببببببببببا ناآنسبببببببببببتَ 
ق

 المهللبببببببببببببببرورِ  نبببببببببببببببادينِ  يفق
ق

 نبببببببارٍ  شبببببببمع َ  كنبببببببَ   قبببببببد
ق

 !نببببببببور شببببببببمع َ  فصببببببببرَ  ق
ق

116ص/ قالديوااق.) 

 (.14 ق1صاألزهر وأثره يف النهض  األدب   الرديث  ق(2)
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ُلَ ُلَاألوَّ َالف ص 

ربيةَ  َماَيتعل  ُقَبالُ لغة َالع 

 (1)يف ِعْلم الن ْرو الُخاص ُ  -1

 َبسبببببائُِط الَكببببباِم ِحببببب َن ُيهلْلنَبببببى 
 

ْعبببُ , ُثبببم  َحبببْرُ  َمْعنَبببى 
اِسبببُم, وفِ

(2)
 

 

 والرببرَ  واسببمل مثَلببُه والفعببَ  ّل
 

ٍم َبنَبببْوا, وَأْعرَببببوا مبببا َفِضبببَا كاْسببب 
(3)

 

 

 واْسببمل كفعببٍ  مثببَ  فعببٍ  كاْسببمِ 
 

اِفببببببَت, لمنببببببِع َصببببببْرفِِه وُضببببببمِّ  
(4)
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اشميم .316ص/ ققمجمع الهللررينق(1) ق(قالمم ا قال  

قلّ إإ فتهقإلإإىقاُؤه التببي يتركبب  منهببا. أراد بهللسببائِط الكببام أجببزق(2) وقي إإ قالْإإ  ض

 المعنى قاحرتا ًاقعاقح  قال,ج لقفّنهقالقَؤتىقلهقلمعنى.

َنشإإاهقالْإإ  ض قوهإإ قيقببول  إا  العببرَب قببد بَنببْوا  ق(3) قالإإذ ق ,قواالسإإمض الْإإ  ض

,ق قاوفعإإإ ل,قواودإإإ اتن ,قوأسإإإم لن ,قواإلشإإإ َاتن ,قوالم دإإإ التن الضإإإم ٍ ن

قا ,قولعضن َنشاهقاالسمض قوه قوالكن َ تن قالذ قالق ,قوالفع ض ا تن لظ وِ ,قوالم ر 

قالم  يقواوا .ق

ققوأعربوا ما بقَي من األلفاظ  وهو ق ان ,قوه قالمإتمك  قالذ قالقَشاهقالْ  ض االسمن

. قالذ قَشاهقاالسمض قوه قالمض َعن قلقاالسمي ,قوالفع ن

قاإلعإ ابقاجإ  قَجإ  قلق-وه قا قالقَنصإ  قق-اّلسُم ال   يشهلله الفعَ  ق(1)

ق َنكِ قوالقق,-وه قالمض َعقق-الفع قالذ قَشاهقاالسمض قفمطقوالق َنضمم فينفتضقو

إاضهنقالفعإ قق«لمنبع صبرفه»َنن م قرم قلقالفع ,قوإنمإ ققإ ل:ق تمييإًتاقلإهقعمإ قفيإهقشض

 ر سمقالف ع قولكنهقالقَج  قهذاقالمج   قلك نهقانص ًف .
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بْ  واْجَمببعِ  بْ  َوِزْا واْعببِدْل وَأنِّ  َركِّ
 

ْ  َتْمنَبِع   َوِزْد َوِصْب َواْعِجبْم َوَعبرِّ
(1)

 

 

اِ   وَأْطِلببببِق الَمْصببببروَ  ثببببم  َنببببوِّ
 

عبِ  واتبُرْ  مبا ُبنبْي والَجزَم ُخْ  لِلف 
(2)

 

 

 وُكبببب ُّ إِعببببراٍب بلفببببٍظ َحاِصببببُ  
 

َأو نِ  بببببٍ  ح بببببُ  َدعببببباُه العاِمبببببُ   
(3)

 

 

بب ْ  قببْد ُأْسببنَِدا  فببالرفُع يف اْسببٍم لل 
 

إل بببببِه, والُمسبببببنَِد منبببببُه اعُتمبببببَدا  
(4)
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قق ذكببر الِعلببَ  المانعببَ , لمببا َذَكببَر منببَع الصببر  يف الهلل بب  السببابق(1) وهإإيقالتِإإعن

قلقهذاقالاي . قالمذر َ ن

 وزاد اآلثار ُّ ِعّل   عاشرة  وهي اإللراُق, فقال ]

ببْ  واْجَمببعِ  ْ  َوِصببْب واْعببِدْل وَأنِّ  َعببرِّ
 

ببببْ  وِزْد أْلِرببببْق َتِعببببي   اِْعِجببببْم َوِزْا َركِّ
 

 .[(47ص/ ققكفاي  الغام يف إعراب الكام

با, على اّل َأْجرِ ق(2) واجعإ قالجإتمقلوفعإ ,قسم المنصر  جم بَع الرركبا  منون 

 وات كقالماني ت قفّهن قليِ قلقشيللقااقاإلع اب.

قَك  قل لوف قوه قالظ ه ,قأوقل لني قوه قاإ قرإ  قتمإ ًَ اقيقول  ق(3) قإع ابل قر   إ  

ق قفمإإ ض قالع اإإ ض ,قوإنمإإ قَكإإ  قكلإإبقحيإإ قَإإ ع اقالع اإإ ,قفإإّكاقفمإإ ض أوقاْإإّلًّ

.  اإلع ابض

قأ  أّا الرفببع يف اّلسببم يكببوا للمسببنَد إل ببه, ق(1) وَإإ   قتْتإإهقالماتإإ أنقوالف عإإ ن

قون ٍانه.ق

ققوللمسند أيضل, َنات أقاإ ,قنْإ :قهإ ققإ ٍمل قالتيق وَ   قتْتهق دنقالمات أقوالصف ن

َنشإك قلمإ ق قإلىقاإ قلعإ ه ,قوكلإبقلِْإبقال  إع,قفإّلق أ  اك؟قفّهن ققاِن  ل

.ق َل قت و فقعنهقلع َ

قإلىقكلبق«اعتُِمَدا»ق ويف قوله  .إش َ ل



 21 ِمْن َرَوائِِع األََراِج ز «َمْجَمُع الهلَلْررينِ »لَِما اْسَتهلْلَطنَُه  

د لفظبببببل ُيعَتهللبببببرْ   َوْهبببببَو إِذا ُجبببببرِّ
 

بالُمهللتبببَدا, والُمْسبببنَُد التبببالي َخهلَلبببرْ  
(1)

 

 

 ْو ّل, فبببببإْا كببببباَا َأقببببباَم فِعَلبببببهُ أَ 
 

ففاعببببببببُ , َأو ّل َفنائببببببببُ  َلببببببببُه  
(2)

 

 

 والن ْصببُ  للُمابِببِ  الفعببِ  َعلببى
 

مبببببا دوَا إسبببببناٍد إل بببببِه ُجِعبببببَا  
(3)

 

 

 قببببافببببإِا َيُكببببن نفببببَ  البببب   تعل  
 

قببببباى ُمطلَ ببببببِه, فمفعبببببوُل ُيَسبببببم   
(4)

 

 

 َأو إِْا ُيِصببببهلْلُه فهببببو مفعببببوُل ببببببهِ 
 

ُه إا يُكبببن ِمبببْن َصبببْرهللِهِ َأْو ّل, َفَمْعببب 
(5)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالإذ قَويإهق إدلقلإه.قأَادقلم لإه:ققاّلسُم إذا ُجبّرد لفظ با فهبو المهللتبدُأ,ق(1) والمِإن ن

دقعاقالع اا قالوفظي .قق«لفظا» قا قَم مقلهقااللت ال قوه قالتج غ

قأ إ اك؟قفّنإهق« التالي»قواحترز بقوله ق عإاقالمِإن قالِإ لِ,قلقنْإ :قهإ قققإ ٍمل

ققق.ليمقل دل

قل ل  ع.ق«قائُم زيُد »قوّل ُيشك  بنرو ق  و قالعد ض

د ا ق(2) ,قوإالقف,إ ققالمسنُد إل ه اذا لم يكن مجر  قر  قفعونهققإ ققإ مقلإهقف,إ قف عإ ل فّ ا

قالف ع .  ن ٍبن

قلإإِمض قتعومإِقلإهقالفعإ قعوإىقةيإ قج,إ قإسإن داقإليإه,قوَإ   قيقول  ق(3) قالنصبض إ م

قا قس  قالف ع قون ٍا  هقااقاتعو م تقالفع .تْ قكلبقر غ

فإإذلبقهإإ قإا كبباا ذلببك اّلسببُم هببو نفببُ  الفعبب  البب   تعّلببق بببه يف المعنببى ق(1)

قالض بقلقالمعنىقه قنفمقالفع ق ق  لً .قفّ م ,قنْ :ق  ل ن ِن قالمطو المفع لن

 المتعومِقله.

قإذا وقع الفعُ  على اّلسم المابِ  لبه فهبو مفعبوُل ببه, ق(5) وإالقفإّ قوقإعقالفعإ ن

قاعه.لمص حاضق  تهقف, قالمفع لن
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 َأْو ّل, فف بببببِه, أو لبببببُه, أو دونبببببُه,
 

إِا كببببببباَا ذاَ , وببببببببِه يدعوَنبببببببه 
(1)

 

 

بببببببفاِ    َأو ّل فمبببببببا ُيهلَلببببببب ُِّن الصِّ
 

حببببباُل, وتم  بببببُز ُمهللببببب ُن الببببب اِ   
(2)

 

 

بَص بالُمضباِ    والخفُ  قبد ُخصِّ
 

بببببببا ببببببببا ِخببببببباِ    إل بببببببِه ُمطَلق 
(3)

 

 

 َصبببْ  وتبببابُع مبببا مبببر  إْا ُيقَصبببْد َح 
 

بالررِ  عطبُب, وببا حبرٍ  َببَدْل  
(4)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفيهقف,إإْا لم يكن ك لك ق(1) قر  قق قوقعقالفع ن قفيإهفّ ا أوقوجوإهقف,إ ق,ق قافعإ لل

قله.ق قافع لل

ا منببه فهببو المفعببول دونببه,ق أ قالمِإإتثنى,قوهإإيقعاإإ َ ققأو كبباا قببد وقببع ِخْلببو 

قق لإب:ق ا»الج ه  ,قوكلبقو م َفيإ ققيإ اض,مقدونإه,قوهإ قق«قبام القبوُم إّل زيبد 

.  ظ ه ل

َناإياقالإذإا لم يكن شيُء ق(2) َناياقالصإف ضقانإهقف,إ قالْإ ل,قواإ ق اتقااقكلبقفم ق

ًَ ,قفيشإم ق.قف, قالتمييت قاإاقأ قتكإ  قاإذر ًَ قأوقامإ   قأعإمغ قالإذاتض واعوإمقأ م

قالنِا .  تمييتض

قح للقيقول  ق(3) َنض  قإليهقاطوًم ,قأ قعوىقر   قلم ق قا تخٌّ قال فضض فيإ   قق.إ م

قإليه قحإياققتْتضهقالمض  ن قالمضإ  قإلي,إ ,قرمنمإ ن قوالجمإ ن قوالمعن  غ غ
الوفظي

قلّ  ف قالظ  قإلي, . قالجمو ضقا ف   نقالمْ    ق مق َ ل قفّ م

قيقبول  ق(1) قل,إإذاقالمإذر َاتقإ قرإ  قامصإإ ًداقل لنِإاِ قل اسإطِ قحإإ  ل قالتإ لعض إ  

قلنِإا قالمجإ إً اقامصإ دل ما قعض و.قفّ م قوعم ل ,قنْ :قج لق َ ل يلقفذلبقه قالعطفن

قإليهقأًَض ,قوكلبقل اسط قال او.

ا بببدوِا حببرٍ  فهببو الهللببدُل, قق.قإإ مقأ إإ كق َإإ لققنرببو قوإا كبباا مقصببود  ق«زيببُد »فإإّ م

. قل لنِا ,قولكاقل وِ قح  ل  امص دل
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 َأو ّل, فتاك ببببببُد لتقريببببببرٍ, وِمببببببنْ 
 

وصٍب لكشبٍب ِصبْب وِمبْن ذاٍ  َأبِبنْ  
(1) 

 

َدا  وُيرَفببببببببُع الفعببببببببُ  إِذا تجببببببببر 
 

َوْهبببببَو جم عبببببل عامبببببُ  ُمط بببببرَِدا  
(2)

 

 

 وح ُثمبببا اْخبببَتص  بُجملبببٍ  َنَصبببْ  
 

مببا بعببَد مرفببوٍ  لببُه ك ببَب انَقَلببْ   
(3)

 

 

 َفببببإِْا كفبببباُه واحببببُد فْهببببَو َخهلَلببببرْ 
 

َأْو َّل فمفعبببوُل علبببى َنسبببِخ األَثبببْر  
(4)

 

 

 والربببرُ  عامبببُ  إذا اْخبببَتص  فمبببا
 

ا َلِزَمبببا   بُمفبببَرِد اسبببٍم ُخبببص  جبببر 
(5)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َقالنِإا ضقأوقأ  وإا لم يكبن كب لك  ق(1) فإّ قأفإ دقتم َإً اقف,إ قالت ريإ ن قونإهقَمإ  

.قوإ قأفإإ دقإَضإإ ًح  قفإإّ قرإإ  قدإإف ًق إإم لض .قوإ قرإإ  قكاًتإإ قف,إإ ققالشغ ف,إإ قالنعإإ ن

قالاي ِ .  عطفن

دقعإاقالن دإبقوالجإ  م.قواسإتينىقعإاقتمييإ اقالفعُ  المعرُب ق(2) َ فعقإكاقتجإ  

ققي ًس قاطم ًدا,قفّلق هقع ا ل قجميعن ل لمع بقهن قلم قساِقلقأولقاولي ت.قوالفع ن

قر  قاع لً قأمقاانيً  ,قس الل َل قأوقام   َل قلقاذر   اشتمًّ قأمقج اً ا.ق,َ و قااقعم ل

قل   لهقعوىقالجموِ قيقول  ق(3) َض تضخغ قالذ ق قالفع ض ق-وهي المهللتدُأ والخهللبُر  -إ  

قالن سإ  نق قلذلبقاوفعإ لن .قوالم ادن قر  ض قا قَويه قريفض قإليهقوَنصبن َ فعقا قأنسن ض

قل ل   لقعوىقالجم قاالسميم .  لّللت ال,قفّهن قت تخغ

ق  يقولذاقاوفع ل.قلمعم التقهه ا تفص ُ  ق(1) قواحإ ل قتكتفيقلمعم لل قر ن ا إ ا

قالم ف عقف, ق إدل,قوكلإبقلقلإ ب:قرإ  ,قورإ د.ق أوقوإا طلهللبْ  معمبول ْن لع ض

قا قتطوانهقعوىقالمفع ليم قلن ًلقعوىقنِِ قأ ِ قااللت اِلقوال دَِ .   ّل ً قننصبض

قل القيقول  إا  الررَ  يعمُ  بشرِ  اختصاِصه,ق(5) تضخ  ِمإ قفم قا ا سإِمقالمفإ ِدقعض

قرإإإقصهإ (قونِْ هإ ق َض إتخ  قل السِم,قفّ قلمق قالم تخغ قوه قاإلع ابن فيهقالج  

.  لمقَعم ا
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 َأو ُجملببببٍ  فببببإِا يُكببببن كالفعبببب ِ 
 

َينِْصبببْ  فَ رَفبببْع بخببباِ  األَصبببِ   
(1)

 

 

 وِشبببهلْلُه فِعبببِ  الن ْفبببِي مثَلبببُه ُجِعبببْ  
 

فإِْا َنَفى الِجنَْ  علبى الَعكبِ  ُحِمبْ   
(2)

 
 

 ومبببا َيُخبببصُّ الِفعبببَ  ِمّمبببا َ،  بببرا
 

 َزماَنببببببه ولبببببب َ  كببببببالُجْزِء ُيببببببَرن 
 

 إِْا َيْكِفبببببِه ُمسبببببتقهلَلُ  دوَا َطَلبببببْ  
 

َينِْصببْ , وباق ببِه بببِه الَجببزُم َوَجببْ   
(3)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قا قأ  أا  الررَ  إذا اختَص  بدخولِه ق(1) َضنصبن ق َنشاهقالفع ض قر  ق عوىقالجموِ قفّ ا

. َضنصبن ق مق َض فعن قعمِ قالفعِ  قفّنهق ,قعكمض قاآل  ض َض فعن قَويهقو

قلقاعن هإ قوهيئتِ,إ  ققد بهب ه األحبر  والمراق قوأ  اتن,إ ,قفّهنإ قتشإاهنقاوفعإ لض إ  

َنمإ لقل,إ  قفصإ عً ا,قوهإيقافت حإ نقاووا إِ ,قولإذلبق
ق:وهن قعوىق ّل  قأح  ل

قالمشا , نقل وفع ِل.  الْ و ن

قعوي,مإ ,أراد بِشهللِْه فِعِ  النفبِي مبا وّل النباف ت ْن المشبهلل هت ْن بلب  , ق(2) مإ ض قواإ قحن

ق قوالتض قلإيمقلقَفإِعقاالسإِمقونصإِبقق.وه قإ م قعمإ ض قتعمإ ن قهإذاقاوحإ  ض فّ  

قالجإنِمقق,إش َ قإلىقال« فإا نفى الجن »ال دِ.قوق له:ق
ن
فّهن قإكاقأنََإ قاإ قنفإي

قال دض. قوت فعن قاالسمض قهذاقالعم ,قفتنصبن قعكمض قتعم ن

قا  يقول يف ه ين الهلل ت نق(3) قالفع ض قالتيقتض خغ قالْ و ض قإ م َنيي  ق ا نضهقوليِإ ا م ق

قاعنإ اقلتْ َإِ ق ا نِإهقالقتنيي إ ق قلإمقتييإ ا ر لجتِلقانهقهيقالتيقتعم قفيه قوهن قإ ا

قفيإهق قسيِاقاالستما ِلقالقتضعمإ ن قر لجتِلقانهقاث ض لفظضهقلتْ َِ قإع الِه.قوإكاقر ن ا

َضق قالكومِ قالق قجتلض ي ِعقإلىقالت صيِخ قو م ق ا نضهقااقالشغ قفي, .قول قةي  تا قعم ن

ه ا العمَ  ف قوُل ق  ُ ,ققثم ُيفصِّ قاِإتما ل قتكتفيقلفعإ ل قإكاقر ن ا قهذاقالْ و ض إ م

.ق َم قتضنِصبن قالمص َ ق  ليً قااقاعنىقالطوضبقرم قلقأض ا

ببب َق ببُد اّلكتفبباِء بالفعببِ  الواحببِد كمببا يف إِْا الشببرط ّ , ق قلمإإ ِلقفببإْا تخل  أوققضيإإ ن

قاالسإإتما ِلقرمإإ قلقلإإم,قأوققضق ِموإإ ا إإِبقرمإإ قلقالِمقاواإإِ ,قعض قعإإاقالطوض إإ   ون قال ن يإإ ن

.  الجتمض
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َن َمعنبببى َعامببب ِ   واّلْسبببُم إِْا ُضبببمِّ
 

ُه كالرامببببب ِ ِسبببببواُه َيْعَمبببببْ  مثَلببببب 
(1)

 

 

 وُرب مبببببببببا ُأعِمبببببببببَ  بالت ْشبببببببببهللِ هِ 
 

مببببا لبببب َ  لِحعمبببباِل َحببببقع ف ببببِه  
(2)

 

 

ببببْ  َمَربببب   الُمفببببَردِ   وُجْملببببُ  َحل 
 

ببببببِد   لهببببببا بببببببإِعراٍب َمَرببببببا  َقلِّ
(3)

 

 

, وهبببب ا ُيْعَتَمببببْد   وَقبببب   مببببا َنببببد 
 

كببَاحُرِ  الِهجبباء حّتببى يف الَعببَدْد  
(4)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قةيإِ اقيقول  إا  اسَم ل َ  له َحبقع يف العمب , ق(1) قاعنإىقع اإ ل اض قأنإهقإكاقتضإم  ةيإ ض

قوأسإم ِلقاوفعإ ِل ق َِ قلإه.قوكلإبقلقالصإف ِتقوالمصإ د قعموضهقرأنمهقح اإ ل َضعم ن

قاإإ مإإ ض قعض قاعنإإىقالفعإإِ قوتعمإإ ن ان قانإإه.قولقأسإإم ِلقفّهنإإ قتتضإإمم قاعنإإ ان ن ا  قتضإإمم

قعموض, . قالش  ايم قوتضعم ن اقاعنىقإِ ا ِطقفّهن قتتضمم  الش ا

إمقالج اإِ قال اقإِعقيقول  إّا الغ َر َعامٍ  قد ُيشهللِّهوَنه بالعامبِ  ف ُْعِمُلوَنبه, ق(2) ر السا

قلإهقاو قفيإهقونمإهقا لإبل ِمإ ض ,قوإنمإ قعض ض  قال دضقلقاودض َض فعن ًاإ قال ًاإ قاات ًأ,قفّنهق

.ق قفأعمون ان َضعم ن قلم ق مِ قلوط وِب,قفشا ,ن ان قالعض قوأد ن

إا ,ن اقكلإبقنربُو قوك ا الواقبُع يف بباِب الت ْم  بِز,ق اإً ا,قفإّهنمقشض قعض قِعشإ َاض إ ن وضكا قاض

ا»لإإإق ارب ن زيد  .قق«الض  ون ان مض قفأعا

قاسِمقالفوِمن ذلك الصفُ  المشهلل هُ , ق م ض ِمو هن قعض َنعا إاضِ,,ض قلإه,قوهإيقفّهنمق  عِ  قلشض

قل اللت, قعوىقالثغا ت,قل ّلِ قالفعِ . قالعم ض ِغ ِْ  القتضِت

إإ قاِإإاقاإلعإإ اِبقاإإ قيقببول  إا  الجملببَ  التببي َتِربب ُّ َمَربب   المفببردِ ق(3) إإىقاضْوغ,ض َنعطض

. هقكلبقالمف دن,قر ل اقع ق دًاقأوقح اًلقأوقاض ًف قإلي, ,قوةيِ قكلبض  َضِتْمغ

إإ وِع,قرأحكإإ مقمببا َشببَرَد مببن هبب ه الَرظ ببرةِ,  أ   َقبب   ق(1) قالفن َِ إإ قل عتاإإ  وكلإإبقإام

قاإإعق إإ   إإِ قالجض مض اِ قعإإاقعض إإ الِط,قر إإ وِلقواِوقالمصإإ حض قالض  َِ المنضإإ دض ,قأوقل عتاإإ 

مقالمف دِ.ق قا تص ِد, قل السا

= 
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اد والظ اء األلفاُظ التي ُتكتَ  -2  (1)ُ  بالض 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقر هن قواقعً قلْيإ قق-كاألحر  الهجائ    -ثم يقوُل  إا  ه ه األب اَ  َتعتمُد ق

قااقاوحا ِ قالِ,ج ٍِيمِ .قتتأ ّلمن قالكض َضتألمفن قشتمىقلقالنْ ,قرم ق قان, قاِ ٍ ن قلفن

ببهللَُه بكونهببا ُموافقبب   ق دِ,قوهإإيقتِإإع لقوقببد َتببم  هبب ا الش  إإ ض وحإإ ِ قالِ,جإإ ِلقلقالعض

مق ,ن , قلعضن عض مض قبقوله وعش و قلقالصْيض,قوق قجض

بببببهُ   َ،ْ بببببُ  ِخْصبببببٍ  َطبببببْوُق ِعبببببز  ظِلُّ
 

ُْ ذِْكببببببرٍ    ِضببببببدُّ ُمْفببببببٍش َأْحَسببببببنُ تببببببا
 

اِقوك لك ه ه األب اُ , ق إ   ,قرم قجإ  قعويإهقشن قشط َِاقان, قلي ل قر   قأ   َِ ل عتا 

قلإإهق ح بب  يقولببوا وةيِ هإإ ,قق«الُخاصبب ِ » َضعننإإ  ض قاإإ قلقالايإإ قاإإثّلً,قو ح دإإ ن

طا َِاقرِوياِ,مض .  الش 

ق(قالمم ا قالفن اتيم .124ص/ قمجمع الهللررينق(1)

قاإ قالويإ نقالع ليإ نقعإاقةي هإ قاإاقُ  الضاِد ُيعدُّ حر]ق دتا ااقاوح  قالتإيقتفإ م

:ق
غ
ل   للروم ضاُد, وّل للفرس ثاُء, وّل للسبرياين »الوي ت,قرم قق لقاودإمعي

ق(.74 ق3الاي  قوالتايياقصق.«ذاُل 

وهبو»ق:الضإ دقا إ لق كراققلع قاعطيقالاقألفي قش ِقل القدسيُّ  الشهاُب  وقالق 

اللإاققل لض دقلونطِقالم ت دقليي ق.«، رها يف يوجد ّل ,العرب   اللغ  خواّص  من

قق(.24 /صة نمقالمم سيق

ق.قالمص َقنفِه.«العرب   يف إّلّ  ضاد وّل»ق الشاف   شري يف برد الجارَ  وقالق

  «الجماا عقود» كتاب يف الجعهللر ُّ  الهللرهااُ  وقال

 ّثببببرْ  كوت بضببببادها ص  ُخبببب ُب رْ والُعبببب
ق

 فاسبببببببتمعااِ  ال والببببببب وثبببببببا ابالظ بببببببق
ق

بادُ »:ق(162 /صقالمرب ط القاموس يفالف روُزآباد   وقالق  ِهجباءٍ  َحبْرُ    الض 

ققق.«خاص    للَعَرِب 

= 
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  بقوله المتنهللي ى ذلكإل أشار كما ول ا ُسّم   اللغُ  العرب ُ  لغَ  الضاد!

 الضببببا َنَطببببَق  َمببببن ُكبببب ِّ  َفخببببرُ  َوبِِهببببم
ق

 الَطريبببببدِ  وُث َ،بببببوَ  ,الجببببباين ذُ َوَعبببببوْ  ,دَ ق
ق

قلياقالظ لقوالض دقلقالنطِ,قفم قأل فقالعوم لنقنظرا  ألّا بع  العرب يخلطوا وق

ق منهارتاً قتميمتقلياقالْ فيا,ق

هإإإ(,قوقإإ ق179تننِإإبقاللإإاققتياإإ قصتق ,أرجببوزُة يف التم  ببز ببب ن الضبباد والظبباءق

بقالمِتشإإ  ق .قر نكإإ قلقنِإإات, قإليإإه,قرمإإ قلقاجوإإ قليإإ قالعإإ بق قشإإك 

والصواب أنها ألببي نصبر مرمبد ببن أحمبد الفروخبي ق(.601 ق30الع اقي قص

ق(.37لوشي  قاش, َقسوم  قص/ ق«اإلشارا »(قرم قلقإه227صت

قهإ(.ق162لوص حبقلاقعا دقصتق« الفرق ب ن الضاد والظاء»رسالُ  ق

ولإإيقاْمإإ قسإإعي قلإإاقااإإ َكقلإإاقالإإ ه  قالنْإإ  ق« الُغن ببُ  يف الضبباد والظبباء»ق

ق(.إه296صت

ولإإإيقالفتإإإ ِقنصإإإ قلإإإاقاْمإإإ قالم دإإإويق, «ضببباد والظببباءال»رسبببالُ  يف ق

ق(.إه910صت

قنمإ قهإإ(971تاللإاقا لإبقصق«اّلعتضباد يف معرفب  الظباء والضباد» رسال  يفق,

ق.ق(161 1عن, قالِي ايقلقالمته قص

ق.(إه742وليقحي  قاون لِيقصت« اّلرتضاء, يف الضاد والظاء»رسال  يف ق

. ه قرثي ل قوةي ن

قلقجمعقتوبقاولف ظ,قمن العلماء طائف   كما أّا ق ق منهمق قنظم اققص ٍ ض

ق, يف مقاماتِببه األدبّ بب  الرريببر ُّ  قليًتإإ قأوَدهإإ قلقحيإإ ن نظإإمققصإإي ً قاإإاقتِإإع ضقعشإإ ض

قاإإاق المم اإإ قالِ دسإإ قواوَلعإإياقالمع وفإإ قل لْمصإإي ,قجمإإعقفي,إإ قالكثيإإ ض

قالظم ٍيمإإ ضق قرمإإ قلقدإإاضقاوعشإإىقصق-اولفإإ ظض قق-(ق110 ق1وهنإإ قاوقإإ غ لْيإإ ن

قا قس اه قل لض د,ق ِن ققال يف مطلعها َننط

= 
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 ُيببدَعى َنِقبب ُ  الببهلَلْطِن باْسببم الظ هببرِ 
 

بببببببهرِ   وِذْروُة مبببببببن َجهلَلبببببببٍ  بالض 
(1)

 

 

هِ  بببْ ِب بَمْعنَبببى َحبببرِّ  والَقبببْ ُظ يف الص 
 

والَقببْ ُ  يف الهلَلببْ   لهلَِلبباِد  قِشببرِِه  
(2)

 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ببببادِ والظ ببببا  أيُّهببببا السببببائِلي عببببِن الض 
ق

 ِء  لَكببببببببببب ْا ُتِضبببببببببببّلُه األْلفببببببببببباظُ ق
ق

 إّا ِحفبببَظ الّظببباءا  ُيغن بببَك فاسمْعبببببب
 

 ها اسبببببتِماَ  امبببببرٍِئ لبببببُه اسبببببت قاظُ ببببببب 
 

ق(.204ص/ قمقاما  الررير 

قل لض دقوالظ ل. أما ال ازجيُّ فقد جمع هنا األلفاظَ ق ِن قالمتم لو قالتيقتننط

ه قلقاع جمقالوي إ تنهلل ه ق قلقهذاقالمنظ ا قلمقأج ا قروم تل غ
قكر قالي  جي

بب ن يف اللغب فسبالُ  عنهببا  قق,بعبَ  المَهببرَة مبن المْختَصِّ فإإأ دينقأ قهنإ كقرومإإ تل

قع ليً قفصيًْ قلمقتضِ داقلقاع جمقالوي إق

قجمإعضق -كما قال -قوالسهللُ   َم لقق لوإ لقلوإنمخققه قأ م الويإ قلقالمعإ جمقعمويإ لقلشإ 

قةيإإ قالمعإإ جم,قولق قلي َإإ ل َض قلقاصإإ د قهإإذاقالكومإإ تن ِجإإ تا وال طإإأ,قوقإإ قون

قالم َِم,قول
 
ق.المع د َاقو اقالاضققل,ج ِتققلعضِققدواوَِاقالشعِ قالع لي

ببَد  صبباَي  ثببم وجببدُ  العّامبب َ  قواعببد ترق ببق »لقرت لإإهقالشإإ,ي ق الببدين المنجِّ

علببى أّا الواجببَ  صببنُع فهببرٍس ل لفبباِظ »(قَمإإ ل:ق16ص/ ق«طوطببا المخ

الدالِّ  على الرضارة, واأللفاِظ التي لم ترِْد يف المعاجم التي قد تصاَدُ  يف كب ِّ 

ن مجمو  ه ه الفهارس ُيمكُن صنُع معجٍم من األلفاظ لم تب كرها كتاب, فمِ 

ق.قق«ّتساعهامعاجُمنا القديمُ   ألنها لم تمِش مع تطّور اللغ  وا

قأ ذقتوإبقالكومإ تقاإاقتوإبقالمصإ دَ,قواإاقالكتإبقالتإيققلُ   
 
قالي  جي فوع  

قلقالض دقوالظ ل اإ لقانوضق -وقد مر  ذِكبُر بعضبها آنفبل  -قأنل ف ا إ ل,قوقإ قفّنإهقعّلم عض

قهذاق ب(ققلقروم ِققل لفع ِقوج تن ق[.قل ٍ , وا  أعلم كما س اتي بعَد صظض ا

 قِم  .  ذِْروةق(1)

واا لهللاد  قِشره  ق(2) قالصغ  .أ قلظ ه ققِش ا,قوه قالِمش  ن
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 والَغببْ ُظ والَغببْ ُ , وُقببْ   َفبباَظ إِذا
 

َكبب ا مبباَ , وهبب ا المبباُء َقببْد َفبباَ   
(1)

 

 

 َظببببن  وَضببببن  باخببببُ , والَرنَْظببببُ  
 

للن هلْلبببِ , والظِّببب ُّ الَمديبببُد َحنَْضبببُ   
(2)

 

 

بببب ُّ   والظ بببب ُّ للهبببباذِر, ثببببم الض 
 

ببْرُب   والظ ببْرُب نهللببُ  عنببدهم, والض 
(3)

 

 

 وق ببب  للبببرو  األث بببِ   ُمعظِبببُ  
 

وهكبببب ا األمببببُر علبببب هم ُمعِضببببُ   
(4)

 

 

 وَجبباَ  عنببُه َحائببدا  حبب ن َضببَلعْ 
 

وَجبباَظ يف الَمْشببِي اخت ِبباّل  وَظَلببْع  
(5)
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.الَغ ُ   ق(1)  النماخن

قأ قلِ  [.قَضن  ]ق(2)

قالكّلم.قالهاذُِر  ق(3) َ ل.قالض  ُّ  الكثي ن َاض لقلض   قدنوض

قهإذاققتنهلل ه ]ق قناًتإ ,قلإ قلإمقأجإ ا بض إ قالظ إ ا عض إاقجض قاِاقأدإْ بقالمعإ جمقاض َض لمقأ

قق-الكوم ضق بض قصالظ  ا قفِك  ل قأدّلًقلقشيللقااقاع جمقالوي إقق-(قلفتضل

إإِ ب(ققوالبب   وجدُتببه  قإإ لقدإإ حبقالمْكإإمقوالمْإإيطقق-بفببتٍ, فكسببرٍ ق-صالظ 

إه.قالظ رُِب  (:ق36 ق30اوعظمقص فن قاض ض إ   َض ِقوحن جإ 
ِْ قا قنضتضأضقااقال هإ قوقِ بَ   رن غ

.ق طن ِِ نااض قالإمن اض ن قواوقِ َ   الجض ِيي ن قالص  اض ن .ه قالجض قظِ ابل قلجمعن

.قت لقالع وسقصق -كالُعتُ ِّ -وك ا الظُُّربُّ  يمن
ِْ وي قالو  قاليض ِصي ن ق(.164 ق1المض

الببُمشاُر إل هبا لقأَج   قالض دقوالظ لقالمنِ ل قاللاققتيا ,قلكنه جاء به ا المعنى 

قسابقل, وف ها 

ى َظْرَببببببا  ويف الرشببببب ش مبببببا ُيسبببببم 
ق

 وقبببببببد َضبببببببربُ  بالُرسبببببببام َضبببببببْربَاق
ق

 [.   ال ازجي  اعتمد عل ها يف النق . وا  أعلمفلع

.قاألث ُ   ق(1) قالمواتفغ .ُمعِضُ   الكثي ن  ش َ ل

.قَضَلَع  ق(5) نضفض قوجض ل.َظَلَع  ا لض يه,قوه قدو قالعض ض قلقاشا تض مض  ةض
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ْطبِ    والَرْمُ  والَرْمُظ لَعْصرِ الر 
 

بببوِم, وَمببب ُّ الَخْطبببِ    والَمبببظُّ لل 
(1)

 

 

ببهلْلِ  َعَظببْ    وَقبباِرُظ علببى َجنَببى الصِّ
 

ُماِزمببببل, وقببببارُ  لببببُه َعَضببببْ   
(2)

 

 

ببببببريرُ   واألبببببببَرُق الظ ريببببببُر والض 
 

وهكبببببببب ا الن ظِ ببببببببُر والن ِضبببببببب رُ  
(3)

 

 

بببببا  وق بببببَ   زيبببببُد يف الِقتببببباِل َظج 
 

ا  ُمْسببببببَتنِْجدا , ويف ِسببببببواُه َضببببببج 
(4)

 

 

بببببببُموِ  َنْظبببببببمُ   ول آللِبببببببي يف السُّ
 

وق ببببَ  للهلُلببببرِّ الَخصبببب ِ   َنْضببببمُ  
(5)

 

 

, وق ببب   ُضبببْلَمهْ   والَفببب ُّ والَفبببظُّ
 

بببَهر الطويبببب  تربببَ  الظُّلَمببببهْ   للس 
(6)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م.قلِل ْوم  ق(1) ه.َم ُّ الَخطْ   أ قلمعنىقالو  ا ان تنهقوإَّلض قِش م

ققتنهلل ه ]ق قرومإ ض قفي,إ قلمقأج ا قاإاقاعإ جمقالويإ ,قرمإ قلإمقأجإ ا
إ (قلقشإيلل ما ْض صال

ِض(قل لمعنىقالذ قكر اقالن ظم[. ما ْض  روم قصال

قلإإه.قالقبباِرُظ  ق(2) إإ لضعن َن ق ,قوهإإ قناإإ تل ظض إإ ض َضجنإإيقالمض إإ مقولإإِتم.قَعَظببَ   الإإذ ق  أقض

.َقاِرُ    .َعَضَ    ق اِعل  قضطضعض

ويظ نقاألبرُق  ق(3) قاليض َن .ققالْجض نقالظ رِيُر  ق.اوَ ت ِع ن ِا قالم

[.النظ ُر  ]ق قوالمم  ِ ن .الن ِض ُر   المش لِهن ان ِض ْض  ال

قالمِتيي .قمهذَبقالوي قصَظج   ]ق(1) ِض قلقالْ بقدي  ِض  ([.121 ق30إكاقد 

إؤ .قالآللُِئ  ق(5) قلنؤلن بموُ   قجمإعن قالإن ظام.قالسُّ يإ طن ناطإ ن.قالهلُلبرُّ   ن ِْ الخصب ُ   ]قال

ميا[.  ِ  ال

ِا .قالالَف ُّ  ق(6) .الَفظُّ  قكض وي ن قاليض

ْلَمُ   ]ق قدََإ قعوإىقإهم ل,إ ,قالضُّ قالإان ه قلقالمعإ جم,قلإ قنإخ  وقبد َوَرَد لمقنج ا

 ذكُرها يف أرجوزة الظاء والضاد المنسوب  ّلبن قت هلل  

 ثبببببم  سبببببواُد الل بببببِ  ُيبببببدعى ُظْلَمبببببهْ 
ق

ببببببا ُضببببببْلَمهْ ق ببببببَهُر العظِبببببب ُم أيض   [والس 
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 مِ الَعْظبب ُب والظُّْعبُب للن هلْلبِ , وُضبعْ 
 

وِمْقبببهلَلُ  القبببوِس ُدِعبببْي بالَعْضبببمِ  
(1)

 

 

 والهلَلبب ُظ َبببْ ُ  الن مببِ , والَرظِ ببَرهْ 
 

للشببباِء, والنببباُس لهبببم َحِضببببْ َرْه  
(2)

 

 

 َكببب ا الَوظِ بببُب وَوِضبببْ ُب الَوْقبببِب 
 

, وَضببب   عبببن سبببهلل   الُعبببرِ    َظببب  
(3)

 

 

بببُ  األَسبببْد   وَعظ بببُ  الَربببرِب وَعض 
 

, وَحْسهللي   مبا َورْد والَرظُّ والَر ُّ
(4)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلقأََقالا دَ .أ قلونااِ قللنهللِْ   ق(1) َضنا ن ق  المع,ن دِ,قوه قنا تل

اُء  ق(2) نضم.قالش  والرِض َرُة  قاليض تا ,قأوقجم ع لقَ  جن  قلويض ه قالم من  .س ح لقَْضن ن

قالإذَاِعقوالِإ ِ قاإاقال يإِ قواإللإِ قونِْ هإ .قالَوظِ ُب  ق(3) تض ض غ ِا أ قالَوْقبُب  ان

قاف. قالذ قه قلمعنىقال ض  ال ِ يفن

.قالَر ُّ  ِش   .ق َعظ   ق(1) ْض غ ,قوحْسهللي مبا َوَرَد  ال إ ن قأن ض َ َإ قأنإهققإ قلمإيقألفإ ظل

 ولكنهقارتفىقلم قكر ا.
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ْعرِ  - 3  (1)أْسماُء ُبُروِر الشِّ

 ٍْ بببْ , كَهببباِز , وابُسبببْط, فِبببْر, وكمِّ  َأطِبببْ , ُمبببد 
ق

ق

َفببا   وَأْرِجببْز, بَرْمببٍ , واْسببرِِ , اْسببَرْي, ُمخفِّ
(2)

 

ق

, واْقتبرِْب   وُكْن َضاِرعل, واْقِضْ , َمبْن اْجَتب  
ق

 

بببعر قبببْد َكَفبببى    بَرمبببٍز لنبببا َعبببن أبُربببرِ الشِّ
(3)

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قالمم ا قالع اقيم .91ص/ مجمع الهللررين ق(1)

قارتن م.هاِزْ  ق(2)

ا  ق(3) ااتِ,ًّل.ققَضاِرع  .قاْقِضْ   ان ن إىقلإذلبقعإاقألْإ قالشإع قاْجَتب    اقاطضعا .قرض قضطضإعض

قعش .قال مِ 

ققلُ   ]ق,
 
ِ قالع لإي إعا قالش  َِ قأسإم ِلقلْإ  قلقهذَاقالايتياقَا  ض قالن ظمن وإل بك كر ض

( الط  َإإ ,ققْ ( )َأطِببب اُنهببا   إإ ,قق)ُمببد  َا إإياط,قق)وابُْسببْط( المِ 
ِِ قالإإ افِ ,قق)فِببْر( الا

ببْ (  (  الك اِإإ ,قق)وَكمِّ ٍْ ل,ق)كَهبباِز إإتض إإت,ق)وَأْرِجببْز(ال,ض جض إإ ,ال)بَِرْمببٍ (  :قال   اض ق  

إإإإإإِ َع,قق)واْسببببببرِْ (   ِ إإإإإإِ ِ,ق)اْسببببببرِْي(  ال ِض َفببببببا(  المنا قال ِفيإإإإإإف.)ُمَخفِّ

ا(  ع,قق)َضببباِرع  َِ ضض  ب,ق)واْقِضبببْ (  الإإإإمن تضضض ما (  الإإإإمن ,ق)اْجَتببب   تض م جا الإإإإإمن

ب)واْقتَرِْب(   َض تضمض  ق.الإمن

و إيقاإعقكِرإ قأو اهنإ قلقدَ انإهقص/وقد جمعها أيضل قق ِْ قال َاقال
غ
ق-ق913دفي

قوأولُها قولُه (,ق911

 فضبببببائُ   الهللربببببور دوا لبببببه طويبببببُ  
ق

 .[مفاعبببببُ   فعبببببولنْ  مفاع بببببُ   فعبببببولنْ ق
ق  
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 (1)أْجزاُء الَعُروِ   - 1

 َجم ُع َأْجبزاِء الَعبُروِ   َحاِصبَلهْ 
ق

ِمببببْن  َسببببهلَلٍ , وَوتِببببٍد, وَفاِصببببَلْه ق
(2)

    
ق

 ُيصببباُ  منهبببا كلمببباُ  أحبببُر  ِ
 

َتجمُعُهببببن   )ُمْعَلنَبببباُ  ُيوُسببببِب(  ق
(3)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قالمم ا قالع اقيم .91ص/ قمجمع الهللررين ق(1)

عا .الَعُروُ   ق(2) قالتيقَتأل فقان, قالش  قهيقاوجتالن

تِ ,قوالفض ِدوض .قتترك ُ  أوزاُا الَعُروِ  ِمن  ]ق اضب,قوال ض  ِ قال

قكبباا علببى حببرف ن فهببو   فمبباق, إإاضبن  ِ تِإإ ,قأو ثاثببٍ   ال أو ثاثببِ  مترركبباٍ  ف ل ض

ي  ,ققفساكٍن  قالصغ د .أو أربعِ  مترركاٍ  فساكٍن  ف لف دو ن قالكن قف لف دو ن

(,قوالمِط سقلقعومقالع وَقلوتا ش  ق29الع وَقاللاقجنيقص/   انظر

 ([.12ص/ 

فعإإ لنا,قوافإإ عونيا,قهببا, وهببي  ُتصببا  مببن هبب ه األجببزاِء كلمبباُ  ُيببوزا ب (3)

إإ ِعونا,ق قوهببي األُصببوُل عوضتنا,قوفإإ عّلتا.قوافإإ  إإتفِعونا,قواتفض ِا وفإإ عونا,قوان

ت,ق عن الض ق.ققوهي الُفرو ُ وافا

قق لنب:قوه ه الكلماُ  مرّكهللُ  ق , قَجمعن
قق)ُمْعَلنَاُ  ُيوُسب(ااقأح  ل َن أ قاوا 

وضنض, .  التيقأعا
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 (1)أْلَقاُب الَقَوافِي - 5

هببا  إْا ُرمببَ  َألقبباَب القببوافِي ُكلِّ
ق

 ا  َخْمبببببُ  ّل َيل َهبببببا َسببببباِدُس فهنبببببق
ق

 هبببَي عنبببَدُهْم  ُمتبببَراِدُ , ُمَتبببواتِرُ 
 

ُمَتبببببِداِرُ , ُمَتَراكِبببببُ , ُمَتَكببببباِوُس ق
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الع اقيم .ق(قالمم ا 91ص/ قمجمع الهللررين ق(1)

يقلإإذلبقلإإرتاد قالُمتببرادُِ   ]ق(2) إإمم قاجتمإإعقلقآ  هإإ قسإإ رن  .قسن
قق فيإإ ل رإإ غ

,م ,ق قققمثالُه الِ رنيااقفيهقوه قاتص لن,م قوتت لعن

 وكبببببب ا  الببببببدهُر َيرمببببببي بببببببالفتى
ق

 يف طِبببباب العبببب ش حبببباّل  بعببببد َحبببباْْل ق
ق

قصهيققفالقاف ُ  يف الهلل   السابقق ق.(22 ص=قق(حض الا

يقاتإ اتً اقو ق  والُمتواتِرُ ق إمم قلياقح فياقسإ رنيا.قسن قاتْ كل قفي, قح  ل
قق في ل ر غ

قمثالُه ق,وليمقهن كقتت لعقلوْ ر تق,المتْ كقَويهقالِ را

ْد مبببن التقبببون  فإنبببك ّل تبببْدر ْ   تبببزو 
ق

 إذا َجبببن  ل بببُ  هببب  تعببب ُش إلبببى الَفْجبببرِ؟ق
ق

ِ  اقصالِ لِقهيققفالقاف ُ  يف الهلل   ق.(2 2 ص=قق(فضجا

ي قالم فيإ نقتداِرُ   والمُ ق إمم قت الىقفي, قح ف  قاتْ ر  قلإياقسإ رنيا.قسن
قق في ل ر غ

قالْ ر قالث ني قق قأدَر قاوولىققا قأ قَوي, قس را قمثالُه ق,له قو م

 احفبببببْظ لسببببباَنَك أْا تقبببببوَل فُتهللتََلبببببى
ق

ببببببببببُ  بببببببببببالَمنْطِِق ق  إّا الببببببببببهللاَء موك 
ق

قصهيققفالقاف   يف الهلل   السابق
ا
ناطِِمي ق.(2  2 ص=قق(اض

قوالُمتراكُِ   ق قاتْ رإ قلإياقسإ رنيا.قاإأ  كل قأحإ  ل قفي, ق ّل إ ن قت ال ا قق في ل ر غ

هقلعًض ,ق قلعضن قمثالُه ااقت اربقالشيلقإكاقَرِبض

 مببببا ُكبببب ُّ مببببا َيتمنّببببى المببببرُء ُيدرُكببببه
ق

بببُفنُ ق  َتجبببر  الريببباُي بمبببا ّل َتشبببتهي السُّ
ق

= 
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 (1)أجزاُء الَقوافِي - 6

 إِذا ُرمَ  َأْجزاَء الَقوايفْ َفَسبْ  بهبا
ق

 خهلل ببببرا  ُيج ببببُد الَقببببوَل حبببب َن َيقببببوُل ق
ق

ُْ َوراَءهُ  , وَوْصببُ , والُخببُرو  َرو ع
 

وِرْدُ , وتاِسبببب ُ , َيل ببببِه َدِخ ببببُ  ق
(2)

 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نن اقصهِقهيققفالقاف   يف الهلل   السابق فن ِن ق(.2   2 ص=قق(ِا

قاإاققوالُمتََكاِوُس ق قلإياقسإ رنياا.قاإأ  كل
قاتْ رإ تل قفي,إ قأَلإعن قت الإ ا

قق في ل ر غ

سقاإللإإ ,قأ قا دح ا,إإ قواجتم ع,إإ قعوإإىقالمإإ ل,قفكإإذلبقالْ رإإ تق تكإإ ون

قفي, ,ق قواجتمع ا ققققوُل العّجاْ قمثالُه ا دحم ا

يَن اإللببببببُه َفَجهلَلببببببرْ   َقببببببْد َجهلَلببببببَر الببببببد 
ق

اض اقصهيققابقفالقاف ُ  يف الهلل   الس قفضجض ق.(2    2ص=قق(ااان

(,قوالمإ القلوتنإإ  يق92لقعوإمقالعإإ وَقلوتا شإ  قص/ قالمِإط س  انظبر

قالعإإإ وَقوالمإإإ القلوعوإإإ  ق96ص/ 
ا
دقالعإإإ القاإإإاقَسإإإمي (,قواجإإإ  

 (,قوا س ع قالع وَقوالم في قلو اد [.23ص/ 

 (قالمم ا قالع اقيم .91ص/ قمجمع الهللررين ق(1)

ِو ُّ ]ق(2) قإليإإه,قفيمإإ ل:قهإإذاقهإإقالببر  قوتننِإإبن قالإإذ قتنانإإىقعويإإهقالمصإإي  ن  قالْإإ  ن

قالايم ل,قأوقايميم لق  التي مطلُعها الايم قالع بقلوشنف  ,قمثالُه  ..ق.قصي  ل

 أق مببببوا بنِببببي ُأّمببببي ُصببببدوَر َمطِبببب ُِّكمْ 
 

 فبببببإّني إلبببببى قبببببوٍم ِسبببببَواُكْم أَلْمَ بببببُ   
 

قالمتْ  قوالَوْصُ   ق قالذ قَويقال و   قك.قه قالْ  ن

قلششإا عق وحروُ  الَْوْص  هي األلُب والواُو وال اُء,ق قأر ن قهذاقاوحإ  ن س الل

(ققمثالُه أوقليي ا,ق ان ا َِ كض ا قااقالميمقصالامض قالمت ل   ن قيف قول المتنهللي ال اون

 علبببى َقبببْدر أهببب  العبببزم تببباتْي العبببزائمُ 
ق

 وتبببباتْي علببببى َقببببْدر الكببببراِم المَكبببباِْرمُ ق
ق

= 
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ق  ُْ ر .قه قح والُخرو قااقه لقالصو قالمتْ م قات ل  ل ق ل

اق ُْ واو  قألًفإ  قفإا كان  حركتُها ضم   كاا الخرو ,قوإ قر ن قفتًْ قر  قال  ولن

قَ ًل. قوإ قر ن قرِ ً قر  قال  ولن

ّلزُم ّل يجوز تغ  ُره ق ُْ هقلقجميعقالمصي  قعوىقا قالتإ أاققوالخرو فيجبقتِويمن

قكما قال لهلل د لقالاي قاوول ق

َهببببببا َفُمَقاُمَهبببببباعَ  َياُر َمَرلُّ  َفببببببِ  الببببببدِّ
ق

 بِِمنبببببببى  َتاب بببببببَد ُ،ولُهبببببببا َفرَِجاُمَهببببببباق
ق

قعوىقالفتْ قإلىقآ  ه .قفجعو, ق

ْدُ   ق ,قوَكإ  قاإاقحإ و قوالرِّ قاا شإ ً قاإاقةيإ قف دإ ل ه قا قَمعققا قالإ و  

قالثّل  ,قأوقااقح و قالمويا قوهيقال اوقوالي لقالِ رنت  قلعإ قح رإ لقة يإِ قالم م

قل,م .ق قمثاُل األول اج نِ ل

 تببببباا  وّل تعجبببببْ  بلوِمبببببَك صببببباحهلل ا
ق

ا وأنبببببببَ  تلبببببببومُ ق  لعببببببّ  لبببببببه عببببببب ر 
ق

 ومثاُل الثاين 

ُْ مببببببن ب تببببببهِ   يببببببا أيُّهببببببا الخببببببار
ق

 وهارب ببببببببا مببببببببن شببببببببدةِ الَخببببببببْوِ  ق
ق

 ضبببببب ُفَك قببببببْد جبببببباَء بببببببزادٍ لببببببهُ 
 

ببب ِْب!   فبببارجْع وكبببْن ضببب فل علبببى الض 
 

قلين,إإ قووالتاِسبب ُ   ق ,قوالقَكإإ  قهإإيقألِإإفل قاتْإإ كل قحإإ  ل لإإياقحإإ  قالإإ و م

قإالقألًف  ق قمثالُه التأسيمن

 كِلْ نبببببْي لهبببببم  يبببببا أم مبببببُ  ناِصبببببِ  
ق

 ول ببببببٍ  ُأقاِسبببببب ِه َبطببببببيِء الَكواكببببببِ  ق
ق

خ ُ   ق .قوالد  ِو م قَمعقلياقألفقالت أاِسيامقوال   قاتْ كل قه قح  ل

قق- فياقوكلإإبقل ق عإإهقلإإياقحإإُسببّمي دخبب ا  ألنببه دخ ببُ  يف القاف بب   ق ِو م الإإ  

قلقالم م.قق-والت أاِسيامق ِ يا ض  فش لهقال  

= 
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 َحركبببباُ  قاف ببببٍ  َنظِ ببببُر ُحروفِهببببا
ق

َّل ق ِسبب ع  بهببا الَمْجببَرن َعببَدْدنا َأو 
(2)

 

ق
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 مثالُه قوُل بّشار بن بُْرد 

 إذا كنبببببَ  يف كببببب ِّ األمبببببور معاتهلل بببببا
ق

 صببببديَقك لببببم تلببببَق البببب   ّل تَعْاتهلُِلببببهْ ق
ق

ا َأْو ِصببببْ  أخببببا  فإنببببهُ   فعببببْش واحببببد 
 

 مقبببببببارُ  ذنبببببببٍ  تبببببببارة  وُمَجْانهلُِلبببببببهْ  
 

ا علبب  ى الَقببَ نإذا أنبب  لببم تشببرْب مببرار 
 

 ظمئبببَ , وأ ُّ النببباِس تْصبببُفْو َمَشببباِْرُبْه؟ 
 

ِخ ْ  جاء يف الهلل   األول ق.(َالًقصولقالث ل قق(ن نً صولقالث ينقق(,ت لًقصقف ُاحظ أا الد 

قالعإإ وَق309ص/ المإإ القلوتنإإ  يق  انظببر
ا
دقالعإإ القاإإاقَسإإمي (,قواجإإ  

العتَإإتقعتيإإِق(,قوعوإإمقالعإإ وَقوالم فيإإ قلعاإإ ق43والمإإ القلوعوإإ  قص/ 

ق.(319ص/ 

قوقد جمعها أيضل صفيُّ الدين الِرلِّي بقوله 

 سبببببّت ٍ  حبببببروٍ   يف الَقبببببوايف مجبببببَرن
 

 ُبُروِجهببببا علببببوّ  يف َتجببببر  كالّشببببم ِ  
 

 ِردفِهبببببا مبببببع ,وَدخ ُلهبببببا تاس ُسبببببها,
 

 وُخروِجهبببببا ,َوصبببببلِها مبببببع ,وَرِويُّهبببببا 
 

 [.(910ص/ قديوانه

 اقيم .(قالمم ا قالع 91ص/ قمجمع الهللررين ق(1)

.قاث قح ر قالميمقالبَمْجَرن  ]ق(2) قيف قول زه ر ه قح ر قح  قال و م

 َرأْيُ  الببَمنَاَيا َخبهلْلَط َعْشبَواَء َمبْن ُتِصبْ  
 

بببببْر َف َْهبببببَرمِ    ُتِمْتبببببُه َوَمبببببْن ُتْخطِبببببْئ ُيَعم 
 

ق , إهقلقال فإعقفالم ُم رو ع .قورإذلبقح لن قودإ ل وح رتن, قل لكِ قاضج  ,قواليإ لن

قَج  قفي,    لها مجرن  وقوالنصب.ق  .[و قال و  
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, والبْبببب سُّ  ثم الن فاُذ, وَحبْ ُوها, والبر 
 

إشببهللاُ , والت ْوِج ببُه, فاحفْظهببا َوَّل ق
(1)
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قال,إ لقر نإ قلقالن َفاُذ  ]ق(1) قأوقالفتضقأوقالكِإ .قو م ه قح ر نقه لقال د قل لضمم

قفي, قالْ ر ن. تا قاود قس رنً قفنضفذض

قفالن َفاُذ بالضّم كقول رؤب  بن العّجاْ 

 َوبََلببببببببببببٍد َعاِمَ ببببببببببببٍ  أْعمبببببببببببباُؤهُ 
ق

 كببببببببباا  لبببببببببوَا أرِضبببببببببه سبببببببببماُؤهُ ق
ق

 ن فاُذ بالفت, كقول بشر بن أبي خازم وال

 َوَ،  َرَهبببببا َمبببببا َ،  بببببر الن ببببباَس َقهللَْلَهبببببا
 

 َفهللَاَتبببببْ  َوَحاَجببببباُ  الُفبببببَؤادِ ُتِصبببببْ هللَُها 
 

 والن فاُذ بالكسر كقول علقم  بن س ّار 

بببببببَراَ  ُقبببببببد  مبببببببن َأدِيِمبببببببهِ   إِا  الشِّ
 

دا .قواًواقالَرْ ُو  ق يقه قح ر نقالْإ  قالإذ ققاإ قالإ   إمم رإ  قأوقألفإًاقأوقَإ ًل.قسن

قفّلنًا,ق ذوتن دا .إذا جلسَ  بر ائه  لذلبقااقق لب:قحض قلو  
قفكأنهقاْ كل

ْد  واوا , فالَر ُو ضمُ . ق قفتْإ ل.قوإ قفإا كاا الرِّ إذون ْض دا قألًفإ ,قف ل وإ قر  قالإ  

قال اوقوالي لقفتْ ل. ققا ض قرِ  ل.قوق قَج ن ذون ْض دا قَ ًلقف ل قر  قال  

 اْمرِِئ الَْق ِْ   َحْ وه فترُ  وِرْدفه ألُب, قوُل فال   

 َأّل اْنِعبببْم َصبببهللَاحل َأيُّهبببا الط َلبببُ  الهللبببالي
 

 َوَهببْ  َيببنَْعَمْن َمببْن َكبباَا يف الُعُصببرِ الَخببالِي 
 

قففترببُ  الخبباء َحببْ وُ ق ,قوح رتن,إإ قاضجإإ  ,قواليإإ لن و ٌّ َض ق ,قوالإإّلمن دا ل َِ ق ,قواولإإفن

.ق قود ل

 قوُل زه ر  وما كاا ح ُوه ضم   

 َمتببببببى َتببببببُك يف َصببببببِدْيٍق َأْو َعببببببُدو  
 

 ُتَخهللِّببببببْرَ  الُوُجببببببوُه َعببببببِن الُقُلببببببوِب  
 

= 
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 وما كاا ح ُوه كسرة  قوُل علقم  بن عهللدة الفر  

 َفببببببإْْا َتْسبببببباَلُوين بِالنَّسبببببباِء فببببببإن ني
 

 َخهللْ بببببببُر بِبببببببَاْدَواِء النَِّسببببببباِء َطهللْ بببببببُ   
 

سُّ  ق قألِفقالتأسيالر  قيف قوله م.قاث قح ر قالص دقه قح ر نقا ققا ض

 لََعْمببُرَ  َمببا َتببْدِر  الط ببَواِرُق بِالَرَصببى
ق

 َوّلَ َزاِجبببببَراُ  الط ْ بببببرِ مبببببا ا ُ َصبببببانِعُ ق
ق

قالمطوِ.ققاإلْشهللاُ  ق قمثالُه ه قح ر قالْ  قالذ قلياقالتأسيِمقوال و  

 يزيببببُد يغببببب ُّ الطبببببرَ  دوينْ كان مبببببا
ق

 زَون بببببب َن ع ن بببببِه علبببببي  المرببببباجمُ ق
ق

قالمميم قصالِ را(.قالت وج ُه  ق ِو م قه قح ر نقا ققا قال  

إهقإلإىقأ قج,إ لقشإ لقاإاقالْ رإ تقُسّمي ب لك ألا الشاعرق, قأ قَ جم ِغ ق,لهقالْ

قمثالُه 

 إذا كنبببببببببَ  يف نعمبببببببببٍ  فاْرَعَهبببببببببا
ق

 فبببببببإا  المعاصبببببببْي تزيبببببببُ  الببببببببنَِّعمْ ق
ق

دقالعإإ القاإإاق306ص/ المإإ القلوتنإإ  يق  انظببر قالعإإ وَق(,قواجإإ  
ا
َسإإمي

(,قوعوإإمقالعإإ وَقوالم فيإإ قلعاإإ قالعتَإإتقعتيإإِق41والمإإ القلوعوإإ  قص/ 

ق.(392ص/ 

 وقد جمعها أيضل صفيُّ الدين الِرلِّي بقوله 

 َحَركاُتهبببببببببا عنبببببببببَدنا الَقبببببببببوايفَ إاّ 
ق

 اذُ ُيبببببب بهببببببنّ  نسببببببٍق  علببببببى  ُّ ِسببببببق
ق

 َتبببببو ثبببببمّ  وَحببببب ُو, وإشبببببهللاُ , ,َرسع 
 

 ونفببببببباذُ  ,بعبببببببَده وَمجبببببببرن ج بببببببُه, 
 

ق[.(910ص/ قوانهدي

قوه قالمع و قعن قالا َعيياقل الرتف ل.فاحفظها وّل  ق.  أ قوالقتنمض
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 َعبببباَب الَقببببَوافَِي   إِْكَفبببباُء, وإِْقببببَواءُ 
ق

إِجببازُة, ُثببّم إِْصببَراُ , وإِْيَطبباُء ق
(2)

 

ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قالمم ا قالع اقيم .91ص/ قمجمع الهللررين ق(1)

,قأوقاتم َلإ نقالم إ لقاإلكفاُء  ]ق(2) ,إ قواحإ ل قا  جن
قلْ و ل قال و م ه قا تّل ن

قلققصي  لقواح  ل.

 مثالُه قول الراجز 

 بببببببببن ُأدِّ  َجاِرَيببببببببُ  ِمببببببببْن َضببببببببهلل  
ق

 َكبببببباا  ترببببببب  دِْرِعهبببببببا الُمبببببببنَْعطِّ 
 

 َشبببببببط ا َرَمْ بببببببَ  خلَفبببببببه بَِشبببببببطِّ 
 

 وقال اآلخُر 

 إذا َنَزْلببببببببُ  فبببببببباْجَعاين َوَسببببببببطَا
ق

بببببببَي شببببببب ُخ ّل ُأطِ بببببببُق الَعنَبببببببَدا  إنِّ
 

.يريد  نض ض  العض

ٍْ واحٍد, قالوِ  قوأد ِلقالثن َ .قفالداُل والطاُء من مخر قوه قا  ن

قلياقالضمقوالكِ قلقالمصي  قال اح  .اإلقواُء  ق قح ر قال و م قه قا تّل ن

 مثالُه  قوُل النابغ  ال ب اين 

 َأِمببببببْن آل م ببببببَ  رائببببببُ, أو ُمْغَتببببببِد ْ 
 

دِ    عجبببببببببباَا ذا زادٍ و، ببببببببببَر ُمببببببببببَزو 
 

ا  َزَعببببببَم الهللببببببواِرُي أا  رحلَتنببببببا ،ببببببد 
 

 وببببببب اَ  خهلل رنببببببا الُغببببببَراُب األَْسببببببَودُ  
 

قاعقتا ع قا  َج, .ق اإلجازةُ ق قح و قال و   قا تّل ن

= 
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 مثالُه 

 خل لبببي  ِسببب را واتركبببا الرحبببَ  إننبببي
 

 بَِمْهَلَكببببببببببٍ  والعاقهللبببببببببباُ  َتببببببببببُدْورُ  
 

 فهلل نبببباه َيشببببر  رحَلببببُه قببببال قائببببُ  
 

 لَِمببببْن جمببببُ  ِرْخببببُو المبببباِ  َنِجْ ببببُ ؟ 
 

قفالهلل ُ  األوُل ق, َغهقال الن ,قوالْ فإ  قاوالثاين َو إهقالاإ لن َغ  توفإ  قواتا عإ ا قلقَو

قالم  ل.

قصالمج  (قاإاقالفإتضقإلإىقةيإ ا,قأوقاإاقاإلْصراُ   ق قلْ ر قال و م ه قاالنتم لن

قةي قالفتضقإلىقالفتض.ق

 مثالُه 

 ألببببم تببببرين رددُ  علببببى ابببببن ل لببببى
ق

 ألبببببم تبببببرين رددُ  علبببببى اببببببن ل لبببببىق
ق

 وقلببببببببُ  لشبببببببباتِه لمببببببببا أَتْتنببببببببا 
ق

 رمبببببببباِ  ا ُ مببببببببن شبببببببباةٍ بببببببببداِء!ق
ق

ا.ء الرو ُّ )الهمزُة( فقد جاق ًَ قلقالاي قاوولقافت ًح ,قولقالاي قالث ينقاكِ 

قلوفظ,إإ قواعن هإإ قلققصإإي  لقواحإإ  لقاإإاقةيإإ قاإليطبباُء  ق قرومإإ قالإإ و م َن هإإ قتكإإ ا

قلهق َنعت غ ق قق-ف د ل قوه قاأ  كلقااقصالم اا  (قلمعنىقالم افم .ق-رِاع قألي تل

 مثالُه 

 لقببببد هتفببببْ  يف ُجببببن, ل ببببٍ  حمامبببب ُ 
ق

 علببببببببى فببببببببنٍن َوْهن ببببببببا وإين لنببببببببائمُ ق
ق

 أأزعبببببببببُم أين هبببببببببائُم ذو صبببببببببهللاب ٍ 
ق

 لُسبببعدن وّل أبكبببي وتهللكبببي الرمبببائُم؟!ق
ق

ا  َكببب بُْ  وأيببببُم ا ِ لببببو كنببببُ  عاشببببق 
 

 َلمببببببا سببببببهللقْتني بالهللكبببببباِء الرمببببببائمُ  
 

إ وبقاإللإ اعققأما إذا اتفق  الكلمتاا لفظ اق قاإاق ن َنعإ غ قكلبق وا توفت قاعنًىقفّ م

 والتِْيا[.
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 َكببَ اَ  َتْضببِم نَُها, الت ْررِيببَد, ُمْجَتنَببُ  
 

وِمْثببُ  َذاَ  ِسببنَاُد َوْهببَو َأْنَربباُء ق
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قو  قالاي ققا قتم مقالمعنى.ققالتضم ن ]ق(1) قه قتم من

د العوايف )ص/  ( بقوله 16وعّرفه صاحُ  نظم مجدِّ

َقبببببببببا  َوِعنْبببببببببَدَنا الت ْضبببببببببِم ُن َأْا ُتَعل 
ق

 َقافَِ بببببببببُ  بَِمبببببببببا َقَفاَهبببببببببا ُمطَْلَقببببببببباق
ق

 مثالُه  قوُل النابغ  

 ُهبببببُم َوَرُدوا الِجَفببببباَر َعَلبببببى َتِمببببب مٍ 
 

ببببي َوُهببببْم َأْصببببَراُب    َيببببْوِم ُعكبببباَظ, إنِّ
 

 َشبببببِهْدُ  لَُهبببببْم َمبببببَواطَِن َصبببببادَِقاٍ  
 

بببببببْدِر ِمنِّبببببببي   بَِخْ بببببببرِِهُم بِنُْصبببببببِ, الص 
 

ق  وبقالشع قواإلتي  قا قعوىقوج القاتا َن ل.الت ْرريد  ق قه قا تّل ن

قلوإذ قماخوُذ من قبولهم  ق) قح َإ ل ,قوصر رإبل قاعتإتلل (قأ قانفإ دل قحض َإ ل صَجإ ل

يقتْ َإ ًا.قَضطونعقانف د إمم قعإاقنظإ ٍ اقسن وق ب   ًا.قفومم قر  قل,ذاقالض بقانف ادل

جوياقلضمم قر  قعياًاقعن همقشام, اقهذاقالعيبقله. دقلقال   ْض ض قه قااقال

نَاد  ق .السِّ قوح ر تل قااقح و ل ىققا قال و م َن اعض قا ق قه قا تّل ن

 ركا  وهو خمسُ  أنوا   اثناا باعتهللار الررو , وثاثُ  باعتهللار الر

ْد   -1 .قِسناد الرِّ قا دو ل , قةي ض قوه قجعا قلعضقاولي تقا دوفً ,قولعضن

.ِسناد الت اِس     -2 مل قاؤس  , قةي ض ًِ ,قولعضن قوه قجعا قلعضقاولي تقاؤس 

قح ر قال  ي قلقالم في قالمطوم قوالممي  .قِسناد اإلْشهللَا   -3 قوه قتييي ن

قح ر ِسناد الَرْ و   -1 د .قوه قا تّل ن قا ققا قال  

قوه قا تّل قح ر قا ققا قال و قالممي  قصالِ را(.قِسناد الت ْوِج ه  -5

 وذِْكر أمثلتها مما يطول, فْلتُراجْع يف مهللسوطاتها.

(,قوالمإإ القلوتنإإ  يق127 ق1اللإإاقسإإي اقصالمْكإإمقوالمْإإيطقاوعظإإمق  انظببر

(,ق191/ (,قوالعيإإ  قاليإإ ات قعوإإىق ا َإإ قال ااإإت قلوإإ ا اينيقص331ص/ 
= 
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ُلَالث  ان يََ َالف ص 

بَ  ل  ُقَبالع ر  َوأحوالهمَم اَي تع 

 (1)َعَرِب ال  ين ُتضرُب بهم األَْمَثاُل َمَشاِه ُر ال - 9

 ِمبببن َأشبببهرِ األَمثببباِل يف القهللائبببِ  
ق

ُة ِذ  الِرَمببببى ُكلَ ببببِ  َوائِببببِ  ق ِعببببز 
(2)

 

ق

 وَطَلببببُ  الث ببببْاِر إِلببببى الُمَهْلَهبببب ِ 
 

ببببببَمْوَأِل ق ُينَسببببببُ , كالَوفبببببباِء للس 
(3)

 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالعإإ وَقوالمإإ القلوعوإإ  قص/ 
ا
دقالعإإ القاإإاقَسإإمي (,قوعوإإمق44واجإإ  

(,قوا سإإ ع قالعإإ وَق399العإإ وَقوالم فيإإ قلعاإإ قالعتَإإتقعتيإإِقص/ 

قوالم في قلو اد [.

ق(قالمم ا قالتيوايم .79ص/ ققمجمع الهللررينق(1)

ويإإِبقواٍإإ ل قوكلإإبقونإإهقرإإ  قعتَإإتًققُيقببال يف المثبب  ق(2) قاإإاقرن قأعإإتغ قفإإّل ن اقعظإإيمض

إهنإق قإلون إِ دض قعوإىقالمإ ِلقحتإىقتض إِ دقإلإ ل ا,قوالقتض َِ قنإ  قاإعض َل قن  قالقتن ق ن الم, ل ,قفك ن ا

إ دنإقورإ  قالق َنصض قفإّلق َضِْمإيقالصإي ض إقو َضم لض,إ قأحإ ل قفإّلق ض
َضِْميقالم اِعإي ور  ق

و سإهق ي إبقلقجن اقفيضتض,ض قحتىقَإأا ض َضجومن َضِألضه,قوالق قلقاجوِهقحتىق قأح ل َتكوممن

تأد ق  لً إان

ويإبقواٍإ .قأقإ مقلقاوإبققأّما البُمَهْلَه ,ق(3) ,قأ  قرن
م
قَليع ,قالتيواي ,قلان ف, قع  غ

قأ يهقااقلنيقلك قأَلعياقسن إ َِ بموأُل, ق أ قحيمإ  ,قلإاقع دَِإ ل,قوأّما الس  ف,إ قالإان

قلقال ف ِل. َنض بقلهقالمث ن  ااقع بقاليما,ق
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 وَرْأُ  َقبببْ ٍ  ِمثبببَ  ُجبببوِد َحببباتِمِ 
 

ِث بببِن َظببالِِم  َشبباَ , وَفْتببُك الَرببارِ ق
(1)

 

 

 وِحْلبببُم َمْعبببٍن وُهبببَو اببببُن َزائِبببَدهْ 
 

وُقببب ُّ ُذو الَفَصببباِحِ  اببببُن َسببباِعَدْه ق
(2)

 

 

 الِرْكمبببُ  َعبببن ُلْقمبببااِ  وَشببباَعِ  
 

وَهكبببب ا الُخْطهللبببب  َُعببببن َسببببْرهلَلاِا ق
(3)

 

 

 واْشببببتهَرْ  َفراَسببببُ  األَْفببببراس ِ
 

عبببن عبببامرٍ, والِربببْ ُق عبببن إَِيببباِس ق
(4)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةطف  .قر  قاإاقدنهإ  قالعإ ب.قورإ  ققلِاقجذَم ض,قلاِقأّما ق ُ  فهو ابُن ُزه ر, ق(1)

قال أِ  قلج د قَأَه.ق با, َنم لقله:ققيمن ا ِمتَْاف  إب,قوكاا حباتُم َجبواد  هض إئ قوض إكاقسن

. ِض قأاوض ,قوإكاقأسض ض بض نِمقأنا,ض قوإكاقةض

ققوأّمببا الرببارُث,]ق, إإ م ض ,قلإإِاقةإإيِ ,قلإإِاقان لإإ عض َض ا َمإإ ض,قلإإِاق ذض ,قلإإِاقجن قظإإ لمل قف,إإ قالإإان

قالم   .
تابإققلِاقع  ل قلقالفض َنض بقالمث ن قوِمن َفتْكِه  لهق قجعفإ ض قلإاض قتاونإهق  لإ ض

إهقالنإًاقلونعمإ ِ قلإِاق لِاقرِّلبقوهإ قلقِجإ اَقاوسإ دقلإاقالمنإذَقالموِإبإقوقتاون

َننظ ق دناقلقالمْام قاللاقحايبقص/  ي  إق
ِْ ق([.361المنذَقاوبقال

قالشيا ين,قوه قالإذ ققيإأّما معنُ ق(2) ق اٍ  ض ث عبن معبٍن وّل » قفيإه:ق,قف, قالان حبدِّ

 َْ ,إإ ,قوأّمببا ُقبب ُّ فهببو ابببُن سبباعدَة خط ببُ  العببرب, ق.«َحببَر ه ,قوحكيمن وشإإ ع ن

قعويه. طضبض قو ض
قعوىقشض ض ل ِع ض قاضاقدض لن  وق ِ ي, قلقعص ا.قوه قأوم

كمإإ لقالعإإ بقودنهإإ مهم.أّمببا لقمبباُا, ق(3) ,قرإإ  قاإإاقحن َن قالمشإإ, 
قعإإ دل  قف,إإ قالإإان

ع اٍِ, .قف, قسْا  نقوأّما َسرهللاُا,  طا لقل ِهو قوشن ,قر  قااق ن
غ
قالا هوي  واٍ ض

رإإ بقال يإإ .قَفراَسببُ  األفببراِس  ق(1) َن إإ نقلق اقض ذض ْض قالطغفيإإ قعببامُر  ال قلإإان هإإ قعإإ ا ن

تن هنإإإ ,ق مقعوإإإىقان لض,ن إإإ ض إإإ بقال يإإإ ,قوأجا قالعإإإ ِبقل رن ,قرإإإ  قأحإإإذض ض العإإإ ا  غ

مقلقالتص غ قعوي, .ق هن قاع وَإإياُس  وألص ض ,قلإان ,قالمإ م .قه قإَإ سن ققإ م ض  ض,قلإان

. قالظام قوإد ل ن سن ِا,قوه قالتفض غ رض قلقالت  قلهقالمث ن قَنض بن
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بَلَكهْ  والُرْضبرُ   ُيعبَزن لُسبَلْ ِك السُّ
 

وِحْ لبببببُ  الَقِصببببب رِ نِْعبببببَم الَمَلَكبببببْه ق
(1)

 

 

 وهَكببببب ا ِروايبببببُ  اببببببِن أْصبببببَمعِ 
 

ُتببببببب َكُر, والَجمببببببباُل للُمَقن بببببببِع ق
(2)

 

 

 واْشبببتهَر الُربببْزُا عبببن الَخنَْسببباءِ 
 

ْرَقببببباِء ق ِمْثبببببَ  اْشبببببتهاِر َبَصبببببرِ الز 
(3)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.قالُرْضُر  ق(1) راضن َل ْك  ال   َنعإ ض قالسُّ .قورإ  ق غ
قعمإ و,قالتميمإي ,قلإان ه قالْ َثن

وضيابق ِغ وضبقق-ل ل ِغ ي  ققال جض .-انصض ْض قال لض ن عق الَقِص ر :قوض إ ض ,قجض م
مي قالمو ا ه ققضِصي ن

تاوِ, .قأ ل  ِل قلِمض هقاحتي اًلقعوىقالت   ال,يئ نقال اس  نقلقالنفم.البَمَلَك   نفض

إعض ققابُن َأْصَمع ق(2) قلقسض ثض ن قلإهقالإإمض َنضإ بن ,ق غ
قالاإ هوي قأدإمعض قالموإِبقلإان هإ قعاإ ن

,ققالببُمَقن ع ال واَ قورث  قالْك َ تقوالنإ ادَ.ق قلإ لممن عقالكِناإ  م هإ قالمعإ و ن

قال قال وثإ مقر  قأجم ض فض ض اًا .قور  قإكاقسض مققض ض لض,ن واًم ,قوأع ض مق ض ً, ,قوأرموض,ن جا ن سقوض

إهنق ,ض ط ًيإ قوجا يض قان ن ًعإ ,قأ ا مض َضمشإيقإالقان َن قفك  قالق قفيضم  ِ,هقأد لتاهقالعيان جا عاقوض

 ر لم أ ِإ

رقاُء  ق(3) قاالز  َقإ لقاليم اإ ,قور نإ قتناِصإ ن ِ َِي  ن,قوتنع  قلتض امقالجض ذض ِإ ف ضقهيقحض

  ّل  قأَ ملإإ
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اُم الَعَرِب وُحُروُبُهم -11 َأي 
(1) 

ببباِم الَعبببَرْب   قبببْد َذَكبببَر القبببوُم ألَي 
ق

َقببببببْ  ق  َمواقعببببببل ُتببببببدَعى بهببببببن  كالل 
ق

 مبببن ذلبببَك  الَكِديبببُد, والهلَلْ بببداءُ 
 

ُبَعبببببباُث, والُفْتببببببرُة, والَهْ َمبببببباُء  ق
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طِيايم .337ص/ قمجمع الهللررين ق(1)  (قالمم ا قال ض

ًَّ قااقهذاقاوَإ مقل لشإ ِقوالايإ  إقلم يتناوْل الناظُم ]ق(2) قأ وقبد وجبدنا والقالط لعن

ً قلقالاْ قعن, ,قلكننإ ق نضتً قواشمم قق-برمد ا   -عض
ض
وم,إ ,قولمإي نإ قعوإىقجن قإ قعث ا

ق قالْ وبقواوَ مقلمقنمفا ا,ققفأَإ منق ,وبالمناسهلل  عوي,إ .لعضن العإ بقرثيإ  لقجإ ًّ

ق قأل قالف لقاودا, ينقق قألمفض ققحتىقإ م قكرإ قفيإهققألًفإ قوسإق«أيام العرب»قرت بض اعض

ق(.344 ق19ئ قَ مإقرم قلقت ََ قاإلسّلمقلوذهايقصا

قعوإىقرن نإ ل,قوفيإهققنتإ قيوُم الَكِديد  ق إويمل ,قوهإ قلانإيقسن
قورن نإ ل ه قااقأَ مققإيمل

مقف َسقرن ن ,قوه قااقلنيقف اسقلإاقةإنمقلإاقا لإبقلإاقرن نإ ,ققَليع  لاقاك م

َنع لقلعش  لقااقةي هم.ق قالع ب,قور  قال ج قان,مق قوهمقأنج ن

قق -بفت, الكا  وكسر البدال المهملب - والَكِديدق قج ََإ ل,قعوي,إ قن إ ل قعإيال اإ لن

َنع  قالي مقل سمق ,قو ق ق:قأََقلياقعِف  قو ويخقعوىقاِإ ف«الرم »رثي ل

ق(قريًّلقااقاك ,قعوىقا َِقالم َن .ق60ص

(,ققواعجمقا قاستعجمقااقأسم لقالإاّلدق17 ق9صالعم قالف َ قاللاقعا قَلهق  انظر

(,قوهن َإإ قاوَبقلقفنإإ  قاودبقلونإإ َ  ق3336 ق4والم ا إإعقلواكإإ  قص

(,قوالمع لمقاو ي  قلقالِن قوالِي  قلمْم قحِاقش ابقص/ ق171 ق32ص

ق(.113

= 
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ااقأق مقأَ مقالع ب,قر  قلياقحمي قوروب,قول,مقفيهقأشع َقرثي  .قق َْداء يوم الهللَ ق

قلياقاك قوالم َن ,قوهيقإلىقاك قأق ب.قوالهللَ ْداُء    قاوِ لض َل قوَ قاسمل

ق(,قواعجإإإإمقالاوإإإإ ا قلوْمإإإإ  ق416 ق1اجمإإإإعقاواثإإإإ لقلوميإإإإ اينقص  انظببببر

ق(.426(,قوهن َ قاوَبقلقاع ف قأنِ بقالع بقلومومشن  قص/ق211 3ص

بالضبم, وآخبره ثباء مثلثب  -وبَُعباُث ر  قلإياقاووسقوال إتَل.قيوم بَُعاُث  ق-  

قلإياقاووسقوال إتَلقلقالج هويإ .ق قلقن احيقالم َن ,قر ن قلهقوق ٍعن ا  عل

قالْإإ وبقالمشإإ, َ قلإإياقاووسقوال إإتَل,ق إإمقجإإ لق قلعإإ ثقآ إإ ض ورإإ  قَإإ من

قالكومإ ن,قواجتمعإ اقعوإىقننصإ  قا قواتفمإ ا إلسإّلمقوأهوإه,قورفإىقا قاإلسّلمن

قالمؤانياقالمت ل.ق

قعاقع ٍش ق1777َقمقق10 ق2صويف صر , الهللخار  ق)قق: َكباَا »ق لإ ا

َمببببُه ا ُ لَِرُسببببولِهِ  ببببا َقد  ق, َفَقببببِدَم َرُسببببوُل ا ِ قَيببببْوُم بَُعبببباَث, َيْوم 

ُحببوا, فَ ق َمببُه ا ُ َوَقببِد اْفَتببَرَق َمَلببُؤُهْم, َوُقتَِلببْ  َسببَرَواُتُهْم َوُجرِّ َقد 

ق.«فِي ُدُخولِِهْم فِي اإِلْساَمِ ققلَِرُسولِهِ 

إإإإإ  قلو إإإإإ اَ ايق  انظبببببر ق(,قواجمإإإإإعقاواثإإإإإ لق194ص/ اواثإإإإإ لقالم لم

(,قوالك اإإ قلقالتإإ ََ قاللإإاقاو يإإ ق423 ق3(,قواعجإإمقالاوإإ ا قص443 ق1ص

ق(.426(,قوهن َ قاوَبقلقاع ف قأنِ بقالع بقص/ 903 ق3ص

قلمقأقفقعويه.قق  يوم الُفتْرةقق

يامض لقيوم الَه َْماء  قق :قالوغ,ض َنم لن رإ  ق -موضُع بنَعماا األرا  ب ن الطائب ومك   -و

لياقلنيقعم وقلاقالْ َثقلاقتميمقلاقسع قلاقهذَ ,قولياقلنيقعا قلاقعإ  ق

ٍ قلاقلك قلاقعا قان  .ق قلاقال م

قااوذه  الّرياشيُّ إلى أنه ماُء لهللني تم م ق لنيقاج شإع,قوهنإ كقأةإ َققنتل, قن سل

نِم.ق قوةض قوأضسض ض تض ض عقلاقهّللقااقلنيقتيمقا قلاق عوا قعوي,م,قفمض قاجمم

= 
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 كببب ا ُكبببَاُب, َمبببنِْعُج, الِجَفبببارُ 
 

بببببَتاُر ق ِخْ ُخ, والسِّ والُرْجببببُر, والبببببز 
(1)
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ق(,قواجمإإعقاواثإإ لق16 ق2(,قواعجإإمقالاوإإ ا قص62 ق9العمإإ قالف َإإ قص  انظببر

(,قوهن َ قاوَبقلقفن  قاودبق3394 ق4(,قواعجمقا قاستعجمقص412 ق1ص

ق([.436 ق32لون َ  قص

قلياقالك ف قوالاص  -بالضّم والتخف ب - الُكَاِب َيْوُم ] (1)   ,قوقي :قا لقلإياقا لل

م مق قااقاليم ا .قق-بفت, الش ن-جاو قوشض قعوىقساعقلي لل

بقالثإ ين,قوللعرب به يوماا مشبهوراا ُيَقبال لهبا  ق إّلض ل,قوالكن بقاوضو  إّلض  قبال الكن

رب عب , ويبوم شبع  كانب  ِعَظباُم أيباِم العبرِب ثاثبُ   يبوم كباب »قأبو عهلل دة 

ق.«جهللل , ويوم ذ  قار

وقعقلِوم قلاقالْ َثقلاقعمإ وقالممصإ َقآرإ قالمإ اَققويوُم الُكَاب األول ق

قعوىقأ يهقش حاي .

فك  قلياقلنيقسإع قوال لإ ب,قوال َ سإ قاإاقلنإيقسإع ققوأما يوُم الُكَاب الثاين ق

قالنإإ سقلقآ إإ قكلإإبقاليإإ مق ققإإيمقلممإإ عمقواإإاقال لإإ بقلتإإيم,قورإإ  قَأسن

قلاقع دم,قولياقلنيقالْ َثقلاقرعإبقوقا ٍإ قالإيما,قوقنتإ قفيإهقعاإ قَيإ ثق

فقبال وهبو ماسبوُر القصب دَة المشبهورَة التبي لاقدّلل قالْ َ يقلع قأ قأنِسإ ,ق

 مطلُعها  

 أّل ّل تلومبببباين كفببببى اللببببوم مببببا ب ببببا
ق

بببببْوم َخْ بببببُر وّل لَِ ببببباق  ومبببببا َلُكمبببببا يف الل 
ق

قوالعمإإ  قلقاْ سإإاقالشإإع قوآدالإإهقلوميإإ واينق(,ق76 ق9العمإإ قالف َإإ قص  انظببر

(,ق471 ق4(,قواعجإإإمقالاوإإإ ا قص411 ق1(,قواجمإإإعقاواثإإإ لقص101 ق1ص

ق(.407 ق32وهن َ قاوَبقلقفن  قاودبقص

= 
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بفببت, أّولببه, وإسببكاا ثان ببه, بعببده عبب ُن مهملببُ  مكسببورُة, وق بب   -يببوم َمببنِْعج ق

قق -مفتوحُ   قفيم قلين, .قوهإ قلعإامل قاإاققإيمقعإيّل .قااقأَ مققيمل
ٍّ
نِإي عوإىقةض

ب.440 ق1ولقاجمعقاواث لقص ق(قأنهقلانيقَ ل عقعوىقلنيقرِّلض

َإ مقال دهإ قرمإ ققإ لقألإ قوتسم ته ب وم منعج لصاح  العقد الفريد, ويقال له  ق

قعاي  .ق

قوادلقَأ ذقلياقحف قأليقا سىقوالنا لقوَ فعقلقلطاقفوج.قوَمنِْعُج  ق

قشإوسهللُ  ه ا ال وم  ق  سقلإاق هيإ قلإاقجذَمإ قلإاقَواحإ قالعاِإيقلمإنعجققت ن

قش سقلاق هي قأقا قااقعن قالنعم  قلاقالمنإذَ,قورإ  ق عوىقال ده ,قوكلبقأ م

,قفأنإ تقَاحوتإهقالإىقج نإبق
م
قلينإي ,قفإ َدقاإنعجقوهإ قاإ لل قجتَ ل

ق قحا اقلْا لل

ق ِل قل َ ِقلاقاوس قالين  ,قوجع قَيتِ ,قفإ نتتعققلإهقََإ  ال ده قوعوي, قِ ا لل

ا.قس, ه,قوةيمبقأ  ض قات عض قًم قفمتوه,قونْ قن قتضهقفأروض, ,قو م 

(,قواعجإمقالاوإ ا ق3173 ق4(,قواعجمقا قاسإتعجمقص4 ق9العم قالف َ قص  انظر

ق(.144 ق32(,قوهن َ قاوَبقلقفن  قاودبقص131 ق2ص

قلانيقتميمقلنج .قَيْوُم الِجَفاِر  ق :قا لل َن قالِجفض 

قوكاا ه ا ال وم ل حال ب يف َضهللّ  وإخوتها الرباب وأسد وط ئ على بني تم م,ق

ق تِوإ اققإتّلًقكََعإًا.قورإ  قَإإ من قلقلنإيقعمإ وقلإاقتمإيمقفمن
قَ ائإذل قالمتإ ن واسإتْ  

ياوضم قلكث  قااققنت قله.ق َنِمىقالص  قالجف َق

ق(,قوالعمإإإ  قلقاْ سإإإاقالشإإإع قوآدالإإإهق192اواثإإإ لقالم لإإإ  قص/ ق انظبببر

(,ق410 ق1(,قواجمإعقاواثإ لقص162 ق1(,قواعجمقا قاستعجمقص136 ق1ص

ق.(224 ق3(,قوالك ا قلقالت ََ قص344 ق1واعجمقالاو ا قص

قاإاقاوإ كقَيوُم ُحْجرٍ  ق ,قاوِإبل قلاقالْ َثقالكِنإ  م جا ل قعوىقحن
قلانيقأس ل ه قَ مل

قرن  .ق

= 
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ْوُر, َ،هللِبب  ْ ُط الَمببَدَرهْ َشببْمَطُ , والببز 
 

كبببب ا الَغهللِْ َطبببباِا, الِّلببببَون, وَبَثببببَرْه ق
(1)
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ق(.441 ق1(,قواجمعقاواث لقص170اواث لقالم لم  قص/   انظر

ِخ ِْخ َيببق قالإإ  قوق بب    ق-بببالزا  والخببائ ن المعجمتبب ن-ْوُم الببز   وُيقببال ِ يا ,قَإإ من

ق ض   قله   قق -بفت, أوله وتشديد ثان ه-َ من قلقلّلدقايم .قرإ  قلتمإيمل قا  عل اسمن

قعوىقأه قاليما.وق    عوىقأه قاليما.ق قر  قلميمل

هن َإ قاوَبقلق(قو314 ق1(,ققواعجإمقالاوإ ا قص441 ق1اجمعقاواث لقص  انظر

ق(.490اع ف قأنِ بقالع بقص/ 

تَار  ق قع دإمقَيْوُم السِّ قلإان ر  قلياقلنيقلك قلإاقواٍإ قولنإيقتمإيم.قوفيإهققنتإ ققإيمن

قلك .ق نضفيقف َسن ْض وضم قال تض د قلاقسض قوقض

تَارق قل لْج  .قق -بكسر الس ن- والسِّ قجا ل

,قواعجإإمق(410 ق1(,قواجمإإعقاواثإإ لقص713 ق1اعجإإمقاإإ قاسإإتعجمقص  انظببر

ق(.367 ق1الاو ا قص

يبوم السبتار كاا بب ن »(:ق426ص/ قويف نهاي  األرب يف معرف  أنساب العبربق

ق[.«بكر وتغل 

قولنإيقرن نإ قوهإ ا  ققَيْوُم َشْمطََ  ]ق(1) إ َقالثإ ين,قورإ  قلإياققإ َشل اإاقأَإ مقالِفجض

قوأحّلف, .ق

يوهببي الواقعبب  األولببى ق إإمم إإ َقالثإإ ين,قوإنمإإ قسن إإ َ قوهنإإمققاإإاقوقعإإ تقالِفجض الِفجض

قوق تو اقفيهقففجض واإق قالْ مض قأحوغ اقاوش, ض

قوالِفَجاُر الثاين ق قن وإ ,قولإمقَكإاقل احإ ل قلقأَلإعقسإنيا,قأولن,إ قَإ من قأَإ مل  مِإ ن

ط قل, ا  قعوىقرن ن ,قوه قأعظإمقأَإ ا,م,ق إمق ما ان,م قعوىقد حاه,ق مقَ مقشض

,ق مقَإ مقالْ َإ  قل,إ ا  قَ مقالعاّلل,ق مقَ مقش ب,قور  قلكن ن قعوىقه ا  

= 
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إوامقعوإىقأ قَإذَواقالفضإ ق  ِ عوىقرن ن .قق لقأل قعاي  :ق مقت اعىقالن سقإلىقال

قوَتع ه واقوَت ا م ا.

وقد حضر النهلليُّ ققق. قح بقالِفجض َقاعقأعم اهقور  قَن ول,مقالنا ض

قااقعك ظ.قوَشْمطَ   ق قق َبل قا  عل

(,ق309 ق9والعمإإإ قالف َإإإ قص(,ق301 ق3أنِإإإ بقاوشإإإ ا قلوإإإاّلكَ قص  انظبببر

(,قو تانإإإ قاودبقولإإإبقلاإإإ بقلِإإإ  قالعإإإ بق191 ق1واعجإإإمقالاوإإإ ا قص

ق.(32 ق9لواي اد قص

ق(:قأنهقر  قلياقلنيقه شمقولياقعا قشمم.413 ق1صويف مجمع األمثال ق

ْور  ق قعويه.يوُم الز  قلمقأقفا

قلق -بببالغ ن المعجمبب  المفتوحبب  -َيببْوُم َ،هللِبب ِط الَمببَدَره  ق دوا -انإإيقَ لإإ عقَإإ مل

.قق-مجاشعٍ  واإ قوق    عوىقلنيقلك ل إ لقلشإيا  قوتضِمإيم,قةن قر ن قفيهقوقاعض ل قَ مل

. ياض  ن قفيهقشض

أسإإم لققا ٍإإ قوالثعالبب   ق-َإإ مقالياإإيط,قوَإإ مقالثع لإإبقويقببال لهبب ا ال ببوم  ق

قوَم لقله:قَ مقدْ القفضواج,قوَ مقأعش ش.ق-اجتمع قفيهق

قق -ن ببهبفببت, أولببه, وكسببر ثا-والَغهللِبب طُ ق إإمي قلإإذلب قو   قلانإإيقَ لإإ ع,قسن َل أَ

قوسط, قان فضقوا ف, قا تفعقر,يئ قاليايطقوه قال ح قالوطيف.

ق(,قوالمْكإإإإإمقوالمْإإإإإيطقاوعظإإإإإمق399 ق31أنِإإإإإ بقاوشإإإإإ ا قص  انظبببببر

(,ق197(,قواواثإإإ لقالم لإإإ  قص/ 22 ق9(,قوالعمإإإ قالف َإإإ قص429 ق2ص

(,قولِإإ  قالعإإ بق369 ق4(,قواعجإإمقالاوإإ ا قص419 ق1واجمإإعقاواثإإ لقص

ق(.166 ق32(,قوهن َ قاوَبقلقفن  قاودبقص1130 ق2اللاقانظ َقص

قوهإذاقَيْوُم الَغهللِ طَ ِن  قق. قلانإيقَ لإ عقأَضإًاقعوإىقلنإيقلكإ ل تثني قاليايط,قوه قَإ مل

قأوسقلاقا   قالتميمي.ق ققايص قالشيا ين,قأس اقودَع نقلان قلان قالي مقأنس قفيهقه ن ن

= 



 

 

 55 َعِزْيزالَجاِمُع ال

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قَ مقالوق    ق يايطياقه قَ مقاليايطقالإذ قسإاِقآنًفإ ,ققإ لقَإ ق تقالْمإ  :قإ  

هك ا ذكره أبو أحمد العسبكر  فجعب  يبوَم الغهلل طب ن ، بَر يبوم الغهللب ط, وّل »

ا  ألنهبم يكثبروا يف الشبعر اسبم الموضبع بلفبظ اّلثنب ن  ُأبعد أا يكونبا واحبد 

ق.قق«كقولهم  رامتاا, عمايتاا, وأمثالهما

ق(.369 ق4(,قواعجمقالاو ا قص419 ق1اجمعقاواث لقص  انظر

قليطف  قعوىقه ا  .قَيْوُم الِّلَون  ق ,قفمي :قإنهقَ مل قفيهق ّل ل

قاع وَ قلاقلكإ قوسهللهللُه  ق قا قلاقالصم قواعهقلن قجشمقولن قنص قألن لن أنهقةتاقعا ن

قفمإ تو ا,قوفيإهققنتإ ق ,قفظف قامقوس  قأاإ ال,م,قفتاعتإهقفإتاَ ن لاقه  ا قةطف  ض

َا .قعا قا قلاق َض قالصم ,قوأن  اقأ  اقدن

ق(.101 ق1(,قوالعم  قلقاْ ساقالشع قوآدالهقص11 ق9العم قالف َ قصانظر  

يوم اللِّون  وهو لعهلل  على بني جشبم ببن »(:ق170ص/ ويف األمثال المولّدة ق

ق.«سعد

لهللنببي تغلبب  علببى  يببوم َواِرَداٍ  زعمببوا أنببه »(:ق414 ق1صويف مجمببع األمثببال ق

قجرير َقاَل ,ق«يربو 

ببب ِْب َهاَمبببَ  َعببباِر ٍ   َكَسبببْونا ُذَبببباَب الس 
ق

 «َ،بببَداَة ال لبببون والَخْ بببُ  َتبببْدَمى ُكُلوَمَهببباق
ق

يوم الِّلون  وقعُ  كان  ف ه لهللني ثعلهللب  علبى بنبي »(:ق11 ق2صقويف معجم الهلللدااق

ق.قوا قأعوم.«يربو 

قويموادلقااقأودَ قلنيقسق -بالكسر, وفت, الواو, والقصر-قواللَِّونق

قعويه[. يوُم بَثََره ق  لمقأقفا
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 َجببوُّ َنَطبباٍ , ُذو ُطُلببوٍي, والِعنَببْ  
 

ُدْرَنى, الُكَرْ ُ  والَغِدْيُر, ُذو َنَجبْ   ق
(1)
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رِي إ قق -بفت, النوا على وزا َقطَامِ - َيْوُم َجوِّ َنطَا ِ ]ق(1) َض قلانيقتميم,قوهيق وه قا لل

ق إ   قلإاقعوإي,قوهإذاقاليإ مقجض كض ض قوهض ا
ل نقالم ل,قور ن قال قع نقفيهقلياقلنيقسع ل ذا عض

جض قااقأََقالاْ َا.ق م  ,قوه قحصاقهض شض قَ مقالإمن

ا  وق مض .قُيَقال له ا ال وم أيض  فا قَ مقالص 

(,قوالك اإإ قلق163 ق2(,قواعجإإمقالاوإإ ا قص416 ق1اجمإإعقاواثإإ لقص  انظببر

ق(.222 ق3الت ََ قص

قااقَليع .قَيوُم ذِ  ُطُلوُي  ق قعوىقلك ل قلانيقَ ل عقااقتميمل

َنم لقل,ذاوُذو ُطُلوٍي  ق َض ل عقلياقالك ف قوفضيا .قو قلقلّلدقلنيق الي مقأًَضإ :ققا  عل

د.ق قأضوا ما ,قوَ من قالص  قَ من

(,ق103 ق1(,قوالعمإإ  قلقاْ سإإاقالشإإع قوآدالإإهقص46 ق9العمإإ قالف َإإ قص  انظببر

ق(.296 ق3(,قوالك ا قلقالت ََ قص16 ق4واعجمقالاو ا قص

قولياقلنيقع ا قلاقدعصع .قيوُم الِعنَِ   ق قر  قلياقق َشل

لضياقوسهللهلله  ق َاشقوض إ قاض قه لقلضياققن ض قرن  قلإاقَليعض لنيقعض ا قلااقدعصع ,قوكلبقأض م

عا قا قلنيقالع ق قااقلنيقتإيمقلإاقةض لإبقعوإىق اهاقأسي ًاقوعم ًاقوض َض ما وق لاقعض

جعونإ اقالمإ  قوالمضإم َق إ ,قوض قنض قض إ  ض ق ضّلض ن ِن إاض ِم اضإ ا ,قوال هن:قالا َنمض لقلض مق قلض,ن ف سل

إ جِإجقإِلض ِم عض قالم  قاض قلضياقال إ  قعوإىقإِلضىقرن  ,قفضجض حمإ قرن ىقكضاتقالفوإج,قوض

,ق ِض إاض ِم ,قفضأ إذقال اضإ ا ن هوإبقالا إ لًِم ,قوض إ لقسض إ ,قفجض يا قلاقَليعض هض ف سهقالمج ل قلاق ن

قَربقلضن قالع ق ,قفضوضم اقأسإي ق قفِيقَدماقفضألى,قفواث اققضِ َاً قااقسنتضياا,ق م  وان نض شض ن وض

ثامض  قلإاقأسإي قاإاقلنإ عن ما وقلاقاض لبقوض عض إفض قلاقاض لبقوض إ قلِأضسا إ ا قلإاقَليعض يقعض

او,ض ق إتضما قفض سا لِ ض
ِ شض ال,قفط دواقاإلا ِعنضبقعن َنمض لقلض,ض :قالا ق مقفِي,ض قلضكا ض ل قلض,ن العميِقفِيقإل ل
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قف سإ ق هقاِي  ًا,قفض ربقأضل ان مم عض ْا قأضلِيهقوض لع قأاً قنض لِِه,قوض ثامض  قلاقأسي قَنفم قلِثض ا عن

هقلنت,ض قف ًسق َربقعمغ اِي ض قوض ق قدعاً .رض

قفلّمببا لرببق بببالقوم, ق, َاشل إإ ض إإ لن ا:ققن وِم نإإ قاإإاقأضناإإتنم؟ققض إإ وقلإإاقاض لإإب:قأضعا ما قعض إإ لض ققض

مق إ ا َض ,قإالمق إ لن ا:قالض ؟ققض ثل إ ض قانم قحض َم,م؟ققض لن ا:قلضن قالع ق .ققض لن ا:قفض,ض قرض  ض قض لن ا:قوأ

ِعنضب ِن اقالا اِ ِعنضب,قاحا ِن اقالا اِ م:قاحا قلض,ن اض ا ,قفضمض لض قالا ْض ضقاإاقالض مض ْض قلض ِن اقالوممض اِ ,قاحا

ق :قإنمإإ قالض إإ لض قآ إإً ا,ققض الض إإ قق دًاإإ قوض قت ا إإعقاِنا,ض قوا قالض إإ و:قالض ما قل,إإمقعض إإ لض َضيإإ َ,قفضمض

لضكِاقنْتوا, . لِ قوض ِ قن  عقاإلا

حم قأسي قلاقاض لبقعوىقأسي قلإاقالع قإ قفضمتوإه,قَوحم  َعَل ِْه َفقتله, ق َفَقباَل يف وض

قَذلك الراجُز 

 إّنبببببي َكبببببَ ا  أْضبببببرِب الكمبببببيّ 
 

 َولبببببم يكبببببن يشبببببقى بِبببببَي الّسبببببميّ  
 

مقالاِعنضب َض ا لِبق  .فضذض

(,ق440 ق1(,قوتإإ لقالعإإ وسقلوتليإإ  قص76 ق4 تانإإ قاودبقلوايإإ اد قص  انظبر

ْم ل قص ق(.646 ق1واعجمققا ٍ قالع بقالم َم قوالْ َث قلعم قر

ي قق -على وزا ُحهللَْلى -َيْوُم ُدْرَنى ق ,قر  قلانيقان,ض قااقلنيقحنظوإ ,قاإاقتمإيمل  ضقلطال

قر ن قلهقهذاقال قع .ق نضىقا  عل َا قعوىقتيمقالمّلت.قودن

 وف ه يقول األعشى  

 َحبببب   أهلببببي مببببا ببببب ن ُدْرنببببى فهلَلببببادوا
ق

ببببببْ  ُعْلوّيببببببُ  بالّسببببببَخالِ ق  لببببببْي, وَحل 
ق

ق(,قواجمإإعقاواثإإ لق316الجاإإ لقواواكنإإ قوالميإإ اقلوتا شإإ  قص/   انظببر

ق(.ق426اوَبقلقاع ف قأنِ بقالع بقص/ ق(,قوهن َ 412 ق1ص

ناظموإ قعوإىقق -على وزا ُهَ ْي  -قَيْوُم الُكَر ِْ  ق عا قولنيقعمإ وقلإاقحض قلانيقسض َ مل

قلنيقتيوب.ق

= 
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قااقالم د .قوالُكَر ُْ   ق قأسف ض قهن ل

قلإاقالْاإ بقألإ قال,إذَ قوسهللهللُه  ق قلإاقالْاإ ب,قفإأتىقتمإيمن قعمي ض قتيوبن قأنهققضتو ا

ق قلاض ,قفإأدَر همق ف ض اقتيوإبض الْ َث,قَِتنج اقعوىقالطوإبقلثإأَقأ يإه,قفيإتوا

اققت .ق قامم ي ,قفمتو اقلنيقتيوبققتًّلقكًََع ,قوة  قان,مقأرث ن ْض قل لكن

(,ق116 ق3(,قواعجإمقاإ قاسإتعجمقص79 ق7أنِ بقاوشإ ا قلوإاّلكَ قص  انظر

(,قوالك اإإإ قلق416 ق4(,قواعجإإإمقالاوإإإ ا قص419 ق1واجمإإإعقاواثإإإ لقص

ق(.ق171 ق1َ قصالت َ

قااقأَ مقالْ وبقلياقالعإ ب,قوإنمإ قكرإ واقيوُم الَغِدْير  ق قهذاقالي مض قااقع   َض لمقأ

واجن  قداَ قجن قالي َ قه قَ من قَ مض :قا  عقل َ َقرن  ,قوفيإهق-لضمقالجيمياق-أ م

قيقول امرؤ الق   

 أّل رّب يبببببوٍم لبببببك مبببببنهّن صبببببال,
ق

 وّل سبببببببّ ما يبببببببوُم ببببببببدارة ُجْلُجببببببب ِ ق
ق

نيإت (,ققر ه ا ال وم أا  امرَأ الق   كاا عاشبق ا ّلبنب  عبم  لبه ُيقبال لهبا ومن خهللق صعن

قاليإ َ ق َنمكناهقكلب,قحتإىقرإ  قَإ من ور  قَْت لقلقاوبقالِي م قااقأهو, ,قفومق

قا قأَادق-وهو يوُم دارة ُجْلُج  - ق...قلققص لقا َو ل.ق.فن لقان, قلعضض

(,قواوةإإ ينقلفدإإف, ينق306ص/ قجم,إإ  قأشإإع َقالعإإ بقلوم شإإي  هببا يفانظر

(,ق166 ق1(,قواعجإمقاإ قاسإتعجمقص303 ق6(,قوالعم قالف َ قص141 ق30ص

(,قو تانإإ قاودبقلوايإإ اد ق437 ق7والتإإذر  قالْم ونيإإ قاللإإاقحمإإ و قص

ق(.113 ق3ص

لانإيقتمإيمقعوإىقلنإيقعإ ا قلإاقدعصإع قاإاققإيم.قوفيإهققنتإ قيوُم ذ  َنَجب   ق

قلاقنم ا قاإاقلنإيقََإ ِقحِ  قلاقاع وَ قلاقآر قالم اَقال موب,ققتوهقحشيشن

قلاقَ ل ع.
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يِ,, َقببْرُا, َفْلببُج   َنْخَلببُ , َفْ ببُب الببرِّ
 

ُْ ق ُطواَلبببببُ , َوْقهلَلبببببْى, َزُروُد, الَمبببببْر
(1)
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ق.ق«يوم ذ  نج   ل ربو  على ُقَش ر»ق:(173ص/ قويف األمثال المول دةق

قر ن قفيهقهذاقال قع ,قورإ  قهإذاقاليإ مقق -بفت, أّوله وثان ه - وذو َنَج ق ا  عل

قلع قا وَقع مقعوىقَ مقجاو .ق

ق(,قواعجإإإمقاإإإ قاسإإإتعجمق133ق 1العمإإإ  قلقاْ سإإإاقالشإإإع قوآدالإإإهقص  انظبببر

 ([.414 ق1(,قواجمعقاواث لقص3167 ق4ص

َ مقااقأَ مقح وبقالِفجض َقق -بالنوا المفتوح  والخاء المعجم  -َيْوُم َنْخَل َ ]ق(1)

الث ين,قوهيق مِإ قأَإ مقر نإ قلإياقرن نإ قوهإ ا  قلقأَلإعقسإنيا,قأول,إ قَإ مق

 قل, ا  قعوإىقرن نإ ,قن و ,قولمقَكاقل اح قان,م قعوىقد حاه,ق مقَ مقشمط

وه قأعظمقأَ ا,م,ق مقَ مقالعاّلل,ق مقَ مقش ب,قورإ  قلكن نإ قعوإىقهإ ا  ,ق

 مقَ مقالْ َ  قل, ا  قعوىقرن ن .قون و :قا  عقل لْجإ  قق َإبقاإاقاكإ ,ق

َنِمىقلن و قاْم د.ق قفيهقن  قور م,ق

ق(,قوهن َإإ قاوَبقل410 ق1(,قواجمإعقاواثإ لقص306 ق9العمإ قالف َإ قصانظبر  

ق(.417 ق32فن  قاودبقص

ْي,  ق َضقيوُم َف ِْب الرِّ ياإِفقالإ   قفض مقولنيقع اِ .قق لقأل قعاي  :قر  قَ من ثاعض ر  قلياق ض

ق.عن قااع قالنايق
ي,ق قلإأعوىقنجإ قلإياقدَإ َقعإ ا قلإاقدعصإع قق -بفت, الفباء-قوَف ُْب الرِّ ا  إعل

َق َا قااقاوض قلقالوي :قالمف ن يافن ِحج.قوالفض ذا الاجمعقفي ل.قودَ َقاض قوض

(,ق131 ق1(,قوالعمإإ  قلقاْ سإإاقالشإإع قوآدالإإهقص66 ق9العمإإ قالف َإإ قص  انظببر

(,قواعجإإمق417 ق1(,قواجمإإعقاواثإإ لقص3016 ق1واعجإإمقاإإ قاسإإتعجمقص

(,قوهن َإ قاوَبقلقفنإ  ق292 ق3(,قوالك ا قلقالتإ ََ قص162 ق4صقالاو ا ق

ق(.426الع بقص/ ق(,قوهن َ قاوَبقلقاع ف قأنِ بق434 ق32اودبقص

= 
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 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قر  قليطف  قعوىقلنيقع ا قلاقدعصع .قيوم َقْرا  ق قَ مل

مقال قم,قوَ مقالم نتيا,قوَ مقا الإ ,قوَإ مقوقد وقعْ  ب نهم عدُة أياٍم, منها  ق َ

ققض ا .ق

قر ن قلهقهذاقال قع .قوه قلفتضقال القوإسك هن ,قواإلسك  قأعإ  ,قوَقْرا  ق جا ل

اقأَادقالم  إإع,قواإإ  قببال اقفإإتضقأَادقلإإهقاقإإرتا قَلوسقالجاوإإيا.قفمإإاقسإإك 

َن اقل لِك  .قوعاقالشي قأليقالِْاقأ قالص ابقفتْ, ,قوعإاققابن الت ن  وم َن

:قإا قلبَ   الشي قأليقلك قلاقعا قال حما:ق ,قوإ ققوإ ض قإ  قالمنإ  لقأسإكن ض

قوليو لقااقاك . ,قوه قعوىقَ مل ققض نً قفتْ ض

(,قوالت  إيضق419 ق1عقاواثإ لقص(,قواجم3096 ق1اعجمقا قاستعجمقص  انظر

(,قوالمفصم قلقت ََ قالعإ بق41 ق33لش ِقالج اعقالصْيضقاللاقالمومماقص

ق(.66 ق6قا قاإلسّلمقلج ادقعويقص

همإ قَ اإ  ,قفإ لفواجقق:-بالفاء المفتوحب  والبام السباكن  والجب م -قَيْوُم الَفْلِج  ق

لقلانيقع ا قلاقدعصع قعوىقلنيقحنيف ,قوالفواق جقاآل  قلانيقحنيفإ قعوإىقاوضو 

قلنيقع ا .ق

ع ,قوه قدو قالعتيِقإلإىقحجإ قليإ مقوالَفْلج  ق عاصض ق َ لقااقق  قلنيقع ا قلاقدض

قعوىقا َِقدنع ل.ق

(,قوهن َإ قاوَبق260 ق3(,قوالك ا قلقالت ََ قص411 ق1اجمعقاواث لقص  انظر

ق(.426لقاع ف قأنِ بقالع بقص/:ق

ع قوةطضفض  .قر  قلياقَيْوُم ُطَوالََ   ق عاصض قلنيقع ا قلاقدض

قأَ مقرم قساِ.قوقد وقعْ  ب ن ،طفاا ق قولياقلنيقع ا قلاقدعصع قع  ن

قلقدَ َقفتاَ قلانيقا م قوةطف  .ق -بالضم  -وُطَوال  ق قلئ ل

= 
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(,قوا ادإ قاالاإّلعق42 ق4(,قواعجمقالاوإ ا قص440 ق1اجمعقاواث لقص  انظر

(,قوهن َإإ قاوَبقلقاع فإإ ق662 ق1صقعوإإىقأسإإم لقاالاكنإإ قوالامإإ عقلومطيعإإي

ق(426أنِ بقالع بقص/:ق

قق-بفت, أّوله, وإسكاا ثان به بعبده بباُء معجمبُ  بواحبدةٍ  -َيْوُم الَوْقهللَى   ق, َل امصإ 

.قهكذاقكر اقلّسك  ق  نيه,ق َنم م قوأنشد ق لقالاقدََ :قوق ق

 أقببببببول لنبببببباقتي عجلببببببى وحنّبببببب 
ق

 إلبببببى البببببوقهللى ونربببببن علبببببى جبببببرادق
ق

األنهللار  يقول   وكاا ابن ق. قضاضى,قلتْ َبقالم  ,قامص َ قالقتم م قال ض

ر ن قالإ قااىقلاكإ قعوإىقإَإ دقالإ ه ,قفيوإا,مقعوي,إ قلنإ قاإ   ,ققال أبو عهلل دة   ق

قلع  قعا قا قلاقع ا قد حبقالاص  قل,م,قف,يقلأَ  قلنيقا   قإلىقالي م.ق

قوَعإ  قليإ مقوكاا ب ن بني شب هللاا  ق, الإ قاى,ققتإ قفيإهقولنإيقاإ   قفي,إ قحإ بل

قجم ع لقااقلنيقشيا  .

(,قو تانإإ ق417 ق1(,قواجمإإعقاواثإإ لقص3163 ق4اعجإإمقاإإ قاسإإتعجمقص  انظببر

ق(.419 ق9اودبقلواي اد قص

قر  قلانيقَ ل عقعوىقلنيقتيوب.قيوم َزُروُد  ق

أنهقأة َق تَم قلاقا َ قالتيوايقعوىقلنيقَ لإ عقوهإمقلإتَود,قفإ لتم اقوسهللهلله   ق

اًلقش ًَ ا,ق مقاهنتا قلن قتيوبقوأنس ق تَم قلاقاإ َ .قوهإذاقَإ مقف قتتو اققت 

لقفك  قلشيا  قعوىقلنيقعام.ق ق َودقالث ين.قوأام قاووم

قَا قلياقدَإ َقلنإيقعإامقق -بفت, أوله, وبالدال المهمل  يف آخره -وَزُرودُ  ق حا ن

َدقلقالوي :قالاوع,قوسمي قلذلب قاللتّلع, قالم ي اقالتيقودَ َقلنيقَ ل ع,قوالتم

قتمط ه قالِْ ٍب.ق

= 
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 َرببببَدائُِق, النَِّسببببارُ ُعببببَوْيرُِ , ال
 

ُقشبببببببباوُة, ُكَفاَفببببببببُ , ِسببببببببنَْجاُر ق
(1)

 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(,ق139 ق1(,قوالعمإإ  قلقاْ سإإاقالشإإع قوآدالإإهقص46 ق9العمإإ قالف َإإ قص  انظببر

(,قواعجإإمق440 ق1(,قواجمإإعقاواثإإ لقص969 ق1واعجإإمقاإإ قاسإإتعجمقص

ق(.ق426(,قوهن َ قاوَبقلقاع ف قأنِ بقالع بقص/ ق316 ق1الاو ا قص

راِهط    ق ِْ قالن ظيوُم َمْر قَظ, قأ قامص دض لقَاهط(,قفإّ قرإ  قهإ قفّنإهقَإ مل مقصاض ا

ْم كقلاققيمقالف,  . قلم وا قلاقالْكمقعوىقالض

قل لش مقلن احيقداشِ,ق  وَمْرْ راهط ق وه قأش, قالم ولقلقالشع ,قفإّكاقا  عل

َم اقَعن  .ق قق ل اقاف ًداقفّ

(,قوتإ ََ قداشإِق303 ق2(,قواعجإمقالاوإ ا قص449 ق1اجمإعقاواثإ لقص  انظر

ق(,قوهن َإإإإ قاوَبقلقاع فإإإإ قأنِإإإإ بقالعإإإإ بق101 ق43صقاللإإإإاقعِإإإإ ر 

 ([.493ص/:ق

قعويه.يوم ُعَوْيرِ   ]ق(1) قلمقأقفا

رإإ  قلإإياقاووسقوال إإتَلققاإإ قاإلسإإّلم.قفومإإ قنشإإبقالمتإإ لقيببوُم الرببدائق  ق

اقان,تاياقنْ قالعن َض,ق قالِّلِ قول  ا قام  قاووسن قووج تا قال ايمن ض
وحمي

قلانق ضي ن همقحن إهقلِإن  قَاْإهققفوم قَأ قق ٍ ن قواعإاقق اض سإم كقهإتَمتض,مقلإ كض

ق مض إقوا قالقأع دقحتإىقأنقتضإ ,قفإّ قِشإئتمقَإ قاعشإ ض ما قالجض م ااقرعض ود ِ:قواقعض

قاإإاقلنإإيقعاإإ ق اووسقأ قتنِإإوم ينقفإإ فعو ا.قفعطفإإ اقعويإإهقوق تإإ قعنإإهقِةومإإ  ل

قالق قالن ق ويف قحتىققنتّل,قوأقاإ قسإ,مل قوَتَ ن َنم لقل,م :قاْم دل َنإ َ قاوش, ق

اإإاقَاإإىقلإإهقفأدإإ بقعمإإ وقلإإاقالنعمإإ  قالاي  إإيقٍَإإيمقال إإتَلقفمتوإإه,ق

ق :قَإ قاعشإ ض ,قفصإ ِقدإ ٍضل ِض قالِّل ,قوو ع قفي,مقاووسن واهنتا قال تَلن

قاإإاقِجإإ اَقالثع لإإبإق همق يإإ ل َن اووسقأحِإإن اقوالقتن,وِكإإ اقإ إإ انضكمقفِجإإ ا

.ق َضِوان هم,قوإنم قسوا,مقق َظ نقوالنضي ن اقعن,مقولمق قف نت, ا
= 
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ببا فمببا .  ق ا مجروح  قال إإتَلقوحملبب  األوُس ُحضبب ر  َض قدنو وأح قإإ قاووسن

هإمق َض إوِم قون إيوض,مقودو قلنإيقسض قأا الض م
قاع كقاوش,وي قلان ون يوض,م,قفأج َقسع ن

عا . قجتاًلقلم قفعو اقلهقلقال  

 ويف ه ا ال وم يقول َق ُ  بُن الَخطِ م الظ َفر  األْوسي 

اَلِق ببببببُتُكُم َيببببببْوَم اْلَرببببببَدا  ئِِق َحاِسببببببر 
ق

بببب ِْب ِمْخببببَراُق َّلِعببببِ  ق  َكبببباَا  َيببببِدْ  بِالس 
ق

ق(.901 ق3(,قوالك ا قلقالت ََ قص111 ق1اعجمقالاو ا قص  انظر

ا  ضقولنيقتضِميم.قق -بكسر النوا -يوُم النَِّسار ق قر  قلياقلنيق ض

م:قوالنَِّسار   ق, قلعضن ه .قوقض لض قاعض نقعن ض قر ن قال ض َل قِديض  قلانيقع ا .قِجا لل قه قا لل

(,قوسمطقالآللإيقلق199(,قواواث لقالم لم  قص/ ق66 ق9العم قالف َ قص  انظر

ق(,قواعجإإإإإمقاإإإإإ قاسإإإإإتعجمق201 ق3شإإإإإ ِقأاإإإإإ ليقالمإإإإإ ليقلواكإإإإإ  قص

(,ق161 ق2(,قواعجإإمقالاوإإ ا قص410 ق1(,قواجمإإعقاواثإإ لقص3109 ق4ص

(,ق413 ق32صق(,قوهن َ قاوَبقلقفنإ  قاودب221 ق3والك ا قلقالت ََ قص

ق(.427وهن َ قاوَبقلقاع ف قأنِ بقالع بقص/ ق

ل ع.قق -بضم القا  -يوم ُقَشاَوَة  ق َض ا وِيطقلاق قَ مقلشيا  قعوىقسض

إ لقلإهقأَضإًا:قوُقشاوة   ق َنمض قلقأع ليقنج ,قر ن قلإهقهإذاقال قعإ .قو يبوم »ا  عل

قوف ه يقول جرير ,ق«َنْعِب ُسَويق 

 ِب ُسبببَوْيَق ٍ ببببئ  الَفبببَوارُس َيبببْوَم َنْعببب
ق

 َوالَخْ بببببببُ  َعادَِيبببببببُ  َعَلبببببببى بَْسبببببببطَامِ ق
ق

إإ  قص/ ق  انظببر (,قواعجإإمق414 ق1(,قواجمإإعقاواثإإ لقص171اواثإإ لقالم لم

ق(.214 ق3(,قوالك ا قلقالت ََ قص123 ق4الاو ا قص

قر  قلياقفتاَ قولنيقعم وقلاقتميم.ققق -بضّم الكا   -يوم ُكَفاَفُ  ق

قر نإ قفيإهقوقعإ لقن بني فزارة وبني عمرو بن تم م, وُكَفاَف  اسم ماٍء ب  ق قاإ لل ورإ غ

فض فض .ق ىقرن قَنِمم

= 
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, َداُب  , ُخببببَو ع  ُذَرْحببببَرُي, َخببببوع
 

َعببببببببْ ُن ُأَببببببببباٍ , َقبببببببباِدُم, إِراُب ق
(1)
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(,قوهن َإ قاوَبقلق497 ق4(,قواعجمقالاوإ ا قص419 ق1اجمعقاواث لقص  انظر

ق(.426اع ف قأنِ بقالع بقص/ ق

قق -بكسر الس ن -يوم ِسنَْجار  ق. قعوىققيمل قر  قلتيوبض

َم م.قنواحي الجزيرة, وِسنَْجار مدينُ  مشهورُة من  ق قلين, قولياقالم د ق ّل  قأ

إإ  قص/ قانظببر   (,قواعجإإمق441 ق1(,قواجمإإعقاواثإإ لقص170اواثإإ لقالم لم

 ([.490(,قوهن َ قاوَبقلقاع ف قأنِ بقالع بقص/ ق191 ق1الاو ا قص

قاإاَيْوُم ُذَرْحَرٍي  ]ق(1) َض إ  .قكرإ اقالميإ اينغ,قولإمقأ  ِ قوةض
قوقإعقلإياقلنإيقسإع ل قَ مل

قكر اقس اا.

َرْحَري   ق ل ب.وال   قس ا  ل,قانممط لقلِ ادل,قتطي قر لذغ قدوَام لقحم الن

والاإ َعقلق(,ق416 ق1صقواجمعقاواثإ ل(,ق191 ق3صالصْ ِقلوج ه  ق انظر 

ق(.711 ق1صعومقالع لي قلمج قال َاقالاقاو ي ق

قعوإىقق -بالخاء المعجم  المفتوح  والواو المشبّددة  -َيْوُم َخو   ق رإ  قلانإيقأسإ ل

َض ل ع. قلنيق

إإ لقلإإهقويف هبب ا ال ببوم ُقتِببَ   ق َنمض ِثقلإإاقِشإإ, بقالإإذ ق َِ تضيااإإ نقلإإاقالْإإ  َصبب  اُد »عن

.«الَفوارس قاوضس  غ ابل تضوضهقكنؤض ق,ققض

قوادلقلقدَ َقأس .قوَخوع   ق ,قوقي :قاسمن قس, ل قلقج ٍّ قواسعل
قوادل قر غ

(,قوهن َإ قاوَبقلق407 ق1لاوإ ا قص(,قواعجمقا443 ق1اجمعقاواث لقص  انظر

ق(.411 ق32فن  قاودبقص

قولكِ قلاقواٍ .قق -تصغ ر َخو   -َيْوُم ُخَو    ق قلياقتميمل قَ مل

قوهو ال وم ال   ُقتِ   ق. قتميمل ْض ََ قف َسن قفيهقَتَ قلاقالمن

= 
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ق(.406 ق1(,قواعجمقالاو ا قص440 ق1اجمعقاواث لقص  انظر

قعوإىقسإع قتمإيم.قولقهن َإ قاوَبقلقق-ُل  دأب ويقبا -قَيْوُم َداٍب ق إاامل رإ  قلعض

قعوىقلنيقرّلب.426اع ف قأنِ بقالع بقص/ ق ق(:قر  قلانيقَ ل عل

ق(.441 ق1(,قواجمعقاواث لقص173اواث لقالم لم  قص/ ق  انظر

ق -بضّم الهمزة على األشبهر, وُيضبهللُط بفبت, الهمبزة وكسبرها  -يوُم َع ِْن ُأبَا   ق

إإ ِم قلي قجاوإإ قاوإإبقالعإإ بقَإإ مل قلإإان إإ  قالْإإ َثن ِم قة   قعوإإىقل إإم,قورإإ  قق ٍإإ ن

قا لقالِم لقاوإبقالعإ بقلإ لْي  ,قولقهإذاق قلان َن قالمنذ قل مل ل لش م,قور  قق ٍ ن

قإلإإىقالْيإإ  قوأرثإإ واق إإ  ن ِم ,قوتاعإإت,مقة قاليإإ مققنتإإ قالمنإإذَ,قواهنتاإإ قل إإمل

.ق قفي,مقالمت ض

قالش مقوَالقاونا َ.قوادلقعوىقا َِقالف اتقإلىقوَع ُْن ُأبَا   ق

(,قوا ادإإإ ق196(,قواواثإإإ لقالم لإإإ  قص/ ق306 ق9العمإإإ قالف َإإإ قص  انظبببر

ق(,قواعجإإإإمقالاوإإإإ ا ق679 ق1االاإإإإّلعقعوإإإإىقأسإإإإم لقاالاكنإإإإ قوالامإإإإ عقص

(,قوالمفص قلقت ََ قالع بققا ق467 ق3(,قوالك ا قلقالت ََ قص372 ق4ص

ق(.113 ق2اإلسّلمقص

قر  قلضام ضقعوقيوُم َقادٍِم ق. قىقرِّلبل

إإ  قص/ ق  انظببر (,قوهن َإإ قاوَبقلقاع فإإ قأنِإإ بقالعإإ بق173اواثإإ لقالم لم

ق(.490ص/ ق

لإ ع,قةإتاقفيإهقق -بكسر الهمزة, من م اه الهللادي   -َيْوُم إَراٍب  ق َض ا قعوإىق وِبض ر  قلتضيا

قفمتإ قفإي,مققإتًّلقكًََعإ ,ق اي  قلاقحِ  قالتيوايقلنإيقَ لإ عقلإَّابل قهن قلان ال,ذَ ن

ايً قرثيً ا.قوأد بق ًم قرثي ً قوساىقسض قنضعض

 ق3(,قواعجمقالاو ا قص414 ق1(,قواجمعقاواث لقص61 ق9العم قالف َ قص  انظر

ق([.311
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بِْ بببُع, َمْلَهبببمُ   ُعراِعبببُر, النِّْهبببُي, الر 
 

نجببببراُا, والع نبببباِا, َ،ببببوُل, َرَقببببُم ق
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بضّم أّوله, وفت, ثان ه, بعده ألبب, وعب ن وراء مهملتباا أيضبا,  -يوُم ُعَراِعر]ق(1)

قوكلي  ,قوفيهققنتإ قاِإع دقلإاقق -على وزا ُفَعالِ  قعوىقروبل اصإ دقر  قلعامل

قالكواي,قور  قش َفًا.ق

قلن حي قالش م.قوُعراِعر  ق قلكوبل قا لل

ق(,قواعجإإإمقاإإإ قاسإإإتعجمق101 ق1العمإإإ  قلقاْ سإإإاقالشإإإع قوآدالإإإهقص  انظبببر

ق(.31 ق31(,قوت لقالع وسقص616 ق1ص

رإ  قلإياقلنإيقشإيا  قق -بفت, أوله وكسره, وإسكاا ثان ه, بعده ال اء -يوُم الن ْهيق

لقلّلدقلنيقتيوبقَم لقله:قالنم,إي,قر نإ قلنإ قشإيا  قن  لإً ققوتيوب,قالتم اقلم ل

عويه,قوٍَيمقتيوبقالم,و, ,قوٍَيمقشيا  قالْ َثقلاقا م ,قفك ن قالإ اٍ  ق

قر ن قلين,م.ق قلانيقتيوب,قوهيقأولقوقع ل

(,ققوهن َإإ ق3117 ق4(,قواعجإإمقاإإ قاسإإتعجمقاإإاقص74 ق9العمإإ قالف َإإ قص  انظببر

ق(.400 ق32اوَبقلقفن  قاودبقص

بِ ْع  ق ا  عقاإاقنإ احيقالم َنإ ,قالتمإ قفيإهقاووسقوال إتَلقفإ قتتو اقيوُم الر 

ق قوتاع,إ قال إتَلن إ,مقلعًضإ ,قف هنتاإ قاووسن َنفنيقلعضن قت اًلقش ًَ اقحتىقر دق

هم.ق َض قحتىقلوي اقدو

ق(.269 ق3(,قوالك ا قلقالت ََ قص19 ق1اعجمقالاو ا قص  انظر

قر  قلانيقَ ل عقعوىقلنيقلك .قق:-ال, للفتضقالميمقوق-يوُم َمْلَهمٍ ق

قااقلنإيقلكإ ,قوهإيقا دإ ف قلكثإ  قوَمْلَهُم  ق قل ليم ا قلانيقَشك قوأ ّلطل ق َ ل

قالن  .ق

= 
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ق(,قواعجإإمقالاوإإ ا ق440 ق1(,قواجمإإعقاواثإإ لقص20 ق9العمإإ قالف َإإ قص  انظببر

ق(.ق4 ق32(,قوهن َ قاوَبقلقفن  قاودبقص362 ق2ص

عقلاقح لمقلقق اهقلنإيقتمإيم,قعوإىقالإيما,قهإتا,مقورإ ن اقلفقيوُم َنْجَراَا  ق 

أ ّلاًا,قوفي,مقاوشع قلاققيم,قوأ  ا,قوفي,مقالاقلإ ر َقالكّلعإيقالإذ ق

قلقالج هويإ ققأعتِقلق ا  قعم قلإاقال طإ بق أَلعإ ضقآال قأهإ قليإ ل

قأنس وا.ق

ق(.103 ق1العم  قلقاْ ساقالشع قوآدالهقص  انظر

َيببْوُم َنْجببَراَا  لهللنببي تمبب م علببى الرببارث بببن »(:ق441 ق1صويف مجمببع األمثببال ق

ق.«َكْع 

قعوىقعا قالميم.قيوُم َع ْنَ ِْن  ق قر  قلانيقهنش ل

قالمإيم,قوسهللهللُه  ق قل,إمقعاإ ن مت ََاقااقالاْ َا,قفع  إ ا قلنيقانم ق  ج اقان أ  

م.ق وهن مقواستنمذن هن قف ستي   اقلانيقهنش قفْم ا

قلقدَ َقوَع ْنَ ِْن  ق قعا قالميمقل لاْ َا.قا  عل

ق(,قواجمإإإإعقاواثإإإإ لق107 ق1العمإإإإ  قلقاْ سإإإإاقالشإإإإع قوآدالإإإإهقص  انظببببر

ق(.374 ق4(,قواعجمقالاو ا قص417 ق1ص

قلفتضقاليياقالمعجم :قر  قلضا قعوىقرّلضب.قيوُم َ،ْوٍل  ق

قوَ،وُل  ق. قوعي  ل قوادلقفيهقن  ل

ق(.110 ق4(,قواعجمقالاو ا قص416 ق1اجمعقاواث لقصانظر  

َقِم ق قفأةإ َواقق -بفت, القا   -يوُم الر  قليطف  قعوىقلنيقع ا ,قةتتقلن قع ا ل َ مل

عوىقلّلدقةطف  ,قف هنتا قلن قعإ ا ,قو عمإ قلنإ قةطفإ  قأهنإمقأدإ ل اقاإاق

لنيقعإ ا قَ ائإذقأَلعإً قو مإ نياقَجإًّل,قفإ فع همقإلإىقأهإ قليإ قاإاقأشإجعق

ق.قر ن قلن قع ا قق قأد ل اقفي,م,قفمتو همقجميًع 

= 
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بب ْمبَرم, الن ش   اُش ُذو األَْثبِ , َذاُ  الر 
 

ُعنَ بببببببببَزُة, َعَقهلَلبببببببببُ , َأْعَشببببببببباُش ق
(1)

 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق(,قواعجإإمقالاوإإ ا ق440 ق1(,قواجمإإعقاواثإإ لقص19 ق9العمإإ قالف َإإ قص  انظببر

 ([.26 ق1ص

 هبب ا هببو األشببهُر يف اسببمه, ويقببال لببه  يببوُم األْثبب  وذو -قيببوُم ذاِ  األَْثبب  ]ق(1)

قأ إإ قق-األْثبب  شإإمقعوإإىقعإإام,قوهإإيقال قعإإ قالتإإيقانعإإاقفي,إإ قدإإ  ل وهإإ قلجن

قل ق  َقاوس  م قجناه,قفم َقان,إ قحإ اًل,ق إمقتإ ل,قال نِ ل,قاعنهقَليع نقلان

قرثي  لقاعو ا ل.ق  ويف ذلك يقول ِمه اُر الديلميُّ ف  تاهقأ تنهقلم اثل

 أعبببببْد نظبببببرا  فبببببا خنسببببباَء جبببببارُ 
ق

 و ّل ذو األْثبببببب  منببببببك وّل الَجنببببببوُب ق
ق

قلياقدَ َقلنيقأس قودَ َقلنيقسويم.قوذا  األَْث   ق قا  عل

إإ  قص/ ق  انظببر (,قوالعمإإ ق441 ق1واجمإإعقاواثإإ لقص(,قق197اواثإإ لقالم ل 

ق(,قواعجإإإإمقاإإإإ قاسإإإإتعجمق63 ق3(,قواعجإإإإمقالاوإإإإ ا قص13 ق9الف َإإإإ قص

(,ق73(,قوفصإإ قالممإإ لقلقشإإ ِقرتإإ بقاواثإإ لقلواكإإ  قص/ ق307 ق3ص

ق(.ق196 ق32وهن َ قاوَبقلقفن  قاودبقص

ْمَرِم  ق .قيوُم َذاِ  الر  قعوىقلنيقعامل قر  قلانيقع ا ل

ْمَرام  ق قانه,قرم قلقوالر  َل مقامص  اا ض قال   قااقالشج قوحشيشقال ليع,قولع     بل

ق(.416 ق1اجمعقاواث لقص

قوالمفصإ قلق244 ق1صويف معجم قهللائ  العرب القديمب  والرديثب  لكرالب  ق,)

ْمبَرم, وهبو لهللنبي مبازٍا »(:قق330 ق6ت ََ قالع بققا قاإلسإّلمقص يبوم ذا  الر 

ق.«على بني ُسل مٍ 

اشيوُم الن  ق قق -بالنوا المفتوح  والش ن المعجم  المشّددة -ش  ر  قلياقلنيقعإ ا ل

واج.ق قولياقأه قاليم ا ,قور  قلع قَ مقالفض

= 
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اُش  ق ض.قوالن ش  ما ْض قال قرثي ن
قوادل

(,ق411 ق1(,قواجمإإعقاواثإإ لقص130 ق6أنِإإ بقاوشإإ ا قلوإإاّلكَ قص  انظببر

ق(.169 ق2واعجمقالاو ا قص

قوق قتك فآقفيه.قق -ن بلفظ التصغ ربضم الع -يوُم ُعن زة  ق, قولك ل قر  قلياقتيوبل

قتمعقلقانطم قالمصيمقالي م.وُعن زة  ق قلو  ل

قوقد ذكر بعُ  أه  األخهللبار أا  أشبهر أيبام بكبر وتغلب  خمسبُ  أيبام مشباه ر ق

َ مقواَدات,قورإ  قلتيوإبقعوإىقلكإ .قوالثاين  َ مقعنيت قوتك فئ اقفيه,ققأولها 

َإ مقالمصإيا ت,قورإ  قوالراببع  ْن ,قور  قلاك قعوىقتيوإب.قَ مقالوالثال   

قَ مققضم ,قوه قآ  قأَ ا,م,قور  قلاك .قوالخام   لتيوبقعوىقلك .ق

(,قوهن َ قاوَبق77 ق3(قوالم تص قلقأ ا َقالاش قص72 ق9العم قالف َ قص  انظر

(,ققوالمفصإ قلق696 ق1(,قوا ادإ قاالاإّلعقص403 ق32لقفن  قاودبقص

ق(.16 ق30الع بققا قاإلسّلمقصت ََ ق

قعوىقأنهقااقأَ مقالع بقلقشيللقااقالمص دَ.يوُم َعَقهللَ   ق قلمقأقفا

قلقدَإ َقق -بفت, الهمزة والع ن المهمل  والش ن المعجم  -يوُم َأْعَشاشٍ ق ا  عل

قعوإي,مق قأةإ َتا لنيقَ ل ع,قر ن قل,مقفيهقوقع لقعوىقلك قلاقواٍ ,قور ن قلك ل

قهن ك.

ق(,قوهن َإإإإإ قاوَبقلقفنإإإإإ  قاودبق373 ق3مقاإإإإإ قاسإإإإإتعجمقصاعجإإإإإ  انظبببببر

ق(.169 ق32ص

يببوم أعشبباش  كبباا ببب ن بنببي َشبب هلْلَاا وبنببي »(:ق414 ق1صويف مجمببع األمثببال ق

 [.«مالك
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 َوَواِرَداُ , الِرنْبببببُو, َرْحَرَحبببببااُ 
 

ُا ق بببببا  بببببوباُا, والسُّ َرُ , السُّ والبببببد 
(1)
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قالتإيقيوُم واردا   ](1) قوتيوإبل قاإاقحإ بقالاِإ سقلإياقلكإ ل قالث لإ ن ر  قاليإ من

تقأَلعياقسنً إ قاستم م

قعاقَِ َقا ووارداُ   ق ه .قا  عل قَِقاك قوأن قق د ن

(,قواجمإإعق3191 ق4(,ققواعجإإمقاإإ قاسإإتعجمقص74 ق9العمإإ قالف َإإ قص  انظببر

(,قوهن َإإ قاوَبقلقفنإإإ  ق147 ق2(,قواعجإإمقالاوإإإ ا قص441 ق1اواثإإ لقص

(,ق426(,قوهن َإ قاوَبقلقاع فإإ قأنِإإ بقالعإإ بقص/ ق403 ق32اودبقص

ق(.449 ق3وداضقاوعشىقلقدن ع قاإلنش قص

قنِْو  يوُم الرِ ق. قعوىقتيوبل قوف ه يقول األعشى ر  قَ اًاقلاك ل

 بَِعْ نَْ بببببَك َيبببببْوَم الِرنبببببِو إْذ َصبببببهلّلَرتُْهمُ 
ق

 كتائببببُ  مببببو   لببببْم تعقهببببا العببببواذُل ق
ق

قشإإيلقفيإإهقاع جإإ لقاإإاقالجاإإ لقواوودَإإ قوةي همإإ ,قوالِرنببو  ق لقالويإإ قرإإ غ

قلقدَ َقلك قوتيوب. قوالجمعقأحن ل,قوه قا  عل

إ  قص/ 902 ق3اللاققتياإ قصقالمع َ   انظر (,قوالعمإ ق171(,قواواثإ لقالم لم

ق(,قواعجإإإإإمقالاوإإإإإ ا ق417 ق1(,قواجمإإإإإعقاواثإإإإإ لقص333 ق9الف َإإإإإ قص

(,قوهن َإإ قاوَبقلقفنإإ  قاودبق464 ق3(,قوالك اإإ قلقالتإإ ََ قص131 ق1ص

ق(.426(,قوهن َ قاوَبقلقاع ف قأنِ بقالع بقص/ ق413 ق32ص

قلإإإ لجيمقالمعجمإإإ ق336ص/ « مجمبببع الهللربببرين»وقإإإعقلقاطا عإإإ قتنهلل بببه  ق)

,قوالصإإ ابق ناإإ (إقوهإإ قتصإإْيفل ناإإ (قق-رمإإ قلقجميإإعقالمصإإ دَقق-صالجض ِْ صال

قل لْ لقالم,مو .

بفت, أّوله, وسكوا ثان ه, وتكرير الراء والراء المهملب , وآخبره  -يوم َرْحَرَحااق

,قورإإ  قفيإإق -نببوا, علببى وزا َزْعَفببَراا قاإإاقعكإإ ظل قق َإإبل قجاإإ ل هقَ اإإ  قاسإإمن

= 
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قلانيقع ا قلاقدعصع قعوىقلنإيقتمإيم,قأنسإ ق لوع بقأش, هم قالث ين,قوه قَ مل

ق َاَ قأ  قح جبقلاق َاَ قٍَيمقلنيقتميم.ق قلان قفيهقاعا ن

ع .ققويوُم رحرحاا األول ق عاصض مقولنيقع ا قلاقدض َِ ا قر  قلياقلنيقدض

(,ق106ق 1(,قوالعمإإ  قلقاْ سإإاقالشإإع قوآدالإإهقص6 ق9العمإإ قالف َإإ قص  انظببر

(,قوهن َإإ قاوَبقلق19 ق1(,قواعجإإمقالاوإإ ا قص411 ق1واجمإإعقاواثإإ لقص

ق(.قققققققققققققققققق146 ق32فن  قاودبققص

ْرِ  ق قر  قلياقاووسقوال تَل.ق -بسكوا الراء وترريكها -يوُم الد 

  وف ه يقول حساا 

 َفِفببببببببدا  ُأّمببببببببي لَِعببببببببْوٍ  كلِّهببببببببا
ق

رَ ق   ْ وَبنبببببببي األْبببببببب ِ  يف يبببببببْوم البببببببد 
ق

 َمنَعبببببوا َضببببب مي بضبببببْرٍب صبببببائٍ  
 

 ترببببببَ  أطببببببراِ  السببببببراب ِ  هتببببببْك  
 

ق(,قهن َإإإ قاوَبقلقاع فإإإ قأنِإإإ بقالعإإإ بق443 ق1اجمإإإعقاواثإإإ لقص  انظبببر

ق(.211 ق1(قوا اد قاالاّلعقص426ص/ق

بوبَاُا ق هإذاقاليإ مقق -بضبم أّولبه, وبعبد البواو بباُء موحبدة, وآخبره نبواُ -يوُم السُّ

قفيهقلياقاو ق ا ََيا.قا تضوضفل

قو ام ض.قرذاقلقالعم قالف َ قصفق    ق قعوىقلنيقتميمل ق(.43 ق9ر  قلانيقع ا ل

كباا لهللنبي تمب ٍم علبى عبهللٍ  »(:ق131 ق1صويف العمدة يف مراسن الشعر وآداببه ق

ق.قق«وعامرٍ بعد أا قاتلْ  تم ُم جم َع من أتى باَدها من القهللائ 

بوباا  (:ق417 ق1صلقواجمإعقاواثإ (ق177 ق1صويف معجم الهلللبداا ق قالسُّ َل أَ

قولنيقحنظو ض.قوا قأعومقل لص اب. قلياقلنيقعامل قا قر ن قح بل

وبَاُا  ق .قوالسُّ قجا ل قلقدَ َقالع ب,قوقي :قاسمن
قوادل قاسمن

= 
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 َحاطُِ   ِشْعُ , َخَزاَزن, والُعَظاَلى,
 

َنائُِ  ق ثِْ نَبببببببببُ , الببببببببب    ُقَراقِبببببببببُر, الد 
(1)
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ِا ق ا  بّاا,  -يوُم السُّ بضم الس ن المهمل  وتشبديد البام, ومبنهم مبن يقبول  السِّ

قرإ  قل ليعإ قعوإىقق -ما يلي الب من بكسر أّوله, وهي أرُ  ُتهامَ  م وهإذاقاليإ من

. ِحجل ذا قاض

 ويف ه ا ال وم ُسّمَي عامُر ُماِعَ  األِسن  , َقاَل ُزَه ْر بن جناب 

 َشبببببِهْدُ  الُموقِبببببِديَن َعَلبببببى َخبببببزازٍ 
ق

ببببببببببّاا جمعببببببببببل ذا زهبببببببببباءٍ ق  َوبالسُّ
ق

بق(,قوهن َ قاو416َ ق1(,قواجمعقاواث لقص746 ق1اعجمقا قاستعجمقص  انظر

ق([.426لقاع ف قأنِ بقالع بقص/ ق

ْع  ] (1) قض ل(قالتيواإيقعوإىقلنإيقَ لإ عققيوُم الشِّ إ ا فض لقصأوقشض إ ا قشض قلإان فيهقأة َققيمن

عاب,قف قتتو ا,قف هنتا قلنإ قَ لإ ع.قفإتعمقألإ قهن لإ قأهنإ قر نإ قا تط ًفإ ,ق ل لش 

قون ي قال َ حي,ق قلاض قسْيمض قففي ذلك يقول ُسر ُم فأضس ض

ببببْع  إذ َياسببببروَننيأقببببوُل لهببببم ب  الشِّ
ق

 ألبببم تعلمبببوا أّنبببي اببببَن فبببارس َزْهبببَدمِ ق
ق

قفف  قنفِه.ق

قنن َ  قعوىققيمقلإاقشإ ف لقلقف اٍإهقوُأسر يومئ  متّمُم بُن ُنويرة, ق قلان ف ف قا لبن

قفقال 

 هبب  أنببَ  يببا قبب   بببن شببرفاَء ُمببنِعمُ 
ق

 أو الَجْهبببببَد إا ُأْعطِ َتبببببه أنبببببَ  قابُلبببببه؟ق
ق

.قفأاومهقله.قققال سن شارته, فلما رأن وسامته وُح  نِعمل قل قان

ق(.437 ق32(,قوهن َ قاوَبقلقفن  قاودبقص61 ق9العم قالف َ قصق انظر

قلإياققويقبال ق -بفت, الخاء  -يوم َخَزاَزن ق قأحمإ ن :قجاإ ل إ لا قعوإىقو  قفضعض ا ا إتض  ض

قفيهقلياقلنيقَليعإ ق قله.قور ن قالْ بن الاص  قواك قر ن قال اقع قعن اقفعن ف ا

نتاَ,قولياققا ٍ قاليما قور ن قاليوا قفيهقلانيقَليع ,قوقتوإ اقاإاققا ٍإ قالإيماق

وًم قرثيً ا.ق ق ض
= 
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(,قوالعمإإإ  قلق199(,قواواثإإإ لقالم لإإإ  قص/ ق67 ق9العمإإإ قالف َإإإ قص  انظبببر

(,قواجمعق469 ق1(,ققواعجمقا قاستعجمقص131 ق1اْ ساقالشع قوآدالهقص

(,قودإإإاضق410 ق32 قاودبقص(,قوهن َإإإ قاوَبقلقفنإإإ 411 ق1اواثإإإ لقص

ق(.ق442 ق3اوعشىقلقدن ع قاإلنش لقص

قق -بضّم العب ن المهملب   -يوم الُعظَالَى ق ,قوهإ قآ إ ن رإ  قلانإيقَ لإ عقعوإىقلكإ ل

قلقالج هوي .ق قر ن قلياقلضكا قلاقواٍ قوتميمل
قوقع ل

إإم قوُسببّمي ب ببوم الُعَظببالى  ق إإ ل:قسن َنمض إإ,مقلعًضإإ ,قو قلعضن قالنإإ سقفيإإهقَرإإبض يقو  

إإ ظنوِِ,مقعوإإىقال َ سإإ ,قوهإإ قاالجتمإإ عقواالشإإتا ك,قوقيإإ :قلإإ قونإإهقَرإإبق لتضعض

. قال اح  ض قاال ن ِ قوالثّلض  نقال ال ض

 ق4(,قواعجمقالاو ا قص412 ق1(,قواجمعقاواث لقص21 ق9العم قالف َ قص  انظر

ق(.310

قيوُم َحاطِ   ق قليإن,مقإالقَإ مض
قوقعإ ل لنعإ ثقوقعقلياقاووسقوال تَل.قور  قآ إ ض

قحتىقج لقا نقل إلسّلم.ق

ققيمقاووسي,قوسهللهللُُه  ق قلاض قح ابض قق-ور  قش ًَف قسيً اقلقق اهقق-أ   أت اق إيفل

قالْإإ َِثق قلإإان اإإاقلنإإيق عواإإ ,ق إإمقةإإ اقَ ًاإإ قإلإإىقسإإ  قلنإإيققينمإإ ع,قفإإ آاقَتَإإ ن

قهإذاقالثعواإي قفأ إذق إعا ض ِض قااقالي, د:قلبقَداٍيقإ قرض ,قفم لقل ج ل غ
ال تَجي

إإعق إيفنبقوفنِضإإض,قوعإإ  قالإ دا ِِ :قَإإ قلْ اإبإقرن
غ
ه,قفنإ د قالثعواإإي إإعض ِض قورض لض

ق
غ
قال تَجإي قاوا ,قفج لقو  بقالي, د قل لِإيفقفمتوإه,قوعوإمقَتَإ ن ح ابل

قَجًّلقااقأهوه,قوسإعىقلين,مإ قجم عإ لق تض ض ه,قفمض َن َرا قفومق قح ابل فأس عق وفض

قلياقا ووسقوال إتَلقااقفتاَ قل لصوض,قفومقتفوضقاِ عي, ,قف قع قالْ بن

قلو تَلقعوىقاووس. قف قتتو اققت اًلقش ًَ ا,قفك  قالظف ن

= 
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(,قوالإإ وَق262 ق3(,قوالك اإإ قلقالتإ ََ قص166 ق3سإي  قالإإاقهشإ مقص  انظبر

ق(.21 ق1اونفقلوِ,يويقص

اِب.قالصإإإإْ ِقوالَكْسبببُع  ق إإإ ض ققض َِ قاإلنِإإإإ  قليإإإِ كقأوقلصإإإ  لضإإإ ض قدن قأ قتضإإإِ بض

ق(.3179 ق1ص

قق -ضم القا  األولى وكسبر الثان ب  ب -يوُم ُقَراقِر ق, قالسإمقا  إعل قا تجإ ل وضإمل عض

ج ِشعقعوىقلك قلاقواٍ .قق لقأل قعاي  :قَ مقك ققإ َقهإ قَإ مقك ق قلإمن وه قَ مل

الْن ,قوَ مقق اق ,قوَ مقالجا َ ت,قوَ مقكاتقالعج م,قوَ مقلطْ لقك ققإ َ,ق

قورو,اقح لقك قق َ,قوق قكر مهاقالشع ال.ق

(,قواعجإمقالاوإإ ا ق417 ق1(,قواجمإإعقاواثإ لقص333 ق9 قصالعمإ قالف َإ  انظبر

ق(.ق413 ق32(,قوهن َ قاوَبقلقفن  قاودبقص137 ق4ص

ثِ نَ َ ق إوضيم,قق -بفت, أوله, وكسر ثان ه بوزا َسِف نَ  -يوُم الد  ر  قلانإيقاإ   قعوإىقسن

فِين ق َنمض لقل, قلقالج هوي :قال   قم ه قال   ِينض إق مقتضطضي  واقان, قفِق-ل لف لقق-ور  ق

ثِ نَ   ق قلانيقسي َقلاقعم و.قوالد  قا لل

(,قوا ادإإ ق416 ق1(,قواجمإإعقاواثإإ لقص173اواثإإ لقالم لإإ  قص/ ق  انظببر

ق(.426(,قوهن َ قاوَبقلقاع ف قأنِ بقالع بقص/ ق234 ق1االاّلعقص

ناَئِِ   ق .قوهيقأعظمقوقع قر ن قلينم,قفظف تقلن يوُم ال ِّ تيوإبققلياقتيوبقولك ل

قوح ثقلقلك قامتو لقعظيم ل.

قرإ  ق–(:قأ قَ مقالذن ٍبق490ص/ قويف نهاي  األرب يف معرف  أنساب العرب ق

ق.ققونج ا قل ملققعوىقليِ  

ناَئِ   ق ق ّلثقهضا تقلنج قعاقَِ َقفوج قاصع ًاقإلىقاك .قوال ِّ

إإ  قص/ ق  انظببر (,قواعجإإمق441 ق1(,قواجمإإعقاواثإإ لقص197اواثإإ لقالم لم

ق([.400 ق32(,قوهن َ قاوَبقلقفن  قاودبقص7 ق1 ا قصالاو
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بببببلْ ُ    َجهلَلَلبببببُ , القببببببَْرَعاُء, والص 
 

, وذاُ  الَرْرَمببببِ , الَكثِْ ببببُ  َظْهببببرُ ق
(1)
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َ مقشعبقجاو :قر  قلع ا قاإاققإيمقوحوفإ ٍ,مققويقال له أيضل يوُم َجهللََل   ]ق(1)

قااقعام,قعوىقتميمقوحوف ٍ,مقااقكلي  قوأس قوةي هم .

ور  ققاإ قاإلسإّلمقلِإاعقو مِإياقويوم جهللل  من أعظم أيام العرب وأشدها, ق

كان  ِعظَاُم أيام العرب ثاثب    يبوُم كباب رب عب , ويبوُم »عاي  :قسن .قق لقأل ق

ق.«ِشع  َجهللََل , ويوُم ذ  قار

قإالقااققِاضوِه.قوَجهللََل   ق َن قىقالجا ن قالق قواسعل قعظيمل قلهقِشعبل
قلنج ل قا َ ل قجا ل

(,ق101 ق1(,قوالعمإإ  قلقاْ سإإاقالشإإع قوآدالإإهقص6 ق9العمإإ قالف َإإ قص  انظببر

(,قوهن َإ قاوَبقلق304 ق1(,قواعجإمقالاوإ ا قص411 ق1صواجمعقاواثإ لق

ق(.1 ق32فن  قاودبقص

ل ع.قيوُم الَقْرَعاء  ق َض ا قولنيق
قر  قلياقلنيقا لبل

ي قلذلبقلمو قق -تان   األقر   -والقْرعاء ق مم قلقا َِقاك قااقالك ف ,قسن انتلل

قنا مه .ق

(,قوهن َإ قاوَبقلق112 ق4(قواعجإمقالاوإ ا قص440 ق1اجمعقاواثإ لقص  انظر

ق(.426اع ف قأنِ بقالع بقص/ ق

َل ِْ  ق قر  قلياقلك قلاقواٍ ,قولياقعم وقلاقتميم.ققيوُم الصُّ

َل ْ ق ْل  -قوالصُّ قعن قر ظم .قق -بلفظ تصغ ر الصُّ قجا ل

(,قوهن َإ قاوَبقلق411 ق1(,قواعجمقالاوإ ا قص416 ق1اجمعقاواث لقص  انظر

ق(.426اع ف قأنِ بقالع بقص/ ق

قر  قلياقعم وقلاقتميمقولنيقحنيف .قيوُم َظْهرٍ   ق

قر ن قفيهقهذاقال قع .قق -بالفت, ثم السكوا -وَظْهُر ق قا  عل

= 
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( قوهن َإ قاوَبقلق91 ق4(,قواعجإمقالاوإ ا قص416 ق1اجمعقاواثإ لقص  انظر

ق(.426اع ف قأنِ بقالع بقص/ ق

قعوىقلنيقعايوُم ذاِ  الَرْرم   ق قم.قر  قلانيقع ا ل

قوذاُ  الَرْرَم   ق, قا  عل قوهو م كوُر يف قول عنترة اسمن

 طببببال الث ببببواُء علببببى ُرسببببوم المنْببببزل
ق

 بببببب ن الل كِ بببببِك وبببببب ن َذاِ  الَرْرمببببب ق
ق

(,قوهن َإ قاوَبقلقاع فإ قأنِإ بقالعإ بق3391 ق4اعجإمقاإ قاسإتعجمقص  انظر

ق(.426ص/ ق

قعوىقا ادل.يوُم الَكثِ    ق قلانيقع  ٍّ قه قَ مل

فقد ،زا ثعلهللُ  بُن حهلل ب  العبدو ُّ يف بنبي عبد   وأخباِ  مالبِك ببِن بكبرٍ أح باَء ق

,م,قوالتمإىقالجمعإ  ,قمرادٍ, وهم يومئٍ  نزوُل بماٍء يقبال لبه   ثِيإب,قفصإاْ  الكض

َناإ َ ؟قفإد قإليإهق إاق :قاض
قاإ ادل ,قون د قعم وقلاقلش قٍَإيمن قلاعضل وددقلعضل

قلققتو,إإ ,ق عواإإ ن,قف  توفإإ ,قفطعنإإهق عواإإ نقفمتوإإه قعإإ  ٌّ ,قوولإإ قاإإ ادل,قوأسإإ ف ا

. قوأد بق عوا نقالِا َ قواوا الض

اإإاقجاإإ لقنجإإ قوَمإإ ل:قاإإ لق  -بفببت, الكببا  وكسببر الثبباء المثلثبب   -والَكثِ ببُ  ق

قلوضا بقق بق  َ .

قهذاقالي مقرثيً اقلقأشع َهم.وقد ورد ذكُر ق

ِقلفظإهقوافإرت ق,قواإ قاتفإ(116 3اون اَقواْ ساقاوشع َقلوشمش ايقصق انظر

(,قوأسإم لق يإ قالعإ بق769اِم اقااقاواكنإ قلوْإ  ايقال,مإ اينقص/ ق

 ق1(,قواعجإإمقاإإ قاسإإتعجمقص11وأنِإإ ا قوكرإإ قف سإإ هن قلوينإإ ج ينقص/ ق

741.]) 
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 ُأَواَرُة, لَِهاَبببببببببببببُ , ُذو َقببببببببببببارِ 
 

, ِح ببببببببرُة, َسببببببببَفاِر ق ْع َأقببببببببَرُا, َو
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر  قلعم وقلاقهن قعوىقلنيقداَمقااقلنيقتمإيم,قق -بضّم الهمزة  -يوُم ُأَواَرَة ]ق(1)

عًاق سقاسإمهقأسإع ,قورإ  ققإ قوكلبقأ قالنًاقلهقر  قانِتض  ض عن ق َاَ قلإاقعإ ا

قعويإهقفمتوإه,ق , ,قفشإ   َنم لقله:قس َ ,قف إ  ق إ عض قوح همق
تانم ا,قفعا قلن ق ل

ت قاإن,مقتِإعً قوتِإعيا,قوأتإمقالم ٍإ قل جإ قاإاق قان,مقا ًٍ ,قفمض فْوفقليمتوا 

قالداجمإق

قلانيقتميم,ققي :قلن حي قالاْ َا.قوُأَوارة  ق قا للقأوقجا ل قاسمن

ق(,قوالعمإإإ  قلقاْ سإإإاقالشإإإع قوآدالإإإهق196اواثإإإ لقالم لإإإ  قص/ ق  نظبببرا

ق(.171 ق3(,قواعجمقالاو ا قص416 ق1(,قواجمعقاواث لقص139 ق1ص

قق -بكسر الام  -يوُم اللَِّهابَِ  ق. قوعا قشممل قر  قلياقلنيقرعبل

قلعا قشممقااقلنيقتميم.قواللَِّهابَ   ق قا لل

(,قوهن َإإ ق3391 ق4,قواعجإإمقاإإ قاسإإتعجمقص(411 ق1اجمإإعقاواثإإ لقص  انظببر

ق(.426اوَبقلقاع ف قأنِ بقالع بقص/ ق

س,قور نإإ قعنإإ قانصإإ  قالناإإيقيببوُم ذ  َقببار  ق إإ ا رإإ  قلاكإإ قلإإاقواٍإإ قعوإإىقالفن

قااقوقع قل َقالكد .قق

قور  قااقأعظمقأَ مقالع ب.قوكاا أوَل يوٍم انتصب ف ه العرُب من العجم, ق

قلاك وُذو َقار  ق قااقالك ف ,قلين, قولياقواسط.ققا لل قلاقواٍ ,قق َبل

(,قوهن َإ قاوَبقلقاع فإ قأنِإ بقالعإ بقص/ ق161 ق4اعجمقالاو ا قص  انظر

ق(.ق427

قعوىقلنيقداَمقااقتميم.قيوُم َأْقَرا  ق قر  قلانيقعامل

= 
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أنهقةتاقعم وقلاقعم وقلاقع سقف َسقلنيقداَم,قور  قأل /,قأل إ ,قوسهللهلله  ق

 ااقالكّلبإقفأة َقعوىقلنيقعامقوأ إذقإلإًّلقوشإ ًل,ق إمقأقاإ قفيم لقل ل ا:قأف

قاإإاقالِإإااي,قولْمإإهق
إإ ض ,قنإإتلقفإإ لتنىقلج ََإإ ل حتإإىقإكاقرإإ  قأسإإف قاإإاق نيإإ قأقا

ت قعم و.ق قف قتتو ا,قفمن قالط وضبن

قل َ َقلنيقعام.قوَأقُرا  ق قا  عل

لشع ق(,قوالعم  قلقاْ ساقا43 ق9(,قوالعم قالف َ قص276 ق3المع َ قص  انظر

(,قوهن َإإإ ق360 ق3(,قواعجإإإمقاإإإ قاسإإإتعجمقوالم ا إإإعقص104 ق1وآدالإإإهقص

ق(.177 ق32اوَبقلقفن  قاودبقص

ق  ّْ كض .قيوُم َو قر  قلياقلنيق ضِميفقو  ل قلاقهض ا

ْع ق َنتإ او قاإ ,قوالمإ ادقلإهقهنإ قا َنإ ققيف اللغ   -بالفت, ثم التشديد-قوَو عيإ ا ق

قالط ٍف.ق

ق(.193 ق2(,قواعجمقالاو ا قص416ق 1اجمعقاواث لقص  انظر

قوعم ِوقلِاقهن .يوُم الِر َرة  ق قعوىقل مل قر  قلتيوبض

قعوىق ّل  قأاي لقااقالك ف قق بقالنجف.قوالِر رة  ق قا  عل

ق(.442 ق1(,قواجمعقاواث لقص376اواث لقالم ل  قص/ ق  انظر

ع قفيهقلياقلك قلاقواٍإ قر ن قال قق -بفت, الس ن بوزا َقطَاِم وَحَ امِ -يوُم َسَفاِر ق

قَافإعقفإ َسقلكإ قلإاقواٍإ ,ق قفيهقجإدنقلإان فسبلهلله سبلمُ  ببُن ولنيقتميم,قوق قف م

قمرارة التم مي بّزه وقال 

 ولمبببا رأن أهبببُ  الّطبببوّ  تهللبببادروا البببببب
ق

 بببببببنّجاَء, وألقببببى درَعببببه شبببب ُخ وائببببِ !ق
ق

لإاقا لإبقلإاققان, ققا قك قق َقلياقالاص  قوالم َن ,قوه قلانإيقاإ   وَسَفاِر  ق

قعم وقلاقتميم.

= 
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 َشببببْعَواُء, والَههلَلبببباَءُة, الُمَرْيِقببببُ  
 

َقَطُن, ُذو ُحَسى, الَفبُروُق, ُيْرَسبُ   ق
(1)

 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ([.111 ق1(,قواعجمقالاو ا قص412 ق1اجمعقاواث لقص  انظر

قر  قلانيقكلي  قعوىقلنيقع ا قوفي,مقلن قعام.قيوُم َشْعَواء  ]ق(1)

ق(.336 ق1(,قواجمعقاواث لقص113الف   قلومفض قلاقسوم قص/ ق  انظر

لايضإإ يببوُم الَههللبباَءةِ  ق قوكن َض ض ا إإتض قعوإإىقفض  .قوهإإ قأحإإ قأَإإ مقحإإ بقداحإإمقهإإ قلعإإامل

قواليدال.

قلاّلدقةطف  .والههللاءة  ق َل قأَ

 ق2(قواعجإمقالاوإ ا قص441 ق1(,قواجمعقاواث لقص11 ق9العم قالف َ قص  انظر

ق(.166

قر  قلانيقعامقعوىقلنيقفتاَ .قوه قأح قأَ مقداحمقواليدال.يوُم الُمَرْيِق   ق

قفك التقوا ب   البُمَرْيِق  فاقتتلوا, قق ن قالشإ ر نقلقلنإيقفإتاَ ,ققنتإ قاإن,مقعإ  ن

قألإ ق إمن ضض ما قلنإيقعإ  قلإاقفإتاَ ,قو ض ق َ قلاقعم وقلاقأليقالْصإيا,قأحإ ن لان

هم,ق قامإاقالقتنعإ  قاسإم ؤن قرثيإ ل قالفإ اَس,قونفإ ل الْصياقالم م ,ققتوهقعنرت ن

َن ع انه,قفم لقلقاعو مت َضشتم نهقو ق مضمق ا
صينً قوهض ًا قالني قأ قحن قه:فاوعقعنرت ض

 ولقبببد خشببب ُ  بببباا أمبببوَ  ولبببم َتبببُدرْ 
ق

 للرببببرب دائببببرُة علببببى ابنببببْي ضمضببببمِ ق
ق

 الشبببباتمْي ِعرضببببي ولببببم أشببببتمهما
 

 والنّبببببباذرين إذا لببببببم القهمببببببا دمببببببي 
 

 إا يفعببببببا فلقببببببد تركببببببُ  أباهمببببببا
 

 َجبببببَزر الّسبببببهللا  وكببببب   نِْسبببببرٍ َقْشبببببعمِ  
 

 لّمبببببببا رآين قبببببببد نزلبببببببُ  أريبببببببُده
 

ببببببببِم!   أببببببببدن نواجبببببببَ ه لغ بببببببر تهللسُّ
 

قااقالشم لم ,قر ن قفيهقهذاقال قع .ق  -تصغ ُر ِمْرَق   -بُمَرْيِق  والق قا  عل

(,قوهن َإ قاوَبق3113 ق4(,قواعجإمقاإ قاسإتعجمقص10 ق9العم قالف َ قص  انظر

ق(.126 ق32لقفن  قاودبقص

= 
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قتِإإمي ضقهإإذاقاليإإ م:ق336ص/ ق «مجمببع الهللرببرين»وقإإعقلقاطا عإإ قتنهلل ببه  ق)

ى,قصالإمن تمب(,قوه قتصإْيفل قإ قاإذاقالمِإمم قلقأَإ مقالعإ بقَإ مل قالقَ جإ ن كا

قوا قأعوم.

قوكلي  .قيوُم َقطَن ق قر  قلياقعامل

صإإياقلإإاقوذلببك أنهببم تواَفببْوا للُصببل,, ق إإامقلمضطإإا,قوأقاإإ قحن قلنإإ قعض ف قفإإ ا

مضإم,قورإ  ق ضم,قفوميقتيْ  قأح قلنيقا تومقلاقا لب.قفمتوإهقلأليإهق ض ما  ض

ادققتوهقَ مقالإمن  قلاقش م قَمب.قعنرت ن

القنصإ لْكمقاإ قفاشار  بنو عهلل  وحلفاؤهم بنو عهللد ا  ببن َ،طفباا وقبالوا  ق

قعإإامقوكنليإإ  ,ق قاإإ م ,قوتنضإإ هضقالمإإ من إإ فً ,قوقإإ قةإإ َتنمقلنإإ قةيإإ ض قدن قالاْإإ ن لضإإ  

قليإن,م,ق إف الن ِغ قال إف تا يين ض,ق إمقسض قاوسوعقعن قَ ائذقعم وقلان تض ض اقلمضطا,قفمض ف لتضمض ا

قِسن قاإاقالنإب.قوأتىق  َج نقلان فعهقإليه,قفم ل:قلقهذاقوفإ لل   قأل قتضيْ  قل لنهقف ض

إ  قا ٍإ ضقلعيإ قق دهإ قإليإهق فأ ذاقفك  قعن اقأَ اًا.ق إمقحمإ ق  َجإ نقولإيقتيْا

قوادطوْ اقوتع ق وا.ق

قلانإيقق -بالترريك, وآخره نوا -وقطَنق قَجإ  قاإاقَأسإهقعيإ  ل قاِإت َ ل جاإ ل

قَم لقله:قالِويع.ق قعام,قولهقا لل

ق(,قواجمإإإإعقاواثإإإإ لق12 ق9(,قوالعمإإإإ قالف َإإإإ قص114الفإإإإ   قص/ ق  رانظبببب

ق(.174 ق4(,قواعجمقالاو ا قص310 ق1ص

قر  قلذلي  قعوىقعام.قيوُم ذِ  ُحَسى  ق

وذلك أّا ذب اا تجمع  لما أصاب  منهم يوم المريق  فزارة بن ذب اا ومرة ببن ق

ف, لإ قلنإ ققفنتلإ اقفت افإ اقلإذ قحِإىعو  بن سبعد ببن ذب باا وأحافهبم, 

عإإام,قو  فإإ قأ قالقتمإإ مقلجم عإإ قلنإإيقكليإإ  ,قواتاعإإ همقحتإإىقلْمإإ هم,ق

ون .قفأشإإ َققإإيمقلإإاق هيإإ قعوإإىقال ليإإعقلإإاق َإإ دقأ قالق فمإإ ل ا:قالتفإإ ينقأوقتنِميإإ ن

= 
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 ُبْسبببببَ اُا, والَهرِيبببببُر, ُذو َأْحَثبببببالِ 
 

َمببباِل! ومبببا َعَسبببى ُنْرِصبببي ِمبببق ن الرِّ
(1)
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اق قااقألن ٍ,مقحتإىقَنظإ واقلقأاإ هم,قفرتا إ ا َنن جتوهم,قوأ قَعط همقَه ٍاض

 عوا قلاقسع قلاقكلي  ,قف فع اققأ قتك  قَهنن,مقعن قسايعقلاقعم و,قأح قلني

ق قالصإإاي  ن قالنإإ س,ق إإمقإنإإهققنتإإ ض قإليإإهق م نيإإً قاإإاقالصإإاي  قوانصإإ ف اقوتكإإ  م

قلع قكلبإ

قه قواد قالصف قلأََقالشم لم قااقدَ َقعامقوةطف  .قوذو ُحَسى  ق

(,قوهن َإ قاوَبقلق126 ق1(,قواعجمقالاوإ ا قص334 ق1اجمعقاواث لقص  انظر

ق(.ق410 ق17(,قوت لقالع وسقص126ق 32فن  قاودبقص

لإياقعإامقولنإيقسإع قق -بفت, أّوله, وضم ثان ه, بعبده واو وقبا  -يوُم الَفُروِق ق

قلنيقسإع ,ق , ,قو  ل قة َ ن , قوح َمض ِض قأنف لاق َ قان  ,قق تو همقفمنع قعامل

ق و ؟ققإ ل:قا ٍإ ضقفإ َسل إ ن وقي قلميمقلاق هي قوَمإ لقعنإرت :قرإمقرنإتمقَإ مقالفض

قنكث قفنفش قولمقنم قفنذل.قر لذهب,قلم

قالشم ل.قوالَفُروق  ق جض قإلىقنج قلياقهج قوا,بم اض لقدو قهض مض قعض

ق(,قوالعمإإ  قلقاْ سإإاقالشإإع قوآدالإإهق3011 ق1اعجإإمقاإإ قاسإإتعجمقص  انظببر

 ([.126 ق4(,قواعجمقالاو ا قص441 ق1(,قواجمعقاواث لقص101 ق1ص

ق  قلانيقفتاَ قعوىقتميم.قرق -بالضم  على وزا ُفْعاا -يوُم بُْس اا]ق(1)

ايك ,قلين, قولإياقوبُْس َاا  ق قعوىقأح قوعش َاقايًّلقااقالشم َل قوأهن  كل قفيهقلِ ض ا  عل

قوج  .ق

(,قوهن َإ قاوَبقلقاع فإ قأنِإ بقالعإ بقص/ ق411 ق3اعجمقالاو ا قص  انظر

ق(.ق426

قر  قلياقلنيقلك قلاقواٍ قولنيقتميم.قيوم الَهرِير  ق

= 
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 (1)ُبُ وُ  األْعَراِب  -11

 ِخهلَلبببباُء ُصببببوٍ , وبَِجبببباُد الببببَوَبرِ 
ق

وَقْشببببُع ِجْلببببٍد, ُسببببترُة ِمببببن َمببببَدِر ق
(2)

 

ق

ببَعرْ   وَخْ َمببُ  الَغببْزِل, وُفْسببَطاُ  الش 
 

ببببببَجرْ ق ببببببهلْلِن, َحظِ ببببببَرُة الش   وُقهلل ببببببُ  اللِّ
 

 وهكبببب ا الطِّببببَراُ  ِمببببن َأِديببببمِ 
 

مببببببن الَقببببببديمِ  َتنِْزُلهببببببا الُعببببببْرُب ق
(3)

 

 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قق:-ل لفتضق مقالكِ ق- والَهرِيرُ ق ااقه َ قالف سإ  قلعضإ,مقعوإىقلعإضقرمإ قمهإ م

قدو قالنا ِ. قالِا ع,قوه قد تل

(,قوهن َإ قاوَبقلقاع فإ قأنِإ بقالعإ بقص/ ق401 ق2اعجمقالاو ا قص  انظر

ق(.ق426

قيوُم ذِ  َأْحثاٍل  ق قلإان ر  قلياقتميمقولضكا قلاقواٍ ,قوه قالذ قأنسإ قفيإهقالْإ فتا ن

قا قق تإإ ن إإ َبل إإ, ,قأسإإ اقحنظوإإ نقلإإاقلشإإ قلإإاقعمإإ وقلإإاقشض ِض لموإإ كقوسإإ لان, قأنف

قع س.ق

ق([.306 ق3(,قواعجمقالاو ا قص443 ق1اجمعقاواث لقص  انظر

قإلي, .ه ه األسماء ألمكنٍ  ق ا ا قلياقالع بقفنِن قفي, قالْ وبن  وقع ا

 (قالمم ا قالتيوايم .77ص/ قمجمع الهللررين ق(1)

.قالبَمَدر  ق(2) قالي لمن  الط يان

 .الِجوا قالم ل غاألدِيم  ق(3)
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 (1) نِْ َراُا الَعَرِب  - 12

 أوُل َنببباٍر ِعنبببَدُهم  نببباُر الِقبببَرن
ق

وِذْكبببُر َنببباِر الَوْسبببِم بعبببَدها َجبببَرن ق
(2)

 

ق

 وَنبببباُر اّلْستِْسببببَقاِء, والت َربببباُلِب 
 

ْ ِد, والَربْرِب َلبَدن الت َزاُحبِب ق والص 
(3)

 

 

 وَنببببباُر َ،بببببْدٍر, وَسبببببَاَمٍ  ُتَعبببببْد 
 

َراِحببببٍ , َكببببَ ا َنبببباُر األََسببببْد وَنبببباُر ق
(4)

 

 

بببببببِل ِم, والِفبببببببَداءِ   والن ببببببباُر لِلس 
 

فُجْمَلبببببببببُ  النِّْ بببببببببَراِا َهبببببببببُؤَّلِء ق
(5)

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق(قالمم ا نقال تَجيم .17ق-ق19ص/ قمجمع الهللررين ق(1)

قأواًل.قالَوْسبببم  الضإإإي ف .قالِقبببرن  ق(2) قالمإإإ لض قالموإإإ كقلإإإرتِدض إإإمن  قإلإإإ ض
ِِ
َض قرإإإ ن اق

م. ِض ىقا قالإِميا مض ِمقهيقالتيقتن قض قلِيْن سا قال ض َن  ون 

هنار اّلستسقاء   (3) قتن قإ ن إ قعنإ قوالتربالُب   قاوًاإ قلومطإ .قر ن قالج هويإ ن تن قض

. ه .قوالص  ْد  قالتع ه قعوىقأا ل َن ىقألص  شض تن قض قعوإىقوالَرْرب  تن قض قلوظ ا لقلتضعا

قإعّلًا قلفحّل قاول ِع .ق قالجيشياقإلىقلعِض,م الت زاُحب  جا ل
ن
ي شا  .اض

اقلناُر َ،ْدٍر  ق(1) ًَ َن قإ و قنإ  قلصإ حاهق قال جإ ن َض إ ض قالْإج,ق إمقرإ ن اقإكاقةض منإىقأَإ مض

.ق قفّل ل َ ن قَم ل  :قهذاقةض ا

قس لإًم .قوسامٍ   ق قتن قض قلوم دمقااقسف ل

َضع دضإقوناُر َراحٍ   ق َنْاغ اقأ ق قتن قض قلومِ ف قإكاقلمق

َضنف قان, .وناُر األَسد  ق طا  قاوسض ,قحتىقإكاقَآه ق  تن قض قعن قال  ِ قااقسض

ل م  ق(5) َنم لالس  ِن ع,ق إ,ض إققالموا  ِ َنكِ هن نضهقعوىقال اًلقل لِّلا .قوهمق لهقكلبقتف ؤن

قعوىق  ٍِ, .ق ,ض ض ا قليِض ًَ َن ق و قلهقن  قو

قلإإيًّل,قوالِفببَداء  ق ا  إإ نض,ن ِ جن َن ا ق ا  هن وا إإ ض قاوشإإ ا قاإإن,مقوفض قنِِإإ لن إإاِي ا رإإ ن اقإكاقسن

قا . تضِضئااض ِا َض اق ًَ قن  َن ق و قل,ا   و
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 (1)عند الَعَرب  أسماُء الوّلئِم -13

 والَعِقْ َقببببهْ للنَُّفَسبببباِء الُخببببْرُس, 
ق

للطِّْفببببِ  عنببببَد َعبببباِرِ  الَرِقْ َقببببْه ق
(2)

 

ق

 اِ كببببببب لَِك اإِلْعبببببببَ اُر لِلِختبببببببا
 

وُذو الِرببببببَ اِق َحببببببافُِظ الُقببببببْرآِا ق
(3)

 

 

 لِلِخْطهلَلبببببِ  الِمبببببَاُ , والَولِْ َمبببببهْ 
 

 للُعبببببْرِس, والَمْ بببببُ  لبببببُه الَوِضبببببْ َمهْ ق
 

 ولِلهللِنَببببببباِء َجَعُلبببببببوا البببببببَوكِْ َرهْ 
 

 ولِِهببببببببببَاِل َرَجببببببببببَ  الَعِقْ ببببببببببَرهْ ق
 

 وقِ ببببببَ   ُتْرَفببببببُ  لَزائببببببرٍ َيببببببرِدْ 
 

 ْد وُشببببببنُْدُخ لمببببببا َيِضبببببب ُّ إِْذ ُوِجببببببق
 

 كببب ا َنِقْ َعبببُ  الُقبببُدوِم ِمبببْن َسبببَفرْ 
 

بببْ ِب ِعنبببَدَما َحَضبببرْ ق  ثبببّم الِقبببَرن للض 
 

 وح ثمببا لببم َيببُك ِمببن َذاَ  َسببهلَلْ  
 

 فإنهببببببببا َمْاُدَبببببببببُ  ِعنببببببببَد الَعببببببببَرْب ق
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال تَجيم .ق(قالمم ا 19ص/ مجمع الهللررين ق(1)

يانن,إ للنَُّفَساء الُخْرُس  ق(2) قعض إ لن ِض قال الد قالقاإ قتطعمإهقالنغفض سقاع من قل ل ن ا ق.الم ادن

اقي ق.ورذاقالاض ض

ر ن اقَصنع هن قعن قحوِقشع ا.والَعِق َقُ  للطِّف   ق 

ا .الِرَ اُق  ق(3) ذض ِْ قَم لقله:قال َنصنعقلْف قال ل قالم آ ض قالذ ق قالطع من

قشإإإيلل.قوُذ مبببن الِربببْ ُق والَر اقبببُ   وهبببو مببباخ]قق إإإ    قبببال وهإإإيقالم,إإإ َ قلقرن

الِرَ ْق مصدر َحَ َق وَحِ َق معل يف عمله فهو حاذُق. وَحَ َق الُقرآَا »قالخل   

قأ قهإإذاقاإإاقق(.41 ق1.قالعإإياقص«ِحببْ قل وَحببَ اقل, واّلسببُم الَرَ اَقبب   واعوإإ مل

عض تقالع بقلع قاإلسّلم[.  ان ا ض
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 وإِْا َتُعببببببم  َدْعببببببوُة َفبببببباْلَجَفَلىْ 
 

بْ  فتِلبَك الن َقبَرْن  ق ُتْدَعْى, وإِا َخص 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإكاقدعإ قأفإ ادًاقاإن,مقف,إيقصاحُ  الطعام كب   القبوم فهبي الَجَفَلبى. إذا دعا ق(1)

قالن مض ض .

,مقعوإىقلعإض,قتتّمُ   ] قال الٍم,قَتَ قلعضن قااقالعوم لقأسم لض فمبن ذلبك نظمقرثي ل

ققوُل القاضي صدر الدين بن العز الرنفي 

 أسببامي الط عبباِم اثنبباِا مببْن بعببِد َعْشببرةٍ 
 

 ااِ َساْسبببببببببببرُِدها مقُرونببببببببببب   بهلل ببببببببببب 
 

 ول مبببببُ  ُعبببببْرٍس, ثبببببم  ُخبببببرُس ِوّلَدةٍ 
 

 عق قببببببببُ  َمْوُلببببببببودٍ, َوك ببببببببرُة بببببببببااِ  
 

 َوضببببب مُ  ذْ  َمبببببْوٍ , َنق عبببببُ  قبببببادِمٍ 
 

 َعببببببب يُر أو اعببببببب اُر ل بببببببوِم ِختببببببببااِ  
 

 ِا ّل سببببببهللُ  لهبببببباوماُدبببببببُ  الِخببببببّا 
 

 ِم ُقببببببَرااِ ِحببببببَ اُق َصببببببهللي  يببببببوَم َخببببببتْ  
 

 وَعاِشبببببُرها يف البببببن ظِم ُترفبببببُ  زائبببببرٍ 
 

بببب ِب َمببببْع ُنببببْزٍل َلببببُه بامببببااِ قِببببر   ن الض 
 

قوقال بعُضهم 

 إا  الببببببوّلئَم َعْشببببببرُة مببببببْع واحببببببدٍ 
 

ها قببببببد عببببببز  يف أقرانِببببببه   َمببببببْن عببببببد 
 

 الخبببببْرس عنبببببد نفاسبببببها, وَعِق َقببببب ُ 
 

 ِختانِببببببه دللطفبببببب , واإلْعبببببب اُر عنبببببب 
 

 لقبببببببببد وآداٍب  ُقبببببببببرآاٍ  ولِِرفبببببببببظِ 
 

 قببببببالوا  الِرببببببَ اَق  لِرْ قببببببه وب انِببببببه 
 

 ُ  لَعْقبببببببِده, وَول مببببببب ُ ثبببببببم الِمبببببببَا 
 

 يف عرسبببببه, فببببباحرص علبببببى إعانِبببببه 
 

 وكببببب ا  َماُدَببببببُ  ببببببا سبببببهللٍ  ُتبببببرن
 

 وَوكِ ببببببببببببرُة لهللنائِببببببببببببه لمكانِببببببببببببه 
 

 وَنِق َعبببببببببُ  لُقُدومبببببببببه, وَوِضبببببببببْ َم ُ 
 

 , وتكبببببببوا مبببببببن ِج رانِبببببببهلُمصببببببب هلل ٍ  
 

ببببببببْهر األَصببببببببمِّ َعتِ ببببببببرةُ   وألول الش 
 

 ب ب ربببببببٍ  جببببببباءْ  لرِْفَعببببببب  َشبببببببانِه 
 

 وقال آخُر 

 ول مبببببُ  ُعبببببْرٍس, ثبببببم ُخبببببْرُس ِوّلَدةٍ 
 

 َعِق قبببببببُ  مولبببببببودٍ, َوكِ بببببببرُة ذِ  بِنَبببببببا 
 

 َوِضبببب مُ  مببببوٍ , ثببببم إْعبببب اُر َخبببباتِنٍ 
 

 َنِق َعبببببببُ  َسبببببببْفرٍ, والمببببببب دُِب لِلث نَبببببببا 
 

= 



 86 ِمْن َرَوائِِع األََراِج ز «َمْجَمُع الهلَلْررينِ »لَِما اْسَتهلْلَطنَُه  

 (1)عند العرب ألواا الطعام  -11

ِ،ْ بببَدهْ   بعبببُ  طَعبببام الَعبببَرِب  الر 
ق

َرِهْ بببببببببَدُة, َلِهْ بببببببببَدُة, َنِهْ بببببببببَدْه ق
(2)

 

ق

 َوِضبببببببْ َعُ , َربِْ َكبببببببُ , َلهللِْ َكبببببببهْ 
 

َحرِْيَقببببببببُ , َسببببببببِهْ َكُ , َوِدْيَكببببببببْه ق
(3)

 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال إ اتمقفيمإ ققيإ قلقالإ الٍمقاللإاقا لإ  قص/ قق انظر (,قوح شإي قَدمق16فخم

قألفإإ ظقفإإتضق(,قوإع نإإ ق167 ق9المْتإإ َقاللإإاقع لإإ َاقص الطإإ لاياقعوإإىقحإإ م

ق.(431 ق1المعياقلواك  قص

قالطإ ل,قفوهنا  منظوماُ  أخرن ق قعاقإَ اده قهن ق إ  ض هإ ق نظ لقهذاقعتف ن

قال  اتمقفيم ققي قلقال الٍمقاللاقا ل  قص/ ق  ([.310ق-ق336لقفخم

 (قالمم ا قالتيوايم .76ص/ قمجمع الهللررين ق(1)

ِ،ْ ببَدة  ]ق(2) مإإًا.قالوإإااقالْالر  قلضعا ِن إإ َنواعض َنِإإ طقو ق ,ق إإم  ِل قعويإإهقدقيإإ َغ إإذض َن َنيوإإىقو ويإإبق

ْ ِقص ق(.472 ق1الصم

ِه َْدة  ق خقاللاقسي اقصالر  .قالم ص  قعويهقالم لن بغ َنصض قو َن ض غ ق ق(.416 3لن ٌّ

ِهْ ببَدة  ق م.قالل  إإتمض إإ قفتنوا ويظض إإىقوالقةض ِض تض ْا قفتن
إإ لل ِض

ِْ قل قاإإاقالعصإإ ٍِ ,قليِإإ ا إإ  ن ال   ا

خ ق(.347 ق6(,قوت لقالع وسقص416 3صقالم ص 

قال,اِي قالن ِه َْدة  ق وضىقلنا بن َنيا إجقق-وهبو َحب ُّ الَرنَظب -أض ق قاإاقالنغضا إِّكاقلوإعقإنضإ ان فض

.قمهإإذَبقالويإإ قلف هإإ  ق قأنرِإإ ض ,ق إإم  ِل إإ لقاإإاقدضقيإإ ْض يا وضياإإِهققنمض قعض تا  َ ثض فإإ قكن قوالكض

ق([.336 ق9ص

ق إإإالَوِضببب َْع   ]ق(3) إإإ ض غ إإإخقِحناطإإإ لقتن إإإ .قالم صم قفتنؤرض قعوي,إإإ قسإإإمال إإإبغ َنصض قمق

ق(.410 ق3ص

بِ َْك   ق إ لً .قالر  قفينشإ بقشن قعويإهقاإ لل إب  قفينؤر ,قوَلم قدن
قوأضقِطل َنعجاقلِمال ق تم ل

خقص ق(.ق417 3الم صم

= 
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 َوِزْيَمبببببببُ , َسبببببببِخْ نَُ , َفْ َرببببببباءُ 
 

َحرِْيببببببببَرُة, َخِزْيببببببببَرُة, ِحَسبببببببباُء ق
(1)

 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امإ دل.قولقالل هللِ َْك   ق قعض ,قق لإهقالإان ال إما لا قأوقسض قلتن َنوااضبن ق ِل قِي ,ق:«اللِّسبااِ »دض ِل قودضقِيإ ققأضقِإطل

ق إاض ن َنطا قعويإِه,قوالق إبغ َنصض قو وضطن َن ا ق َا ل قأضوق ض ال ما قوسض ِل قودضقِي تإ لقالعإ وسقق.أضوقتضما ل

ق(.136 ق17ص

ى الن ِف َْتب (  ق قالَررِْيَق  )وُتسبم  َضناِفإ ض قحتإىق قأوقلإاال
قعوإىقاإ لل ِن قالإ قي  َ إذض َن قوهإىقأ ق

قالعِق َضت سإإعقاإإ قدإإ حبن إإِ ين ,ق  ِ (,قوهإإيقأةوإإ قاإإاقال َضنإإتِِف ض وضاضإإهقصأ ق يإإ لقإكاقةض

.قالصْ ِقص ها ن ق(.344 ق2ال  

ِه َْك   ق قعوىقودف, قلقشيللقااقالمع جم.قالس  قلمقأقفا

قوعنإهقدإ حبقتإ لق121 ق1صوال   يف المر ط يف اللغ  للصاح  بن عهللباد ق,)

قاإإاقالطعإإ مإقرإإذاققإإ ل ا,قولإإمقأجإإ ق َإإ دً ق132 17العإإ وسقص بل إإ ا ق(قأهنإإ ق ض

قعوىقكلب.

إخقصدالَودِْيَك   ق إ ض .قالم صم َا ِت ,قِشإااهقال ض إْمل قلشض َنِ طن ق ِل (.قوسإيأ ق416 ق3قي

 تفِي قال تَ  [.

قالَوِزْيَم   ]ق(1) َنإ ض م َنيإا م,ق إمق ,إ ق إمق َنطإا قلْمن (قأ ق إبٍّ ق ض إاض بقصجمإعن اإاقالض 

 ورذاقلقالج ادقأًَض .قفينؤر .ق

ق(.1023 2الصْ ِقصق انظر

ِخ ْنَ   ق قوضقالس  ِل َنعام قااقدضقِي ق قاإاقالعصإي  .قشيلل إ لقوأَ غ ِض
ِْ قاإاقال وإ ن قأةا سمال

إ ل.قة َإبقالْإ َ ق إع ,قوعجإفقالمض ِم لقال إّلض ةض ها ,قوض رض قفِيقش   قال   وانم قتنؤا

ق(.432 ق1اللاققتيا قص

الِ .قلِ  قالع بقاللاقانظ َقصالَف َْراء  ق قاعقتض ض ِض لل ق(.221 ق1ِح

قاعجمقدَ ا قالَررِْيَرة  ق. قلوضاضال َنطا ن ق ِل ق(.63 ق1اودبقلوف َاليقصدقي

= 
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 َعهللِْ َثببببببببُ , َثرِْيببببببببُد َمِضببببببببْ َرُة, 
 

وَحْسبببببببهلُلنَا َهببببببب ا َفبببببببا َنِزْيبببببببُد  ق
(1)
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قعويإهقالَخِزْيَرة  ق  َ ,قفّكاقنضإجقكن قرثي ل
اقعوىقا لل ًَ قِدي  َنمط عن ق قلوْمل َن قالِم ا بض أ قتننصض

قإالقوفي,إإ ق قف,إإيقعصإإي  ل,قوالقتكإإ  قال تَإإ  ن ,قفإإّ قلإإمقَكإإاقفي,إإ قلْإإمل ِن الإ قي

.ق قلْمل

(,قوالمْكإإمق944 ق1(,قوالصإْ ِقص21 ق1ة َإبقالْإ َ قلو طإ ليقص  انظبر

ق(64 ق2اللاقسي اقص

إى.قالِرَساء  ق ِض ْا َن قِيمإ ق َض ق إ  ن َضكن و إىقوض ْض َن ق إ ا قض ,قوض إال قودنها
اض لل قوض ِل قدقِي ذقاِاا َنت  ض ق اضاِي ل

 ([.167 ق3الن, َ قلقة َبقالْ َ قواو  قص

(قالَمِض َْرة  ]ق(1) /ض إ ض إذض قصقض ْا قالص  َض,قال ِذ ققإ قحض قل لومااقالاض َنطاض قالوْمن أض ق

, ِمياققالوِ  ض ْض قلإ ل وضطنإ اقالْويإبض ضي  ,قوَلمم ق ض ثن قالإمض قوتض ا جقالوْمن َضنضض ت ىق حض

إ قتكإ  .قمهإذَبق قاض قأايإبن
ِهإيقِحينضئِإذل ِضإي  ,قوض إم ل(قلومض  ِ قلقال َنْوإبن قا ق صأولن

ق(.17 ق31الوي قص

وضطقلِإِه.قالمالَعهللِ ْثَ   ق إهقفإين ا قعوإىقج ف  إاض ن َنطا ااانإهقِحإياق َض غق إ   َنفض ق  صإخقهيقاوقِطن

ق(.416 ق3ص

َن  عقالوْمقف قضه.قالث رِْيد  ق قلقاض ض قالوْم,ق مق قال اتن َنف   ققال الشاعر  ه قأ ق

 إذا مبببببببا الُخهلْلبببببببُز َتادُِمبببببببُه بلربببببببمٍ 
 

 الّثريبببببببببُد! -أمانبببببببببَ  ا ِ  -فببببببببب ا   
 

ق.ق[(71 ق4صقالمخّصص
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 (1)أسماء آن   الطعام عند العرب  -15

 آن بببببُ  الطعببببباِم عنبببببد العبببببرِب 
ق

َتبببببببِ  ق َأعظُمهبببببببا َدِسبببببببْ َعُ  يف الرُّ
(2)

 

ق

 فَجْفنبببببببببُ , فَقْصبببببببببَعُ  ُتَعبببببببببدُّ 
 

 فَصبببببببْرَفُ , ِمْئَكَلبببببببُ  ِمبببببببْن َبْعبببببببُد ق
 

 رهْ َفَفْ َخببببببببُ  لواحببببببببٍد ُمقببببببببد  
 

وفوَقببببببُه مببببببا فوقهببببببا للَعَشببببببرْه ق
(3)

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وايم .76ص/ قمجمع الهللررين ق(1) ق(قالمم ا قالتميا

ِس َع   ]ق(2) نضإ نققا ٍ  نقالد  فا ي قالاجض مم نض .قوسن فا قالاجض ض
قي :قِهي ً .قوض ِ َمض ال ج قإِكاقرض نض قرض

إ ق قفِي,ض قعض دضتا ون قروم قاجتنذبقاِنا,ض قِج   ل قتض ا ضن ,ض قالض
ِ
اضِعي  قو سيع قالا اِي, قل ض دضسيعً قتضشا

قأن ا ض .ق

(,ق471 ق3(,قوالمْكإإإمقوالمْإإإيطقاوعظإإإمقص49 ق1مهإإإذَبقالويإإإ قص  انظبببر

خق  ([.497 ق3صوالم صم

قالِمص ع.الَجْفنَُ   ]ق(3) قفم قف  ,قوهيقأعظمن قتنشاعقالعش  ض

ااعض ضقإِلضىقالاعشا ض .والَْقصَعُ   ق  ِ قتنشاعقال

ْرَفُ   ق هم.قوالص  قتنشاعقال مِ ضقونْ ض

قتنشاعقال جوياقوالثّل  ض.والبِمئَْكَلُ   ق

َج   -والَف َْخُ  ق ُكرُّ قدق -وُيقاُل لها  السُّ قإن لل .قتنشإاعن قالمويإ ن َنؤرإ قفيإهقالشإيلن ق يي ل

.ق قال اح ض

إإإخقص170 ق2المْكإإإمقوالمْإإإيطقاوعظإإإمقصق انظبببر (,ق497 ق3(,قوالم صم

ق([.111واعجمقأسم لقاوشي لقلو اض لِي  قص/ ق

ا, ق ِسإإياعض نقتكفإإيقعشإإ ً ,قواإإ قلين,مإإ قلمإإ قأ  أّا الَف َْخبب  تكفببي رجببا  واحببد  وال  

 لين,م .
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 (1)أسماُء أْزّلِم الَمْ ِسر عند الَعَرب -16

, َوَتببببْوَأُم, َرقِ ببببُ , َنببببافُِ    َفبببب ع
ق

 والِرْلبببُ , والراببببُع قِ بببَ   الخبببامُ  ق
 

ق

بببببى  كببببب لك الُمْسبببببهللُِ , والُمَعل 
 

بببببا علبببببى الن ِصببببب ِ  قبببببد تبببببول ىق  مم 
 

بببِف ُ,, والَمنِببب ُ,, ال  َوْ،بببُد ثبببم  الس 
 

لبببب َ  لهببببا إِلببببى الن صبببب ِ  ُرْشببببُد ق
(2)
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ق(قالمم ا قالتميوايم .76 قص/مجمع الهللررين ق(1)

قاألزّلُم  ق. قل, قالن ص لن بض قوت ر  , مققا قأ قتن اشض  ِ قال

قالع بقاذاقاو الم.والم ِْسُر  ق َن  قِم 

اقفينْ وهنإإ قوَمِإإم هن ق م نيإإً قكبباا أهببُ  الثببروة يف الجاهل بب  ق(2) ًَ و إإتن َشإإرتو قجض

ًم ,ق ِا
ققِ َنِمغقوعش َاض ق ِل ا شض  ققِ ض قإوَتِ هم  قعوي, قلعض ق نض, قاو المض

إ ن قفوإيمقلقلقد أحسن الناظُم يف َختِْم أب اتِه بقوله  ]ق شا َن قل,إ قإِلإىقالن صإيِبق ليمض

قالج هويمإ قاوولإى,قوالقفيمإ ق إ قرإ  قعويإهقأهإ ن االستمِ مقل و المقونْ هإ قامم

إإ ق قلقالج هويمإإ قالمع دإإ  ,قامم قوالمشإإع كَاقاليإإ مض جم لياض قالإإ م اسإإتْ  ضهنقلعإإضن

ق إإققَشإإإإإإ رِ ن إإإإإإيض عن قوالض  تضإإإإإإهنقوالْيإإإإإإ  ن قوالعض قالضإإإإإإّللن قالا ليإإإإإإ ,قإالم قاو المض

[.ق قوا نقالمِتع  ن
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َالف صُلَالثالُثََ

ي وان َماَيتعلَُّقَبالح 

 (1)أسناُا وألواُا الَخْ    -17

 الُمْهبببُر يف َحْوَل بببِه باْسبببِم الَجبببَ  ِ 
ق

ُيبببدَعى, وببببالث نِيِّ يف الت بببالِْي ُدِعبببْي ق
(2)

 

ق

َببببباِعْي َبعببببَدُه يف الرابببببعِ   ثببببم الر 
 

يف الِرَجبببببببِج الت وابِبببببببِع  وَقببببببباِرُي ق
(3)

 

 

 َوْهببَو علببى اْخببتَِاِ  َلببوِا ِجْلببِدهِ 
 

ُيبببدَعى بَاوصببباٍ  َجبببَر  يف َنْقبببِدِه ق
(4)

 

 

 فببببببَاْدهُم, وَأْببببببب ُ , وَأْحمببببببرُ 
 

 وَأْشببببببببقُر, وَأْصببببببببفُر, وَأْخضببببببببرُ ق
 

 حّتبببى إِذا اشبببتد  َسبببَواُد األَْدَهبببمِ 
 

, فببببببباعلِم  ق  ُيقببببببباُل ف بببببببِه  الَغْ َههللِبببببببيُّ
 

ْط بِهلَلَ ببببباٍ  َأنَمبببببُش فبببببإِْا   ُيبببببنق 
 

ق بببببَ , وَمبببببْع ذاَ  ِسبببببَواُه َأْببببببَرُش ق
(5)

 

 

 فببببببإِْا َتُكببببببْن ُنَقُطببببببُه َتت ِسببببببعُ 
 

ُر, فببببببببببببببَاْبَقعُ ق  فإِنببببببببببببببه ُمببببببببببببببَدن 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د في .194ص/ قمجمع الهللررين ق(1) ق(قالمم ا قال م

م ا.قق:يف َحْولَ ْهق(2) لياقااقعن قلقالع اياقاووم

م ا.قيف التالي ق  لقالع مقالث ل قااقعن

باعي  ق(3) قلت فيفقالي ل.قالر 

الِنيا.ج  الِرَج ق 

قتمييتا.قنْقده ق(1)

ققي قله:قأل ش، ُر األدهم ق(5) قليضل ق.إكاقر  قفيهقننمضطل



 92 ِمْن َرَوائِِع األََراِج ز «َمْجَمُع الهلَلْررينِ »لَِما اْسَتهلْلَطنَُه  

بواِد األْبَ َضبا  وإِْا َيُشْ  بعُ  الس 
 

فبب اَ  باألْشببَهِ  يف الَوْصببِب َقَضببى ق
(1)

 

 

ببببوادُ   وإْا َأَصبببباَب األَْحمببببَر الس 
 

 َمْ بببببببببِ  َوْصبببببببببُفُه الُمعَتبببببببببادُ فهللِالكُ ق
 

 فبببإْا َعبببَرا الُكْمَتبببَ  َلبببْوُا َأْشبببَقرُ 
 

 فبببببب لَك الببببببَوْرُد البببببب   ّل ُينَكببببببرُ ق
 

 وإِْا َيببببُك األَْشببببقُر ف ببببِه ُخَلببببُ  
 

ببببواِد ق بببَ   هبببب ا َأْ،ببببهلَلُ  ق ِمبببَن الس 
(2)

 

 

 وإِْا رَأيبببببببَ  َأْصبببببببفرا  َيْمَتبببببببدُّ 
 

ببببببببَمنُْد ق  ف ببببببببِه السببببببببواُد َفُهببببببببَو الس 
 

بببْفرَة َلبببوُا ُشبببْههلَلهْ  فبببإِْا َعبببَرا  الصُّ
 

ْوَسببببببنيُّ َوْصبببببببُفُه بالنِّْسبببببببهلَلْه ق فالس 
(3)

 

 

 وإْا َيبببُك األَْخَضبببُر ف بببِه ُيْربببَونْ 
 

ببببواِد َفْهببببَو األَْحببببَونْ ق  َشببببيُء مببببن الس 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق.َن  لِطَيُش   ق(1)

قرومإ قصل وشإ,ب(قلقاطا عإ قالمم اإ تقصل وسإ,ب(قل لِإيا,قتنهلل ه  ]قق وَدتا

.]  وه قتصْيفل

ِض قوهي:قاال تّلطُخَل   ق(2) وا  .جمعق ن

وَس ق(3) نااِضن, أ  بلفظ النسهلل  إلى الس  قااقالت   .وه قن عل
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 (1)َمراتُِ  َعْدِو الَخْ    -18

 َأقببب ُّ َعبببْدِو الَخ بببِ  ُيبببْدَعى َخهلَلهلَلبببا
 

ا عل بببببِه َتْقرِيبببببُ , فإِْحَضببببباُر َرَببببببق
(2)

 

 

 ثببّم اْبتِببراُ , َفوَقببُه اإِلهبب اُب قببْد 
 

ُْ َ،اَيببببُ  األََمببببْد ق ببببَ , واإِلْهَمببببا ُرتِّ
(3)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قالمم ا قالط ٍِيم .131ص/ مجمع الهللررين ق(1)

اقالَخهلَلبب   ]ق(2) قأَ اِنضإإهنقجميًعإإ قوأَ ِسإإ ض قالفإإ سن إإ ض َضنامن قأ ق اضإإبن قإإ لقألإإ قعايإإ  :قال ض

.قوقبببال األصبببمعيُّ  ققجميًعإإإ . اإإإبن قلإإإياقَ َإإإهقفإإإذلبقال ض إإإ سن قالفض ِض اوض َض إكاق

إإإخقص اضإإإبقلقصعويإإإهقتموقوُلبببه  ق(.66 ق1الم صم قعوإإإىقال ض (قأ قَتَإإإ ن  َإإإبل

إإهقاًعإإ قوَضإإع,م قاًعإإ .قرإإذاقلق َا قَ  قَ فإإعقالْصإإ  ن ,قوهإإ قأ ا ع :قالتم َإإبن إإ ا ِغ ال

خقص ًر [.واإلْحَضاُر  ق(.66 ق1الم صم َِ ا تض ض ًواقان قعض ا َضعا وض ق ق اد.َربَا  قأ ا

يا, .قالمْإيطقلقالويإ قلواّلبتراُ   ]ق(3) إِ قِشإم  قال ال ِ قعوىقأحض ون صإ حبقلإاقه قعض ا

ِوقواإله اُب من ح بُ  األصب   ق(.190 ق9عام دقص إ ا اِ قوالعض قلقالط يضإ ض اإِلسإ اعن

ِوِا.ق قلقعض ا طضِ مض َضضا ق قأ ا قواإللا,ض بن ابن ذض ققوالكّلم.قأا قهن قفم قق لقالثع لاي:قاإلها

إإإخق  انظبببر ق(,قوتإإإ لقالعإإإ وسق316(,قوفمإإإهقالويإإإ قص/ ق469 ق4صالم صم

و.قفمهقالويإ قأ قَجواإلهماْ  ق(.167 ق4ص ت, قلقلذلقأقصىقا قعن اقااقالعض ا

ق([.316ص/ ق
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 (1)َأْسماُء َمَشاِه رِ َخْ ِ  الَعَرِب  -19

رُ   َأْشبببَهُر َخ بببِ  الَعبببَرب  الُمَشبببه 
 

ثببببببم الن َعاَمببببببُ  التببببببي ّل ُتنَْكبببببببرُ ق
(2)

 

 

, والَغهلْلببببببَراءُ   وَداِحببببببُ  مببببببنهن 
 

ط ببببببباُر, والَرنَْفببببببباءُ كببببببب لك الَخ ق
(3)
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ق(قالمم ا قالتيوايم .77ص/ مجمع الهللررين ق(1)

ُر  ]ق(2) ,و, قلاقَليع .المشه  قلومن قف سل قلجم ع ل,قاإن,مقوالن َعاَم    اسمن قف سل اسمن

اض دلقالتيق قعن قلان قققيقول ف ها الْ َثن

بببببببببا َمببببببببربَِط الن عامببببببببِ  ِمنِّببببببببي  َقرِّ
 

 َلَقَربببببْ  حبببببرُب وائبببببٍ  عبببببن ِح بببببالِ  
 

 لبببببم أكبببببْن مبببببن ُجناتهبببببا َعِلبببببَم ا ُ 
 

هببببببببببا ال بببببببببببوَم َصبببببببببببالِي   وإين بَِررِّ
 

316ص/ ق االشتم  قاللاقدََ ق.]) 

قلميمقلاق هي قالعاِي,قر  قسطيقعوىقأاهقوهيقحض اِإ قَداِح   ]ق(3) قف سل اسمن

قداحمقوالي بن بقإليِهقحض ا ًِ ,قوه قال ذ قتننِا يقداح مم ِن قدال.قفض

ق(.201 ق3جم,  قالوي قصق انظر

قلإ َقلإاقعمإ وقالفإتاَ ,قأ إيقوالَغهللْراء  ق قلإان إ ن مض ,قوهإمقحض
قلجم عإ ل قفإ سل اسمن

حذَفإإ قلإإاقلإإ َ.قوق ااإإ قلإإاقاصإإ دقالكواإإي.قوقإإيمقلإإاق هيإإ قالعاِإإي.قوهإإ ق

قلياقعامقوكلي  .ق ه ,قوه قالذ قق ا قلِااهقالْ بن قأش, ن

ق(.363 ق31ت لقالع وسقصق وانظر

َااقلَخّطبار والَرنَْفباء  واق قحذَفإإ قلإاقلإإ َقالإذلي ينق إإمقالفإتاَ قالوإإذ ا
قف سإي اسإإمن

قد ّلقالِا  قاعقداحمقواليدال.ق

أ ققيمقلاق هي قالعاِيقوحذَف قلاقل َقالذلي ينقت اهن قعوإىقوخاصُ  الِقّص    ق

قأَلعإياقليوإً ,قفإأج  َض وا  ,قوالمضم  طض قعش َاقلعيً ا,قوجعّلقالي َ ضقا ٍ ضقةن  ق ض

= 
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, وّلِحبببببُق, َسبببببَكاُب  ُْ  وَأْعبببببَو
 

كببببببب لك الُعهلَلْ بببببببُد, والُعَقببببببباُب ق
(1)

 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلنإ قفإتاَ ق ,قف  إع ا قوالْنفإ لض َض إ  طم ,قوأج  قحذَف نقال ض ًِ قواليدالض قداح قيمل

ق قولضطضمن هإ قور نإ قسإ لمً ,قف, جإ قالْإ بن رمينً قعوىقالط َِ,قف دغواقاليإدالض

قلياقعامقوكلي  قأَلعياقسن إإق

 [(.617 ق1الصْ ِقصق انظر

لقلاقع ا ,قأْعَوْ  ]ق(1) قر  قلانيقِهّلض و ل عا ن قاض إاض قر نإ قلانإيقآرِإ قف سل إهقسض وأاغ

قد َتقإلىقلنيقرِّلب.ق قالإِم اَ,ق مم

ق([.941 ق1جم,  قالوي قص  انظر

قلمع وَ قلاقأليقسفي  .ّلِحق  ق قف سل

اي  قلاقَليعض قلاققْف  .قَسَكاب  ] قلعن قف سل قققوف ها يقول القائ  اسمن

 أب ببببببَ  الّلعببببببَن إِّا َسببببببَكاِب ِعْلببببببُق 
 

  ُ نفببببببببببب ُ , ّل ُيعبببببببببببار وّل ُيهلَلبببببببببببا 
 

مببببببببببببُ  عل نببببببببببببا اُة ُمَكر   ُمَفببببببببببببد 
 

 ُيجببببببباُ  لهبببببببا الِع ببببببباُل وّل ُتَجببببببباُ  ! 
 

خقص346 ق3الصْ ِقص  انظر (,قوشممقالعو مقلوْمي  ق332 ق1(,قوالم صم

ق(.1340 ق2ص

ومي.الُعهللَ ُْد  ق ِغ قال دضاسل قف ِسقالعا سقلاقاِ ا قاسمن

ققال   يقول ف ه 

 أتجعببببببُ  َنْههللببببببي وَنْهببببببَ  الُعهلَلْ ببببببببب
 

 بببببببب َن ُع  نبببببببَ  واألْقبببببببَرِ  ؟! ببببببببببببدِ  
 

خق47ص/ ق أنِ بقال ي قلقالج هوي قواإلسّلمقوأ ا َه قلوكواي (,قوالم صم

ق(.339 ق1ص

نض قالِ وسي.الُعَقاُب  ق عا ض دضاسقلاقجض قلإِم ا قف سل

= 



 96 ِمْن َرَوائِِع األََراِج ز «َمْجَمُع الهلَلْررينِ »لَِما اْسَتهلْلَطنَُه  

َهببببا الُعَصبببب  هْ   كبببب ا الَعَصببببا, وُأمُّ
 

  ُبنَ  بببببهْ  مْ وَكببببب ّمبببببلأُ  ْم لهبببببمْ وَكبببببق
(1)

 

 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قورإإذاقالْإإ َثقولُرَم ْضبب  بببن سبب ّار الفببزارّ  فببرُس أخببرن ُتسببّمى الُعقبباب, ق

قلاقج  قالعند .ق

واإ قلقأسإم لقال يإ قلوتإ جيقص/ ق339 ق1صخقصالم قانظر  ْض (,ق301(,قوال

 ([.ق431 ق1وت لقالع وسقص

قالَعَصا  ] (1) قاولاإ شن إ ن َمض ذض ,قان,مقجن
قلجم ع ل قف سل وهإ قالمإ ادقهنإ  قلمإ قق-اسمن

,قوةي هم.قق-سيأ ق
 
ِمي قالو  ا عا ل قسض قلان ِ/,قوقضِصي ن قاوضحا ض قلان قوعض ا ن

خقص42 ق1ج ح قصالاي  قوالتايياقلو  انظر ق(.ق339 ق1(,قوالم صم

قإلَ دل,قالقتنج َ .والُعَص ُّ   ق قالعص ,قوهيقف سل قهيقأمغ

إ ًاقجإ اًدا,قفميإ :قالعصإ قاإاققال الرياشي  ق, قان إ ا قنضتضجض قر َمإ ل إيم ضقفإ سل إ قالعنصض

يم . قالعنصض

(,قوأنِإ بقال يإ قلقالج هويإ قواإلسإّلمق342اواث لقاللاقسإّلمقص/ قق انظر

ق(,قوفصإإإ قالممإإإ لقلقشإإإ ِقرتإإإ بقاواثإإإ لقلواكإإإ  ق24َهإإإ قص/ قوأ ا 

ق([.113ص/ ق

يم قوالعضصض .أْ  كْم فرٍس لهم والدةٍ؟ ق ؟قاث قالعنصض
قا ل د ل  ورمقف سل
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هلَلاِق  -21 أْسَماُء َخْ ِ  السِّ
(1) 

بببببببيْ  ُل َسبببببببابٍِق ُهبببببببَو الُمَجلِّ  أو 
 

 ْي, َبْعببببببَدُه الُمَسببببببلِّيْ ُثببببببم  الُمَصببببببلِّ ق
 

 َتببببباٍل, وُمْرَتببببباُي عل بببببه ُيقهللِبببببُ  
 

ببببببُ  ق , والُمَؤم   والَعبببببباطُِب, الَرظِببببببيُّ
 

  ُ ْ ببببك  فبباحَفْظ َفَمببا ُأْعطِْ ببُ  َقببد َأْعَطْ ببُ  ق َكبببب لَِك الل طِببببْ ُم, والسُّ
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قالمم ا قال تَجيم .16ص/ قمجمع الهللررين ق(1)

بهللاق, ]ق(2) ل,إ قالمجومإي,قاختلب العلماُء يف ترت ب  خ ب  السِّ :قأوم غ
فمإ لقاودإمعي

إإبقوهإإ ق قق-الممص  إإاِا ِم إإبقال ققصض  إإمقالمصإإومي,ق إإمقالمِإإومي,ق إإمقق-أ قانْإإِ  ن

,ق إإمقالومطإإيم,ق إإمق
م
إإ ,ق إإمقالم تإ ِ,ق إإمقالعإإ اف,ق إإمقالْظإي التإ لي,ق إإمقالمؤام

د.ق ي ,قوالك  قانهقت فمفقوتش م ك  ِم قال

إإي,ق األّول وقببال ابببُن األنهللببار   ق قالمِإإومي,ق الثالبب  ,قيالمصإإومق الثبباين المجوم

,ق السببابع العإإ اف,ققالسببادس الم تإإ ِ,ق الخببام  لي,قالتإإ الرابببع  
م
الْظإإي

ي ,ق العاشر الومطيم,ق التاسع المؤام ,ق الثامن  كض ِم ققال الشاعر ال

 جببببباء المجّلبببببي والمصبببببّلي بعبببببَده
 

 ثببببببببّم المسببببببببّلي بعببببببببده والتببببببببالي 
 

 نسببببببق ا, وقبببببباد حظ  هببببببا مرتاُحهببببببا
 

 ِمببببببن قهللببببببِ  عاطِفهببببببا بببببببا إشببببببكالِ  
 

لوقببال أبببو الغببوث  ق ق,إإ قالمجومإإي,قوهإإ قالِإإ لِ,ق إإمقالمصإإومي,ق إإمقالمِإإومي,قأوم

,ق إإمقالومطإإيم,ق
م
إإ ,ق إمقالْظإإي قالتمإإ لي,ق إإمقالعإإ اف,ق إمقالم تإإ ِ,ق إإمقالمؤام ق إمم

كي  ق ِم قوأنشد بعُضهم يف العشرة  مقال

 أتانبببببا المجّلبببببي والمصبببببّلي وبعبببببَده
 

 ُمسبببب   وتبببباٍل بعببببَده عبببباطُب َيجببببر  
 

ببببب ٍ   ومرتاُحهبببببا ثبببببّم الَرظِبببببْي ومؤم 
 

ببببَك ُْ  لببببه َيهللببببر    وجبببباء الل طبببب ُم والسُّ
 

= 
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 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق م نيً ,قوالقتجع قلم قج و ه قحظم ,قوقال الجاحُظ  ق ِض قالِ ال قتضعن م ر ن قالع بن

ل, قالِ لِ,ق مقالمصومي,ق مقالممفمي,ق مقالتإ لي,ق إمقالعإ اف,ق إمقالمإذام ,ق فأوم

قتوطمقوجهقاآلِ  قوإ قر  قلهق قالا َع,ق مقالومطيم قور ن قالع بن .ق مم قح ٌّ

ي قالذ قوقال ابُن األجدابي  ق كض ِغ ,قوالمصومي,قوال ِن المْف ظقعاقالع بقالِ ل

قه قالع ش ,قوأام قل قيقاوسم لقفأنَاه قانْ ض ً .

إ َ,قواإ قوالِفْسَك   ق قلعإ اقالم شن قلقأ  َ تقال ي ,قوالإذ قَجإيلن الذ قَجيلن

إكي قوا ِغ قلهقوالقاعت ادقلإه قوقيإ :قال إ َقج لقلع قكلبقالقح م إكض قوالم شن ِا لِف

. قلمعنًىقواح ل

(,قورف َإ قالمإتْفم ق794المنت بقااقرإّلمقالعإ بقلكإ اعقالنمإ قص/ قق انظر

(,قوشإإ ِقأدبقالك تإإبقلوجإإ اليميق331وهن َإإ قالمإإتوفم قلفجإإ اليقص/ ق

وهو ِمبن -(ق119 ق1وأع ا قالنص قلوصف  قصق(,قوأعي  قالعص 391ص/ ق

,قوهن َإإ قاوَبقلق-والكلمببا  أحسببن َمببن أوردهببا  ح ببُ  ضببهللطها بالشببك  

ق(.171 ق6فن  قاودبقص

لوشي قالفميهقالم  يقألإيقعاإ قا قاْمإ قلإاقعيِإىقلإاقأدإاعقاو د قفائدة  ق

ىق قتنِإمم قلطيفإ ل يف الُرلبى  الم ههللب »الم اايقالمش, َقلإ لاقان دإف,قأَجإ   ل

ي ت,قو تم,إ قلإذر قأسإ«والشِّ ا  وضىقوالش  ْن م لق,قق ل, قلقنظمقالصف تقااقال

قان, ,ق قاسمل قومنها قولُه  ال ي قالِ الِ,قاعقش ِقاعنىقر م

 وجملبببُ  المخصبببوص عنبببد الَعبببَرِب 
 

َقبببببِ     ِمبببببن َسبببببهللَِق الخ بببببِ  لوضبببببِع الل 
 

 عَشبببببببببرُة مرفوظبببببببببُ  األسبببببببببماءِ 
 

 موقوفببببببببُ  النْقبببببببب  علببببببببى الفببببببببّراءِ  
 

ببببببببي ا هبببببببو الُمَجلِّ  أولُهبببببببا َسببببببببهلْلق 
 

 يببببببنقّ  مثببببببَ  الببببببنجِم أو كالنهلْلبببببب ِ  
 

 َا بمعنبببببى أْظَهبببببَرااشبببببتُّق مبببببن َجببببب
 

هبببباا ُمْضببببَمرا   مببببا كبببباا مببببن أمببببرِ الرِّ
 

زُ  ببببببببا  الُمهللببببببببرِّ  وقببببببببد ُيقببببببببال أيض 
 

 والسببببببببابُق, الُكبببببببب ُّ بِهببببببببن  ُينهلَلببببببببزُ  
 

= 
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 (1)أْسنَاُا وأْلَواِا الِجَماِل  -21

ُل َنبببببببْتِج الن اَقبببببببِ  الُربببببببَوارُ   َأو 
 

 ْدَعى َكمبببببا َجببببباَءْ  بِبببببِه اآلَثبببببارُ ُيبببببق
 

 َوْهبببببَو لَِعببببباٍم َواِحبببببٍد َفِصبببببْ ُ  
 

 واببببببببَن َمَخببببببباٍ  بعبببببببَدُه تُقبببببببوُل ق
 

, َجبببَ  ُ   واببببُن َلهللبببوٍا, ثبببّم ِحبببقع
 

بببببباِعْي, َيتهللبببببُع ق , فالر  ثبببببّم الث نِبببببيُّ
(2)

 

 

ببببِديُ  بعببببدُه, والهللبببباِزُل   ثببببّم الس 
 

والَعبببببْوُد يف الَعْشبببببرِ رواُه الن اقِبببببُ  ق
(3)

 

 

 فببببإِْا َصببببَفْ  ُحْمرُتببببُه فببببَاْحَمرُ 
 

ق ببببَ  لببببُه, َوْهبببببَو لببببدْيِهم ُيبببببؤَثُر ق
(4)

 

 

 فبببببإِْا َتُشبببببهلْلَها ُدْهَمبببببُ  فَاْرَمبببببُك 
 

بببواُد َأحَلبببُك ق والَجبببْوُا مبببا ف بببِه الس 
(5)

 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق-إْا شبئَ  -دمه قلط ل,إ ,قف نظ هإ قول القاإلا ل نقووَوأب اُتها لط فُ  كما ترن, ق

ق(قااإإعقاؤسِإإ ق وإإفقأحمإإ 364 ق1لقالم تصإإ قالفم,إإيقاللإإاقع فإإ قص

إلإإإىقأهنإإإ قق111 9وقإإإ قأشإإإ َقالتَروإإإيقلقاوعإإإّلمقصقلفعمإإإ لقال ي َإإإ 

 [.ا ط ا (

ق(قالمم ا قال د فيم .199ق-ق192ص/ مجمع الهللررين ق(1)

قلقيقال  ق(2) مقفضِمه,قوهإيقتضِإمطن م   قالتيقلقان اغ  ِ نِي تنه,قوهيقال ق ض قإكاقسمط ا ٌّ
إنهق ضنِي

قالِ دسِ .ق ا   ِ قال

بَاِعي  ق قالتإيقتوإيقالثنيمإ ,قوسإم ان, قَكإ  قلقا قسموالر  إاغ  ِ لض ِعيمتنهقوهيقال َض ق ط ا

لض عيمتن,إإ قلق َض قلقالث لثإإ ,قو ق ن َ هإإ قتضِإإمطن الِإإن قالِإإ لع .قل إإّل قال يإإِ قفإإّ م

لض علق َض ,قولقال الع ق ل
َنم لقلوف سقلقالِن قالث لث :ق ضنِي  .ال الع ,قولذلبق

م يف الَعْشرِ  ق(3) قااقعن  ا.لقالعشِ قسنياض

قالِجمض لُيْؤَثُر  ق(1) ق,قوهيقعن همقأفض ن ما ض ْن قال  .َ ت َ.قأ قأهنمقَ ت َو قاإلل ض

ق.أش غقأحلُك  ق(5)
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ببببببُ   ببببببا ُيلق   وُذو الهلَل بببببباِ  آَدم 
 

فبببببإِْا َعَلْتببببببُه ُحْمبببببَرُة فَاْصببببببَهُ  ق
(1)

 

 

 ُ  فبببببإِْا َيُكبببببْن َبَ اُضبببببُه َيْلَتبببببهللِ 
 

 بُِشببببببْقرٍة, َفْهببببببَو الهلَلع ببببببُر األَْعببببببَ ُ  ق
 

 واألَْخَضببببُر الُمْصببببفرُّ يف َسببببَوادِ 
 

ببببوِا يف الهلَلببببَواِد ْ ق  ُيببببْدَعى بببببَاْحوْن الل 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ببا  ق(1) إإ ل,قل إإّل قاإإ قلقالنإإ سقآَدم  قلقالِجمض قالشإإ َ ن َن إإ قوهإإيقالايإإ  اض اِإإاقاوندا

قةنق ون ان قتضعا َل الض قلي  تا ما ض ,قولقالين ِغ ال  قفّهن قلقالن سقلمعنىقال تا  .اا ض لقوالين
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 (1)َمراتُِ  َسْ رِ الِجَماِل  -22

بِْ ُ  لِِحبِبببْ   بببْ رِ  البببد   أَوائبببُ  الس 
 

ِسببببْ ُم َقببببْد ُنِقببببْ   ق ِمْ ُ , فالر   ثببببم البببب  
 

 ُد, فالَعِسبببْ ُج, فالَوِسبببْ ُج فالَوْخببب
 

 ثببببببببّم الَوِجْ ببببببببُب َبْعببببببببَدُه َيِهببببببببْ ُج ق
 

 وَبْعبببببَدُه اإلْجَمببببباُر, فاإلْرَقببببباُل 
 

واّلْنببببببِدَفاُق ُجْهببببببُد مببببببا َتنَبببببباُل ق
(2)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق(قالمم ا قالط ٍيم .131ص/ مجمع الهللررين ق(1)

, .قذكر الناظُم هنا مشهوَر أسماء س ر اإلب , ]ق(2) قولميقعويهقلعضن

ققفعبن النضببر بببن ُشببم    أوُل َسبب ْر اإلببب  ق .ق إإمم اِي ن قالإإذ  .ق إإمم إإ ن َغ قالت تض .ق إإمم لِيبن الإ  

ِسإ قال ض .ق إمم إيجن
ِِ
قالعض .ق إمم قال ض ا ن .ق مم ِسيمن قال   .ق إمم إ  ن تضكض قال   .ق إمم ِجيإفن قال ض .ق إمم يجن

.ق قض لن َا قاإل .ق مم َن مض  قاإلجا

ق , قل,إإ قوكبب ُّ نببوٍ  لببه اشببتقاُق ومعنببى  إإعا إإ ل,قفواتن اجض هإإ ق شإإي ضقالطغ قكِر ض ت رإإ ن

قااِ ا تن, .ق

(,قوالتو إإيخقلقاع فإإ قأسإإم لق131المنت إإبقاإإاقرإإّلمقالعإإ بقص/ قق انظببر

(,ق316لويإإ قوسإإ قالع ليإإ قص/ ق(,قوفمإإهقا190اوشإإي لقلوعِإإك  قص/ ق

خقص67ورف َ قالمتْفم قوهن َ قالمتوفم قص/ ق  ([.360 ق1(,قوالم صم
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 (1)أْسَماُء أوّلِد الَرَ واَناِ   -23

 للَخ بببِ  ُمْهبببُر, وُحبببواُر للَجَمبببْ  
 

بباِء الَرَمبببْ  ق  والَجببْدُ  للِمْعببزن, وللش 
 

 والِعْجبببببُ  للثبببببوِر, وللَرم بببببرِ 
 

 َعْفبببببُو, كببببب ا الِخن بببببْوُص للِخنِْزيبببببرِ ق
 

 وِشبببهللُ  َل ببببٍ , ولَضببببهلْلٍع ُفرُعببببُ  
 

 وَجببببببْرُو كلببببببٍ , ولف ببببببٍ  َدْ،َفببببببُ  ق
 

 ُ،ْفبببببُر لَِوْعبببببٍ , وُفبببببَراُر للَفبببببَرا
 

كبببببب اَ  َيْعُفببببببوُر َمَهبببببباٍة ُذكِببببببرا ق
(2)

 

 

 وِخْرنِبببببببُق ألَرَنبببببببٍ , وَتْتَفبببببببُ  
 

 َون َنْوَفببببببببُ  لثعلببببببببٍ , وّلبببببببببِن آق
 

, بِّ  َطببببا الَغببببزاِل, َدْيَسببببُم للببببدُّ
 

بببببب ِّ ق  َجبببببباِرُا ح  ببببببٍ , وِحْسببببببُ  الض 
 

 وِشببببْقُ  ِحْرببببباٍء, كبببب ا للن ْمبببب ِ 
 

, وجبببببببببباَء ُهْرُنببببببببببُع للَقْمبببببببببب ِ ق  َذرع
 

ْأُل للن َعبببباِم, , الببببر  ِْ َجا  َقببببرُّ الببببد 
 

 ِ،ْطرِيبببببُب بببببباٍز, َجبببببْوَزُل الَرَمبببببامِ ق
 

 لُرهلَلببببباَرنْ للَكبببببَرَواِا الّلْ بببببُ , وا
 

 قبببببببد َذكبببببببروا لَفْرِخهبببببببا الن َهببببببباَراق
 

 وللُعَقببببباِب َضبببببرُِم, والَرَجبببببُ  
 

 للَفببببببْرِخ منهببببببا ُسببببببَلُك ُيسببببببَتعَمُ  ق
 

ْرُص للِهبببببّرِة والَ رببببببو ِ   والبببببدِّ
 

 والفببببببْاِر جاريببببببل علببببببى الَجم ببببببعِ ق
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كض ظيم .131ص/ قمجمع الهللررين ق(1)  (قالمم ا نقالعن

شالَفَرا  ق(2) حا قال ض َن قق.ِحم 

ِشيم البَمَهاُة  ق قال حا ق.الام  ن
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ابُعَ ُلَالر   َالف ص 

َم اَي تعل  ُقَبالن  ب ات َ

 (1)َمَراتُِ  الن ْخِ   -21

 ِسببببْ َلُ  ق بببب  لُصببببْغَرن الن ْخبببب ِ فَ 
ق

وَفوَقهببببببببا َقاِعببببببببدُة َتْسببببببببتْعِلْي ق
(2)

 
ق

 َجهلل بببببباَرُة, َعْ َداَنببببببُ , والهلَلاِسببببببَقهْ 
 

ببباِهَقْه ق بببُروُق الش  فوَقُهَمبببا, ثبببم الس 
(3)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قالمم ا قالطم ٍِيم .131ص/ قمجمع الهللررين ق(1)

[.انْ  النخلُ  قص رة  فهي الَفِس ُْ , إذا ك]ق(2) قف,يقالمض ِع ن قتن ل, قالي ن  فّكاقر ن ا

.قإذا صار للنخل  ِج ُ  َيتناول ]ق(3) ا  َ ل قف,يقجض تن ِولن قانهقالإمن

قو .قفإذا ارتفعْ  ق قوال   يا ان ن قعاقكلبقف,يقالعض

قف,يقل ِسمض ل.قفإْا زادْ  ق

قفإذا تناهْ  يف ق ْن  ل   .الطغ لقف,يقسض

خقص  انظر  ([.106(,قوالوط ٍفقلقالوي قلوا لي  قص/ ق134 ق1الم صم
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 (1)َمراتُِ  َثَمرِ الن ْخ ِ  -25

ُل َحْمبببِ  النْخبببِ   َطْلبببُع َيهلْلبببُدو  َأو 
ق

 ْعببببببببُد ثببببببببم َسببببببببَ اُب, فَخببببببببَاُل بَ ق
ق

 َبْغببببُو, فهلُلْسببببُر, فُمَخط ببببُم َيِلببببيْ 
 

بببببببُ  بَتبببببببْ ُنوٍب ُتِلبببببببيْ ق  ثبببببببم ُمَوكِّ
 

 فُجْمَسببببببُ , فَثْعببببببَدُة, َفُرَطببببببُ  
 

وبعبببببدُه التمبببببُر َأخ بببببرا  ُيْرَسبببببُ  ق
(2)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قالمم ا قالطم ٍِيم .134ق-ق131ص/ قمجمع الهللررين ق(1)

أّوُلبه َطْلببُع, فبإذا اْنَعَقبَد َفَسب اُب, فببإذا »قبال الف بروز آبباد  عببن َثَمبر النخب   ]ق(2)

َر ش ئل َفهللَْغبُو, فبإذا َعُظبَم َفهللُْسبُر, اْخَضر  واْستَداَر َفَجداُل وَسراُد وَخاُل, فإذا كهللِ 

ثم ُمَخط ُم, ثم ُمَوكُِّ , ثم َتْ نوُب, ثم ُجْمَسُ , ثم َثْعَدُة, وخبالُِع, وخالَِعبُ , فبإذا 

ق(.ق120.قالم ا سقالمْيطقص/ ق«اْنتََهى ُنْضُجُه َفُرَطُ  وَمْعُو, ثم َتْمرُ 

قتإإإ لقالعإإإ وسق(,قو417عمإإإ  قالكتمإإإ بقولإإإيقجعفإإإ قالنْإإإ سقص/ قق وانظبببر

 ([.376 ق30ص
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 (1)َمراتُِ  ُنُموِّ الن هلَلاِ   -26

ُل َنهلْلبببببِ  األَرِ  َببببببباِرُ  إِذا  َأو 
 

َذا لبببببم َيَتم  بببببْز, والَجِمببببب ُم َبعبببببَد ق
(2)

 

 

بببببْمَعاءُ   وَبْعبببببَدُه الهلُلْسبببببرُة, فالص 
 

األَْسببببَماُء  ثببببم  الَكببببَا, َفْلببببُترَفظِ ق
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قالمم ا قالعنك ظِيم .132ق-ق134ص/ مجمع الهللررين ق(1)

ه قلع مقظ, َقأوَاقه.إذا لم يتم ّْز  ق(2)  أ قإكاقلمقتنع  قأن اعن

, ق(3) قإكاقا لققويًّل,ق مقلِن  قإكاقاَتفإعقُيقال للنهللا  باِرُ  إذا نهلل  ابتداء  ميمل  مقجض

قإكاقأ م ق ع لض ما قكلب,ق مقدض قالن, َ ض.ف  ض ,ق مقرفًقإكاقلوعض  ولمقَتفتِ 
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َالفصُلَالخامُسََ

ل  ُقَبالظ  واه ر َالك وني  ةَ  َم اَي تع 

 (1)َساَعاُ  الن َهاِر  -27

 أّوُل سبببببببباَعٍ  ِمببببببببن الن هببببببببارِ 
ق

ِهبببببَي الهلُلُكبببببوُر, والهلُلبببببُزوُ  َطبببببارِ ق
(2)

 

ق

ببَرى, الُمُتببوُ  َبْعببُد وا ْأُد, والضُّ  لببر 
 

واق َواَل َعببببببدُّ َظِه ببببببَرُة, ثببببببّم الببببببز 
(3)

 

 

 فالَعْصببُر, فاألَِصبب ُ , ثببّم الط َفببُ  
 

َتْكُمببببُ   ,وبالُرببببُدوِر, والُغببببُروبق
(4)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قالمم ا قال تَجيم .17ص/ قمجمع الهللررين ق(1)

قلع ه .طاِر  ق(2) ,قأ قواقعل  ح دثل

ْى.الرْأُد  ]ق(3) قالضغ قاَتف عن

تن ًعإ قإكاقاَتفإعقحتإىقلوإعقة َإ قوالبُمتُوُ   ق قان َن قالن,إ  تضإعض َنمإ ل:قاض قالن,إ َ,ق ه قاَتف عن

ققاَتف عهققا قأ قَتول.

إْ ِقص334 ق34مهإذَبقالويإ قصق انظر (,قوالمْكإمقوالمْإيطق473 ق1(,قوالص 

 ([.179 ق6اوعظمقص

إ قهنإ قلقجاءْ  أسماُء ساعاِ  النهاِر والل   ]ق(1) لقلعضقالمصإ دَقا توفإً قعمم

قالإاق  ل َإهقَمإ ل:ق ولسباعاِ  الل بِ  مئبُ  وخمسبُ  »التَ د قوالرتتيب,قحتىقإ م

ا! قد أفردنا لهبا كتاب با, نربَو هزيبٍع مبن الل بِ , وطهلل بٍق مبن الل بِ ,  وثاثوا اسم 

ق.قلإإإيمقلقرإإإّلمقالعإإإ بق«وبنبببٍك مبببن الل بببِ , وَطهلَلبببٍق مبببن الل بببِ , وناشبببئ ٍ 

ق(.160ص/ ق

= 
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28-   ِ ْ  (1)َساَعاُ  الل 

ببَفْق  ْ ببِ  الش  ُل سبباعٍ  ِمببَن الل   َأو 
ق

 الَغَسببببْق  وبعببببَدَها الَعْشببببَوُة, َيْتُلوَهبببباق
ق

بببَ  شبببرُ , ثبببم  ُقبببْ    َفَهبببْدَأُة, ُثم 
 

 ِجببببنُْ,, وُزْلَفببببُ , َهِزْيببببُع َيببببا َرُجببببْ  ق
 

 وبعببببببَد ذاَ  َ،ببببببهلَلُش, وَسببببببَررُ 
 

بببهلْلُ, اّلببب   َينَْفِجبببُر ق والفجبببُر, والصُّ
(2)

 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما وضبعْ  لسباعاِ  »وقال النُّوير ُّ  ق , وضعْ  العرُب لساعاِ  النهاِر أسماء 

ُرور, ثبم الهلُلبزو , ثبم الضبرى, ثبم الغ زالب , ثبم الهباجرة, ثبم الل ِ , وهبي  الب  

بهللوب, ثبم الُربدور, ثبم  لو , ثبم العصبر, ثبم األصب  , ثبم الص  الزوال, ثم البدُّ

ق.«الغروب

إمقق, إمقالضإْىق, إمقالإ أدق, إمقاإلشإ ا ق, إمقالشإ و ق,الاكإ َويقال أيضل  ق 

ت ع إإ ق, إإمقالعصإإ ق, إإمقاودإإي ق, إإمقال,إإ ج  ق,الإإإمن قق, إإمقالط فض
م
 إإمقق, إإمقالعشإإي

ق.الي وب

ْم س ذكر ذلكق ق.اع قأل قجعف قالن

وعل به »قبال  ق-عإاقحمإت قلإاقالِْإاقق-ق«فقه اللغ »وحكى الثعالهلليُّ يف كتاب ق

ُعهببدُتها  الشببروق, ثببم الهللكببور, ثببم الغببدوة, ثببم الضببرى, ثببم الهبباجرة, ثببم 

واي, ثببم العصببر, ثببم الَقْصببر, ثببم األصبب  , ثببم العشببّي, ثببم  الظه ببرة, ثببم الببر 

ق(.ق316 ق3اودبقصق.قهن َ قاوَبقلقفن  «الغروب

قالع لي قلوثع لايقص/ قق وانظر  .[(132فمهقالوي قوس م

ق(قالمم ا قال تَجيم .17ص/ قمجمع الهللررين ق(1)

بْدَف . »قوقال الثعالهلليُّ ]ق(2)  ساعاُ  الل    الَشَفق. ثبم الَغَسبق. ثبم الَعتََمب . ثبم السُّ

لَْف . ثم الهللُْهَرة. ل  . ثم الزُّ بهللْ,.  ثم الَفْرَم . ثم الزُّ بَرر. ثبم الَفْجبر. ثبم الصُّ  ثم الس 

هللَاي قالع لي قص/ ق«ثم الص  ق (.132.قفمهقالوي قوس م
= 
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 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالِ ع ضقَتنهلل ُه للن هللِ ه  ق قاإلاإّلِ ققااقالمعو مقأ م َنإ ادقاإ قق-يف لسباا العبرب -عنإ ض

قالان ه نقااقالتاا.

قولكّن ساعاِ  الل   ق قسإ عً قلكإ   قان,مإ ,قالقوالن, َقعن قالع بقا نت قعش  ض احإ ل

.ق قوالقتتَ ن قتنمخن

قعن قالع بقلقالج هوي قولقاإلسّلم.قوه ا أمر ُمتقّرُر ق قواعو مل

قسإ ع ِتقالويإ قأوقأّما التقس ُم الراصُ  ق قدقيمإً ,قوأ م قالِإ ع ضقِسإتم  ض قاِإاقأ م اليإ مض

قعش  قس عً قعوىقحِبقا إتّل قالتاإ  قوالمكإ  ,ق
ا
الن, َقق قتتَ قعوىقا نتي

همقااقاوامقلقكلبإف, ق طألق ق قلِابقتمويِ قالمِومياقةي ض

قثم إّا جْعَ  الساع  ق قدقيمإً قاإعقرإ  قالويإ قوالن,إ َقَطإ لقوَمصإ قتنإ قضل ِستمياض

قة َبإ

قل ا فإا العرَب األوائَ  كانوا أدق  منّا يف ه ا  ق همقا نتإ قعشإ  ض قعنإ ض َن قوالن,إ  ف لوي ن

قعشإ ً قس عً قالقتتييم قالقديفًاقوالقشت ًل.قوعو
ا
مقالوي قوالن, َقإلإىقا نتإي ِم يهقفينم

قأمققضصن ,قفت ًَ قتك  قالِ ع نقأَلعياقدقيمً قاثّلً,قوت ًَ قتكإ  ق س عً قا لقالتا  ن

قاثّلًق ِبقان لقالتا  قوقِصض ا..ائ ضقدقيم ل ِض ًا,قعوىقح قج م ق..قوهومم

 ومن األدل  على تقرير ما تقّدم  

حديُ  جابر بن عهللد ا  قعن رسول اق  َيبْوُم »أنبه قبال  ق

َساَع  , َّل ُيوَجُد ُمْسِلُم َيْساَُل ا َ َعز  َوَج   َشب ْئ ا, إِّل   -ُيرِيُد  -الُْجُمَعِ  ثِنْتَا َعْشَرَة 

, َفالْتَِمُسوَها آِخَر َسباَعٍ  بَْعبَد الَْعْصبرِ  أ  جإهقألإ قداودقلإ قمقق.«َأَتاُه ا ُ َعز  َوَج  

ْهقا3046ص ْم قولا ينغ.(قود

قسإ ع تقالن,إ َقا نتإ قعشإ  قسإ عً قففي ه ا الردي  دل ُ  ق قعوإىقأ قعإ دض د َضل

قأمققضصن .ق قفِْب,قا لقالتا  ن

= 
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 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحديُ  أبي هريبرة قَأا  َرُسبوَل ا ِ قَذَكبَر َيبْوَم الُجُمَعبِ , ق

ُيَصبلِّي, َيْسباَُل ا َ َتَعبالَى فِ ِه َسباَعُ , ّلَ ُيَوافُِقَهبا َعهلْلبُد ُمْسبِلُم, َوُهبَو َقبائُِم »َفَقاَل  

بباهُ  إإ .قأ  جإإهقالا إإ َ قلإإ قمقصق«َشبب ْئ ا, إِّل  َأْعَطبباُه إِي  و ون,ض َنمض قلِيضإإِ ِاق َض إإ  أضشض (,ق612وض

ق.«َوِهَي َساَعُ  َخِف َف ُ »ق ل:قق:(.قوفيه621واِومقل قمقص

إلى قوله  انظرفق:ق)يقّللها(ق قعوإىقأ قالِإ ع ضققإ قتطإ لن  قفّنإهقدليإ ل

إوق قالقَتييم ,قفتأام ا
ق  ل ل قلتاال ق قتمصن ,قوأهن قالقتنْ م

وحبببديُ  أببببي هريبببرة ق ِ ق  َسببباََل َصبببْفَواُا ْببببُن الُْمَعط بببِ  َرُسبببوَل ا

َيا َرُسوَل ا ِ إِنِّي َسبائُِلَك َعبْن َأْمبرٍ َأْنبَ  بِبِه َعبالُِم َوَأَنبا بِبِه َفَقاَل  ق

ْ بِ  َوالن َهباِر َسباَعُ  ُتْكبَرُه فِ َهبا ق َقاَل ق«َوَما ُهَو؟»َقاَل  ,قَجاِهُ   َهْ  ِمْن َسباَعاِ  الل 

َاُة؟ بْمُ ....»َقاَل  قالص  َاَة, َحت ى َتطُْلبَع الش  هللَْ,, َفَدِ  الص  ق«َنَعْم إَِذا َصل  َْ  الصُّ

ْهقاولا ينغ.3121الْ َ ,قأ  جهقالاقا جهقص ْم ق(قود

وحديُ  ُجهلل ر بن ُمطعم ققرسبوُل ا  قالقال  ق: « َيبا بَنِبي

ْ بِ   بَ  َسباَعٍ  َشباَء ِمبَن الل  ا َطاَ  بَِهبَ ا الهلْلَْ بِ  َوَصبل ى َأي  َعهللِْد َمنَاٍ  َّل َتْمنَُعوا َأَحد 

ْهقاولا ينغ.3124.قأ  جهقالاقا جهقل قمقص«َوالن َهارِ   ْ ق(قود

َثتْنِي ُأْختِببي َحْفَصببُ   ق َكبباَا »ققهللِببي  َأا  الن  ويف حببدي  ابببن عمببر  َحببد 

ُيَصلِّي َرْكَعتَ ِْن َخِف َفتَ ِْن بَْعَد َما َيطُْلُع الَفْجُر, َوَكاَنْ  َساَع   ّلَ َأْدُخُ  َعَلى الن هللِبيِّ 

ق(.3371.قأ  جهقالا  َ قل قمقص«فِ َهاق

ويف حببدي  جببابرٍ قَعببِن الن هللِببيِّ ,قإَِذا اْسببتَْجنََ, » قَقبباَل ,ق

ب َاطِ َن َتنْتَِشبُر ِح نَئِبٍ , َفبإَِذا الل  ُْ , َأْو َقاَل  وا ِصهللْ َاَنُكْم  َفبإِا  الش    ُجنُْ, الل  ِْ , َفُكفُّ

ببوُهْم.....  أ  جإإهقالا إإ َ قلإإ قمقق.الْإإ َ ق«َذَهببَ  َسبباَعُ  ِمببَن الِعَشبباِء َفَخلُّ

ق(.1160ص

َأبِبي بَْكبرٍ ِمنَْرب   ِمبْن  َوَيْرَعى َعَل ِْهَما َعاِمُر بُْن ُفَهْ بَرَة َمبْولَى» ويف حدي  الهجرة  ق

الْإ َ .قأ  جإهقق«َ،نٍَم, َف ُرِيُرَها َعَل ِْهَما ِح َن َتبْ َهُ  َسباَعُ  ِمبَن الِعَشباِء....

ق(.2607الا  َ قل قمقص

= 
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قففي ه ه األحادي  ق قلإتاال قاعو ا لقلإ َ,م,قوأهنإ قالقتنْإ م قعوىقأهن قس ع تل دلي ل

قالقَتييم 
قق.  ل ل

ق(.216لو ف جيقص/ قش ِقدمَ قالي ا/قوانظر 

قلشاإإ مق313ص/ ق«ال واق بب  يف أحكببام المواق بب »لقرتإإ بققلط فببُ  ُمن فببُ  ق)

الفميإإإهقاودإإإ ليقألإإإيقالعاإإإ سقشإإإ, بقالإإإ َاقأحمإإإ قلإإإاقإدََإإإمقالمإإإ الق

مسببالُ  مببن نببوادر أحكببام »ققببال هإإإ(ق964الصإإن, جيقالمصإإ  قالمإإ لكيقصت

معبروُ  مبن التُّرُكمباا(, مبن ُفت ا جاءْ  من بباد الهللُْرَ،بال )ِجبنُ   المواق   

اإلقل م السابع إلى بُخاَرن, يقولوا ف ها  إنه جاءنا رمضاُا, وُطوُل الل ب  نربُو 

ثلببِ  سبباعٍ ! إْا اشببتغْلنا بببالِفطْر طَلببَع عل نببا الَفجببُر قهللببَ  أْا نصببّلَي المغببرَب 

ُأ ؟ وأيُّهمبا والعشاَء, وإا اشتغلنا بالصاة فاتنا الِفطْر  لِض ْق الزماا, فايُّهما يهللبد  

ُ ؟ فافتبباهم فقهبباُء بُخبباَرن باّلشببتغال بببالِفطْر, وتفويببِ  الصبباةِ  ألّا  ُيفببو 

مُ  على العهللباداِ   ببدل ِ  المبريِ  َيسبقط عنبه الطهبارُة  مصلرَ  األجساد مقد 

وه ا الَفْرُ  يف الوق  ممكبُن قطعبل,  وأركاُا الصلواِ  والصوِم و، رِ ذلك.

المهبباد »قْر  الهلللببد ن ِّفببل وسببت َن درجبب  , وقببد ب  نببُ  يفوواقببُع ف هببا إذا كبباا َعبب

وهو ُجغراف ا وضعتُها وصبّورُ  ف هبا أحبواَل  - «الموضو  والسقب المرفو 

أّا  -األر  وأسقاَعها, وبراَرها وأوضاَعها, وأحبواَل السبماواِ  وأسبراَرها 

لبى نصبِب سبنٍ , النهاَر والل َ  يكوا ك ُّ واحٍد منهمبا  مبن ُعْشبرِ ُعْشبرِ سباعٍ  إ

وأكثُر من ستِ  أشهرٍ ّل يكبوُا, وذلبك ممبا قبام عل به الهللرهباُا القطعبيُّ يف علبم 

اله ئبب . فهبب ه الُفتْ ببا صببر رُ  وواقعببُ , ، ببَر أّا هبب ه الرالبب  ّل تببدوم يف جم ببع 

األعوام, ب  ُتصادُ  رمضاَا يف بعِ  السن ن ويف بعِضها ّل ُتصبادُفه, برَسبِ  

 [.«ِ  القمرِ والهالِ اختاِ  الشمِ  مع حرك
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اِم األُْسهلُلوِ  يف الجاِهل     -29 أسماُء أي 
(1) 

ِل األُْسبببببهلُلوِ  قِ بببببَ   َأْوَهبببببُد   ألَو 
 

ْهرِ, وَأْهببببببَوُا الَغببببببُد يف ق  قِببببببَدِم الببببببد 
 

 ثبببببببم  ُجهلَلببببببباُر, َبعبببببببَدُه ُدَببببببببارُ 
 

فُمببببببببْؤنُِ , َعُروَبببببببببُ , ِشببببببببَ اُر ق
(2)
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َم .106ص/ مجمع الهللررين ق(1)  (قالمم ا قالن ج 

اقإلىقِشي َالمراد باْوَهد  ق(2) قجض ًّ .ق:َ مقاوح ق,قوهوم  قوه قالِا ن

ض قاوعشىقكان  ه ه أسماُء األيام عند العرب يف الجاهل  , ]ق, قققبقوله وق قانتضظضمض

بببببببب  َأْا َأِعبببببببب َش وَأا  َيببببببببْوِمي   ُأَؤمِّ
 

َل, َأو ببببببببببباَْهَوَا, َأو ُجهلَلببببببببببارِ    بببببببببببَاو 
 

 َأو الت بببببببالي ُدبببببببباَر, َفبببببببإِْا َيُفْتنِبببببببي
 

 َفُمببببببببْؤنَِ , َأو َعروَبببببببببَ , َأو ِشبببببببب َارِ  
 

بببببببباُم ُدن انببببببببا َعَل هببببببببا  ِهببببببببَي األَي 
 

 مَمبببببببببرُّ الل  بببببببببِ  َدأببببببببببل والن هبببببببببارِ  
 

 أّما معان ها  

قع دقافإنهم قالوا ل حد  ق لض ل( قوهنمقجعو اقأوم قوَ م.قصأوم

إك  ,قوانإهقق لإهقوقالوا لاثن ن  ق ِم هض (,قفأه  قااقال,ض ا قوهإ قال صأضها ض (قوقصأضوا

إ ض قققَّ مج  حج مث هت ُّٱقتع لى: ها (قعوإىقهإذاقالمعنإى قو قال ض هض ن قصأضوا .قوَ لم

لقأعوىق مقان فض اقلقالع د. قاالن ف َ,قرأنم,مقجعو اقاووم

اإ َ( قو قالعإ دقجنقوقبالوا للثاثباء  ق ,قصجن قلإهقوقإ   قإكاقحصإ قلإهقفإإ دلقو ولل اِإ ض

ش:قال َ . َا َن,ا َ,قواوض ش:قا ق َا قوقي :قه قااقاوض

قوقالوا ل ربعاء  ق لنإ قرإ م قالعم قاوول,قودن قالع د,قولهقَتمم صدنل َ(قونهقعن همقآ  ض

ا. قشيلقاؤ   ن

= 
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هوِر يف الَجاِهل     - 31 أسماُء الشُّ
(1) 

ااُ   ُمبببببببْؤَتِمُر, ونببببببباِجُر, َخبببببببو 
ق

ااُ ق ببببببو   ِمببببببْن َلَقببببببِ  األَْشببببببُهرِ, والص 
ق

, َواِ،بببببُ    َزب ببببباُء, َبائِبببببُد, َأَصبببببمُّ
 

 وبعبببببببببَد ذاَ  َباطِبببببببببُ , وَعببببببببباِذُل ق
 

بببببببُ , وَت بببببببَر ُ   وَرن 
(2)

 الِخَتبببببببامُ  
 

ببببببباُم  ق وق بببببببَ  ، بببببببُر ذاَ , والس 
(3)
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ف سإتين اقاإ قعإاقعإ ده ,قأّما الخم   والجمع  فسبّم   باشب اء ُتصبنع ف هبا, ق

ا  قفي,إ قفم ؤنِم(قونمهقَؤنضمقله قلم لهقااقالجمع قالتإيقَتإأهم  ل اقلو ميم:قصان

قلّلجتم ع.

إإ م,قواإلعإإ ابقلقالويإإ :قوقببالوا للجمعبب   ق َم ولضإإ ( قالسإإتا نت, قعإإاقسإإ ٍ قاو صعض ن

قالمتْا اإ نقإلإىق وج,إ .قأوق ولإ ,قوهإيقالمإ أ ن اإلل ن قواإلفص ِ.قوقي :قااقالعض ن

ق قرومتض,مقاجتمع ا ل اقواتمفم ا.و م قول  قل,مقااقال أ قا قر  ق  فيًا قفتع م

لإإ (قأَضإإًا,قلاي  إإ, قون َهإإ قوتعظيم,إإ  قف,إإيقلقاوَإإ مقوتسببّمى الجمعببُ  ق صحض ا

ل . ْض ا قر ل

يلقإكاقأظ, تهقوليمنته.وقالوا للسهلل   ق قصِشي َ(قااقق ل,م:قشن تقالشم

إ قلق(قوال414 ق4(,قولِإ  قالعإ بقص44اوواٍإ قلوعِإك  قص/ قق انظر مفصم

(,قوا تقاولف ظقلقالع ليإ قلوصإ ع  ق66 ق39ت ََ قالع بققا قاإلسّلمقص

 ([.197ص/ ق

َم .106ص/ مجمع الهللررين ق(1)  (قالمم ا قالن ج 

ققكبب ا يف المطهللوعبب  )وت ببر (,ق(2) فإإ ل,قوأ م والإإذ قَيوإإبقعوإإىقظنمإإيقأهنإإ قاْ م

ك(,قرم قلقجميعقالمص دَ,قوا قأعوم.ق:الص ابقه   صولن ض

ج  .المراُد بالمْؤَتِمر  ق(3)
ِْ اقإلىقك قال قجض ًّ قالِن ,قوهوم  مقونهقأولن قالمْ   قش, ن

= 
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حكبى النرويبوا أّا العبرَب العارببَ , أ   القديمب , »قال أبو جعفبر النّرباس  ]ق

م  المؤتمر, ويقولوا لصفر  نباجُر, ولشبهر رب بع األول  َخبّواُا,  ُتسّمي المرر 

ا, ولجمادن األولى  َحنِ ن, وجمادن اآلخبر  ُرب بى ولشهر رب ع اآلخر  َوبَْصا

وُرب  , ولرجبَ   األَصبّم, ولشبعهللاا  َعباذُِل, ولشبهر رمضباا  نباتُِق, ولشبواٍل  

ق.قعمإإ  قالكتمإإ بق«َوْعببُ , ولبب   القعببدة  َوْرَنبب  وهببواُ , ولبب   الرجبب   ُبببَر 

قلقلي  قاع ني, قواشتم ق مه .ق303ص/ ق عض قشض ض ق(.ق مم

قوهإإ قالإإذ ق»ر ُّ  وقببال النببويق, قاِإإتعم ل قةيإإ ن اوشإإ, قالع ليإإ ققِإإم  :ققِإإمل

ق ,قوهإإإ قالإإإذ قو إإإعتهقالعإإإ بن قاِإإإتعم ل قالع َلإإإ ن قوقِإإإمل و إإإعتهقالعإإإ بن

قعوإىقاوشإ, قالمم َإ . ققالمِتع ل ن.قورإّلقالمِإمياقا  إ عل قةيإ ن إ قالمِإمن فأام

قادطوْ اقعوي, ,ق قالع َل ن قر ن قالع بن  وهي المِتعم ,قف, قأسم لن

قعإ دل,ق, ناجر, خّواا, صواا مؤتمرق, َمإ  ,قاودإمم صوَم لقفيإه:قلصإ  (,قَنمإى,قأ

قن ا ,قواة ,قوَن ,قل ك.

والإذ قكر نإ اقان,إ قهإ قالمشإ, َ,قويف ه ه األسماء خباُ  عنبد أهب  اللغب . ق

قويدلُّ عل ه قوُل الشاعر 

 بمبببببببببببؤتمرٍ ونببببببببببباجرٍ ابتبببببببببببدْأنا
 

 وببببببببببببالَخّواا يتهللعبببببببببببه الهللَصبببببببببببااُ  
 

بببببببببى, ثبببببببببم أّيبببببببببدُة ت  ل بببببببببهورن 
 

ببببببنااُ   , ُصببببببّم بببببببه السِّ  تعببببببود أصببببببم 
 

بببببببببا  وعادُِلبببببببببه, وناطُِلبببببببببه, جم ع 
 

 وواِ،ُلببببببببه, فُهببببببببْم ُ،ببببببببَرُر ِحَسببببببببااُ  
 

 وَوْرَنببببببُ , بعببببببدها ُبببببببَرُ , فتّمببببببْ  
 

 «شببببببهوُر الرببببببول َيعقببببببُدها الهلَلنَببببببااُ  
 

ق327 ق3صنهايبب  األرب يف فنببوا األدب  قوهإإيقاوسإإم لن قاآل إإ ض (.ق إإمقكرإإ قالمِإإمض

قالي م.ق قالمع وف ن

 ([.ق16 ق33(,قومهذَبقالوي قص797المنت بقااقرّلمقالع بقص/ قق وانظر
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 (1)األْشُهُر الُرُرُم  -31

بببببهوِر َسبببببْردُ   ثاثبببببُ  ِمبببببن الشُّ
ق

وواحببببببببُد َعِق ببببببببَ  َذاَ  َفببببببببْرُد  ق
(2)

 

ق

مُ  ببببببٍ , ُمَرببببببر   ُذو َقْعببببببَدٍة, وِحج 
 

بببُهوُر ق الُربببُرُم وَرَجبببُ , َوْهبببَي الشُّ
(3)
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َم .106ص/ مجمع الهللررين ق(1)  (قالمم ا قالن ج 

قانجتمع ل.َسْرُد  ق(2) قأ ا

قق   ألعرابي   ]ق. دل إ ا قفض دل,قوواحإ ل إ ا أتع  قاوش, قالْإ ام؟قفمإ ل:قنعإم,ق ّل إ لقسض

إإإ ,قوالم جم
ِْ إإإ  ,قوكوقال عا دن:قكوقالمض إإإ ا ِض إإإْ ِقف ل دن:قَجإإإب.قالص  إإإ ا م,قوالفض قْإإإ م

 ([.366 ق6(,قوت لقالع وسقص467 ق1ص

قق ب  لهببا ذلببك  ق(3) قالعإإ بن ,قور نإإ ا وغ  قفي,إ قالِمتإإ لض
ِْ إإتض ِا َض قرإإ ن اقالق قالعإ بض و م

قفي, . ٍّ قالستّْلل,مقال ا لض
قولنيقاضي ثعمل قلنيق ض قدِا لض  تضِتْ غ
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النُُّجوُم الس   اَرة  -32
(1) 

َراِرْ   ُزَحُ , فالُمْشبَترِ ْ   تلَك الد 
 

يُخَهببببببببا يف األََثببببببببرِ ق وبعببببببببَدُه ِمرِّ
(2)

 

 

 ْهبببرُة, ُعَطببباِرُد, َقَمبببرْ َشبببْمُ , فزُ 
 

َهببببببا َسببببببائِرُة علببببببى َقببببببَدْر ق وُكلُّ
(3)

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وضكِيم .370ص/ مجمع الهللررين ق(1)  (قالمم ا قالفض

 الك اربقالمضيئ .الدرار   ق(2)

.أ  على ق(3) مل قانْكض قان,جل

قلقالكواكُ   ]ق قفِيقاوفإّلكقرإ لفخم قلِيط لقا ر   ل جمعقر رب,قوهيقأجِ مل

م.قوهإيقسإيم َ لق إما قاإاقالش  َضِتضإيلن قفضِّن هنق مض ض مض قالا الا ض تم,قروغ,ض قاضيئ لقلذامه قإاِل 

.ق قو  ال ن

إتضِ  ,قالاقأما الس ّارُة فسهللعُ   ق شا الامن َ ,قوض م,قوالم م ما الش  ه  ,قوض د,قوالتغ َِ طض  عن مض ,قوض مض

.ق ِ ق  ال ن ااعض  ِ حض ,قوا قع اقهذاقال قو ن

بهللَْعُ  سب ّارة  َوَمبا َعبداَها ثواببُ   ق إي هض قولنإطِلقاإ قَوإِن َما ُسّم   تِْلَك الس  لِإ ع قسض

والمْإإ كا .ققسإإ اه ,قأضوقلثاإإ تقأو إإ عقلعضإإ, قاإإاقلعإإضقفِإإيقالامإإ بقوالاعإإ 

ق(قلتص م قَِي .ق307 ق1دست َقالعوم لقوحم قنك  قص

(,قوشإإممقالعوإإ مقودوالقرإإّلمق112افإإ تيضقالعوإإ مقلو إإ اَ ايقص/ ق  وانظببر

و مقلوْمي  قص ق(.16 ق3الع بقااقالكن

 وقد جمعها بعُضهم بقوله 

ْيَخببببُه ِمببببْن َشْمِسببببهِ   ُزَحببببُ  َشببببَرن َمرِّ
 

 اُر[.َفَتَزاَهبببببببببَرْ  لُِعَطببببببببباِرَد األْقَمببببببببب 
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َماء  -33 ُْ الس  ُبُرو
(1) 

بب ِْ يف الس   ماِء  الَرَمببُ  ِمببَن الهلُلببرو
ق

بببببمُ  إِْذ َتعَتبببببِدُل ق َتنبببببِزُل ف بببببه الش 
(2)

 

ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وضكِيم .370ص/ مجمع الهللررين ق(1)  (قالمم ا قالفض

دقود  ل,إ قلقكنّى ب لك عن نزولها به يف أول الرب ع, ق(2) لإياق  وج,إ قاإاقالاضإ ا

قلميم قاول القلاميم قاوشإ, ق َنعومقتعييان ق ,قفيك  قكلبقلقش, قآكاَ.قواِاق ضم  الْ  

قعوىقالرتتيب.

قالسهللع  الس ّارة السابق  التي تنزل ف هبا, وهبي ه ه الهللروْ هي ب و  الكواك  ]ق

,ق إإإناو ن,قوالميإإإتا ن ِغ ,قوال ,قواوسإإإ ن ا  ن إإإ م  ِ ,قوال إإإ  الن ,قوالجض َن ,قوالث إإإ  إإإ ن مض ْض ال

.ق ,قوالْ تن ل ن ,قوال   ,قوالجض ا ن ,قوالم سن قوالعم بن

قلإ لدول,قوهإيقالمصإ وإن ما ُسمِّ ْ  به ِه األشب اِء لَشبهللَِهَها بهبا. ق ي ا إمم َقرمإ قسن

الع ليإإ  قوهنإإ قلوك ارإإبقالِإإي َ قر لمنإإ  لقال فيعإإ قلِإإكم هن ,قواشإإتم ق, قاإإاق

قالتدمل قوه قالظ, َ.ق

ق ُْ قانهقانتلت  قو و قانتل قااقان  لقالمم .وه ه الهللرو قواح ل قلك م

التو إإيخقلقاع فإ قأسإإم لقاوشإإي لق  تفاصبب   أحوالهبا, وشببري معان هبا يف  انظبر

إإإخقص112/ ق(,قوافإإإ تيضقالعوإإإ مقص127ص/ ق (,ق197 ق1(,قوالم صم

و مقص (,قوش ِقح ودقالاق973 ق3وشممقالعو مقودوالقرّلمقالع بقااقالكن

إ  قادإطّلح تقالفنإ  قوالعوإ مقلوت,إ ن  ق46ع ف قلو دم عقص/ ق (,قورشم

ق(.110 ق3ص

َْ السماء بقوله   فائدُة  نظَم بعُضهم برو

ببببببَرَطااِ   َحَمببببببَ  الث ببببببْوُر َجببببببْوَزَة الس 
 

 ْ بببببببُ  ُسبببببببنهلْلَُ  اْلِمْ بببببببَزااِ َوَرَعبببببببى الل   
 

 َوَرَمبببببى َعْقبببببَرُب بَِقبببببْوٍس لَِجبببببْدٍ  
 

لُْو بِْرَكببببببببَ  اْلِرْ َتببببببببااِ    َنببببببببَزَي الببببببببد 
 

= 
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 والث ببوُر, والجببوزاُء نِْعببَم المنِزَلببهْ 
 

 وَسبببببببببَرطاُا, َأَسبببببببببُد, وُسبببببببببنْهلُلَلهْ ق
 

 كببب لَك الم بببزاُا, ثبببم  الَعْقبببرُب 
 

 َقببوُس, وَجببْدُ , َدْلببُو ُحببوٍ  َيشببَرُب ق
 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالشب ن المعجمب  الّسباكن ,  -ونظمها جماُل الّدين مرمُد بُن أبي بكر األشبخرق

مبع ب باا أوقاتِهبا ق,(إهإ663اليمنيقالش فعيقصتق-والخاء المعجم , بعدها راء

قفصول األربع  بقوله يف ال

 َوَزُنبببببببوا َعقرب بببببببا بَقبببببببوٍس ِشبببببببتاءَ 
 

ا أَسببببببببباءَ    َ،َفبببببببببروا للهللل بببببببببِد لببببببببببم 
 

ببببا  َشببببرَِب الَجببببْدُ  َدلببببَو ُحببببوٍ  رب ع 
 

َشببببباءَ    فلبببببه البببببّ بُ, ح بببببُ  َحببببب   الرِّ
 

 َحَمببببَ  الثببببوُر َجببببوزة  نرببببَو صبببب ٍب 
 

ا أَشبببببببباءَ   راِ  لبببببببببم  ا للبببببببب ِّ  شبببببببباِرك 
 

 َسببببببَرَ  الّل ببببببُ  ُسببببببنهللا  بخريببببببٍب 
 

ببببببببماِ  ِشببببببببَراءَ   ا أنجببببببببَم السِّ  نبببببببباثر 
 

914 ق30صش را  ال ه  ّلبن العماد ق.]) 
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 (1)َمناِزُل الَقَمر  -31

ُل الم بببببببببببَرطاِا َأو   نبببببببببببازلِ الش 
ق

وبعبببببببدُه الهلُلَطببببببب ُن يف الَقوابِبببببببِ  ق
(2)

 

ق

َبراُا, الَهْقَعببببهْ  ببببا, الببببد   ثببببم  الثَُّري 
 

راُ , بعببببببَد الَهنَْعببببببهْ ق  كبببببب لَك البببببب ِّ
 

اءُ   َنْثببببَرُة, َطببببْرُ , َجهلْلَهببببُ , َ،ببببر 
 

اءُ ق  وُزببببببببببببَرُة, وَصبببببببببببْرفُ , َعبببببببببببو 
 

بببباَنى بببَماُ , الَغْفبببُر, والزُّ  ثبببم  السِّ
 

 ُ  َباَنببببببباكببببببب اَ  إْكِل بببببببُ , وَقْلبببببببق
 

بببْوَلُ , الن َعبببائُِم, الهلَلْلبببدُة َمبببعْ   والش 
 

 تِلببببَك, وَسببببْعُد َذابِببببٍ,, َسببببْعُد ُبَلببببعْ ق
 

بُعوِد, ثبم  َسبْعُد األَْخهللَِ بهْ   َسْعُد السُّ
 

ُم الُمْسبببببببَتْتِلَ ْه ق وَفْرُ،هبببببببا الُمقبببببببد 
(3)

 

 

رُ   وبعببببببَد ذاَ  َفْرُ،هببببببا الُمببببببؤخ 
 

كبب اَ  َبطببُن الُرببوِ  َخْتمببل ُيبب كُر ق
(4)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وضكِيم .373ص/ قمجمع الهللررين ق(1)  (قالمم ا قالفض

وه قل لقااقالظإ  ,قأ قولعإ قكلإبقاإاقالم الإ قالانطإياقيف الل الي القادم . ق(2)

طفقعويه. قوا قعن

تضتااِعض قله.البُمْستَتِْل َ   ق(3) ِا  الإمن

, م]ق(1) قنازُل القمر ثمان ُ  وعشروا منزّل  قانا,إ .ققإ لض قلمنتلل قليو ل قفِيقر   قالمم ن َنتلن

: قل, .ققَّ مف خف حف  جف مغ جغ مع ُّٱقتع لىض قاون الض قأ   قتتعمن .قوالع بن

ق ي, قنجإإ مض قفِإإيقِعواِم,إإ .قوتِإإم  ,ما رن َِ قاواإإِمقالقَشإإ  قأحإإ ًاقاإإاا قأ   واعنإإىقكلإإبض

قلي قر   قَأ ذن قالمم ض قانا, .او ِذ,قو   قفِيقانتلل قو ل

الإ ومقوال,نإ ,قلإمققوقال ِشْمُر ق إ سقوض يإ همقاإاقالفن ةض بقوض إ ض قِعنا قالاعض هيقاع وف ل

وايإ قوالف َسإإي ق َمإ قوال غ إإ قل ل,ن  َاتن,ض أض َض .قوقإ ق و ض إ ن ِعشا إ ق ضمض نِيضإإ قوض إ اقفِإيقأضن ,ض تضوِفن َض ا

قاوع الإ دنِإيقلِإِهقالاإان إ قأض ا تض جم .قوهإيقل لع ليمإ قفِيمض إ ا  ,قوالاطِإيا,قان :قالش 
م
ي

اا,إ ,ق اع,قوالن ثاإ  ,قوالط إ ا ,قوالجض َض ناع ,قوالإذ  ماع ,قوال,ض لض ا ,قوال,ض م,قوال   والن جا
= 
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 (1)أسماء ل الي القمر  -35

ببببببا َلَ الِ ببببببِه  فتِلببببببَك الُغببببببَررُ   َأم 
ق

وُنَفبببببببببُ , وُتَسبببببببببُع, وُعَشبببببببببُر ق
(2)

 

ق

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويإإ ,ق لضإإ نى,قواإلرا إإ ,قوالتغ فا إإم ك,قواليض  ِ ال,قوال إإ م ف ,قوالعض إإ ا وال  اتإإ  ,قوالص 

الض إإعا قالإإذ  إإ  ,قوسض ل ,قوالن عإإ ٍم,قوالاضوا إإ ا واإإب,قوالش  إإعا قوالمض إإع,قوسض إإعا قلنوض ,قوسض

ْن ت. لا قالمؤ   قوال ف غقال   م,قوض مض   لا قالمن غقال   اي ,قوفض ا عا قاوض ا ع د,قوسض ِغ قال

 وهي مجموعُ  يف قول بعِضهم 

لَُهببببببا الَْشببببببْرَطْ ُن, ُثببببببم  اْلهلُلَطببببببْ نُ   َأو 
 

ببببببا, الَْواِضببببببُ, اْلُمْسببببببَتهللِْ نُ    ُثببببببم  الثَُّري 
 

 َوَهنَْعببببببببببهْ َوَدَبببببببببببَراِا, َهْقَعببببببببببُ , 
 

 ذَِراُ , َنْثبببببببببَرةٍ, َوَطبببببببببْرُ , َجهللَْهبببببببببهْ  
 

ى  َواْلَخَرَتبببببببببباِا, ُزْبببببببببببَرُة ُتَسببببببببببم 
 

ببببببا  ببببببَماُ , ُثم  ا, السِّ ببببببْرَفُ , الَْعببببببو   َوالص 
 

 َ،ْفببببُر, ُزبَاَنببببا, اْكِلْ ببببُ , َقْلببببُ  بَْعببببَدهْ 
 

 َوَشببببببببببببْوَلُ , َنَعببببببببببببائُم, َوبَْلببببببببببببَدهْ  
 

 وَسبببببببْعُد البببببببَ ابُِ,, َسبببببببْعُد بَُلَعبببببببهْ 
 

ببببُعودِ, ثببببّم َسببببْعُد األَْخهللَِ ببببهْ َسبببب   ْعُد السُّ
 

 َواْلَفبببْرُ  ُذو الت ْقبببِديِم, َواْلَفبببْرُ  األَِخْ بببرْ 
 

َشببببا ف ببببِه َشببببِهْ رْ    َوَبْطببببُن ُحببببْوٍ , َوالرِّ
 

قلقو(,ق116(,قوافإإ تيضقالعوإإ مقص/ ق162 ق32مهإإذَبقالويإإ قص انظببر  َم نثإإ قالإإ 

قلوم  وقإإإإإيق(,قواو انإإإإإ قواواكنإإإإإ ق376 ق9المْ  إإإإإ اتقلوإإإإإ ا  قص

خقص311ص/ ق (,قوالتو يخقلقاع ف قأسم لقاوشي لق192 ق1(,قوالم صم

ق.(126ص/ ق

 .[(211ق-ق216 1أسج عقالع بقلقاون القلقالمته قلوِي ايقص وانظر 

وضكِيم .371ق-ق373ص/ مجمع الهللررين ق(1)  (قالمم ا قالفض

قاوولإىقاإاقالشإ, .قوهكإذاقاإ قَوي,إ ق الُغَرر ق(2) قليإ لل قالإثّلثن اإاقاوسإم ل قرإ غ

قاو ي   قلوثّلثقلي لل ْض   قوه قاسمل قحتىقتنت,يقإلىقالإِم
قلثّلثقلي لل  .واح ل
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َر ُ   وبعبببَدُهن  الهللِبببْ ُ , ثبببّم البببدُّ
 

 وُظَلبببببببببُم, َحنَببببببببباِدُس, ُتْسبببببببببَتْتهلَلعُ ق
 

آِدُئ, الِمَرببببباُق   وَبعبببببَدها البببببد 
 

كببببب ُّ َثببببباٍث يف اْسبببببِمها ِوَفببببباُق ق
(1)

 

 

ُة األُ   ولبببى وَصبببْدُر الهللِبببْ  ِ والُغبببر 
 

َعْفببببببراُء فالهلَلْلَمبببببباُء يف الت هلْلِعبببببب ِ  ق
(2)

 

 

ْعَجاءُ   كبب ا الِمَربباُق َصببدُرُه الببد 
 

ْلَماُء ق ْهَماُء فالببببببد  وَبعببببببَدها الببببببد 
(3)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قااقهإذاقاوسإم ل,قفيكإ  قأ  ك ُّ ثاٍث من ه ه الل الي الشهرّي  ُتسّمى ق(1) ل سمل

قرم قت  . قلي لل قان, ق ّلثن ققِمل قأقِ مل,قر غ قعش  ض  الش, ن

قاوولىقااقيقول  ق(2) ققق.لي ليقالمم قَم لقل, قالين   إ قالويو ض

ال.قوأوُل الل الي الهلل   ق فا ض َنم لقل, قالعض ق قالث لث ضقعش  ض قالتيقكر ه قوهيقالويو ن

قوبعَدها الهللَْلَماُء ق.َ قالاض ا قوهيقليو ن

َنم لقكلبقلقالتكوممقعوإىقألعإ َقهإذاقالويإ ليقأفإ اًداقوقولُه  ق صلقالتاعيض(قأ ق

قلق  اولي تقاوولى.القإجم اًلقرم قا م

جض ل,قأ  أّا أولى ل الي الببِمَراق ق(3) عا َنمإ لقلإهقالإ   وهإيقليوإ قالثمإ ينقوالعشإ َاق

لامض لقوهيقاو ي   مض ل,قواو   قال   ها قالتيقلع ه قال   ققق.والويو ن

ُتسبّمى ل بالي الشبهر باسبماء, فتقبول  ثباُث ،برُر, »قال أبو جعفبر النّرباس  ]ق

سُع, وثاُث عشُر, وثاُث بب ُ , وثباُث درُ , وثباُث وثاُث نفُ , وثاُث ت

وقد ُحكي  ثاُث درُ , وهو الق اس, ألا الواحبدة درعباء, وقبد يجبوز -ظلُم 

أا يكوا إتهللاعل, ويقال  شاُة درعباء, إذا كانب  سبوداء ويف صبدرها شبيُء مبن 

اُث وث -ب اٍ   وظلُم اِْتهللاُ , وقد يجوز أا يكوا جمع ظلمٍ , أ   ذا  ظلم ٍ 

 حنادس, وثاُث دآدئ, وثاُث َنِرَساُ . 

وِسَرار الشهر وَسَرُره آخُر ل لٍ  منه  ألا  القمر يستسرُّ ف ها, وربما استسبر  ل لتب ن ق

ا إلى آخر الشهر.   وهو هاُل ثاَث ل اٍل, ثم يكوا قمر 
= 
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 (1)ُسُعوُد النُّجوِم التي ّل َينِزُلها الَقَمر  -36

 َهاتِ ببَك َسببْعُد َمِلببٍك, َسببْعُد َمَطببرْ 
ق

والهللِهبببباِم يف األََثببببْر َسببببْعُد الُهَمبببباِم ق
(2)

 

ق

 وَسببببْعُد بببببارٍ , وَسببببْعُد َناِشببببَرهْ 
 

ببببببُعوِد الَعاِشببببببَرْه ق ُة السُّ وذاَ  ِعببببببد 
(3)
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ببواء ل لببُ  ثبباث عشببرة, لمهللادرتببه الشببم  بببالطلو , وق بب   لكمالببهق . ول لببُ  الس 

والل ببالي الهللبب    ل لبب  ثبباث عشببرة وأربببع عشببرة وخمبب  عشببرة, وّل تقببول 

 (.ق411.قعم  قالكت  بقص/ ق«العرب  األيام الهلل  

ق(,قوالاصإإإ ٍ قوالإإإذ  ٍ 161ي قص/ قرتإإإ بقاولفإإإ ظقاللإإإاقالِإإإك ق  وانظبببر

ق(.379 ق6لوت حي  قص

إبقلقوقد نظمها اإلماُم أبو عهللدا  مرمبد ببن أحمبد ببن الرسب نق شإعو قلقالمومم

قثاث  أب ا  وهي 

بببببببببببببهُر َل َالِْ بببببببببببببِه قَِسبببببببببببببمُ   الش 
 

 فِلُكبببببببب ِّ ثبببببببباٍث ُخببببببببص  ِسببببببببمُ  
 

 منهببببببببا  ُ،ببببببببَرُر, ُنَفببببببببُ , ُتَسببببببببعُ 
 

 ُعَشبببببببببببُر, بِبببببببببببْ ُ , ُدَرُ , ُظَلبببببببببببمُ  
 

 فَرنَادُِسبببببببببببببببببها, فببببببببببببببببببَدآدُِئُها
 

 فِمَرببببببببببببباُق َثبببببببببببببم  فُتْخَتبببببببببببببَتمُ  
 

 ([.323ص/ قالمطلع على أبواب الفقه

وضكِيم .371 ص/مجمع الهللررين ق(1) ق(قالمم ا قالفض

لا قَنتل, قالمم .قوان, قسإت لقُسُعوُد النجوم عشرُة, ق ان, قأَلع قلقل لقالجض ا قوال  

ق قسإع ل ليِ قااقالمن  ل,قوهيقالتيقَذر ه قهن ,قوهيقر اربقاتن سم ل,قورإ غ

. قكَاعل َن  ان, قر را  ,قولياقر قر راياقام 

مض م,قوالهللَِهاِم ق(2) قعوىقال,ن ِ قالاِ,ض م.عطفل عا  أ قوسض

ع د.وه ا السعُد األخ ُر ق(3) ِغ قااقال قه قالع دقالع ش ن

= 
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بببببببنَِ  الهلَلبببببببْدِر ُّ  ُل َنبببببببْوِء الس   َأو 
ق

, فبببببببببالَولِيُّ ق  وبعبببببببببَدُه الَوْسبببببببببميُّ
ق

 ثبببم  الَغمُ بببر, ثبببم  ُبْسبببر ع َخبببَون
 

َقببببْ ِظ, وإِحببببراُق الَهببببَوا وَببببباِرُي الق
(2)
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عود العشرة يف   انظر] اونإ القلقا اسإمقالعإ بقاللإاقتفاص   الكام عن ه ه السُّ

(,قواو انإإ قواواكنإإ ق61(,قوأدبقالك تإإبقلإإهقأًَضإإ قص/ ق63قتياإإ قص/ ق

 ([.371 ق1(,قوداضقاوعشىقص224ص/ ق

وضكِيم .371ص/ لهللررين مجمع اق(1) ق(قالمم ا قالفض

قااقالمن  لقلقالمي بقاعقالفج قواوإ عقاألنواء  ق قنجمل لل,قوه قسم طن قنض ا جمعن

 َقيا قااقالمش  .

هقلإذلبقل ق عإهقَخَون  ُيقال  ق(2) إفض دض قلقن ٍه.قوض َنمط ا قإكاقسمطقولمق  ض ض قالنجمن

قل لم  ق ا:قَ َ قال, الض تَ ا قوتمغ  .قال,ض ض اقلوض وَ .لياقحن ق,قفمضصض ض

او انإ قوتوايإ قبق ّ  الكام على األنواء وأنواعها وأحوالها عند العبرب يف   وانظر]

قفمإإ قلعإإ (,قوالتاهإإ قلقاعإإ ينقرومإإ تقالنإإ سقق14الج هويإإ قلمنطإإ بقص/ ق

إإإخقص349(,قواو انإإإ قواواكنإإإ قص/ ق476 ق3ص (,ق430 ق1(,قوالم صم

ق(.471 ق3(,قوت لقالع وسقص126 ق7والتذر  قالْم وني قاللاقحم و قص
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 (1)ِرَياُي الِجَهاِ   -38

ببهلَلا  َمببا َهبب   ِمببْن َشببْرٍق فبب لك الص 
ق

 ثبببببّم الَجنُبببببوُب َعبببببن َيمببببب ٍن َذَههلَلببببباق
ق

ُبوُر, وَجببَرْ   ببَماُل, والببد   ثببّم الش 
 

 َنْكهلَلبببباُء ببببب َن ُكبببب ِّ ِرْيَرببببْ ِن َسببببَرْ  ق
 

ببببابَِ هْ  ثببببمّ فبببب لَِك األَْزَيببببُ ,   الص 
 

ْ ُب, ثبببببّم الِجْربَِ ببببباُء آتَِ بببببْه َفبببببالهَ ق
(2)
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ق(قالمم ا نقال تَجيم .17ص/ مجمع الهللررين ق(1)

ن ب.قأْ  أّا األْزَيَ   ق(2) اض قوالجض قلياقالص  َضل قَِ

ابِ َ   ق مض ل.قوالص  اض قوالش  قلياقالص 

لن َ.ق  -بالفت,  -والَه ْب ق نن بقوال   قلياقالجض

لن َ.  -الراء بكسر الج م والهللاء وسكوا  -والِجْربِ َاء ق مض لقوال   قلياقالش 

َيبباي َأربببُع, وهببي »قببال أبببو إسببراق األجببدابي  ]ق َهببا  الرِّ بور,  ُأم  ببهللَا, َوالببد  الص 

َمال, والَجنُبوب. بهللَا  هبي البّري, الشبرق  , َوُيَقبال لََهبا الَْقهلُلبول, وهبي  َوالش  فالص 

 
ِ
بببْم  فِبببي زمبببن اّل   ْعتِبببَدال.تهببب ُّ مبببن مشبببرق اّلْسبببتَواء, وهبببو مطلبببع الش 

بُور   ببْم .َوالببد   ُتَقابُلَهببا, وهببي الببّري, الغرب بب   ألنهببا تهبب ُّ مببن مغببرب الش 

َمال   ى الِجْربِ َاء, وهبي تهب ُّ مبن َناحَ ب  الُقطب  َوالش  هي الّري, الشام   َوُتَسم 

 هي الّري, ال مان  , وُتسّمى النَُّعاَمى, واألْزَي , وهي تهب ُّ والَجنُوب   اأْلَْعَلى.

َياي اأْلَْربَع َفَوَقع  بَ ن  من َناح َ  ُسَه ْ . وك ُّ ريٍ, انررف  عن مهاّب ه ه الرِّ

ق.قرف َإإ قالمإإتْفم قوهن َإإ قالمإإتوفم ق«ريربب ن فهببَي  َنْكهلَلبباء, َوَجمُعهببا نكبب 

ق(.ق374ص/ ق

= 
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 (1)أْسَماُء الُغهلَلاِر  -39

 ُأْدُ  ُ،هللاَر الَرْرِب باْسبِم الَقْسبَط ِ 
ق

 والِعْثَ ببببَر اْخُصببببْص بُغهلَلبببباِر األَْرُجبببب ِ ق
ق

 ُْ رٍ ُيَهببببببا
 والن ْقببببببُع َمببببببا بَِرببببببافِ

 

ُْ ق يُ, فالَعَجببببببا وَمببببببا ُتثِ ببببببُر الببببببرِّ
(2) 
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(,قوالمنت بقااقرإّلمقالعإ بق324دف قجتَ  قالع بقلو,م اينقص/ قق وانظر

(,قواو انإإإإ ق44 ق1لويإإإإ قواودبقلومإإإإدمدقص(,قوالك اإإإإ قلقا413ص/ ق

خقص134واواكن قص/ ق  ([.ق431 ق1(,قوالم صم

َم .114ص/ مجمع الهللررين ق(1) يض  ما
ِْ  (قالمم ا قال

با  ]ق(2) إإ فِيض ل,قومبن أسبماء الُغهللبار أيض   ِ َ,قوال ثضإ  ,قوالإإمن ا ااإ  ,قوالعن ج,قوال,ض هض الإإ  

تض ض . كن ب,قوالمض قوالعض

(,ق413المنت بقاإاقرإّلمقالعإ بقص/ ققائه وأوصافه يف المزيَد من أسموانظر 

قالع ليإإ قص/ ق إإخقص367وفمإإهقالويإإ قوسإإ م (,قواولفإإ ظق41 ق1(,قوالم صم

(,قوهن َإإ قاوَبقلق391الم توفإإ قلقالمعإإ ينقالمؤتوفإإ قاللإإاقا لإإبقص/ ق

 ([.101 ق3فن  قاودبقص
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اُم َبْرِد الَعُجْوز  -11 أي 
(1) 

, وِصببببن هللُر, ووْبببببُر ُيبببب َكرُ   ِصببببنع
 

 وبعببببببببببدُه اآلِمببببببببببُر, والُمببببببببببْؤَتِمرُ ق
 

ببببُ , وُمْطِفببببْي الَجْمببببرِ   كبببب ا ُمَعلِّ
 

َهاتِْ بببببَك َأّيببببباُم الَعُجبببببوِز َفببببباْدِر ق
(2)
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َجيم .16ص/ قمجمع الهللررين ق(1) تا ق(قالمم ا قال ض

إ قوز  بَْرد الَعُجبق إا طقوأواٍإ قآكاَ.قوالع ام قأوا إ قشن قالتإيقلإياض قالِإاع ن هإيقاوَإ من

قتم لقل, :قالمِتم   ت.

قأيبباُم َبببْرد العجببوز  ]ق(2) قفي,إإ قالإإددنقدإإا ًح ,قوَتوا إإ قفي,إإ قالجإإ غ قَشإإت غ سإإاع نقأَإإ مل

.قوهإمقاتمفمإ  قعوإىقأ ق ,قوتعصإفقفي,إ قالإ َضن ي م,قوَتِإ قطقفي,إ قالمطإ ن ل لين

ق
ٌّ
قج هوي قاإاقرإّلمققالمث ض دقالاعجإ  قليِإ ا َ  مقلض ا قأض قأسمض لض ,قلكام م

وليمقلّسّلاي

إِن م قهيقا ل   ل. بقوض قالاعض ض

قعج ً اقدنها ًَ قر هنً قااقالعإ بقولهم َقَصُص يف سهلل  ضربِه, ق ,مقأ م قلعضن رض ض فذض

اقعوإىق قأ إ ن َضِإ لن قَمإعقلقأوا إ قالشإت لقوأواٍإ قال ليإعق
,إ قلإددل قتن دقق اض ر ن ا

قله.قالم قالعج  ,قَعنيقالعج  قالتيقأنذَتا ق اشي,قفم ل ا:قهذاقل دن

قفِإألتا,مقأ قوذكر بعُ  آخُر  ق قلنإياض قلقالج هويإ قول,إ ق م نيإ ن أ قعجإ ً اقر نإ ا

قأنإِبق قرنإِ قتإتعمياض قعوي,م,قفتآا واقليإن,م,قوقإ ل اقل,إ :قإ ا ْم ا ج ه ,قوأل َنتوم

,قفّننإإ قننت قليإإ لل إإ ل  قفإإ ل   قلو,إإ الق مإإ  ض قلإإذلب,قشض ه ,قف عإإ تا إإِبقلعإإ ض جن وم

قتفعإ قكلإبق قلو, ال,قولمي ا ,قول  تا وِبل قرض قِشت لل قتوبقالويو ضقوالتا  ن وتع م  ا

دق قلضإإ ا ,قوقيإإ :قأَإإ من إإ ِبقاإإ قالمثإإ ن قلقالويوإإ قالِإإ لع .قفضن ,ق إإمقا تإإ ا
قليإإ لل سإإاعض

قالعضجن  إ

= 



 126 ِمْن َرَوائِِع األََراِج ز «َمْجَمُع الهلَلْررينِ »لَِما اْسَتهلْلَطنَُه  

 (1)َمَراتُِ  ُنُزوِل الَمَطر  -11

ُل َقْطببببرِ الَغ ببببِ  ِحبببب َن ُينَثببببرُ   َأو 
ق

ذاُذ َيقُطبببببببرُ ق , وبعبببببببَدُه البببببببر   َطببببببب ع
ق

 وبعبببَد ذاَ  الن ْضبببُ,, ُثبببم  الَهْطبببُ  
 

وَبعببببببببَدهن  الَوابِببببببببُ  الُمنَْهبببببببب ُّ ق
(2)

 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ويف ه ه األيام يقوُل القائُ  

 ُكِسبببببببَع الشبببببببتَاُء بسبببببببهللعٍ  ُ،هلْلبببببببرِ 
 

ببببببببب  بببببببببْهرِ َأي   اِم َشبببببببببْهَلتِنا ِمبببببببببن الش 
 

 فهللببببببببببب مرٍ, وأخ بببببببببببه ُمبببببببببببْؤَتِمرٍ 
 

بببببببببٍ , وبُمْطِفبببببببببىِء اْلَجْمبببببببببرِ    ومَعلِّ
 

بببببببباُم َشببببببببْهَلتِنَا  َفببببببببإِذا َمَضببببببببْ  َأي 
 

ببببببببببن هلْلرِ, والببببببببببَوْبرِ   , والصِّ ببببببببببنِّ  بالصِّ
 

بببببببا َهَرب بببببببا  ذهبببببببَ  الشبببببببتَاُء ُمودِّع 
 

 وأَتْتببببببببَك َواقِببببببببدُة ِمببببببببن اْلَجْمببببببببرِ  
 

 هو َيْضرب المثَ  بهلِلْرد الَْعُجوز وقال ابُن الرومي و

بببببببدُه ا ُ   كنبببببببُ  ِعنْبببببببَد اأْلَِم بببببببرِ أي 
 

بببببببببببببببببببوزِ    ألمبببببببببببببببببببرٍ, َوَذاَ  يف َتمُّ
 

ين اْلهلَلبببببببرُد َحت بببببببى  فتََغن بببببببى فَهبببببببز 
 

 ِخْلببببُ  أّنببببي يف َوْسببببِط َبببببْرد الَعُجببببوز 
 

(,قو مإإإ َقالموإإإ بقلقالمضإإإ  ق113 ق3جم,إإإ  قالويإإإ قاللإإإاقدََإإإ قص  انظبببر

(,ق177 3(,قوتكموإإ قالمعإإ جمقلإإ و  قص132يقص/ قوالمنِإإ بقلوثعإإ لا

 ([.ق136 ق6والمفصم قلقت ََ قالع بققا قاإلسّلمقص

َ  .114ق-ق111ص/ قمجمع الهللررين ق(1) يضِ  ما
ِْ  (قالمم ا قال

. ثبّم َطب ع وَرَذاُذ. ثبّم َنْضبُ, وَنْضبُخ »قال الثعالهللي  ]ق(2)  -أّوُل المطبر َرشع وَطبشع

ق«ثبّم َهْطبُ  وَتْهَتباا. ثبّم َوابِبُ  وَجبْودُ  - وهو َقطُْر ب ن َقْطبَرين .قفمإهقالويإ قوسإ م

قق.(360الع لي قص/ ق

= 
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 (1)َمَراتُِ  األْنَهار  -12

 أصببببَغُر نهببببرٍ  َجببببْدَوُل َينَْرببببِدرُ 
ق

, ثببببببّم الَجْعَفببببببرُ ق ببببببرِ ُّ  وبعببببببَدُه الس 
ق

 ثبببببّم َربِ عبببببل َذَكبببببروا, فَطهلْلَعبببببا
 

ثببببّم الَخلببببْ ُج فببببوَق َذاَ  ُيببببْدَعى ق
(2)

 

 

 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(,ق441المنت إإبقاإإاقرإإّلمقالعإإ بقص/ قبقّ بب  األسببماء واألنببوا  يف   وانظببر

إإخقص (,ق364(,قورف َإإ قالمإإتْفم قوهن َإإ قالمإإتوفم قص/ ق410 ق1والم صم

 ([.74 ق3وهن َ قاوَبقلقفن  قاودبقص

َ  .114ص/ قررين مجمع الهللق(1) يضِ  ما
ِْ  (قالمم ا قال

. ثببم »وقببال الثعببالهلليُّ  ]ق(2) أصببغر األنهببار  الَفَلببج. ثببم الَجببْدول أكهللببر منببه قلبب ا 

ب ع. ثم الط هللْع. ثم الَخِل ج رِ . ثم الَجعفر. ثم الر  قالع ليإ ق«الس  .قفمإهقالويإ قوسإ م

ق(.ق361ص/ ق

خقص(,قوالم 163المنت بقااقرّلمقالع بقص/ ق  وانظر  ([.11 ق1صم
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 (1)َمَراتُِ  الِجهلَلال  -13

 الن هلَلَكهْ  َأصَغُر َنْجِد األَرِ   ُيْدَعى
ق

ابَِ ببببببببُ  الُمنَْتهللَِكببببببببْه  ق وفوَقببببببببُه الر 
(2)

 

ق

 َأَكَمببببببببُ , فُزْبَ ببببببببُ , َفنَْجببببببببَوْه 
 

, َهْضببببهلَلُ  كببببالَفْجَوْه   ِرْيببببُع,ق فُقبببببع
(3)

 

 

, ثبببّم ِضبببْلُع َفبببائُِق   َقبببْرُا, َفبببُد ع
 

نِ بببُق, َفَطبببْوُد  ق
(4)

ُخ, فَشببباِهُق  بببباذ 
(5)

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ  .114ص/ قمجمع الهللررين ق(1) يضِ  ما
ِْ  (قالمم ا قال

قا قاَتفعقااقاالََ.قالن ْجد  ق(2)

الم تِفعض .البُمنْتهلَلَِك   ق 

قعوإىقق.ا قاتمِعقلياقالشيئياالَفْجوة  ق(3) قالمناِإطن قال,ضإا ضقهإيقالجاإ ن وكلبقو م

 وجهقاوََ.

قصفط د(قلقاطا ع قاجمعقتصّرفْ  كلم  ]ق(1) الاْ َاقإلىقصفط َ(,قوالص ابن

قرم قلقالمص دَ[.  ا قأ ا غ

قالع ليإ قص/ قبق ّ  أسماء الجهللبال يف   وانظر]ق(5) (,قوهن َإ ق369فمإهقالويإ قوسإ م

 ([.110 ق3اوَبقلقفن  قاودبقص
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اد ُسَ ُلَالس   َالف ص 

ق ات ت ف رِّ
ُ
َيفَامل

ّن  - 11  (1)َمراتُِ  اإلنَساِا ِمْن َحْ ُ  السِّ

 ُهببببَو الَجنِبببب ُن يف الَرَشببببى ُيَقببببامُ 
ق

, فببببببببالُغامُ ق ببببببببهلليُّ  فالطِّفببببببببُ , فالص 
ق

 وبعبببببَد ذاَ  َيبببببافُِع, ثبببببّم َفَتبببببى
 

ثبببببّم طريبببببُر, ثبببببّم َشببببباِرُخ َأتبببببىق
(2)

 

 

 ُه َعنَْطبببببببنَُط, ُصبببببببُم ُّ وبعبببببببَد 
 

وبعبببببببَد ذاَ  َأشبببببببمُط, فَكْهبببببببُ  ق
(3)

 

 

بببْ ُخ, ثبببّم الَهبببرِمُ   وبعبببَد ذاَ  الش 
 

وبعببببببدُه الِهببببببمُّ البببببب   ُيْخَتببببببَتُم ق
(4)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ  .111ق-ق111ص/ قمجمع الهللررين ق(1) يضِ  ما

ِْ  (قالمم ا قال

.ال افِع  ]ق(2) قاالحتّلمض َض ض قش  قه قاضاا

قلقوج,ه.والط رِير  ق قه قالذ ق  لقالشع ن

اِرخ  ق تنه[.والش  قالشا بقوننض تنهقوقن م ت,قوه قأولن  ااقالش  ا

قوعش و قسنً قإلىقالثّل يا.الَعنَطْنَط  ]ق(3) قلهقس ٌّ قه قاضاا

ُمّ   ق تنه,قوقي :قااقالثّل ياقإلىقاوَلعيا.والصُّ قِش م قتم  ا قاضاا

قَأ قاواألْشَمط  ق [.اضاا َض  لاي 

.الَهرُِم  ]ق(1) قه قاضاقلوعقإلىقأقصىقالِام

قأًَض .الِهمُّ  ق ِ  ل َنم لقله:ق ض قعمونهقااقالكِاض .قو بض قكضهض قه قاضاا

(,قواشتم  قأسإم لق349المنت بقااقرّلمقالع بقص/ ققجم َع ما سهللق يف  انظر

إإ جيقص/ ق (,ق344 ق3(,قوالجإإ ا يمقالمنِإإ بقاللإإاققتياإإ قص326ا قلوتجم

إ ظقلقتفِإي قأشإ  قاولفإ ظق102 ق2ر  قالْم وني قصوالتذ (,قوعمإ  قالْفم

 ([.966 ق6(,قوفتضقالا َ قاللاقحج قص106 ق1لوِمياقالْوايقص
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 (1)ما َتْخَتصُّ به المرأُة ِمن ذلك  -15

بببا الببب   علبببى النَِّسببباِء ُيقَصبببرُ   َأم 
ق

فَكاِعبببببببُ , فنَاِهبببببببُد, فُمْعِصبببببببُر ق
(2)

 

ق

 انُِ , فَشببببببْهَلهْ فَعبببببباِرُ , فَعبببببب
 

وبعبببببببَد ذاَ  َنَصبببببببُب أو َكْهَلبببببببْه ق
(3)

   
 

 وبعببببَد ذلببببَك العجببببوُز ُتبببب َكرُ 
 

والَرْ َزبببببببوُا بعببببببَدَها ّل ُتنَكببببببُر ق
(4)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ  .111ص/ قمجمع الهللررين ق(1) يضِ  ما
ِْ  (قالمم ا قال

قهإذاقرإ لجنياقأّما ال   على النساء ُيقَصر  ق(2) ,قوأا قا ققا ض قاام أ قالذ قَ تخغ

.قوالطف قف, ق كل قاشتض ض

َن, قواَتفع,قوهيقلقام لضوض قاليّلم.الكاِعُ   ق قالتيقق قاست اَق  

َن, .ويقال لها ناِهُد  ]ق [.وُمْعِصر  قإكاق ادق   ,قأ قلوي ا  إكاقأدَر ا

.قالعاِر   ]ق(3) وامكإاقأ قَكإ  قاإاققي سإهقأ قتكإ  ققال اببُن فبارس  الْإ ٍضن

عض نيإإً ,قلمإإ قتع نيإإهقاإإاقنف سإإ, قودا,إإ ,قو كقشإإيئً .ان َِ إإاقوالعببانِ   قرأهنإإ قتعإإ  اض

قاإلعص َ. قعاقح   ْهَل   قاَتفع ا .والش  وض ل قالكِاض قوفي, قلميم لقوجض قام  ج تا قاضاقوض

قلياقالشا بقوالت عجيت[.والن َصب    اضاقر ن ا

قالم م .الَر َزبُوا  ]ق(1) قن قص ن ققهيقع لي نقالِام

(,ق161 ق4مقالويإ قاللإاقفإ َسقص(,قوامإ َي196 ق3الج ا يمقصما تقّدم يف   انظر

قالع ليإإإ قص/ ق ق(,قورف َإإ قالمإإإتْفم قوهن َإإإ قالمإإإتوفم ق76وفمإإهقالويإإإ قوسإإإ م

 ([.74ص/ ق
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 (1)أسماُء أَصابِِع الَ ِد وما ب نَها من الَمَساَفا   -16

ُل األَصبببببابع اإِلبهبببببامُ   ُقبببببْ   َأو 
ق

 وبعبببببببببببببَدها َسبببببببببببببهلل ابُ  ُتقبببببببببببببامُ ق
ق

 الُوْسببَطى, َيِل هببا الهللِنِْصببرُ وبعببَدها 
 

بببْغَرن َأِخ بببرا  ِخنِْصبببُر ق وبعبببَدها الصُّ
(2)

 

 

 وببببب َن إِبهبببباٍم وُصببببغَرن ِشببببهلْلرُ 
 

ومببببببببا إِلببببببببى َسببببببببهلل ابٍ  َفِفْتببببببببُر ق
(3)

 

 

 وب َن ذاِ  الِفْتبرِ والُوْسبطى َرَتبْ  
 

وببب َن ِذ  الُوْسببَطى وبِنِْصببرٍ َعَتببْ  ق
(4)

 

 

 والهلُلْصببُم ببب َن ِخنِصببرٍ ومببا َيلببي
 

ِهبببببن  َفبببببْوُ  الَخَلبببببِ  ق وبببببب َن ُكلِّ
(5)

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كض ظِيم .134ص/ قمجمع الهللررين ق(1)  (قالمم ا قالعن

ببهلل اب , والُوْسببطَى, والهللِنِْصببر, »قببال ابببُن ِسبب دْه  ]ق(2) أصببابُِع الَكبببِّ  اإلبهبباُم, والس 

خقص«ال َذلِك فِي ك  َكب  وَقَدمٍ والِخنَْصر. ُيقَ   ([.349 ق3.قالم صم

 التيقتنت,يقااقاإلا مقإلىقالِا ل قفرتل.أْ  والمسافُ  ق(3)

قَتعوِقا ق  دً ,قل إّل قاإلاإ مقفّهنإ قَتعومإِقالِفتْر أراد بها السهللّاب , ق(1) قالِفتا ض و م

قأًَض . اا ن  ا قالش 

قوا قَوي, قوه قالاِناقوما يلي, ق(5) قوه قلقام لو قالِفتا .ق.ِص أ ا

تَفببْوُ  الَخَلبب   ق إإ ا قإدإإاعقوأ إإ  قَمإإ لقل,إإ :قالفض قق.المِإإ ف قالتإإيقلإإياقرإإ م

ج نقلياقالشيئيا.والَخَل    قالفن ا

(,قوالتو إيخق3176 ق1جم,إ  قالويإ قصه ه المسافا  والكام عنها يف   وانظر]

ق93لقاع فإإ قأسإإم لقاوشإإي لقلوعِإإك  قص/ ق الع ليإإ ق(,قوفمإإهقالويإإ قوسإإ م

(,قوالمتهإ قلقعوإ مقالويإ قلوِإي ايق162 ق3(,قولِ  قالعإ بقص99ص/ ق

 ([.146(,قوالكومي تقلوكف  قص/ ق142 ق3ص
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 (1)َمَراتُِ  َجَماَعاِ  الَعْسَكر  -17

 َأَقببب ُّ َجْمبببِع الَعْسبببَكرِ الَجرِيبببَدهْ 
ق

ُ  الَمِزيببببببببببَدهْ ق ببببببببببرِي   وبعببببببببببَدها الس 
ق

 وَفوَقَهببببببببا َكتِ هلَلببببببببُ  َتِمببببببببْ ُ  
 

فببببالَجْ ُش, فببببالَفْ َلُق, فببببالَخِم ُ  ق
(2)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قالمم ا قالط ٍيم .131ص/ قمجمع الهللررين ق(1)

قتمشيقاتكا   .َتم    ق(2)

قق ل:وقد جاء توض ُ, أعدادها عن ابن خالويه, ]ق أق ُّ العساكر الجريبدة  » حي ن

دْ  مببن سببائرها لوجببٍه. وهببي  ببرّي   قِطعببُ  ُجببرِّ وهببي مببن خمسبب ن إلببى ثببم الس 

وهو مبن ألبٍب ثم الج ُش  وهي من أربعمائ  إلى األلب. ثم الَكت هلل   أربعمائ . 

وهببو مببن أربعبب  ثببم الخمب ُ   إلبى أربعبب  آّل . وكبب لك الَف ْلبق والَجْرفبب . 

قالع ليإإ ق.قفمإإهقالويإإ ق«آّل  إلببى اثنببْي عشببر ألفببا. والعسببكر يجمعهببا قوسإإ م

ق(.ق329ص/ ق

ق(,قواعجإإإمقأسإإإم لقاوشإإإي لق366 ق9هن َإإإ قاوَبقلقفنإإإ  قاودبقصق وانظبببر

 ([.101ص/ ق
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 (1)األْشَ اء  أْسَماُء َجَماَعاِ   - 18

اَلببهْ  ج   ُزْجَلببُ  َنبباٍس, َحاِصببُ  الر 
 

وَهَكببببببببب ا َكْوَكهلَلبببببببببُ  الخّ اَلبببببببببْه ق
(2)

 

ق

 َرْهبببببُط ِرجببببباٍل, ُلَمبببببُ  النِّسببببباءِ 
 

بببببباءِ ق  َرِعْ ببببببُ  َخْ ببببببٍ , وَقطِ ببببببُع الش 
 

 وَرْببببَرُب الَمَهببببا, ِصبببَواُر الهلَلَقببببرِ 
 

َحْ َلببببُ  َمْعببببٍز, َعاَنببببُ  ِمببببْن ُحُمببببرِ ق
(3)

 

 

 إِبِببببٍ , وَعْرَجَلببببهْ  وِصببببْرمُ  ِمببببنْ 
 

بببببهللاِ  َقبببببْد َحَكْتَهبببببا الن َقَلبببببهْ ق  ِمبببببن السِّ
 

ِخبببْ ُط الن َعببباِم 
(4)

 وِمبببن الَجبببَرادِ  
 

 ِرْجبببُ , وِسبببْرُب ِمبببْن ظهلِلببباِء البببَواِد ق
 

 وهكببببب ا ِعَصببببباَبُ  الط ْ بببببرِ َوَردْ 
 

ببببببُ  الَعببببببَددْ ق  وَخْشببببببَرُم الن ْرببببببِ  َتتِم 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.131ق-ق133الاْ َاقص/ قمجمع ق(1)

الَ   ق(2) ج  قالمش  .قالر 

وضإ ,قواإاقوهك ا كوكهلل  الَخ  الَ , ق جا قالجم ع قااقالن سقاطوًم قَم لقل,إ :ق ن أ قأ م

ج  لض :قحضق اقلقلميم قالجم ع ت.ال   قجض ًّ ونم  ي  لض :قر را ل.قوهض ,قوااقال ض   ِدبل

ش.المَها  ق(3) حا قال ض قلم ن

أدبقالك تإبقهبا يف  انظروهنا  تفاص ُ  أكثُر يف اسِم جماعاِ  ك ِّ نوٍ  منها, ]ق

قالع لي قص/ ق371ص/ ق (,قواعجمقأسإم لقاوشإي لق327(,قوفمهقالوي قوس م

ق([.100ص/ ق

إإاط قرومإإ نقصِ إإياط(قلقاطا عإإ ق تنهلل ببه  (1) لفإإتضقال إإ ل,قق«مجمببع الهللرببرين» ن

قدنَسإت َه:ق وأمبا ِخب ْط الن عبام فُكِسبَر  للفبرق ب نبه »والص ابقالكِ ,ققإ لقالإان

 (.137.قتصْيضقالفصيضقوش حهقص/ ق«وب ن َخ ِْط الِخ َاَط 
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 (1)أْسَماُء أْصَواِ  األْشَ اء  - 19

بببَجرِ   َهزيبببُز ِريبببٍ,, وَحِف بببُب الش 
ق

 َهبببببببببِزيُم َرْعبببببببببٍد, وَدَو ُّ الَمَطبببببببببرِ ق
ق

 َوْسببَواُس ِحْل ببٍ , َصببِل ُ  النِّْصبب ِ 
 

َقْلَقَلببببُ  الِمْفتبببباِي ِضببببْمَن الُقْفببببِ  ق
(2)

 

 

بببُ  َقبببوٍس, وَصبببريُب الن ببباِب   َرن 
 

 َصبببببببرِيُر َأْقببببببباٍم علبببببببى الكَِتببببببباِب ق
 

َحبببى, وَخْفبببُق الن    ْعببب ِ َجْعَجبببُ  الر 
 

ْحبببب ِ َ،ْطَغَطببببق ُ  الِقببببْدِر, َنِقببببْ ُ  الر 
(3)

 

 

 َقْعَقَعببببُ  الَقْ ببببِد, َعِزيببببُب الِجببببنِّ 
 

 َزفِ ببببببببُر َنبببببببباٍر, َنَغببببببببُم الُمَغنِّببببببببيق
 

 َ،طِببببْ ُط َنببببائٍم, َعِويببببُ  الهلَلبببباكِي
 

ا ِ ق ببببببببببر   وَهَكببببببببببَ ا َقْهَقَهببببببببببُ  الض 
 

 إِْهببببَاُل َمولببببوٍد َأتببببى يف األََثببببرِ 
 

ُمْرَتَضبببببببرِ َنظِ بببببببُرُه َحْشبببببببَرَجُ  الق
(4)

 

 

 َقْضَقَضبببُ  الِعَظببباِم, َنْقبببُر األَُنُمببب ِ 
 

َنِشببببْ ُش َطبببباِجٍن, َأِزيببببُز الِمْرَجببببِ  ق
(5)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قالمم ا قالت , ايم .ق116ص/ مجمع الهللررين ق(1)

َنتتالِرْل َ   ق(2)  َ اقله.ا ق

تقعن قتْ َكه.أ  أخشاب ق(3) حا قالتيقتنص    ال  

قنظي اقأ قلققام لوته.ققوله  ق(1)

عقالم ت.والمرتََضر  ق قالذ قد  قلقنضتا

قالن ْقر  ق(5) عقاإ  قاإلدإاعقال سإطىقودإ قاإلاإ مقاكاقشإ   عقااققض ا َنِمض ق د تل

إ قاإ قَكإ  قل قعويهقلط  قاإلا مقتمقأفو قانه.قواإاقالن ما  لوِإ  ,قوهإ قدإ تل

نضب. ْض فهقل ل قَنِمعقانهقعن قإلص  قاض ض

وِي.قوالطاِجن  ق قالمما

ْض س.والبِمْرَج   ق َقااقالنغ  الِم ا
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 َمْعَمَعبببببُ  الَررِيبببببِق, والرنببببب نُ 
 

 للنُّبببببوِق, والَمْرَضبببببى لهبببببا األنِببببب نُ ق
 

 َصبببِه ُ  َخ بببٍ , وَشبببِر ُج الهلَلْغببب ِ 
 

َنِه بببببُق َعْفبببببٍو, وُخبببببَواُر الِعْجبببببِ  ق
(1)

 

 

 ِديُر للِجَمبببببببالِ كببببببب لَك الَهببببببب
 

يُّ ل َْفَ ببببببببببالِ ق
ببببببببببئِ  ُيبببببببببب َكُر, والص 

 

ببببباءِ   ُيَعببببباُر َمْعبببببٍز, وُثَغببببباُء الش 
 

 ُحبببببببَداُء َسبببببببائٍق, َخرِيبببببببُر الَمببببببباءِ ق
 

 َزئُ بببر َل ببببٍ , وُضببببهللاُي الث ْعَلببببِ  
 

 ُبَغببببباُم َظهلْلبببببٍي, وَضبببببِغ ُ  األَْرَنبببببِ  ق
 

ْئِ   بببهلْلِع, ُعبببَواُء الببب ِّ  َجْلَجَلبببُ  الس 
 

, ُنهلَلببببباُي الَكْلبببببِ  ُمبببببَواُء ِسبببببن ْورٍ ق
(2)

 

 

 ُقهلَلببببببباُ  ِخنزيبببببببرٍ, وللِغْرببببببببااِ 
 

َنْعبببببُ , كببببب ا الِعبببببَراُر للظِّْلَمببببباِا ق
(3)

 

 

 َصرَصببرُة الهلَلبباِزْ , َصببِف ُر الن ْسببرِ 
 

وَسبببْجُع الُقْمبببرِ   ,َهبببديُر َوْرقببباءَ ق
(4)

 

 

 َبْقهلَلَقبببُ  البببهلَلطِّ كببب ا, والَفببْقبَفبببببَقهْ 
 

ببْقرِ, والُعْصببُفوُر ُيهلْلببِد  اق ْقَشببَقهْ للص   لش 
 

َجاَجببببهْ   ُزَقبببباُء ِدْيببببٍك, وِمببببَن الد 
 

َنْقنََقببببببُ , مثببببببَ  َنِق ببببببِق الَهاَجببببببْه  ق
(5)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م َ.الَعْفو  ق(1) ِْ لض قال  وض

.المراد ق(2) قافرتسل قوحشل ااعقر غ  ِ  ل ل

 كنر َقالن عض م.الظِّْلَماا  ق(3)

مض ا .قالَوْرقاء  ق(1) ْض قال

مض م.نوالُقْمر   ق ْض قااقال   عل

عض .الَهاَج   ق(5) ف ض قالض 
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يُّ َعْقبببَرٍب, َفِربببْ ُ, األَْفَعبببى
 َصبببئِ

 

ببببالن ْفِخ, والَكِشببب ُش حببب َن َيْسبببَعى ق
(1)

 

 

َباِب   وُيببببببب َكُر الط نِببببببب ُن للببببببب ُّ
 

واجعْ  َصَدن البَواِد  ِختباَم الهلَلباِب ق
(2)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وى.األفعى  ق(1) قعوىقو  قأفاعض قالقفضعا  الْيم .قوه قاذر  ل

قعوإىقأتى النباظُم هنبا علبى طائفبٍ  كهلل برٍة مبن أسبماء األصبوا , ]ق(2) وهإذاقَإ لم

قق
 
قاإلاإ ِمقالشإ فعي َغ ققعظم قهإذاقالويإ ,قواتمِإ عقانعجم,إ .قو قد حيإ ن

:ق العرب  أوسُع األلسن  م ههللل, وأكثُرها ألفاظل, وّل نعلُمه ُير ط لساُا »َم لن

, ولكنه ّل َي هُ  منه شبيُء علبى عاّمتهبا, حتبى ّل  بجم ع ِعْلمه إنساُا ، ُر نهللي 

ق(.41.قال س ل قص/ ق«يكوا موجودا  ف ها َمْن يعرُفه

قفوهنا  أسماُء أخبرن ق, الويإ قفمإهققيف  -إا شبئَ  -هإ ق نظ لإمقَإذر ه قالنإ ظمن

قالع لي قص/ ق  (قفم قلع [.320وس م
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ْرببِم َتببرِدْ   كِْسببرُة ُخهلْلببٍز, فِببْدَرُة الل 
ق

 ُكْتَلبببببُ  َتْمبببببرٍ, فِْلبببببَ ُة ِمبببببن الَكهللِبببببْد ق
ق

 وِمببببْن َطعبببباٍم ُلْمَظببببُ , وكِْسببببَفهْ 
 

ِمبببْن ُسبببُرٍ , وِمبببْن َسبببِويٍق نِْسبببَفْه ق
(2)

 

 

بببببَراِب   كبببببَ ا ُصبببببهلَلاَبُ  ِمبببببن الش 
 

 راِب َجبببببببْ َوُة نببببببباٍر, ُحْثبببببببَوُة التُّبببببببق
 

ُة ِمبببببببن َلبببببببهلَلٍن, َفَرْزَدَقبببببببهْ   وُدر 
 

 ِمبببببن الَعِجببببب ِن, ُ،ْرَفبببببُ  ِمبببببن َمَرَقبببببهْ ق
 

 وُصببببهللرُة ِمببببن ِحنَْطببببٍ , وُنقببببَرهْ 
 

بببببٍ , وِمبببببن َحِديبببببٍد ُزْببببببَرهْ ق  ِمبببببن فِض 
 

 ُخْصبببَلُ  َشبببْعرٍ, ُكهلل بببُ  ِمبببن َ،بببْزلِ 
 

بببببببببببُ  ِمببببن َحهلْلبببب ِ ق ْرَصببببُ  ُقْطببببٍن, ُرم 
 فِ

 

 َ ُة ِمبببن َمبببالِ ِخْرَقبببُ  َثبببوٍب, ُنهلْلببب
 

وَهببببببْدَأُة الّل ببببببِ  ِمببببببن األَْمثبببببباِل ق
(3)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قالمم ا قالوان نيم .174ق-ق171ص/ قمجمع الهللررين ق(1)

ِويق  ]ق(2) يقلإذلبقالنِإي قهقلقالس  إم  ق  قالْنط قوالشعي ,قسن قااقاض ا َنت ذن ق اع مل

قأس ق .قق(لصالْوِق

خقصق انظر  ([.492 ق3(,قوالمعجمقال سيطقص417 ق3الم صم

قمن أمثال ذلك.ق(3)

قالع لي قص/ قبق ّ  أسماء قِطَع األش اء يف   وانظر] ق([.391فمهقالوي قوس م
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 (1)أْسَماُء َسَعِ  األَْشَ اء  -51

 َبْ ببببببُ  َفِسبببببببْ ُ,, داُرُه َقبببببببْوَراءُ 
ق

 َصببببببْدُر َرِح ببببببُ , ُمْقَلببببببُ  َنْجببببببَاءُ ق
ق

 َبْطببببُن َرِ،ْ ببببُ , وَطرِيببببُق َمْهَ ببببعُ 
 

والث بببوُب َفْضبببَفاُ , كبببِدْرٍ  َتمنبببُع ق
(2)

 

 

 ا َواِسببببببَعُ , والَقببببببَدُي وَأْرُضببببببنَ 
 

ْحَراِي ف مبا اْصبَطَلُروا ق ُيوَصُب ببالر 
(3)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مض نيم .167ق-ق169ص/ مجمع الهللررين ق(1) ق(قالمم ا قالعن

ْر  الرديدّي , فإنه ُيقال  ق(2) ف   ل.كالدِّ قفضضا عل َا  ِد

قالع لي قص/ قق يفبق ّ  مواّد ه ا الهللاب  وانظر]ق(3)  ([.21فمهقالوي قوس م
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 (1)أْسَماُء اْمتَِاِء األْشَ اء  -52

ُة, والهلَلْربببببرُ   ُيقببببباُل  َعببببب ُن َثبببببر 
ق

َطبببببباٍم, وطببببببافُ, لببببببَدينا الن ْهببببببُر ق
(2)

 

ق

 كبببببْاُس ِدَهببببباُق, وِجَفببببباُا ُرُذمُ 
 

وَزاِخبببببُر البببببواِد , إِنببببباُء ُمْفَعبببببمُ ق
(3)

 

 

بببببِف نَهْ   وَجْفنُبببببَك الُمتبببببَرُ , والس 
 

 بُكبببببب ِّ كِبببببب ٍ  َأْعَجببببببرٍ َمْشببببببُروَنهْ ق
 

 وقِْرببببببببُ  ُمْتَاَقبببببببُ , والط بببببببْرُ  
 

ُمْغبببَرْوِرُق, إِْذ َ،بببص  نببباٍد, فببباْقُب ق
(4)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مض نيم .167ص/ قالهللررين  مجمعق(1)  (قالمم ا قالعن

 .الم ادقا قعياقالم لع ن  ق(2)

ع قالكاي  .قالِجَفاا  ]ق(3) ن ,قوهيقالمضصا فا قجمعقجض

ُذم  ق كنوم,قوهإيقوالرُّ َض قج انان,إ ,قوَمإ لقلو احإ  :ق اقحتإىقتصإب  قِج ًّ أ قالممتوئ ن

قالم  قوالوْم.ق قرثي  ن

ْ ِقص  انظر  ([.493فصيضقوش حهقص/ ق(,قوتصْيضقال106 ق2الص 

قهذاقالمي د.أ  ق(1) قف تاعا

قالع ليإ قص/ قق يفما َذَكَر والمزيَد  وانظر] (,قوالمتهإ قلقعوإ مق91فمهقالوي قوس م

 ([.142 ق3الوي قص
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أْسَماُء ُخُلوِّ األْشَ اء  -53
(1) 

 َأرُ  مبببن النببباس ُيقببباُل  َقْفبببرُ 
ق

ْرِ , إَِنببببباُء ِصبببببفْ ق  رُ ُجبببببْرُز ِمبببببن البببببز 
ق

 وَداُرنببببا ِمببببن األََهببببالِي َخاِوَيببببهْ 
 

 ِمثببببَ  الهلُلطببببوِا ِمببببن َطَعبببباٍم َطاِوَيببببهْ ق
 

 والمببرُء ِمببن ُكبب ِّ ِسبباٍي َأْعبببَزُل 
 

 وَرُجببببببُ  ِمببببببن ُدوا َسبببببب ٍب َأْمَ ببببببُ  ق
 

 َأَجمُّ ِمن ُرْمٍ,, وِمبن َقبوٍس َرَمبى
 

أنَكُ , واألَْكَشُب ِمن ُتبْرٍس َحَمبى ق
(2)

 

 

 سبببُر بِبببَا َحببباٍ  بِبببَا َنْعبببٍ , وحا
 

 ِعَماَمبببببٍ , َعببببباٍر ِمبببببن الث بببببْوِب َخببببباَ ق
 

 وَقْلبببُ  َزيبببٍد َفببباِرُ  ِمبببن ُشبببْغ ِ 
 

 وَخطُّبببببببُه ُ،ْفببببببببُ  بِغ بببببببر َشببببببببْك ِ ق
 

 وَحاِجبببُ  َأْمبببَرُ , َجْفبببُن َأمَعبببطُ 
 

 وَأْصبببببَلُع البببببرْأِس, وِجْسبببببُم َأْمَلبببببطُ ق
 

 وَهكببب ا َ،بببْ ُم َجَهببباُم ِمبببن َمَطبببرْ 
 

بببببق  َعرْ وق ببببب   َخبببببدع َأْمبببببَرُد ِمبببببن الش 
 

 وَلببببببهلَلُن ِمببببببن ُزبببببببِدِه َجهْ ببببببرُ 
 

 وُطُلببببببببُق ِمببببببببن َقْ ببببببببِدِه األَِسبببببببب رُ ق
 

 وامبببببرَأُة مبببببن الُرِلبببببيِّ ُعُطبببببُ  
 

ُء ّل َيْشبببببَخُص ِمنهبببببا الَكَفبببببُ  ق َزّل 
(3)

 

 

 وُعُلبببببُط ِمبببببن َوْسبببببمِه الهلَلع بببببرُ 
 

 وُنبببببببببُزُي ِمبببببببببن الِم ببببببببباِه الهللِْ بببببببببرُ ق
 

 وَشبببببَجراُ  ُسبببببُلُ  ِمبببببن َوَرِق 
 

واتببُرْ  مببا َبِقببي فبباقنَْع بِمببا ذكببرُ , ق
(4)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مض نيم .167ص/ قمجمع الهللررين ق(1) ق(قالمم ا قالعن

وأْكَشبب  ق.إكاق ّلقاإاقالمإ سوأْنَك   ق.إكاقر  ق  ليً قااقال اضقيقال أَجّم ق(2)

س  .إكاق ّلقااقالتغ ا

ْ ِقصوالَكَف   ]ق.َض تِفعَيْشَخص  ق(3) ت.قالص  جن قوالعض دا ن  ([.3194 ق4ال  

قالع لي قص/ ق  ما َذَكَر والمزيَد يف وانظر]ق(1)  ([.91فمهقالوي قوس م
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 (1)أْسَماُء َمْشِي الَمْخُلوَقا   -51

بب ُخ َدَلببْب  , والش  ببهلليُّ َْ الص   َقببْد َدَر
ق

 وَخَطببببَر الَفَتببببى, وُذو الَقْ ببببِد َرَسببببْب ق
ق

 وَمَشببْ  الَمبببرَأُة, والَمبببرُء َسبببَعى
 

ِضببب ُع َيهلْلِغبببي الُمْرِضبببَعاق  وَقبببْد َحهلَلبببا الر 
 

 وَدَرَم الببببببب   َعبببببببَاُه الثَِّقبببببببُ  
 

وَفببببَرُس َجببببَرن, وَسبببباَر الَجَمببببُ  ق
(2)

 

 

َْ الظ ِلبببببب ُم, والُغببببببراُب   وَهببببببَد
 

َيْرُجببببُ , َح ببببُ  َح  ببببُ  َتنَْسبببباُب ق
(3)

 

 

 وَنَقببَز الُعصببُفوُر, َح ببُ  الَعْقببرُب 
 

هبببببا ق بببببوُد ُتْكَتبببببُ  ق َدب بببببْ , وكلُّ
(4)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قالمم ا قالطم ٍيم .131ص/ قمجمع الهللررين ق(1)

إإ اقيقببال  ]ق(2) إإِ قاوَنإإبقوةي هإإ قتض اض َض ا نإإًا,قإكاقدض َض اإإًاقودض َض اإإًاقودض َا قل لكِإإ ,قدض من َِ

ْ ِقص لِياًا.قالص  قدض اض قال ال ن,قإكاقدلم ا َض طى.قودض  ([.3637 ق2ق َل قال ن

مقلي نه.قالظ ِل م  ]ق(3) قالن عض م,قوق قتم م ,قوالَهبَدْ  كضرض ن لن إ ن َض,ا ق لض إ ض ,قهض وَإ ن قال غ ن
المشإي

لقا إ ض .قوهض
ج نًاقأَضإًاوق قَكإ  قسإ عً قلقالمشإيقاإعق إعفل إ ض قهض إكاقق:لظوإيمن

.ق ىقلقاَتع شل قاضشض

(,قونمعإإ قالصإإ َ  قفيمإإ قجإإ لقعوإإىقالفعإإّل قلوم شإإيق120 ق3الجإإ ا يمقص  انظببر

 ([.10ص/ ق

(,ق131المنت إإبقاإإاقرإإّلمقالعإإ بقص/ قبقّ بب  أنببوا  المشببي يف   وانظببر]ق(1)

خقص  ([.103 ق3والم صم
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ْيء  -55  (1)أْسَماُء اإلَشاَرِة بالش 

أْ   ِس الَفَتببىُيقبباُل  َقببْد َأْومببَا بببالر 
ق

 وَقببببببْد َأَشبببببباَر بَِ ببببببٍد ِحبببببب َن َأَتببببببىق
ق

 َأْوَمبببَ  ببببالَجْفِن إِل نبببا, وَ،َمبببزْ 
 

ببببببَفاِه َقببببببد َرَمببببببزْ ق  بَراِجببببببٍ , وبالشِّ
 

 وهَكبببب ا َأْلَمببببَع بببببالث ْوِب, وقببببْد 
 

, فَق ِّبببببببْد َمبببببببا َوَرْد ق َأَّلَي ببببببببالُكمِّ
(2)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َم 111ص/ قمجمع الهللررين ق(1) يضِ  ما
ِْ  .(قالمم ا قال

قالع لي قص/ قق والمزيَد يفما ذكر الناظُم  وانظر]ق(2)  ([.311فمهقالوي قوس م
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 (1)أْلَفاُظ الَقْطع  -56

وَ  زيبُد ُيَقاُل  َج   , وَحَصبْد ز  الصُّ
ق

ْطبببببَ  َخَضبببببْد ق  نهللاَتبببببُه الَ بببببابَِ , والر 
ق

 وَجبببَدَ  األَْنبببَب, ولببب ُْذِا َصبببَلمْ 
 

 وَشبببببَتَر الَجْفبببببَن, وللَكببببببِّ َجبببببَ مْ ق
 

بببَعرْ  بببَفَ , إِْذ َقبببص  الش   وَشبببَرَم الش 
 

وَقَضببَ  الَكببْرَم, َلببَدن َقْطببِب الث َمببْر ق
(2)

 

 

ْرَمببببا ببببَم الظُّْفببببَر, وَحببببز  الل   وَقل 
 

 َ َق الَرهلْلبببببَ , وَبببببب   الُرْكَمببببباوَحبببببق
 

ببْهِم, إِْذ َقببط  الَقَلببمْ   وَقبب   ِرْيببَش الس 
 

ْرَ , ولِلن ْخببببِ  َجببببَرمْ ق  وَعَصببببَب الببببز 
 

ببْ َر, والن ْعببَ  َحببَ ا  وق ببَ   َقببد  الس 
 

ا, َقَطبببَع الثبببوَب َكبببَ اق  وَجببباَب َصبببْخر 
 

َنَ , والُغْصبَن َعَضبْد   وَحَ َ  الب  
 

, فببباْحَفْظ َمبببا َوَرْد وَفَلبببَ, الَرِديبببَد ق
(3)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قالمم ا قالغوان نيم .171ق-ق171ص/ قمجمع الهللررين ق(1)

 ه قالِعنضب[.الَكْرم  ]ق(2)

قالع ليإإ قص/ قق مببا َذَكببَر النبباظُم والمزيببَد يف وانظببر]ق(3) (,ق326فمإإهقالويإإ قوسإإ م

خقص  ([.11 ق4والم صم
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 (1)أْلَفاُظ الَكْسر  -57

 ُيقاُل  َشج  الرْأَس, واألَْنَب َهَشبمْ 
 

ببببببنِّ َهببببببَتمْ ق  وَوَقببببببَص الُعنْببببببَق, وللسِّ
 

 وَقَصَم الظ ْهَر, َلبَدن َرْتبِم الَرَجبرْ 
 

 وَحَطبببَم الَعْظبببَم, كُغْصبببٍن َقبببْد َهَصبببرْ ق
 

 وَفَضببخ الَجببهلَلَ , والن ببَون َرَضببْخ 
 

وَر   َحهلل بببببا, َرْأَس َح  بببببٍ  َشبببببَدْخ ق
(2)

 

 

 وَفَقَ  الهلَلْ َ , على َفْدِ  الهلَلَصبْ  
 

كَن, َمببببْن َد   ق  الَجهلَلببببْ   وَهببببد  َذاَ  الببببرُّ
 

 وَهَضبببَم الَقَصبببَ , والُخهلْلبببَز َثبببَردْ 
 

َشببْد ق وَنَقببَب الَرنَْظببَ , فاْسببَتْجِ  الر 
(3)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قالمم ا قالغوان نيم .171ص/ قمع الهللررين مجق(1)

قالاضط ي .قالَجهللَ   ق(2)

الن َون  ق.َ  الاِتا

قالع لي قص/ قق يف ما ذكر الناظُم والمزيَد  وانظر]ق(3)  ([.ق399فمهقالوي قوس م
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 (1)اكِن أْسَماُء الَمَساكِِن باْعتهلَِلاِر الس   -58

 لَِمْسبببَكِن النببباِس ُيَقببباُل  البببَوَطنُ 
ق

 وِمْثببببببببُ  َذاَ  لِلِجَمبببببببباِل الَعَطببببببببنُ ق
 

ق

 إْصَطهلْلُ  َخْ بٍ , َزْرُب َشباٍء, َوَوَردْ 
 

 ِوَجببببباُر َضبببببهلْلٍع, والَعبببببرِيُن ل ََسبببببْد ق
 

 وَنَفببببُق الُخْلببببِد, كِنَبببباُس لِلظِّهلَلببببا
 

والن افَِقببببببببباُء لِلَ َرابِ بببببببببِع ِخهلَلبببببببببا ق
(2)

 

 

ببب  هلَلاِب, َقْريبببُ  لِلن ْمببب ِ ُجْربببُر الضِّ
 

وَهَكببببببببببَ ا َخِل  ببببببببببُ  لِلن ْرببببببببببِ  ق
(3)

 

 

 والَوْكُر لِلط ْ برِ, وُأْفُربوُص الَقَطبا
 

 منببببببُه, وُأْدِحببببببيُّ الن َعبببببباِم اْرَتهلَلَطببببببباق
 

نهلُلببببوِر, والَعنَاكِببببُ    والَكببببْوُر للزُّ
 

لهببا الهلُلُ ببوُ , فاْدِرَهببا َيببا َصبباِحُ  ق
(4)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مض ني  .169ص/ قمجمع الهللررين ق(1)  (قالمم ا قالعن

الض .الظِّهللَاء  ق(2) قالِيتا

هللَاب  ق(3) .قجمعنقالضِّ بم   ض

ان ت.الَعنَاكِ   ق(1) ناكض قعض قجمعن

قالع ليإ قص/ قق يف الناظُم والمزيبَد ما ذكر  وانظر (,قواعجإمق100فمإهقالويإ قوسإ م

 ([.166أسم لقاوشي لقص/ ق
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ْلُك, كِسبْمِط الَجبْوَهرِ   لِلَخَرِز السِّ
ق

 ُيبببببب َكُر, والنَِّصبببببباُي َخببببببْ ُط اإِلَبببببببرِ ق
ق

ببببببهلَلاُق  يُج للهللِنَبببببباِء, والسِّ  والببببببزِّ
 

لرِْجببببببِ  َطْ ببببببرٍ َجبببببباِرِي ُيَسبببببباُق ق
(2)

 

 

ببببَرارُ   َكبببب ا لِِخْلببببِب الن اَقببببِ  الصِّ
 

ُيَشببببدُّ  َكببببْي َّل َيْرَضببببَع الُرببببَواُر ق
(3)

 

 

رِ  وَهَكبببببببب ا َرتِْ َمبببببببب ُ   الت ببببببببَ كُّ
 

ُتْعَقبببُد  َخبببْوَ  َ،ْفَلبببٍ  يف الِخنِْصبببرِ ق
(4)

 

 

 

َّل هدددددي  المِطوِدددددِ  انتهددددد   دددددي  المن ومددددداُ  

َِْ ميادددُ  النإلِ يَزدددُ  َّلالتَ يدددُق ِ يهددداو   سدددا    َّلالمِطوِددداُ  ال

َُ  المددددولد َ, الَ دددد وأْ  ين ددددَع  هددددا ال   مدددداَط َّلُبدددد ا

 ر,ي الَالمين وو
ِ
 ووَّلِخُر دِوابا أ  الحمُ  ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َم .112ق-ق114ص/ قمجمع الهللررين ق(1) يضِ  ما
ِْ  (قالمم ا قال

ْيج  ق(2) اقالان  لقعوىقالْ ٍط.قالزِّ ياطقالذ قَم غ قال ض

يا .َجاِرُي   َط ْرُ ق قاِاقكواتقالص 

َن, .ِخْلب الناق   ق(3) ق ض ا

قول ه .والُرَوار  ق

تِ َْم   ]ق(1) قلهقالْ ج ن.الر  تذرض ض قلقاإلداع قلتِن َنشض غ ق ياطل ق ض

قالع لي قص/ قق المزيد يفوانظر  إخقص396فمهقالوي قوس م (,ق496 ق1(,قوالم ص 

 ([.121واعجمقأسم لقاوشي لقص/ ق
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َفهرسَاملواضيع

 
 الصفر  الموضو 

مب  ق2ق......................................................................قالبمقدِّ

 - 1811هب /  1288 - 1215ترجمُ  موَجزُة للناظِم  ناص ب ال ازجي )

ق31ق.....................................................................قم( 1871

ُل  ُق بالُّلغِ  الَعرب  ِ   الَفْصُ  األو  ق11ق..........................................قما يتعل 

ْا ق-3 ّلد نقلقِعوامقالن  ق11ق....................................................قال ن

قل لض  دقوالظ  لق-1 قالتيقتنكتضبن ق16ق.........................................قاولف ظن

عا ِقق-ق1 قالش  َِ ْن  قلن م لن ق12ق........................................................أسا

َِقق-ق4 و قالعض ن تالن ق19ق...........................................................قأجا

افِيق-ق2 قالمض ض مض بن ق17ق............................................................قألا

قالمض افِيق-ق9 ق16ق............................................................قأجتالن

قالم في ق-ق7 رض تن ق40ق...........................................................قحض ض

ق41ق.............................................................قعي بقالم في ق-ق6

ُق بالَعَرِب وأحوالهم  الَفْصُ  الث انِي ق49ق.....................................قَما َيتَعل 

شض هِقق-ق6 قاض ثض لن قامقاوضاا ذَاقتنض بن ِبقال  قالعض ض ق49ق..................................ي ن

مق-30 ولن,ن ِبقوحن ن قالعض ض َ  من ق46ق....................................................قأض

اِبقق-33 قاوعا ض ق61ق..........................................................قلنين تن
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 الصفر  الموضو 

ِبقق-ق31 قالعض ض ا ن ق61ق............................................................قنِيا ض

بق-31 قال الٍِمقعن قالعض ض ق64ق...............................................قأسم لن

ق69ق.................................................قأل ا قالطع مقعن قالع بق-34

ق66ق............................................قأسم لقآني قالطع مقعن قالع بق-32

بق-39  قعن قالعض ض
ِِ
يا الِمقالمض قأ ا ق60ق..........................................قأسم لن

ُق بالَرَ واا  صُ  الثالُ  الفَ  ق63ق.............................................قما يتعل 

يا ق-37 قال ض قوأل ا ن ق63ق.....................................................قأسن  ن

يا ق-36 ِوقال ض قعض ا ق61ق.......................................................قاض اتِبن

ِبقق-36 ياِ قالعض ض شض ِهيِ ق ض قاض م لن ق64ق..............................................قأضسا

اض ِ قق-10  ِ ياِ قال ق ض مض لن ق67ق......................................................قأسا

اِ قق-13 قوألا ض نض  ن ق66ق....................................................قالِجمض لِقأسا

ياِ قالِجمض لِقق-11 قسض ق303ق.....................................................قاض اتِبن

يض انض ِتقق-11 ْض قأوالِدقال مض لن ق301ق.................................................قأسا

ابعُ  ُق بالن هلَلاِ    الَفْصُ  الر  ق301ق...............................................قَما َيتعل 

قالن  ا ِقق-14 اتِبن ق301ق...........................................................قاض ض

ِ قالن  ا ِقق-12 مض ق ض ق304ق.......................................................قاض اتِبن

قالن اض ِتقق-19 قننمن   ق302ق......................................................قاض اتِبن

ُق بالظ واِهرِ الَكون   ِ   الفصُ  الخامُ   ق309ق..................................قَما َيتَعل 

َِقق-17 قالن ,ض  ق309ق..........................................................قسض عض تن

يا ِقق-16 قالو  ق307ق...........................................................قسض عض تن
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 الصفر  الموضو 

ان ِعقلقالج هِقق-16 َ  ِمقاونسا قأ ق333ق.........................................قوي  أسم لن

قلقالجض ِهوي  ق-ق10 َِ  , قالشغ ق331ق.............................................قأسم لن

منقق-13 ْن ن قال ,ن ن ق334ق..........................................................قاوشا

َض ق-11 ي    ِ قال ق332ق.........................................................قالنغجن من

مض لق-11  ِ قال ولن ق339ق...........................................................قلن ن

مض ق-14 قالمض ن ِ لن ق336ق............................................................قاض

ق336ق......................................................قأسم لقلي ليقالمم ق-12

مض ق-19 , قالمض نِتلن َض قالنغج ِمقالتيقالق عن دن ق313ق.......................................قسن

الِقق-ق17 قاونا ض بن َِ ا ق311ق.........................................................قةض ض

قالِج,ض ِتقق-16 ِن َض  ق311ق..........................................................قَِ

َِقق-16 اض  قالين مض لن ق314ق............................................................قأسا

دِقق-40 قلض ا َ  من جن ا قأ ق312ق.........................................................قالعض

طض ق-43 وِلقالمض قننتن اتِبن ق319ق.....................................................قاض ض

قاونا,ض َق-41 اتِبن ق317ق..........................................................قاض ض

قالِجاض لق-41 اتِبن ق316ق..........................................................قاض ض

اِدُس  َقا   الَفْصُ  الس  ق316ق...............................................قيف الُمَتَفرِّ

امقق-ق44  ِ قال يا ن قحض ِض ِ قاِاا قاإلن ق316ق.........................................قاض اتِبن

قاِاقكلبق-42 قلهقالم أ ن تضخغ ق310ق............................................قا قتض ا

ِض فض تق-49 قأدض لِِعقاليضِ قوا قلينض, قااقالمض ق313ق...............................قأسم لن

كض ق-47 ِا مض عض ِتقالعض قجض اتِبن ق313ق...............................................قاض ض
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 الصفر  الموضو 

يض لق-ق46 مض عض ِتقاوشا قجض مض لن ق311ق................................................قأسا

قق-ق46 قأدا مض لن يض لأسا اِتقاوشا ق314ق.................................................ق ض

يض لق-ق20 ِعقاوشا ققِطض مض لن ق317ق.....................................................قأسا

يض لق-23 ِ قاوضشا عض قسض مض لن ق316ق.....................................................قأسا

يض لق-21 ِلقاوشا تِّلض قااا مض لن ق316ق....................................................قأسا

يض لق-21 قاوشا ون   ق ن مض لن ق340ق.....................................................قأسا

ون قض تق-24 ِيقالمض ا شا قاض مض لن ق343ق................................................قأسا

لق-22 يا
ِ قل لش  َض قاإلشض  مض لن ق341ق..................................................قأسا

طاعق-29 قالمض فض ظن ق341ق............................................................قألا

فضقق-27 ِا ألا قالكض ق344ق............................................................ق ظن

ِ  رِاق-26 قال َِ تِاض  ِض رِِاقل عا قالمض مض لن ق342ق.........................................قأسا

ين طق-ق26 قال ن مض لن ق349ق.........................................................قأسا

ق347ق.............................................................قفهرس المواض ع
 

 

 تم الصف واإلخراج بإرشاف
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